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[Nummer 1]
Inhoud van Deel LXV.
Bladz.
BELIJDENISSEN, door C. TIELROOY-DE 413
GRUYTER, I en II
DE FANFARE ‘DE SINT-JANS
VRIENDEN’, door ERNEST CLAES

120, 191

DE LAATSTE ROBBER, door A.H. VAN 261, 333
DER FEEN
DE MOLENAAR, door LAURENS VAN
DER WAALS

415

DE VERDWAALDEN, door P. OTTEN

374

EERSTE ROOS, door HÉLÈNE SWARTH 367
GOYA Y LUCIENTES (FRANCISCO 145, 225
JOSÉ DE), 30 Maart 1746 - 16 April
1828, door HENRI VAN BOOVEN, met 24
illustraties
GROTTEMPELS VAN TUN HWANG 376
(EENIGE OPMERKINGEN OVER DE
SCHILDERKUNST GEVONDEN IN
DE), door T.B. ROORDA, met 10
illustraties en 1 kaart
HET UNICUM, door M.
SCHARTEN-ANTINK

53

HUISGEZIN, door C. TIELROOY-DE
GRUIJTER, I-IV

118, 411

JADE, door Ir. G. KNUTTEL Jr., met 8
illustraties

25

KEUZE, door FINE HORSTING-BOERMA 346
KOOHWEK DE BOOGSCHUTTER,
door AART VAN DER LEEUW, I

401

KRONIEK

57, 131, 203, 275, 347, 419

LONDEN (MET EEN SCHETSBOEK 238
DOOR), door JAN POORTENAAR, I, De
Oude Stad, met 5 illustraties
NEDERLANDSCHE CARICATUUR 158
(AANVULLENDE NOTITIES OVER),
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II Jacob de Gheijn, de Jongere,
1565-1629, door CORNELIS VETH, met 5
illustraties
OP HOOGE GOLVEN, door HERMAN
ROBBERS

35, 100, 171, 244, 317, 389

PASCAL (HERDENKING VAN), 19
Juni 1623 - 19 Aug. 1662, door FENNA
DE MEYIER, met 8 illustraties

368

PRIKKER (JOHAN THORN), door
OTTO VAN TUSSENBROEK, met 9
illustraties

73

PRINS (DE COLLECTIE ARIJ), door
Mr. H.F.W. JELTES, met 13 illustraties

1

SIXTIJNSCHE KAPEL (DE), door
FRANS VERMEULEN, met 6 illustraties

92

SOWJET-RUSLAND (DE KUNST IN), 298
door P. ALMA, met 9 illustraties
STEENDRUKKEN IN HOLLAND (DE 303
EERSTE), door S. MOULIJN, met 9
illustraties
STEMMING, door SIEGFRIED VAN
PRAAG

185

STERRER (KARL), door MAX EISLER, 289
met 11 illustraties
THOMA (HANS), door M. DAALMAN, 217
met 10 illustraties
TOURAINE IN DE FRANSCHE
GESCHIEDENIS, door Ir J.H.
PLANTENGA, I, met 11 illustraties

163

ULTIMA, door KAREL VAN DE
WOESTIJNE, I-IV

314, 386

VERBANCK (GEO), door ISIDOOR VAN 361
BEUGEM, met 7 illustraties
VERBORGEN, door LAURENS VAN DER 202
WAALS
WINTER IN DE KUNST (DE), door
C.A.B. VAN HERWERDEN, met 18
illustraties

14, 82

WINTERVELDEN, door HÉLÈNE
SWARTH

34

ZONLICHT, door A.E. DRIJFHOUT,
IX-XII

32, 188
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Alphabetische lijst der medewerkers.

ALMA (P.)

DE KUNST IN
SOWJET-RUSLAND

BEUGEM (ISIDOOR
VAN)

GEO VERBANCK

Bladz.
298
361

BOOVEN (HENRI VAN) FRANCISCO JOSÉ DE GOYA 145, 225
Y LUCIENTES
CLAES (ERNEST)

DE FANFARE ‘DE
SINT-JANS VRIENDEN’

120, 191

DAALMAN (M.)

HANS THOMA

217

DRIJFHOUT (A.E.)

ZONLICHT

32, 188

EISLER (MAX)

KARL STERRER

289

FEEN (A.H. VAN DER)

DE LAATSTE ROBBER

261, 333

HERWERDEN (C.A.B.
VAN)

DE WINTER IN DE KUNST 14, 82

HORSTING-BOERMA
(FINE)

KEUZE

JELTES (MR. H.F.W.)

DE COLLECTIE ARIJ PRINS 1

KNUTTEL JR. (Ir G.)

JADE

25

LEEUW (AART VAN
DER)

KOOHWEK, I

401

MEYIER (FENNA DE)

HERDENKING VAN PASCAL 368

MOULIJN (S.)

DE EERSTE
STEENDRUKKEN IN
HOLLAND

303

OTTEN (P.)

DE VERDWAALDEN

374

PLANTENGA (Ir J.H.)

TOURAINE IN DE
163
FRANSCHE GESCHIEDENIS,
I

POORTENAAR (JAN)

MET EEN SCHETSBOEK
DOOR LONDEN, I

238

PRAAG (SIEGFRIED
VAN)

STEMMING

185

ROBBERS (HERMAN)

OP HOOGE GOLVEN

35, 100, 171, 244, 317, 389

346
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ROORDA (T.B.)

SCHILDERKUNST IN DE
GROTTEMPELS VAN TUN
HWANG

376

SCHARTEN-ANTINK
(M.)

HET UNICUM

53

SWARTH (HÉLÈNE)

EERSTE ROOS

367

SWARTH (HÉLÈNE)

WINTERVELDEN

34

TIELROOY-DE
GRUYTER (C.)

HUISGEZIN

118, 411

TIELROOY-DE
GRUYTER (C.)

BELIJDENISSEN

413

TUSSENBROEK (OTTO JOHAN THORN PRIKKER
VAN)

73

VERMEULEN (FRANS) DE SIXTIJNSCHE KAPEL

92

VETH (CORNELIS)

AANVULLENDE NOTITIES 158
OVER NEDERLANDSCHE
CARICATUUR, II, JACOB DE
GHEYN (DE JONGERE)

WAALS (LAURENS
VAN DER)

DE MOLENAAR

415

WAALS (LAURENS
VAN DER)

VERBORGEN

202

WOESTIJNE (KAREL
VAN DE)

ULTIMA

314, 386
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IV

Inhoud van de kroniek.

AANWINSTEN IN HET
RIJKSMUSEUM (DE), door H.F.W.
JELTES, met 3 illustraties

Bladz.
281

ADRIANI-HOVY (MEVROUW) bij
GERBRANDTS te Utrecht, door C.v.H.

288

BAUER BIJ BUFFA, AMSTERDAM,
door R.W.P. Jr., met 2 illustraties

209

BERLAGE, VAN KONIJNENBURG
EN ROLAND HOLST, door C.V.

65

BOEKBESPREKING, door H.R.,
D.TH.J., J. DE W., R.W.P. Jr., CL. E. en
ANNE HALLEMA, met 1 illustratie

57, 131, 203, 275, 347, 419

BREITNER (G.H.) BIJ F. BUFFA,
AMSTERDAM, door R.W.P. Jr., met 2
illustraties

137

BRIEDÉ (JOHAN) IN ‘DE
67
ZONNEBLOEM’ TE
'S-GRAVENHAGE, door P.C.H., met 1
illustratie
D'AILLY (RAGNHILD), BATIKWERK, 210
door C.V., met 1 illustratie
DANKMEIJER (CH.B.), 1861-1923,
door P.C.H., met portret

429

DUITSCHE BEELDENDE KUNST IN 68
PULCHRI STUDIO, door P.C.H.
EXPRESSIONISME (HET) IN
DUITSCHLAND, door P.C.H.

141

GENOOTSCHAP
‘NEDERLAND-FRANKRIJK’,
KUNSTZAAL KLEYKAMP, DEN
HAAG, door P.C.H.

214

GROEPEN-TENTOONSTELLING IN 358
‘ARTI’, door C.V., met 1 illustratie
GROMAIRE (MARCEL), door C.V.,
met 1 illustratie

210
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HAAK (J.) IN DEN
139
ROTTERDAMSCHEN KUNSTKRING,
door A.O., met 1 illustratie
HERWIJNEN (JAN VAN), door C.V.

360

ISRAELS (ISAAC) BIJ HUINCK TE 284
UTRECHT, door C.v.H., met 1 illustratie
MANKES
285
(EERE-TENTOONSTELLING VAN
JAN) IN DEN ‘UTRECHTSCHEN
KUNSTHANDEL’, door R.W.P. Jr., met
1 illustratie
MÉLIS (H.J.) †, door A.O., met 2
illustraties

356

NEUHUYS (AQUARELLEN VAN
ALBERT) BIJ VAN WISSELINGH,
door R.W.P. Jr.

432

PARTANEN (REINO) IN DEN
KUNSTHANDEL EVERTS TE
ROTTERDAM, door A.O., met 2
illustraties

431

RICHTERS (M.J.) IN HET STEDELIJK 286
MUSEUM TE AMSTERDAM, door
C.V., met 1 illustratie
SCHELFHOUT (ANDREAS EN
LODEWIJK), door C.V.

211

SIRKS (JAN) BIJ VAN ESSO TE
ROTTERDAM, door A.O., met 1
illustratie

140

STEENHOFF (W.J.), door C.V.

64

TEIXEIRA DE MATTOS
(TEEKENINGEN VAN JOZEF) door
C.V., met 2 illustraties

67

VERBURGT-KRAMERS (E.G.) IN
429
‘PICTURA’, DEN HAAG, door R.W.P.
Jr., met 2 illustraties
VREEDENBURGH (HERMAN) BIJ
UNGER EN VAN MENS TE
ROTTERDAM, door A.O., met 2
illustraties

358

WELY (PORTRETTEN VAN ANTON 212
VAN) BIJ KLEYKAMP, DEN HAAG,
door DE R.
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WITSEN (WILLEM) †, door R.W.P. JR., 427
met portret en 1 illustratie

Frontispice-prenten.
Tegenover bladz.
MEESTER VAN HET TOERNOOI VAN 1
S. CROCE, DE VERDEDIGING VAN DE
TIBERBRUG DOOR HORATIUS COCLES
(Fragment)
JOHAN THORN PRIKKER, ECCE
HOMO, (Glasraam)

73

FRANCISCO JOSÉ DE GOYA,
TWEEGEVECHT (Kgl. Alte Pinakothek)

145

HANS THOMA, EVA (Museum te
Frankfort)

217

KARL STERRER, MYTHOLOGIE

289

GEO VERBANCK, KIND TER FONTEIN 361
(Gips)
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MEESTER VAN HET TOURNOOI VAN S. CROCE. DE VERDEDIGING VAN DE TIBERBRUG DOOR HORATIUS
COCLES. (FRAGMENT).
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De Collectie-Arij Prins,
door mr. H.F.W. Jeltes.
AAN een somber-grauwe Schiedamsche gracht verheft zich de breede, kloeke
huizinge, die de kunstcollectie herbergt van A r i j P r i n s , wiens plotseling
verscheiden onze letterkundige wereld in de Meimaand van het afgeloopen jaar te
betreuren had.
Met gansch bizondere belangstelling en veel meer dan gewone spanning begeeft
men zich naar de schilderijen-verzameling van dezen proza-dichter, die in zijn
rhytmisch dooraderde, kleur- en klankrijke woordkunst tafereelen van den tocht, den
strijd, de beproevingen van een Kruisvaarderheir te schilderen wist in zóó veelvuldig
genuanceerde modulaties van toon en met zulk een grooten, afwisselend teederen
en forschen streek, dat daardoor zelfs de ruigste, strafste werkelijkheid, de meest
elementaire hartstochtsuiting, de barbaarsche razernij van den krijg en evenzeer de
onschuldigste, simpelste kleinigheid in de natuur, zooals de trillende stengel van een
plant, ofwel een nietig insekt, tot poëtische schoonheid van hooge orde werd.
Men kan zich niet verwonderen, in deze collectie zoowel oude en zelfs primitieve,
als nieuwe kunst, zij het ook de laatste in zeer overwegende mate, te vinden. Immers
deze toch zuiver moderne schrijver, deze impressionistische schilder met het woord,
een der eersten onder onze groote mannen van '80, was in zijn, wetenschappelijk zoo
degelijk gefundeerd, gedachten- en zijn zoo sterk visionair verbeeldingsleven een
volbloed middeneeuwer. Het verre, woelig-bewogene verleden vervulde zijn
denkenden geest, speelde zich in kleurige, concrete feitelijkheid af voor zijn
schouwenden blik.
Hiervan wèl bewust, gevoelt men zich in den aesthetisch-luxueusen achtersalon
van Prins' ruime woning allereerst getroffen door den aanblik van een groot schilderij
van P i e t e r B r e u g h e l d e n J o n g e (ook wel den H e l s c h e n B r e u g h e l
genaamd), dat de Volkstelling te Bethlehem voorstelt, in den geïmiteerden trant van
den Ouden Breughel - van wiens werk en opvattingen zijn oudste zoon de volgzame
kopiist was - van den genialen B o e r e n -B r e u g h e l (1525-'69), die in zijn tijd,
een overgangstijd, en in zijn kunst eveneens een periode van algeheele verjonging
inluidde, het middeneeuwsche met het komende moderne verbond en de oude stof
met den geest van het nieuwe bezielde, met den frisschen adem der realiteit en met
levensvollen, vaak tragisch-komischen humor doortrok. De beide Breughels bezaaiden
hun terreinen
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veelal met een menigte bewegelijke figuren en plaatsten hun bijbelsche scènes gaarne
in een sneeuwlandschap; een Aanbidding der Wijzen in het Rijksmuseum, een
dergelijke voorstelling in Antwerpen en een Kindermoord te Bethlehem in het museum
te Brussel, alle van den Jongen Breughel, zijn daarvan voorbeelden. Ook de
Volkstelling in de Collectie-Prins is zulk een besneeuwd en bevolkt tafereel;
waarschijnlijk is zij een der verschillende afschriften van den zoon naar het
oorspronkelijk stuk van den vader in het Brusselsche museum*). Bij den eersten
oogopslag denkt men dadelijk, staande voor dit enorme schilderstuk (h. 118, b. 170
c.M.) aan het verhaal der ‘Opschrijving’ in Felix Timmermans' ‘Het Kindeken Jesus
in Vlaanderen’. Zwaar onder de blinkende sneeuw ligt het dorp, met zijn verspreide
woningen, aan de dichtgevroren rivier, waarover eenige mannen, sommigen met
wichtige pakken op den rug, geloopen komen. ‘De verschillige verven’ van de
kleeding der menschen ‘vlekken’, zooals het bij den beminlijken Vlaamschen schrijver
heet, ‘tegen de witte sneeuw’. Tusschen al die wintersche witheid steken zwarte,
kale boomen met hun vertakte kruinen omhoog. In een tentje zitten drie mannen, die
sterk gelijken op de Wijzen uit het Oosten, genoegelijk bijeen. Om een laaiend en
rookend vuur staat een dichte kring van menschen voor een huis. Een vrouw doet
haar nering bij een kacheltje in een hollen boom, waar het uithangbord ‘In de Zwaen’
uithangt. Van een nieuw gebouw worden de daksparren getimmerd. Op het ijs stuurt
een dik vrouwmensch, hurkend, zich met stokken voort in een priksleêtje, dat
tenauwernood ruimte biedt voor haar voeten; een baanveegster is druk in de weer.
Een paar mannen bestoken elkaar met sneeuwballen; een ander, een baas van een
kerel, ruggelings neergetuimeld, wordt terdege ingewreven door een zwaarheupige
tante. Tal van huifkarren met druk-bezige kooplieden staan hier en daar. Terzijde,
naar rechts, afgekeerd van het gewoel, ziet men Maria op den ezel, door Jozef
voorafgegaan; mistroostig neerwaarts kijkend, verbergt zij den heiligen schat van
haar lichaam onder een langen, blauwen mantel. Voor de open ramen van een kantoor,
dat er uitziet als een winkeltje, verdringt zich een troep burgers; er wordt druk
opgeschreven, in boeken geneusd en geld afgedragen. Inmiddels zijn, in de buurt,
een slager en zijn vrouw doende met het slachten van een varken. Een vogel, die in
de teekening van zijn vlucht opvallende overeenkomst met een vliegmachine vertoont,
doorklieft de lucht. De wintersche tint, de wintersche stemming, de levendige actie
der frischkleurige figuren, het humoristische in het gedoe en de houdingen van al dit
dorpsvolk, geven aan het Breughel-stuk een groote werking.
Eenigszins verwant aan de Breughel's, maar veel meer nog aan hun veel vroegeren
voorganger Hieronymus Bosch, is een op naam van

*) Men zie bl. II en ook blz. 16 van dit nummer. Red. E.G.M.
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P i e t e r H u y s staand schilderij (h. 95, b. 102 c.M.). De strijd op het IJs, welke
toeschrijving aan Huys (werkzaam te Antwerpen ± 1545-'71) echter naar het oordeel
van den heer F. Schmidt Degener, dat deze mij welwillend mededeelde, voorshands
onzeker moet worden geacht en veeleer luiden moet ‘School van Hieronymus Bosch’.
Den fantastischen maker was het er blijkbaar om te doen, den beschouwer met een
gevecht tusschen grillig toegetakelde, grouwelijk bewapende, gedrochtelijke
spookgestalten te verschrikken en te ontzetten. Deze gedaanten, met ton of kooi
omschut, met vervaarlijke, dreigende beenderen van groote monsters toegerust, als
koddig-angstwekkende nachtmerrie-verschijningen, staan in koele, heldere kleuren
van rood en zwart tegen de grijsheid van het winterlandschap, dat naar den achtergrond
toe in steeds milder en lichter toon verwaast.
In hetzelfde jaar als Pieter Breughel de Jonge te Brussel (1564) werd te Antwerpen
- waar beiden werkten en een paar jaar na elkander stierven - J o o s d e M o m p e r
geboren, van wiens werk in het Rijksmuseum, in het Museum Boymans te Rotterdam
en ook in de Verzameling-Bredius te 's Gravenhage exemplaren te vinden zijn. Aan
de samenwerking van deze twee tijdgenooten wordt toegeschreven een klein schilderij
in de Schiedamsche collectie, dat een rotsachtig berglandschap (h. 33.5, b. 41 c.M.)
te zien geeft. Op den linker-voorgrond worden een man en vrouw door roovers
overvallen en bedreigd. Vanuit den onderrand der schilderij verloopt het voorplan
langs een diagonaal in linksche richting. Rechts verliest het terrein zich dadelijk in
de diepte, vanwaar een kasteel met zijn torens tusschen de schaduwige massa van
dichte bosschen opdoemt; daarachter verflauwt een bergketen in blauwige verte,
waarboven een rose zonsondergang in de lucht gloeit. Vlak-achter den hellen
voorgrond rijst steil de rotsberg omhoog, het uitzicht daar afsluitend. Een sterk
licht-donker-kontrast, de lichtglimpen op het geboomte en de afgeknotte
voorgrondboom hebben ten doel, het dramatisch effekt der voorstelling te versterken.
Aan J o a c h i m P a t i n i e r , ruim 20 jaar jonger dan de bovenvermelde
Hieronymus Bosch en juist 40 jaar ouder dan Boeren-Breughel, wordt, niet zonder
aarzeling, een Doop van Christus, met weinig individueel-expressieve figuren,
toegeschreven, die op 't eerste gezicht wel in het genre van dezen Vlaamschen schilder
uit de school van Gerard David schijnt.
Ouder dan al de reeds genoemde kunstenaars was de Italiaansche M e e s t e r v a n
h e t To u r n o o i v a n S. C r o c e , in de jaren omstreeks 1435-'50 te Florence
werkzaam en aldus genoemd naar zijn voornaamsten arbeid, die zich in de
Jarves-Collection der Yale-University te Newhaven bevindt. Op naam van denzelfden
Florentijn stelt men een zeer groot, langwerpig schilderij in het Victoria and Albert
Museum te
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Londen, dat de verdediging van de Tiberbrug door Horatius Cocles tot onderwerp
heeft (afgebeeld in het te Leipzig bij Hiersemann in 1915 verschenen werk van Paul
Schubring over ‘Truhen und Truhenbilder der italienischen Frührenaissance’). De
verzameling-Prins nu bezit een dergelijk stuk, dat niet alleen in voorstelling,
kompositie en formaat (h. 39, b. 128 c.M.), maar ook o.a. in de vormen van sommige
onderdeelen, zooals in de koppen der paarden, een frappante overeenstemming met
het werk in het Londensche museum heeft. Op zijn koolzwart strijdros en in blinkend
harnas ziet men Horatius Cocles de brug, die door zijn makkers onderwijl wordt
afgebroken, tegen den opdringenden drom van vijanden verdedigen en dan, op een
andere plaats der schilderij, zich in den Tiber storten, steeds zijn zwaard in de lucht
zwaaiend, beschoten door de pijlen der aanvallers (zie de frontispice-plaat en bl. I).
Aan landschapwerk van Nederlanders der 17e eeuw onder Italiaanschen invloed
is de collectie tamelijk rijk; uit dezen kring ontmoeten wij (in denzelfden salon, waar
al de reeds besproken stukken hangen) J a n A s s e l i j n en A d a m P i j n a c k e r
en (in de spreekkamer) J a c o b v a n d e r U l f t , die ongeveer elkaars tijdgenooten
zijn, en wel den eerstgenoemde met een klein landschap (h. 32, b. 44 c.M.), waarin
ruiters en een op een hoogte gelegen tempelruïne, in een blanke, zuidelijk-zachte,
ofschoon wat zoete kleur, herinnerend eenigszins aan die van den eveneens sterk
italianiseerenden Karel du Jardin, wiens koloriet echter nog malscher, weliger, meer
in licht versmolten is.
Dezelfde achterkamer bevat verder nog drie oogenschijnlijk niet onbelangrijke en
niet geheel van kleurcharme ontbloote stukken, wier toeschrijving evenwel geheel
onzeker is. Van de twee landschappen zou men bij den allereersten oogopslag het
eene, een riviergezicht met schepen bij maneschijn, voor een v a n d e r N e e r willen
doen doorgaan en het andere, voorstellend een zwaren stadsmuur met toren aan een
rivier, voor een werk van J a n v a n G o y e n . Het derde van deze stukken, het
portret van een mooie jonge vrouw in staatsiekleed, heeft men wel eens bij het oeuvre
van J a n v a n R a v e s t e y n willen indeelen, doch zeer vermoedelijk ten onrechte.
Niettemin bezit het portretstuk een zekere aantrekkelijkheid. Wel is het ongetwijfeld
weeker van kleur en schildering, minder sterk van faktuur en minder statig van allure
dan de stijlvolle, breed-zwierige en kleurvolle konterfeitsels van Ravesteyn, maar
toch ontleent het een eigenaardige bekoorlijkheid aan den val van warm licht, die
het blozend, ovaal gezicht overglanst en den witten, weidsch uitstaanden halskraag,
een vorstelijk pronkstuk van kantkunst, in een goudig-crêmen toon hult.
Niet zonder aarzeling en ontroering betreedt men op de bel-étage
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MEESTER VAN HET TOURNOOI VAN S. CROCE. VERDEDIGING VAN DE TIBERBRUG DOOR HORATIUS
COCLES.

PIETER HUYS (?).
DE STRIJD OP HET IJS.
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GEORGES MICHEL. MONTMARTRE-IMPRESSIE.

PIETER BREUGHEL DE JONGE. DE VOLKSTELLING TE BETHLEHEM.
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Prins' werkvertrek, de kamer, waar de kunstenaar, zoo hij er al, de latere jaren, niet
‘werkte’, produceerde, dan toch alleen met zich-zelf placht te zijn, alleen met zijn
gedachten, zijn beelden, zijn plannen, zijn zorgen, de ‘eingeweihte Stelle’ (zooals
Goethe het noemt), waarvan men de intieme, geheiligde sfeer vreest te schenden.
Eerbiedig en verlegen nadert men, in het midden van de kamer, een oude,
donker-bruine schrijftafel, niet groot en al wat gesleten, maar ernstig en vol stemming,
met een prachtigen, ruimen armzetel, in dezelfde kleur, daarachter, en blikt over de
tafel heen in den heel breeden en diepen, groenen, stillen stadstuin. Een groote
rozenstruik staat daar nu in rijken bloei en een dichte vloed van rose bloemen buigt
zich omlaag, stralend in het volle zonlicht....
Langs twee der kamerwanden staan lage, lichtkleurige, door glazen deuren en
opklepramen zorgvuldig afgesloten boekenkasten, waarin voor een groot deel Fransche
boeken. Door een tusschendeur komt men in de aangrenzende slaapkamer en door
een hoog-opschuifbaar vensterraam, dat met die deur een kamerhoek vormt, op een
ruime veranda, waar Prins, vertelde men mij, gewoon was, op Zondagmorgens in
den zomer, als het zacht weer was, in een gemakkelijken rieten stoel een poosje te
zitten lezen.
Rondkijkend, ontwaart men ook in dit vertrek eenige oud-Hollandsche kunst: van
den stemmingsvertolker der natuur E s a i a s v a n d e Ve l d e , van Goyen's
leermeester, een fijne, luchtige, lichtende teekening (een IJsbaan met schaatsenrijders
bij een hut aan den kant), van T h o m a s d e K e y s e r eveneens een zeer fraaie
teekening, een Kruisiging, van R e m b r a n d t een ets, Graflegging, en van J o o s t
C o r n e l i s D r o o c h s l o o t een schilderij (h. 57, b. 95 c.M.), een Dorpsgezicht
met kermishoudende en ruziënde boeren. Maar verder had de moderne
woordkunstenaar in zijn werkkamer moderne schilderkunst om zich heen: een
kleurteekening van To o r o p (portret van Mevrouw Prins, vóór haar huwelijk, in
verpleegsterskostuum), drie aquarellen, gezichten in Caïro, Benares en Jaypon
weergevend, en twee superbe, kleine, sterk door Rembrandt geïnspireerde
penteekeningen van B a u e r . Voorts van W i t s e n een groote aquarel (h. 60, b. 71
c.M.), den Kromboomsloot te Amsterdam op een dampigen dooidag tegen het einde
van den winter, wanneer een vochtige lauwheid in de lucht de sneeuwlaag op de
straatsteenen verdunt en vergroezelt en het grachtijs in groote, vale stukken doet
verbrokkelen en wegdrijven. Over alles hangt een matte grauwheid en ditzelfde trieste
spreekt uit de saai-bleeke kleur en het benepen-regelmatige lijnenstel van raamposten
en kozijnen, waardoor mede de stemming van beklommenheid en troosteloosheid
tot uitdrukking wordt gebracht. Van G a b r i ë l bewondert men in dezelfde kamer
twee zwartkrijt-teekeningen op het daarvoor veel door hem gebruikte geelgrijze
papier, beide voorzien van kleur-aanduidende notities met het oog
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op later naar die teekeningen te maken schilderijen; de eerste is een weergave van
schaapskooien, de andere van een weidegezicht, de laatste met een uiterste
samenvatting van het allermeest-essentieele in slechts enkele forsch-teedere, haastige,
nerveuse lijnen, die zoozeer de bizondere kracht zijn van Gabriël, als het ware de
onloochenbare signatuur van zijn werk.
Van een geheel andere en veel zwaardere gevoelsdracht zijn twee hier aanwezige
zwartkrijt-teekeningen van D a u b i g n y , beide de zuivere uiting van een kunst, die
aan de bron der lyriek ontwelde. Met breeden zwaai en een technisch beheerschte
fijngevoeligheid is, op de teekening van een kudde schapen bij maneschijn, de
wemelige lichtmassa over de golvende heidevlakte uit het vluchtig natuur-moment
vastgehouden, evenals de teere lijnen der heuvelruggen, die zich temidden der rondom
vervloeiende vaagheid maar even afteekenen, de diep-donkere groep der zich
bijééndringende schapenlijven, waarachter en waarboven, in een behoedende, leidende
vooroverbuiging, de herdersgestalte, die als uit een dooreen-neveling van dauw en
licht naarvoren treedt. Aan hetzelfde romantische sentiment ontsprongen is in de
andere teekening van Daubigny de uitbeelding van het stormgeweld, dat een eenzamen
man met wapperenden mantel over de vlakte voortdrijft in donkeren nacht en zijn
hondje haast opneemt en meesleurt; in den zwarten krijttoon voelt men de dreiging
van het onheil, de wilde vehementie der storm- en regenvlagen, die het buigend
geboomte langs den weg omzwieren.
Uit de Barbizon-school vinden wij hier nog een tiental in één lijst gevatte
houtsneden van M i l l e t naar impressies van het landmansleven, door haar
wonderteere fijnheid zoowel als door den aard van het procédé wel een groote
tegenstelling vormend met de zooeven besproken krijtteekeningen van Daubigny.
In dezelfde en de daarnaast gelegen kamer hangt ook een met de pen geteekende
courtisane-figuur van C o n s t a n t i n G u y s , in Juli 1887, blijkens achterschrift,
door Huysmans aan Prins geschonken, van Guys, den door Baudelaire in zijn ‘L'Art
Romantique’ zoo fijn en indringend-scherp als ‘le peintre de la vie moderne’
gekenschetsten en geanalyseerden Parijschen kunstenaar, die in 1805 te Vlissingen
ter wereld kwam, van den geniaal aangelegden, maar onvolgroeiden, toch wel
suggestieven illustrateur, die telkens in détails, bijvoorbeeld in zijn paardenkoppen,
door dilettantische onvolkomenheid en zelfs gebrekkigheid kon verwonderen, wellicht
doordat hij, de rappe, slagvaardige instantané-teekenaar van de militaire crânerie en
van het heel- en halfmondaine tijdens het Tweede Keizerrijk, in zijn avontuurlijk
leven tusschen kunstenaarschap en dandystischen wereldzin heen en weer bleef
slingeren, zonder dat het een in het ander kon opgaan.
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Behalve eenige houtsneden van D ü r e r en een ets van C u y p , bevatten deze beide
kamers nog een groot aantal teekeningen en graphische werken van moderne meesters,
hoogst interessante vooral van O d i l o n R e d o n en B a u e r en voorts van G.
M o r e a u , F é l i c i e n R o p s , S e u r a t , To o r o p , D u p o n t , benevens eenige
minder belangrijke schilderijen van Gabriël, Ed. Karsen, Henkes en P.M. Dillen.
In de beide zeer ruime kamers der beneden-suite, de dagelijksche woonkamers van
het gezin-Prins, bevinden zich, op een zeer enkele uitzondering na, de voornaamste
werken van moderne schilderkunst, Hollandsche en buitenlandsche, die de collectie
bevat. De vrij talrijke Fransche leveren, met vele der zooeven genoemde produkten
van teeken- en graveerkunst en met een aanzienlijk gedeelte van den inhoud van
Prins' boekenkasten, een zichtbaar bewijs van des schrijvers diep gevoel van
sympathie en saâmhoorigheid met de Fransche naturalistische cultuur der 19e eeuw.
Ook het meerendeel van de hier aanwezige vaderlandsche schilderkunst is met dien
geest in harmonie. In dit verband moeten allereerst Breitner en Gabriël worden
genoemd. Naast hen treedt Bauer op den voorgrond, wiens kunst een innige
verwantschap heeft met een bepaalde zijde van Prins' dichterschap, dat, ondanks
realistische neiging en geaardheid, toch ook zeer stellig romantisch en mystiek getint
was. Zelfs is er, zouden wij meenen, een in het oog vallende gelijkenis tusschen
beider werk in het massale, het woelig-vervulde, geruischvolle, geheimzinnig-duistere
van zoovele Oostersche tafereelen, zoodat men zich zou kunnen afvragen, of het
leven tusschen dergelijke sterk-plastische en - koloristische uitbeeldingen van het
oriëntale, evenzeer als de telkens herhaalde aanschouwing van
middeleeuwsch-visionaire en kleurrijke schilderwerken, geen geregeld voedsel moet
hebben aangedragen aan de reeds uit haar-zelf zoo vruchtbare en werkzame
verbeelding van den schrijver, zonder dat deze zich daarvan ook maar in het minst
bewust was.
Van B a u e r , wiens machtige fantasie en breed gebarende kompositie-vaardigheid
wij reeds op de bovenkamers in een groot aantal zijner meest importante etsen hadden
teruggevonden, treffen wij hier eenige zeer kompleete schilderijen (Haremwacht,
Olifanten, Zondvloed) en een aquarel (Intocht) aan.
Temidden van de boven vermelde oude kunst, die den achter-salon vult, hangt,
zonder groote disharmonie te verwekken, een prachtige, in donkeren toon geschilderde
vrouwfiguur van B r e i t n e r (h. 64, b. 36 c.M.): het diep, donker blauw van den
hoed staat duisterwarm boven de kille vaalheid van het onedele gelaat met den
glimmerigen neuspunt, den dichtgeklemden, bloedloozen mond en de gesloten oogen,
en boven de sombere grijsheid van den mantel; een zacht donkerrood
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bloeit schuchter tusschen al die grijzen, waaruit slechts een groezelig wit even wat
opklaart.
Van denzelfden schilder vinden wij in de beide thans te beschouwen
beneden-vertrekken nog drie schilderwerken, van welke een bizonder opmerkelijk
en waardevol Groenten-stilleven in groote afmetingen (h. 77, b. 98 c.M.) - gedateerd
1879 en alzoo geschilderd, toen de meester pas 22 jaar was! - onmiddellijk de aandacht
trekt en bewondering wekt om de jeugdige bravoure, de onstuimige zinnenvreugd,
de technische perfektie, waarmede deze groene en roode koolen, uien en bieten, ieder
in hun eigen kleur, vorm en stof zijn weergegeven en tot een krachtig-sprekend,
harmonisch geheel samengevoegd.
Behalve met een zijner kleinere stadsgezichten, waarin de massiviteit der
huizenvlakken tegenover het omringende landschap in breede verfstreken is
uitgedrukt, vinden we Breitner hier nogmaals als figuurschilder vertegenwoordigd
in een van zijn voortreffelijkste en tevens delicaatste werken, een Slapend Meisje.
Subliem is de expressie der stof en de onderlinge samenstemming, in kleurnuancen
zoowel als in gevoelstoonaard, tusschen het figuurlijke en het zuiver-stoffelijke
element in dit schilderij. Als van droomschemer omhuld is dit slapend vrouwenhoofd,
zijn de wazigblanke vormen van het teer gelaat.
Tot de schilders, die Prins' voorliefde hadden, behoorde klaarblijkelijk G a b r i ë l ,
van wien, buiten de teekeningen op zijn werkkamer, waarvan reeds werd gewaagd,
de collectie niet minder dan zeven schilderwerken telt. Noemen we van deze vooreerst
het uitermate subtiel en pittig gedane, teerkleurige stukje ‘Netten Drogen’ (h. 30, b.
52 c.M.), waarin, temidden van zomersche zonnigheid, de donkere netten zoo
kernachtig en toch zoo fijn opstaan tegen het grijs en tintelend blauw van het water
en de transparante lucht. In het iets kleinere ‘Fuiken te Kortenhoef’ (h. 26.5, b. 46
c.M.) is wederom een dergelijk allersoberst gegeven verwerkt tot een onvergankelijke
verheerlijking van de Hollandsche weideschoonheid. In de lucht hangt de vochtige
kilte van een vroegen morgen in het prille voorjaar; de koele kleuren van den
beginnenden dag, op het weidegroen, de struiken, de bloemige waterplanten in den
sloot, verschemeren ver, ver achter de wijde velden, in een egale grijsheid, waar, ijl
en fijntjes, een lange boomenweg raagt.
Zwaarder geschilderd is de ‘Visscher in den Polder’ (h. 25, b. 45 c.M.); de figuur
van den man, die met zijn bootje in een door hoog riet omzoomd rivierhoekje zit, is
zelfs eenigszins geëmpâteerd; de landstrook in den achtergrond, waarboven een
stadsverschiet rijst, is met slechts enkele resolute toetsen, hier en daar verhoogd,
aangegeven; deze meerdere forschheid van schildering accentueert zich tegen het
dunne parelgrijs van water en lucht.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

III

G.H. BREITNER. GROENTEN-STILLEVEN.

H. DAUMIER. BINNENPLAATS.
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JACOB MARIS. WINTER.

P.J.C. GABRIËL. FUIKEN TE KORTENHOEF.
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Van zeer goede hoedanigheid zijn nog een Vecht-landschap (h. 32, b. 52 c.M.), een
boerderij met hooiberg onder boomen aan de rivier onder een wilde wolkenlucht en
‘In het Gein’ (h. 27, b. 39 c.M.), voorstellend den overstroomden weiden-oever van
een rivier bij stormachtig hoogwater-tij, in welke beide schilderijtjes een bepaald
waargenomen natuurmoment is blijven leven, en wel dermate, dat we meenen, de
frissche buitenlucht op te snuiven, den stroom te hooren ruischen en klotsen, den
wind, aansuizend en gierend, om ons hoofd te voelen waaien.
Ook het waterlooze landschap, dat bij Gabriël, evenals bij diens voorganger en
leermeester Roelofs, meer speciaal in het vroegere gedeelte van zijn oeuvre, vóór
den tijd der volle rijpheid, voorkomt, ontbreekt niet. Deze periode wordt
vertegenwoordigd door de ‘Schaapskooien te Heeze,’ een eerlijke en niet zonder
breedheid geschilderde weergave, ofschoon niet van dezelfde verfijnde pikturale
kwaliteit en ook geenszins van gelijkwaardigen gevoelsinhoud als de zooeven
genoemde landschappen.
Van een anderen Haagschen grootmeester, J a c o b M a r i s , herkent men de
machtige psychische en technische eigenschappen in een Wintergezicht, een aquarel.
Een smal watertje verdwijnt, krinkelend, tusschen sneeuwvelden achter kale, knoestige
knotwilgen; uit een armelijke hut, verlaten in de donker-witte ruimte onder den
grootsch-geweldigen nachthemel, gluurt een weifelend licht. In die groote, wijde
grauwheid, die het àl omvangt, welk een eindelooze veelheid van tintvariaties!
Ook van P o g g e n b e e k , den fijnbesnaarden intimist, den (vooral in waterverf)
onovertroffen vertolker der idyllische lente-schoonheid van stemmingsvolle,
malsch-kleurige boomgaardjes en weidehoekjes, is hier een schilderwerk, een mooie
en eigenaardige Winteravond vol schemerschijn, een ongewoon werk van dezen
meester, gedateerd ‘Jan. '91’. B a s t e r t , zijn vriend en werkmakker, heeft hier ook
een schilderij, Poort te Vianen.
Uit de jeugd van W i l l e m M a r i s en We i s s e n b r u c h zijn een paar zeer
kleine schilderstukjes voorhanden (in de spreekkamer); van den eerste een Meisje
met geit (h. 10.5, b. 13.5 c.M.), dat duidelijk het kontakt met zijn broeder Thijs
verraadt, zoozeer zelfs, dat het wel voor een werkje van dezen zou kunnen worden
gehouden; van den tweede een Molen bij boomen aan een water (h. 11, b. 17 c.M.).
In den voor-salon vinden we van M a u v e eveneens een zeer vroeg ontstaan werk,
geïnspireerd op den ouden stijl, een stal-interieur, reeds met accurate aandacht en
met een zuiver gevoel voor nuance bekeken en uitgevoerd, al blijft het verre beneden
de later bereikte hoogte.
D e Z w a r t 's vroege tijd is herkenbaar in drie schilderstukken: een Avond, een
Buitenhof in sneeuw en een meer studieus dan origineel opgevat Stilleven met citroen.
A k k e r i n g a 's Priëel behoort tot
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diens overbekende, vaak zeer verdienstelijk beoefende, genre. Zijn ‘Ruiters en
amazones in een duinlandschap’ heeft in de figuren iets, wat dadelijk zoowel aan de
kleur, als aan de illustratief-anekdotische opvatting van Charles Rochussen doet
denken.
Va n d e r M a a r e l kunnen we hier, zoo niet als beoefenaar van het eigenlijke
portret en van het door hem zoo smaakvol en rijk-gevoelig opgevatte bloemstuk, dan
toch als strand- en figuurschilder ontmoeten en waardeeren. Nog onder invloed van
Jaap Maris is een Meisje met grazende geit op een veld, waarachter een ver wijkend
verloop van moestuinen, met een lekkere sappigheid in de groenen geschilderd. Maar
geheel zich-zelf is de kunstenaar in de schilderij van een Dame in een kleed van
warme, rose-fraise kleur (een typische van der Maarel-kleur, ook in zijn bloemstukken
veelvuldig voorkomend), die bij een kinderwagen met een baby staat; een klein
hoekje, rechts-bovenaan, is de éénige aanduiding van de omgeving, een plekje strand
met gele badstoelen onder een blauwe lucht. Het bezadigde, gecultiveerde en
gedempt-innige, maar ook de rustige gelijkmatigheid in beschouwing, in kleur en
schilderwijs, waardoor deze kunst altijd, eenigszins zooals hetgeen men de secundaire
gedachte heet, op eenigen afstand van de primaire werkelijkheid, van het leven-zelf,
komt te staan, al deze eigenschappen, die van der Maarel's beste werk kenmerken,
vindt men ook in dit fraaie stukje in dezelfde onderlinge verhouding terug.
Nauwelijks minder dan Vincent van Gogh is J o n g k i n d , de verfranschte
Hollander, die toch op den bodem van zijn ras-echte schildersnatuur den
oer-Hollandschen landschapszin onaangetast en onvervalscht bewaarde, voor ons de
verbindende schakel, in zekeren zin, met de Fransche impressionisten uit den kring
van Manet en hun aanhangers, met de ontwikkelingsfase alzoo, die omstreeks 1870
inzette. Vroeger dan deze allen geboren (1819), zich aanvankelijk aansluitend bij
het romantische naturalisme der Barbizon-groep, uitte Jongkind reeds kort na '60 in
zijn werk, naast atmosferische gevoeligheid, een sterk luministisch en tegelijk
realistisch streven, waardoor hij naderhand steeds meer, vooral op landschapgebied,
als een der eigenlijkste en meest onmiddellijke wegbereiders van het latere
impressionisme is beschouwd. In het bizonder is zijn feitelijke, rechtstreeksche
invloed op Boudin groot geweest en ook de relatie destijds met Claude Monet (via
Boudin ontstaan) was voor dezen toen niet zonder beteekenis.
De Jongkind der Prins-Collectie vertoont een Kanaal, in de nabijheid waarvan, in
nachtelijk donker, een zwartig gebouwen-complex met een hoogen, rookenden
fabrieksschoorsteen; de maan, blank en zilveriggeel, verspreidt over het uitspansel
een roomachtigen, zacht-doorkleurden glans, die in het weerspiegelende water
verrimpelt en verflikkert.
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Van de Fransche ‘School van '30’, het eerste gelid van de groote phalanx der
Barbizonners, aan wie wel niet de latere, speciaal zoo genoemde, ‘impressionistische’
schildertheorie, maar toch een impressionistische, op direkte stemmingsweergave
aangelegde natuurvisie eigen was, is G e o r g e s M i c h e l , wiens leven (1763-1843)
nog voor een goed deel in de 18e eeuw valt, de meest onmiddellijke voorlooper.
Groot vereerder van de oude Hollanders en inzonderheid van Rembrandt en Ruisdael,
zocht hij het landschapschoon principieel en bij voorkeur in de meest eenvoudige
motieven, het pikturaal effekt voornamelijk in een domineerenden, op grijsbruin
gestemden toon. Een golvende, zich wijd uitstrekkende vlakte, waarvan een lichte
en een donkere partij sterk kontrasteeren en waarboven een molen zich verheft, is
veelal zijn terrein, gekozen in de buurt van Parijs en zeer vaak in de omgeving van
het oude Montmartre. Het Louvre en het Museum Mesdag bezitten hiervan
voorbeelden. Ook het stuk in de hier besproken verzameling is zulk een
Montmartre-impressie, vól begrip van den majesteitelijken eenvoud, de grootsche
eenzaamheid der natuur, maar ook niet geheel zonder het matte en droge in kleur en
voordracht, dat van Michel's landschapschildering de zwakke zijde is, ondanks ‘le
tempérament de l'artiste’, dat zich daarin zoo overtuigend uitspreekt en waardoor hij
den roem, die hem na zijn dood te beurt viel, zoozeer verdient.
De juist zeventig jaren na hem geboren A n t o i n e Vo l l o n . leerling van Ribot
en door of met dezen een volgeling, geen navolger, van Courbet's zoogenaamd
‘realistische’ bestrevingen, was een schilder van landschappen en stillevens met
overwegend koloristische en stofweergevende kwaliteiten. In de onlangs behandelde
Collectie-Westendorp zagen we ook van hem een Montmartre-landschap, in een
geheel andere stemming, van een geheel andere ‘peinture’ en kleurwerking dan de
zooeven vermelde schilderij van Michel. De Schiedamsche verzameling is eveneens
zulk een interessant, kernachtig landschap van Vollon rijk, een Seine-gezicht, mooi
van kleur, sterk van licht, levendig van lijn, forsch, en toch niet zwaar, van
penseelvoering, bewegelijk van voordracht.
Maar ten volle in zijn element schijnt Vollon toch eerst in het hier aanwezige
stilleven, een Kreeft op schotel. Hoe fel-reëel is hier het rood van de kreeft tegen de
blanke dunheid en fijnkantigheid van den schotel!
Het Seine-gezicht van D u b o i s - P i l l e t - dat door Huysmans aan Prins werd
gelegateerd - ofschoon zeker weinig minder gedurfd van techniek dan dat van Vollon
en ook tamelijk pasteus in de verfbehandeling, is toch in zijn fijn-crêmen toon van
een gansch andersoortig gevoelsgehalte. Ook van A d o l p h e H e r v i e r , een
belangwekkend kunstenaar van zeer persoonlijke hoedanigheden, maar tijdens zijn
leven (hij werd een paar jaar na Jongkind geboren en overleed twaalf jaar vóór dezen)
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miskend en voorbijgegaan, zijn enkele stukken aan te wijzen, een Dorpsbuurt, een
Haven en een Stal.
Hoogtepunten in de verzameling vormen de beide kleine meesterwerken van
H o n o r é D a u m i e r . Deze vriend en medestrijder der groote landschapkunstenaars
van Barbizon blijft, als aangrijpend uitbeelder van het lachwekkende, dwaze en
tragische van de meest uiteenloopende menschentypen in zijn beroemde en in ruimen
kring bekende lithographieën van zeldzame psychologische expressie, een
ongeëvenaarde beteekenis behouden in de geschiedenis der caricatuur, maar bovendien
neemt hij als schilder, zonder ook als zoodanig de neiging tot veraanschouwelijking
van het humoristische en groteske geheel te kunnen verloochenen, een aparte plaats
in, om zijn geheel bizonder en boeiend koloriet, zijn eigenaardig behandelde
lichtspelingen, zijn kleurtemperenden toon vol fijne nuancen. Zijn eigenlijke
voorliefde zou naar het koloristische zijn uitgegaan, zegt men, en alleen ter wille van
zijn levensonderhoud zou hij zich op de caricatuur-teekening hebben toegelegd, met
onderdrukking van dien dieperen drang. Schilderwerken ziet men dientengevolge
weinig van hem. Des te grooter voorrecht is het, in de collectie-Prins er twee tegen
te komen! Een pracht van breede schildering is de Binnenplaats met twee
kinderfiguren. Welk een rijkdom van licht en kleur in het donkere, bruine toon-geheel,
welk een solide vastheid in de keien van het straatje, in de steenen der muren! Welk
een juistheid van teekening en welk een geest in de houding en het kijken van den
hond, die voor zijn hok zit!
In het andere stuk, een Straat in sneeuw, is, ondanks de overheerschende schoonheid
van den heerlijken grijzen toon, de figuur in meerdere mate een medewerkende factor,
met een afzonderlijke rol, waarin het humoristische element weer sterker naar voren
treedt: de man, met hoogen hoed en lange jas naar de toenmalige mode, die, met den
rug naar den beschouwer gekeerd, in een ietwat komische lichaamshouding en met
lichtelijk bizarre wending van het hoofd, langs de zwaar besneeuwde straat gaat,
twee hem naderende dames tegemoet.
Enkele tientallen jaren na Daumier's optreden was het F a n t i n L a t o u r , die
grooten naam kreeg met lithographische werken op een ander gebied, allegorische
voorstellingen en mythische figuren, ontleend aan Wagner's muziekdrama's. Maar
nog veel grooter werd zijn reputatie als schilder van bloemstukken en stillevens zijn meest bekende en verspreide werk - en ook van portret- en andere figuurstukken.
Deze laatste, wederom veelal verbeeldingen uit de Duitsche sagenwereld of andere
sprookjesachtige voorstellingen in een droomschoon landschap, ziet men ten onzent
en ook buiten onze landgrenzen het minst. Het Haagsche Gemeente-Museum, de
Amsterdamsche Collectie-Vattier Kraane en ook de Collectie-
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Prins, om enkele zeldzame exemplaren te noemen, kunnen bogen op het bezit van
zulk een figuurstuk. Het laatstbedoelde geeft te zien een naakte, op den rug liggende
vrouwengestalte in een bosch. Het blonde hoofd gaat sluimerend schuil in schaduw
van donker geboomte; de blanke vormenweelde van het lichaam, waarvan het modelé
feilloos is gegeven, wordt overschenen door een bescheiden lichtglans, die, vanuit
een diepen achtergrond, langs mild-groene hoogten naar voren zweeft.
Vermelden wij ten slotte nog een krachtig, diep-blauw zeegezicht, den Indischen
Oceaan, van M e n d l i k , een opmerkelijk landschap in Dalmatië van denzelfde, en
een Grijsaardskop van M e t t l i n g , dan is met deze opsomming der buitenlandsche
kunst, die Arij Prins bezat, het overzicht teneinde van zijn met zooveel liefde
vergaarde verzameling, die meer was dan de versiering van zijn kamerwanden, meer
dan een bewijs van zijn belangstelling in en zijn smaak voor schilderkunst, - de
illustratie namelijk van zijn gedachten- en verbeeldingsleven, van zijn innerlijkste,
naar plastische vormgeving zoekende schoonheid-sensaties.
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De winter in de kunst,
door C.A.B. van Herwerden.
‘Ic ben die Winter diet al can dwingen’
‘Die vogheln die te somer singen,’
‘Can ic wel doen swighen stille:’
‘Ic hebt al te minen wille,’
‘Als ic werke na minen aert’
‘Endat fellijc uten oesten haert’
‘Dan doe ic den menighen cliptanden’
‘Ende oec slaen met sinen handen’
‘Dat hen die vingheren moghen spliten’.

Zoo spreekt de Winter in een dramatisch spel van de 14e eeuw, de Winter in strijd
met den Zomer gelijk hij reeds eeuwen was voorgesteld in voorjaarsvertooningen:
Mei- en dansliederen zingen er van, de Dominikaner Dirc van Delft beschrijft hem:
‘ruusch ende vreselijc’ tegenover den ‘Somer groen ende nyewe’, waarbij de winter
met Sinen vriesen moet ‘wiken ende verliesen’. Maar in dit spel wordt door Venus
vrede gesticht. Want de 7 planeten en de 12 teekenen (van den Dierenriem).
‘Deze hebben 't al in haar behout’
‘Si makent heet, si makent kout’.

Het H.S. waarin dit spel ons is overgeleverd stamt uit ± 1400. En waar we hier den
winter verpersoonlijkt zagen, zien we hem eenige jaren later in beeld in zijn
verschijningen, niet in Nederland, maar toch door een Nederlander geschilderd. Het
is het Kalenderblad van Februari uit: ‘Les très riches Heures’ de Jean de France, Duc
de Berry, en de schilder is Paul van Limburg die, als andere Nederlandsche
kunstenaars, met zijn twee broers in dienst was van den kunstlievenden Hertog van
Berry, dien in 1416 stierf.
Vóór dien zijn de kalenderbladen geschilderd. Aan de bovenzijde van elk blad
staan de teekens van den dierenriem, ‘die hebben 't al in haar behout’, en daaronder
op 't Februari-blad tot één beeld vereenigd al wat een dag met sneeuw in Februari te
aanschouwen kan geven.
Het is geen natuurbeeld als geheel, maar alle dingen apart zijn in de natuur
waargenomen, afzonderlijk gebeeld en bijeengevoegd. Hoezeer dit kalenderblad toen
en later bewonderd moet zijn geweest blijkt wel hieruit dat in het Breviarium Grimani
(het getijboek dat in 1521 in 't bezit was van Kardinaal Grimani te Venetië) zeker
een eeuw later ontstaan, dit blad als voorbeeld werd genomen. - Daartusschen ligt
een eeuw van ontwikkeling der schilderkunst, de eeuw van v. Eyck, v.d. Weyden,
Memling, v.d. Goes, Bouts. De schilder van 't kalenderblad van 't
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Breviarium Grimani kon gebruik maken van een eeuw natuur-waarneming en
beelding. - Kon ik u naast dit, hier (bl. VII) gereproduceerde kalenderblad dat van
Paul v. Limburg toonen, ge zoudt zien hoe diens figuren minder plastisch gevormd
zijn, zwevender gaan en staan dan deze, hoe daar afzonderlijke dingen bijeengevoegd
zijn, dit meer den schijn vertoont van een werkelijk landschap; gevolg van ervaring
en kennis, waarboven echter gaat de oorspronkelijke gevoels- en verbeeldingskracht,
waarvan de oudere schilder blijk geeft. Toch was de 16e eeuwsche navolger geen
copieerder, maar een vrij vertolker in den geest van zijn eeuw en sfeer. Hofkunstenaar,
onder Franschen invloed, was de schilder van den Duc de Berry, burgerlijk Vlaamsch
of Brabantsch realist was de verluchter van 't 16e-eeuwsch getijboek, gelijk voldoende
blijkt uit voorstelling en uitvoering. Zelfstandig bewerker ook bleek hij door het
motief van den houthakker door Paul v. Limburg op zijn blad terzijde aangegeven,
geheel vrij te vertolken op den onderrand van het begeleidend kalenderblad. We zien
daar een besneeuwden heuvel, waar tusschen een houthakkenden man rechts en een
houtsleependen links, twee jongens naar beneden glijden.
De laat-middeleeuwsche geest ging nog uit naar andere winter-verbeeldingen: De
geboorte van Christus had volgens de volksvoorstelling plaats in den winter, en niet
in 't Oostersche land, maar in Vlaanderen of Brabant, in eigen stad of dorp:
‘Het haghelde, het sneeuwde, het maakte kwaad weer,
De Rijm lag op de daken,
Sint Joseph tegen Maria sprac
Maria wat sullen wij maken?’
..........................................
‘Sint Joseph die moeste om waterken gaen,
En de Leye was toegevroren’.

In de 15e-eeuwsche liederen werd ervan gezongen, zooals 't in de ‘Levens van Jesus’
werd verteld: ‘Het (Kindeken) lach en beefde van grooten couwen, want het was
alsoe couwen nacht dat die suete traenkens op sijn wangen vroosen. Och het rijmde
soo seere!’
We zouden verwachten in de schilderkunst van de 15e eeuw dit te zien voorgesteld.
Maar het altaarstuk schijnt toen nog te ver van deze kinderlijke volksverbeelding te
hebben gestaan.
En de verluchters der vorstelijke getijdeboeken, hoe vrij ze ook waren in de
kalender-miniaturen, gaven toch evenmin in de bijbelsche voorstellingen de
vertolkingen van wat de liedjes zongen; alleen in de verbeeldingen der apocriefe
verhalen benaderen ze elkaar. Het is juist onder dezen, dat ik u een landschapje zou
willen toonen van een hollen weg
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tusschen landen met kale boomen, waar Maria met 't kind in haar doek gewikkeld
op den ezel zit en Jozef den weg wijst, een ‘Vlucht naar Egypte’: niet geheel een
winterlandschap, maar toch aanduiding van den winter*). Maar het bibberende
Christus-Kindje in de open stal met winterlandschap-achtergrond, wellicht zullen
eenvoudiger getijdenboeken dit beeld bevatten: - In de eigenlijke schilderkunst, vindt
ge eerst in 't laatst der 16e eeuw aansluiting aan deze volksfantasie bij J e r o e n
B o s c h , den fantast, die tevens de fijnste vroege landschapschilder is. Het is de
‘Geboorte van Christus’ in 't museum te Keulen, waarvan een repliek in Brussel is.
Achter de aanbiddende Maria en Jozef, waartusschen een herder schalks kijkend
staat, zien we rechts op den muur een wintervogel, waarachter in een atmosferisch
winterlandschapje de herders met hun schapen, en links terzijde een herder zich
warmend bij een vuur, dat een ander aanblaast.
Dat Jeroen Bosch ook voor zijn fantasterijen gebruik moet gemaakt hebben van
winter-motieven, al verbaast 't ons dat hij 't niet meer deed, (- wat grillige motieven
hadden ijs en sneeuw hier kunnen verschaffen!) - weten we alleen uit een inventaris
van de 17e eeuw, waar: Een man in een prikslede op 't ijs, vermeld staat.
Eerst een grootere die na hem kwam: P i e t e r B r e u g h e l , heeft in zijn
schilderijen het plastisch beeld geschapen voor de volksfantasieën omtrent de
bijbelsche gebeurtenissen, vrij van alle kerkelijke conventie. Voor hem was het
landschap daarbij niet meer de achtergrond van groote figuren, maar een eigen door
hem herschapen natuur, terrein waar zijn figuurtjes zich bewegen, figuurtjes van
verbeelding en werkelijkheid, van verleden en heden dooreen. Bij hem heeft de
geboorte van Christus en wat daaraan voorafgaat en volgt, plaats in het Brabantsche
dorp in den winter. Ik denk allereerst aan: ‘De volkstelling te Bethlehem’†). Daar zit
Maria op den ezel, waarnaast de os loopt door Josef getrokken; het zijn even kleine,
gelijkwaardige figuurtjes als al die anderen, die zich verdringen bij den herberg waar
de volkstelling plaats heeft, of die voor de reizigers het varken slachten, of over 't ijs
en in de sneeuw naderen. Het besneeuwde Brabantsche dorp - in afzonderlijkheden
naar de natuur bestudeerd, is als geheel, als een nieuw natuurbeeld -, organisch door
den schilder saamgesteld.
In zulk een stuk van Pieter Breughel zit de winterschildering van een halve eeuw,
die na hem komt, besloten.
Maar niet alleen de compositie, elk figuurtje op oorspronkelijke wijze waargenomen
in karakteristieke stand en beweging - geen den ander gelijkend, getuigt voor de
levende kracht van dien grooten vernieuwer,

*) De Vlucht naar Egypte van Jacqemart de Hesdin uit: Les très belles heures du duc de Berry
repr. Fierens Gevaert: La Renaissance septentrionale pag. 104.
†) Museum te Brussel. Men zie ook blz. 2 van dit nummer, en de daarbij behoorende reproductie.
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die meer dan de z.n. renaissancisten, de Nederlandsche renaissanceschilder zou
moeten heeten. Ook de ‘Bethlehemsche Kindermoord’, waarschijnlijk bedoeld als
pendant van 't vorig stuk, geeft een bijbelsche gebeurtenis als een tafereel in een
Brabantsch dorp, wellicht herinnering wekkend aan de in die jaren dikwijls
voorkomende plunderingen*).
In de genoemde stukken, - ik zou er nog bij kunnen noemen het verloren origineel
van de Driekoningen-aanbidding door den zoon, Pieter Breughel de jonge, in het R.
M.†). - toonde Breughel zich de plastische verbeelder van de volks-fantasie: het heilige,
verhevene gebeurt in het eigen dorp als een gewone gebeurtenis. In andere zijner
schilderijen voltrekt zich daarentegen het gewone in een wereldlandschap, dat landen
met hooge sneeuwbergen of wilde stroomen evenzeer omvat als de heuvel, het dorp,
de lanen, de vijvers uit eigen omgeving. Ook onder deze zijn Winterstukken, en van
zijn allerbeste, waarschijnlijk in zijn laatste levensjaren geschilderd:
‘De Jagers in de Sneeuw§), een Februari-beeld en ‘De Sombere Dag’ als een
Januari-beeld beschouwd**): achter de ontbladerde boomen, die gekapt worden en
het links daarvan iets dieper gelegen dorpje, golft de storm-bewogen rivier die haar
oevers overstroomd heeft, terzijde waarvan kantige sneeuwbergen zich verheffen,
onder een met fel licht doorbroken wilden wolkenhemel. - We zien hier de motieven
der Januari- en Februari-kalenderbladen, de houtkappers en de sneeuw. Maar
terugziende naar die miniaturen treft ons 't ontzachelijk verschil, niet alleen in kunst,
in uitvoering, maar in levens-, in wereld-gevoel, tusschen deze en gene! De oude
breviaria-schilders zetten naast elkaar de bijzonderheden van den winter, wat men
deed en aanschouwde. - Hier schiep een geniale geest een organisch, en samenvattend
geheel††), waaruit de levende krachten van de natuur, hier winter en stormen, spreken.
Toen hij ze schilderde ± 1567 woeien om hem heen de stormen van zijn tijd. Iets
van den zelfden adem voelen we in een gedicht uit diezelfde jaren: Een bewerking
van de ‘Ecclesiasticus oft de wijze sproken Jesu des sones Syrach’ verschenen 1565
te Antwerpen:
‘Hij strooit den rijm op aerdtrijck hier beneden
Gelijck als sant, en weder als het vriest
Soo werdent ijstacken seer fijn besneden
Als een spiesijzer 't welck haest cracht verliest.

*) Er bestaat ook van den jongen Pieter Breughel een copie naar een Plundering van een
Brabantsch dorp, ook een sneeuwlandschap, museum te Douai.
†) R. M. No. 650.
§) Zie reproductie blz. X.
**) Beide Hofmus. te Weenen No. 713 en 711.
††) Een andere schilder Joachim de Patinir, gaf ook samengestelde landschapjes maar zonder
de organische samenvatting.
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Als t noortlijck waeyt en int jaer wert later,
Soo waeyt hij over de rivieren saen,
En twort ijs vlieghende over twater
Hetwelck hij als een harnasch dan trect aen’.

Maar deze scheppingen, waarin 'tgrootsche levensgevoel uiting vond, waren de enkele
hoogtepunten van den genialen kunstenaar, die uitstijgt boven den langzamen gang
der ontwikkeling, die ook in de kunst plaats vindt.
Daarnaast waren er uit de kalenderbladen der Breviaria andere, dichter bijstaande
vervolgen voortgekomen, n.l. in houtsnede en gravure, waarbij ook de
wintervoorstellingen tot de meest typische behooren.
Onder die vroege houtsneden wil ik naar een wintergezicht verwijzen uit J.
Brugmans Leven van Sint Lidwina*) op welker fijne kwaliteiten Cornelis Veth
gewezen heeft. Een illustratie van een gebeurtenis was 't hier, toevallig een ijs-gezicht,
maar bij andere houtsneden en gravures werd 't wintergezicht gezocht als zede-beeld.
In Antwerpen werden ze o.a. door Hieronymus Cock uitgegeven naar teekeningen
van Jeroen Bosch en later van Breughel, en onder deze is de prent door Frans Huys
gegraveerd, met dit onderschrift bij een 2e uitgaaf: ‘Soo rijdt men op 't ijs, brooser
als 't ijs’ en in de lucht het opschrift: ‘De Slibberachtigheyt van 's menschen leven’.
Toen Breughel dit teekende was hij 12 à 14 jaar jonger dan we hem in de andere
winterstukken leerden kennen: Nog niet de groote samenvatter, maar reeds de scherpe
observeerder en vastlegger van houding en beweging, van 't leven, gegrepen in 't
voorbijgaand moment†).
Grooter invloed hadden zulke prenten dan de schilderijen. Ze werden verspreid
in Noord, zoowel als Zuid; ze beantwoordden aan de smaak van 't publiek; ze gaven
het leven zooals men het ongeveer ook meende te zien met wat moraal, en soms een
wat gewaagd grapje. Wat de kunst er in was, zag de menigte niet, maar de andere
kunstenaars zagen het en leerden er van: Motieven, compositie-vormen werden
overgenomen, men ontmoet ze in prent en schilderij nog ver in de 17e eeuw, en niet
alleen bij de minder goede schilders.
Naast de zede-prenten, er mee verwant, verschenen de serieën van maanden en
jaargetijden, in 't Zuiden en weldra ook in 't Noorden: In Haarlem en Amsterdam
zagen zulke ‘Playsante lantschappen’ het licht, waarvan Januari en Februari, soms
ook December, beelden van den Winter te zien geven. Het zijn voorstellingen van
de vermakelijkheden van den winter, of ze geven het winterlandschap gestoffeerd
met enkele figuren. Een teeken van den Dierenriem in de lucht, of tusschen de regels
van een

*) Afgebeeld en besproken blz. 7 in Sport en Spel in de Kunst: Winter, buitengewoon Nr. van
Elsevier's Maandschrift, 1916.
†) Zie reprod. in Sport en Spel in de Kunst: Winter.
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bijschrift, toont soms nog den samenhang met den getijden-kalender. Onder deze
zijn de prenten van Jan v.d. Velde van de meeste beteekenis*).
Treedt die samenhang meer op den voorgrond bij de gravures, ze was er evengoed
in de winterschilderijtjes van 't begin der 17e eeuw, bij Avercamp, v.d. Venne, Esaias
v.d. Velde, al veranderde haar karakter. Het werd van prent of schilderstuk met de
velerlei vermakelijke voorvallen, beeld van het Hollandsch Winterlandschap.

XVIIe-Eeuw.
Het I J s - v e r m a a k . Dat was het wat het publiek in de schilderijtjes zocht, maar
niet alleen 't publiek. Ook de Noord-Nederlandsche schilders van de 16e eeuw was
't welkome aanleiding tot karakteriseerende teekening van beweging en stand: - Wij
theoretische 19e en 20e eeuwers, die uitgemaakt hebben dat 't onderwerp van geen
belang is, dat dit ‘litteratuur’ is, (veracht werk voor den beeldenden kunstenaar) of,
dat alle werkelijkheids verbeelding op zich zelf uit den booze is, - we vergeten dat
ook hier de verbeelding ontstond uit innerlijke ontroering. De ontroering, - noem 't
innerlijke pret - het wekt evengoed als dieper en smartelijker gevoelens, de
bewogenheid, die zich omzet bij den kunstenaar in de bewogene, rythmische lijnen
en plastische vormen of in het typeerende woord.
Dat woord, het typeerende, - Bredero, die schilder tevens was, maar in lijn en kleur
voor de wezenlijke krachten van zijn geest geen uiting vond, hij gaf 't, waar hij in
het Moortje den ouden vader Lambert laat vertellen wat hij gezien heeft op ‘H e t
Vo e t w e c h j e l a n g s h e t p l a t t e A m s t e l d i j k j e ’.
De dolle pret om 't dwaze, typische in vorm en beweging zonder angst voor het
fatsoen, dat eerst later niet veradelde, maar bedekte, werd uitgedrukt in het woord
dat teekent het geziene en, - de plastische kunstenaar vermag dit niet -: het gehoorde:
Zie ze en hoor ze: die ‘heele streeck van ouwe drooghe vaertjes’
‘Al after anmenkaer, d i e r i j e n d a t t e t g i e r t ..
‘Sij h e b b e n d e u s e n k u n s t d e n g a n g s e n o f f e l i e r t ’
Markanter, typischer is Bredero's woord-teekening dan de teekening met de pen, de
ets-stift en 't penseel van een Avercamp, van Jan- en Esaias v.d. Velde. Denkt men
zich zijn woorden en vergelijkingen plastisch verbeeld, wat humoristische teekening
verschijnt er, den ouden Breughel verwant, maar anders toch: persoonlijker,
Noord-Nederlandsch-Amsterdamsch.
H e n d r i k Av e r c a m p was in Amsterdam zijn tijdgenoot even-

*) Zie 's Rijks Prentenkabinet en repr. Sport en Spel (Winternr. van E.G.M.) pl. V.
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als A r e n t A r e n t s z . g e n . C a b e l ; E s a i a s v.d. Ve l d e en diens broer J a n
werkten toen te Haarlem. Vóór dien tijd dat Bredero Vader Lambert zijn
humoristischen beeldenden geest leent: 1616-'17, zal Avercamp al zijn ronde
‘IJsvermaakjes’ geschilderd hebben, waarvan er één in de Nat. Gallery te Londen
hangt, en ook zal een IJsbeeld als No. 392 in 't Rijksmuseum vol van de ‘potsige’
tafreeltjes, die aan Breughel herinneren, toen wel reeds ontstaan zijn. Hij blijkt er
nog vast te zitten aan de Zuid-Nederlandsche overlevering, al vertoont hij sterk
Noord-Nederlandsche, en hem speciaal eigen kenmerken*): De figuurtjes zijn rustiger,
gemoedelijker bezien: er is bij hem niet die felle pret van den jongen Breughel van
het IJsvermaak noch van een Bredero, dien we ons met glinsterende oogen denken,
opslorpend het leven rond hem, maar we voelen hier al in enkele figuren, wat later
in zijn Kamper-tijd zich nog zuiverder toont, het stille genieten met den glimlach
om den mond. We bemerken er het soms nog onhandig beelden van die naïef bekeken
figuurtjes, toch bekorend door de fijnheid van gevoel die er achter schuilt. Gevoeliger
hij dan A r e n t A r e n t s z , die daarentegen problemen oploste die voor den bouw
van het landschap met lagen horizont van belang waren. Grooter figuren stelde deze
op den voorgrond en hij liet het landschap geleidelijker overgaan naar middel- en
achtergrond†). Avercamp leerde van hem, we zien 't in diens latere Kamper-schilderijen
en teekeningen, en - zooals het meer gaat, de enkele winterschilderijen van den
stroeven vernieuwer kwamen op den naam van den meer bekorenden volger. - Het
is bij Avercamps figuren juist voor een deel de onopzettelijkheid die bekoort. Een
veel knapper figuurteekenaar was E s a i a s v.d. Ve l d e ; men heeft slechts een enkel
schaatsen-rijdend, staand, of bukkend figuurtje met één van Avercamp te vergelijken.
Trouwens, zijn kunstbroeders bewonderden hem er om en vroegen hem de figuren
in hun landschappen te zetten. Ze zijn meer plastisch, ze staan beter in de ruimte,
geven meer den natuurlijken vorm en beweging dan Avercamp's figuurtjes. Hij was
ook een beter samensteller dan deze. Schildert hij een winter-schilderijtje in rond
formaat, hij past 't er beter bij aan, en één zijner compositie-vormen: de van voren
verbreede vaart of de sloot op den voorgrond waarop deze uitkomt, vindt wel daarin
zijn oorsprong. We zien deze o.a. in 't schilderijtje in 't Mauritshuis§) en we vinden
hem bij den jongen Va n G o y e n , die in dien tijd sterk onder Esaias' invloed stond**).
Vergelijkt ge een schilderij van Esaias met één van Avercamp, dan

*) Zie R. M. No. 391 en Repr. Beeldende Kunst: red. H.P. Bremmer, uitg. Scherjon. jg. 9. No.
17en No. 81.
†) Zie o.a. IJs-stuk coll. Kröller. repr. Beeld. Kunst.
§) No. 673. Geschilderd 1624.
**) Zie rond Winterlandschap van v. Goyen K. Fr. Mus. Berlijn 865 B. en Mus. Kopenhagen
No. 230, vroeger aan Esaias v.d. Velde toegekend, beide hier gereproduceerd.
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zult ge die van den eerste meer voelen: licht en open, die van den laatste: donker en
gesloten. Avercamp zal u 't doorzichtige van 't ijs toonen, Esaias meer de kleur zooals
men die op eenigen afstand ziet. De figuurtjes zijn kleurig bij beiden, maar die bij
Avercamp meer g e k l e u r d : met zuivere heldere kleuren, bij Esaias meer
g e s c h i l d e r d : een rood, een blauw, een geel, maar ook bruin. Men heeft Rubens'
invloed willen herkennen; - Ik denk ook aan Bredero's ‘Boerengeselschap’:
‘Arent Pieter Gijsen die was so reijn int bruin, ......
................................................
Maer Mieuwes en Leentje en Jaapje, Klaas en Kloen
Die waren ekliedt noch op het ouwt fitsoen,
Int root, int wit, in 't groen,
Int grijs, int graeuw, in 't paers, in 't blaeuw,
Gelijck de Huysluy doen’.

In Kampen, waar Avercamp later heen trok, zullen ze wel ook toen nog ‘op het ouwt
fitsoen’ zich zijn blijven kleeden; in Haarlem en Amsterdam, in 't bruin met enkele
kleuren.
Esaias ook groepeert zijn figuren, meer dan Avercamp. In een Stadsgracht van
1618*) rijden ze nog verspreid over 't ijs, maar in 't stuk van 1624, in 't Mauritshuis,
staan ze op den voorgrond in een zekere rhythmische verhouding en in de Stadsgracht
in het Rijksmuseum†) heeft hij ze tot groepen saamgebracht, men zou haast kunnen
zeggen, saamgedrongen: de vechtende kolvers en toeschouwers links, de
opeengedromde rijders-sliert met de schaatsen-bindende paartjes, als ééne massa
rechts.
Wanneer ge de afbeelding hiervan§) vergelijkt met het allereerste beeld van een
stadsgracht met schaatsenrijders, dat van den ouden Breughel, dan zult ge zien bij
de vele andere uiterlijke verschillen, hoe men van de t y p e e r e n d e tot d e m e e r
n a t u u r l i j k e beelding gekomen was. Maar ook toen nog bleef Breughels invloed
indirect doorwerken:
Als Esaias v.d. Velde eenige jaren in den Haag woont, komt daar, 1625, A d r i a a n
v.d. Ve n n e uit Middelburg, die den invloed van de Zuid-Nederlanders, met name
van Pieter Breughels zoon, den z.n. Fluweelen Breughel, had ondervonden. Zijn
fijne, kleurige winterschilderijtjes, gelijk dat te Berlijn**) en die te Amsterdam††)
vertoonen een geheel ander karakter dan de behandelde Noord-Nederlandsche

*)
†)
§)
**)
††)

Mus. te München.
R. M. No. 2454.
Zie reprod. blz. IX.
Zie Repr. blz. X.
R. M. 2495 en 2498.
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winterstukken. Daar zien we de preciese, eenigszins precieuse gewilde opstelling
der voorgrond-figuren, niet als bij Arent Arentsz. plompstijf maar in rythmisch
evenwicht; er is zwier in de zeilboot met vliegenden wimpel, in de overbuigende
boomen, evengoed als in de schaatsenrijders, geen vrije als Esaias en v. Goyen die
in de schaatsenrijders gaven, maar een bedwongene, daar is in de fijnheid van de
besneeuwde wegen terzijde met het kasteel op den achtergrond links, iets van de
volmaking van de miniatuur. Een laatste fijne bloei schijnt zoo een stukje van het
voorbije, was 't niet om den levenden straatjongen bij de schuit, den man met den
bijl op den voorgrond.
Van het nieuwe in 't landschap, dat in Haarlem begon, zien we hier nog niets. Het
nieuwe, dat is meer dan de lage horizont, dien we bij Arent Arentsz., bij Esaias, bij
den lateren Avercamp aantroffen; het is het ontdekken van de schoonheid van de
Hollandsche natuur, haar atmosfeer van licht en dampen die omhult, de vormen
vervluchtigt, de kleuren vervaagt en tusschen-tonen schept, die de verten verwaast
of verfijnt, en haar hooge luchten met grijze floersen of drijvende wolken in 't blauw.
D e A t m o s f e e r . Bij Esaias vinden we haar in de schilderijen niet, maar in
enkele teekeningen, waar de vormen vervluchtigen in 't licht; Avercamp duidde haar
aan in zijn verijlende verten, en het winterlandschap van A n t h o n i e Ve r s t r a l e n
in 't Mauritshuis van 1603 bewijst ons hoe vroeg al 't oog er op gericht was.
Dichtte ook niet Bredero:
‘Wat verschietjes ver en flauw
Dommelter tusschen grauw en blauw’.

Het is of allen de oogen er voor opengaan. Maar wie voor 't eerst die atmosfeer als
tastbaar weergaf was J a n v a n G o y e n , minder in de beide genoemde landschapjes,
geschilderd toen hij onder invloed van Esaias v.d. Velde stond, dan na 1640. Hij
werd toen de schilder van de atmosfeer, die als de adem is die de rivieren en 't lage
vochtige land verbindt met den hoogen hemel, de hemel die, met grijze wolken
befloersd, weer het licht laat door-sijpelen naar de aarde en de wateren, en daarin
flauw weerspiegelt. In zijn IJsstukken is hetzelfde; tusschen 1630 en '40 nog de
lichter luchten. In een stuk in Berlijn van 1640 tusschen twee groepen menschen een
doorkijk naar een fijnen toren aan den horizont; in een ander schilderij van 1660
onder de hooge sneeuwlucht met den vervaagden horizont, het ijsveld dat 't kenmerk
van naderenden dooi in zich draagt, en behalve de menschen ook de luchten
weerspiegelt.
Het tintelende in de atmosfeer op een kouden vries-dag, wanneer
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't is of ijzeldeeltjes trillen in de lucht, niet Van Goyen gaf het, maar een Haarlemmer
dien men lang miskend heeft en in de schaduw gezet heeft van zijn broer, wiens
meerdere hij, althans in 't schilderen van landschappen is. Het is I s a a c k v a n
O s t a d e , broer en leerling van Adriaan v. Ostade, onder wiens invloed hij stond tot
zijn 20ste jaar ongeveer, maar die, toen hij daarna eigen wegen ging, in de acht jaren
die hem restten, landschappen heeft geschilderd van een zeer fijnen eigen geest
sprekend. Daaronder zijn verscheidene winter-landschappen*). Hij schilderde het
Spaarne en 't Haarlemmermeer bij helder vriezende en bewolkte lucht. Van een
‘IJsvermaak’ hebben zijn stukken niets meer, de menschen bedienen zich van 't ijs
als voetweg of voor transporten, het is geen baantjes-ijs, al ziet men er ook enkele
schaatsenrijders. Meer dan bij Van Goyen voelen we hier de stemming van den
winterdag (zie bl. IX).
Het is omtrent den zelfden tijd dat in Amsterdam een heel wat ouder schilder z'n
winterstukken schildert: n.l. A e r t v.d. N e e r die zich eerst op ongeveer 37-jarigen
leeftijd (± 1640) voor goed in Amsterdam (zijn geboorteplaats) vestigde en vóór dien
tijd alleen geliefhebberd had in de kunst. Op het eerste gezicht, als we zijn oude wijze
van compositie zien, met die door tijdgenooten verworpen voorgronds-boomen en
andere z.n. repoussoirs, lijken ons v.d. Neer's stukken in 't R. M. of te Berlijn een
teruggang. Maar in ander opzicht was hij vernieuwer:
Hij zag, hij gaf h e t l i c h t . Gelijk het hem geboeid heeft in de maannachten,
gelijk hij den gloed van 't vuur bewonderde, zoo heeft hij oog gehad voor het schuiven
van 't licht over ijs en sneeuw, het licht dat ook de daken en torens en de wolken
verlicht als de zon lager daalt. Niet als bij v. Goyen is 't de lichtatmosfeer die
gelijkelijk het wolkdek doorzeeft, bij v.d. Neer komt het licht van een bepaald punt
van den hemel; ge ziet 't niet alleen aan de schaduwen der menschen op de sneeuw,
het licht is in 't geheele landschap, en versterkt wordt de licht-indruk door 't donkere,
weinig plastische der figuurtjes. Zoo ziet ge 't koude namiddagslicht op klaren
winterdag†), of het onrustige onder de bewogen verlichte sneeuwlucht§), Ook heeft
hij het landschap bij sneeuwstorm geschilderd en een ‘Brand in een Vriesnacht’.**)
De waarneming der natuurlijke verlichting, niet meer alleen die fijn de wolken
doorzeeft, de atmosfeer doortrilt, maar die in ons land met de drijvende wolken, de
oogenblikkelijke felle tegenstellingen van licht en schaduw schept, werd nu van
groote beteekenis, vooral voor twee kun-

*) Geb. 1621 † 1649. Winterstukken o.a. te Petersburg Eremitage, Berlijn K. Fr. M. Dresden
No. 1491. i.d. Kunsthandel Goudstikker twee stukken, No. 1709, waarin één gerep. Beeldende
Kunst jg. 9 No. 89, en 2e geëxp. tent. Kopenhagen zomer 1922.
†) K.F.M. Berlijn.
§) R. M. No. 1719 en Amsterdam R. M. No. 1720.
**) Museum Kopenhagen, No. 248.
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stenaars van wijdscher geest dan v.d. Neer. Voor den één omdat dit den natuurlijken
grond gaf aan de tegenstellingen van duister en licht, die zijn diep in leven en
menschheid indringende geest voor zijn uitingen behoefde en reeds vroeger elders
gezocht had; de ander omdat hij de schoonheid er van geven wilde in 't
landschapsbeeld zelve.
De eerste, ik bedoel natuurlijk Rembrandt, heeft slechts één winterschilderijtje*)
gemaakt, maar het licht is hier niet het door een zware wolkenlucht gloeiende, maar
het koude witte winterlicht dat het ijsvlak met z'n sneeuwhoogsels langs glijdt, en
de lucht daarboven, een koude blauwe vrieslucht met witte en roze wolkvegen, tintelt.
Het is een heel klein schilderijtje, maar als ge er voor staat voelt ge de felheid van
den winter, niet door het buigen der menschen in den wind als bij v.d. Neer of Isaac
v. Ostade, al komt deze laatste in de expressie der koude aan Rembrandt 't naast.
Maar hier, in dit schilderijtje, is in elk onderdeel, is ook in de wijze van schilderen,
met die felle horizontale vegen, uitgedrukt met welk een intensiteit Rembrandt zulk
een kouden helderen vriesdag doorvoeld heeft.
Rembrandt heeft dit geschilderd in 1646, drie jaar na Saskia's dood, na een tijd
van onrust, als hij in de schildering der natuur rust schijnt gezocht te hebben, en, met
welk een kracht er zich in verdiepend, blijkt uit dit winterstukje. Ook onder zijn
teekeningen van die jaren zijn er enkele van 't landschap in den winter evenals een
penteekening uit iets vroeger tijd†).
De andere groote schilder, voor wien echter 't landschap-schilderen hoofddoel
was, de schilder o.m. der drijvende wolkenluchten en 't licht op de lage landen:
J a c o b v. R u i s d a e l §) heeft in zijn winterlandschappen wel niet die
uitdrukkingskracht van de winterkoude bereikt als Rembrandt, maar in zijn grootsche
bouw en samenstelling van 't winterlandschap is hij de machtigste. Het schilderij van
't R. M. spreekt er wellicht onder de winterstukken het allermeest van. Die bouw van
den toren, de huizen als één groot samenstel met 't land daaronder, mede door de
verschillende licht- en schaduw-vlakken gevormd, tegen de zwarte lucht, geeft een
grootschheid aan dit stuk, waardoor 't al de andere 17e-eeuwsche winterstukken
achter zich laat. Fel is 't licht op de sneeuw en 't sneeuwig ijs, en de wolken drijven
zwart en geel langs 't koude blauw van den hemel (zie bl. XI).
(Slot volgt).

*) Museum te Cassel No. 341, zie reprod. blz. VIII.
†) Zie Max Eisler, Rembrandt als Landschafter blz. 208 en 209 en blz. 59.
§) Jacob v. Ruisdael van 1658-'81 te Amsterdam, daar ontstonden na 1660 zijn winterstukken
musea te München, Frankfort, Hamburg, R. M. en Six Amsterdam enz.
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AFB. 1. TWEE VISSCHEN, SYMBOOL VAN DEN OVERVLOED. GRIJS JADE. HAN-DYNASTIE. VERZAMELING
K., AMSTERDAM
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Jade,
door Ir G. Knuttel jr.
CHOU Hsin, de verdorven keizer, wiens wreede lust helsche orgieën deed aanrichten
in den befaamden toren, daartoe door hem gebouwd in zeven jaren, zag het gekwelde
volk tegen zich opstaan, en kwam, zelf den brand ontstekende, met zijn bouwwerk
in de vlammen om.
Hiermede was het einde gekomen der Shangdynastie en kwam de keizerlijke
waardigheid aan het roemrijke geslacht der Chou, dat langer dan eenige andere
dynastie over China heerschte, namelijk van 1122 tot 255 v.Chr. Dit lange tijdvak
is van de grootste beteekenis voor de Chineesche kunst en philosophie. Tegen het
einde ervan valt de werkzaamheid van twee zeer groote persoonlijkheden in de
geschiedenis der menschheid: Lao Tzŭ en Confucius.
De merkwaardige gedachtenwereld in den tijd der Chou was een streng geordende,
formalistische, die zich openbaarde in symbolen. Een minutieus gereglementeerde
feudale samenleving was het, waarin cultureele en ceremonieele handelingen verricht
werden volgens strengen ritus. Voor de kunst was deze constellatie gunstig, immers,
zij behoedde haar voor realistische vergroving en emotioneele verslapping. Alle
voorwerpen uit dien tijd zijn krachtig van bouw, machtig gevormd, in hoofdzaak
geometrisch versierd.
De twee belangrijke materialen die werden verwerkt in die vroege tijden waren
het brons en het jade. Hoe zeldzaam de Chou-bronzen zelf mogen zijn, het materiaal
is van algemeene bekendheid, maar met het edeler jade zal dit voor velen niet het
geval zijn.
Door de zeldzaamheid en kostbaarheid der oude jade stukken was het tot nog toe
niet mogelijk in ons land een ook maar eenigszins volledig overzicht ervan te
verkrijgen. Deze mogelijkheid schiep evenwel de tentoonstelling door de kunstzaal
Kleykamp in Mei 1922 tot stand gebracht, waar voor het eerst een belangrijk aantal
der schoonste vroege jade voorwerpen bijeen was, aanleiding voor mij tot het schrijven
dezer korte studie.
Jadeïet en nephriet zijn mineralen die slechts weinig verschillen, en beiden
gewoonlijk met jade worden aangeduid. Niet alleen in Azië, maar eveneens door de
primitieve bewoners van Europa en Amerika werd dit zeer harde en toch taaie
gesteente verwerkt tot gebruiksvoorwerpen, als hamer, beitel, en bijl. Het vinden
dezer vroege nephrietvoorwerpen gaf aanleiding tot belangwekkende strijdvragen
betreffende het verkeer tusschen en de afkomst van deze oude volkeren.
Waarschijnlijk mag geacht worden dat de oudste bewoners van Europa het jade
leerden kennen door aanvoer uit Azië, en daarna ook in hun
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eigen gebied deze kostbare grondstof zochten en verwerkten, zooals bleek uit de
vondsten, in de Zwitsersche meren gedaan.
Is jade overal zeldzaam, eigenaardig is dat het juist in China, waar het een zoo bij
uitstek belangrijken rol speelt, niet meer gevonden werd sinds ongeveer den aanvang
onzer jaartelling. Sedert dien is het uit verre streken aangevoerd, voornamelijk uit
Khotan, waartoe karavanen vele maanden, dikwijls een half jaar, onderweg waren.
De Chineezen hebben dit materiaal dus wel zeer lief gehad, en met goeden grond,
want aan zijn uitnemende eigenschappen als grondstof ter vervaardiging van
onvergankelijke voorwerpen, paart het een buitengewone kleurschoonheid, eindeloos
geschakeerd, en door zijn eenigszins transparante natuur vol innerlijk leven.
Het schoonst van kleur zijn de zeer vroege stukken, vervaardigd uit het in China
zelf gevonden jade. Deze geven een, soms duistere, kleurenpracht te zien, waarmede
vergeleken alle latere voorwerpen betrekkelijk nuchter aandoen. Goudbruin zijn ze,
en diep geel; een mat grijs vertoonen ze, mysterieus gevlekt, zwart en somber rood;
soms ook lijken ze als van oud ivoor of zijn ze van een verstorven, vergrijsd, zeegroen.
En steeds is er verband tusschen de kleurkeuze en de symbolische beteekenis der
voorwerpen. Natuurlijk heeft ook de tijd hier gunstig gewerkt. De duizenden jaren
die voorbij gingen sedert die stukken vervaardigd werden, met primitieve werktuigen,
maar tevens met groote liefde, zuiveren kunstzin, en algeheele toewijding, bleven
niet zonder invloed, maar maakten het uiterlijk ervan edeler en stiller; bij langdurige
begraving oxydeerden dikwijls metaaldeelen die het jade bevatte en verhoogden door
hun merkwaardige kleurvariaties de schoonheid ervan.
Uit den Chou-tijd zijn ons weinig stukken gebleven, en in China zelf zijn ze van
de grootste zeldzaamheid, maar juist de laatste jaren komen van die vroegste
voorwerpen meer aan het licht, nu men zorgvuldig er naar zoekt in het gebied der
oude keizersgraven, Si-ngan fu, in de provincie Shensi. De gedane vondsten, critisch
beschouwd, wierpen een nieuw licht op de beschrijvingen ervan in de oudste
Chineesche geschriften, zooals de Chou li, gegeven, en tot dien tijd dikwijls geheel
verkeerd begrepen.
Bijzonder verdienstelijk maakte zich, door zijn uitnemende en scherpzinnige
verhandelingen over dit oude jade de archeoloog Wu Ta-ch'êng, die, voor het eerst,
zich geheel vrij wist te stellen tegenover de veelal foutieve traditioneele opvattingen.
Dat veel in het duister was gehuld kan niet verwonderen wanneer men weet dat
reeds de commentatoren in den tijd der Handynastie (206 v Chr. - 221 n.Chr.) voor
groote moeielijkheden stonden bij de verklaring der oude teksten. Dit heeft een
bijzondere oorzaak, en wel de volgende: tusschen deze beide tijdvakken valt de korte
dynastie der Ch'in, die een
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werkelijk gigantische persoonlijkheid opleverde, de geweldige keizer Shih Huang
Ti. Deze, de stichter van den grooten muur, die het rijk moest beveiligen, wist
werkelijk het conchlomeraat van kleine vazalstaten tot één machtig rijk te vereenigen,
maar zoozeer was hij overtuigd van eigen grootheid en het belang van den nieuwen
tijd, door hem ingeluid, dat hij alles wat geschreven was, met uitzondering van enkele
praktisch nuttige werken, deed verbranden, in welk lot hij, voor de zekerheid,
vierhonderd zestig litteratoren deed deelen.
Later, tijdens de zeer kunstzinnige Sung dynastie (960-1279 A.D.) tastte men
grootendeels in het duister betreffende de beteekenis der oude symbolen en fantaseerde
in kunsthistorische werken afbeeldingen naar aanleiding van verkeerd begrepen
beschrijvingen. Zoo gebeurde het ook dat men het symbool der aarde langen tijd
aanzag voor een wielnaaf.
Een overzicht te geven der talrijke symbolen, in den Chou-tijd begrepen en van
levende beteekenis, in de Han-dynastie vereerd als heilige voorwerpen, zou te ver
voeren in verband met de hier beschikbare ruimte, maar de zes symbolen van
Goddelijke macht mogen hier genoemd worden, n.l. die van hemel en aarde en de
vier windstreken.
Het symbool van den hemel is een ronde schijf met middenopening, waarbij vier
grondvormen zijn te onderscheiden, verschillend in de verhouding der middellijnen
van schijf en opening, verschillend ook van beteekenis. Een voorbeeld van den vorm
‘pi’, bij welke deze verhouding is als 1 op 3, geeft afbeelding 2 te zien. De kleur is
grijsachtig groen, verlevendigd door twee roestkleurige vlekken, gelijk van grootte
en diametraal tegenover elkaar gelegen, waaruit wel blijkt dat bij de vervaardiging
partij werd getrokken van dergelijke toevalligheden.
De alleroudste dezer hemelsymbolen zijn geheel vlak, anderen, uit Chou- en
Hantijd, zijn versierd. Het ‘graan’ decor vertoont het afgebeelde exemplaar, een
andermaal zijn draak- en tijgervormen tot symmetrisch geometrische motieven
verwerkt.
Een ander symbool, dat der aarde (tsung), is een cylinder, omsloten door een
vierkant, waarvan de hoeken een rechthoekige ornamenteering doen zien. Ook van
deze tsungs bestaan variëteiten in grootte en kleur. Die, welke uitsluitend bestemd
zijn ter vereering der Godheid aarde zijn van geel jade, die welke hier is afgebeeld,
in hoofdkleur zwart, kan tevens een waardigheidsembleem zijn geweest der keizerin.
De symbolen van het noorden en het zuiden zijn eenvoudig geometrisch, het eerste
een halfcirkelvormige plaat, het andere een rechthoekige van rood jade. Het westen
wordt door den tijger verbeeld, natuurlijk weer geheel tot ornament herleid, dat soms
bandvormig op een tablet van jade is aangebracht.
Belangrijk is de vorm van het symbool van het oosten, de kuei op afb. 3
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gereproduceerd, een rechthoekige plaat met puntig einde. Deze gedaante komt
veelvuldig voor, verschillend in beteekenis. Zoo werd de ‘yen kuei’ door den keizer
gezonden, ter vermaning, aan hoogwaardigheidsbekleeders: ‘om gedrag te veranderen
en slechtheid te vernietigen’. De ‘ku kuei’, versierd met het reeds genoemde
graankorrelmotief werd door hem aangeboden aan de vrouw die hij wenschte te
huwen, de ‘huan kuei’ was het waardigheidsembleem van prinsen van den eersten
rang.
Als symbool van het oosten, van lente en van vruchtbaarheid is de kuei groen van
kleur. Het afgebeelde exemplaar is in hoofdtoon bruin, maar hierin zal de tijd, door
oxydatie van ijzerdeelen een grooten rol gespeeld hebben. De versiering met het
golf- en bergmotief, waarboven een kraanvogel vliegt is fraai, maar niet meer streng
geometrisch, mogelijk dateert dit stuk uit het eind van den Han tijd.
Ook in het dagelijksch leven speelde het symbool zijn rol. Moest men voor langen
tijd van een vriend afscheid nemen, men deed hem uitgeleide tot een bepaald punt
en overhandigde hem daar tot laatst vaarwel en ter herinnering het symbool der
trouwe liefde en vriendschap, een gordel-amulet, in den vorm van twee visschen,
verbonden door een wilgetak. De beide visschen op afbeelding 1 zijn veel grooter,
en, niet door een tak verbonden, symboliseeren zij den overvloed. Minder duidelijk
is de beteekenis welke de prachtige visch, op afb. 5 te zien, gehad heeft. Misschien
is het wel die, waarvan in de Si king tsa ki geschreven wordt: ‘In het Han paleis Kun
ming ch'ih bevond zich een stuk jade, bewerkt in den vorm van een visch. Ieder maal
wanneer het onweerde en regende brulde de visch doorloopend, waarbij zijn rugvin
en staart in beweging waren. In den tijd der Han werden offers aan dezen visch
gebracht bij de gebeden om regen, die steeds vervuld werden’.
Opmerkelijk is het verschil in styleering van beide voorwerpen, misschien mede
verband houdend met hun beteekenis. Bijzonder schoon is het materiaal van den
enkelen visch, een mat geel dat aan de buikzijde in duister rood overgaat.
Van de verschillende hoedanigheden die het jade den Chineezen boven andere
stoffen waardevol deed zijn, noemde ik nog niet deze, dat het schoonen klank kan
voortbrengen, en daarom ook verwerkt werd tot klankplaten, meest sierlijk bewerkt,
die werden opgehangen aan kettingen of zijden koorden. Deze eigenschap zal
misschien aanleiding zijn geweest tot het vervaardigen van de bel uit jade, die de
afbeelding 6 te zien geeft, hoewel deze, die zeer dikwandig is, nauwelijks als zuiver
gebruiksvoorwerp kan beschouwd worden. De vorm en ook de versiering geven een
nabootsing te zien van de bronzen klokken uit den Chou tijd. De schoone Chou
bronzen hebben trouwens tot voorbeeld gediend voor tal van andere voorwerpen,
later in andere materialen uitgevoerd. Het is een zeer merk-
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waardig, misschien uniek stuk, daar anderen die in dezen vorm bekend zijn,
reproducties bleken, in later tijd vervaardigd. Vooral onder de regeering van den zeer
kunstzinnigen keizer Ch'ien Lung (1736-1795) heeft men oude voorwerpen trachten
te copieeren, iets wat bij het jade beter te volbrengen was dan voor aardewerk, omdat
zuiver technische vaardigheid niet was achteruitgegaan. De techniek is trouwens een
tamelijk eenvoudige, en bestaat in het bewerken van het gesteente, eerst met
slijpplaatjes, daarna met naalden en diamantboortjes, die achtereenvolgens op een
vertikale as bevestigd worden, in beweging gebracht door een met de voeten gedraaide
schijf. Maar juist de schijnbare eenvoud van deze bewerking doet dadelijk in het oog
springen, dat hier van den bewerker zelf, van den uitvoerenden kunstenaar, het
allerhoogste gevergd wordt, niet alleen wat betreft eindeloos geduld, onverpoosde
liefdevolle toewijding, maar in de allereerste plaats een zuiver kunstgevoel, dat het
begrip voor den grooten vorm, den monumentalen bouw van een voorwerp, vereenigt
met toegewijde overgave aan de verzorging van elk detail. Moge in schijn de techniek
dus misschien vooruitgang kunnen aanwijzen, de belangrijkste factor, een hoog
kunstbegrip, stijlgevoel, is reeds lang niet meer aanwezig. Slechts in de vroege
tijdperken, meer harmonisch geordend en van edeler cultuur was dit het geval, vandaar
dat nimmer in copie is te evenaren wat vroeger bereikt werd. Wat het jade betreft
doet zich bovendien de nagenoeg onoverkomelijke moeielijkheid voor dat men om
te beginnen een stuk ‘Han Jade’ zou moeten hebben om te verwerken, en, reeds zagen
wij, dat dit schoone materiaal sedert den aanvang onzer jaartelling niet meer gevonden
is.
***
Tot voor korten tijd was het wijde gebied der Chineesche kunst ons nog
grootendeels onbekend, en ook thans heerschen hieromtrent veelal vage voorstellingen
en verwarde, onjuiste begrippen. Grootendeels vindt dit zijn oorzaak daarin dat drie
eeuwen lang wat men noemt: ‘kunstnijverheidsproducten’ uit China werden
geïmporteerd en voor belangrijke Chineesche kunstvoorwerpen door Europa versleten.
Deze producten, voornamelijk het porcelein, waren evenwel grootendeels de
voortbrengselen van een nijverheid, ingesteld op den Europeeschen smaak, ja, sterker,
dikwijls geldt meer algemeen hetgeen Brinkley zegt van Japansch porcelein, dat hij
zeer juist waardeert door de woorden: ‘nothing more than a Japanese estimate of our
own bad taste’.
Deze massaproducten, per scheepslading aangevoerd, werden hier gretig
bewonderd, en geschat te zijn Chineesche kunst, terwijl in dien zelfden tijd in China
zelf het bezit van een enkel werkelijk schoon en belangrijk stuk aardewerk of porcelein
soms voldoende was om den bezitter aan vervolging bloot te stellen van hebzuchtige
heerschers.
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Eerst de laatste tientallen jaren opende zich onze blik voor de hooge uitingen der
Aziatische kunst, en werd ons de monumentale en verheven schoonheid der
Chineesche schilder- en beeldhouwkunst geopenbaard, zij het ook dat belangrijke
kunstwerkers slechts zelden hun weg naar het Westen vonden. Immers, zij zijn uit
den aard der zaak zeldzaam, en bovendien in het eigen land hartstochtelijk vereerd
en angstvallig bewaard.
Ook wat betreft de kunst van het voorwerp kregen wij inzicht in een andere wereld,
dan voorheen bekend was, en snel steeg de laatste jaren de appreciatie van de sobere,
edele, voorwerpen van Chineesche kunst, die niets gemeen hebben met de
minderwaardige producten, waaraan onze meer barbaarsche smaak zich eeuwenlang
vergaapte ter wille der zoogenaamde ‘oostersche kleurenpracht’.
Een der zeldzaamste openbaringen van het hoog niveau der oude Chineesche kunst
is de macht om het gebruiksvoorwerp tot een edel kunstwerk te maken. Bij ons is
meestal het als schoon bedoelde voorwerp decoratief van aard, maar daardoor veelal
zielloos. Daartegenover staat de zuivere oostersche opvatting, welke juist het
gebruiksvoorwerp veredelt, en daaraan een ernstige, gewijde schoonheid geeft. Het
sterkst spreekt dit in de vroegste tijdperken, toen die voorwerpen ritueele doeleinden
dienden.
Tijdens de Chou dynastie kende men niet de vaas als sierend voorwerp, maar heeft
iedere vaas, of beker zijn bijzondere beteekenis in den eeredienst. Meest zijn het
offervaten, vervaardigd van brons of van jade, waarvan onder anderen blijkt uit de
volgende korte aanteekeningen, die bewaard zijn gebleven, betreffende offers,
gebracht ter eere van Choukung, in den tempel zijner voorouders:
‘Het offer was een witte stier. Bronzen vaten werden er drie gebruikt, het bronzen
beeld van een stier en het bronzen beeld van een olifant, beiden de vaas “tsun” op
den rug dragende, en de bronzen vaas “lei” met heuvelornament. Als vaas (tsun)
voor den geurigen wijn gebruikten zij het type, genaamd “huang mu” (“geel oog” in
verband met het monster dat er streng geornamenteerd op afgebeeld is). Voor de
drankoffers gebruikten zij den jade beker “tsan”, voorzien van een handvat in den
vorm van de groote jade tablet “kuei”. Om de offers aan te bieden, gebruikten zij
een jade tazza (yü tou) en gesneden bamboe vazen. Als drinkbeker gebruikten zij
den jade beker “chan”, bewerkt op de gebruikelijke manier, en zij voegden er bij de
bekers, genaamd “san” en de bekers, genaamd “kio”, beiden gemaakt van het jade
“pi”.’
Afbeelding 8 geeft een drietal dezer jadevazen te zien, waarvan no. 3 een vorm
heeft, waarschijnlijk afkomstig van de bijl, die in nog vroeger tijden zulk een
belangrijken rol speelde als embleem van macht. Evenals op de middelste vaas zien
wij als versiering fantastische diervormen streng gestyleerd. De andere vaas, no. 1,
van ingewikkelder samenstel, zal mo-
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gelijk van iets jonger datum zijn dan de beide andere. Als uit den geest der stof zelf
geboren, zijn bij deze zeldzame vroege voorwerpen de zuivere en strenge vormen
in volmaakte harmonie met het materiaal, al is ook hier en daar invloed merkbaar,
die uitging van nog oudere bronzen.
Dit geldt ook voor de buitengewoon fraaie beker, die op de volgende afbeelding
(no. 7) te zien is. Ware geen bronstechniek vooraf gegaan, dan zou de gedaante
waarschijnlijk eenvoudiger komvormig geweest zijn, maar toch is ook in dit geval
de materiaalverwerking geheel verantwoord. Volmaakt is de oplossing van het lastig
probleem de vormen van beker en oor tot een geheel te componeeren, grandioos de
lijnrhytmiek der beide gestyleerde dierfiguren die den bekerwand sieren.
Bij al deze vroege voorwerpen is de geest machtig over de stof, maar nooit wordt
technisch kunnen hoofdzaak, vandaar voor den minnaar van het schoone de
onbeschrijfelijke aantrekkingskracht dezer stukken.
Later, bij de verdere ontwikkeling in Tang-Sung- en Mingdynastie zien wij wèl
de techniek grooter mogelijkheden scheppen, maar het versierend element treedt
sterker op den voorgrond en blijft niet meer ondergeschikt aan de hoofdvormen, aan
een alles beheerschenden strengen en gesloten bouw, zooals steeds het geval is bij
de vroege voorwerpen waartoe wij ons in hoofdzaak bepaalden in deze korte
beschouwing. Een machtige traditie werkte er evenwel toe mee, dat ook in die latere
eeuwen nog voorwerpen konden worden vervaardigd, waardig om naast het beste
gesteld te worden; een voorbeeld hiervan geeft de stoer gevormde vaas op afbeelding
4, die uit het begin van den Mingtijd dateert en dus meer dan duizend jaar jonger is
dan de andere jade stukken, die hier besproken werden.
Nog later, onder de regeeringen der kunstzinnige keizers K'ang Hsi en Ch'ien Lung
ademen de jade voorwerpen een anderen geest, niet meer grootsch en ernstig, maar
wordt gestreefd naar uiterlijke praal en inhoudloos realisme. De reeds genoemde
renaissance, beïnvloed door den tweeden dezer heerschers, waarbij de kunstwerken
uit Chou- en Hantijd tot voorbeeld dienden, vermocht niet het verval te keeren; kon,
door gebrek aan innerlijke scheppende kracht den ondergang niet meer voorkomen
van wat nog restte van die oude Chineesche kunstbeschaving, die een der
hoogtepunten is geweest in de geschiedenis der menschheid.
In de hier gegeven beschouwingen kon slechts een enkelen blik geslagen worden
in het groot gebied met zijn wijdsche perspectieven, dat zich voor ons opent bij een
studie van het jade*), de bedoeling ervan was slechts deze om anderen op te wekken
dit gebied mede te betreden en zich te laven aan de bronnen van schoonheid die er
zoo mild vloeien.

*) Als belangrijkst werk op dit gebied zij hier genoemd: ‘Jade’ door Berthold Laufer, van wiens
uitnemende studie door mij meermalen is gebruik gemaakt.
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Zonlicht,
door A.E. Drijfhout.
IX. Winteravond.
Er is in mij herinnering
van snelle zwarte vogelvlucht
en rechte twijgen in de lucht....
De zwerm sloeg op het lichtloos land
aan flarden neer, uit dit bestaan
na die beweging weggedaan. De twijgen kwetsten de avondlucht,
die bleek gepurperd was en koud:
een blank metaal, omlijst van goud.
Het late licht versmeulde allengs
en de aarde werd als een gesmaad,
vermeden vloekerf, zonder baat.
- Dan wil een mensch vast sterven gaan
en met berusting 't moede lijf
neerstrekken na zijn daagsch bedrijf;
Want heel de wereld ligt versaagd
en heeft geen troost dan slechts wat oud
en purper licht, omlijst van goud.
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X. ‘Munera vesperae’.
Zij weet niet wat het zeggen wil,
als na den dag, spijt al zijn kwaad,
berusting door ons denken gaat:
een wonder houdt het leven stil.
Zij weet niet, dat het zonnevuur,
wijl 't nu verkoelt tot vage damp,
ons wèldoet, mits de ontstoken lamp
geen schennis worde van dit uur.
't Aldaagsche knecht ons, - en ontgaat;
er druilt in ons een bits verzet,
doch de avondschemering belet
het starren van een stuursch gelaat.
Een van nabij gefluisterd woord,
een hand omklemme een trouwe hand;
een donze rust vertroost het land,
een rust, die ons ook toebehoort.
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Wintervelden,
door Hélène Swarth.
De lage huisjes, in de vale velden,
Zijn log en plomp als grijzende gedrochten.
Hun vensteroogen loeren, of zij zochten
Een weerloos kind, dat zij ten doode kwelden.
De donkre muilen van die onheilskrochten
Slokke' in de vrouwen, die den boer verzelden,
Die leutig zonge' of dorpsverhaal vertelden,
Terwijl zij dapper mee in herfstland wrochten.
Het grijsblond dakstroo, losgeraakt bij plokken,
Lijkt heksehaar met ruigverwarde lokken.
Uit grauwe luchten komen traag gevaren
Op bruine landen suikerwitte vlokken.
De zwarte boomen lijken doode stokken.
Met zwaar geklapwiek zeilen kraaienscharen.
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Op hooge golven,*)
door Herman Robbers.
I.
HET laatste woord stierf weg. Een paar seconden onverstoorde stilte. Toen - als met
donder en hagelslag losbarstende storm - stortte het applaus-geweld zich over voetlicht
en tooneel. Snel daalde het scherm, om haast onmiddellijk weer te rijzen. En het
voetgestamp zwol nog aan, feller kletterde handgeklap; kreten, onverstaanbaar,
gierden boven de bewegende menschenmassa uit, of gingen in 't rumoer verloren.
Op de planken een af- en aangeloop van acteurs en actrices, die bogen glimlachend;
aan Janne Terwijne werd een enorme korf roode rozen toegereikt, ruikers aan andere
actrices. Gerbrandts, acteur-directeur, aanvaardde met minzame plechtigheid een
grooten lauwerkrans.
Huib Hoogland, al sinds het begin van het laatste bedrijf naar achter gekomen,
was op dezelfde plaats blijven staan, - een nog jeugdig slanke, licht gebogen figuur,
in schemer en grauwte, tusschen armoedig-vale tooneelrommel en de stoffig-donkere
achterkanten der koeliezen - naast hem Charles Blécour, zijn vriend, de
criticus-romanschrijver, en Veltkamp, de inspiciënt, alle drie zwijgend aanvankelijk,
bleek van ontroering. Maar plotseling mompelde Charles, grabbelend in zijn zwarte
baardje, een langen vloek, begon Veltkamp zenuwachtig te trappelen. Huib, als
verbijsterd, bleef onbeweeglijk staan; zijn ooren gonsden.
Daar kwam Driesse, een van zijn hoofdrollen, op hem aanloopen. Hij struikelde
bijna; zijn oogen, groot en verschrikt, staarden fel in die van Huib. ‘Meneer Hoogland!
Naar voren als 't u blieft! Hoort u niet? Het publiek roept om u!’
Er schorde een korte grauw uit Huibs als toegedrukte keel. Heftig schudde hij het
hoofd. Dan, na een hoest, helderder: ‘'k Denk er niet over, laat ze maar brullen!’ Hij
kneep zijn gloeiende handen samen, bleef voor zich heen zien; verbeten ontroering
trilde op zij van zijn mond. Plotseling stond nu ook Gerbrandts zelf vóór hem, het
groote, doorgroefde gezicht, glad en glimmend van schmink en zweet, vlak bij het
zijne; hij maakte dreigende gebaren: ‘Hoogland, waar blijf je nu toch? Het publiek
raast en tiert om de auteur! Vooruit alsjeblieft, het tooneel op!’
Huib was even teruggedeinsd. ‘Nee, 'k verdom het!’
‘Maar waarom dan toch in 's hemelsnaam? Je succes is volkomen verdiend. En
zulke dingen zijn nu eenmaal noodig. 't Publiek wil zijn zin hebben. Och, meneer
Blécour, Veltkamp.... helpen jelie dan toch!’

*) Dit is de tweede roman van de trits: Een Mannenleven. De eerste was getiteld: Sint-Elmsvuur.
H.R.
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Hij trok Huib aan een mouw. Ook de anderen kwamen dichter op zijn lijf staan,
pratend tegen hem, dringend: Kom, wel ja, hij moest het maar doen, waarom niet,
het hoorde er nu eenmaal bij!
‘Waarachtig, kerel, het gaat niet anders, je mot er aan gelooven’, zei, met zijn
kwasi-onverschillig-harde, toch vriendschappelijk klinkende stem, Blécour.
‘Maar het deugt niet, het déugt immers niet, verdomme!’ norschte Huib wanhopig.
Een droge snik snerpte zijn opsteigerende borst uit en hij stak zijn armen naar voren
als om zich de mannen van het lijf te houden. Men greep zijn handen. ‘Nonsens,
nonsens’, riep Gerbrandts. ‘Alla hoor, geen praatjes verder! Beroerde kerel, je bederft
me de heele boel met je koppigheid!’
Intusschen rommelde 't applausrumoer nog altijd voort, hoorde Huib nu ook zelf,
boven alles uit, de kreten: Schrijver! Auteur! Juist toen zijn vluchtende blik den gloed
van een nieuw paar oogen ontmoette, die van Janne Terwijne, de vreemd hel-blauwe,
in hun mede opvallend-glanzige, melkachtige wit. Zij stond vóór hem, met een oudere
actrice, Ruth van Dijck. Er look iets op in Huib. Fijn gespeeld had dat tweetal. Haar
groote, roode mond fel wachtend open, zoodat de tanden glinsterden, lach-straalde
Janne hem toe. Maar snel, als begrijpend uit Huibs gezicht, dat hier iets anders
vereischt werd, verminderde zij den gloed van het hare, liet er een dof teedere, bijna
smartelijke smeeking op verschijnen. ‘Hè toe, meneer Hoogland, gaat u 'is met mij
mee, dat zou ik zoo heerlijk vinden’. En zij sloeg haar rechterarm onder zijn linker
door, drukte dien stijf tegen zich aan. ‘Kom, gun me dat genoegen, chèr maître! Wat
een triomf, niet waar? 'k Heb nog zelden zoo iets beleefd’. ‘Sacré veinard!’
plaag-lachte Blécour hem achterna.
Met ongelijke passen - terwijl Janne nog doorbabbelde - strompelde Huib naar
voren, stond voor het voetlicht éér hij het wist, verbijsterd, verdoofd, als onder 't
applaus begraven. Een zee van glanzige gezichten zag hij voor zich, die schreeuwden,
lachten, juichten; handen werden klappend naar hem toe gestrekt. Vlak vooraan een
enorme kerel, kaal-glimmende, rood-bultige kop, die brulde uit wijd-open mond met
maar enkele tandenbrokken: ‘Bra'o! Bra'o!’.
En Hoogland boog, boog nogmaals, haastig, overdreven druk en diep. Janne had
hem losgelaten. Hij stond alleen. Met fellen schrik doorflitste een ontzettende
eenzaamheid zijn bijna verdoofd bewustzijn.
Alweer achteruitgewankeld, zou hij tegen een koeliezedeur zijn opgeloopen, had
niet Gerbrandts hem juist bijtijds opgevangen, hem verder meegenomen,
vriendschappelijk steunend.
Toen verflauwde het applaus, stierf het eindelijk weg.
Afgeloopen.
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Er volgde een algemeene bedaring.
Terug in die vormlooze ruimte, nauwelijks verlicht, tusschen tooneel en
kleedkamertjes, vond Huib zich omringd door feliciteerende menschen. Daar waren,
met vele acteurs en actrices, ook al vrienden en kennissen uit de zaal, zij die den weg
wisten in den schouwburg. Collega's litteratoren, andere artiesten, hun vrouwen en
meisjes. Allen wilden ze Huib de hand drukken, hem en Gerbrandts, die lachend
afweerde, op zijn luidruchtige wijs den bescheidene spelend: ‘Wat? Ja ja! O, er is
goed gewerkt, dat moet gezegd worden. De regie?.... Nou ja, wat doe je al niet, hè,
voor zóó'n auteur!’ En telkens weer greep hij Huib bij een arm, klopte hem op
schouder of rug, hartelijk, bemoedigend. Zoodat deze toch eindelijk óók begreep
zich waardeerend en dankbaar te moeten toonen. Hij begon een weinig tot zich zelf
te komen. 't Was waar, Gerbrandts, Veltkamp, al de anderen, ze konden het dan toch
niet helpen, dat dit, zijn tweede tooneelstuk, na maanden wachtens opgevoerd, hem
al gedurende de repetities, maar vooral bij deze vertooning - dit groot succes! - zoo
ellendig was tegengevallen, ja dat hij er zich over schaamde, schaamde. Zijn vorige,
ofschoon dat toen letterlijk niets had gedaan, het leek hem veel beter nu, dieper,
zuiverder vooral.... Intusschen, hij stak Gerbrandts een hand toe. ‘Hartelijk dank,
hoor! Jelie hebt hard gewerkt.... allemaal! 't Is maar, zie je, dat het stuk op zich zelf....’
‘Jawel, jawel, kerel, laat maar, ik weet er alles van. We gaan je fuiven, straks,
hoor, je moet ook eens in de feeststemming komen. Je lijkt wel mal met je bezwaren’.
Terwijl liepen Huib en Blécour met Gerbrandts mee naar zijn kleedkamer. Maar
nog vóór ze daar waren, traden hun haastig twee vrouwen opzij. Til! Met Cootje! En
achter hen aan een zwaarlijvig heer, vaalbruin van gelaatstint, een indischman. Met
zelfverwijt bedacht zich Huib, dat hij zijn vrouw nog in 't geheel niet had gemist,
hier achter de tooneelschermen. Ze was er ook nog nooit geweest. Zeer blank en
bleek stond zij nu vóór hem, de glanzend bruine oogen in deze schemering bij uitstek
groot en donker, plots nog sterker blinkend achter vocht, de zwakke mond van
ontroering een weinig geopend. Hij voelde haar krampig-nerveuzen handdruk, hoorde
haar weeke, gedempte stem: ‘Lieverd! Wat heerlijk! Ik feliciteer je wel!’ Hoe vreemd,
hiér die stem. Iets onmogelijks....
‘Tilletje-schat! Dank je wel! Ja, 't was een gróót succes, hè?’ Hij nam haar
hunkerende gestalte een oogenblik tegen zich aan, kuste den beverig toegestoken
mond. Och, ook zij, ze kon het immers niet helpen, wist trouwens nog heelemaal
van niets.... ‘En is Co daar ook al? Aardig van je, Co! Hoe gaat het?’
‘Best, dank je. 'k Feliciteer je ook, hoor! Wel een goeie vertooning, hè? Ofschoon
lang niet eenvoudig genoeg volgens mij’. Ze keek schichtig
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om, of Gerbrandts haar niet beluisterde, maar vervolgde, gerustgesteld, wat zachter
toch: ‘Te ijdel alweer, hè? Veel te opgeschroefd. Toch altijd hetzelfde bij hém. Enfin!
Over 't stuk moeten we nog maar 's praten, Huippie! Mag ik je intusschen 's even
voorstellen: mijn vriend, meneer van Tholen. Hij heeft me gechaperonneerd van
avond en wou nu ook met alle geweld mee om jou te complimenteeren’.
‘Daar is gelukkig geen geweld voor noodig geweest’, lachte de indisch-man,
langzaam leggend zijn mollige hand in de spierig-nerveuse van Hoogland. Zij
wisselden een paar beleefdheidswoorden; met een zoekende belangstelling keek
Huib in het grauw-paffige gelaat tegenover hem. Dit was dus die nieuwe vriend van
Cootje. Hij wist er al van, deze van Tholen maakte zijn zusje het hof en ook zij dacht
er ernstig over met hem te trouwen. Die Co toch! Haar hoeveelste vriend was dit nu
al! Zou deze 't nu worden? Zoo jammer.... Van Tholens glimmende, kleingetrokken
oogjes stonden Huib niet aan; een lichte schrik en vage afkeer hadden hem bevangen
bij 's mans nadering. Maar Co had zijn breede gulhartigheid geprezen en de ruimte
van zijn opvattingen, gunstig afstekend, volgens haar, bij die van de meeste
Hollanders. Trouwens, wie kon koppige Cootje raden? Hij, Huib, alléén misschien....
En nog niet eens altijd.
‘Mevrouw’, zei Gerbrandts tegen Til, na een heen-en-weer van felicitaties en
complimenten, op zijn vleiendsten toon: ‘Wij wilden uw beroemde man eens fêteeren
van avond. U is natuurlijk ook van de partij. Wij dachten: Bauer, het achterzaaltje....’
‘Ja, zeg, vrouwtje, kán dat wel’, viel Huib hem jachtig in de rede: ‘Met Liesje?’
Til zocht in zijn oogen, kreeg een kleur, maar toen hij verder zweeg: ‘Ze zal wel
niet wakker worden. En Corrie is vertrouwd’.
‘Mooi zoo! Magnifiek!’ juichte met zijn welbestudeerde intonatie de directeur.
‘En u, juffrouw Hoogland, U gaat toch ook mee, niet-waar? Uw geliefde broer
befuiven!’
Maar vooral jezelf, dacht Cootje. Zij scheen een oogenblik te aarzelen. Met van
spotlust tintelenden blik keek ze even haar indischen vriend aan, dan Huib. Beiden
glimlachten terug, van Tholen verrukt aanmoedigend, Huib in stille verstandhouding.
Maar Blécour achtte 't pleit al beslecht. ‘Wat? Maar natuurlijk!’ riep hij uit. ‘We
gaan allemaal mee, zóóals we hier zijn. En dan Janne en Ruth nog, niet-waar, en
Driesse en Melchior Spin.... Nee-maar, kijk dáár'is! Nou is 't spul kompleet! Zie je
't, Huib, wie daar aankomt?’
Het was een kleine man, met een roodbruine snor, die hem wijd krullend over den
mond hing, als bij een duitschen trompetter, en met een even vollen, rosbruinen
kroeskop; deze echter grijzend aan de kanten. Een vijftiger. Breed leek hij in zijn
zwarte vleugeljas. Op zijn gezond-rood
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gezicht het geflikker van brilleglazen. Die bril, van staal, scheef afgezakt over zijn
dikken neus, was oorzaak dat hij zijn heelen kop mede wat schuins naar achter werpen
moest, om langere menschen in 't gelaat te kijken. Al op een afstand, zwaaiend zijn
zwarten flambard, riep hij Huib een familjaren groet toe, en vervolgens:
‘Gelukgewenscht, brave! Allemachtig aardig!’ En hij proestlachte met nerveuse
vroolijkheid. Twee dames, de eene wat grooter dan de andere, kwamen achter hem
aan, onderling druk redekavelend, zoodat het een oogenblik leek alsof ze niet hoorden
bij den vooruitloopende. Maar dichter tot elkaar gekomen, ontspanden zich aller
gelaten tot een blij-hartelijke begroeting en felicitaties; Huib stelde Co's indischen
vriend voor aan meneer en mevrouw ten Doescate, het beroemde artiestenpaar, - hij
schilder, zij schrijfster - en aan hun gemeenschappelijke vriendin, mevrouw Hankes,
de welbekende dichteres.
‘Ik zeg toch maar, het kòmt wel. Je zult het zien. Wij krijgen nog allemaal onze
beurt’, zei glunder rondkijkend, van den een naar den ander, de man met de vleugeljas.
‘Maar hier en daar heb ik je toch niet heelemaal begrepen, vader, zou ik zelfs geneigd
zijn aan een kleine vergissing te denken; intusschen.... misschien dat....’
‘Spaar me, toe, spaar me nog even, Hermanus’, viel Huib hem in de rede, zacht
sprekend en met een droefgeestigen glimlach. ‘Ik kom wel eens bij je en dan mag je
me de mantel uitvegen zoo hard als je wilt’.
‘Ala, vooruit nou, Gerbrandts’, riep Blécour opgewonden uit. ‘Verkleed je, als de
bliksem, en zeg ook aan je vrouw en aan de anderen, dat ze zich wat haasten moeten.
Dan wandelen wij maar vast weg, hè lui! 't Wordt een prachtige stoet. Ga je mee,
ouwe Does? Kom, jij voorop met de vrouw Mathilde, 't feestvarken met onze groote
dichteres, dan Cootje met haar gordel van smaragd, en het proza achteraan, zooals
dat hoort!’ En met een potsierlijke buiging bood hij zijn arm aan mevrouw ten
Doescate, die een pruimemondje trok, zijn drukke grappigheid maar nauwelijks
scheen te waardeeren.
Het was in het vroege voorjaar van 1900. Een spannende periode, een tijd van hoop
en groote verwachtingen. In Zuid-Afrika leken de oorlogskansen den Boeren
wonderbaarlijk gunstig; ook voor Dreyfus scheen uitkomst te zullen dagen, eindelijk;
er trilde iets frisch-nieuws, bijna blijds in de wereldatmosfeer. En ook in de
hollandsche gemoederen. De artistieke beweging van '80 was gebleken onderdeel
van een algemeene cultureele opleving te zijn; onverwachte energieën kwamen los;
het socialisme groeide als een jonge els in drassigen bodem; men begon van een
hollandsche architectuur, een hollandsche kunstnijverheid te gewagen.
Huib Hoogland, in Januari zes-en-dertig geworden, had - ondanks
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zijn steeds meer omvattende werk als uitgever - behalve zijn beide tooneelstukken,
een drietal romans en een bundel novellen geschreven; zijn naam werd genoemd
onder die der meest verdienstelijke nederlandsche prozaschrijvers; al herhaaldelijk
had hij nieuwe drukken moeten corrigeeren, waren er brokstukken van zijn werk in
bloemlezingen opgenomen; de bezwaren tegen zijn boeken, hun moraliteit en goeden
smaak betreffend, werden nog slechts herhaald in enkele meer provinciale en obscure
blaadjes, die nu eenmaal met alles achteraan plegen te komen.
Deze betrekkelijk schielijke erkenning echter, ze drukte en benauwde Huib wel
minstens even vaak en sterk als ze hem verheugde, hem aanmoedigde. Ze had hem
feitelijk nog overvallen. Succes in de litteratuur, het beteekende, - hij wist het nu -,
dat er altijd méér, en altijd weer iets beters van je verwacht werd. O, natuurlijk, hij
verlangde zelf niet anders; het was zijn hevigste begeerte: ééns iets heelemaal moois,
iets waarlijk groots en goeds te maken. Nooit voldeed hem wat hij geschreven had.
Al scherper besefte hij de strenge eischen, de ontzaglijke moeilijkheden van het werk
der kunst, en hoezeer het vergt den kompleten mensch. Zijn gansche, volledige zelf,
- dat hij immers nóóit zou kunnen geven. Want van litterair werk te bestaan, in 't
kleine Nederland, met een gezin nog wel, hij, schrijver-uitgever, wist beter dan
iemand anders hoe fataal onmogelijk het was. Slechts in de afzondering van zijn
avonduren, ten koste van Til en van Liesje - méér kinderen waren er niet gekomen
- op Zondagen en in korte vacanties vond hij wat tijd en de noodige concentratie
voor dat werk van zijn liefde, het heerlijk ellendige, martelendtroostende. En dan
nòg, hoe vaak - want hij kòn het niet altijd negeeren - wachtte den voortgezweepte,
in zijn met moeite uitgespaarde arbeidsuren, de teleurstellingen der vermoeidheid.
Maar niet dit was Huibs grootste zorg, niet over zijn levensomstandigheden
zwoegde zijn pijnlijke denken dien première-avond van zijn tweede tooneelwerk.
Weinig tijd beduidt weinig productie. Welnu, wat deed er de hoeveelheid toe! Iets
ergers was er, iets noodlottigers waarschijnlijk; iets althans, dat moeilijker met
gedachten te benaderen, en, ja, misschien wel nooit te veranderen zou vallen. Iets
ook waarover te praten, met wien dan ook - zelfs met Charles en zelfs met Does hem gevaarlijk, nutteloos, en daarbij ook eigenlijk onmogelijk voorkwam - al was
het maar alleen, omdat hij het nooit, aan iemand, heelemaal duidelijk zou kunnen
maken - iets waardoor zijn eenzaamheid in den laatsten tijd tot smartelijk wordens
toe verscherpt was. Een afschuwelijke twijfel aan de wezenlijke, diepe, de
eeuwigheidswaarde van zijn werk was zijn ziel binnengeslopen, hij wist zelf niet
recht hoe en wanneer. Soms meende hij, dat het samenhing met de aanvallen eeniger
pas bekeerde, en dus zeer fervente dichter-socialisten op de zoogenaamde ‘burgerlijke
kunst’ van '80. Maar in andere uren
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schouderschokte, lachte hij daarover. Burgerlijk of proletarisch, wat zegt zoo'n
economische term over 't mystieke wezen van schoonheid en kunst, over de
onbegrijpelijke onderscheidingen van het wonder: mensch, met deze woorden
aangeduid. Schoonheid, kunst, beide zoo volmaakt subjectieve begrippen trouwens;
de eene mensch ondervindt, door contact met iets buiten hem, een heerlijke ontroering,
een hoog genot, en noemt dat iets dan mooi, de ander blijft er ongevoelig voor. Gold
het een door menschen gemaakt iets, dan heette men dat kunst. Daar viel verder niet
over te redeneeren, al kan je elkander misschien wel eens helpen, het contact te
verkrijgen. En al was er natuurlijk kunst die door méér en kunst die door minder
menschen kan worden doorproefd, worden genoten. Lag daarin waardeverschil? In
socialen zin zeker. Maar ook in den artistieken, den eigenlijken?
Neen, niet de critiek van eenzijdige partijgangers: het gedurig nadenken over, het
bestudeeren van zijn eigen kunst had het Huib aangedaan. Lezend de grootste werken
van vroeger was hij tot het begrip gekomen, dat deze, in diepste onderscheiding, de
zielsuitingen der grootste menschen waren. Zij het dan dat de grootheid dier menschen
vaak als gedragen werd door iets anders, even natuurlijks allicht, en even
geheimzinnigs, iets van hun tijd, iets van hun volk. Grootheid - waarheid en geldigheid
voor alle tijden - eeuwigheid - over zulke begrippen zwierf Huibs denken, als hij
trachtte zijn idealen te definieeren, als hij poogde zich rekenschap te geven van wat
hij miste, o smartelijk miste, in 't eigen werk. Tot nog toe! Want heimelijk, diep
heimelijk, gaf hij den moed nooit op. Grootheid in kunst, zonder het warme
menschelijke, het levende, trillende menschelijke, wist hij haar onbestaanbaar. En
dat althans bezat hij, menschelijkheid proefde hij na in al zijn uitingen, in ieder woord,
O, een mensch zijn wilde hij dan ook in de eerste plaats, een mensch onder de
menschen, altijd en overal, een open en gevoelig, een diep en hevig levend, een
slechts uit liefdevollen aandrang sprekend en handelend mensch. Dáárom ook, omdat
het hem het menschelijkste, het menschlievendste streven van zijn tijd leek, had hij
zich tot het socialisme gewend. Dat wil zeggen, die theorie.... och, hij had immers
nooit den tijd gehad, haar grondig te bestudeeren, zoo min trouwens als vijf zesden
van zijn geestverwanten; 't vereischte een leven op zich zelf; en wist hij niet dat álle
theorieën faalden en overleefd werden? Wat deed dat ertoe! Elkander helpen, niet
voor jezelf alleen leven, en ook niet alleen voor je familie, je vrienden - wat ten slotte
maar een uitbreiding is van jezelf - neen, je persoonlijk aantrekken het lot van alle
anderen, dien kant moest het uit, zou er ooit een werkelijke samenleving ontstaan.
Volstrekt onnoodig leek het Huib, dat er menschen waren die honger leden en kou,
en zeer wel doenlijk nog bij andere menschelijke ellende dan zieke hersenen en
gebroken beenen helpend en steunend op te treden.
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Maar behalve de warmte, het kloppende menschenhart, zoo had hij bevonden, sprak
uit alle groote kunst een hoog en machtig geestelijk leven, een sterk en
al-beheerschend idealisme. O, zulk idealisme, 't kon zich, al naar temperament en
aard des kunstenaars, pessimistisch of optimistisch, somber of in blijheid uiten. Al
naar stemming en oogenblik desnoods. Opbeurend of neerdrukkend, - dat waren
immers maar de primitieve onderscheidingen der menigte. De dieper schouwende
geniet de geestelijke essentie, de bewegingen van den goddelijken menschengeest
in het menschelijk werk. Echte kunst drukt nimmer neer, maar heft altijd op, wie
haar werkelijk verstaan.
Op grootheid, op ruimte komt het aan. Ieder groot menschenwerk is als een
kathedraal. Nu juist weer, in dit laatste tooneelstuk van hem, hoe miste Huib er dat
eene in, het wijde, het hooge. In vaart en gloed had hij het neergeschreven. Het was
gevoelig, het was geestig. Maar het bracht niet nader tot het onzienlijke en het bouwde
niet voort op het werk der machtigsten. En dus....
Bij Bauer, in het met rood fluweel en veel verguld gemeubelde achterzaaltje, bijna
hinderlijk sterk verlicht, verzamelde zich het gezelschap. Men zat er veilig, warm,
en onder elkaar, in dit nachtelijk uur; half één werd het vóór het souper een aanvang
nemen kon; en nog was er eene die ontbrak en zéér gemist werd, de veertiende, Janne
Terwijne. Haar plaats aan de lange tafel, tusschen Gerbrandts en Charles Blécour,
werd opengehouden; de tooneeldirecteur, gepréoccupeerd en onrustig, keek telkens
naar de deur.
't Was nonsens natuurlijk; van bijgeloovigheid kon eenvoudig geen sprake zijn;
een man van zijn geest en karakter!.... Maar toch, hij zat precies in het midden en
onder den spiegel.... Vervelend.... En dat het Janne nu weer moest wezen.... Zijn
mooiste en rijkst begaafde jonge actrice, daarenboven een dame, van geziene familie
- naast hemzelf de glorie van zijn gezelschap. Gerbrandts begreep: hij moest zich
inhouden, vriendelijk blijven en vroolijk doen. Een standje was uitgesloten. - hij kon
haar onmogelijk missen. En trouwens.... daar kwam nog iets anders bij.... Maar dat
andere dorst de groote acteur-directeur nog niet met zooveel woorden in zijn binnenste
uitspreken, daar dorst hij zelfs niet rechtstreeks, niet vrij-uit aan denken, bang als hij
was, dat zulk een gedachte hem op het gelaat zou te lezen staan. En zoo bleef dit
ongenoemde ook voor hemzelf nog slechts een vage hoop, een vluchtige illusie, niet
eenmaal een kansberekening - immers daarvoor waren Janne's eerzucht en ijdelheid
de tot-nog-toe ál te weinig bekende grootheden.... En die zouden er toch wel bij
noodig zijn. Zij was een zoozeer bizonder meisje, zoo spotziek soms en
hoogmoedig-ironisch.... Wel de uiterste voorzichtigheid scheen Gerbrandts in deze
geboden... Zes, zeven-en-twintig hoogstens
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was het mooie kind, en hij: één-en-vijftig! Over vroegere avonturen van Janne werd
wel-is-waar al gefluisterd, een vrijgevochtene, een durf-al. Ja, tegenwoordig... Van
‘the new woman’ spraken ze immers ook in Engeland.... O, maar intusschen, haar
levenslust was héél ouderwetsch en ze scheen er zelfs nog romantische liefdes-illusies
op na te houden. Nu weer deze Hoogland. Een nog jonge en niet onknappe kerel, 't
moest erkend, en die al fameuse dingen gepresteerd had, met opmerkelijk succes.
Succes, ja, roem, daar houden de vrouwtjes toch maar van. Hoe verrukt ze hem kon
aankijken! Alsof hij 't niet gemerkt had, hij, Gerbrandts! Beter, naar 't scheen, dan
de kerel zelf. Want het was bespottelijk, zoo ingénu, om niet te zeggen onnoozel,
die zich gedragen bleef tegenover Janne, en trouwens tegen alle hem bewonderende
vrouwtjes.... als had hij geen oog voor haar bekoorlijkheden, en voor duidelijke
avances.... Een droomer.... Nu ja maar, wie was er nu zóó in zijn droomen verdiept....
Een Josefnatuur dan misschien....
En Gerbrandts, bij deze lachwekkende gedachte, voelde, met fellen spot, het besef
van zijn onmiskenbare superioriteit sterk en weldadig in zich opflikkeren. Afwachten
maar. Met geduld en tact. Men kan nooit weten.
Toen Janne, eindelijk, binnentripte, gingen er kreten van verrassing en voldoening
op, wendden zich aller gelaten, bij voorbaat bewonderend, naar die lang verwachte
verschijning. Lachend, op haar beurt verrast, stond ze een oogenblik stil. Haar gul
gedecolteerd japonnetje van glanzig blauwe zijde - de kleur van haar oogen - werd
glorieus overstraald door haar smetloos blanken hals en door het gezond-gevulde,
toch zoo fijn geestige gezichtje, dat, een-en-al leven en beweging, geen twee seconden
bij dezelfde uitdrukking volhardde. Groetend naar rechts en links, blikte ze tegelijk,
zich veerkrachtig op de teenen heffend, langs en over Gerbrandts' bleek-grauwen
kop heen, in den spiegel, greep nog even - als deed ze dit thans voor het eerst - naar
de hooge, warm-blonde coiffure en gaf vingertoppende duwtjes aan de enkele
schildpadden kammen en spelden, die er zacht glimmend uit opstaken. Een achteloos
en elegant gebaar, dat haar ranke lenigheid voortreffelijk deed uitkomen. Op haar
groeten volgden lachende excuses over haar laat-zijn - zij keek er Gerbrandts bij aan.
't Was de schuld van haar kapster. Zij wou behoorlijk voor den dag komen.... Nog
niets van haar frissche verschijning deed de beroepsactrice raden, niets het meisje
van zeven-en-twintig met al het begin van een verleden....
‘Bravo, bravo!’ had Charles Blécour, aanstonds opspringend uitgeroepen.
‘Allemachtig-nog-toe, zeg, dat noem ik nog 's een entrée! Mag ik de eer hebben,
juffrouw Terwijne?’ Hij was al naast haar, bood zijn
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arm. ‘U begrijpt, hoop ik, hoe ik naar mijn tafeldame heb gesmacht!’
Mevrouw Gerbrandts, Charles' andere buur aan tafel, een verwelkende blondine
van achter in de dertig - met haar lichtblauwe oogen en gave tint intusschen nog niet
zonder bekoring - zei langzaam en met een spijtig koket glimlachje, dat dit nu niet
juist een compliment aan haar adres inhield. Maar Blécour had zijn antwoord gereed:
‘De schuld van onze vriend Driesse, mevrouw, die u zoo heftig weet te boeien, dat
u naar mij niet omkijkt’.
Er werd gemeesmuild aan tafel; Dora Gerbrandts' kwasi-moederlijke bevlieging
voor den vijf-en-twintigjarigen, italiaansch-donkeren Driesse was van algemeene
bekendheid; de tooneeldirecteur trok een recht en streng gezicht, terwijl hij plechtstatig
opmerkte: ‘Ook charmante entrées dienen precies op tijd te gebeuren, maar we zullen
mejuffrouw Terwijne voor ditmaal maar excuseeren; ze had een groote rol van avond
en moest zich tevens.... prepareeren.... ehem.... voor een nieuwe....’
‘Nie-waar, Janne’, voegde hij er bij, plotseling met een vaderlijke gemoedelijkheid,
die iets zoetsappigs had. ‘Zoo kind, kom je eens naast me zitten? Wel, dat is best,
hoor’.
Janne's verschijnen bracht een duidelijke opleving in de houdingen, een
verfrissching in de tafelgesprekken. Het was of de mannen hun best deden geestiger
te zijn, terwijl de vrouwen meer glimlachten, hun stemgeluid verzorgden en zich
veerkrachtiger rechtop hielden. Huib alleen, onder den druk van zijn vermoeidheid
en van zijn sombere gedachten, had, bij het binnenkomen der mooie actrice, slechts
vluchtig omgekeken en vagelijk geglimlacht, was daarna terstond weer in zijn stoel
achteruit en in zijn tobberig peinzen teruggezakt, terwijl zijn tafeldames, mevrouw
Hankes en mevrouw ten Doescate, hun opgewekte discussie, naar aanleiding van
een scène in zijn stuk, langs zijn gebogen hoofd heen voortzetten. De wat voozig
bleeke novellen-schrijfster, met den vooruitgespitsten mond en het wiebelend
lorgnetje, bleef altijd ernstig - goedhartig-, maar diepgemeend-ernstig. Zij had de
gewoonte zich op te winden over onderdeelen van kunstwerken, die door anderen
voor minder belangrijk werden gehouden. Zoo ook thans. Gerarda Hankes, de
zelfbewuste dichteres, ten onrechte meenende in deze hebbelijkheid zekere pedanterie
of litteraire betweterij te herkennen, gaf langzame, maar tamelijk hatelijke antwoorden,
welke zij zich, kwasi volkomen achteloos en met ietwat hautaine mine, als langs de
mondhoeken liet ontglijden.
Maar op-eens, zich eenigszins bruusk vooroverbuigend, zoodat de pratende dames
licht schrikkend terugweken, sprak Hoogland Janne aan - hij zat schuin tegenover
haar, immers recht over Gerbrandts - formuleerende met een aandachtig, haast al te
ernstig gezicht, eenige wel-door-dacht prijzende opmerkingen over haar spel in zijn
stuk. Het meisje, zeer
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verrast blijkbaar, lachte en bloosde van genoegen. Zij neeg herhaaldelijk en gracieus
het hoofd en bedankte met een reeks oogtintelingen, nu eens speelsch-vroolijk, licht
spottend, als verdacht ze Huib heimelijk van vleierij, dan plotseling van een bijna
smeltend-zachte teederheid, maar aldoor en ten zeerste aanmoedigend. Ook verwierp
ze haar eigen verdiensten in 't geheel niet - fiere hoofdrukjes getuigden van een
levenslustige zelfbewustheid - maar verzekerde, dat Huibs tooneelwerk haar van den
beginne af heel bizonder geïnspireerd had en dat zij hoopte nog menigmaal, en altijd
tot zijn tevredenheid, in zijn stukken te mogen optreden. Hierbij keek ze hem aan,
met een blik zoo lang en vast als met haar levendigheid haast onvereenigbaar scheen,
en in een genotvolle verwarring sloeg Hoogland de oogen neer, om ze echter bijna
onmiddellijk weer verlangend op te heffen en ook háár vol-krachtig aan te zien,
getroffen, bewonderend; daarna, snel, keek hij naar zijn vrouw uit, die aan Gerbrandts'
andere zijde zat. Hij ontmoette haar blik terstond en bemerkte dat - ofschoon zij met
mevrouw Hankes had zitten praten - zijn gesprek met Janne, den toon en beteekenis
ervan, Tils aandacht niet ontgaan was. Het waas van zachte droefheid, dat als altijd
over haar gelaat lag, verscherpte zich, ondanks haarzelf, in haar strakke kijken, terwijl
diep in haar donkere oogen iets nòg donkerders smeulde, iets vaags van angst of
schrik. Met een neerlaten der oogleden knikte Huib haar toe, zoo geruststellend hem
mogelijk was, en zij antwoordde terstond op dezelfde wijze, in een plotselinge gelaten
dankbaarheid en met koesterende warmte. Vreemd ontroerd liet Huib zijn blik dan
verder dwalen, langs zijn besten vriend ten Doescate, die 't juist weer zenuwachtig
uitproestte, vuurrood zijn ronde gezicht achter 't helle servetwit, - zijn overbuur,
Melchior Spin, zat blijkbaar een mal verhaal te doen - om vervolgens als verwezen
te blijven hangen, een kijken zonder zien, aan het mede in goedige lachplooien
vertrokken gezichtje van Ruth van Dijck, daar, tusschen de pratende mannen in, aan
de smalle zijde der tafel. Maar in een hoofdschudding zich aan dit vreemde gesoes
ontwekkend, en met een, om haar oor te bereiken, ietwat heesch verhoogde stem,
sprak Huib dan ook Ruth eens toe, zei vriendelijk vleiende woorden - hoe geestig en
levendig haar dictie weer geweest was, in het laatste bedrijf vooral, het prachtige
samenspel met juffrouw Terwijne.
Cootje, die, ofschoon geheel aan 't andere eind van de tafel gezeten - tusschen
Driesse en Van Tholen - deze opmerking hoorde, klapte driftig in de handen, riep:
‘Ja-ja-ja! 't Was het beste van den heelen avond!’ Zoodat Gerbrandts, in zijn ijdelheid
getroffen, met een bitsen oogflits Co's kant uit, zijn wenkbrauwen fronste, zich
vervolgens echter in een kuch beheerschte en knikte ironisch. Dit prikkelde 't meisje
nog verder te gaan. ‘Vond je ook niet’, vroeg ze luid aan Van Tholen, ‘dat
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was, althans wat spel betreft, het hoogtepunt’. Melchior Spin zond, de lange tafel
langs, met een guitige verplooiing van zijn groezelig-bruin acteursgezicht, een blik
van verstandhouding naar Driesse, die verlegen blozend glimlachte en een paar malen
schichtig naar Gerbrandts' oogen keek.
Maar Blécour leidde af. ‘Ik zag u zitten, meneer’, schertste hij met zijn radde tong,
tegen zijn overbuur, den paffigen indischman, ‘'t was u aan te zien, u waart geheel
in 't stuk verdiept en dacht absoluut niet meer aan 't gezelschap van juffrouw
Hoogland’.
‘Och, jij, akelige plaag’, riep het meisje hem toe.
Iedereen keek nu naar Cootje en er was vroolijk gelach. De gezelligheid, het zich
feestelijk bijeen voelen, scheen van dit moment af te groeien. Janne, in den overmoed
van haar succes, kon zich niet bedwingen telkens en met levendigheid naar Huib
over te buigen en hem naar allerlei te vragen; ze trachtte hem vast te houden met de
warmte harer belangstelling, zonder méér. Want ze voelde Tils blikken van terzij op
zich gevestigd, en ze wilde voorzichtig blijven, bij hen aan huis komen, als dat gaan
zou; soms ook, vriendelijk en eerbiedig, richtte ze zich met een vraag tot Til direct.
Gerbrandts, tusschen die beide dames in, zich nog wat broeierig opwindend over de
krenking van zooeven, oreerde onderwijl, tot wie naar hem luisteren wou, over
tooneelkunst en dilettantisme. Hij werkte met uitroepen en armzwaaien, liet zijn
gemaakt-welluidenden schaterlach in davering over de tafel gaan. De mooie Driesse,
vlijtig onderhoudend in schertsende apartjes de vrouw van zijn directeur, trachtte
intusschen toch ongemerkt, met zijdelingsche blikjes en geestigheidjes, indruk op
Cootje te maken, terwijl Blécour, daar Janne zich weinig meer met hem bemoeide,
nu eens den verliefden Van Tholen, dan weer de ernstige mevrouw ten Doescate met
zijn plagende gesprekjes bestookte. Het souper leek zeer geanimeerd.
Onder al die lach- en schertsgeluiden echter, als daardoor beschut en tegen
ontdekking gevrijwaard, leefden de diepere gevoelens der aanzittenden hun heimelijk
leven ongestoord voort. Werd het een oogenblik stil, dan scheen dit leven ook
aanstonds vaag gevoeld te worden - een zwoele smoring - en haastte zich de een of
ander de niet meer uit-te-houden zwijging met een woord te verdrijven. Huib
Hoogland was zijn smartelijk besef, met dit laatste tooneelwerk voor zich zelf mislukt
te zijn, nog geen oogenblik kwijt geweest, ook al boeiden hem wonderlijk Janne's
oogen, al doken oude, met kracht bedwongen vreugdeverlangens fel in hem op - al
dacht hij er tegelijk over, hoe hij straks, met Til alleen, haar wel zou weten te
overtuigen dat deze geboeidheid van een avond - och, hemel! - natuurlijk niéts te
beduiden had: een tooneelspeelster, een wel-geoefende coquette, nee-neen, daar liep
hij niet in! 't Was als hóórde hij 't zich al zeggen. Een overreding zou het zijn ook
van zichzelf. Of hij zelf er ook
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geheel aan gelooven zou? Nu ja, wat deed het er eigenlijk toe. Morgen of overmorgen,
in den roes van zijn dagelijksch werk, zou hij 't weer allemaal zijn vergeten. Maar
dat andere, die groote teleurstelling, die twijfel aan zijn gaven, die wreede,
verlammende zelfcritiek, ja, dié zouden blijven!
Til voelde de sfeer om zich heen als een vurige, met hartstocht geladene, ze werd
er wat bang voor soms. Zij merkte het wel, waar die Janne heen wou; ze had dat al
vroeger bevroed. O, die tooneelmenschen toch! Maar dan, in haar angstigheid, zond
ze haar mijmeringen uit naar Liesje, en naar hun vredig tehuis, die stille, veilige sfeer,
zoozeer verschillend van deze, en waar ook Huib zooveel van hield. En zij vertrouwde
hem geheel. Háár Huib was hij immers. Háár Huib, die haar altijd geholpen, die nu
al bijna negen jaar voor haar geleefd had, voor haar en Liesje.... en voor zijn werk.
Misschien wel voor zijn werk in de eerste plaats. Maar daar was zij niet jaloersch
op. Dát gunde zij hem.... al begreep ze 't nooit geheel, al blééf het iets vreemds en
geheims voor haar.... altijd.
Maar Cootje, schoon eveneens met zichzelve in onrust en bestookt door
tegenstrijdige verlangens, begreep tevens intuïtief wel het een en ander van wat in
Huib omging. Soms keek ze, langs Van Tholens weeke gezicht en het wiebelend
lorgnetje van mevrouw ten Doescate, tersluiks maar aandachtig naar haar broer, en
had dan het wonderlijke gevoel met hem alleen te zijn, in een afzonderlijk leven
gehéél alleen met hém. Want och.... ook Van Tholen, neen in dát leven hoorde hij
volstrekt niet thuis. Hij leek anders wel een goeie kerel, en hij zei dat hij van haar
hield. Ook zou ze misschien wel met hem trouwen.... Waarom niét ten slotte....
Plotseling stond Gerbrandts op en stelde een toost in op ‘den held van den avond’,
Huib Hoogland, den uitnemenden tooneelschrijver. Dit seizoen had ons ook
Heijermans' Zevende Gebod gebracht en De Koo's Tobias Bolderman. Voorwaar
geen slechte oogst! Maar Hooglands stuk was toch verreweg het fijnste van de drie.
Daar was een geest in, die Heijermans, terwijl hij zijn best deed ‘de burgerij het
socialisme met de paplepel in te geven’, niet benaderen kon, een gevoel tevens, zoo
machtig en sterk, dat er hooge, om niet te zeggen sublieme momenten van spel mee
te bereiken vielen. Dat was hem zélf gebleken, hem, Gerbrandts, en een oprecht
genoegen was het hem dan ook geweest, de regie van dit stuk te voeren en er tevens
de hoofdrol in te spelen - zijn woorden rolden statig door de zaal - een oprecht
genoegen, misschien wel vooral omdat hem dit weer nader had gebracht tot de
beminnelijke persoonlijkheid van zijn besten vriend Hoogland. Hij dronk op zijn
welvaren en op zijn toekomst als kunstenaar.
Met roepen van instemming en gejuich stonden allen op en stootten met Huib aan.
‘Meneer Hoogland’, zei Janne, en ze keek er haar over-
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buurman sterk en stralend bij aan, ‘u reist toch mee, niet-waar, als we uw stuk in
andere steden gaan spelen? In den Haag binnenkort en in Utrecht?’ Maar hij gaf geen
antwoord, zette wat beverig zijn glas neer, en streek zich, terwijl hij ook zelf zich
zette, de trillende rechterhand eenige malen langzaam en peinzerig over het haar, het
korte, nog stugge, ofschoon 't al te dunnen begon. Daarna zat hij gebukt voor zich
heen en langs het tafellaken te turen, zoodat het voor iedereen duidelijk werd, dat
Hoogland piekerde over zijn antwoord. Er volgde een poosje van verlegenheid, een
stremmende, bijna gedrukte wachting onder de dischgenooten. Na eenige minuten
stond Blécour dan maar eens op, kuchte, trok zijn vest af en keek lachend rond,
toostte vervolgens, in een speechje vol grappige verhaaltjes en toespelingen op de
dames-actrices die hier tegenwoordig waren: mevrouw Gerbrandts, Janne Terwijne,
Ruth van Dijck. Bij 't klinken, onder lachen en gejuich, deed ook Huib weer mee,
abstract glimlachend, om daarna terstond weer terug te zinken in zijn somber peinzige
houding.
Maar eindelijk toch, bruusk opgestaan, en na zich de keel geschraapt te hebben,
kwam hij los. Hij sprak in een groote stilte en temidden van algemeene aandacht.
Tils blik hing bezorgd aan zijn bleek en vertrokken gezicht. Zij kende die trillingen
daar, opzij van zijn mond. Cootje, na een korten blik tot hem op, ging den anderen
kant uit zitten staren. Janne alleen behield haar stralenden glimlach, als verheugde
zij zich al bij voorbaat op 't geen zou komen.
‘Gerbrandts’, zei Huib en trachtte eveneens te glimlachen, ‘ik dank je voor 't geen
je zooeven tegen me gezegd hebt. Maar vooral ook voor wat je daarbij niét gezegd
hebt, ofschoon het toch, geloof ik, in zulke gevallen tot de zeer gebruikelijke
zinswendingen behoort, ben ik je dankbaar. Ik was namelijk een beetje bang dat je
zoudt gaan spreken van de onafzienbare reeks voorstellingen, die mijn stuk
ongetwijfeld tegemoet ging, en die jij het althans van harte toewenscht. Want ja, zie
je.... ondanks het succes van van avond, ondanks je eigen, heel knappe, regie en spel,
ondanks de uitmuntende prestaties van.... ja.... haast al de anderen, juffrouw
Terwijne.... je vrouw.... juffrouw van Dijck.... Spin.... Driesse.... (hij knikte ieder op
zijn beurt even toe, aandachtig, hartelijk) ondanks dat alles, zeg ik, zou het mij toch
het.... aangenaamst zijn, wanneer dit stuk van mij.... schrik niet, Gerbrandts.... maar
in 't geheel niet meer gegeven werd....’
‘Hè?.... Wàt zeg je nou?.... Wat blieft u?....’, klonk het in verschillende toonaarden
van schrik en verbazing langs de tafel en aller blikken bleven als vastgehecht aan
Huibs gezicht. Gerbrandts zelf alleen, zwijgend, wendde zijn blik van hem af en
schokte zijn schouders. Til, in ontsteltenis, dorst bijna niet ademhalen. ‘Lieveling,
.... God!’, onhoorbaar haast kwam het over haar lippen.
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‘Ik zeg, dat ik hoop’, herhaalde Huib met klem, ‘dat je erin zult willen toestemmen
- ik weet natuurlijk wel, ik heb een contract met je en zal je schadevergoeding moeten
betalen - het stuk niet verder te spelen.... Het.... het ergert me te veel, ik zou het niet
goed meer kunnen zien.... Het is.... nou ja.... ik kan dat zoo precies niet uitleggen....
het is niet wat ik heb gewild, het is.... onvoldoende. Dat wordt natuurlijk ook door
het beste spel niet veranderd, integendeel, de leegheid, van de eerste acten vooral,
komt er nog meer door uit....’
‘De leegheid?’ kreet Janne, meer en meer verbaasd, ‘maar meneer Hoogland nu
toch....’ En haar roode mond bleef verleidelijk open, terwijl haar oogen hem niet los
lieten.
‘Ja-ja, ik begrijp wel.... u allemaal.... u kunt dat zoo niet navoelen. Het spijt me
zoo, dat ik het ook niet duidelijker maken kan. Het zit 'em, geloof ik, voornamelijk
hierin. Wij beleven een belangrijken tijd, niet waar? Een volle tijd, een tijd van
verrassingen en verwachtingen. Nu.... mijn stuk staat daar ver bij achter. Ik heb geen
blijk gegeven, deze tijd te begrijpen. Heijermans, is in dit opzicht mijn meerdere....
ja, zelfs De Koo misschien’.
‘O!.... Maar.... Nee!....’
‘Ik kom morgen bij je, Gerbrandts, en dan zullen wij er over praten. Het is akelig
voor je, dat voel ik volkomen. Maar toch nog beroerder voor mij misschien. En ik
hoop maar, dat jij gevoelt, jij en al je helpers en medespelers, hoe dankbaar ik jelie
allen ben, en hoe vol waardeering voor 't geen je gedaan hebt.... Vergeeft het me,
vrienden.... Ik kan niet anders....’
Huibs stem wankelde en hij viel terug op zijn stoel. Een oogenblik was er van
algemeene ontroering en zwijgen. Er werd ook niet geklonken. Gerbrandts, opnieuw
zijn schouders schokkend, zijn wenkbrauwen optrekkend, smakte met zijn lippen als
in een ontredderde moedeloosheid. Toen kwam het verzet los. Uitroepen van alle
kanten, echter spoedig overstemd door het rustig-vaste, ofschoon door een lichte
verontwaardiging wat hooge geluid van den schilder ten Doescate:
‘Hoe krijg je 't in je hoofd, jongelief! Wat een dolheid! Omdat zoo'n werk je nou
niet heelemaal voldoet, zou je 't meteen maar weer willen vernietigen. Want dàt is
het wat je wilt, ik ken je. Maar intusschen is het toch immers al gespeeld, staat morgen
de inhoud in alle kranten. En wat doet het er ook toe? Moet van jou dan maar álles
even mooi zijn? Wij verkoopen toch ook wel 's een schilderij, dat.... nou ja.... ons
niet heelemaal bevredigt.... Bevrédigt, 't is me nog al iets!.... O, ik begrijp wel wat
je bedoelt, vader, je stuk is geestig, aardig, gevoelig, maar het is nou niet bepaald
gróót....’
Verrast keek Huib op. Dat was verbazend. Met wijd-open oogen keek
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hij naar die van zijn vriend, wat knipperig achter de brilleglazen.
‘Ja-ja, dat meen ik, je stuk is niet gróót. Pf! Je zult er wel betere maken. Ofschoon
ík altijd vind, dat je meer deugt voor de roman. Maar je werk heeft uitnemende
kwaliteiten. Je hebt die menschen gezien en je hebt ze uitgebeeld. Vandaar dat je
stuk ook zoo goed gespeeld kan worden, je hebt werkelijke menschen geschapen,
de tooneelspelers hebben er houvast aan. En dat is het weer wat het publiek zoo heeft
gepakt. Want het publiek is nou wel dom, maar niet zoo heelemaal mesjogge, wat
dacht je!’
‘Jawel maar’, stamelde Huib verward. ‘Wat zegt dat allemaal? Wat bereik je ten
slotte met “menschen maken”, wat doe je daarmee voor.... de menschheid?’
‘Oooo!’ rekte ten Doescate nu bijna hoonend. ‘Meen je dàt! Wou je profeetje gaan
spelen of dominee, 't menschdom gaan verbeteren? Gevaarlijk, hoor! Krijg je immers
dadelijk vervalsching, kerel!.... Wat is er voor tendenz in Shakespeare? Geloof me,
wij kunstenaars, wij moeten het niet beter willen weten dan het leven zelf’.
‘Nee-nee, maar....’
‘Zet het uit je hoofd, man, zet het uit je hoofd’. De schilder zwaaide bedarend met
zijn hand. ‘Wat zeg jij, Blécour? Je staat daar ook nog zoo....’
Inderdaad stond Blécour nog rechtop, zijn glas in de hand, en de totnogtoe
voortdurend lustig plagende, grappen makende, keek zonderling strak. Toch begon
hij nog in een schertstoon, maar hij wond zich al pratende op en werd ernstiger: ‘Huib
Hoogland, verloochen je roemrijk verleden niet. Ga rustig door je in eigen lijn, jong.
Laat je vooral niet van je stuk brengen door het propagandistisch geredeneer van een
paar grasgroene.... zoogenaamde.... socialisten. Die intusschen in hun eigen werk
veel individualistischer blijven dan jij ooit bent geweest. Streef naar je ideaal, vriend,
maar als je dat niet bereikt.... en natuurlijk bereik je dat niet.... buk je dan, blijf er
geduldig, wees er deemoedig onder. Wij zijn allemaal maar menschen, de deemoed
past ons’.
Al onder de laatste zinnen had Huib het hoofd laten zakken. ‘Ik dank jelie’, zei
hij zacht, ‘ik zal er nog eens over denken.... Maar.... och-god-god-god....’ Hij hief
een arm op en liet hem met een plof terugvallen. Ze hebben gelijk, dacht hij, groot
gelijk, allebei.... maar ze weten niet wat ik bedoel. Och, niemand kan een ander
begrijpen! Ik een tendenz willen geven, ík niet deemoedig....!
Aan tafel begon men zich veiliger te voelen. De acteurs en actrices zagen elkander
aan, hadden gebaren, en slaakten zuchten van verlichting. Cootje, nog steeds zwijgend,
deed of ze met haar vork speelde,
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aandachtig. Janne lachte weer, maar Til zat op heete koolen; ze had lust naar Huib
toe te loopen, zich tegen hem aan te drukken, te zeggen dat hij toch vooral moest
doen wat hij 't beste vond, dat zij altijd aan zijn zijde staan zou. Die schavergoeding....
o, zij zou wel zuinig zijn. Maar ze bleef toch zitten, ze was er te verlegen voor, te
bang voor al wat zweemde naar ostentatie.... Hier onder al die vreemden, die
halfvijandigen.... Want zóó voelde ze het.
‘Wel, ik vind ook’, zei mevrouw Hankes langzaam, met haar hautaine kwasi
gemoedelijkheid: ‘we moeten het allemaal maar blijven doen zooals we het kunnen....
Gunt, meesterwerken! Die zijn er, in deze tijd, nu eenmaal niet veel te verwachten....’
‘Waarom niet’, viel Huib haar opgewonden in de rede, ‘waaròm toch niet in
godsnaam! Omdat jij het niet kunt en omdat ik het niet kan?’
‘Nee-nee’, riep eensklaps mevrouw ten Doescate in vreemd-plotselinge exaltatie
uit, ‘maar omdat er geen samenleving is die ons allen draagt!’
‘Och kom!’ lachte de schilder, ‘laat naar je kijken, vrouw! Heb je ook al een klap
van de molen beet? Al dat geklets tegenwoordig over de samenleving, de tijd!....
Moet je nooit over denken!.... Al heeft je tijd geen houding, daarom kan je werk toch
wel een houding hebben. Nou nog mooier!’
Of dit woord hem eraf hielp, Gerbrandts had zijn houding laten varen. Hij was om
de tafel heen geloopen en stond Huib nu weer op den rug te kloppen. ‘Kom jij morgen
maar eens praten, dat is uitstekend’, zei hij zacht en als vertrouwelijk. ‘Dan worden
wij het wel eens, daar ben ik zeker van. Wat ik nog zeggen wou.... je hebt nu
misschien wel veel geld verdiend, in je mooie uitgeverszaak, maar de vergoeding,
die je mij zou moeten betalen voor dit prachtige stuk zou je krachten toch misschien
wel te boven gaan, m'n beste’. En terugloopend naar zijn plaats: ‘Kom, vrienden,
alla! Stoelvast en nog een glas wijn!’ Hij sloeg opnieuw aan 't toosten, en zoo deden
Driesse en Melchior Spin. Nu kreeg mevrouw Hoogland haar beurt - de trouwe
verzorgster van haar begaafden man - en kleine Liesje, en Co, en zelfs ‘de gordel
van smaragd’. Er werden grappen verkocht. Maar ze gingen niet fleurig meer op, de
echte feestelijkheid wou niet terugkeeren. Toen 't souper was afgeloopen, deed
Gerbrandts nog al zijn best de dischgenooten bijeen te houden met koffie, likeuren,
sigaretten. Maar de dames ten Doescate en Hankes namen afscheid en dit bleek het
welkome begin te zijn van een min of meer gehaast uiteengaan.
Nog eens nam Gerbrandts Huib apart en stond tot hem te redeneeren, een hand op
zijn arm, over de voortreffelijkheden van zijn stuk en de absolute noodzakelijkheid
van onafgebroken doorspelen. Een succes als van avond, dat moest je uitbuiten. ‘Nu
ja hè? We praten er nog wel
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eens over, morgen. Twéé uur, bij mij. Voortreffelijk! Komt alles terecht’, lachte de
directeur-acteur, maar hij keek er niet werkelijk vroolijk bij, 't was als vloekte hij
achter zijn tanden.... ‘Verdomde kerel, kost me 'n tijd!’ zei hij zachtjes tegen Janne.
Het meisje glimlachte. Ondanks het droevig incident van Huibs rede niet al te zeer
teleurgesteld in haar verwachtingen van dezen avond, ging zij afscheid van hem
nemen. Zij hief zijn hand tot op de hoogte van haar even geopenden mond en keek
hem sterk in de oogen, maar in den toon waarop zij hem vervolgens een aangename
nachtrust wenschte, lag iets van spot. ‘Tot het genoegen u weer te zien, juffrouw
Terwijne’, zei Huib strak en wat afwezig. ‘O ja? Dus toch?’ Even omziende lachte
zij schalks.
Toen Huib en Til op straat kwamen, zagen ze, onder 't licht van een lantaarn, het
echtpaar Gerbrandts staan met Driesse en de actrices. Ze staken de hoofden bijeen,
en eensklaps barstte een schaterend gelach uit dat groepje los, gevolgd door
ssst-sst-geroep en omkijken naar de Hooglands. Huib begreep. Nu, dát was het
minste.... Hij wilde al doorloopen, toen hij zich haastig op den arm voelde tikken en
Melchior Spin naast zich zag. ‘Een oogenblik nog, meneer Hoogland! Was u ook
over mijn spel werkelijk tevreden? Ik heb nog niet eerder gelegenheid gehad, u dat
te vragen’.... ‘O zeker, zeker’, zei Huib gereserveerd. ‘Zóó! Och! Ikzelf in 't geheel
niet, ziet u. Maar het zal wel beter worden. Ik begin u nu beter te begrijpen. Er zit
veel meer in u en uw stuk dan u blijkbaar zelf vermoedt, meneer!’ Hij boog diep bij
deze woorden. ‘Ik wensch u goedenacht. Mevrouw, uw dienaar’. Na nóg een buiging
ging Spin zijn weg. De Hooglands zagen hem voor zich uit loopen. ‘Die hoort er ook
niet bij,’ zei Huib in zich zelf. ‘Maar, helaas, in mij vergist hij zich.... Voorloopig
tenminste....’
(Wordt vervolgd).
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Het unicum,
door M. Scharten-Antink.
DIT unicum was een penhouder. Hij was alreeds een unicum, eenig-aannemelijke
en aanstonds aanvaarde onder schaarsche broederen in de primitieve ‘cartoleria’ dier
kleine Italiaansche stad, waar wij op eene doorreis één dag vertoefden. Hoe
onbelangrijk scheen toen zijn vluchtige aankoop, voor slechts enkele soldi....
Maar van zijn eerste gebruik af aan, op diezelfde heuglijke reis, bleek mij in hooge
mate zijn gave van te behagen. Deze penhouder was niet enkel handzaam en degelijk;
de stof, waaruit hij bestond, zijn vorm en zijn kleur waren al gelijk aangenaam aan
het oog en aan de vingers, die hem voerden. Deze penhouder had charme.
En eenmaal tehuis, en ingeburgerd op de daar zóó en niet anders ingerichte
werktafel, bleek hij er ook inderdaad ‘tehuis’ en veroverde zich aanstonds den rang
der onvervangbaarheid. Hij hoorde, van nature, bij alles zóózeer, dat men liever
moest zeggen: alles hoorde bij hem.
In de koele, doorschijnende gleuf van den kristallen inktkoker vlijde hij zich,
gloedvol en rustig en voornaam, als in een van oudsher hem wachtende bedding; het
oud-goud bestempelde leder van een antiek Florentijnsch schrijntje smeulde te dieper,
wanneer zijn jonge incarnaat zich daarover bewoog; - in het dunne parelmoer van
een zilver gemonteerd Chineesch doosje schenen de wisselende weerschijnen te
emaneeren van z i j n geheimzinnigen glans; - en gestrekt op de mosgroene schrijfmap
of op de gedempte veelkleurigheid der oude Perzische shawl, werd hij van een zóó
intense feestelijkheid, dat geen neerslachtig moment daartegen bestand scheen te
kunnen zijn.
Nooit had ik de weergade gezien van dezen penhouder. Zijn stof, als van een
helderrood doorgloord ivoor, woog noch te licht noch te zwaar in de schrijvende
hand. Zijn durende glans was niet uitwendig daarop aangebracht, doch hoorde tot
het innigste wezen zijner materie; hij leek gemaakt uit gestolden gloed. Hij bloosde
sterker dan bloedkoraal; toch was zijn kleur milder dan lakrood; - een lakrood, dat
zich tot de zachte helheid van vermiljoen fluweel zou hebben verzoet.
Ook zijn vorm was ongewoon. Hij was niet plompdik en niet onaanzienlijk dun;
hij begon niet te goedig bolrond, om te eindigen in een redeloos verre en spitse punt;
hij was niet fantasieloos overal dezelfde, noch zwol hij boven de kneukels uit in de
wanstaltigheid van een jichtknobbel. Een simpel rood pijpje was hij, met als
bizonderheid - omgekeerde verjonging van een Grieksche zuil - een zachte,
gelijkmatige aanzwelling naar den
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top, welke, schuin afgeknot, een zwart-omrand ovaaltje vertoonde, als het ovaaltje
van een maagdelijke zegelring. Er lag iets zeer bezonnens, iets toegewijds en iets
fiers, in dien zuiveren eenvoud, die vol zin scheen.
Mijn penhouder werd mij bij den dag liever. Nooit kil, nooit klam, nooit dof,
noodde immer zijn zijige zoelte. Tusschen de schrijvende vingers legde hij zijn
rood-doorgloorde schaduw, als mededeelend een eigen begeestering; en gehouden
in de poozende hand leek zijn scharlaken slankheid altijd vol élan om verder te gaan.
Neen, nergens zou ik ooit de weergade van dezen wonderbaren penhouder vinden.
Gezegend oud Italië, dat mij hem bezorgde!
En met de jaren kreeg hij de teedere kenteekenen der doorleefdheid: de paar
ingevreten inktveegjes, daar waar de pen zich voegt in haar kleine rondte; en onder
langs het ovalen zegelvlak de rij vinnige tandendeukjes van een speelsch huisdier,
dat in een onbewaakt oogenblik er zich van had meester gemaakt. En naarmate ik
mij met de jaren meer verknocht gevoelde aan dezen metgezel, kon ik vaak met een
onrustige genegenheid hem beschouwen. ‘Wat moet ik doen,’ begon ik te denken,
‘zoo hij mij ooit begeeft? zoo hem een ongeluk overkwame?’
Soms, in bazaars of boekwinkels, betrapte ik mijn blikken op het rondspeuren naar
zijn duplicaat. Het was immer vergeefs. Het ongeveer gelijke deed zich wel eens
voor; het schijnbaar gelijke, het inderdaad altijd minderwaardige.
Tot, in het zesde jaar van zijn bezit, een wonderlijke toevalligheid plotseling zich
aanbood.
Wij brachten dien winter door in een kleine, Zuid-Engelsche zeeplaats. En daar,
op een middag, werd de nutteloos lieve moeite gedaan, winkel-in winkel-uit, laden
en doozen vol potlooden te doorsnuffelen, op zoek naar het miniatuur-fijne stiftje
dat passen zou in de gleuf van een miniatuur-fijn nototieboekje, kortelings door een
meer vriendelijke dan practische hand voor een klein meisje onder den Kerstboom
gelegd, en waarvan het petieterige schrijftuigje reeds den tweeden dag door de
bezitster was verloren.
Als dan eindelijk in het laatste magazijntje onzer verflauwende hope niets van al
hetgeen een eindeloos geduldige winkeljuffrouw te voorschijn bracht, bruikbaar
bleek, - kwam, zwijgend en stil, een stokoude bediende, zooals alleen in een Engelsch
winkeltje bestaanbaar is, uit de geheimzinnigheid van een duister achtervertrek een
stofbedekte doos aandragen. En terwijl, met een nauwelijks verborgen geringschatting
onze vingers rondzochten in het rommeltje van roestige spullen, blonk plotseling,
op den bodem der doos, in al den onverwoestbaren glans van zijn eeuwige jeugd:
d e penhouder! het zuiver kornalijnen zuiltje met het zwart-omrande zegelvlakje aan
den top.
Met een schrik, geheel buiten de proportie van een zoo luttel voorwerp
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als een penhouder is, deed ik de ontdekking. Het was, ter hand genomen, het
volmaakte evenbeeld van dien anderen; op het inktvlekje na en de paar tandendeukjes.
Hoe ter wereld kwam in dit onaanzienlijk winkeltje van Zuid-Devonshire het
lang-gezochte duplicaat verzeild van een schrijftuig, eens in een vergeten Italiaansch
stadje gekocht?
Doch naast de eerste, verwonderde ontsteltenis, drong zich aanstonds ook.... de
teleurstelling. Een onontwarbare schroom deed mij het begeerde, zonderling intieme
en toch vreemde voorwerp weer neerleggen, - en niet koopen.
Toen de oude bediende zag, dat niets van onze gading bleek, sloot hij zwijgend
en gelaten weder de doos en ging die brengen in het duistere verschiet, vanwaar hij
ze gehaald had; doch niet dan na met een zekere bevangenheid den rooden penhouder
er te hebben uitgenomen en zorgvuldig in een lade te hebben weg-geborgen, onder
de toonbank.
Van nu af aan was de getrouwe mijner werkuren niet meer dezelfde voor mij. Zoodra
ik hem ter hand nam, moest ik denken aan dien andere. Waarom toch had ik dien
niet óók gekocht, terwijl ik toch al sinds jaren hem had willen koopen? Wat vreemde
dwang had mij teruggehouden? Ik zag weer de vale, oude vingers, die in bevreemding
het zuiver voorwerp hielden, en met zooveel omzichtigheid wegsloten in de veilige
la.
Den derden dag, in een plotselingen angst, dat anderen hem koopen konden. haastte
ik mij opnieuw naar het winkeltje van den Belgrave-Road. De oude, of hij mijne
komst verwacht had, haalde bij mijn eerste woord het voorwerp van de plaats, waar
ik het wist.... Het kostte six pence. Of hij nog meer zulke penhouders had? Geen
enkele.... hij had er ook nooit een dergelijke gezien, zoo, met dat zwart omrande
zegelvlak.... ze maakten ze misschien niet meer.... Ik was hem zeer dankbaar voor
die woorden.
Doch, van het oogenblik af, dat, hoezeer aanstonds opgeborgen, deze dubbelganger
van mijn gunsteling, als diens onwezenlijke en toch maar al te wezenlijke schim,
onder mijn dadelijk bereik lag, had de authentieke veel, neen! niet veel, bijna álles
van zijn oorspronkelijke charme verloren. En van zijn waarde. Die waarde was
immers denkbeeldig geweest! Wat was mij langer deze penhouder? Wat is iets, dat
men zóó voor hetzelfde verwisselen kan? Ik mocht hem verwaarloozen, verliezen,
wegwerpen, zijn evenbeeld was altijd ter vervanging daar. En dat evenbeeld was
bovendien nog ongerept.
Ik veranderde van gebruik. Aan den pas verworvene miste ik de doorleefdheid.
Ik haatte dezen gloednieuwen en toch geheimvollen indringer; en de oude verdriette
mij, daar zijn gelijke voor het grijpen lag.
Het was mij niet mogelijk, met deze dubbelgangers voort te leven. Op een dag
werd het mij duidelijk: ik moest den noodlottig ontdekten
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nieuweling voor goed verwijderen uit mijn bezit, om den ander weder volkomen te
bezitten.
En dien avond, toen in de slaapkamer het haardvuur brandde - het groote, Engelsche
koolblokken-vuur in den grooten open haard - werd haastig en bijna vervaard, of het
een hachelijke daad was, het glanzend roode staafje daarin geworpen. Een hooge,
violet-groene vlam sloeg op, en met één diabolischen fluittoon was plotseling het
tooverding vergaan.
Waarom, peinsde ik, hadden oude gedachten zoolang dit voorwerp bewaard, en
daarna gemist? en waarom legden oude vingers zoo nadrukkelijk het voor mij weg?
Eerst langzaam, met het verloop der dagen en weken, herwon na dat onherroepelijk
verdwijnen van den ander, de oude getrouwe mijner werkuren al zijn teedere waarde
van eertijds, en zijn stille glorie van te zijn, opnieuw: een unicum.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

57

Kroniek.
Boekbespreking.
Ina Boudier-Bakker, In de Engte, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon,
zonder jaartal.
Hier is, dunkt me, Ina Boudier-Bakker, onze groote novelliste, weer op haar allerbest.
P a r a s i e t , E e n V r i e n d s c h a p , H e t B e z i t - welk een menschenkennis en
beeldende kracht, welk een durf en beheersching! Er mogen er zijn, bij de jongere
generatie, die gaarne en met ernst verkondigen, dat zij iets heel anders w i l l e n , maar op k ú n n e n , nog meer dan op willen, komt het aan in de kunst. Iets nieuws
te verlangen is eigenlijk enkel.... onverdacht, en van waarde, wanneer men bewezen
heeft tot het oudere bij machte te zijn.... Een gesprek als dat van blz. 109 en volgende
is dit nieuwe bundeltje - jongere en jongste schrijvers en schrijfsters van Nederland,
gij met uw wenschen van dieper synthese, strenger stijl, wijsgeeriger beschouwing,
wie uwer kán dit, wie uwer doet dit na?
Het is een gesprek in de novelle: H e t B e z i t . Bertha, de kinderlooze mevrouw
Breevoort, heeft de elfjarige Willy Velters in huis genomen. Nu komt zijn moeder,
een voorname dame, den jongen bezoeken - misschien wel terughalen! En Bertha,
op haar stugge wijze van zeer gesloten vrouwenziel - en ofschoon zij wel weet,
vergeefs beproefd te hebben, liefde en gehechtheid te wekken in den killen jongen,
die Willy is - Bertha verdedigt haar ‘bezit’. Zij verdedigt het, zeer onhandig, en
zonder daar ook maar een oogenblik het air van te hebben.
(blz. 109) ‘En Willy heeft zich braaf gehouden? Geen last gegeven? Hij ziet er
best uit - hij is groot geworden. Zeker opeens zijn groei gekregen.’
‘Wij hebben 't best samen kunnen vinden, hè Willy?’ Bertha vond zich stumperig
bij dit gezegde. De losse rappe toon der andere vrouw sloeg haar lam, deed haar
gedachten kleven. De jongen zweeg, keek van haar naar zijn moeder.
‘Ja - vindt u hem gegroeid? Hij is veel dikker geworden - hij was bizonder mager
toen hij hier kwam.’
‘Mevrouw Velters zat met haar beminnelijken verstrooiden glimlach te luisteren.
Tot iets in den toon van het laatste gezegde haar wekte. Even blikten de heldere koele
oogen scherper, en voor 't eerst au fait.
‘Hij is altijd gezond geweest. Dik hoeft niet.’
‘Neen, maar....’
‘Ga eens even in die andere kamer,’ zei Willy's moeder - ‘ik moet met mevrouw
iets bespreken.’
Bertha, toen de jongen op 't kort gebod meteen verdween, kreeg een kleur, nu haar
zoo beslist in eigen huis het heft uit handen werd genomen. En ze
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moest zich bedwingen om voor die ondervragende oogen kalm te vervolgen:
‘Hij was heel zenuwachtig.’
‘Zoo. Hebt u een dokter geraadpleegd?’
‘Neen, dat niet; maar ik....’
‘O, u vondt het zèlf?’
‘We vonden het allebei.’
‘De oogen keken spottend doordringend. ‘Ja - en?’
‘Weer brandde een kleur van drift over Bertha's wangen om den meerderheidstoon,
die zich volstrekt niet te bemantelen zocht - en slechts géén waardeering verried.
‘Met moeite dwong zij zich tot verder spreken. ‘Hij kon 's avonds niet inslapen,
lag wakker, met allerlei angst-voorstellingen....’
‘Zij besefte dat haar woorden, mat en zakelijk, absoluut niet schilderden al wat
zij had begrepen en doorvoeld van 't lijden van het kind.
‘Dat heb ik nu geheel bij hem overwonnen’, eindigde ze ontwricht.
‘Toch?’ Dit nu weer zoo onverschillig, alsof het iets totaal onbelangrijks gold dat
zij meteen los liet.
‘Hij schijnt dat al heel lang gehad te hebben.’
‘Och - ik wist 't niet - hij heeft 't me nooit verteld.’
‘Neen, zulke dingen vertelt een kind ook niet uit zichzelf.’
‘Koel keek de andere vrouw haar aan bij den agressieven toon. En losjes kwam
haar vraag:
‘En hoe z i j n dan nu al die vreeselijke dingen bij hem overgegaan?’
‘Ik bleef bij hem zitten, en vertelde hem wat, en zoo leerde hij eindelijk vanzelf
inslapen.’ Zij had scherp de nalatige moeder een steek willen geven, haar wijzend
op haar tekortkomingen; maar de steek verdronk in de slappe woorden, die nu
onbedoeld den indruk gaven van eigen verdienste - en de reactie was ook
overeenkomstig.
‘Dat is zeker een heele opoffering.’
Ik ben mij bewust, met een uit-zijn-verband gerukt citaat als hier gegeven, dit prachtig
werk onrecht te doen. Toch vertrouw ik dat de voornaamste reden, waarom ik citeerde,
ook uit dit kort fragment verstaan zal zijn. Voor Ina Boudier, als zij schrijft, bestaat
maar één ding: het zoo dicht mogelijk benaderen van de half-bewuste - wat zeg ik,
van de misschien maar voor een honderdste bewuste - ziel harer personen. Haar
toewijding, haar concentratie, ze zijn absoluut volkomen; als inhoudend eigen adem
en harteklop legt zij zich te luisteren naar die van den mensch daar voor haar levend.
Ina Boudiers menschenliefde heeft niets sentimenteels. Ook is het maar zelden dat
zij zichzelf bemint in haar figuren. Dit is het groote in haar: zij r e s p e c t e e r t al
het menschelijke.
H.R.
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J.W. de Boer, Solaes, Rotterdam, Brusse's Uitgevers-maatschappij.
Dit boek wekt droomen. Eigenlijk is het zelf als een ketting van droomen. Van de
droomen is meest het wonderlijke: het licht, de vreemde glans waarin de dingen
gedrenkt zijn, een gloed achter het bewegen van de menschen, die er groot en
onbegrijpelijk in zijn. Zoo is, van dit boek, de sfeer, door de woorden opgewekt, het
boeiendst. Dit is het meest-eigene van den schrijver - de sprookjes-tooverglans waarin
zijn wezen onverpoosd verwijlt. Ook hij moet als kind de nacht als een wezen hebben
toegesproken - voor hem moeten de boomen geleefd hebben als nymphen. De legende
is zijn liefde. Want de legende staat den droom toe, den milden wijden droom, die
alles omvat, ook het ongelooflijkste. Wonderen, zielswonderen, - zooals zij in het
leven er dagelijks zijn, doch hier verlevendigd en verhevigd onder het onwerkelijke
licht dat hen als uit zwevende, dreigende wolken beschijnt. Even dacht ik aan een
schilderij van Ruisdael. Storm en ruischende beken, een verlaten burcht - eiken in
den wind en een zonnestraal tusschen donkere wolken uit.
Zoo ligt daar de Ballinghove op de uiterste grens van Zuid-Limburg, een
‘niemandsland’; ‘Solaersade, blank als brood’. Deze kleine nederzetting aan den
voet der roofburcht is gebouwd in een korte spanne tijds, toen de gruwelijke macht
van Hero-de-bruut wat luwde tegenover de alles-overheerschende bekoring van
reinheid en liefderijke kracht die van de wonderlijke Vromonde uitging.
Hero zelf is een banneling uit het Noorden die in het verarmde Zuiden zijn burcht
bouwde en de menschen van het omliggend land tot zijn onderhoorigen maakte.
Solaes is de laatste van diens geslacht. Solaes is de droomer, de zielszieke, de fijne
geest, machteloos en sterk in leven. Een kind van zijn tijd en van zijn geslacht. En
hij staat ons na. Hoevelen, met het vermoeden van een dieper werkelijkheid, dolen
niet als hij? In de groote stilte der weemoedige natuur, in de nabijheid van het
roekenbosch waar het vroegere Ballinghove stond, keert hij weder in tot zijn eigen
wezen, bijna ontnuchterd door de werkelijkheid, maar ook schoon toch ziet hij die
werkelijkheid. Hij begrijpt dat hij weer tot het leven gaan moet. En hij verlaat de
plek waar vroeger Ballinghove stond - verzadigd van legenden omtrent zijn
voorgeslacht - ‘Het is goed!’, zegt Solaes, ik kom. ‘En hij daalt, fier en rustig als een
kruisridder, de lichtende nacht in.’
De schrijver, die met zijn eerste boek ‘De Gek’ een aarzelende, prille poging
waagde, hij die met ‘de Kolk in de kreek’ toonde iemand te zijn - een felle, eigen
persoonlijkheid, maar verward nog, hij blijkt in dit boek zich grootendeels te hebben
overwonnen en te beschikken over de donkere machten van den eigen geest. Nog
niet geheel! In de taal sluipt nu en dan nog die wonderlijke willekeur, die niet schoon
genoeg is om gerechtvaardigd te wezen, in de conceptie is éven nog een zekere
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verwardheid merkbaar. Als het boek iets minder loodzwaar was van donkeren
legenden-ernst, als het wat minder opgestapeld was, wat meer nog als muziek
gezongen.... Maar de muziek is er, er zijn gedeelten in dit boek, die fijne, zeldzame
liedjes zijn. Als.... Wat wenschen wij stervelingen al niet! Het treffendst van dit boek
is zijn eigen toon, zijn eigen licht. Deze jonge schrijver loopt achter niemand aan.
Zijn eigen ziel heeft hij gezocht zooals ook Solaes - hardnekkig heeft hij geluisterd
naar de eigen melodie. Zelfbewust en argeloos heeft hij zijn innerlijke bezittingen
opgestapeld en er naar gekeken, blij als een kind. Het kinderlijke van het antieke
heidendom zit in dit werk; de God, die naar deze strijdende, schoone en dwaze
menschen van Ballinghove kijkt is geen Christen-God, daartoe is hij te dichtbij - hij
kijkt als 't ware tusschen de randen der opengescheurde wolken met den glimlach
van een Zeus. En eigenlijk is er niet één God-alleen, maar een vage veelheid van
goden, en een vergoddelijking van mensch en ding. En op hun beurt zijn de menschen
een stuk natuur. Alles is één, één wijde, raadselvolle harmonie.
Als ik dit boek met iets vergelijken wilde, maar dat doe ik niet gaarne, want het
lijkt mij alleen door het leven beïnvloed, nauwelijks door litteratuur, dan, zou ik
zeggen, heeft het wel wat van de wilde vrije verhalen van Skandinavische schrijvers
of van ‘het Lied van de vuurroode bloem’, dat uit IJsland kwam. Het is minder dartel,
minder melodie, het is meer naar onzen aard, donker, maar wel heeft het dien
onstuimigen bloedklop en die smachtende eenheid met de natuur waarvan alles
beschouwd wordt als zinvol, symbolisch element.
Toch ontkent het de werkelijkheid nergens. Het is bijna primitief, er zit iets van
oer-kracht in, iets, zooals boeren hebben, die dicht bij de aarde leven en zoo nu en
dan het hoofd opheffen.
Indien men de figuren als karakterbeeldingen zou wenschen te zien, dan zouden
er onwillekeurig bezwaren rijzen. De menschen zijn er te veel uit één stuk gehouwen.
Bruut of heilig - droomers als Solaes, zwoegers als de ‘turvers en de kleiers’. Het
beste zijn in hun karakteriseerende onderscheidingen de drie broers Roland, Joen en
Vrodemond - wanneer ze zijn in hun kindertijd. Deze kindertijd is een prachtig
gedeelte in het boek, een treffend, poëtisch, helder-geconcipieerd brok litteratuur.
Solaes in zijn zwevend zielsbestaan, het tasten, zinken, sterven en herbloeien, is
een nog niet geheel volkomen - maar toch machtigbedoelde, krachtig begrepen figuur.
Hoe teeder is zijn herleving. - Aan den klank van zijn eigen stem hoort hij verwonderd
dat hij herleeft. Het gedeelte van Roland en Isoude lijkt van een spanning die breekt.
Hier werd iets te veel gegeven aan liefde's macht en waanzin, aan suggestieve
duidingen. Hier vermoordde de droom-van-den-droomer zich-zelf.
Zoo gaat het in dit boek wel meer. Nog meer eenvoud zou men den
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schrijver toewenschen. Nog meer doorzichtigheid. De fantasie, de liefde in hem zijn
groot genoeg, de beheersching niet altijd daaraan evenredig.
J.D.W.

P.H. Ritter Jr. De legende van het juweel. Amsterdam, Em. Querido, 1922.
(Luxe-Reeks).
Legenden zijn een soort proza zonder veel innerlijken vorm, zonder veel persoonlijken
stijl. Men kan met dezen kunstvorm veel bereiken - doch niet alles. Ook niet,
overigens, wanneer men een zoo goed prozaïst is als P.H. Ritter Jr., wien het niettemin
gelukte in dit boekje veel markant-persoonlijks tot uitdrukking te brengen. Ik wilde
echter zeggen, dat de aard en de meerdere of mindere beperktheid van de litteraire
middelen geen quaestie vormen, die ons tot zekere hoogte zou kunnen onverschillig
laten. Doordat de schrijver deze waarheid niet beseft, of voor deze gelegenheid
opzettelijk eenigermate verwaarloosd heeft, is immers ook in deze, gelijk in zoovele
andere ‘legenden’, eene niet zeer bevredigend aandoende verhouding ontstaan
tusschen de mogelijkheden die in den kunstenaar besloten liggen en zijne literaire,
zijne technische uitdrukkingsmiddelen.... hoe knap deze laatste in dit essayistisch
werk dan ook mogen zijn uitgebuit. Juist doordien Ritter valt te waardeeren als
dichterlijk kunstenaar van beduidende kracht, zijn er telkens in dit werkje,
onmiskenbaar, elementen, die boven zijn o o g e n b l i k k e l i j k e beteekenis uitgaan.
Of moeten wij het aldus verstaan - de zaak wordt dan belangrijk onschuldiger! - dat
de ietwat stuitende paradoxie, die een man van zijn aanleg zich doet uitschrijven in
journalistieken arbeid, als vanzelf dringt naar een soort Auslösung, en schrijft Ritter
daarom essays? Hoe het zij - laten wij het goede Leven dankbaar zijn, want daar
Ritter iemand is van veel studie en van veel verfijnde cultuur, is het resulsaat bijna
geregeld belangwekkend. Uit overgrooten gemoedsrijkdom schenkt hij schatten van
gevoel en van gedachte aan den aandachtigen lezer, en het is de moeite waard, ook
v a k k u n d i g na te gaan, hoeveel hij in dezen legende-vorm te bereiken weet.
‘Er gaat een nieuwe hemel open voor wie zich zoo aan het glinsterend voorwerp
verzadigde als de fetichist van onzen tijd.... Het wegteeren in het vuur van schoonheid
is niet alleen het purgatorium voor den juweelebetuurder, de eenzame astroloog die
slechts het Niet wist te vinden in de sterrestelsels der juweelen en dan opeens de
levensvrucht vindt in eene liefelijke nabijheid, is als de verbeelder van de innerlijke
worsteling van den modernen mensch. Het ijs geworden leven bloesemt weer op,
het neemt de juweelen in weer opnieuw streelende vingeren, het laat zich niet langer
blind beheerschen door de ongeweten tragedies die in elken edelsteen liggen gevat,
en het heeft plotseling de symboliek begrepen
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van binnen uit, van de tragedie uit der eigene ziel. In onze tijden werd het voorwerp
bestaard met eene leege, onbevangen schoonheidsdorst; zooals het pincet der
wetenschap zoo drong de etsnaald der aesthese erbarmingloos het leven in, maar wat
gevonden werd was niet de extase der verfijnde gewaarwording, maar de onverwachte
vernieuwing van het zelf. Nieuwe verbeelding begint te flonkeren in ons modern
bewustzijn, zooals de zonnesterren fonkelen in een klaren diamant. Wij willen
beelding geven aan een naïef meer opengaand verlangen, en zooals wij eerst het
heelal zagen in het minutieuze voorwerp, zoo gaan wij uit dat voorwerp herbouwen
het heelal....’
Wordt er veel, ten onzent, aldus geschreven - en van deze waarde? Ritter's legende
doet denken aan.... andere legenden. Het is geen geringe lof, dat de lectuur van zijn
boekje de herinnering wakker roept aan de Byzantijnsche Legenden, verhalen en
schetsen uit de Acta Sanctorum en uit de grieksche patrologie, waarin, als hier, aan
het heimwee naar het wonder op schoone wijze uitdrukking gegeven is, en die, als
dit moderne boekje van een modern mensch, rijk zijn aan schoone gedachten,
naïeveteit en dichterlijke beelden.
Er is nog iets. Er is in Ritter's boekje - en voor mijn gevoel hoofdzakelijk in de
hoofdstukken V en IX - een geluid, dat eene andere herinnering oproept, de
herinnering aan eene legende, die gaat onder Joden.
‘Rabbi Akiba, wandelende, zag een man, halfverwilderd, onverzorgd, en in zijn
uiterlijk alle teekenen van grooten eenvoud vertoonende. Deze man echter deed wat
den Rabbi zeer verwonderde. Hij sprong onvermoeid, van den eenen kant van eene
sloot naar den anderen, en was hij aan den anderen gekomen, zoo sprong hij aanstonds
terug naar den eersten. Zulks verwonderde den Rabbi zeer, en hij vroeg: “Wat doet
gij, mijn zoon, met aldus over deze sloot heen en weer te springen?” En de verwilderde
man antwoordde: “Ik bid tot mijn God, heilige Rabbi, en daar ik geen van de duizend
gebeden die U bekend zijn, geleerd heb, zoo spring ik voor mijn God.” En het naïeve
gebed met de beenspieren scheen Rabbi Akiba niet minder innig dan een met de
lippen uitgesproken, en hij zegende den vromen man, en ging vol van nadenken zijns
weegs.’
Ik zou willen zeggen, dat in de genoemde hoofdstukken, bladzijden voorkomen,
die mij, door hun diep-vroom en innig sentiment aandoen als het bidden van dezen
eenvoudige. Wij weten dat de belangrijkste karaktertrek van het kunstwerk is, zijn
vermogen tot g r i j p e n , áángrijpen en ontroeren.... maar zal niet de wijze litteraire
Rabbi dezen zuiveren prozaïst óók zegenen, en zijn werk niet minder karakteristiek
k u n s t heeten, dan de scheppingen van zoovelen die minder b i j z o n d e r e wegen
gaan, maar voor wien de wijsheid van ook den wijssten Rabbi slechts was gelijk een
verschaalde wijn?
D.Th.J.
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A.J.J. Delen, Een Monument, Rik Wouters, zijn leven, zijn werk, zijn
einde. Opdebeek, Antwerpen; De Waelburgh, Blaricum, 1922.
Zeker zullen velen zich nog de figuur, het werk, en het droeve einde van dezen jongen
Belgischen beeldhouwer-aquarelleur, door den oorlog in ons land binnengevallen,
herinneren. En al moge op dat oogenblik de sympathie voor het geslagen Belgische
volk, en de tragische dood van dezen kunstenaar, hebben bijgedragen tot meer dan
gewonen belangstelling, toch is het ongetwijfeld zijn werk geweest dat hem een
blijvende plaats in onze memorie niet alleen, maar ook in onze harten heeft verzekerd.
De eere-tentoonstelling, na zijn dood te Amsterdam in het Stedelijk Museum
ingericht was voor menigeen een verrassing en daarna een erkenning en waardeering.
De wijze waarop deze beeldhouwer-schilder aquarelleerde, teekende en schilderde
was zeer opmerkelijk, en niet licht zal iemand, die deze tentoonstelling bezocht, de
vlotte, rake, suggestieve studies vergeten.
Het is dan ook niet daarom, vermoed ik, dat de heer Ary Delen zijn boek schreef.
Het was hem een behoefte, te getuigen. Het was een hulde aan de nagedachtenis van
een vriend en kunstenaar, en zooals het boek daar ligt, voortreffelijk uitgegeven,
zorgvuldig gedrukt, gezet in de opene overzichtelijke Cheltenham-letter, met een
schat van illustraties, is het een monument ter eere van den te vroeg gestorven
kunstenaar.
Heel het boek gloeit van de sympathie van den schrijver voor den persoon van
Wouters in de eerste plaats, maar voor diens werk niet minder.
Ary Delen gaat in het eerste hoofdstuk het leven na van den jongen, ietwat
opstandigen, in den goeden zin des woords, Mechelaar, die zijn eigen weg wil gaan,
die zich los maakte van het classicisme in de beeldhouwkunst, waarvan o.a. het beeld
‘Huiselijke Zorgen’ in het Stedelijk Museum te Amsterdam wel het schoonste
voorbeeld is, en die in de schilderkunst een strooming naar den decoratieven kant
reeds voorvoelde. Delen vertelt ons van den, tegen de moeilijkheden zich opwerkende,
enthousiasten mensch, altijd werkend, vol plannen. Hij verhaalt ons van zijn aanraking
met den kunstzinnigen Giroux, van zijn bezoek aan Parijs, waar het werk van Cézanne
hem een opbaring was, waar hij El Greco leerde kennen, tot den oorlog kwam en de
val van Antwerpen hem in ons land bracht.
Bij het deel gewijd aan 's kunstenaars werk, heeft de schrijver ons een beeld
geteekend van het milieu dat, directen of indirecten, invloed heeft uitgeoefend op
zooveel jongere moderne kunstenaars, zoowel Belgen en Franschen als Hollanders,
zouden wij willen zeggen. Noemen wij de namen van Ensor, Cézanne, Gauguin, van
Gogh, Matisse, dan duiden die reeds op een zekere strooming, die ook op Wouters
geïnfluenceerd heeft, al staat het persoonlijke in zijn werk daar buiten.
En dan zijn einde. Velen hebben hem in Holland gekend, in den laatsten
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tijd van zijn leven; geen wonder dan ook, dat al waardeeren wij in den kunstenaar
allereerst zijn werk, wij dit laatste hoofdstuk van innig medeleven, niet zouden willen
missen. Wouters' opnieuw ontwaakte lust tot werken,
Na zijn interneering, zijn rusteloos teekenen, waarvan zelfs een voortreffelijke
studie van een zeug, op een wandeling nabij Amersfoort bespied, het resultaat was.
Aangrijpend schrijft Delen ons in dit laatste hoofdstuk over het lijden en einde
van zijn vriend, maar boven alles uit blijft diens figuur als kunstenaar. Met volle
overtuiging zegt hij dan ook: ‘Ik wil dat men den ernst begrijpe van hetgeen ik hier
met te arme woorden voorzeker, maar met de volle kracht mijner overtuiging heb
neergeschreven.
Omdat ik meen de waarheid te genaken, wanneer ik schrijf dat ‘Rik Wouters een
geniale kunstenaar was,’ daarom wil ik geloofd worden.
En bezien wij daarna nog eens de keur van uitstekend gereproduceerde beelden,
aquarellen, teekeningen, ruim en vijftigtal, dan zal niemand er aan twijfelen, indien
wij dit boek een monument noemen, opgericht uit vriendschap en liefde voor den
mensch, maar met niet minder respect en waardeering voor den kunstenaar, die Rik
Wouters was.
R.W.P. JR.

W.J. Steenhoff.
W.J. Steenhoff wordt den 13en Januari a.s. zestig jaar.
Al is opzichzelf de datum van het bereiken van dezen leeftijd (waarop sommige
menschen oud, anderen jong zijn), geen ding van groote verheugenis of zelfs belang
voor den betrokkene, voor anderen kan hij een sein zijn om zich eens uit te spreken.
Voor mij is deze zestigste geboortedag van Steenhoff - die jong is - een opwekking
om hem dank te zeggen voor zijn werk, en wel niet in het bijzonder wat hij deed als
museum-ambtenaar, maar als de man, die het museum tot de menschen heeft gebracht.
Maar het is misschien beter, bij dien naam ‘museum’ niet te blijven, want het is de
kunst zelf, die hij tot ons bracht. Alleen schonk het museum hem, den man die er in
leefde, door gestadigen omgang met de kunst, die vertrouwdheid, die kennis, die
diepe liefde, waardoor hij ons heeft kunnen voorlichten.
Men gevoelt dat ik hier denk aan het boek, waarvan thans drie deelen verschenen
zijn (Nederlandsche Bibliotheek) en dat den eenvoudigen titel draagt: ‘Nederlandsche
Schilderkunst in het Rijksmuseum’.
Waarom is, terwijl er al zoo veel over kunst, en juist ook over onze 17de eeuwsche
kunst geschreven is, dit werk voor zoovelen zoo veel geweest? Er is geen poging in
gedaan om populair te zijn, noch eenig streven naar mooischrijverij in op te merken.
Het is zuinig met data, toeschrijvingen en anecdotische bijzonderheden. Het is
hoogsteenvoudig, en zelfs de
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bouw van het geheel, dien ik meesterlijk durf noemen en waarbij groote moeilijkheden
overwonnen zijn - want de stof was velerlei en het verband mocht niet geforceerd,
noch de overgangen te hortend zijn - dringt zich niet op als vondst. De stijl is rustig,
maakt zelfs den indruk van vlakheid, en toch, hoe boeit hij!
Het werk is als de mensch, wiens algeheel opgaan in de dingen zelf van een
beheerschte, nooit zakkende geestdrift en een altijd open ontvankelijkheid getuigt,
in wien men zoozeer mist dat gevaarlijk zelfbehagen dat zich ophaalt aan de
schoonheid zelf, als ware zijn genieten daarvan een verdienste meer dan een geluk.
De critisch blijvende liefde, die veelzijdig kan zijn omdat zij in half-begrijpen nooit
berust, die bedenkingen vóórvoelt en in zich opneemt en in waardeeringen weet om
te zetten, die bij alle vergelijken en meten en zelfs twijfelen zichzelf nooit verliest,
die liefde doorstraalt dit werk en ons die het lezen. Haar doordringingsvermogen
deelt zich aan ons mee, en het is daarmee dat Steenhoff, - al ware dit zijn eenig
levenswerk - terug mag zien op daden die tot de opvoeding van ons volk in
kunstwaardeering en kunstgenot zeer veel bijdroegen en nog bij zullen dragen. Als
een uit velen breng ik hem daarvoor nu dank.
C.V.

Berlage, Van Konijnenburg, Roland Holst.
Deze tentoonstelling in de aloude Maatschappij Arti et Amicitiae is een zeer
merkwaardige geweest. Dat dit schildergenootschap er toe gekomen is, een architect,
een decoratief kunstenaar en een toch vooral als teekenaar uitmuntende, tot exposeeren
te noodigen, is een feit van belang, en kenschetsend voor de verruiming der inzichten.
Van Berlage waren er in de eerste plaats groote ontwerpteekeningen voor de
uitbreidingsplannen van Rotterdam, den Haag en Amsterdam-Zuid, voor het
Beethovenhuis, het Museum te den Haag (en de maquette daarvoor) en het Pantheon
der Menschheid. Deze ontwerpen, waaraan voor een deel dat tragische vast is, dat
zij niet, of vooreerst niet tot uitvoering zullen geraken, moeten terdege bestudeerd
worden, en blijven dan nog voor den leek in de bouwkunst onbevredigend, omdat
zijn voorstellingsvermogen daar te kort schiet. Wel voelt hij in alles de groote lijn,
het machtige ruimtebegrip. De teekeningen, meestal slechts ten deele door den meester
zelf uitgevoerd, hebben op zich zelf voor het oog weinig bekoring; te grooter
verrassing waren de frissche, pittige reisschetsen: van mooie oude kerken,
karakteristieke dorpsstraatjes, zoowel hier te lande als in het buitenland gemaakt.
Deze met wat gekleurd krijt verlevendigde notities maakten een spontanen indruk,
en wat er vooral zoo sterk uit sprak, was de liefde voor de natuur en voor die
architectuur, die door het ingeleefde tot een deel der natuur schijnt geworden. Voor
een architect,
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die zelfs al wordt het uitgevoerd, zijn eigen grooter werk eigenlijk nooit tot dien staat
van groei ziet komen, moet dit teekenen een ontspanning zijn geweest, waaraan
weemoed niet vreemd was.
Het werk van W.A. van Konijnenburg is eerst in de laatste jaren meer algemeen
bekend geworden, en een zoo groote collectie als nu in Arti bijeen was, heb ik nog
nooit van hem gezien.
Hij is een groot teekenaar, waaronder dan wel vooral te verstaan is, dat zijn lijn
volume, leven en rythme heeft; rythme die hier is wat de groote harmonie in de kleur
is, een als van zelf vooropgestelde gebondenheid.
Wij merken het op in de prachtige dansen, den krijgsdans en den ritueelen dans,
waar niet slechts de actie der spieren gespannenheid uitdrukt, maar die zelfde
gespannenheid ook eenheid geeft aan de lichamen en aan den geheelen groep. Zoodat
in den krijgsdans men als het ware een stampend geluid hoort. In vele der teekeningen,
zooals Jonkheid, Boogschutter, is die zelfde spanning van leven en van houding, die
meer is dan wat wij onder uitdrukking plegen te verstaan, iets meer overwogens en
bezields tegelijk. Een compositie als ‘Herder’ is hierin onovertrefbaar.
Daar waar wij eerder naar een directe, hevige aandoening zouden zoeken, als in
den grotesken en op zichzelf pakkenden heksendans, blijft de ontroering wel eens
weg, zelfs een mooie teekening als ‘Het is Volbracht’ is niet overal in die mate
volgehouden. Ontroering vinden wij dan weer eerder waar de spanning welbewust
aflaat, als in die heerlijk lyrische teekeningen ‘Overgave’ en ‘Lente’, een en al
gratievolle teederheid. In ‘Sint Joris’, de groote decoratieve teekening die aan het
eind van de zaal hing, bewonderen wij de effectvolle en schoone planmatigheid, in
de kraanvogels de losse beheerschtheid als in vroege Japanners. Er zijn ook werken
van minder gehalte, maar het schijnt niet noodig daarvan nu te gewagen, te meer
waar altijd weer door andere van den zelfden aard het evenwicht wordt hersteld. Nu
wij hier zulke zuivere fantastische kleurcomposities als ‘Boktor’ in hun bijna
visionnaire kracht kunnen bewonderen, zouden wij nog slechts de buitengewone
portretten er bij behoeven, om de nobel-aesthetische, maar toch tevens of juist
daardoor diepe intellectualiteit van Konijnenburg te overzien.
De glasbrandschilderingen van Roland Holst vertoonen de trap des levens: den
mensch op verschillende leeftijden. De sterke en toch fijne kleuren, de edele rust in
actie der groepeeringen doen zien, hoezeer de schilder den gloed en de harmonie, de
vitaliteit en het gebondene heeft weten te vereenigen in dit nieuwe verrassende werk.
Bij het ondergaan van de bekoring dezer vensters denk ik aan Hawthorne's opmerking
in The Marble Faun: ‘Het is de bizondere deugd van glasschildering, dat het licht,
dat bij ander schilderwerk alleen aan de buitenkant valt, hier door het werk heen
straalt: het illumineert de teekening en geeft er een
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levenden glans aan, terwijl van hun kant de kleuren het gewone daglicht omtooveren
in een wonder van rijkdom en glorie.’
C.V.

Teekeningen van Jozef Teixeira de Mattos.
Met dezen jongen teekenaar, die in Sept. bij Frans Buffa & Zonen te Amsterdam
exposeerde, komt een aparte figuur onze kunst binnen.
Eenerzijds is hij een forsch en tegelijk een geduldig teekenaar: zijn portretten zijn
kloek van bouw, zeer verfijnd van technische behandeling soms, en volkomen
beheerscht. Er zijn verschillende portretjes van zijn vader, er is ook dat uitvoerige
en zeer levende portret van zijn moeder, verder een, eventjes licht aangetint, en zeer
subtiel gemodelleerd, van een heer met een kort stukje sigaar in den mond; alles zeer
beheerscht werk. Niet minder goed zijn enkele wat fragmentarische stadsgezichten,
sommige op de Plantage te Amsterdam, andere op gevels, een op de Waag bij de
Nieuwmarkt met vlot geteekende, expressieve figuurtjes. Vrij en origineel van
compositie, onderscheiden zich deze teekeningen door de origineele manier, waarop
ze ten deele uitvoeriger en geduldiger zijn behandeld, met allerlei vondsten zelfs van
techniek, dan de rest, terwijl het geheel toch waarlijk een geheel is. Sterk gemarkeerd
is soms die typeering, zooals in dien jongen man met de pet. Bijzonder gelukkig zijn
de in fijne omtrekken, zeldzaam vitaal, geschetste krokodillen, waarover een dunne
tint is gewasschen, die het merkwaardig goed doet.
Maar aan den anderen kant mankeert dezen teekenaar toch iets. Het is niet alleen,
dat hij geen sterk ontwikkeld gevoel voor kleur heeft, zoodat hij op verschillende
plaatsen door, bovendien volstrekt onnoodige, kleurdetails den indruk bederft, zooals in de wapentjes die hij vooral aan zijn zelfportretten toevoegt - maar hij heeft
soms iets als valsch vernuft, als aanstellerij. Het is moeilijk precies aan te geven,
waar deze begint, maar ze is vooral in de wel wat talrijke zelfportretten aanwezig,
in de opvatting, de houding en de bijkomstigheden. Hoe meer deze zoo begaafde
teekenaar zichzelf zal leeren vergeten, te beter zal het voor de ontwikkeling van zijn
talent zijn.
C.V.

Johan Briedé in ‘De zonnebloem’ te 's Gravenhage.
De rijpe najaarskleuren en het stralend-gouden zonlicht schemerde nog in mijn oogen,
toen ik deze tentoonstelling binnentrad. En voor dit werk staande, dwarrelden de
kleurflitsen die mijn oogen opgevangen hadden, over het nuchtere zwart en wit van
deze teekeningen. Van de straat komende, staat men, in dezen winkel, opeens bot
voor dit stil aandachtige werk. Ik had gaarne enkele teekeningen eens, rustig zittend
in een stille kamer, in mijn handen gehad. Het werk van dezen teekenaar
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is van een kalme geaardheid, die zich door niets opdringt en zich stilaan van het eene
doel consequent naar het andere beweegt. Men zal er geen plotselinge wendingen of
verrassingen, maar ook geen teleurstellingen in aantreffen. Meestal schijnen mij deze
inkt-teekeningen te graphisch bedoeld, soms zoo zeer, dat men zich de vraag stelt:
‘waarom zijn deze teekeningen, die geheel en al het karakter hebben van een ets,
niet in koper of zinkplaat gebeten?
Als ets zouden ze in belangrijkheid, door het consequent toepassen van het
graphisch karakter, zonder twijfel winnen. Ik hoop dat de teekenaar dit met mij eens
zal zijn, dan kan onze, nog steeds te zeer verwaarloosde, graphische kunst er aan
belangrijkheid door winnen. Wat een hoogst belangrijke ets zou de teekening (O.I.
inkt) van het ‘Wilgenlaantje’ en bovenal de, daaraan verwante, teekening van de
gewapende kever-(Lucanus cervus) patrouille, kunnen zijn?
Hier heeft de teekenaar gezocht, naar datgene wat het uitbeelden der dingen te
boven gaat: de bespiegelende verbeelding. Hij heeft dit met de uitbeelding der realiteit
tot een geheel weten te brengen. Dit alles tot een graphisch kunstwerk, van zuiveren
en gestileerden vorm, te ciseleeren, schijnt mij - meer dan wat ook - de weg van
dezen ingetogen werker.
P.C.H.

Tentoonstelling van Duitsche beeldende kunst in pulchri-studio.
A. Feuerbach.
Het leven van dezen schilder kan men beschouwen als de aaneenschakeling van
grootsche plannen en teleurstellingen. Zijn droevig levenslot is in hoofdzaak toe te
schrijven aan zijn hartstochtelijken drang, om tegen de tendenzen van zijn tijd in te
gaan.
De jeugd van Feuerbach was evenwel gelukkig en hoopvol. Hij stamt uit een
geslacht van geleerden-aristocraten en bezat alle geestelijke en lichamelijke
eigenschappen, om aan zijn verschijning de aureool van een wonder te verbinden.
En er is niets wonderlijks in gelegen, dat hij ten slotte van zich zelven dacht, wat
iedereen van hem dacht en verwachtte; maar hij was zich zijn lichamelijke schoonheid
te zeer bewust en op bals verscheen hij soms als een jonge Bacchus, met wijnranken
in zijn weelderigen haardos gevlochten. Van zijn jeugd af beschouwde hij zich als
aangewezen tot het vervullen van een hoofdrol in de schilderkunst. Een jeugdportret*),
van zijn hand, geeft hem weer als een Raphaël; in de coquette houding van een
verwende page. Dit alles en vooral de literaire omgeving waarin hij opgroeide, was
van meer dan gewone beteekenis voor zijn verdere levensbeschouwing en
kunstbegrippen. In 1850 gaat hij

*) No. 25 v.d. catalogus.
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naar Parijs en is daar de eerste van zijn schilderende landgenooten, die de moderne
Fransche kunst en schilders van nabij leert kennen en bewonderen. Hij kiest het
atelier van Couture: kenschetsend voor zijn aard, maar leert ook: Manet, Courbet en
Delacroix kennen. Later verklaart hij nadrukkelijk, aan de moderne Fransche en oude
Italiaansche kunst alles te danken te hebben. Hij is dan ook - toen hij op ongeveer
27-jarigen leeftijd te Parijs een van zijn voornaamste werken schilderde - de eerste
Duitscher, die de ‘spitz-pinselei’ den rug toekeerde. Aanvankelijk is de invloed van
Couture en Th. Chassériau in zijn werk waar te nemen; later, na en gedurende zijn
verblijf in Italië, waarheen hij trekt met J.V. von Scheffel, verandert de aard van zijn
werk geheel en al en met hartstochtelijke overtuiging getuigt hij, in Italië het land
gevonden te hebben voor de verwezenlijking van zijn kunstverlangens. In 1873
aanvaardt hij zijn benoeming als hoogleeraar aan de Weener-Academie, hij blijft er
tot omstreeks 1877 aan verbonden, voelt zich wederom tot Italië aangetrokken en
verblijft er tot zijn dood. Hij is in 1880 te Albergo della Luna op vijftigjarigen leeftijd
gestorven.
Behalve een aantal teekeningen, was Feuerbach op deze tentoonstelling door drie
schilderijen vertegenwoordigd, waarvan twee portretten. Slechts door ‘Ricordo di
Tivoli’ - het bekende schilderij uit de Nationalgalerie te Berlijn - komen wij nader
tot de bedoelingen van dezen schilder. Niet dat deze portretten onbelangrijk zijn,
integendeel, maar wanneer wij in Feuerbach alleen den schilder zoeken, gaan wij
zijn beteekenis als kunstenaar, volgens zijn eigen getuigenis, voorbij. Hetzelfde kan
men ook van Toorop, Konijnenburg en meer anderen zeggen, al is het dan ook in
een eenigszins gewijzigde verhouding.
Feuerbach zocht en bedoelde in de eerste plaats: representatieve voornaamheid,
maar - ontleend aan den monumentalen stijl der Hoogrenaissance. Ook: eenheid van
leven en stijl, maar - zonder de grondslagen van een machtige traditie of - de volmaakt
logische samenhang van een nieuw kunstbegrip. Hierin heeft hij gefaald en het doel,
dat hij meer intuïtief dan bewust nastreefde, was boven zijn kracht als kunstenaar en
mensch. Hij kon de absolute rust en berusting van den zich eenzaam wetende en
zoekende niet vinden. Maar ondanks zijn tekortkomingen, staat de figuur van dezen
hartstochtelijken idealist, in zijn voorname bedoelingen, ver boven de meeste van
zijn land- en tijdgenooten.

H. v. Marées.
Een geest- en tijdgenoot van Feuerbach is: H. v. Marées, wiens noodlot, in verhouding
tot zijn hooger gesteld doel, nog tragischer schijnt.
Marées was kort leerling van Steffeck te Berlijn, hij is zeer vroeg een opstandige
en verlaat Berlijn, komt in München omstreeks 1864, waar de Piloty-school
overheerscht; ook hier vindt deze zoeker geen rust.
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Hierna volgt de opdracht van graaf v. Schack tot het kopieeren van oude Italiaansche
meesters. Hierdoor leert hij de vroeg-renaissance schilderkunst van nabij kennen en
ondergaat de invloed van Signorelli, Mantegna en de antieken. In 1873 krijgt hij de
opdracht tot het schilderen van de fresco's in het zoölogisch station in Napels; dit
beteekent een besliste wending voor zijn kunst naar het monumentaal-decoratieve.
Van groote beteekenis voor zijn later leven is de steun van Conrad Fiedler, die
hem tot zijn dood ondersteunde en in hem geloofde, toen zijn kunst nog vrij onbekend
was. Laat, te laat is de beteekenis van deze belangrijke figuur erkend. Hij is in 1887
te Rome gestorven.
Het belangrijkste werk van Marées op deze tentoonstelling is: No. 128 ‘Abendliche
Waldszene’*). Het vormt een der hoogtepunten in de ontwikkeling van zijn kunst. De
invloed van het impressionisme is er in merkbaar; als bindende factor van het primitief
klassicisme, dat in zijn latere werken overheerscht.
Feuerbach en Marées konden zich als mensch zoowel als kunstenaar, niet geheel
en al vereenigen met, en onderwerpen aan, de rationalistische begrippen van hun
tijd. Zij waren door den aard van hun persoonlijkheid en opvattingen aangewezen
tot sociale en ook gedeeltelijk artistieke mislukking. Er was voor hen zeker geen
ongelukkiger tijdvak denkbaar dan het Duitschland van 1845 tot 1880.
Feuerbach schreef in 1870 aan zijn moeder ‘Liebe Mutter, spreche mir nicht von
Grösse der Zeit und von neuen Leben, nachdem ich seit zwanzig Jahren an diezem
neuen Leben schaffe und schiebe, das mir fast die Knochen brechen.’
En Marées kort voor zijn dood aan zijn broeder: ‘Ich bin jetzt keine Person mehr.
Keine Art von persönlichen Ansprüchen erkenne ich an.’
Zij gingen tegen de begrippen van hun tijd in; Menzel daarentegen huldigde deze
en stelde zijn werkkracht vrijwillig ten dienste van zijn opdrachtgevers, die in hem
meer zijn aanpassingsvermogen dan zijn kunstenaarsschap vermochten te waardeeren.
Hij, de rationalist, voor wie niets anders bestond, dan datgene wat met de handen te
vatten was, bouwde met de hulpmiddelen der realiteit, een wereld van fantasie in de
vormen van het verzonken wereldtijdvak der 18e eeuw. Menzel genoot in zijn leven
de erkenning, waarop zijn geweldige eerzucht hem steeds had aangestuurd, Feuerbach
en Marées kwamen hoe langer hoe meer als vereenzaamde menschen en onbegrepen
kunstenaars in hun tijd te staan. Na zijn dood, huldigde men Menzel, als nooit te
voren een kunstenaar in Duitschland was gehuldigd; Feuerbach en Marées hebben
tot aan het eind van hun leven de bitterheid van de miskenning moeten voelen.

*) Zie Elsevier's Maandschrift October 1922.
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De idealen van Feuerbach en Marées lagen buiten de sfeer van hun tijd en waren
zonder eenigerlei practische aanpassing er mede. Het monumentale tijdelooze
schoonheidsbegrip en het fanatieke idealisme, vooral van Marées, dat aan hun kunst
ten grondslag lag, was geheel en al in strijd met de burgerlijk begrensde romantiek
en de pompeuse, maar innerlijk levenlooze vormen van dit tijdvak. Maar bovendien
was men de beschouwende en bloedlooze kunst der Nazareners, die Feuerbach tot
grooter en monumentaler stijl trachtte te herscheppen, meer dan moede. Slechts de
pronkende en theatrale arbeid van zijn tijdgenoot: Makart, kon deze onverschilligheid
overwinnen; omdat deze, door haar vulgaire geaardheid, gaf, wat de kunst van
Feuerbach miste, namelijk: een gezonde zinnelijkheid. Feuerbach miste de kracht
van de volledige menschelijkheid, de spontane greep, die zijn oudere tijdgenoot
Delacroix tot geweldiger en alles overschaduwende figuur van dit tijdvak doet
uitkomen.

W. Leibl.
Hij, de tegenvoeter van de idealisten: Feuerbach en Marées, de man van de
werkelijkheid als Menzel, moest toch evenzeer zijn volledige ontwikkeling en
erkenning als schilder missen. Zoo goed als het fanatieke idealisme van Marées, was
men van het fanatieke naturalisme, dat Leibl voorstond, niet gediend, het was te
sterk, te persoonlijk.
Leibl is in 1844 te Keulen geboren. Op 22-jarigen leeftijd schildert hij een portret
van zijn vader, dat reeds als een voorbereiding van het schitterende portret van
Pallenberg kan beschouwd worden. Beide portretten bevinden zich in het
Wallraf-Richartz Museum te Keulen.
In 1863 is hij leerling van de Münchener Academie, na reeds enkele jaren bij den
Dusseldorfschen schilder H. Becker geteekend te hebben. Als Leibl naar München
komt, staat Piloty op het hoogtepunt van zijn roem.
‘Der Kritiker’, een werk dat in 1866 ontstaat, verbreidt zijn roem over de grenzen
van zijn geboorteland. Eug. Münz bespreekt dit werk van Leibl in de Gazette de
Beaux-Art van 1869 en op de Parijsche Salon van 1870 wordt het bekroond met de
gouden médaille. In Duitschland wordt hem een dergelijke erkenning onthouden;
eenige jaren voor zijn dood denkt hij er aan, noodgedwongen, deze médaille te
verkoopen.
Omstreeks 1869 leert Leibl Courbet kennen. Courbet was vijftig jaar, toen Leibl
hem in München leerde kennen. In het Münchener café Probst, waar Courbet dagelijks
omringd was door een groep begeesterde jonge schilders, behoorde Leibl tot de
hartstochtelijkste bewonderaars van Courbet. Leibl, die buitengewone lichaamskracht
bezat, nam, op een dag dat de bewondering voor Courbet het hoogtepunt had bereikt,
den Franschen meester met stoel en al op, plaatste hem op een tafel en stelde hem
voor als de aanvoerder der moderne schilderkunst.
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Aan het einde van 1869 geeft Leibl gehoor aan een uitnoodiging, om zich te Parijs
te vestigen als portret schilder. Hij is er slechts kort, de oorlog verstoort hier zijn
verlokkende toekomst, maar hoe kort ook, het verblijf is van zeer veel invloed en er
ontstaan twee meesterwerken van zijn hand: ‘Die Pariserin’ en ‘Cocotte’.
Men noemt Leibl soms leerling van Courbet, hij is dit in zeker opzicht, als men
er maar niet onder verstaat: volgeling. In wezen verschilt zijn kunst te zeer met den
geweldige plastieker der 19e eeuwsche Fransche kunst. Leibl is moderner en vooral
vloeiender in zijn schildering en meer verwant aan Manet.
De groote omkeer in Leibl's kunst en leven is zijn besluit om zich af te zonderen
in de stilte van het landleven. Hij schrijft hierover aan zijn moeder. ‘Ik ben de
beroemdheid en het leven en drijven der wereld volkomen moede....’
In den herfst van 1878 vestigt hij zich te Berbling ver van het geruischvolle leven
der wereld. Hier is het bekende ‘Kirchenbild’ ontstaan, waar hij ongeveer drie jaar
met pijnlijke zorgvuldigheid aan werkte. In de stilte van het landleven is hem zijn
trouwe vriend Johann Sperl (1840-1914) gevolgd. Op deze tentoonstelling was een
schilderij*) van Sperl, een trouwhartig vol piëteit geschilderd stuk berglandschap, op
den voorgrond een landmeisje te midden van bloeiend speenkruid. Leibl was
voorbestemd een gewichtige rol in de moderne Duitsche schilderkunst te vervullen,
afgunst en bekrompenheid hebben hem dien weg versperd en als ondanks alles toch
de erkenning van zijn kunst komt, is het te laat. Hij wilde en kon deze niet afdwingen,
maar ook wilde hij de plaats die hem toekwam, als eerste portretschilder Duitschlands,
niet anders dan door het penseel verwerven. Wat hij echter naliet, hebben anderen
als hoofddoel beschouwd en verkregen: de sociale positie.
Er is, vóór Leibl, geen schilder in de Duitsche schilderkunst te noemen, die even
sterk als hij de gezonde zinnelijke uitingsdrift voor den picturalen vorm bezat. Daarom
juist had hij den noodigen invloed kunnen uitoefenen op de door ‘Gedankenmalerei’
verzwakte en bloedlooze Duitsche kunst van zijn tijd. Hij heeft dit niet gedaan en,
in plaats te strijden tegen afgunst en bekrompenheid, heeft hij den strijd tegen zich
zelven gekeerd en zich als een boetvaardige in de stilte teruggetrokken.
In 1898, twee jaar voor zijn dood, bezoekt Leibl in Amsterdam de
Rembrandttentoonstelling. Het was in dien tijd dat men inderhaast werken van hem
kocht, over hem schreef en hem in zijn verborgenheid naderde.
P.C.H.

*) Keulen, Kölnischer Kunstverein.
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Johan Thorn Prikker,
door Otto van Tussenbroek.
HOLLAND heeft Prikker uit het oog verloren. Zijn langdurig verblijf in Duitschland
is daarvan oorzaak. In het feit dat de Rotterdamsche Kunstkring en het Museum van
Kunstnijverheid te Haarlem korten tijd geleden eene belangrijke tentoonstelling van
zijn werk hebben ingericht, vind ik aanleiding over den mensch Prikker, zijn sterken
arbeid en zijn werkwijze een en ander neer te schrijven.
Johan Thorn Prikker is den 7en Juni 1870 in den Haag geboren. Reeds op 15-jarigen
leeftijd werd hij leerling der Haagsche Academie, waarvan destijds Koelman Directeur
was. Natuurlijk, zooals aan alle academische opleiding eigen is, heeft men de
oorspronkelijkheid, welke in dezen jeugdigen leerling kiemde, niet herkend, evenmin
als men er eenigerlei aanduiding vond van het groot talent, dat in hem smeulde en
dat later tot het geweldige vuur zou uitlaaien dat Prikker tot een der krachttigste
figuren onzer vaderlandsche kunst deed rijpen.
In 1889 trekt de jonge zwervenslustige naar België en werkt er samen met zijn
vriend en studiegenoot Henry van de Velde. Het was de tijd van den ‘Cercle des
Vingts’ met welker leden hij door Henry van de Velde (thans in Holland werkzaam
voor de familie Kröller) in kennis kwam. Het waren jonge kunst-revolutionairen wier
leider Meunier was en die heftig het Brusselsche publiek te lijf gingen, dat hun werk
bespotte en zooals het altijd gaat het felle wapen van den ‘animal rieur’, den lach,
tegen hen keerde, doch bij de eerste tentoonstelling in 1885 niettemin storm liep om
Seurat's ‘grande Jatte’ als pointillé-debuut te gaan zien, wiens techniek kort daarna
behalve Prikker ook Signac, Van Rijsselberghe en onze landgenooten Toorop en
Hart Nibbrig hebben aangewend voor menig tintelend en krachtig werk.
In 1887 exposeerde men in 't Panorama in Amsterdam. ‘Maar de eenige, die er
goed over schreef’ vertelde Toorop later, ‘was Jan Veth; de bladen braken ons allemaal
af.’
Prikker werkte ook mede aan den kring ‘la Libre Esthétique’, eveneens te Brussel
en aan de ‘Association pour l'Art’ te Antwerpen. Maar veel van wat Prikker in zijn
jonge jaren gemaakt heeft ging verloren: landschappen, figuurstudies, decoratieve
ontwerpen enz. Zeker is dat een enkel stuk uit vroeger tijd reeds de teekenen in zich
draagt, welke den zoozeer oorspronkelijken kunstenaar van later jaren zouden
verraden. (Eene oorspronkelijkheid, welke het kenmerk van al zijn werk zou worden.)
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Het was in de negentiger jaren dat de kunstnijverheid tot herleving kwam, toen de
onvolprezen William Morris en Walter Crane van uit Engeland het verlangen deden
opbloeien tot het scheppen van nieuwe dingen op het gebied der toegepaste kunst,
waarin een eigen, nieuw leven werd gewekt in tegenstelling met den verouderden
nabloei van karakterlooze stijl-nabootsing, welke in die dagen als alleen-zaligmakend
gold.
Ik herinner mij levendig hoe Thorn Prikker destijds in ‘Arts and Crafts’, een
kunstzaak op den Kneuterdijk te 's-Gravenhage (onder leiding van John Uiterwijk,
en waar ook Chris en Agathe Wegerif werkten) zijn arbeid toonde, waaronder zijn
eerste batiks, en hoe hij deze Indische techniek voor Europa als het ware opnieuw
ontdekte en er nieuwe mogelijkheden in zag (in later jaren helaas te zeer uitgebuit
tot aan de ziellooze katoendruk-nabootsels toe, waarmede men in Indië den smaak
der inboorlingen bederft!)
Reeds in dezen tijd ging zijn liefde uit tot het behandelen van religieuse
onderwerpen, ook zijn meesterwerk uit de negentiger jaren kan hiertoe gerekend
worden: een geschilderd fresco voor het door van de Velde gebouwde huis van Dr.
Leuring te Scheveningen.
Hij hield toen al van groote afmetingen. Dit fresco is acht bij vier meter groot. Dat
men heel wat in den mars moet hebben om zulke dingen te beheerschen, behoef ik
voorzeker niet te zeggen.
Het was Dr. Deneken, die als Directeur van het Museum in Krefeld Prikker's werk
in Holland had leeren kennen en deze haalde hem over tot een leeraarsbetrekking
aan de aan het Museum verbonden School van Kunstnijverheid.
In 1906 reisde hij naar Italië om er de primitieven te bestudeeren en hetzelfde jaar
bezocht hij Denemarken, waar hij Skovgaard's werk leerde kennen.
In 1908 exposeerde hij verschillende ontwerpen van religieuse wandschilderingen
in Aken, in 1909 te Dusseldorp. Ook het karton voor het groote venster van het
spoorwegstation te Hagen alsmede het groote schilderstuk in olieverf ‘Adam en Eva’
dateeren uit den Krefeldschen tijd. Naar Dr. Hoff, zijn vriend en, zou ik haast zeggen,
voorvechter, aan wien ik vele bijzonderheden omtrent Prikker verschuldigd ben, mij
zeide, is dit laatste stuk het eenige van dien aard dat met olieverf werd geschilderd.
In 1910 trok de bekende verzamelaar K.E. Osthaus, eigenaar van het beroemde
in den laatsten tijd veel-besproken Folkwang Museum, hem naar Hagen. Het volgend
jaar werd hem het maken van glasvensters opgedragen voor een R.K. Kerk in Neuss.
In koortsigen scheppingsdrang maakt Prikker, zich nauwelijks een moment van rust
gunnend,
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de ontwerpen op ware grootte voor de elf schitterende ramen in vier weken tijds. Het
is een gigantische greep uit eene tot het hoogste bereiken gespannen inspiratie. Zijn
kleurenpracht in deze vensters is ongeëvenaard! In dit opzicht houdt zijn werk gelijken
tred met het beste wat op dit gebied in den ouden tijd werd gegeven, maar het is
sterker van kleur en gedurfder van tegenstelling. Het roept niettemin de glas-poëmen
in herinnering van Frankrijks kathedralen, welke Prikker eerst later, in het jaar 1913
zou leeren kennen door een bezoek aan Chartres, Bourges en Poitiers.
Het is geen overdrijving te zeggen, dat sedert eeuwen deze kunstenaar den
lichtgloed en kleurkracht, zij het in eigen zeggingskracht en in volkomen persoonlijke
karakter-uitdrukking, teruggevonden heeft, welke het nimmer-ontsluierde geheim
der oude glasschilders vormde, en verheugd, zooals een liefdevol werkman blij is
met een nieuw werktuig, wist hij zijn glas-techniek te volmaken tot het welhaast
hoogst-bereikbare in een onovertroffen meesterschap.
Van uit Hagen gaf de onvermoeide werker les aan de kunstnijverheidsschool in
Essen, waar hij de monumentale schilderkunst, het fresco- en glasschilderen
onderwees sinds 1913.
Voor de Aula der Viktoria-school aldaar maakte hij glasvensters en
muurschilderingen evenals voor de Oud-Katholieke Kerk. De apsis dezer kerk is
zeer bezienswaardig om de schoone mozaïken van een wonderlijk geel, dat ook in
de vensters domineerend is.
Het schrikkelijke oorlogsjaar brak aan.
Wie kunstenaar is kent het gevoel dat ook Prikker overviel en tegenover het
allesoverheerschende der oorlogs-catastrophe de hand machteloos sloeg. Hoe nietig
scheen in deze dagen van paniek en vertwijfelende ontroering het werk der kunst en
hoezeer werd ook deze kunstzinnige en nerveus-gevoelige getroffen door de calamiteit
van het wereldgebeuren, dat in den strijd ook het Rijk meesleurde hetwelk Prikker
als tweede vaderland verkozen had.
Een enkel portret, eenige ornament-ontwerpen voor haak- en borduurwerk en, hoe
veelzeggend, ook een treur-vaan en altaarkleed, alsmede teekeningen voor
herdenkings-tabletten voor gevallen strijders, dat is al wat Prikker in de jaren 1915,
1916 en 1917 vermag te geven!
In 1919 wordt hij met vier andere Hollandsche kunstenaren, Jan Sluyters, de
Rotterdammer Richters, Huib Luns en Frans Hoogerwaard uitgenoodigd een ontwerp
te maken voor een wandschildering in het Rotterdamsche Raadhuis. Zijn ontwerp,
de Arbeid, werd evenals al de andere niet uitgevoerd. Het is maar goed ook, want in
het leege en karakterlooze stadhuis, dat Prof. Evers moest en zou bouwen, en waarvoor
Berlage niet in aanmerking mocht komen, de Bazel's en Kromhout's schitterende
concepties moesten wijken, zou Prikker's werk zeker misplaatst geweest zijn.
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In 1919 verhuist hij naar Ueberlingen a/See. en breekt een vruchtbare tijd aan. Voor
Prof. Metzendorf maakt hij een drietal ramen met de Kruis-woorden en voor eene
Vrij-religieuse gemeente tien vensters.
Zijn geweldige ‘Zaaier’ is uit den laatsten tijd. Ook maakte Prikker mozaïeken en
houtinlegwerk. Zijn intarsia-kistjes en kasten zijn rijk van lijnenspel en telkens weer
weet hij zich in zijn ontwerpen te houden aan de eischen eener bepaalde techniek.
In München geeft hij thans les aan de ‘Kunstgewerbe-schule’ en weet, zijne
leerlingen niettemin vrij-latend, op treffende wijze de liefde voor het schoone in hen
te wekken en door zijn kernachtig voorbeeld tot arbeiden aan te sporen.
Men zegt dat hij zich heel handig van de leerlingen weet te ontdoen in welke hij
óf niets ziet, óf aan wier werkkracht hij twijfelt.
Wa n t i n h e t w e r k e n a l l e e n , h e t r u s t e l o o z e s t a g e ‘d o e n ’, z i e t
Prikker heil, en hij heeft gelijk.

Het Werk.
‘Het Kunstwerk’ zegt Hebbel ‘ontstaat, zoodra de fantasie verstand krijgt.’
Dit bewust worden van het onbewuste is echter in zooverre betrekkelijk dat de
kunstenaar vaak voor zijn eigen werken staat als voor een wonder.
In zijn beste oogenblikken en meest vruchtbare momenten is het alsof het denken
voor het doen moet vlieden, alsof een vreemde macht zijn hand grijpt en als het ware
het werk van hem overneemt. Alle inspiratie is als zoodanig passiviteit.
Het is een passief-zich-overgeven, een zich laten gaan onder den aandrift van den
werkdrang in erkenning van het onvergelijkelijk rijke droomleven der ziel, waarbij
‘das richtige Bewusztsein ist Wissen von unsern Unterbewusztsein’ van Wagner
gelden kan.
Het kunstwerk is aldus de tot gestalte geworden Droom.
Keerde Prikker zich aanvankelijk tot de natuur, later kwam de Droom het abstracte
spel der lijnen beheerschen en in tal van werken, waarin eene sterke muzikaliteit,
eene lyrische kracht, eene symbolische en religieuse gevoelsfeer wordt opgeroepen,
gaf Prikker het beste en teederste van zijn diep innerlijk leven als kunstenaar, waarbij
vooral Verhaeren's schoone verzen hem inspireerden. Er is in dit opzicht een
wisselwerking geweest tusschen Prikker en Toorop. Beiden waren in Holland in de
negentiger jaren met hunne symbolieke teekeningen zeer bijzondere figuren, welke
oorspronkelijk, zooals het gewoonlijk gaat, door het publiek
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en vooral door de volgzame bewonderaars der Haagsche school als ‘vreemde eenden
in de bijt’ beschouwd werden.
Toorop zou dit overwinnen, zijn werk staat thans dichter bij de massa, waarmede
ik natuurlijk niet zeggen wil, dat het minder is, maar Prikker zou voor Holland (ook
door zijn verblijf in het buitenland) een vreemde blijven.
Zijn heftig temperament kon zich trouwens zeer slecht aanpassen aan onze
vaderlandsche gemoedelijkheid. Hij had den naam van moeilijk te zijn en driftig.
Maar zijn dezulken ons eigenlijk niet nader dan de aldags-menschen, zijn het
gewoonlijk niet juist de karakter-vollen onder ons, die moeilijk zijn, omdat zij zich
stooten aan het leven en omdat zij den moed hebben zichzelf te zijn?
Prikker ging in werk en wezen een eigen weg.
Oorspronkelijk realistisch in de sterk-kleurige landschappen waarin Vincent's
invloed valt te herkennen, wendde hij zich meer en meer van de natuur af. Ragfijne
symbolische teekeningen ontstonden, waarin de teederheid van lijn en kleur haast
op het al te brooze werd afgestemd, waarin de stilte van den schoonen droom zweefde,
gegeven in mystisch-vrouwelijke zielszuiverheid.
Uit deze teederheid werd kracht geboren in een verlangen naar een sterk zwart en
wit en het ornament groeide uit het lijnenspel der visionaire schoonheid. Zijn talent
keerde zich tot het terrein der toegepaste kunst en de architectuur.
Meubelen en hout-inlegwerken ontstonden, ontwerpen voor weefwerk, batiks,
borduursels, boekbanden en ook de winkelpui van den hiervoren genoemden
Kunsthandel ‘Arts and Crafts’ werd naar Prikker's ontwerp gebouwd.
Het was een tijd van jong en heftig leven in de kunst en in alles was Prikker de
oorspronkelijke en revolutionaire nieuwlichter, die de ouden in het harnas jaagde en
de jongeren aanspoorde tot grooter krachtsinspanning.
Weer was er wisseling van wenschen. Het fresco in het huis van van Dr. Leuring
te Scheveningen bracht de verwezenlijking. Een verlangen naar groote afmetingen,
een zoeken naar stijl en vooral ook rijke fantasie leven in dit werk, dat wellicht de
directe aanleiding is geweest van zijn gaan naar Duitschland.
Daar kon hij tot stand brengen, dat, waarvoor Holland te klein is. Hem werden
glasvensters opgedragen. Hier was aanloop tot een geweldigen sprong. Hier lag
Prikker's grootste kracht en welk een geluk dat deze opdracht in zijne handen viel.
Hoogst verblijdend is ook het feit dat gebroken werd met de gewoonte om slechts
aan katholieke kunstenaren den arbeid aan R.K. kerkgebouwen toe te vertrouwen.
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Zoo één, dan was het wel Prikker die, d o o r h e t o u d e h e e n , m e t e e n
ongeëvenaarde kennis en liefde voor wat de oudheid aan
k e r k e l i j k e k u n s t a l s o n v e r g e l i j k e l i j k e r f d e e l s c h o n k , de gaven
in zich droeg om de verwachtingen te verwerkelijken, welke, hoog gespannen,
niettemin verre en rijkelijk werden overtroffen.
Het is zoo waar, dat de revolutionairen in de kunst eigenlijk veel conservatiever
zijn dan de anderen. Welk een eerbied blijkt uit Prikker's woorden in een brief over
Brussel. Hij was toen drie en twintig jaar.
‘Achter de Place Royale is nog een heel oude kerk, romaansch, er is erg aan
gerestaureerd, zie je, gewoon maar raak, ze hebben er niet over gedacht, in den stijl
te blijven, dus het is een gek ding geworden, maar je moet zien, de groote deur is
nog heelemaal romaansch; de beeldjes zijn er wel uit gegapt, maar wat is het nog
mooi als serieuse stijl van opgaande lijnen! Ik heb een half uurtje in mijn eentje in
en om die kerk gedwaald, alles zoo eens aangeraakt, een stukje kalk uit de muur
gekrabt, om zoo'n stukje steen van vóór 800 jaar ook eens te voelen.’
Hoe goed komt dit overeen met wat later deze gevoelige zou maken in het koele
glas en het scherpe mozaïëk.
Het aanraken, zich vertrouwelijk maken met de materie, het ganschelijk er in
opgaan lag al van jongsaf in diens aard. En later zegt hij:
‘Bij de Gothieke stijl, en b.v. bij de St. Gudule in Brussel zie ik een massa lijnen,
die allemaal meedoen om het groote oprijzen van het geheele gebouw te geven. Er
staan ook in zoo'n front van een gothieke kerk honderden beeldjes, maar al die dingen,
die op zichzelf óók heel mooi zijn, nemen niet weg, dat de groote toren opgaat tot
den hemel, in mooie, strenge, strak naast elkaar loopende lijnen, zie je, dat soort van
lijnen, zooals je ziet in een bloemblad, allen komen ze uit het midden en loopen mooi
harmonisch naar dezelfde kant op. (Ik teeken het hierbij voor je). Al die lijnen plus
al die versieringen, vormen bij de Gothieken een groot geheel, en geven het religieuze
gevoel van den maker....’
Prikker, jong dit wetend en waardeerend, heeft eerst op lateren leeftijd dit inzicht
kunnen verwezenlijken en is zichzelf trouw gebleven.
Sterk leeft dan ook in al zijn vensters het religieuse gevoel en in zijn
muurschilderingen het groot-menschelijke, dat deze in de eerste plaats waardevol
doet zijn.
Ten opzichte van deze laatste is wel eens gezegd, dat zij onder invloed van het
Duitsche kolossalisme zijn ontstaan, dat deze neiging tot het maken van geweldig
groote figuren - als Adam en Eva; de Zaaier; Kaïn en Abel; David en Saul - tijdens
zijn verblijf bij onze oostelijke naburen is geboren, m a a r n i e t s i s m i n d e r
waar dan dat!
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‘Reeds in Juli 1893 schreef hij: ‘De proportie-veranderingen zijn de eerste factor
voor het te maken werk, maar het is heel moeilijk niet onnatuurlijk te worden, het
moet altijd kalmte en rust blijven....’ En als hij een paar maanden later van hetzelfde
jaar den Forgeron van Verhaeren teekent, maakt hij een reus van dien smid, stram,
geweldig sterk, met naakt bovenlichaam.
Een verlangen naar bovenmatige kracht was in Prikker levendig en later tijd heeft
bewezen, dat deze buitengewoon begaafde geweldig kon zijn zonder zich daarin te
verliezen. Het gewone schilderij dat een gat slaat in den muur, kon in tegenstelling
met de vlak-werking der decoratieve muurschildering, Prikker niet blijvend boeien.
Hij hunkerde naar het maken van een wandschilderij; zelfs bood hij aan zonder
geldelijke vergoeding te arbeiden, maar het is alsof allen tegen hem samenspannen.
Hij stond dan ook met zijn werk te ver van de gewone schilders af, hij zeide hun
soms ongezouten de waarheid, en dit maakte dat het hem niet gemakkelijker werd.
Ook voelde hij zich niet thuis in ons lieve maar lauwe vaderland, dat hem om velerlei
reden te bekrompen werd.
Zijn vertrek naar Duitschland en zijn blijvende vestiging aldaar, waar hem kansen
geboden worden zooals Holland hem nooit kon geven, was de welkome en
verblijdende oplossing.
Deze bracht gelukkige en vruchtbare ontplooiïng: de glasramen, de mozaïeken,
de muurschilderingen in samengang met de architectuur, a d u s u m p o p u l i , in
kerk, raadhuis, schoolgebouw, het is alles te samen grooter en sterker dan hij wel
ooit als vrij kunstenaar had kunnen geven.
Zoo steeg zijn werk ver boven het ezel-schilderij uit. Ook het zich richten naar
ruimer grenzen; de eenheid van wand en gebouw; de samengang der verschillende
materialen, welke tot een grootsch geheel werden gebonden; het verlangen naar
stijging; maakten Prikker's kunst ongemeen waardevol, elementen in zich dragend,
welke eeuwigheids-momenten zijn.
Hoe men dan al over zijn werk moge denken, dit zal ieder die er onbevangen
tegenover staat moeten toegeven: dat ‘het van een ongekende kracht en ongeëvenaarde
grootheid getuigt, waartegenover de beschouwer zich nietig gevoelt en klein. Wa n t
zijn ontwerpen zijn niet alleen groot van afmeting, zij zijn
ook groot van gevoel en uitdrukkingsvermogen.

Zijn Werkwijze.
Thorn Prikker's kracht is het zuiver begrip van wat de stof vraagt.
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Sterk komt dit in zijn mozaïeken en glasvensters naar voren. Het is een volkomen
zich vereenzelvigen met de materie. Het hoekige, scherpe, kantige van de stukjes
kleurige mozaïek, als steentjes hard en stevig, vindt weerklank in de strakke, haast
koude lijnen van zijn teekening, zooals bij het gebrande glas in de verdeeling der
vlakken en kleuren en het verloop der lood-banden, in de ruimtewerking der vensters
ten opzichte van het bouwwerk, de koele materie, het breekbare, fonkelende wordt
weergegeven en als het ware versterkt door de tegenstelling van doorschijnend
gehouden onderdeelen naast opzettelijk ondoorzichtige partijen. Deze vereenzelviging
is het machtigst element van het kunnen van dezen waarlijk moderne, aan wien het
juist door zijn aan artistieke begaafdheid gepaard intellect gegeven is geweest in
beide hiervoren vermelde over-oude technieken nieuw leven te wekken op eene
wijze, welke hem grooten roem gebracht heeft.
‘D e n n d i e s e r M a n n i s t i m I n s t i n k t w i e e i n G o t h i k e r u n d i s t
z u g l e i c h d o c h e i n e r d e r M o d e r n s t e n ’ schreef destijds de Vossische
Zeitung. Dit is des te meer waar, omdat de waarachtige nieuwlichters altijd weer
door het oude heen tot het nieuwe komen.
Snijdt Prikker in hout en ook in zijn houtinlegwerk (intarsia), dan zullen ook de
lijnen zijner teekening het karakter dragen van den gang van het harde stalen mes
door het zachtere hout; het ‘snijdende’ onderstreept als het ware nog sterker dit
karakter en in alles ademt een geest, welke aan kunstzinnige begaafdheid een
diep-doordringend begrip paart van wat het te bewerken materiaal vraagt.
Maakt Prikker ontwerpen voor weefstukken (zijn echtgenoote is een zeer bekwaam
weefster) dan is zijn teekening tot in kleinste bijzonderheid er op berekend om in
deze bepaalde techniek te worden uitgevoerd. Men vindt op zijne ontwerpen dan ook
minutieus getrokken vierkantjes en ik zou haast zeggen dat men tot op den draad kan
natellen hoe zijn bedoelingen ten opzichte van de uitvoering zijn.
Dit geldt ook voor zijn hiervoren vermelde venster- en mozaïek-ontwerpen. In de
teekeningen op ware grootte voor de negen beroemde kerkramen te Neuss (in zoo
ongelooflijk korten tijd ontstaan) gaf Prikker in schrift en nummers aan, welke kleuren kleursamenstellingen hij verlangde, en zoo componeerde hij, aan de hand der
genummerde kleurstalen van wat Heinersdorff als glas-brander aan materiaal
beschikbaar stelde, zijn machtige koorvensters, welker schoonheid en lichtkracht in
wezen en karakter aan die der eeuwen-oude kathedralen nabij komen, zoo niet ze
evenaren.
Zoo is dan Prikker, in zijn werkwijze vooral, evenzeer gevoelsmensch als denker.
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JOHAN THORN PRIKKER.

DETAILS VOOR MUURSCHILDERING IN HET STADHUIS TE ROTTERDAM.
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Het is vreemd, maar juist dit dualisme heft zijn arbeid tot ongekende hoogten. Hij is
dichter en mathematicus. Hij is de man, belust op proefnemingen en zijne
proefnemingen leiden tot vondsten, en zoo was hij ook degene die het Indische
batik-procédé toepaste en ondergeschikt maakte aan eigen techniek, welke door
eigendommelijke teekening en gansch persoonlijk spel van lijn en kleur niets van
het oorspronkelijk karakter meer in zich droeg, doch als het ware herschapen werd
tot een geheel eigen werkwijze waarop zijn treffend kunnen het stempel drukte. Zijn
werk had niets van het suffe en uitgebuite der te talrijke ‘batiks’, waarmede men in
Europa deze prachtige techniek in den loop der jaren vermoord heeft. Zijn
werkstukken waren geheel persoonlijke kunstwerken, zooals alles wat van uit zijne
werkzame handen komt het kenmerk draagt van waarachtig kunstenaarschap.
Er leeft iets groots in hem, iets geweldigs - mogelijk is dit juist oorzaak dat men
in Duitschland hem eerder verstond dan elders het geval was - er leeft daarnevens
eene teederheid in zijn hart welke evenzoo vrouwelijk-gevoelig als
kinderlijk-onbevangen is. Altijd is het verlangen daar naar decoratieve werking van
het vlak. Zijn talent ging een gezonden ontwikkelingsgang. Maar ook in zijn Haagsche
schildersjaren en in de stukken, waarin de natuur hem boeide en bond is dit verlangen
in kiem merkbaar. Hij is de stage en stugge werker en zijn werktrant is altijd gericht
geweest op wel-overwogen bereiken. Hij is de man, die kan, hem is het kunnen eigen,
hij is kunstenaar. Hij is ook in zijn werkwijze de beeldenstormer, de geboren anarchist.
Er is altijd een verlangen naar vernieuwing en er is altijd een zoeken naar stijl. Alles
trekt hem en alles heeft zijn liefde. In fresco's, in meubelen, in vensters en in
mozaïeken leeft zijn hartstochtelijke ziel, soms mystiek en dan weer naar realiteit
strevende, doch altijd sterk en altijd vol van eene virtuositeit aan welke het
oppervlakkige van het virtuose geheel vreemd is.
Hij is een diep mensch en een uitzonderlijk begaafde. Hem is het geluk beschoren
zich uit te spreken in absolute overgave, een geluk dat te weinigen kennen maar dat
tevens, naast alle moeilijkheid en obstakelen, tevens weer roepstem is tot nieuwe
inspiratie en verjongde daadkracht. Zóó is Prikker en aldus is zijn werk. Mensch en
werk zijn niet te scheiden, wie groot kunstenaar wil zijn, zal diep en karaktervol
mensch moeten wezen. Die heerlijke eenheid is alpha en omega van Johan Thorn
Prikker's welbesteed leven, zij is de draagkracht van zijn kunstenaarschap en het
kenmerk van zijn wezen.
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De winter in de kunst,
door C.A.B. van Herwerden.
II (Slot).
WINTER-beschrijving en schildering van winter-vermakelijkheid was dus gedurende
de 17e eeuw geworden tot de schildering van het winterlandschap om der schoonheid
wil. Ontwikkeling van den visueelen en den ordenenden zin, hadden zich er bij
getoond. A d r i a a n v a n d e r Ve l d e *), de complete schilder, evenwichtig
groepeerder en A e l b e r t C u y p †), die lichte lucht en ijsveld tot één lichtruimte
maakte, waren van dezen ontwikkelingsgang de voltooiers. Boven de Hollandsche
ijs- en sneeuwvelden welfde zich nu de hemel, helder of met drijvende wolken, trilde
het licht in de wazige, of tintelde in de klare atmosfeer, gleed langs het ijs, verlichtte
de sneeuw. - Het Hollandsche landschap was toen, als 't altijd was en blijven zal;
maar 't beeld dat de mensch er zich van schiep was veranderd. De menschelijke geest
was verrijkt. Men had het lage land leeren kennen in zijn verhouding tot den hoogen
hemel en het zonlicht dat haar schoonheid schept. De 19e eeuw zou er de voortzetting
van geven, wat ook weder in het winterlandschap valt waar te nemen.
Maar eerst volgt een eeuw van verslapping, inzinking en nagenoeg stilstand van
't beeldend vermogen. Een enkele zette op verzwakte wijze de traditie voort.§) Maar
traditie is alleen goed, als de levende geest, waaruit haar vormen voortkwamen, nog
bestaat; ze werd eerst weer vruchtbaar, toen deze opnieuw begon te ontwaken, toen
de Hollandsche geest zich weer opende, het beeld van eigen natuur te ontvangen en
in zich te verwerken.

Het Einde der XVIIIe en de XIXe Eeuw.
Van het groote nieuwe geestes-concert, dat in de landen rondom in de laatste helft
der 18e eeuw gehoord werd, was in ons - na zoo groote productie uitgeputte - land
slechts een uiterst zwakke weerklank, eene die spoedig verstomde om eerst veel later
eigen melodieën te scheppen. Maar op de hoofd-thema's, natuur en gemoed, zijn ook
hier enkele wijsjes gespeeld, - valsch soms, Duitsch import, - ik denk aan Feith's
Ferdinand en Constantia en Julia, maar ook zuiverder, en door deze was 't, dat de
liefde tot de natuur, tot de eenvoudige natuur en haar schoonheid, die één der grootste
rijkdommen is van 't Nederlandsch gemoed, weer

*) Mus. Dresden No. 1659. Zie ook Sport en Spel (Winternr. van Elsevier's) pl. IX.
†) IJs-landschap: part. bezit Rotterdam, en Londen: Earl of Yarborough, zie repr. W. v. Bode
Die Meister der Holl. u. Vl. Malerschulen.
§) Jacob Cats (1741-1790). Zie repr. Sport en Spel (Winternr. van Elsevier's) pl. XV.
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ontwaakte, en.... ze werd er te inniger door. We zien dan ook de liefde tot 't
winterlandschap wakker worden. In deze periode van liefde voor somberheid en
dood was er zelfs voorkeur voor den Winter. Feith, die in zijn ‘Ruwe schets van 't
Genie’ de verhouding tusschen gemoeds- en natuurleven besprak met 't oog op de
jaargetijden, verklaarde haar in zijn ‘Ferdinand en Constantia’ uit de overeenstemming
met 't innerlijk leven van den mensch. - Dat die verhouding tusschen gemoed en
natuur ook echt en zuiver gevoeld werd, en ze dan leiden kon tot hernieuwde eigen
aanschouwing en natuurbeelding, ook van het winterlandschap, we hooren het vooral
uit de brieven en gedichten van Elisabeth Maria Post (1755-1812), die met gevoel
de schoonheid van 't besneeuwde bosch beschrijft, spreekt van ‘de maagdelijkheid
der ongerepte sneeuw’, en een gevoelige en plastische beschrijving geeft van een
I J s g a n g . Ook haar tijdgenoot Van de Kasteele in een gedichtje: ‘Beschouwing
van de Sneeuw’, tracht naar zuivere beelding: ‘de Sneeuwvoerende wolken, ....
wervlende vlokken.’
En de schilders? Bellamy had hun in een versje toegeroepen: ‘Ons Vaderland,
mijn vrienden heeft voor een waren schilder een onnavolgbre schoonheid’. Zeker
heeft de herboren natuurliefde in de herleving der landschap-schilderkunst van 't
begin der 19e eeuw mede haar aandeel, ook al herkent ge bij de meeste schilders
navolging der 17e eeuwers.
Liet niet de schilder J a c o b v a n S t r i j (1756-1815), volgens Immerzeel, hoewel
jichtig, zich op 't ijs rijden, om schetsen voor zijn schilderijen te maken? - Zal ook
niet de Zwollenaar D i r k J a n v.d. L a e n *) (1759-1829), de vriend en illustrator
van Rhijnvis Feith, de natuur zelf bestudeerd hebben, al lijkt 't werk van den eerste
op dat van Cuyp, en werd door den laatste o.m. Vermeer nagevolgd. Ook uit het fijn
verzorgde ‘Wintergezicht in Amsterdam’, (1817) van P i e t e r G e o r g e
We s t e n b e r g †) blijkt, dat hij de natuur vol aandacht volgde, terwijl toch zijn
navolging der 17e eeuwers onmiskenbaar is.
Maar terwijl dit stuk om de uitstekende schildering uw waardeering wekken zal,
is er in de zelfde zaal in 't R. M. een ander Sneeuwgezicht van Amsterdam, dat u
ongetwijfeld persoonlijk nader staat, daar 't in opvatting en stemming meer
overeenkomt met dat wat schilders van onzen tijd (het is niet tot de zéér modernen
dat ik mij richt) in hun kunst gaven. Het is: H e t R a a m p o o r t j e t e A m s t e r d a m
b i j W i n t e r (1809) van Wo u t e r J o a n n e s v. T r o o s t w i j k §). Allereerst al
doet dit beeld van de Stadsgracht, gezien van de overzijde, als motief aan
Amsterdamsche grachten van Breitner, Witsen, Isaac Israels denken; maar bovendien
munt 't uit zoowel door een markante wijze van

*) R. M. 1401.
†) R. M. 2668.
§) R. M. 2331. Zie repr. blz. XXI.
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schilderen der sneeuw - niet als stof-uitbeelding, maar kleur- en karakter-vertolkend
- als door een zeer fijne stemming.
Maar het was slechts even een vogelgefluit vóór de Lente, die eerst veel later
komen zou: In de schilder- als in de woordkunst van Nederland toonde zich in de
eerste helft der 19e eeuw slechts in enkele beelden het ontwaakte natuurgevoel, - die
samenstemming van gemoedsleven en natuurliefde, - die later als ‘stemmingskunst’,
op in vele opzichten hiervan verschillende wijze, haar uiting zou vinden.
Er is eerst echter een ander land, een ander volk, verwant aan 't onze, zonder traditie
in de schilderkunst, maar bewonderend verzamelaar van onze 17e eeuwers D e n e m a r k e n - waar het ontwaakte natuurgevoel een eigen landschapkunst te
voorschijn riep, vooral tegen 't midden der 19e eeuw, als bij ons de korte opflikkering
voor goed gedoofd scheen. En ook hier, - we konden 't verwachten in 't land met
langer winters, - vinden we W i n t e r l a n d s c h a p p e n , waarvan ik U een enkele
reproductie toonen wil.
Hebben de Denen ook geleerd van onze 17e eeuwsche kunst - het zal zijn geweest
gelijk onze schilders deden, later, bij de Franschen - om in die school zich zelf, eigen
karakter te leeren kennen: ze schilderen, zonder aan eenige traditioneele vormgeving
of kleur-formule gebonden te zijn, - eenvoudig een stukje natuur met gevoelige
aandacht gezien in heldere zuivere kleur. Zie dit sneeuwlandschap van den
dierenschilder J o h a n T h o m a s L u n d b y e (1818-1848): ‘Het jonge Vee buiten
de Boerderij op een Winterdag’.*) Eenvoudige, liefdevolle waarneming zien we in
dit kleine besneeuwde veldje met de harmonisch geschikte koeien, die de dorst
lesschen aan de sneeuw, een fijne, rustige stemming spreekt er uit, zooals ook op
andere wijze uit zijn overige schilderijen en teekeningen, waaronder meer zijn, die
het winterlandschap geven. Het andere, ‘Een Winteravond in het besneeuwde
heuvellandschap Susaa’, waar een riviertje zich kronkelt tusschen de geleidelijk
opgaande, besneeuwde hellingen, - geeft een beeld van 't stille, eenzame en vreedzame
van zulk een Deensch winterlandschap bij avond, waarbij de kleine donkere
reiswagen, zwart tegen de fijne sneeuw-witheid, - 't gevoel van verlatenheid
verpersoonlijkt. Het is van F r e d e r i k Ve r m e h r e n †) - 1850 geschilderd - meestal
schilder van binnenhuizen, maar die in dit winterlandschapje de typische innige
Deensche stemming gaf. - Ik zou u er van andere schilders meer proeven kunnen
toonen, - er spreekt uit alle dezelfde eenvoud en innigheid van voordracht en
stemming, de liefde voor het eigen land, fijne kleurenzin en licht-

*) Mus. Kopenhagen No. 508. Zie repr. bl. XXII.
†) Mus. Kop. No. 752. Zie repr. bl. XXII.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

XXI

W.J. VAN TROOSTWIJK. RAAMPOORT TE AMSTERDAM BIJ WINTER.

G.H. BREITNER. PRINSENGRACHT.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

XXII

J.T. LUNDBYE. HET JONGE VEE BUITEN DE BOERDERIJ.

FREDERIK VERMEHREN. WINTERLANDSCHAP TE SUSAA.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

85
observatie. Waar bij den landschapschilder V i l h e l m K y h n (1819-1903) wel
onder invloed van de romantiek, neiging tot grootscher beelding merkbaar is, blijft
er toch meer getrouwheid aan den eigen geest dan bij zijn Nederlandsche
tijdgenooten.*)
Onze Nederlandsche schilderkunst wankelde in die jaren tusschen de romantiek,
die in Frankrijk tot grootsche kleur-scheppingen aanleiding gaf - die echter hier niet
met eigen wezen strookte, en tot rhetorische pose werd - en het verwrongen spotbeeld
van onze eigen traditie, een oppervlakkig realisme, dat schijn voor wezen gaf. Wilt
ge van beide voorbeelden in de winterschildering, ik verwijs alweer naar 't
Rijksmuseum: Wat de romantische pose betreft naar B a r e n d C o r n e l i s
K o e k k o e k 's:†) Winterlandschap, of - erger dan dit schilderij, dat in de schildering
op zich zelf een bewonderenswaardige vastheid en kracht bezit -, naar 't ‘Besneeuwd
landschap’ van Koekkoeks leerling, A l e x a n d e r J o s e p h D a i w a i l l e .§) - Het
oppervlakkig realisme, de preciese afbeelding van het stoffelijke: De sneeuw, het
ijs, ‘zoo precies of 't echt is’ -, men ziet de krassen van de schaatsen op die ijsspiegel;
een doorzichtig, mathematisch zuiver uitgehakt ijsblok ligt er op**) - Ge kunt het in
allerzuiverste leelijkheid zien bij winterlandschappen van F r i t s K r u s e m a n en
bij C.H.J. L e i c k e r t ††), maar ook bij den eenmaal beroemden winterschilder
A n d r e a s S c h e l f h o u t §§), diens leermeester. Indien ge diens ‘IJsvermaken’ met
die van 17e eeuwers als Avercamp en v.d. Neer vergelijkt, wordt u - ondanks alle
meerdere kunde - de vervlakking van onze kunst in 't midden der 19e eeuw bewust:
preciese natuur-afbeelding, minder karakter. Toch was Schelfhout, - getuige een heel
enkel schilderij, maar verscheidene van zijn oudere, zuiverkleurige aquarellen en
teekeningen, - in aanleg een fijn schilder, toen hij nog niet als leverancier van de zoo
echte ‘Wintertjes’ optrad.
Bedoelde P o t g i e t e r hem of Koekkoek, toen hij zijn gedicht ‘Wintertjes
schilderen’ in 1843 dichtte, - of had hij niet veeleer een ideëelen schilder op 't oog?
- die ‘de Weemling van de jachtsneeuw’ ziet,
‘Verrukt genoot hij 't wild muzijk
Der suiz'ling van den blanken stoet,
Het mogt hem scheem'ren bij den spoed,
Een vaart aan die des lichts gelijk....’

Hier was de bewogen dichter de winterschilder, die ook verder aan-

*) Mus. Kop: Winteravond in een Bosch (1853) No. 421. - Kustpartij bij Taarbek (1855) No.
422. Winteravond (1875) No. 43.
†) R. M. 1364.
§) R. M. 756.
**) Reeds een 17e eeuwsch kunstje, bij de beteren een wegvallend onderdeel in 't geheel; midden
19e eeuw een der meest geappreciëerde schoonheden.
††) R. M. 1433, en part. bezit; tent. ‘Voor de Kunst’ voorjaar 1922.
§§) Zie R. M. 2149, 2151, 2152.
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dachtig de eendjes teekent, die, uit den bijt ‘aanwagglend s c h o v e n door de sneeuw’,
en vervolgens - Oud-Nederlander als hij zich voelde - het IJsvermaak schilderde
‘tusschen beemd en bosch met ‘de vonkelrijm voor blaadrendos’.Heeft de romantiek in 't midden der 19e eeuw in onze Nederlandsche kunst iets
goeds tot stand gebracht, 't was in elk geval meer nog in de litteratuur dan in de
schilderkunst.
En toch, - er is een schilder, maar een iets jongere, in wien de poëtische, soms wat
sprookjesachtige wijze van behandeling zijner motieven romantisch aandoet, en die
tot onze beste 19e eeuwsche schilders behoort, n.l. A u g u s t A l l e b é .
Landschapschilder is hij niet, maar er zijn van hem enkele winter-schilderijtjes:
Nadagen*) - het vrouwtje dat uit de kelderwoning met haar test naar buiten komt in
de sneeuw, en ‘Roodkapje’†) een besneeuwd bosch, waar links bij open deur een klein
meisje staat, opkijkend naar een haar vermanende vrouw.. In geen van beide, ook
van uitvoering complete schilderijtjes is iets van de oppervlakkigheid of pose die we
bij de zooeven genoemde schilders ontmoetten: ze zijn beide gezien van één stemming
uit, en geschilderd met dieper aandacht dan alleen visueele waarneming vermag.
Toen Allebé deze volmaakte stukjes schilderde, - het eerste is van 1863, het andere
wel niet veel later ontstaan, - was de ongeveer even oude schilder J a c o b M a r i s
nog in zijn ontwikkelingstijd. Wanneer deze voltooid is, en hij na zijn verblijf te
Parijs, in 1871, weer in Nederland komt, blijkt zijn kunst geheel tegenovergesteld
aan die van Allebé.Met de kunst van deze beide zoo verschillende schilders houden twee met elkaar
contrasteerende richtingen verband, die zich in de laatste jaren der 19e en in 't begin
der 20e eeuw in onze schilderkunst, in de Landschap-schildering, en dus in het
winterlandschap, openbaren. Haagsche en Amsterdamsche School noemt men ze,
maar deze plaatsnamen dekken niet geheel 't verschil in de beide richtingen. Het zijn
de meer picturale en de meer vormende, of liever, want dit is hun wezen: de meer
individualistische, bewogene schilderkunst met haar hartstocht voor licht, voor kleur,
voor beweging, waarin ook 't impressionisme begrepen is, en de schilderkunst die
meer de aandacht richt op de dingen in hun blijvende waarde, hun dieper wezen, en
die meer den vorm, de constructie zoekt. In verband met de zeer individualistische
geestesgesteldheid van de jaren 70-90 kwam gene, hier te lande, gelijk elders, het
eerste tot uiting.
Jacob Maris is er, wat het landschap betreft, de inleider van, al is bij hem nog het
landschapbeeld niet het in oogenblik van impressie weergegevene, maar het naar
den indruk later verwerkte. Ge ziet hier zijn:

*) R. M. No. 11 en aquarel part. bezit Rotterdam.
†) Coll. Mensing te Amst.
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‘Molen in de Sneeuw.’*) Er is in die schildering een monumentaliteit, die met een
stuk als de vroeger genoemde Ruisdael in 't R. M. vergelijkbaar is. En toch is er groot
verschil. Jacob Maris' beeld geeft hartstochtelijke uiting; het grijpt u meer plotseling
aan; streek, kleur, alles werkt daartoe mee. Dat van Ruisdael pakt niet zoo direct,
maar 't boeit duurzamer, door 't meer ganschelijk overwogene, de vaster bouw, 't
meer complete. Persoonlijk gevoel was zeker ook in Ruisdaels kunst, maar 't epische
overweegt, en bij den laat-19e eeuwer de lyrische aandoening.
Naast de lyrisch hartstochtelijke kunst, d e k u n s t v a n p a s s i e , staat de lyrisch
peinzende: de k u n s t v a n s t e m m i n g . Bij Jacob Maris, den door licht en kleur
geïmpressioneerde, was een winterlandschap uitzondering. Maar M a u v e , die door
fijne toonverschillen zijn poëtische stemmingen uit te zeggen trachtte, schilderde
gaarne: de heide onder sneeuw met 't warrig struikgewas, de besneeuwde duin-wei
met de tonige schapen, den ploeger op den winterakker tusschen de ontbladerde
boomen, de sneeuw in de ontloofde Scheveningsche Boschjes of het Haagsche
Bosch.†) Mauve werd grootendeels door zijn poëtisch peinzend sentiment gedreven
tot de schildering van 't herfst- en winterlandschap met zijn fijne lichtstemmingen.
Als ik u nu naast zulk een schilderij of aquarel van Mauve, een winterlandschap
van P.J.C. G a b r i ë l §) toonde, zoudt ge bemerken, dat, al voelt ge ook daarin een
stemming die u peinzen doet, dit een andere oorzaak heeft. Gabriël is vóór alles de
heldere natuuraanschouwer, de zeer zuivere beelder, die zijn gevoel voor de
schoonheid, de wijdschheid van 't landschap, in zijn schildering mede van zelf uitte:
hij geeft u de grootsche ruimte van 't land, van zijn plassen zoodanig, dat het d e z e
is, die de stemming bij u wekt.
Tusschen 't groot aantal der heftig bewogenen, die in de jaren ± 1870 en 1890 hun
schoonste werken schilderden, was er met Grabriël slechts een enkele ander die zich
aldus in 't landschap verdiepte: H e n d r i k J a n We i s s e n b r u c h , bewegelijker
dan Gabriël, die ook als de meeste landschapschilders, z'n sneeuwlandschapje
geschilderd heeft; en H e n d r i k W i l l e m M e s d a g , van wien ge een ‘Winter
aan 't Scheveningsche Strand’ in 't Mesdag-museum te 's-Hage**) kunt zien. Ook
Gabriël's leerling W i l l e m B a s t i a a n T h o l e n wil ik bij dezen noemen, al
behoort hij tot een jongere generatie en houdt zijn kunst ook met nieuwe stroomingen
verband. Hij is één der weinigen die in 't laatst der 19e of begin 20ste eeuw het
i j s v e r m a a k schilderden. Hoe geheel anders dan een Avercamp, een v.d. Neer en
een Andreas

*)
†)
§)
**)

Zie repr. bl. XXIII naar foto Beeld. Kunst. Zie ook R. M. 2950 F.
Zie repr. bl. XXIII, R. M. 2950 D, zie ook 1534 e.
Coll Mesdag 135: Molen en boerderij aan bevroren waterplas.
Coll. Mesdag 222.
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Schelfhout, ge kunt 't hier zien:*) o.m. ziet ge de dichterbij geziene schaatsenrijders
hier meer geïndividualiseerd, de andere als bewegende massa, en ge ziet ze met
ijsveld, oevers in 't omhullende licht, dat de kleuren bepaalt, als een geheel. Vreugde
is in Tholen's schildering evenals in die der 17e eeuwers, maar vooral om kleur, om
lichtspel, om beweging. Ook in de andere winterlandschappen, ik denk aan een huisje
in sneeuwveld†) en aan ‘De Kannenburg in Sneeuw’ heeft Tholen zich genietend§)
verzonken in de schoonheid van zoo'n winterlandschap.
Bij alle deze, zoowel de hartstochtelijke als de meer epische schilders zijn kleur,
licht en toonverhouding de elementen hunner kunst, waarop de volle aandacht wordt
gericht. - Dus b i j g e e n v a n d e z e o p d e p r e c i e s e a f b e e l d i n g v a n
't landschap, bij geen op de weergave der stoffelijke natuur.
En toch was 't daarmee allerminst voorbij. Het winterlandschap van L o u i s A p o l ,
van D u c h â t e l , van Va n S o e s t - van hoevele anderen, is daar om het te bewijzen.
Den lof dien men Apol gaf, was zijn ‘natuurlijkheid’, en hoe na hij die bereikte, blijkt
wellicht 't best, in zijn, overigens meest verdienstelijk winterstukje in 't Sted. Mus.
te Amsterdam**).
De kunst der groote Hagenaars was over deze materieele ‘natuurlijkheid’ der
natuur reeds grootendeels heen. Men schilderde kleur, men schilderde toon, steeds
minder de dingen als zoodanig. En - bij 't schilderen van deze, gaf men ze niet meer
gelijk men wist dat ze waren, maar gelijk men ze op een bepaald oogenblik waarnam.
M e n s c h i l d e r d e l i c h t . Ook in de 17e eeuw en begin 19e had men het licht
geschilderd, gelijk het sneeuw en ijs beschijnt. Maar nu werd de lichtschildering
doel, en deze bracht verandering in de schildering der kleuren. In Frankrijk heeft
zich het meest die verandering voltrokken. Maar de voorganger was de Hollander
J o n g k i n d .††) Leerling was hij van Andreas Schelfhout. Maar hoe verschillend!
Zie, naast 't ijslandschap van dezen, de teekening der ijsvlakte van Jongkind.
't Is een teekening van licht, licht in de lucht, in 't weerkaatsend ijs. De molen, de
wolken, de menschen hebben in dat licht de vastheid van den vorm verloren, ge ziet
ze, gelijk de schilder ze aanschouwde in dat ééne moment van heftige spanning.
Bij Schelfhout is de natuur afgebeeld in al haar geweten vormen en bizonderheden;
Jongkind geeft de hieroglyphen die 't natuurbeeld voor u oproepen. - D e
schildering van den momenteelen

*)
†)
§)
**)
††)

Zie repr. bl. XXIII, overgenomen uit Beeldende Kunst.
Winter: Dr. Westenberg, Amst. tent. Kop. 1922. cat. No. 222. Zie ook coll. Kröller.
Zie afb. en bespreking Beeld. Kunst, jg. IX: 11, en over Tholen verder jg. 6.
Sted. Mus. Amst. No. 19. Zie ook R. M. 370.
Zie repr. pl. Beeldende Kunst IX, afl. 11. Belangrijk ter vergelijking is ook het tusschen
beiden staande ijs-schilderijtje van Jongkind: verz. Kröller.
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i n d r u k en d e a a n d a c h t v o o r 't l i c h t p r o b l e e m brachten de groote
verandering in het landschap -, het winterbeeld.
Men zag in 't Sneeuwlandschap bij felle zon de schaduw niet meer grijs, maar
paarsch of blauw, men zag in de verlichte sneeuw geen neutrale tinten, maar kleur,
en enkelen gaven door kleur-vlekjes de koude en warme tinten aan, in de sneeuw,
gelijk in de lichte lucht. Men zie bijv. Jacob Maris' Molen van 1882*). De
paarsch-blauwe sneeuw tegen de gloeiende avondlucht. Maar feller zien 't de jongeren:
Va n G o g h allereerst, in Frankrijk zelve, later H a r t - N i b b r i g , Ve r s t e r ,
Z a n d l e v e n , J o K o s t e r e.a. - En bij enkelen was 't niet zoozeer de schoonheid
van 't landschap als kleur en licht op zich zelve die hun kunstenaarshartstocht
w e k t e n . Niet alleen bij de schilders. 't Felst en schoonst is die ‘sensatie’ in woorden
verbeeld door den d i c h t e r G o r t e r :
‘Toen bliezen de poortwachters op gouden horens,
‘Buiten daar spartelde het licht op het ijs,
‘Toen fonkelden de hooge boomentorens,
‘Blinkende sloeg de Oostenwind de zeis.
‘IJskoud was het, lagen de waters bezijen
‘Klinkklaar van ijs niet, spiegelend onder zon
‘Schreeuwde het heete licht niet bij 't overglijden
‘Omdat het snelvoetig de kou niet lijden kon.

Jacob Maris, Mauve hadden hun indrukken verwerkt; maar nu was de momenteele
indruk, het moment gezien door de persoonlijkheid, tot norm geworden. Waar die
persoonlijkheid n i e t buitengewoon was, werd 't beeld er te leeger door. Ook onder
de wintergezichten zijn er slechts enkele die, door 't bizondere van de
schilderspersoonlijkheid die waarnam, van waarde blijven. Ik denk aan een warm,
kleurkrachtig winterlandschap van D e Z w a r t ,†) aan een ‘Tuinmuur met sneeuw’
van Ve r s t e r §) aan een IJs-baan van To o r o p .**) aan verechillende sneeuwstukken
van B r e i t n e r . Maar bij dezen waren nog andere krachten werkzaam.
Het is ongeveer in 1890 als een ander geluid begint gehoord te worden, van
degenen, die met Henriette v.d. Schalk konden zeggen:
‘Niet mijn van joelende en brood-dronken woorden
frazig gepraal als wap'prende reepen
feestelijk doek - maar mijn.... d e a a n d a c h t !’

Het waren meest leerlingen van Allebé, die tegenover de oogenbliks-

*)
†)
§)
**)

R. M. 2950 F.
Tent. ‘Voor de Kunst’, Voorjaar 1922.
Repr. Beeld. kunst IX, afl. 11.
Sport en Spel (Winter) pl. XXIV en coll. Kröller.
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impressie stelden de aandachtige waarneming, de aandacht ook voor den vorm, die
door een filosofischen geest als de fijne schilder en etser Van der Valk, als uiting
gevoeld werd van het wezen der dingen.
Wat 't winterlandschap betreft verwijs ik naar W i t s e n 's: Bosschen met sneeuw
en Amsterdamsche grachten in den winter, naar K a r s e n ' s ‘Huisje met tuin onder
de Sneeuw’ - Zoo begon opnieuw de aandacht voor de dingen der levende natuur in
hun eigenlijken aard, voor den zuiveren vorm, vlakker kleur en vaster lijnenstel.
Bewondering voor de Japansche houtsneden beïnvloedde bij enkelen de uiting, ik
denk aan H o y t e m a ' s litho: ‘Nacht’: De uil in de sneeuw met wegvliegende
kraanvogels, en aan zijn decoratief schilderij in 't Stedel. Museum te Amsterdam:
De Vogels tegen 't blauwig sneeuwveld.*) - Het Japansche sneeuw-s c h i l d e r i j en
het Chineesche uit de 13e en 14e eeuw, - onvergelijkbaar in soberheid en verheven
uitdrukkingskracht, dat wellicht eenmaal bevruchtend werken zal, - kende men toen
nog niet, kent men nu nauwelijks†)
De beweging, die in Amsterdam 't eerst uiting vond, trok velen in haar kring.
Allereerst B r e i t n e r , die in zijn beste schilderijen uit dien tijd de beide zijden
vereenigde en zijn kunst opvoerde tot grootscher kracht dan één der anderen. In
enkele der Besneeuwde Amsterdamsche Grachten van Breitner is, naast 't fel-levende,
subjectieve van den moment-indruk, tevens de expressie van 't karakter van de
Amsterdamsche besneeuwde gracht, van 't leven van elk gracht-huis§). Vergelijk het
met de meer systematische strakheid van W i t s e n 's Sneeuwgracht; met een
‘Besneeuwde Gracht’ van I s a ä c k I s r a e l s , die 't impressionistisch licht- en
kleur-beeld gaf**). Bij Breitner de twee zijden in één, bij Ve r s t e r gescheiden: Naast
het sneeuwlandschap als kleur-impressie, beeldde hij het in zijn ongerepte zuiverheid,
karakter bepalende strakke vormen, heldere kleuren. In schilderij en litho deed dit
al vroeger, doch met minder intensiteit: H a r t N i b b r i g . Maar ondertusschen
bleven er de droomers, - voor wie 't landschap den droom vertolkte: Va n
D a a l h o f f ††) in zijn sprookjesachtige Huisjes en tuintjes onder sneeuw; en de
dichterlijke Fransche schilder D e g o u v e d e N u n c q u e s ,§§) die in 't roerlooze
sneeuwlandschap zijn verlangen naar rust en stilte beeldde. Onder de jongeren gaf
deze roerlooze stilte van de onbetreden, en van de zacht-dalende sneeuw: N i e w e g ,
doch minder lyrisch, meer die stilte in de natuur beluisterend.
Stilte, roerloosheid, ongereptheid van de sneeuw, 't zijn verschijnings-indrukken
van 't winterlandschap: het eigen wezen van den winter,

*)
†)
§)
**)
††)
§§)

Sted. Mus. Amst. 202.
Zie o.a. Otto Kümmel: Die Kunst Ost-Asiens blz. 93, 94, 95.
Vergelijk Sted. Mus. Amst. Breitner No. 84 en Witsen 506.
Kunsthandel of part. bezit: Gracht met man, een kar voortduwend.
Tent. Voor de Kunst, Utrecht: Voorjaar 1922. Beeld. kunst, jg. IX, afl. 11.
Els. Geïll. Maandschrift LIX No. 2. Zie ook coll. Kröller.
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is bittere koude met gebrek als gezel, - is verstijving, dood. De verstijvende koude,
de winter die de verlatenheid schept, niet in onze natuur heerscht hij, maar in het
berglandschap, in het Russische, het Noorsche landschap vooral, met de eindelooze
sneeuwvelden. Zwitsersche, Russische, Noorsche, Finsche schilders hebben zulke
landschappen geschilderd. - Maar zoo onze natuur dit niet zoozeer te aanschouwen
geeft, toch kon ook hier de kunstenaar het Winterlandschap schilderen als beeld van
verlatenheid, ellende, dood. V i n c e n t v a n G o g h deed 't in zijn: ‘Sprokkelaars
in de sneeuw’, beeld van ellende, in de ‘Graver op 't kerkhof,’ beeld van doodschheid,
in de penteekening: ‘Pastorietuin’, beeld van verlatenheid.
Ook een dichter-schilder gaf, - doch niet in schilderkunst, maar in proza: dood en
verstijving in winter-beeld. Ik herinner aan 't onsterfelijk verhaal: ‘De Dood van mijn
Poes’ van Va n L o o y , aan de - overigens impressionistische - schildering van den
vries-nacht, ‘de groote dood’. En vanzelve zult ge er bij denken aan de fijne teekening
van de rijke ijs-flora op het venster, waarin zich de aandachtige waarnemer deed
kennen, die later in luchtiger trant het versje ‘De Ar’, kleurbeeld van oud-Hollandsche
winter-feestelijkheid gaf.
Van de jongere expressionistische schilders staat zulk een lustige
werkelijkheidsverbeelding verre: - er zijn onder hen die eigen doodsgevoel in een
gefantaseerd landschap trachtten te geven, maar, zoover ik weet, is er door hen nog
geen winterbeeld van beteekenis voortgebracht.
Het winterlandschap-beeld, dat in de 19e eeuw na korte opleving is vervallen tot
oppervlakkige natuur-nabootsing, dan opnieuw geworden is tot een beeld van de
winter-schoonheid, steeds vrijer van elken bindenden vormregel, steeds rijker van
kleur en licht, slechts gebonden aan 't vluchtige moment van den subjectieven
aanschouwer, werd vervolgens weer geschilderd in haar karakter, aan vaster, haar
karakter bepalenden vorm, opnieuw gebonden; natuurbeeld nog, maar om weldra te
verschijnen als symbool van het winter-wezen, en daarnaast: symbool van de
menschenziel. Of dit tot waarachtig kunstwerk wordt, zal hiervan afhangen, of een
groote kunstenaar-persoonlijkheid het scheppen zal; want de geestesstroomingen
bepalen de wijze van kunst-schepping, maar de persoonlijkheid de waarde.
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De Sixtijnsche Kapel,
door Frans Vermeulen.
My soul is an enchanted boat,
Which, like a sleeping swan, doth float
Upon the silver waves of thy sweet singing;
................
Till, like one in slumber bound
Borne to the ocean, I float down, around,
Into a sea profound of ever spreading sound.
Shelley,Prometheus unbound.

WAT muziek is?....
Ik geloof, dat ik het, tot voor enkele dagen, nog niet recht begrepen had. Maar nú
weet ik het, nu ik hier de Sixtijnsche kapel hoorde zingen.
Toen ik dien avond, in de helverlichte zaal van het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen, verloren in de burgerlijk-nuchtere leegte van het okergele podium,
de enkele rijen stoelen bijeen zag, heb ik me een oogenblik afgevraagd, wat dat zou
moeten worden met dat handjevol zangers in deze ruimte. Tot ze binnenkwamen in
hunne paarse toga's, waarover het blanke waas der kanten koorhemden, schrijdend
naar hunne plaatsen met den rustigen tred van kloosterlingen, die in de gangen rond
den pandhof hun brevier bidden. Tot de gepurperde maestro, Monsignore Casimiri,
de hand hief en een bronzen baritonstem de aangrijpend-plechtige begroeting inzette,
door het koor in een machtig tutti besloten....
Toen wisten allen die daar waren, van den aanvang af, dat dit iets wonderbaarlijks,
iets ongekends zou worden. Daar schalde het koene ‘Estote fortes in bello et pugnate
cum antiquo serpente’, van den ‘Zwaan van Brescia’, Luca Marenzio, den
zestiend'eeuwschen pauselijken organist, den geniale meester der gracelijke
madrigalen, i l p i u d o l c e c i g n o . En dan welde de wondere stroom der
polyphonie, omstuwden ons de rijkglanzende klankgolven van den grootmeester der
religieuze muziek, Giovanni Pierluigi Sante, dien men Palestrina genoemd heeft. De
teedere weemoed, de smachtende drang van zijn roerend ‘Adiuro vos filiae Ierusalem’,
de huiveringen van dat ‘Tribulationes civitatum audivimus’, met het hartstochtelijk
smeekende slot: ‘Domine, miserere!’, was dit alles niet het vreezen en hopen, het
lijden en verlangen van dezen onzen eigen tijd? De stemmen glijden en verglijden
over en door elkaar, zij slingeren in tooverige arabesken te saam tot een weefsel van
grandiozen kleurengloed. En aldoor, aldoor deint en vloeit de oceaan van klank en
harmonie, onafzienbaar wijd en peilloos diep. We worden geheven in
eeuwigheidslicht, we staren in bodemloos geheim. En immer ruischt de klankenzee
in iriseerend wenden en verglanzen van wisselende toonaarden.
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DE SIXTIJNSCHE KAPEL MET DE GEWELFSCHILDERINGEN EN ‘HET LAATSTE OORDEEL’ VAN MICHEL
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Maar was dit dan zingen?.... Was dit een koor van menschelijke stemmen? Die
diep-donkere, machtig dreunende bassen, als de twee en dertigvoet van een geweldig
orgel; die sonore, bronzen baritons, als statige klokkenklank deinend; die heroïsche
tenoren, klaroenend en klaterend als zilveren bazuinen en trompetten; en het
knapenkoor.... o, die verrukkelijke kinderstemmen, verpuurde essentie van
klankschoonheid, in parelmoeren glanzen ruischend als bovenaardsche violen.
Er is een versleten gemeenplaats, die iets zegt over de menschelijke stem, als het
schoonste instrument. Dit woord - we dachten het platgetrapt en dood - werd hier
gewekt tot nieuwe, levende waarheid. Want wat we in dezen samenzang hoorden
was metterdaad een instrument van superieure volkomenheid; een instrument, waarvan
de kleinste trilling van elken toon waardevol, levend, van emotie doorgloeid was.
Men denke hierbij vooral niet aan ijdelen klankenpraal, aan uiterlijk toon-sensualisme,
aan virtuoos vertoon van stem-acrobatiek, wat toch stellig niet onbegrijpelijk zou
zijn bij deze zonen uit het land van den b e l c a n t o . Neen, dit alles, virtuositeit,
techniek, het was hier overwonnen en verdwenen. Boven al het tijdelijke, uit alle
stoffelijkheid, werden wij geheven in de sfeer van het Goddelijke. Hier was opperste
schoonheid van harmonie en rhythme, zóó, dat tekst en programma vergeten waren.
Schopenhauer heeft het begrepen: ‘Die Musik als solche kennt allein die Töne, nicht
aber die Ursachen, welche diese hervorbringen. Demnach ist für sie auch die v o x
h u m a n a ursprünglich und wesentlich nichts anderes als ein modifizierter Ton,
eben wie der eines Instruments, und hat wie jeder andere die eigentümlichen Vorteile
und Nachteile, welche eine Folge des ihn hervorbringenden Instruments sind’. Zoo
verdwenen mij hier dan ook de woorden, wier diepste en onuitsprekelijke beteekenis
de muziek rechtstreeks deed erkennen. Waarlijk, dit was ‘absolute muziek’, in den
meest absoluten zin! Men spreke mij nu niet van symphonie-orkesten, van het
Concertgebouw, van Mengelberg.... Het is alles mooi en goed, zeer zeker. Maar nooit
nog onderging ik een zóó sublieme schoonheidsopenbaring, nooit werd mij nog het
wezen der muziek zóó duidelijk, als door deze zangers der Romeinsche basilieken.
Wat ongekende teederheid, wat eindelooze liefelijkheid, maar wat schrijnende
smart ook, brandend leed, als in dat ‘Tenebrae factae sunt’ van den grooten Spanjaard
Ludivico da Vittoria, tijdgenoot van Palestrina. Welk een titanische kracht, als in het
Palestrijnsche ‘Bonum est confiteri Domino’, met dien geweldig torenenden climax
naar het ontzaglijke slot: ‘et psallere nomini tuo, Altissime’. Was het niet of de
wandem zouden wijken voor het klankgeweld van Palestrina's mottet ‘Exultate Deo’,
met het triomfantelijk schallende ‘Buccinate in Neomenia tuba’? Welk een
meesleepende geestesvervoering, welk een hoog opvlammende harts-
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tochtelijkheid ervoeren we, bij een zoo volmaakte uitvoering, in deze vijftiend'- en
zestiend'eeuwsche kerkelijke muziek. Dit toch bleek hier wel het gemeenschappelijk
eigene, zoowel van Palestrina en Marenzio, als van Vittoria, van Orlando Lasso en
Firmin le Bel: het eeuwig en onverbroken stroomende, het rustloos opwaarts stuwende,
de extatische stijging, in mateloozen climax, om op te lossen, te vervloeien in blanke
oneindigheid.
***
Hiermee kom ik tot de revelatie, welke de zang der Romeinsche kapel mij bracht.
A l d e z e v i j f t i e n d 'e n z e s t i e n d ' e e u w s c h e m u z i e k b o u w t t o r e n s !
Hare algemeene beweging is steeds eene stijgende: de verticale tendenz overheerscht.
Dat wil dus zeggen, dat zij in heur wezen ‘gothisch’ is.
Wel heb ik immer de bijzondere betrekking tusschen architectuur en muziek
bevroed: transcendentaal, zoo men wil. Thans heb ik die betrekking volkomen helder
en waarachtig erkend en begrepen. Laat ik trachten dit uiteen te zetten.
De torenbouw is de meest-wezenlijke, diepst-eigen uiting van alle gothische
architectuur. In den torenbouw culmineert de gothische scheppingsdrang, het gothische
schoonheidsbegeeren. Want ‘gothiek’, gothische bouwkunst is de ontkenning der
stof, de vergeestelijking van de steen; het is de hevig-hartstochtelijke drang naar
bevrijding van de materie, zich per slot manifesteerend in een zwijmelend opwaarts
stuwen van alle bouwvormen, in het alom domineeren der verticale beweging. Deze
middeleeuwsche architectuur is de onmiddellijke openbaring van den
middeleeuwschen religieusen geest; zij is: mystieke verrukking, ontheffing aan het
aardsche.
Zoo moest deze kunst dan uiteraard wel komen tot torenbouw. Hierin kon de
gothische gedachte, met hare opwaartsche strevingen, zich geheel en onbelemmerd
uitleven. En metterdaad valt dan ook bij allen gothischen bouw - bij den kerkbouw
vooral - het hoofdaccent op de torenpartij. We mogen wel zeggen, dat het den
gothischen bouwmeester in den grond der zaak om den toren te doen was! Het overige
gedeelte dezer monumenten werkt - volgens de aardige opmerking van Wilhelm
Worringer in zijn merkwaardig en boeiend boek ‘Formprobleme der Gotik’ uitwendig slechts als voorbereiding, ‘als een opmaat voor de groote, zegepralende
torenbeweging’.
Inderdaad: bij de middeleeuwsche kathedralen is de sierlijke omlijning van koor,
dwarspand en schip als een slank-bewegende aanloop, als een kernige opmaat,
gracelijk preludium tot de machtig óp-stuwende toren-fuga. Men zou werkelijk de
benedenste geleding, den onderbouw van den
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toren kunnen vergelijken met het hoofdthema, den d u x der fuga. Dit hoofdthema,
krachtig gerhythmeerd door forsche hoekbeeren, sierlijke vensters of boogstellingen,
krijgt zijn beantwoording, zijn c o m e s , in een volgende inspringende geleding, met
de rhythmische herhaling van venster- of nismotieven. Tegelijk ontwikkelt zich
daarnaast het levende, stroomende en stuwende contrapunt van versnijdende
steunbeeren, van arkeltorens, pinakels, luchtbogen en balustraden. En al deze motieven
ontluiken, schieten op, schuiven uit en óver en dóór elkaar in rustloos tintelend
vormenspel, zooals de fugastemmen in en over elkander grijpen, en wenden en
wevend verglijden, onweerhoudbaar dringend naar de eindelijke verklaring in het
verlossende slot. Men zou zelfs kunnen zeggen, dat de overgang naar het achtkant,
zooals we die in het bovengedeelte van vele gothische torens vinden, overeenkomt
met de ‘Engführung’ der fuga, in dat herhalen en onmiddellijk samendringen van
alle vormen en motieven, vóór den opgang naar de beëindiging, de spits. Maar we
behoeven de vergelijking niet zoover door te voeren. Hoofdzaak is het
gemeenschappelijk eigene dezer gothische muziek en architectuur, het imitatieve,
het canonische element, dat het wezen is van alle polyphone muziek, en dat in de
bouwkunst zich uit in de herhaling, het over elkaar grijpen en uit elkander opschieten
van geledingen en motieven, in voortdurende stroomende beweging. En dan vooral
ook het verticale karakter! Want zooals de Grieksche, de Oud-Christelijke en
vroeg-middeleeuwsche muziek vrijwel uitsluitend melodisch van aard zijn, dus zuiver
‘voortschrijdend’ of horizontaal van belijning, zoo bestaat het eigene der
meerstemmige muziek, welke zich sinds de 12e eeuw uit de diaphonie van den
Karolingschen musicus Hacbald, waarschijnlijk het vroegst in Engeland ontwikkelde,
in den onmiddellijken samenklank van velerlei b o v e n e l k a n d e r g e l e g e n
tonen. De fijnzinnige Walter Pater heeft het, meen ik, uitstekend gezien, wanneer
hij, in zijn prachtig essai over de kathedraal van Amiens (M i s c e l l a n e o u s
s t u d i e s , p. 110), de volgende karakteriseering van de Gothiek geeft:
‘Consolidation of matter naturally on the move, security for settlement in a very
complex system of construction - that is avowedly a part of the Gothic problem. With
the genius which contended, though not always quite succesfully, with this difficult
problem, came also novel aesthetic effect, a whole volume of delightfull aesthetic
effects. For the mere m e l o d y of Greek architecture, for the sense as it were of
music in the opposition of successive sounds, you got h a r m o n y , the richer music
generated by opposition of sounds in one and the same moment; and were gainers’.
En laat mij hier dan ook de sublieme bewoordingen weergeven, waarin een der
grootste moderne kunstenaars, de beeldhouwer Rodin, begeesterd door de kathedraal
van Chartres, die analogie tusschen middeleeuwsche
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bouwkunst en muziek erkent: ‘La musique religieuse, soeur jumelle de cette
architecture, achève d'épanouir mon âme et mon intelligence.... Maintenant, la
musique, confusément entendue tout à l'heure, se précise et se règle. La joie de tant
d'âmes, par elle charmées, d'âge en âge, sourd de cette cathédrale, qui est elle-même
une musique, et ce sont comme deux harmonies qui se poursuivent, qui se réjoignent,
se fondent amoureusement. La vie s'élance de l'ombre et monte au faîte en spirales
lumineuses, mélodieuses’. (L e s C a t h é d r a l e s d e F r a n c e , p. 170-171).
Luisterend naar dezen koorzang heb ik nu meteen begrepen, waarom ook Bach telkens
het lijnbeweeg van bundelpijlers en kruisende gewelfribben, het devote gebaar van
spitsbogen, de ruimte-idee eener gothische kathedraal evokeert. Het lijkt een muzikaal
onzuivere associatie, en buitendien ook wel wat zonderling: Bach, de
achttiend'eeuwsche protestantsche Thomas-cantor, en de middeleeuwsche kathedraal,
als verwanten. Hier echter werd nu het diepe, organische verband tusschen Bach en
de Palestrijnsche muziek op eenmaal duidelijk; en eenzelfde betrekking als we
erkenden tusschen de oudste grootmeesters der polyphonie en de gothische
architectuur, eenzelfde diepe samenhang is er tusschen deze en den gigantischen
heerscher der fuga's, wiens kunst toch de volkomen duidelijke en logische
ontwikkeling is van de contrapuntische vormen der 15e en 16e eeuw. Ook bij Bach
teekenen de thema's in wondere wisseling hun mysterieuze arabesken, ook bij Bach
grijpen de stemmen, elk van een zelfstandig melodisch karakter, over en door elkaar;
zelfs in zijne orkest-begeleidingen vervult elk instrument een zelfstandige partij. En
ook hier die religieuze verheffing, de extatische stijging, het rusteloos ópstuwende
in machtige verticalen. Daar is een onmiddellijke en volkomen stijlverwantschap
tusschen Bach en de contrapuntisten sinds het midden der 15e eeuw. Vooral spreekt
dit sterk in zijn kerkelijke composities, waarvan ik als treffend voorbeeld herinner
aan dat stralende M a g n i f i c a t , voor het Kerstfeest van 1733 getoonzet. De wijze
waarop hij hier kinderlijk nauwgezet het karakter en de beteekenis van ieder woord
in tonen tracht om te zetten, is geheel naar den aard der muzikale schilderingen van
een Lasso, een Marenzio of Firmin le Bel. En van zijne Mis in b-mol, gecomponeerd
voor de kapel van den Katholieken keurvorst van Saksen, zegt André Pirro in zijn
Bach-biographie (blz. 195), dat de koren ‘une allure palestrienne très reconnaissable’
hebben.
Naast deze overeenkomst, binnen deze eenheid van stijl, bespeuren we ook
eigenaardig verschil. Tegenover de sereenheid, tegenover het diaphane weefsel der
Palestrijnsche polyphonie is bij Bach alles voller, weelderiger; zijne hartstochtelijkheid
is zwoeler, zijne contrasten zijn feller, zijne melodische omlijning is meer bewogen.
Wil ik het kort samenvatten, dan
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ACHTKANT EN SPITS VAN DEN TOREN DER O.L. VROUWEKERK TE ANTWERPEN
‘ENGFÜHRUNG’ EN BEËINDIGING DER TOREN-FUGA.

(15E EEUW).

O.L. VROUWEKERK EN TOREN TE BREDA, VAN HET ZUIDEN. DE KERK ALS ‘OPMAAT’ VAN DEN TOREN.
FOTO RIJKSBUREAU VOOR DE MONUMENTENZORG.
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LIBYSCHE SIBYLLE. SCHILDERING VAN MICHEL ANGELO IN DE SIXTIJNSCHE KAPEL.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

97
vind ik slechts dat eene woord, dat het wezen van alle kunst uit het laatst der 17e en
het grootste deel der 18e eeuw weergeeft: ‘barok’. Bach's muziek is de muziek der
Barok.
Wat is Barok?.... Wilhelm Hausenstein trachtte dit te omschrijven - want definieeren
is onmogelijk - in een opmerkelijk boek ‘Vom Geist des Barok’. Zijne
karakterizeering, op zichzelf barok, lijkt mij het aanhalen waard:
‘So ist Barock. Alles, schier alles ist es unfaszbar auf einmal und auf eigene Weise.
Jedes Detail ist das Ganze. Scheint aber das Ganze mitunter Detail, allem
Umfassenden zum Trotz blosz Bruchstück, so bleibt immerhin kaum etwas von allen
Möglichkeiten der Kunst, das nicht erschöpft wurde. Doch Zug um Zug regiert der
Griff des Barock nie. Nichts in diesem Stil geschieht folgeweise. Alles ist auf einmal
getan. Das Wesen des Barock ist die Gleichzeitigkeit seiner Handlungen’.
En wat we hier voor Bach bevonden, geldt toch evenzeer voor zijne groote
tijdgenooten, voor Purcell, Jean Philippe Rameau, Scarlatti en Pergolesi, zoowel als
voor Händel en Glück. Zoeken we in deze periode der kunstgeschiedenis naar eene
parallel, dan is er slechts één gebied van schoonheid wekkende werkzaamheid, waar
we een gelijke begeestering, een even grooten rijkdom aan geniale scheppingen, een
even indrukwekkende rij van hoogbegaafde kunstenaars vinden. We moeten dan
noodzakelijkerwijs weer tot de architectuur komen.
Alleen de bouwkunst toont ons grootmeesters en meesterwerken, gelijkwaardig
aan die der muziek. De geweldenaar Bernini, en zijn groote leerling Rainaldi,
weelderige fantasten als de Jezuït Pozzo en Carlo Fontana, of als de ongeloofelijke
Spanjaard Churriguera van Salamanca; de prachtvolle Lebrun, de nobele Jules
Hardouin-Mansart, de schepper van den Dôme des Invalides, en heel die schare van
Fransche bouwmeesters, die den naar Lodewijk XIV genoemden stijl over gansch
Europa verbreidden. Geeft ons deze Fransche architecten-school niet een treffenden
tegenhanger der Mannheimer school in de muziek?
En - om ons tot het eigen land en volk van Bach, Händel en Glück te bepalen schiep die bewonderenswaardige kunstenaarsfamilie der Dientzenhofers, in grandioos
geconcipieerde bouwwerken als de Dom te Fulda (1704), het slot Weiszenstein, de
kloosterkerk te Banz, gaven de geniale broeders Asam in hunne Johanneskerk te
München (1733), en de grootmeester Balthasar Neumann in de flonkerende praal
van zijn magistraal bisschoppelijk paleis te Würzburg (1720), ons niet in tastbaren
vorm vastgelegde fuga's en oratoriums, verstoffelijking van eenzelfden hooggestemden
geestesstaat?
Metterdaad bereikt de architectuur der Barok, niet enkel in haren zoo geheeten
‘Jezuïtenstijl,’ maar evenzeer in haren Protestantschen kerk-
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bouw, door de luistervolle ver-beelding, de meeslepende rhythmeering der ruimte,
door de grandioze, tot soms duizelingwekkende lichtwerking, door den ruischenden
luister der versiering, eene uitdrukking van godbestormende religieuze verrukking,
wier gelijke wij alleen vinden in de middeleeuwsche kathedralen.
Hier raken wij de kern der kwestie: de verwantschap tusschen de architectuur der
Barok en der Gothiek blijkt eenzelfde als tusschen de muzieken dier beide
cultuurperioden. Slechts wat in de meest onstoffelijke, meest directe aller kunsten,
in de muziek een volstrekte eenheid blijkt, schijnt in de bouwkunst, als de
meest-stoffelijke gekluisterd aan materieele en economische voorwaarden, gescheiden
en verschillend. In de muziek zien we, van Dufay, over Orlando Lasso en Palestrina,
tot Bach, Händel en Glück den geestelijken stroom onverbroken voortvloeien, die
tweemaal, in de bouwkunst der Gothiek en in die der Barok, tot tastbare gedaante
zou opstuwen en stollen. De vormentaal dezer bouwstijlen verschilt slechts in uiterlijke
gedaanten en wendingen; bij beiden is zij uitdrukking van éénzelfden zin en wezen.
***
Wanneer ik nu tot een besluit ga komen, dient gezegd, dat deze bijdrage tot wat de
Duitsche kunstwetenschap ‘wechselseitige Erhellung der Künste’ noemt, slechts
mogelijk werd tengevolge van de superieure vertolking der oude toondichters door
de zangers der Romeinsche basilieken.
Zich dit koor te denken als een soort geperfectionneerde ‘Wognummers’, of
‘Maastrichter Staar’, ware een geweldige vergissing. Het staat tegenover dergelijken
- om het ernstig pogen overigens zeker te waardeeren - dilettantenzang, zooals
bijvoorbeeld het Concertgebouw-orkest tegenover een ensemble van
muziekliefhebbers. Na deze kapel gehoord te hebben, begreep ik, dat ik tot dusver
niet geweten had, wát eigenlijk koorzang was. Wij hooren hier eenvoudig nooit
koorzang. Wat ons onder dien naam wordt gebracht is, als regel, een geheel van door
een ongunstig klimaat gehavende, min of meer geoefende organen, van, in het
gunstigste geval, enkele uren per week repeteerende muzikale leeken.
Te verwachten, dat deze ons de ontzaglijke toonscheppingen van een Lassus, een
Palestrina, een Des Prés zouden doen kennen, is toch in den grond wel even onjuist
als Haydn, Beethoven, Mahler of Debussy te willen hooren van ons ijverig
dilettanten-strijkje! Deze kapel, die we kortheidshalve de Sixtijnsche noemden, leerde
ons wat koorzang, ze leerde ons wat de oude polyphonie is. Hier was een ensemble
van zangers, wier stemmen, ieder afzonderlijk, muzikaal geschoolde, zelfstandige
zangstemmen waren, een geheel van ernstige, geestdriftige musici, wier levenswerk
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de voortdurende studie en beoefening der oude gewijde muziek is, een koor bovendien,
arbeidend op den bodem eener schitterende traditie, eener eeuwenoude, verfijnde
muzikale cultuur.
Zóó leerden we dan die oude Meesters kennen, groot als de grootsten der tijden.
Het programma van dit concert noemde, in een verklarende aanteekening, Palestrina's
B o n u m e s t volkomen ‘michelangelesk’. De naam Michel-Angelo is hier méér dan
een klank. De stamvader der Barok immers overwelfde de gewijde ruimte der Cappella
Sistina met de bovenmenschelijke scheppingen van zijn titanenziel. En hier onder
deze overwelving, opziende naar Agnolo's schilderingen, zong eenmaal ook
Palestrina.... ‘in der Mitte des Deckenspiegels sich öffnend der Blick in die
Lichtvisionen des Himmels, in jene Unendlichkeit des Raums, die Gleichnis
mystischer Unfaszbarkeit barocker Seele wird’. Aldus de eminente A.E. Brinckmann
in zijn diep-tastend werkje. ‘Plastik und Raum’. En hij besluit: ‘Wie das wahrhaft
Ueberirdische einzig in uns selbst liegen kann, so verlangt das Erleben solcher
Seligkeiten den barocken Geist’. Mogen wij dezen geest dan al niet meer bezitten,
zoo hebben wij hem toch levend gevoeld en den weerglans zijner schoonheid bespeurd
in de wondervolle verklankingen der zangers van de Romeinsche basilieken.
's-Gravenhage, Juni 1922.
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Op hooge golven,
door Herman Robbers.
II.
DEN volgenden morgen, een half uur te laat op kantoor gekomen - hetgeen hem, als
altijd, innerlijk hinderde, hem op gejaagdheid kwam te staan - had Huib er
daarenboven geweldige moeite mee, zijn gedachten in voldoende mate bij zijn
zakenkwesties te houden. Vermoeienis en hoofdpijn kwelden hem, maar bovenal
nog steeds die twijfel, doffe ergernis en matte besluiteloosheid, zijn tooneelstuk
betreffend, en het onwillekeurig, dreinerig, telkens weer in zijn gedachten terugkeeren
van allerlei indrukken, pijnlijk of verwarrend, den avond te voren opgedaan. Hij wist
er geen weg mee. Onrustig, tusschen korte slaapverdoovingen in ten prooi aan de
driftigste impulsies, die door even snel oprijzende aarzelingen werden weggevaagd,
bracht hij de weinige nachturen door, die waren overgebleven na het souper. Nu eens
leefde een korte verheugenis in hem op, om iets dat hij gezegd of gedaan had, dan
weer joeg felle schaamte een gloed naar zijn hoofd en polsen. En wat moest hij nu
doen? In godsnaam toegeven, Gerbrandts zijn gang laten gaan? Zich er verder maar
niets van aantrekken, naar dat stuk zelfs niet meer omkijken? Of zich integendeel
koppig verzetten, zijn wil doordrijven, het contract verbreken, schâvergoeding
betalen....? 't Zou een heel groote som zijn, had Gerbrandts te kennen gegeven....
Hij wist het niet, hij wist het niet. Gisteravond, aan die soupertafel, had hij zich
éérst nog zoo vastbesloten gevoeld. Het gezicht van Gerbrandts prikkelde hem. Maar
later, na wat Ten Doescate gezegd had, en Blécour... Janne, die hem scheen te
bespotten...., zijn zwaarwichtigheid.... Ja, en ook Til, met haar zachte, voorzichtige
vragen - al bleek ze tenslotte, zij met haar engelennatuur, weer tot al wat hij wilde
bereid te zijn.
Hoe lief ze weer geweest was, zijn Til! Net als een paar jaar geleden, toen hij
Willemien en Peter opnieuw, en met massaas geld, uit de benauwenis had moeten
helpen. Zuinig zijn was niets, ze kón dat immers zoo goed, vond het heerlijk te voelen,
dat zij wat dééd voor hem, ‘iets werkelijks’, Zoo'n schat.... Ook wat Janne betrof,
die gesprekken en blikken, had hij absoluut geen moeilijkheid met Til gehad. Ze
begreep het ten slotte best, ofschoon hij 't haar dwaas-ongeduldig uitlei, dat zoo'n
mooi, zoo'n levendig en intelligent meisje, met haar warme vereering, haar intense
belangstelling, hem wel eens boeien en bekoren kon. Ook dat Janne volstrekt niet
de-eerste-de-beste was, maar een rijk begaafde, litterair
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ontwikkelde, een werkelijk gedistingeerde persoonlijkheid - alles had ze toegegeven,
Til; ja ten slotte, geheel uit zichzelve, gezegd: ze moest maar eens komen.... eens
komen eten bijvoorbeeld. Daar was toen Huib zelfs weer lichtelijk van geschrokken.
Hij wist niet wat voor een ingewikkelde gedachte-associatie hem daarvoor
terugdeinzen deed. Of was het iets puur instinctiefs?.... Hij mompelde maar wat, tot
antwoord... van dat ze zóóver nog niet dadelijk hoefden te gaan....
't Was al geweest onder het naar huis loopen vannacht, dat gesprek met Til. Maar
daarop volgde het samen thuis komen en op hun slaapkamer, het zwijgen en in bed
liggen, de duisternis en de stilte, en dat kloppende klaar wakker zijn en piekeren. En,
na een paar onzinnig benauwende en dwaze droomen, het haastige opstaan en jachtige
ontbijten; ondertusschen nog even de krant inkijken, die een voorloopige bespreking
van zijn stuk en van de eerste opvoering bevatte. Niets dan hooggestemde lof; en
men kwam er nog nader op terug. Huib kende den criticus, gaf niet bijster veel om
diens oordeel. Maar op kantoor gekomen had hij ook de andere ochtendbladen laten
halen, en gezien dat het, zoo goed als overal, op hetzelfde neerkwam. Alleen
Noordzij's blad maakte voorbehoud, had zijn hatelijk bedaarde ironieën. Natuurlijk,
dacht Huib onder het lezen; die kerel scheen hem nu eenmaal niet te waardeeren
tegenwoordig - sinds hij niet meer meewerkte aan zijn tijdschrift namelijk... Pas in
zijn nagedachten gaf hij toe: gansch-en-al ongelijk had Noordzij overigens niet. Hij
moest er toen zelf om lachen. Zoo ijdel dus toch? Op zijn teenen getrapt ondanks 't
eigen oordeel? Was dat dan niet oprecht? Of mocht hij 't alleen maar zélf zoo zien?
Idioot!
Een paar heerlijk afleidende, vol-gelukkige momenten had, aan zijn haastig ontbijt
toch nog, kleine Lies hem bezorgd. Niets ter wereld was zóózeer in staat hem tot
zichzelf terug te voeren en met het leven te verzoenen als 't gebabbel van zijn kind,
dat zoo geheel-en-al natuurlijke, lieflijk-argelooze gesnap. Haar te zien zitten alléén
al, met dat smalle, donkere kopje, haar peinzig ernstige kindersnuitje, 't deed hem
zoo goed. Of 't prettig was geweest, gisteravond, vroeg ze, en waar nou die mooie
bloemetjes waren, die vadertje gekregen had. ‘Bloemetjes, mijn schat? .... Hoe komt
ze daaraan?’ Verbaasd keek Huib naar Til. ‘Nee - nee, Lies,’ zei deze, ‘dat heb ik je
niet verteld. Vadertje heeft geen bloemetjes gekregen, maar die lieve menschen, die
vadertje z'n comediestuk zoo mooi gespeeld hebben, begrijp je wel....’.
‘Ooo!’ kwam Liesje nadenkend. Maar even later riep ze moesje naar zich toe,
bracht haar mondje tot vlak voor Tils oor, en haastig, maar heel nadrukkelijk, op
haar zoogenaamden fluistertoon, vroeg ze, of zij dan wat bloemetjes voor vader
mocht meebrengen. En toen, terwijl hij haar knuffelde en zoende, die echte
verontwaardiging, omdat hij het tóch ver-
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staan had, iets dat hij heelemaal niet mocht verstaan.... Die teere schat, zijn porceleinen
kindje....
Vast beloofd had Huib, thuis te komen koffiedrinken. Om twee uur moest hij bij
Gerbrandts zijn - bijna in den weg lag zijn woning. Maar zijn best doen zou hij tevens,
het niet te laat te maken, dat hij Liesje nog zag. Dit bleek wel heel moeilijk. Er waren
brieven, die onmiddellijke beantwoording vereischten; er was een dringende kwestie
met een papierhandelaar, een aangekondigd bezoek hield een half uur op. En
daartusschendoor nog telefoongesprekjes, over zaken zoowel als over zijn succes
van den vorigen avond. Felicitaties. Men had ervan gelezen in de krant. Men was
verhinderd geweest, maar wilde eens gauw gaan kijken. Misschien had Hoogland
een paar vrijkaartjes te missen? Het liep zoo op, weet je.
Maar het lukte ten slotte toch. Even twaalf uur draafde Huib de straat op, in een
drafje naar de trem. En hij vond zijn dochtertje nog aan de koffietafel. Een zeldzaam
feest. 't Gebeurde gewoonlijk alleen op Zondag. Even rondspringen moest hij met
Liesje, ofschoon haar moeder dat niet heel goed vond; het zwakke kindje at toch al
zoo langzaam. ‘Nou ja, moes, ik zal me straks heusch wel haasten. Hè toe, vader,
effe de groote kunst!’ Dit verzoek gold een buiteling over haar donker-krullige kopje,
waarbij Huib, op den grond liggend, haar moest helpen. Terwijl het spel nog in vollen
gang was, kwam tante Cootje binnen. Zij ook bracht bloemen voor Huib, was blij
verrast hem zelf thuis te treffen, had alleen gehoopt, zoo tusschen haar schooltijden,
met Til wat te kunnen naboomen over gisteren. Huib, opgewonden, sprong nu ook
met zijn zusje in 't rond, terwijl Liesje juichte. In vroolijke stemming zette het viertal
zich aan de koffietafel.
‘Zeg, Huib,’ zei Co na een poosje, hem warm aanziende, ‘ik heb er aldoor nog
over gepiekerd. Ik begrijp je scrupules, geloof ik, volkomen. Het is een beetje akelig,
hè, zoo'n stuk te laten doorspelen, terwijl je 't er zelf niet meer mee eens bent. En
deze vertooning, hoeveel goeds er dan ook in mag zijn, verdiept of versterkt wordt
je werk er absoluut niet door, eer het tegendeel. Toch, zou ik zeggen, moest je die
menschen nu hun gang maar laten gaan. Wat zal je daar ruzie om maken en zooveel
geld om weggooien! Hierna beter. Ga er eenvoudig niet meer na' kijken. Het pubiek
vindt het mooi, de kranten blijkbaar ook. Tant mieux!’
‘Och ja!’ - en Huib schokte zijn schouders, trachtend naar luchtigheid. - ‘Ik heb
ook al gedacht: daar zal het wel op uit loopen. 't Is mijn eigen schuld, ik had het dan
maar eerder moeten bedenken. Dat heeft gisteravond niemand gezegd, maar 't is toch
zoo. Enfin! 'k Zal wel zien.... Laten we er maar niet meer over praten. 't Gebeurt zoo
weinig dat ik jou en mijn kindje hier aan de koffietafel zie. Je moest dat eens meer
doen, Co. En ik ook, zal je zeggen. Wie weet, hoe kort het nog maar kan. Ik begin
ten minste te vermoeden, dat het met je indische plannen ernst wordt nu.’
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Co bloosde en lachte verlegen, keek voor zich heen. ‘Ik weet het nog niet.... Ik weet
het heusch nog niet, Huib.... Laten we daar nu ook maar niet over praten.’
Til keek van den een naar den ander, maar zei geen woord, en Liesje volgde die
blikken met open mondje; er was een poos van zwijgend eetgedoe. Iets dat niet goed
zou zijn en treurig, maar nu eenmaal onvermijdelijk scheen, wierp zijn schaduw
vooruit, hield hun hoofden gebogen. Huib keek het eerst weer op. Hij knikte zijn
zusje toe met weemoedigen glimlach, begon dan aanstonds een gesprekje met Liesje,
vol met gekheid, malle onzinverhalen.... Ze lachten er allemaal om, Co zelfs tot
tranen toe.
Gerbrandts had hevige ruzie met Veltkamp, den inspiciënt. Er was een en ander niet
in orde geweest met het licht gisteravond en van al zulke dingen placht hij Veltkamp
de schuld te geven. Deze namelijk, een zachte, gedweeë man, niet driftig, schoon
zeer nerveus, sprak zelden tegen. Een heftig standje verstomde hem; zwijgend bleef
hij Gerbrandts dan maar aanzien. En de donderende directeur, in dat stomme kijken,
misschien niet geheel ten onrechte, zeker superioriteitsgevoel bevroedend, werd er
geenszins door gekalmeerd, integendeel: ook ditmaal was hij van woede buiten
zichzelf geraakt, had den lijdzamen Veltkamp zijn kantoortje afgeduwd, en stond
nog uit te hijgen, toen Huib al werd binnengelaten.
Bliksems ja, Hoogland! Daar had hij niet meer aan gedacht. Als Janne hun afspraak
nu maar niet vergat! Tegen half drie zou ze binnen komen wippen, kwasi volmaakt
toevallig....
Met groote tegenwoordigheid van geest had Gerbrandts zijn toornig strakke gezicht
onmiddellijk in de plooien van een vriendelijken glimlach weten te zetten. ‘Zoo kerel,
ben je daar, dat is uitstekend.... 'k Ben blij je te zien.... Ons gesprek zal me afleiding
geven. Ga zitten!’
‘Afleiding, hoezoo?’ vroeg Huib abstract. Wat een armoedig kantoortje toch, dacht
hij, en hoe leelijk en onrustig met al die aanplakbiljetten.
‘Och ja, m'n beste kerel, jij met je kalme kantoor, en thuis je stille studiewerk, je
weet niet wat een tooneelzaak als de mijne eigenlijk beteekent. Altijd ergernissen!
Zooeven heb ik me nog genoodzaakt gezien.... meneer.... ehem!.... Veltkamp eens
duchtig de les te lezen.’
‘Wat?.... Veltkamp?.... Die altijd bezige, altijd even toegewijde..’
Gerbrandts krulde zijn onderlip en wenkte af, zooals hij dat deed op repetities.
‘Jawel, jawel! Ik weet wat je zeggen wilt. Beste vriend, jelui bekijkt dat alles van de
buitenkant. Ik ben verantwoordelijk. Toegewijd en altijd bezig, zeker, maar eigenwijs
dat hij tevens is, dat heer!.... En droomerig. Nonchalant ook dikwijls.... Och! Maar
laten we daar onze tijd niet aan verkwisten.... Vertel 'is, Hoogland, wat zijn nu
eigenlijk je grieven? Je weet, als ik je maar met iets van dienst kan zijn....’
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‘Mijn grieven?.... Wel 'k geloof niet, dat het dáár nu om te doen was.. Maar ja, nu
wij toch onder vier oogen spreken, wil ik je dit toch ook zeggen: volkomen bevredigd
heeft mij de manier, de.... toon, waarin je mijn stuk laat spelen, eigenlijk niet. Ik heb
je dat gedurende de repetities trouwens meermalen te kennen gegeven. Ik vond het
te luidruchtig, te veel op 't uiterlijk, op 't effect dikwijls. 'k Zou meer stilte, meer
fijnheid en innigheid hebben gewild.... Maar zie je, ik....’
Gerbrandts had al zitten knikken, gewichtig en met een toegeeflijken glimlach.
Nu viel hij Huib in de rede. ‘M'n beste Hoogland, ik begrijp je volkomen, maar wat
jij dan hebt gewild, is, naar mijn innige overtuiging, ónbereikbaar. Jij kent het tooneel
nog niet; permitteer me; het tooneel is geen biechtstoel, zelfs geen
doktersspreekkamer. Wij moeten de dingen over het voetlicht brengen, - daarginds
in die groote zaal. De intimiteit, die jij bedoelt, o, die kun je in een roman geven,
maar op het tooneel gaat dat niet. Daar zijn sterke stemmen eerste vereischte....’
‘Goed, goed. Laten we aannemen, dat ik in dat opzicht ongelijk heb.’ Huib
glimlachte op zijn beurt met lichten spot. ‘Laten we onderstellen, dat op jouw regie
en jelie aller spel absoluut niets valt aan te merken. Blijft dus enkel mijn stuk over.
Nu, dát bevalt me niet meer. Ik geloof, dat het te vlug en te veel in opgewondenheid
is geschreven. Niet bezonken genoeg, ....niet....’
‘Uitstekend. Laten we ook dat “onderstellen:” Maar, neem me niet kwalijk, dat
had je dan toch eerder kunnen merken! Wát?.... Ja, ja, stil maar, ik begrijp je wel....
Pas de laatste repetities en de première hebben je oogen ervoor geopend.... Hm!
Ja-ja!.... Maar dat kunnen wij dan toch niet helpen, m'n lieve menéér Hoogland. En
je kunt toch waarlijk niet verwachten, dat ik.... i k .... om zulke.... artistieke scrupules
van een auteur, er zóó maar in toestemmen zal, een stuk, waarmee ik dadelijk een
geweldig succes heb gehad, van mijn répertoire af te voeren! Dat zou toch
krankzinnigheid zijn.... dat.... dat....!’ Gerbrandts had zich onwillekeurig weer
opgewonden en was op het punt in zijn buldertoon te vervallen, toen hij zich plotseling
bedacht en met een armzwaai zijn woorden afbrak, zijn gezicht opnieuw vertrekkend
tot een vriendelijken grijns.
Huib zweeg en streek zich over 't hoofd. Hij had niet anders verwacht en al vóór
zijn binnenkomen zoo goed als besloten toe te geven; thans echter prikkelde
Gerbrandts' theatrale heftigheid hem tot nieuw verzet. ‘Ik zal je wat zeggen,’ begon
hij weer. ‘Ik weet wel, al heb ik veel beroerde dingen gehad, in zeker opzicht heeft
het leven mij verwend. Ik ben altijd gewoon geweest, in mijn artistieke
aangelegenheden, geheel-en-al mijn eigen zin te doen. Een lange novelle, bijna af,
heb ik verbrand. Ik had er gelukkig nog met niemand over gecontracteerd.’
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‘Aha! Nou juist, maar....’
‘Jawel, jawel, laat me uitspreken. In dit geval is het iets anders. Nu heb ik wèl
gecontracteerd, ben dus niet vrij meer. En toch heb ik buitengewoon veel lust om
ook nú mijn zin te doen. Zeg mij, hoeveel ik zou moeten betalen om dat stuk terug
te krijgen.’
‘Dat weet ik niet.... dat zou ik moeten uitrekenen.... Héél véél natuurlijk! Duizenden
en duizenden!.... Begrijp je toch wel!’. Gerbrandts weifelde tusschen verschillende
houdingen. Even liet hij, als moedeloos, het hoofd hangen. ‘God, als ik dat had
kunnen vermoeden, dat jij....’ Maar dan plotseling opspringend ‘Kom, maar Hoogland,
je meent het niet! ....Je bent een veel te goeie kerel om.... pf! Toe, steek een sigaar
op en laten we nog 'is praten.... Waar is je stuk?.... Hier!.... Vertel me nu eerst eens,
precies....’
‘Och nee, nee!’ Met tegenzin ging Huib op détails in. Hij voelde, toch niet
begrepen, in elk geval tegengesproken te zullen worden. Warm en verward telkens,
verlegen, trachtte hij uit te leggen wat hem hinderde; het lukte niet. ‘Leegte,’ zei hij,
‘is ook eigenlijk niet aan te toonen....’
‘Leegte? Maar m'n hemel, je bent werkelijk véél te bescheiden’. Op dit oogenblik
werd er geklopt. Kwasi geërgerd keek Gerbrandts om. ‘Wat nou weer?.... Ja!’
Half open ging de deur en Janne's helle oogen - onder de geestige
wenkbrauwboogjes, het blanke voorhoofd, het glanzige kapsel - kwamen er om heen
kijken. Het gansche grauwe kantoor werd eensklaps louter omlijsting. ‘O jé!’ riep
ze uit, als met vroolijken schrik, ‘Stoor ik érg?’ Zij keek er Huib bij aan. Die schudde
zijn hoofd, voelde een verheugde ontroering zijn lijf doortintelen; hij dacht dat het
kwam doordat deze onverwachte stoornis hem wel bizonder welkom was.
‘Nou, kindje, storen,’ lachte Gerbrandts goediglijk beschermend, ‘ik zou geneigd
zijn te zeggen: iets zóó moois kan nóóit storend zijn.... Maar wat vindt meneer
Hoogland?’
‘O, wat mij betreft, ik geloof niet dat hetgeen wij bepraten voor juffrouw Terwijne
een geheim behoeft te zijn.’
Janne kwam nu heelemaal binnen. Lang en slank, in haar blauw-grijze tailor, die
plooiloos rondde om haar meisjesborst, stond ze midden in 't kantoorvertrekje.... iets
smetteloos-kostbaars en mysterieus aantrekkelijks. ‘Nee-nee, maar heusch, als ik
jelie eenigszins ongelegen kom, moet je 't zeggen’, zei ze op familjaren toon. ‘'k Had
maar even iets te vragen, directeur’. En vlug, zich van Huib afdraaiend, tikte ze
Gerbrandts op den arm en fluisterde, zich vooroverbuigend, dezen iets in het oor.
Huib was opgestaan. Een dwaze jalouzie beving hem. Hij had plotseling lust om
weg te loopen. ‘'k Geloof eigenlijk veeleer, dat i k te lang gebleven....’
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‘Volstrekt niet, volstrekt niet’ wenkte Gerbrandts, langs Janne heen, schrikkend.
‘Wel natuurlijk, kind, dat 's in orde, spreekt immers van zelf, je kunt het zoometeen
wel krijgen.... Of morgen, goed, net zooals je wilt.... Ga toch zitten.... en help me
liever, die koppige Hoogland te bekeeren, te zorgen dat hij ons zijn mooie stuk laat....’
‘Maar dat i s toch al afgesproken, dat was immers maar zoo'n bui gisteravond, wat?’ riep Janne vroolijk uit, en ze deed den vollen gloed van haar oogen op korten
afstand in die van Huib verzinken.
‘Hè? Nee-nee!’ zei deze, in sterke verwarring van haar wegkijkend. ‘Dat toch niet
heelemaal!’
‘Nou-ja, maar dan toch wel zoo goed áls, niet waar?’ lachte 't actricetje schalks
en verrast door haar snellen triomf - even, in guitig plezier, schoof 't puntje van haar
tong langs haar bovenlip - ‘En de laatste bedenkingen zullen ook nog wel te
overwinnen zijn.’
‘Juffrouw Terwijne....,’ begon Huib, zich herstellend, met een wenkbrauwfronsen.
‘Pardon! Een oogenblik!’ Gerbrandts was opgesprongen. ‘Ik bedenk me daar, dat
ik toch nog vergeten heb.... iets te zeggen.... Veltkamp!’ Hij liep het kantoortje af.
Huib bleef met Janne alleen. Onmiddellijk omvatte een bindende sfeer hun tot elkaar
geneigde gestalten. Zij keek hem warm en stiller aan. ‘Zeg, meneer Hoogland’ - een
vertrouwelijk lachje lichtte over haar gelaat.... ‘U noemt me altijd nog zoo plechtig:
Juffrouw Terwijne. Dat ben ik zoo weinig gewoon van mijn goeie kenissen. Zou u
niet Janne willen zeggen?’
‘O!.... Ja, natuurlijk, heel graag!.... U weet, ik heet Huib’.
‘Hè? Ja-ja, maar.... dat staat niet gelijk,’ deed ze wat meisjesachtig, en verlegen
lachend.
Ook Huib meesmuilde: ‘U bedoelt zeker: jij bent zooveel ouder....’
‘Nee-nee.... Wat valsch!.... Niet enkel ouder.... Dat scheelt trouwens niet eens
zooveel ....maar....’
‘Nou, praat u er dan maar niet meer over en zeg: Huib. 't Is een leelijke naam,
maar.... u zult er wel wat moois van maken’. Hoogland verwonderde zich over
zichzelf; complimenten formuleeren was hem zoo vreemd; maar hij was blij dat hij
't gezegd had, toen hij aanstonds hoorde: ‘Nou, Huib dan’ - hoe welluidend inderdaad
had zijn naam uit haar, naar voren puntend, mondje geklonken! Zij lachten elkander
toe. ‘Luister 'is,’ vervolgde zij, en haar gezichtje werd plotseling ernstig; ook schoot
ze naar voren op haar stoel om nog dichter bij hem te komen; ‘je bent natuurlijk in
een periode van evolutie, van overgang, op 't oogenblik, niet waar? Er broeit iets
nieuws, iets grooters in je, en nu kan je ook in-eens niet meer uitstaan, wat je totnogtoe
gemaakt hebt, vooral het laatste, dat nog zoo goed in je geheugen ligt. Is 't niet zoo?’
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Verwonderd, getroffen, keek Huib haar aan. Hoe wist ze.... Hij glimlachte. ‘Ja-ja,
zoo zal het wel ongeveer zijn.’
‘Nou juist. Kun je niet nu zóó redeneeren: toen ik dat schreef, was ik nog niet waar
ik nú ben, was ik nog ánders, maar ik méénde toch wat ik schreef, mijn werk was
niet oneerlijk. Het vertegenwoordigt dus een periode in mijn leven, een periode die
ik.... te boven ben, maar waar ik me niet over behoef te schamen.’
‘Hm! Jawel. Die redeneering ken ik, maar....’
‘Is ze niet de zuiverste, de ménschelijkste?’ - Ook bij dit woord keek Huib even
op, verrast - ‘Ik-voor-mij, ik kan het óók nooit uitstaan als schrijvers veranderingen
maken in nieuwe drukken. Ze denken dan natuurlijk, dat ze louter verbeteringen
aanbrengen, maar die nieuwigheden misstaan gewoonlijk aan hun werk als restauraties
aan een gebouw.... van die keurig gemetselde versche stukken in een eerbiedwaardige
oude muur bijvoorbeeld....’
Welk een subtiele belangstelling in litteratuur zij toonde... ‘Goed, goed!’ Er was
een sprank van geluk in Huibs glimlach. ‘Maar hier geldt het een bouwsel dat nog
geen jaar geleden.... althans áfgemaakt is. En trouwens, ik wil niet verbeteren, ik
wil....’
‘Vernietigen, zooals meneer ten Doescate zei. Maar daar heb je nog minder het
recht toe. Je werk is niet meer van jou, je hebt het ons al gegeven.’
‘Kom-kom!’ lachte Huib, maar hij voelde zich toch gevleid.
Janne bukte zich een weinig. ‘En dan, zeker, een jaar is niet oud, maar... kan er
toch niet, zelfs in véél minder dan een jaar.... binnen in ons.... enorm veel gebeuren?’
Vreemd! Wat was er in den klank dezer woorden, waardoor ze géén gemeenplaats
schenen te zijn? Een hem verrassende levenswaarheid had Huib niet inniger kunnen
ontroeren. Beiden zwegen even, als verward door hun eigen gedachten.
Maar daar was Gerbrandts terug; jachtig smeet hij de deur in 't slot. ‘Ziezoo, dat
is tenminste weer in orde. Neem me niet kwalijk, Hoogland, maar zóó is nu ons
vak....! En hoe staat het hier intusschen? Heb je mijn pogingen voortgezet, Janne,
m'n kind.... Wel, én? Hoe denkt hij er nu over, onze beste vriend en vereerde auteur?’
Huib keek langs hem heen. Die zoetsappige toon en dat grijnzende gezicht, ze
ergerden hem als steeds. Was Gerbrandts nog maar wat weggebleven. Op het punt
was hij te zeggen, dat hij bleef bij zijn besluit. Ook was de mogelijkheid van een
conspiratie plotseling tot hem doorgedrongen. Maar dan zag hij Janne in de oogen,
die hem aanstaarden, zijn blik met rustig vertrouwen beantwoordend. Neen toch, dit
intelligente meisje meende het echt en goed met hem. En hij moest dan toch naar
raad willen luisteren!
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Does en Charles, Cootje, Janne.... ‘Hm! Nou,’ zei hij aarzelend, ‘vooruit dan in
godsnaam. Speel het ding dan maar door.... Alleen.... ik... ik kom niet meer kijken....
ik kan dat niet ....ik....’
‘Maar u schrijft weer gauw een nieuw stuk voor ons, niet waar?’ viel Janne hem
snel in de rede. Ze zei ‘u’ omdat Gerbrandts er bij was; Huib merkte het op met een
onbegrijpelijk genoegen. ‘En ik krijg weer een rol er in. En dàn komt u wèl weer
kijken!’
Ze waren opgestaan. Gerbrandts lachte met verrukt-groote oogen, stak Huib zijn
beide handen toe: ‘Je bent een voortreffelijke kerel, hoor! Dank. O, ik wist het wel,
ik wist het wel!’ Maar hij maakte zich aanstonds weer los. ‘Ga je ook al heen zeg?’
vroeg hij zachter aan Janne.
‘Ja-ja,’ zei ze. En dan even naar Huib omziende, met een fijn lachje: ‘Wij loopen
zeker samen op?’
‘Heel graag!’
Hoe 't vervolgens gegaan was, Huib kon het zich later nooit precies meer te binnen
brengen. Hij wou aanstonds naar kantoor terug, had nog véél te doen en allerlei
dringends; toch, met een enkelen warmen blik en vraag, had Janne hem mee gekregen,
naar waar ze woonde, een bovenhuis op de Weteringschans. ‘Alléén, ja, - dat wil
zeggen: met een huishoudster, een oude meid van ons thuis, die liever met mij
meeging dan zich daar nog langer te laten koejonneeren,’ vertelde ze onderweg aan
Huib, die 't nauwelijks verstond. Hij wist het wel, in den kring der tooneelspelers
werd Janne Terwijne bewonderd en belasterd, gevleid en benijd, daar ze niet enkel
haar talent had, maar nog geld bovendien, geërfd vermogen; haar vader was dood,
al jaren. Met haar moeder, die ergens in Gelderland woonde, scheen ze min of meer
in onmin te verkeeren; ze liet zich daar nooit positief over uit.
‘Heerlijk, dat je 'is meegaat,’ had ze gezegd. ‘Ik heb dadelijk thee. Je vindt nu
zeker nog niemand bij me, maar straks, zal-je zien, komen ze opzetten. Geen repetities
vandaag, dank zij nôtre cher maître Huib Hoogland.... o nee, pas op nou, laat ik daar
niet meer over spreken!’
Een kamer als die waarin Janne hem vlug trippend vóórging, had Huib nog van
zijn leven niet gezien. Verrast, verrukt keek hij om zich heen. Toch wist hij niet
dadelijk, waarin dit hem nieuwe, hem zoo sterk bekorende, nu eigenlijk bestond.
Mooie dingen waren er indertijd ook bij De Bosweerde - zijn gestorven vriend; aan
diens zitkamer herinnerde deze hem nog het meest - maar hiér scheen alles verzorgder,
behaaglijker aangebracht, met een bizondere zin voor harmonie, en voor broeiende
kleuren, een warmen toon. Nonchalante rijkdom was de eerste indruk; toch kon van
overdaad geen sprake zijn, nog minder van slordigheid. Opzij van het rechter venster
een breede rustbank, wijnrood, met vele, in de schaduw daar weinig in 't
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oog vallende kussens. Aan den muur tegenover de ramen een oude eikenhouten kast,
vol boeken, en ook aan den derden wand, op en in een kleiner kastje, een tafeltje:
boeken, tijdschriften, muziek. Een ronde tafel, met een lamp erop, lag bezaaid met
papieren, bladen, brieven en schrijfgerei.... Maar vóór den divan, laag, een paar
makkelijke stoelen om een bankje met teerkleurig fijn-porceleinen theeservies, en
in den hoek naast de boekenkast, daar waar zich het middaglicht 't scherpst
concentreerde, de groote korf met de roode rozen van gisteravond.
Van wien die zijn zou, vroeg zich Huib; weer prikkelde jaloerschheid, ook kwam
hem plotseling het begrip ‘regie’ in de gedachte. Maar hij glimlachte en het schaadde
niet aan zijn bekoring. Verrukt bleef hij rondkijken. Die schoorsteenversiering - een
perzisch kleedje, een gebatikte lap, bibelots van brons en ivoor - hoe ongemeen was
dit alles, en hoe.... voornaam! Even verscheen ook Noordzij's bohême intérieur in
zijn herinnering.... och, armoe en burgerlijkheid bij dit vergeleken! Een nieuwe
wereld ging voor Hoogland open. Van hoeveel moois, weldadigs was zijn leven
verstoken gebleven, totnogtoe.... Ging dit plotseling veranderen...?
Janne had een oogenblik gedaan of ze niet op Huib lette; dan, omziende, met een
glimlach van genot om zijn zichtbare opgetogenheid: ‘Waar wil je zitten, zeg? Is dit
niet iets voor jou?’ Ze schoof een oud leuningstoeltje dicht bij de bank. ‘Ja-ja,’ zuchtte
Huib uit, ‘zeg.... hoe heerlijk is het hier.... Wat een kamer!’ Aangenaam omving het
gepolsterd stoeltje zijn zittend lijf. Janne had vroolijk opgelachen; haar oogen
straalden; Huibs naieve verrukking overtrof nog haar verwachting; zich van hem
afwendend om haar blozende voldoening te verbergen, pookte ze in het haardje een kleine schouw aan den voet van de rustbank - wierp er blokken op, uit een koperen
bak, die nog net even vonkend glom in 't vergrijzende middaglicht. ‘Maarre.... je
vindt het toch niet te koud’, vroeg ze schielijk omziend. ‘Koud? Hoe kom je erbij?’
Zijn wangen, zijn ooren, ze stonden in lichten gloed. Hij ging nog steeds voort met
rondblikken, zag een oud onduidelijk schilderijtje in donkere lijst, foto's naar
italiaansche kunstwerken, enkele portretten ook van Duse, Sarah Bernhardt, Theo
Bouwmeester.... Woont zóó nu een gevierde actrice? Huib betrapte zich op een
burgerlijke verwondering. Schaamte versterkte zijn blos.
Of Janne 't gezien had, hem wou sparen? ‘Ik ben dadelijk tot je beschikking, hoor.
Even zorgen!’ En ze wipte de kamer uit. ‘Kee! Keetje!’ - hij herinnerde zich haar
stem op het tooneel.... ‘krijg ik dadelijk theewater?’
Maar nu zat ze op den divan, vlak bij hem, grabbelde kussens om zich heen, schoof
een doos cigaretten aan, stak er zelf een op. ‘Je wéét niet,’ glimlachte ze, ‘hoe gezellig
ik het vind, je 'is bij me te zien. En niet alleen gezellig hoor, maar een groote eer! Ik
geloof, je maakt niet veel bezoeken,
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is 't wel? Ben je niet altijd aan 't werk? Hoe zit dat eigenlijk met dat uitgeverskantoor,
is dat niet jammer? Zonde van je tijd? Of kan dat niet anders?’
‘Nee, helaas, dat kan moeilijk anders. Och, maar 't is zoo erg niet. 't Werk is
interessant genoeg. En je kunt toch niet altijd schrijven.’
‘Je schijnt er slag van te hebben, jezelf te troosten. Makkelijk! Heb je er niemand
anders voor noodig.’ Even flitste een schalksche blik. ‘Toch zie je, ik weet niet’ - en
zij tikte wat asch van haar sigarette, fronste de sierlijke wenkbrauwboogjes - ‘je kunt
alles overdrijven. Heele dagen op kantoor, en dan de avonden, halve nachten
misschien wel.... aan ander werk.... is dat vol te houden op den duur? Veel vrienden...
vriendinnen’ - weer zoo'n flits en een vluchtig lachje - ‘zul je zeker niet hebben op
die manier.’
‘Veel....? Nee.... Maar dat is toch ook niet noodig.’
Ze zwegen, rookend beiden, met vage verstandhouding. In een oude theestoof
bracht Kee het sterk ruischende water. En Janne, met kittige beweginkjes, prepareerde
de thee. Huib zat er naar te kijken, warm soezig; een ongewoon welbehagen
overgolfde hem. Dan werden weer wat zinnetjes gezegd, alsof ze beiden voelden dat
dit noodig was, want dat je niet openlijk kon toonen, bij nog zoo jonge vriendschap,
aan elkanders bijzijn, elkanders sfeer en aanblik eigenlijk wel genoeg te hebben. Ook
stemmen trouwens kunnen iets heerlijks zijn. Een beetje lastig alleen, iets te moeten
beweren.
‘'k Heb feitelijk nog nooit gelegenheid gehad,’ kwam Janne met een onverwachte
wending, ‘je te zeggen hoe mooi ik je boeken vind. Zoo warm, zoo levend, ja en....
dat wat Schiller “heiter” noemde.... helder, klaar.... Op repetities kan er van zulke
gesprekken nooit komen.... Ik heb ze allemaal gelezen.’
Verrast had Huib opgekeken. ‘O ja?.... Zoo.... dat doet me genoegen ....En wat
prefereer je?’
‘Hm!.... Zul-je gek vinden misschien: het eerste! Van dat lieve atelier-kind. Dat
is nog zoo....’ Ze stak een schuddende vuist in de lucht. ‘O, ik begrijp, jij in jouw
wereld.... schrijvers staan de burgermaatschappij véél nader dan wij.... je moet het
wel vreemd vinden dat een meisje je zulke dingen zegt.... maar zie je, dat boek, met
z'n zoogenaamde gewaagde scènes, is nog zoo heerlijk onschuldig, zoo argeloos-raak
en pal op de man af. Al je verhalen hebben dat trouwens min of meer.... Maar je bent
een idealist op het punt van ons vrouwtjes, hoor, kolossaal!’
‘Vind-je? lachte Huib. ‘Och ja, als je jong bent, hè? Vrouwen en liefde, je denkt
er dan zooveel over, en je gelooft er álles van te begrijpen ....Later wordt dat anders.’
‘Hoezoo, ánders?’ spotte ze, licht teleurgesteld toch.
‘Nou, ik meen.... och, dat weet je wel.... van vrouwen begrijp je,
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in de loop van je leven, hoe langer hoe minder.... Hoe méér je er leert kennen.
Wonderlijk. Ik heb altijd de behoefte gehad, ze.... eenigszins te idealiseeren, ja, en
daar zal ik ook wel mee doorgaan, denk ik zoo.... 't Is zoo prettig, 'n beetje dwepen....
Maar 't is waar, de werkelijkheid is wel dikwijls in lijnrechte tegenspraak met mijn
idealen gebleken....’
Nu lachte Janne overluid. ‘Je bent vleiend, hoor.... Foei!’ Maar haar oogen juichten
hem vroolijk toe. ‘Ik zal trouwens niet zeggen dat je heelemaal ongelijk hebt, maar....
Heb je dan werkelijk zelf zulke slechte ondervindingen?’
‘Ik? O nee! Volstrekt niet!’ protesteerde Huib terstond..... ‘Die ondervindingen
van mij, ze zijn werkelijk om te lachen; ik heb er haast geen.’
‘Wat?.... En je vrouw dan?’
‘Mijn vrouw is een engel.’ Huibs gezicht stond plotseling strak; met een kort,
streng gebaar had hij Til buiten alle discussie gesteld.
Janne monkelde, zich sterk vooroverbuigend. ‘Dus je bedoelt: wat je zoo verder
om je heen ziet aan.... vrouwtjes, meisjes’. Ze keek hem van onderop aan, met een
fijn-spottende coquetterie.
‘Juist.... en ik meen ook dit: als je jong bent, ken je aan de liefde, de ....erotische
dan, misschien wel een ál te groote plaats in het leven toe. Later pas merk je, hoevéél,
en hoeveel belangrijks, er nog meer bestaat... Ik bedoel nu niet enkel.... hartstochten.
Ook ander soort belevingen: van natuur, kunst, wetenschap, het willen-begrijpen....
om niet te spreken van de groote onvermijdelijkheden, hè? Ziekte, zorgen, gezwoeg,
ellende! Hoeveel menschen zijn er niet, die om zoo te zeggen nóóit aan de liefde
toekomen. Werk, het dagelijksche werk, de meeste levens worden er totaal door
beheerscht. Daar is óók poëzie in, maar 't is moeilijker te geven, er jezelf en anderen
mee te bevredigen....’
‘In óns werk zeker.’
‘In alle werk. O, in de meeste fransche romans, die van Maupassant bijvoorbeeld
en van Bourget, komen alleen maar rijke menschen voor, die niets omhanden hebben.
Maar dat zijn toch immers uitzonderingen, en gewoonlijk niet de merkwaardigste.
't Is wel makkelijk voor die schrijvers; zulke niksnutten hebben de tijd, je kunt ze
laten doen wat je wilt. Maar verreweg de meeste menschen zijn arme ploeteraars,
die nóóit de tijd hebben. Ik voor mij, ik voel er steeds meer voor, de romans te
schrijven van die.... talloozen, die altijd voort moeten, werken en hun mond houden.
En die, wat liefde en geluk betreft, maar nemen wat hun wordt toegeworpen....
Negentig procent van het menschdom, zoo niet méér!’
‘Nou-nou!’
‘O.... geloof me zeg, de meeste romans, ook de mijne totnogtoe, zijn
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bij al hun artistieke ernst, hun somberheid dikwijls, toch eigenlijk nog te ....luchtig,
te frivool van levensbeschouwing.... niet dicht genoeg op de angstige harten.... Ze
praten van realisme. Och! Realiteit! Ook dit tooneelstuk van me....’
Huib brak plotseling af. Hoorende zelf zijn bitteren toon was hij opgeschrokken.
Hoe kwam hij er toe, zulke dingen te zeggen, hiér en nú! Hij keek naar Janne. Maar
zij leunde rustig achterover, in haar kussens, scheen volstrekt niet geschrokken, noch
verveeld.
‘Je hebt misschien gelijk,’ zei ze peinzig, stil voor zich heen. ‘Maar zeg, Huib,
geloof jij ook niet, dat een boel van die ellende, van dat algemeene gezwoeg en getob,
door onze eigen domme instellingen ontstaan is?.... Door ....ja, door het huwelijk
bijvoorbeeld? Wat een huichelarij geeft dat immers, wat een onnatuur! Broeinesten
van bekrompenheid, al die aparte huishoudentjes! Nee, ik-voor-mij.... tegen jou kan
ik álles wel zeggen, hè?.... ik zou er niets van moeten hebben. Ik zie er haast nooit
iets anders dan beroerdheid van.... Mannen en vrouwen, die verschrikkelijk hun best
doen, en toch niet gelukkig zijn, of maar héél kort.... Waarom niet meer vrijheid?
Niet meer leven, gezamenlijk, in de zonneschijn....?’
Huib blikte verbaasd in het mooie meisjesgezicht, dat hém niet aanzag, maar, wat
bleek en strak geworden, zeer ernstig stond. Eer droevig dan frivool scheen hem
Janne zoo. Vreemd meisje! Hij bewónderde.... gelóófde toch weer plotseling niet
geheel in haar, bewoog even zijn schouders. ‘Nou ja! Het bekende bezwaar, hè? De
kinderen.... Trouwens, wat werd er zonder het huwelijk van de maatschappij? Een
chaos.’
‘Ik weet niet.... Als die kinderen nu eens konden worden opgevoed, op
staatskosten.... in groote inrichtingen.’
‘Wat?.... Alsof daarvoor géén geld zou noodig zijn, daarvoor niet gezwoegd zou
behoeven te worden.... Nee, hoor - pardon, ik ben handelsman - concurrentie met
het gezin, het goeie gezin, onmogelijk!’
‘Hoeveel zijn er!
‘Jawel, maar.... die inrichtingen zeg! Gestichten, brr! Niets dan koude orde en
regelmaat. De arme stumpers zouden er verschrompelen!’
‘Je gaat af op 't geen er bestaat, weeshuizen en zoo.... Maar als dat nou 'is heel,
héél anders werd. Mooi en zonnig. Liefdevol beheerd. Met veel kostelijk plezier voor
al die kinderen, die nu vaak hokken in kelders en achterkamertjes. Buitenplezier,
spelen, sport. Zooals er, vooral in Engeland, toch al scholen bestaan.... je weet wel’.
‘Och maar.... Janne! Gesteld nu eens, al dat moois kon betaald worden, wie
vergoedt ooit een moeder?.... Jij zelf, zeg.... je hebt toch immers je moeder nog?’
Zij draaide zich geheel naar hem toe. Groot en donker stonden haar
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oogen. Huib merkte er plotseling door hoezeer het daglicht begon te minderen. Toch
dacht hij nog niet aan zijn tijd.
‘Ja,’ zei Janne, ‘ik heb ook een moeder.... gehad, nee 'k heb haar nóg. Zij, meer
dan iemand anders, zou me hebben laten verdorren, verschrompelen, als ikzelf er
niet.... och! Ook m'n arme vader, doodgezanikt, geplaagd, gemarteld heeft ze hem,
de egoïste.... Geloof me, Huib, zóó zijn er óók, en veel meer dan je denkt.... Jij
idealist!.... Nee-nee, hoor, voor mij geen huwelijk, - dat nóóit en noóit!’
Bevreemd, meelijdend in-eens, toch ook sterk geïmponeerd, en een beetje geërgerd
tegelijk, keek Hoogland op. ‘Meen je dat werkelijk?’ Zijn stem hokte. Een
wonderlijk-beklemmende ontroering steeg plotseling in hem op, waartoe alles scheen
samen te werken: het mooie meisje daar op den divan, deze heerlijke kamer van
artieste, het begin van schemer, hun vreemde gesprek over liefde en huwelijk.... in
één flits ging het alles door zijn droomen, en een soort van vóórgevoel.... vaag besef
van een heel ander leven.... Zijn handen omgrepen de zijleuningen van zijn stoeltje.
Maar hij wendde zijn blikken van Janne af, trachtte te glimlachen: ‘Nou ja, hoor 'is.
Daar zijn er wel méér die dat beweren.... Toch, hè, als H i j maar eens komt!’
‘Tjassus!.... Zulke dingen moest jij niet zeggen!’ Ze had op den grond gestampt.
‘Dat heeft er nou juist niéts mee te maken!... Liefde? Een “hij!” God!.... Ik zal er
misschien wel nóóit buiten kunnen.... Maar geen gebóndenheid, geen gewóónte, geen
plicht, geen moéten! Begrijp je dat niet? M'n hemel, ben jij een artiest?’
‘Ik heb wel eens gelezen’ - Huib bloosde, maar zijn glimlach werd langzaam-aan
ironisch - ‘dat ten slotte álle vrouwen.... veel meer dan wij.... naar orde en regel
verlangen, naar een rustig en onbesproken leven, conform aan de eischen van de
maatschappij.... Ben jij zoo anders?’
‘Ja, já, já! Ik ben zoo anders! O! Heelemaal anders! Ik.... ik haat de maatschappij
met z'n orde en z'n onderworpenheid. En’ - zij wees naar hem met haar vinger en
keek hem sterk aan - ‘jij ook, Huib Hoogland! Jij ook. Jij uit menschenliefde en ik
uit.... uit eigenliefde misschien wel. Ofschoon ik toch eigenlijk ook.... aan alle
anderen....’
‘Ja.... maar in godsnaam, zeg wat wil je dan!?’
‘Wat ik wil?’ Zij boog zich voorover. Haar gave gezicht, met de nu donker
gloeiende oogen en wijdstaande neusgaten, naderde 't zijne. ‘Mezelf blijven, dat wil
ik. Alle rollen spelen en toch mezelf blijven. Onafhankelijk. Mijn eigen leven, mijn
eigen krachten “auskosten” tot op de laatste druppel! Kán ik het helpen dat anderen
in armoe en kleinzieligheid rondploeteren? Ik voel me daar niet verantwoordelijk
voor. Ik wil... leven, mijn léven leven, genieten!’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

114
Ze zwegen.... 'n Deurklop. Op schrokken ze en keken elkander aan. Ongeduldig
verzet lag in hun vasten blik en een sterke verstandhouding. In dit oogenblik, waarop
het verstoord ging worden, scheen hun samenalleen zijn voor Huib en Janne een
plotseling groot en dierbaar ding geworden; buiten woorden en meeningen om leek
een band ontstaan, naamloos, maar onweersprekelijk, en even zoet als weemoedig.
Janne fronste de wenkbrauwen, liet nóg eens kloppen. Dan riep ze: ‘Ja-ja!’ alsof ze
't al méér had gedaan, en bootste een glimlach na, terwijl ze opsprong, haar bezoeker
met uitgestoken hand tegemoet tripte.
Het was een wat spichtig mannetje van zeven- of acht-en-twintig jaar. Hij bewoog
zich zenuwachtig en boog overdreven, zwaaiend met een vijftal roode rozen, welker
steelen hij in de linkerhand geklemd hield. ‘Ik zie,’ zei hij, terwijl zijn kamergrauw
gezichtje zich tot een uitdrukking van teleurstelling vertrok, ‘ik draag uilen naar
Athene! 't Spijt me enorm, Janne, dat ik al bij voorbaat in zoo geduchte mate
overtroefd ben, maar enfin, ik hoop dat je deze minder kapitalistische hulde toch ook
zult willen aanvaarden. Wat een leed heeft het me gedaan, dat ik niet kon komen
gisteravond. Maar ik heb ervan gelezen. Enorm. Hartelijk gefeliciteerd met je succes!’
Zijn geluid was lichtelijk krassend en niet zonder affectatie. Opvallend eenvoudig
daarna Janne's stem: ‘Ik dank je wel, Gerard. Prachtig je rozen. De heeren kennen
elkaar zeker. Nee? Kom! Ik dacht, allebei letterkundigen.... Meneer van Wijnbergen,
meneer Hoogland.’
‘Tiens!’ deed het mannetje verrast. ‘Is u de schrijver? Ei-ei! Maar dan feliciteer
ik ook u, mijnheer! Enórm succes, nietwaar?’
Huib bedankte, een beetje hoog, en toen ze alle drie waren gaan zitten, Janne thee
inschonk: ‘Ik heb, geloof ik, wel 'is wat van u gelezen.... Neo-romantiek.... heet het
zoo niet?’
‘Hm! Ja! Ja!’ - van Wijnbergen, met opgetrokken wenkbrauwen en een spottend
glimlachje, betastte, tusschen duim en wijsvinger, den punt van zijn neus - ‘Zoo is
het, zoo is het. Neo-romantiek. U veracht waarschijnlijk een zoo onnoozel streven,
in deze nuchtere tijden romantiek te willen scheppen. U en uw mederealisten hebt
de wereld veroverd’.
‘Verachten? Integendeel! Ik verbeeldde me zelfs, dat ook wij, realisten - zooals u
zich uitdrukt - feitelijk allen meer of minder romantiekerig waren aangelegd. Maar
u zult het waarschijnlijk niet zoo zien’.
‘Hm!.... Jawel Het groote verschil blijft, geloof ik, dat u meent, met onze eigen
periode van materialisme, met de lieden om ons heen, iets te kunnen beginnen in
litteratuur. Wij voor ons betwijfelen dat. Wij vluchten liever weg, naar lang vervlogen
eeuwen, toen er nog wat verheffing, wat échte poëzie mogelijk was’.
‘Dat 's braaf van jelie, hoor, Gerard,’ knikte Janne. ‘Je bent het dus
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niet ééns met de Génestet: Poezie is overal, overal te vinden.... Maar intusschen zit
je nog maar altijd na' die mand met rozen te turen en brandt natuurlijk van
nieuwsgierigheid, welke vuige materialist mij dat poëem wel mag hebben
opgedragen.’
‘Ja! Ja!....’ van Wijnbergen trok zijn wenkbrauwen nog hooger, spitste zijn lippen,
constateerde opnieuw met duim en wijsvinger dat de punt van zijn neus er ook nog
altijd was. ‘Wel!.... Hm!.... Ik onderstel....’ En keek naar Huib.
‘O nee, o nee!’ lachte deze. ‘Was 't maar waar! Ik ben schandelijk in verzuim
gebleven gisteravond. Met al m'n gevoel voor de realiteit schijn ik me toch nu en
dan te veroorloven abstract te zijn.... Maar ik hoop het 'is goed te mogen maken. Mag
ik, Janne?’ Hij keek er haar sterk bij aan.
‘Je mag, hoor!’ zei het meisje, en gaf hem zijn blik terug. ‘Overigens hadden ook
w i j onze auteur wel 'is mogen huldigen met een bloemetje.’
Op dit oogenblik kwam zonder kloppen Ruth van Dijck binnenstuiven. Haar
verweerd gezichtje zag er warm en vroolijk uit. ‘Zoo kinderen!’ Dan aanstonds,
Hoogland herkennend: ‘O, pardon meneer!’
‘Hoe zoo pardon?’ vroeg Huib met iets overmoedigs.
‘Nou, dat ik u ook tot de kindertjes reken. Maar misschien vind u dat juist wel 'is
aardig.’ Ze keek hem guitig aan. ‘Weêr een bezoek achter de schermen? 't Schijnt u
te bevallen!.... Dag, Janneke, dag Gerard, hoe is 't met jelie?.... Toe zeg, geef me 'is
gauw een kop thee, ik versmacht. Zijn Dries en Mels er nog niet?’
‘Nee.... zouden die komen, dat je weet?’
‘Wát? Natuurlijk?.... Naboomen over gisteren, begrijp je toch! Hoe vond je die
Dries weer met Ali Gerbrandts?’
‘Hij verliest z'n carrière niet uit het oog, hè?’
‘Nou maar, ik weet niet, hoor, of hij 't wel verstandig aanlegt op die manier. De
baas vond het niks-niet aardig, geloof ik, en hij kon er hem best 'is uitgooien, als dat
zoo doorgaat.’
‘Kom wel nee. Hij heeft hem veel te veel noodig. Weet je toch ook wel. De zaak
bovenal.’
Flang! vloog de deur weer open. ‘Dames en heeren!’ bulderde een forsche stem,
imiteerend die van Gerbrandts. En ook Driesse, Hoogland ziende, riep schrikkend:
‘O pardon!’ Zoodat allen in lachen uitbarsten.
‘Het mag dan twijfelachtig zijn of ik nog tot de kindertjes behoor’, kwam Huib
leuk, ‘maar onder de dames-en-heeren meen ik me wel te mogen rekenen’.
Achter Driesse's breeden rug bleek Melchior Spin zich te verschuilen, en een
oogenblik later, na driftigen klop, kwam een jong architect binnenhippen, één-en-al
beweging, met zijn fluweelen buisje, zijn gebatikte flapperdas.
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‘Dát zijn eigenlijk de artiesten tegenwoordig,’ hoorde Huib zich toefluisteren. 't Was
Ruth, die achter hem stond. Hij kwam daarjuist, zoo vertelde dat jongemensch, van
Berlage's nieuwe gebouw voor de ‘Algemeene’ op het Damrak, had er de
wandschilderingen van Der Kinderen gezien, bijna af. Verrukkelijk! Welk een heldere
en lieflijke welsprekendheid! Welk een adeldom! Ziedaar dan de volle reactie op het
geesteloos realisme en impressionisme. De kunst in dienst van de idee! ‘Of van een
financieele onderneming,’ zei Spin zachtjes... De kring werd intusschen uitgebreid.
Er ontstonden verschillende gesprekjes. Huib, innerlijk plotseling zeer verward en
als van buitenaf geplaagd door een groeiende verlegenheid, vroeg, om maar iets te
zeggen, aan Van Wijnbergen, die nog naast hem zat, of ook hij zulk een principieele
tegenstander van het zoogenaamde realisme was; hij had er onmiddellijk berouw
van.
‘Een penibele vraag, meneer,’ zei, na een snellen, achterdochtigen blik tot Huib's
oogen op, het smalle mannetje, en hij herhaalde een paar keer, peinzend, 't manuaal
langs den neuspunt. ‘Principieele tegenstander ....daar zou ik nog 'is goed over moeten
denken.... Weet u, het lijkt me, om te beginnen, zoo gevaarlijk, je eigen tijd te
beschrijven, je staat er nog midden in, ziet alles van veel te dichtbij.... En.... je stelt
er natuurlijk een hevig belang in, wordt wel gedwongen partij te kiezen.... partij en
levensopvatting.... partij en politiek zelfs. Dat lijkt me het grootste gevaar. Je
verafschuwt het burgerlijke, spreekt van zelf.... je wordt socialist, revolutionair, gaat
tenslotte op in de propaganda.... En dan ook: wat een nervositeit, wat een onrust, te
moeten dénken over al die dingen... Je stijl wordt er abrupt, gesaccadeerd van, verliest
alle rhythme....’
‘Dacht u?’
‘Onvermijdelijk!’
Van Wijnbergen danste op zijn stoel. Zijn mager gelaat stond in grijns vertrokken.
Huib keek hem aan van terzij. ‘Onrust en nervositeit,’ prevelde hij.... ‘Mogelijk ja..’
‘Maar meneer van Wijnbergen, excuseer!’ was Melchior Spin intusschen
ingevallen, ‘vindt u dat werkelijk verkeerd, dat een artiest partij kiest in de groote
vraagstukken van zijn tijd? Alle geestdrift laat zich toch ook in kunst verwerken. Ik
zou zoo denken.... mij lijkt het iets heel natuurlijks, dat een kunstenaar, in deze tijd,
zich bij de arbeiders aansluit. Daar is idealisme, daar is de toekomst.... U, Meneer
Hoogland, u is toch socialist, nietwaar?’
‘Wàt?.... Ja! Maar de propaganda zal toch, vrees ik, nooit veel aan me hebben,’
weerde Huib met een verlegen glimlach.
‘Dat weet ik nog niet. Oppervlakkig, ja....! Maar wat van uw werk uitgaat, is een
diepere propaganda.’
‘Zeg'is, in godsnaam hier geen politieke twistgesprekken,’ wierp Janne
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ertusschen door. ‘On ne parlera pas de Dreyfus! Zoo'n verbod ga ik hier ook eens
aanplakken. On ne parlera pas du h.p.’.
‘Du h.p....? Wat is dat nu weer?’ vroeg Melchior, eenigszins gehinderd.
‘Dat 's de “huidige productiewijze”, weet je dat nog niet eens? Die wil nou socialist
heeten! Lees je Taks Kroniek niet?’
‘Hm!.... Nee..’ De acteur keek geërgerd. ‘En ik begrijp ook niet, hoe je grapjes
kunt maken op zulke dingen. Terwijl diezelfde h.p. zooveel duizenden slachtoffers....’
‘M'n hemel, Hoogland, wat scheelt er in-eens aan?’ riep Janne ironisch-verschrikt.
Huib had plotseling op zijn horloge gekeken, was opgesprongen. Kwart voor
vijven! Hij moest onmiddellijk naar kantoor. Hoe kwam hij er toch toe, zoo
zorgeloos.... vreemd abstract.... Excuses stamelend liep hij snel naar de deur, groette
vandaar het gezelschap met een ietwat stijve buiging. De gastvrouw tripte naar hem
toe.
‘Die kreeg het hier zeker te benauwd,’ gichelde van Wijnbergen zachtjes tot zijn
buurman, den jongen architect. Deze deed of hij 't begreep en lachte, hem toeknikkend,
ijverig mee.
‘Adieu,’ zei Huib, Janne de hand reikend. Hun blikken haakten zich in elkaar.
‘Zien we je nu ook 'is bij ons? 's Avonds gaat zeker moeilijk. Maar mócht je 'is vrij
zijn....’
‘Héél graag, hoor.... Dag!’ Hoeveel bleef tusschen hen onuitgesproken. Maar een
warmte was weer in haar blik, die Huib sterk ontroerde. Ze bleven elkander nog even
aanzien en Janne glimlachte; bijna teeder begrip scheen los te komen. Toen ontrukte
hij zich.
Huib liep een trem achterna, ging achterop staan. Zijn haren prikten, hij nam zijn
hoed af. Dat stijve, zwarte hoedje; wat een banale burger was hij toch!
‘Auskosten,’ had Janne gezegd, tot op de laatste druppel. Het leven genieten....
Pracht van een meisje.... Van wie ze die rozen toch zou hebben?.... Hevig stak hem
weer de jaloezie....
Maar, godnogtoe, al twee minuten voor vijf! Hoe had hij, zóó lang....? En dan die
trem, die maar niet opschoot....
(Wordt vervolgd).
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Huisgezin,
door C. Tielrooy-de Gruyter.
I. Melopee.
Want zóó leef ik temidden van de andren;
Mijn man, mijn kind, en maagd:
Mijn handen breien de zachte wol,
Met de brandende, fulpen kleuren;
Mijn handen raak'len het trage vuur
Om de vlammen tot spoed te keeren;
Mijn handen plengen het gulpend water
Van den regenboog-kleur'gen straal.
Mijn handen snijden het daaglijksch brood
Met de bruine, glimmende korsten;
Mijn handen dragen de bloemen in
Met de roode en paarsche gloeiing;
Mijn handen spreiden de vruchten uit,
Gespannen tusschen schillen en pepijnen;
Mijn handen betasten, in 't vergeelde boek,
't Blad, waar d'oude gedachten op leunen;
Mijn handen spelen een simpel spel
Met vierkante, houten blokken;
Mijn handen streelen het donzig haar.
Van het staamlende kinderhoofd;
Mijn handen zoeken steun in leed,
Bij andere, wijzer en warmer;
Mijn handen drukken daags op elk ding
Van 't leven den stempel der bezegeling.
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II. Arbeid.
Wij schreven bij het schijnsel der lampen,
Van dingen, die voorbijgaan, in de ziel.
Hoe de woorden op 't papier zich hechtten,
Wij weten niet, hoe dat zoo geviel.
En rondom ons heen staan de boeken
In wichtige rijen strekkend gelegd;
Maar het antwoord, waar wij allen naar zoeken,
Zij hebben het ons nimmer gezegd.
Hun ruischende stemmen uit verstorven eeuwen
Scheuren schichtig de stilte van 't vertrek.
Daar zijn de perkamenten folianten
Des schrijvenden monniks achter ijz'ren rooster;
Om 't goud-rood-blauw der lettergiganten
Straalt lichtend nog de wijding van het klooster.
Daar zijn de spelen van den Engelschen dichter,
Die in 't leven zag een onmetelijk spel,
Die menschen schiep uit droomengaas, en lichtte
De tooverkollen krijschend uit de hel.
Daar zijn de oude, Oostersche wijzen;
De blikken houden ze inwaarts gekeerd,
't Zij zon of maan aan den hemel komt rijzen,
En chrysanthemum na de lotuskelk keert.
Van het leven aanvaardden allen de boeien,
't Zij wars of willig rammelt de keten;
Ook zij, die wij voor immer heen zagen roeien,
Hebben nimmer een anderen weg geweten.
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De fanfare ‘de Sint-Jansvrienden’.
door Ernest Claes.
Aan Herman Teirlinck.
ALS de mannen van Averbode Zondags 's avonds in een herberg ieverans bijeen
zitten, dan komen ze der elken keer weer op terug, en dan vertelt de eene er dít van,
en dan weet de andere er nog dàt van, en dan slaan ze met hun vlakke hand op hun
knie dat het patst, en lachen dat hun kaken er zeer van doen. Want de fanfare, ziet
ge, dat is eigenlijk het eenige dat er ooit in Averbode is voorgevallen. Wat er daarvóór
gebeurd is, dat weten de menschen zoo heel goed niet meer. Met het bestaan van de
fanfare is er om zoo te zeggen een specie van nieuwe tijdrekening begonnen, en
wanneer ze over iets spreken dat al eenigen tijd geleden is, dan zeggen ze niet: ‘in 't
joar zoeveul of zoeveul,’ maar wel: ‘in 't joar veur de fanfare of noa de fanfare’, en
dan weten ze bij ons veel beter wanneer het gebeurde dan wanneer ge met cijfers
zoudt afkomen.
Ze zeggen wel eens dat muziek de menschen zachter van karakteir maakt. Dat kan
waar zijn op andere plaatsen en bij andere menschen, maar bij ons was het juist het
kontrarie. Kwam dat misschien doordat de menschen van Averbode anders zijn? of omdat het ‘slecht’ muziek was? Ik weet het niet zoo heel juist, maar het zal, naar
mijne meening, wel de kwestie van het muziek geweest zijn. In ieder geval, zooals
op alle parochies waar er maar één fanfare bestaat in de plaats van twee, een liberale
en een katholieke, heeft het muziek bij ons niets anders uitgewerkt dan dat het
mannevolk drie jaar lang meer dan ooit gewallebakt heeft, veel baldadigheid
uitgestoken, veel bier gedronken, dat er iederen Zaterdagavond in al de huishoudens
waar ze een muzikant hadden, tegen dat de repetitie begon kwestie was over ‘de vijf
cens veur den utleg’ (want wie heeft er Zaterdags nog iets over van zijn pree van
Zondags te voren?), dat het den eersten Zaterdag van elke maand volop ruzie was in
dezelfde huishoudens ‘veur de frang oem af te legge oep 't instrement,’ en het jong
volk zijn kop nooit zoo zot gestaan heeft als in dien tijd. Wanneer ge met de
vrouwspersonen zoudt spreken over den tijd van de fanfare, dan zullen ze langzaam
met den kop knikken en in diepen ernst verzuchten: ‘Da ze doar in godsnoam moar
noeit of van ze leve nie miêr mee afkome!’ En wanneer de moeders in de Meimaand
met hun kinderen aan de rokken beeweg gaan naar Scherpenheuvel, dan moeten de
bengels er niet op rekenen dat er ‘èn troempetteke’ of ‘èn noeneke’ aan de kramen
zal los te maken zijn. Geen kwestie van! De moeders van Averbode hebben voor al
hun levensdagen genoeg van muziek, zelf van trompettekens
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en noenekens. En zoo er nog veel vrouwlie heimelijk een beetje kwaad zijn op den
smid, dan is dat simpel en alleen omdat de smid een van de mannen was die er mee
begonnen waren, en zelfs onderpresident van de fanfare is geweest zoo lang ze heeft
bestaan.
Eigenlijk is het gekomen doordat men in Oxlaar een fanfare had opgericht. Sooi
van Sjaske was er muziekmeester, of ‘moatsloager’ zooals ze dat zeggen, en den
eersten keer dat ze uittrokken, dat was toen de pastoor van Oxlaar ingehaald werd,
mijnheer Brissac, die ook de eerste pastoor van Oxlaar is geweest, want vroeger
stond daar geen kerk. Ik kon toen zoo wat tien jaar oud zijn, en ik was natuurlijk met
al de bengels van Averbode op de inhaling van den nieuwen pastoor aanwezig. Aan
de eerste ark stonden de menschen allemaal te wachten, Rikske Sas vooraan, de
fanfare onmiddellijk achter hem, en deze had al het beziens. Pastoor Brissac stapte
daar uit het rijtuig. Rikske Sas, die toen gemeenteraadslid was voor Oxlaar in het
konsèl te Sichem (Oxlaar en Averbode zijn twee gehuchten van de gemeente Sichem),
deed de aanspraak, en het papier dat hij tusschen zijn vingers hield klepperde van de
gepaktheid gelijk een elzeblad in den wind. Want uit die voituur waren ook de prelaat
van het Averbodesch klooster en de Deken van Diest gestapt, en aan dat groot volk
had Rikske zich niet verwacht. Toen hij gedaan had, en geroepen: ‘Vivan onze nieve
pastoêr!’ klonk ineens achter zijn rug: ‘Een! Twee!’ van Sooi van Sjaske die de maat
sloeg, zoo rap en zoo hard dat de menschen er allemaal een beetje van verschoten,
en den nieuwen pastoor een oogenblik vergaten om naar Sjaske te kijken. De fanfare
begon onmiddellijk haren pardeblee*), - ze kende er nog maar éen, - maar de pastoor,
die dat natuurlijk toen nog niet weten kon, stak even zijn hand op en deed ‘Ssssst..’,
en die het merkten deden ook dadelijk allemaal ‘Ssssst’ want ze zagen dat de pastoor
eveneens een aanspraak ging doen. De muzikanten hielden op met blazen, de eene
voor en de andere na, en het was een oogenblik een verward getoeter van plots
afgeknepen noten, een piston deed nog eens: ‘teu teu..’, de tuba van Stinus Boets
bralde zwaar, de groskès†) bofte een enkelen slag, en Goeie Jef, de bugel-solo, pitste
heel alleen wel vijf of zes hooge noten af eer hij 't wist, daar Jef zijn oogen toedeed
als 't in de hooge noten kwam. Pastoor Brissac begon zijn aanspraak, en daar hij een
Waal was en zich in 't Vlaamsch nog niet al te fel van dikte kon trekken, luisterden
de menschen met gespannen aandacht. Toen hij gedaan had kommandeerde Sooi
van Sjaske weer: ‘Een! Twee!..’, maar de muzikanten waren nu zoo scheutig niet,
en daarin hadden ze gelijk, want de Deken van Diest hield ook nog een aanspraak.
Die van Oxlaar waren trotsch over hun fanfare, en in Averbode waren ze daarover
een beetje jaloersch. En zoo kwam er daar stilaan sprake van

*) Pardeblee = pas-redoublé (stapmarsch).
†) Groskès = grosse caisse (groote trom).
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ook een fanfare op te richten. De jonge mannen klapten over niets anders meer. Ze
zochten mekander op om er over te spreken, om plannen te maken tegen dat ze
bestond, en van-eene-pas zaagt ge der ieverans eene op het veld staan die, in plaats
van voort te werken, een marsch tusschen zijn lippen aan 't blazen was, terwijl hij
met zijn vingers op zijn riekesteel of schoppesteel trommelde precies of daar pistons
van een instrument op stonden. Bij het kleiner geslacht, koewachters en schooljongens,
was het nog erger. Ge kondt geen vlasharigen knaap van Averbode tegenkomen of
hij was een stuk pardeblee aan 't zingen of een soldatenmarsch aan 't fluiten, en
meester Sieben, die met het schoonste geduld van de wereld er nooit toe gekomen
was om die rakkers ook maar op min of meer treffelijke wijze een Meiliedje of een
Brabançonne te doen zingen, stelde tot zijn groote verbazing vast dat zijn scholieren
opeens allemaal een bijzonderen aanleg toonden voor cijfermuziek, en daarbij kelen
opzetten als trekorgels. De jeugd van Averbode ontpopte zich als zeer muzikaal
begaafd, en Rikus van Noei, die viool spelen kon en tot dan toe de eenige artist van
Averbode was geweest, zou zich al heel gauw overvleugeld weten.
Miel van de Buskop was de eenige van Averbode die muzikant was in de fanfare
van Oxlaar. Elken avond, als het ietwat weer was, zat hij voor zijn huis op den rand
van de steenwegsgracht op zijn bugel te repeteeren, en rond hem zaten er dan altijd
zes zeven te luisteren alsof het de schoonste melodie was die ze ooit gehoord hadden.
Ze maakten hun bedenkingen over hooge en lage noten, over kleine en groote
instrumenten, over goede en slechte muzikanten, en Miel van de Buskop, die gaarne
liet hooren dat hij het reeds allemaal kende, gaf de noodige toelichtingen. Ze zaten
daar in den donker met hun rug naar de haag, en als er iemand over den steenweg
langs kwam dien ze niet kenden, dan zwegen ze een oogenblik allen te gelijk. Ge
zaagt dan alleen de roode vonk van hun pijp, of ge hoorde der eene zijn keel schrapen,
of stilletjes iets mummelen. Schoone avonden waren dat. Achter het veld, daar over
den steenweg, zagen ze de ruiten bij Trien van Gille en bij Petekke rood glimmen.
Rechts hoorden ze Heinke smid nog op zijn aambeeld bonken, links zagen ze bij
Viktalke door de openstaande achterdeur het haardvuur onder den koeketel vlammen,
en daar klonk soms nu en dan ergens een meisjesstem helder door den avond, en dan
staken ze belangstellend den kop omhoog en luisterden een oogeblik. Zoo waren ze
daar elken avond in een stemming alsof het de vooravond van Sint-Jans-kermis was.
‘Ik kan me der moar nie ut verstoan,’ zei Sooi van Frans Pastoor, ‘woaroem da ge
zoe straf moet bloaze veur die hiêl fijn note!’
‘Joa,’ zei Miel van de Buskop, ‘en hoe hoêger hoe straffer.... Wil ik er de
k o n t e r d o es uthoale?’
En met al zijn geweld, zoodat de asem langs zijn mondhoeken uitproestte, blaasde
hij een piepfijne heel hooge noot, één oogenblik maar, en hijgde dan:
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‘Da was ze!.... Hedde 't geheurd?’
Ja, ze hadden het gehoord, en Tist, Sooi zijn broer, die zich had dik gemaakt alsof
hij zelf die konterdo had moeten blazen, zuchtte: ‘Wel sakkerloot nog toe!’ van klare
bewondering voor Miel zijn kunnen.
Dan speelde Miel nog een stuk uit een pardeblee, daarna van
En rijen es plezant,
En rijen es plezant,
Rijen oep è karke zonder wiele....

dat ze allemaal stillekens meeneurden, en dat door Miel verklaard werd als zijnde
een p o l k a , wat niemand van hen ooit gepeisd had ‘van zoê'n sumpel voeiske’. Hij
legde hun ook de geheimen van de muziekkunst uit, en verduidelijkte wat de kordelaa*)
was: de noten rap achter mekaar kunnen afpitsen, tet-tet-tet-tet-tet-tet, bij dubbel en
driedubbel crochen, dat was de k o r d e l a a , en die dàt kon die mocht overal komen
met zijn instrument, zegde Miel. Als de toekomstige virtuozen dit hoorden, zuchtten
ze, en hun geestdrift slonk een beetje. Miel deed het daarna op zijn bugel voor.
War van Gille mocht dan eens probeeren of hij er iets ‘uthoale kost’. Hij stak eerst
zijn sjiek in zijn vestzakje, spuwde eens in 't gras voor zijn voeten en zette het
a m e s u u r †) tegen zijn lippen.
‘Ik zal gedorie es ne mezurka aflappe,’ zei War lachend.
‘De pistons allemoar los da's d o ,’ leerde Miel.
War blaasde en had van den tweeden keer de d o . Ze kwam er fel uit, docht hun.
‘Naa de veurste en den echterste piston, da's r e ,’ zei Miel weer.
Na wat hoempen en stoempen van valsche brabbelnoten kwam de r e los, en ook
m i , en f a , en s o l . Maar hooger dan s o l geraakte War niet, wat hij ook geweld
deed en wind gaf dat ze zijn asem hoorden sissen, - de bugel kwakte en scheurde en
brobbelde alsof hij den nek werd omgewrongen, maar wou geen l a lossen. War nam
het instrument van zijn mond weg.
‘Wel potverblomme,’ hijgde hij, ‘ne mens zaa zèn moêik ut ze lijf bloaze oep zoê'n
dink’.
‘Van de kordelaa kende nog nie veul, War,’ lachte Jef van Petekke, en om goed
te doen hooren dat hij wel begreep wat de k o r d e l a a was deed hij met zijn tong:
r r r r r r r r r r r r r r r ....
‘Oe luppe zèn te dik veur ne bugel,’ troostte Miel, ‘ge moet gij moar liever nen
troembon of nen tuba neme’.
Een paar anderen probeerden ook eens. Muzikant worden scheen hun toch
moeilijker dan ze eerst gemeend hadden, en ze kregen meer en meer respekt voor
Miel van de Buskop die de noten er zóó maar van den eersten slag kon uithalen, en
‘eerste bugel’ speelde in de Oxlaarsche fanfare. In die dagen was Miel van de Buskop
de meest gezochte personaliteit van heel de jeugd

*) Kordelaa = coup de langue (tongslag).
†) Amesuur = embouchure (mondstuk).
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van Averbode, en Lieske Buskop, zijn moeder, had er daarom al eens over gesproken
om ook maar herberg te houden. Want er waren dan behalve dien bugel van Miel
ook nog twee jonge vrouwlie, Marie en Fien....
Dat het van de jonge mannen zelf niet kon komen, dat wisten deze wel. Als er in de
parochie zoo wat te beredderen was, met de gemeentepolitiek of met de kermis, dan
hadden Peer de smid en Frans van Susses gemeenlijk het groot woord, en daarom
lieten ze den smid en Frans nu ook niet gerust met die fanfare. Het waren alle twee
herbergiers, en ze werkten dus op hen langs den kant van het profijt, daar een sjosseteit
overal veel verteer meebrengt. Frans van Susses klapte er wel over met iedereen, dat
dít zou moeten en dàt zou moeten, dat er in Averbode nu eens juistekens niets was,
maar verder geraakte hij ook niet. Bij den smid deden de muzieklustigen dan terecht
nog gelden dat hij, als mamber van 't gemeente-konsèl, iets moest doen voor de
parochie, of zoo niet dat ze bij een volgende gemeentekeus voor een andere lijst
zouden stemmen. De smid wilde wel, maar Melanie, zijn vrouw, was er niet voor te
vinden, alleen maar om te laten zien dat de smid naar haar moest luisteren. Ze kregen
die twee dan op den langen duur toch zoo ver, op een Zaterdag dat ze ergens naar
een koopdag geweest waren en een paar pinten uithadden, dat ze naar den pastoor
gingen om dezen zijn gedacht te vragen. De pastoor kon er al niet veel van zeggen,
hij liet de mannen een glas bier drinken en een sigaar smoren, zei dat hij er precies
niks tegen had als de muzikanten maar niet voor de danszalen gingen spelen in den
kermistijd, en als 't maar geen aanleiding gaf tot ruzie of baldadigheid, waartegen
Frans van Susses en de smid de heiligste verzekering gaven dat daar absoluut geen
kwestie zou van zijn. Ze drukten er wel vier vijf keeren op dat de fanfare zou heeten:
D e S i n t - J a n s -v r i e n d e n , ‘oem meniêr pastoêr oêk è klein plezirke te doen’,
zei de smid, daar Sint-Jan-de-Dooper de patroon is van de parochie Averbode. De
pastoor deed echter precies of hij daar geen belang aan hechtte en het voor hem glad
eender zou geweest zijn zoo men de fanfare bij voorbeeld D e
S i n t -A m b r o s i u s - v r i e n d e n of iets in dien aard had gedoopt.
Die naam van Sint-Jan, meende Frans van Susses, was in ieder geval een zekere
waarborg voor het fatsoen van de muzikanten. En ze voegden er nog bij dat ze elk
jaar met Sinte-Cecilia een gezongen mis zouden laten doen, ‘dan heet èm er van zijne
kant oêk prefijt van,’ had de smid vooraf tegen Frans gezegd.
Dank zij dus dien koopdag en de goedhartigheid van den pastoor was de fanfare
eigenlijk gesticht. De twee mannen begonnen denzelfden dag nog de herbergen af
te gaan om te vragen wie er mamber wilde worden van de nieuwe sjosseteit, tegen
een uitleg van een halven frank per maand, en nu dat ze met de komplimenten van
den pastoor konden afkomen hadden
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ze er veel moed op, en deden precies of het alleen op verzoek van den pastoor was
dat er een fanfare werd opgericht. Al de herbergbazen lieten zich opschrijven, en
ook vele anderen, en alles bijeen waren er zes en twintig mambers. Alleen Lewie
Vernelen en de Frits van Nijves wilden niet meedoen. Lewie Vernelen was er tegen
uit vrekkigheid en ook vanwege de koeien, ‘doar de biêste ne schrik zaane kunne
pakke van zoê getoeter,’ en verschieten, en geen kalveren er in te krijgen. De Frits
van Nijves deed niet mee, al was hij herbergier, omdat hij alle-ze-leven een wringer
is geweest, en omdat hij uitgerekend had dat hij er zijn profijt niet kon uithalen en
het dus de moeite niet waard was.
Nant van Geurris van Sichem werd gevraagd om muziekmeester te zijn, samen
met Kleyne van Sooike Doris die zou meekomen ‘oem et es veur te spele’. De
repetities zouden gehouden worden bij Frans van Susses omdat die zijn herberg het
grootst was, en ook omdat hij de fanfare had helpen stichten. Op een Zondagnamiddag
moesten al degenen die muzikant wilden worden zich bij Frans laten opschrijven,
en daar waren er drie en dertig. Jef van Jan-Oomes, die te Brussel woonde, werd
president gekozen, de smid onderpresident, Frans van Susses en Bettes, zijn oudste
zoon, leden van het bestuur. En de week daarop begonnen de muzieklessen reeds.
Op dien eersten Zaterdagavond zaten ze bij Frans in de herberg achter de tafels
en langs de wanden, en ze keken met een nieuwsgierigen blik naar een zwart bord
op een houten stel, dat Nant van Geurris in de school te Sichem geleend had. Ze
voelden zich maar klein nu het ernstig begon, en daar werd niet meer zoo gebluft
over mezurka's en pardeblee's als vroeger.
Iedereen had nu reeds zijn instrument gekozen, en noemde er de bijzondere
eigenschappen van op. Ze hadden het in 't lang en 't breed over de grootheden uit de
muziekwereld van Sichem en Testelt, met het heimelijk verlangen later ook eens
eene beroemdheid te worden. En als er een nieuwe de deur opende en binnentrad,
dan werd die niet begroet met: ‘Dag Gust, of Tist’, neen, ze zegden: ‘Dag bugelsolo,
- of: dag iêrsten alto,’ en de aangesprokene was daarover telkens zeer gevleid. Frans
van Susses zat er bij als de vader van den heelen hoop, en vertelde nog eens van voor
tot achter wat het allemaal had in gehad eer ze zoo ver waren.
En zoo zaten daar op dien eersten Zaterdagavond Heinke Vernelen, Titte van
Peerken Haas, Frans van Kernele Gijbels, Jef Boets, Bettes van Tor, Kail van de
Potter, Sooi van Panneke Pastoor, Feel van de Schacht, Tist van Torekens, de Jesper,
Bettes, Sooi, Friede, War en Mon van Frans van Susses, Heinke smid, Peer van de
Swis, Rikske van Peer Gijskens, de Foester en Dorus van Rikus van Witte Jan, Jef
van Nettekens, de Boer en de Witte van Merte, Bet van de Witte Stalmans, Fons van
de Boer van Gehuchte, Hein en Dorus van de Keubber, Gust den Heul en Dokus,
zijn zoon, Staf van Tist van Driskens, de Piot van Nas, de Knots, Bet Kek,
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Lewie van Freeke, Rikus Kloek en Guske de Schoenmaker. Daar zijn er later nog
anderen bijgekomen en eenigen hebben het na een paar weken opgegeven, maar dit
zijn in elk geval de eersten geweest.
Zoo zaten ze dan allemaal te wachten en te praten en zottigheid te verkoopen. Daar
waren nog heel jonge mannekens bij, en ook al menschen van zekere jaren. De jongen
hadden natuurlijk de grootste snuit, en ze hadden het vooral gemunt op de Jesper en
den Titte van Peerken Haas. De Jesper liet ze maar lullen, en zei aan Titte:
‘Me zellen es zien of ze nog zoê groêt bakkes zellen hemme as de histremente der
zèn, hé Titte?’
Nant van Geurris en Kleyne kwamen eindelijk af, en de les begon. Ze moesten
allemaal met hun gezicht naar het bord gaan zitten en luisteren, dat was 't eerste.
Kleyne teekende met een stuk krijt de notenbalk en de noten op het bord, en Nant
gaf de explicatie. De noten, d o r e m i f a s o l l a s i d o , moesten ze een voor
een opzeggen, van onder naar boven en van boven naar onder, en dat was volstrekt
niet zoo gemakkelijk als ge misschien wel denken zoudt, voor menschen die daar
nooit of van-ze-leven iets hadden over gehoord. Iedere noot kon dan nog zijn 'n
r o n d e , 'n w i t t e , 'n z w a r t e , 'n c r o c h e , d o b b e l c r o c h e of d r i e d o b b e l
c r o c h e , en dan hadt ge daarbij nog de maten: maat van twee, maat van drie, maat
van vier.
Dat kenden ze natuurlijk niet op eenen avond, en daar zijn vele weken
voorbijgegaan eer ze wisten wat de rustteekens, de s o u p i r s en h a l v e s o u p i r s ,
d e f o r t o 's en p i a n o 's en c r e s c e n d o 's beteekenden. Het moeilijkst van al was
de kwestie van b e m o l s en d i è z e n , en een jaar lang heeft de Jesper gemeend dat
het ‘veemol’ was in plaats van ‘beemol’.
Hoe lang het geduurd heeft weet ik niet juist, maar in ieder geval, Nant van Geurris
is meer dan eens op het punt geweest zijn pijp naar een zijn kop te gooien, en Kleyne
van Sooike Doris zei te Sichem aan iedereen die het hooren wilde: ‘dat èm noeit ofte
noeit zoê'n felle kadees gezien haa as die van Everbeu’. Toen ze na de derde of vierde
les werden ingedeeld in s o l -s l e u t e l s en f a -s l e u t e l s , volgens het instrument
dat ze gekozen hadden, en de daarbij passende notenbalk moesten leeren, toen bleek
het dat er twaalf waren die een trombon wilden spelen,’ oemdat die veuroan stèn as
de sjosseteit uttrekt,’ en toen moest de muziekmeester zelf daar eerst nog orde in
brengen. Nant zong hun de noten voor, en hij probeerde zijn leerlingen ook te doen
zingen. Dat moest hij echter opgeven.
Want als de Foester, of de Jesper, of de Witte van Merte de gam wilden zingen,
dan kwamen er zoo'n onmogelijke klanken uit hun keel, dan sprongen ze van onder
naar boven en van hoog naar laag, dat er tusschen de achtereenvolgende noten soms
wel een heel octaaf lag, en dan trokken ze hun oogen zoo ver open dat Nant vreesde
dat ze der wat van zouden krijgen.
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De anderen lachten zich half ziek, zoodat het allemaal verloren tijd was. Het leeren
‘moat sloage’ gaf Nant ook op, nadat Tist van Torekens de pint van Gust den Heul
omgeslagen had en er daardoor felle ruzie was ontstaan.
De Jesper, - die niet goed zag, beweerde hij, - heeft eigenlijk nooit geweten of er
vijf regeltjes of maar vier op het muziekpapier stonden, en hij meende ook dat dit
volstrekt zonder eenig belang was. Hij had zich laten inschrijven voor een tuba, en
hij dacht halvelings dat, vermits hij zoo'n groot instrument zou hebben, de noten op
zijn ‘partie’ ook zouden grooter geweest zijn. En toen hij den eersten keer de voor
zijn instrument bestemde partitie ontving en zag dat dit het geval niet was, scheen
hem dat erg tegen te vallen.
Nant van Geurris kreeg ze met veel geduld en liefhebberij dan toch zoo ver dat ze
de grondbeginselen van de fanfaremuziek in den kop hadden, en van de theorie naar
de praktijk konden overgaan. Daar waren er goede en slechte bij, en Nant, die lange
jaren ondervinding had in de fanfare van Sichem, wist dat de sukkelaars wel
bijspartelen eens dat ze aan den gang zijn. Iedereen was er van overtuigd dat alles
van zelf zou gaan als de instrumenten er waren. Op een Zaterdagavond kwamen deze
aan, en 's anderdaags na het Lof trok de fanfare ‘De Sint-Jans-vrienden’ reeds rond
in het dorp.
Wij hebben bij ons nooit een lawaai gehoord als op dien Zondagachternoen. Geen
enkele van de muzikanten had ooit een muziekinstrument in handen gehad, buiten
de Piot van Nas die trompetter was geweest bij den troep. Ze wisten ternauwernood
hoe ze 't moesten vasthouden of hoe ze 't aan hun mond moesten zetten. En ze blaasden
allemaal tegen elkander op, pistons en tuba's, bugels en trombons, alto's en baritons,
eene dooreenmengeling van de onmogelijkste en de wildste geluiden, een wanklankig
oorverscheurend spektakel, alsof alle duivels uit de hel opeens over het stille Averbode
waren losgebroken. De Jesper was niet tot kalmte te krijgen, hij stiet moord en brand
uit zijn tuba, zoodat ze 't gemakkelijk in Oxlaar en Testelt konden hooren, en bij
iedere noot poefte hij zijn wangen in zijn mager gezicht zoo dik op alsof ze van
gommelastiek waren. Ondertusschen stonden zijn oogen op de menschen rondom of
die 't wel zagen hoe hij er overging, - ja, die zagen het, en hoorden het nog beter, en
waren er van overtuigd, dat de Jesper precies de eerste de beste niet was onder de
Sint-Jansvrienden. Gust den Heul sloeg op de groskès alsof hij er zijn zaligheid moest
mee verdienen, en Bet Kek, die de groskès droeg en niet zoo sterk was, schoof bij
iederen slag een beetje terzij. Dorus van de Keubber was tamboer en kende één
marsch, die hij altijd aan maar trommelde, en waarvan wel twintig bengels, naast
hem oploopend, de woorden meezegden: E n d e r a c h t e r k o m e d e r
n o g -n o g -n o g . E n d e r a c h t e r k o m e d e r n o g -n o g -n o g ....’ Dorus was
eigenlijk de eenige muzikant die er wat van kende, en hij liet dat aan iedereen goed
hooren. Ze hadden het er warm van, en met koppen zoo rood als ovens stapten ze
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over den steenweg, van de eene herberg naar de andere, behalve bij den Frits van
Nijves, en vooraleer ze ergens binnengingen schaarden zij zich in een halven kring
voor de deur en toeterden hun ketelmuziek nog een poosje voort, zooals ze dat zien
doen hadden door andere fanfares. Ieder trok zijn oogen wijd open en grabbelde over
de pistons precies als een heel serieuze muzikant, om de omstaanders te doen gelooven
dat hij er wat meer van kende. En Rezien van Victalis zei tegen Marjan van de Fox:
‘Me dunkt dat de mannen al goed spelen!’ Als ze ergens weggingen kwam de Piot
van Nas eerst buiten en blaasde op zijn bugel zooals ze bij den troep voor het appèl
blazen. Dorus van de Keubber die het, in zijne hoedanigheid van tamboer, als zijne
zaak aanzag om de muzikanten buiten te roepen, was daarover fel geaffronteerd, en
heeft van dien dag af altijd een pik gehad op den Piot van Nas. Ze hadden dien eersten
keer reeds allemaal een goed stuk in, en in Heinke smid zijn bariton was al een bluts.
Nu de instrumenten er waren kwam er meer leven in de repetities. Kleyne hield
zich met de mannen van den sol-sleutel bezig, en Nant van Geurris met die van den
fa-sleutel. Ieder had nu een ‘meziekbukske’, waarin de lessen stonden met de
verschillende noten en teekens, en daarin moesten ze thuis studeeren. Na twee dagen
speelde de Knots reeds van
Zand! Zand! Schoêne witte zand,
Oan vêftien cens de mand,
En doet er nog è seuleke bij
Dan es de zand veur mij!

en de Jesper kon op zijn tuba het airke van
Jan Smed! Jan Smed!
En 't zal zèn broek wel voare,
Jan Smed! Jan Smed!
En èm sloapt er bij in 't bed....

en iedereen stond er van te zien dat de Jesper dat zoo gauw kon. 't Was wel niet heel
en al volgens de wijs, maar het trok er toch op.
Eén ding heeft Nant van Geurris er nooit kunnen in krijgen, en dat was: zacht
spelen. Ze blaasden allemaal om het hardst, met vollen asem, en een stukje ruit in
den waaier boven de deur rammelde lichtjes bij elke noot. Ze hechtten echter meer
belang aan hard spelen, zich laten hooren, dan aan juist spelen. Over dit laatste konden
de menschen van Averbode toch niet oordeelen, meenden ze terecht, en over het
eerste wel. Het volk van Averbode had ook een veel hooger gedacht van de mannen
die een groot instrument bespeelden dan van degenen die maar een bugel of een
piston bezaten, en Rikske van Peer Gijskens is bekanst zijn lief kwijt geraakt omdat
hij maar een klein instrumentje had. Als de Jesper - hij zette zich onder de repetities
altijd in zijn hemdsmouwen van de warmte - alleen de gam moest spelen, dan begon
hij al te zweeten aan de d o , en als hij
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aan de s o l kwam waren de aderen op zijn voorhoofd zoo onheilspellend blauw
gezwollen, dat iedereen vond dat het prijkeleus met hem werd. En blazen dat hij
deed! Voor hem was het muziek niets anders dan 'n kwestie van ‘straffen oasem’.
Op een avond had de Boer van Merte een zakdoek in het paviljoen van zijn tuba
gestopt, en dien avond heeft de Jesper zich bijna dood geblazen. Op de derde repetitie
met de instrumenten blaasde de Knots een stukje van zijn sjiek in zijn bugel, en daar
hij het er, uit schrik voor Nant van Geurris, niet durfde uithalen, speelde hij den
heelen avond zoo mee, wat heescher dan anders, maar niemand had er in ieder geval
iets van gemerkt. Bettes van Tor foefelde eens een meikever in den bugel van de
Piot van Nas, die met Bettes zijn oudste zuster verkeerde, en die meikever is er niet
meer uitgekomen, al heeft de Piot daarom nooit een noot minder gespeeld dan de
anderen. Ter kontrarie!
Het eerste ‘echte’ muziekstuk dat ze te spelen kregen was: Wa a r k u n n e n w i j
n o g b e t e r z i j n , omdat het langzame maten waren met nergens dubbele noten.
Kleyne moest ieder partie eerst eens voorspelen, en Nant van Geurris, die op een
bankje voor hen stond, zong dan nog een paar keeren de wijs, en toen het poos was
konden ze den eersten regel er dan tamelijk menschelijk doorhalen.
‘Me dunkt dat et al schoên es,’ zei Frans van Susses om moed in te spreken.
Dien avond deed ook voor den eersten keer de groskès mee. Ze stond vlak voor
den toog, naast den maatslager, op een houten stel, en Gust den Heul, met zijn breed
baardig gezicht naar de muzikanten gekeerd, hield zich gereed als voor een plechtig
bedrijf, in de linkerhand het ‘kopere scheel’ boven de zware trom, in de rechterhand
den groskèshamer. Tegen Gust zijn goesting kwam Bet Kek, in zijn hoedanigheid
van groskèsdrager, er ook bijstaan, zijn mageren kop wat voorover gebogen, en de
oogen piet gericht op Gust zijn muziekboekske dat aan een ‘pepitterke’ op den rand
van de groskès was vastgemaakt. En toen Nant van Geurris aan Gust uitlegde waar
hij telkens moest slaan, en met zijn dirigeerstokje op de trom klopte al neurend:
‘Pom.... Pom.... Pom....’, stak Bet zijn kop ook wat dichter bij, vol belangstelling,
en vroeg:
‘Ieder zwèt tikkelke da's zeker ne slag, Nant?’
En Gust den Heul snauwde hem daarop nijdig toe:
‘Wat hedde gij oe doar begot mee te moeie!!!’
Toen ze dan weer opnieuw begonnen sloeg Gust den Heul zijn eersten slag:
Djing!!!!! Alleman schrok op, de vlam van de lamp schuins boven Gust zijn kop
flapte zwart omhoog, en Frans van Susses riep van achter de tafel:
‘Gust joeng, wa zijde van zin?’
Gust had voor 't minst tien keeren te hard geslagen, en stond met een gezicht als
een schietschijf naar ‘zè meziekbukske’ te kijken, in den grond toch een beetje fier
dat hij zijn macht eens had kunnen toonen.
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Dan kwam eindelijk de eerste pardeblee, een marsch die hiet L e s G r e n a d i e r s ,
en dat was dien keer een echte feestavond. Nu kregen ze der eerst voor goed foef in,
en ze deden hun best zoo dapper als men dat maar eenigszins van muzikanten van
Averbode verlangen kon. Die pardeblee begon met een voorspel van allemaal dubbel
noten, en daar hebben de bugel-solo's en de eerste pistons drie repetities aan verblazen
eer ze 't kenden. Jef Boets speelde 't voor de vuist, maar hij was ook de eenige van
al de Sint-Jansvrienden die dat kon. Na dat voorspel kwam de eerste r e p r i e s , en
tegen de volgende repetitie was daar reeds een liedje op gemaakt, ik geloof door Jef
van Petekke:
Snijd de Boer zèn hoar af,
Snijd et nie te koal af,
Let er nog è kreuleke stoan
Oem mee noar zè lief te goan......

en dat was op de Boer van Merte omdat die altijd zoo fier op zijn haar was. Ze
maakten liedjes op elk airtje dat er in hun pardeblees voorkwam. Zoo was er ook een
op Rooi Jan, die rond dien tijd het zot in zijn hoofd gekregen heeft:
Nes, breng mèn pijp,
E-èn mèn kloone,
En mènen toebak
Da'k es kan smore....

en als de fanfare later uittrok dan zongen de bengels, die er langs stapten en de namen
van de pardeblees zoo goed kenden als de spelers, die wijsjes mee, en soms zoo hard
dat ge van de muziek zelf niet veel meer hoorde.
Na de eerste r e p r i e s kwam de b a s -p e r c e s s e , waarbij de zware instrumenten,
tuba's en trombons, kemp moesten geven zoo veel ze konden. Dat was hun part van
den ‘zang’. Waarom dat b a s -p e r c e s s e hiet weet ik niet, maar het was toch zoo.
Dan kwam de tweede r e p r i e s , en dan eindelijk de t r i o .
Toen ze de G r e n a d i e r s min of meer kenden, trokken ze rond in 't dorp en
speelden hun eersten pardeblee zeventien keeren. Ze hadden veel bijval, en daar
kwamen zes nieuwe leden bij. Eén tegenslag: Bet Kek gaf zijn ontslag. Gust den
Heul had op een zeker moment zoo'n geweldigen bof op de groskès gegeven dat Bet
door zijn knieën zakte. Hij was recht gekropen en had aan Gust gezegd: ‘Droagt den
noaste kiêr aave mutte zelf, zelle meniêr Meurtelmans!’ Gust was namelijk metser,
en daarom noemde Bet hem ‘Mortelmans’.
Op de G r e n a d i e r s volgde B r i s c o e , waarin dat liedje kwam van Rooi Jan en
Nes, dan nog een polka, K o b b e r d o c h , dien ze echter moesten opgeven omdat hij
te moeilijk was. Alleen Jef Boets geraakte door zijn partie.
(Slot volgt).
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Kroniek.
Boekbespreking.
Jo de Wit, Open Zee, Leiden, A.W. Sijthoffs Uitgevers-Maatschappij,
zonder jaartal.
Geen verhaaltje, geen prozastukje in dezen bundel, als ik mij wèl herinner, of er komt
van vogels en kapellen in voor. Jo de Wit bemint het lichte, het zwevende, het
gewichtloos en vlindervlug aantoetsende. Aan korte lente-buitjes in zonnig
morgenlicht herinneren soms haar schetsjes; een woordenrij kan zij weg laten ritselen,
zoo zuiver en zoo teeder tintelend als een parelsnoer. Men aarzelt voor men, in een
stukje over Jo de Wit, van haar ‘werk’ gewaagt - is het niet als blaast zij die dingetjes,
tusschen een lach en een huppeltje, over 't blanke papier? Men looft, en terecht, haar
natuur- en sfeer-beschrijving - echter met de bijgedachte, dat ook in dit woord,
beschrijving, naar aanleiding van Jo de Wit, iets veel te zwaars en te degelijks ligt.
Even maar tipt zij aan, in blijdschap, in weemoed, in lichte, soms lachende
smartelijkheid, dat wat anderen ‘beschrijven’, en 't is niet alleen voldoende, maar
vaak volkomen af en verbluffend-charmeerend.... Echt dichterlijk niet zelden....
Dat is nu alles heel mooi en goed, geeft niets dan voordeel en bekoring zelfs,
zoolang er van niet ál te groote, te ernstige en diep aangrijpende levensdingen sprake
is. In deze dertien nieuwe prozastukjes van Jo de Wit vallen twee gedeelten te
onderscheiden, t.w. de eerste zes en de laatste zeven. Ik zou er mij bepaald eens toe
moeten zetten om op die laatste zeven een aanmerking van gewicht te verzinnen.
Allerliefst zijn ze, allemaal, zoo rank, zoo teeder, zoo sprankelend, zoo.... bijna
achttiende-eeuwsch van broze doorzichtigheid en charme. Doch niet precies alzoo
waar het de eerste zes geldt - ofschoon dáár weer juist bij is, hetgeen ik, van dezen
geheelen bundel, Jo de Wit's belangrijkste prestatie vind, en ofschoon - wat meer
beduidt - juist in die zes de groei en geestelijke ontwikkeling der jonge schrijfster
het scherpst valt op te merken. Het scherpst, ja - en toch.... aard en richting dezer
ontwikkeling met woorden te definieeren lijkt mij vooralsnog iets bijna ondoenlijks.
Ik voelde haar, bij aandachtige lezing, zeer duidelijk aan, maar de bepalende, of zelfs
maar vagelijk omschrijvende woorden, die bij dat aanvoelen in mij oprezen, ze leken
mij telkens, bij eenig nadenken, te zwaar, te kras - en ik verwierp ze weer. Indien ik
er, in het hier volgende, toch eenige gebruik, zoo verzoek ik mijn lezers erbij, ze
vooral niet als etiquetteerend te beschouwen, maar meer als uitingen van hoop of....
vrees.
Een zoeken naar heller visie, dieper levensdoordringing, een tasten zelfs naar het
boven- en achter-zinnelijke, zie ik in deze eerste zes proza-
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stukjes van O p e n Z e e (wijst niet de titel eveneens op een zich wagen in de wijdte?).
Door het schoone zinnelijke tot het mysterieus zin-rijke, het louter geestelijke
misschien wel, tracht Jo de Wit te gaan. Dat zij, bij dien gang van haar, het schoone
zinnelijke toch nooit geheel zal komen los te laten, de ons uit haar vorige boeken
bekende, kompleet-menschelijke aard dezer schrijfster doet stellig niets anders
verwachten.... Toch, niet met enkel bewondering, hoop en toejuiching sla ik deze
haar bewegingen gade. Niet onhachlijk vooral acht ik haar veerenden gang in dat
(met fierheid?) vooraangestelde verhaaltje: Vo o r d e n D o o d . Het was hierbij,
onder 't mijmerend voortlezen, dat mij de vergelijking met vogel of vlinder - de
wezentjes immers die, hoe licht ze mogen zijn, altijd even vast op hun doel plegen
neer te strijken - plotseling ontviel, en het beeld eener koorddanseres, nog niet volledig
geoefend, mij voor den geest kwam. Een koorddanseres, voortschrijdend, moedig
maar roekeloos, en ál te licht van tred....
Zoo licht en als dansend over de afgronden van den dood te gaan, er is, zoo wil
mij voorkomen, in de eerste plaats meer en dieper levenservaring voor noodig dan
waarover Jo de Wit vooralsnog beschikt. Lieflijkheid en elegante gebaren kunnen
het groote, essentieele in kunst (begrip en innigheid) niet doen vergeten. Om het nog
eens kort te zeggen: deze eerste schets, hoeveel schoons van taal zij ook biedt schoons van.... be-toetsing - doorlééfd, doorléden kan ik haar niet noemen.
Intusschen, als poging - waarom niet? Men moet iets durven, en Jo de Wit durft
zonder twijfel veel. Op iets breederen en vasteren bodem bleef zij, waar, in de twee
volgende verhaaltjes, zij niet den dood maar het leven te ontdekken poogde. Toch
komen mij ook deze beide niet rechtaf-geslaagd voor - te fragmentarisch, te losjes
behandeld, te ijl. Het ijle moge vagelijk charmeeren, het mag geen doel worden,
dunkt me. - Van de schoone details, den ganschen bundel door, heb ik in mijn aanhef
al gesproken. - H e t G e s l o t e n B o e k , schets No. 4, lijkt mij.... bijna doorleefd,
een hier en daar ietwat onwezenlijk aandoend, maar in zijn essentie toch wel innig
doorleden gevoelsgeval. Dan komt Vo l G e t i j , dat ik wel meer zou waardeeren,
als ik het maar wat waarschijnlijker kon vinden. Ook, ja misschien wel in de eerste
plaats, om zichzelf gerust te stellen, zou toch ieder in 't geval van Greta (het meisje
dat van de trap viel met het kind van haar afwezige vriendin) onmiddellijk om een
dokter sturen, dunkt me.... En dán No. 6, D e V r i e n d e n . Dit is het stukje, waarvan
ik reeds gewaagde, dat mij n.l., ondanks zijn vrij opvallende onvolkomenheden, de
meest fameuse prestatie van Jo de Wit, in dezen, haar nieuwen bundel lijkt.
Kranig en gedurfd, ja met glorieuse bravoure werd het neergeschreven. Objectief
en overtuigend. Denk er nog maar eens over, een paar dagen
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nadat gij 't gelezen hebt. Zijn dit wel echte advocaten? Hm!... Ik weet het niet. Een
zwak punt, ook hier, lijkt mij de al te luchtig behandelde smart van Chris, als zijn
been is afgereden. Maar overigens, ons in dat onuitstaanbaar heertje Ludwig, wien,
bij zijn energie en intelligentie, wel ongeveer alle menschelijk ondeugden eigen zijn
- de schijnheiligheid incluis - ons in dezen hinderlijken ijdeltuit een menschenhart
te doen gevoelen, ja ons van hartelijkheid jegens hem de tranen in de oogen te
brengen.... een prestatie, inderdaad!
H.R.

J.W.F. Weremeus Buning, De Wereld van den Dans, Amsterdam, Em.
Querido, 1922.
Een móói boek, een boek om heel dankbaar voor te zijn. Het is van den
voortreffelijken jongen dichter Weremeus Buning, wiens merkwaardig artikel over
‘Het Tooneel en de Theater-tentoonstelling’ onze lezers zich zullen herinneren.
Royaal en smaakvol uitgegeven, met tal van kostelijke platen, is het niet alleen van
groote waarde door zijn inhoud, maar een oogenlust tevens*).
Met denzelfden, ongewichtigen, maar innigen, recht uit zijn hart oprijzenden ernst
als in ons tijdschrift over het tooneel schrijft Buning hier over den dans. Nog uit geen
ander geschrift is mij de beteekenis van het dansen voor het leven, is mij de dans als
levensuiting zoozeer begrijpelijk geworden. Al vóór de Inleiding wordt men, als 't
ware, gewaarschuwd, waar het hier om te doen is. ‘J'écris, et quelque part on danse....,
je raisonne, et quelque part on vit....’, luidt het motto. Gelijkstelling, in één stouten
greep, van dansen en léven, echt leven! En Buning hield het vol, zijn boek te schrijven
in dezelfde inspiratie als waaruit deze versregels voortkwamen.
Om te doen gevoelen dat dit niet zoo-maar een boek, een soort van handboek, over
den dans is, maar een echt dichterlijk werk vol diepzinnige gedachten, kan ik
misschien niet beter doen dan een paar dezer ‘gedachten’, dezer geïnspireerde
beweringen, hier over te schrijven. Op bl. 69 (in het hoofdstuk over het ‘Verval van
het Ballet’ leest men het volgende:
‘De hemel van het ballet is abstract, zij is niet op de aarde, zij ontvlucht haar en
zij is haar ontrouw. Eerst de dans van onzen tijd durfde weer de beweging te dansen
waarin hemel en aarde één zijn: hij verlegde het doel en het ideaal van den mensch
niet in het abstracte, buiten het leven, maar in de realiteit; in die realiteit, die ten
slotte alle grootste kunst

*) Alleen maar jammer dat het zoo slecht gecorrigeerd werd, dat er zooveel druk-, taal- en
(kleine) stijlfouten in bleven staan. Deze opmerking, slechte, slordige correctie betreffend,
moet ik helaas maken bij lezing van vele nieuwe boeken en tijdschriften tegenwoordig. Gaat
de goede uitgeversgewoonte, hun uitgaven door een geoefend corrector te laten
overcorrigeeren, er heelemaal uit? Dat schrijvers-zelf veel fouten over 't hoofd zien, is toch
bekend en verklaarbaar.
H.R.
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eigen is en die hemel en aarde bevat. Noch de groote klassieke kunsten, noch
Rembrandt, noch Van Gogh, noch Watteau, zijn abstract, en in de groote kunst die
toch, als het ballet, de aarde ontvlucht, in Shelley, in Hölderlin, in de houten
moedergodsbeelden der middeleeuwen en de geestelijke liederen, is dat wat ons
aandoet niet het lichaamlooze, maar eer de doorzichtigheid, de helderheid waarmede
in het lichaam het aardsche bloed stroomt als zichtbaar en zuiver deel van een grooter
bewegen, en met iets van den weemoed dat het daaraan niet steeds deel kan hebben.
Die volledige beweging wil de dans van onzen tijd en daarom zocht hij het verband
met de natuur terug. Wie dacht daaraan bij het ballet?’
Nog duidelijker kan misschien worden, tot welk een diepte van
gedachte-over-het-leven zijn beschouwing van den dans den dichter Weremeus
Buning heeft gebracht, uit het volgende citaat, dat van bl. 45-46 is:
‘Wat zal men hebben gewonnen, in de ideale gemeenschap? Zonder rangschikking
kan zij niet leven, zonder orde heeft zij geen beteekenis, zonder verschil in vormen
bestaat zij niet. Zij zal van nature in groepen leven: omdat de vormen van leven van
nature verwant zijn, en ook al kent zij de gemeenschap van alle groepen, dan nog
zal elke daarvan, als zij zich uitdrukt, een eigen vorm vinden. En de internationale
mensch, die alle vormen zien kan als de betrekkelijke uiting van dat eene doel, zal
niettemin voortgaan verschillende vormen voort te brengen omdat zij verschillende
menschen voortbrengt. Het eenige wat hij geleerd kan hebben is dat het algemeene
voor ieder anders is en in grootere mate anders voor iedere groep, ieder land, ieder
ras. Hij had dát kunnen weten voor hij zijn wereldhervorming begon, al zal hij het
dan - en daarin ligt de onweerlegbare grootschheid der gedachte - weer weten door
zooveel ervaring, dat het hem een zuivering is geworden, een zuivering van alle
dingen der wereld, om met nieuw ontzag te erkennen dat elk ding, dat de eigen vorm,
alle geheimen dier wereld kan inhouden, indien ze slechts vol is van dat ontzag en
die erkenning. Maar is het waarlijk noodig dat daartoe eerst dit Babelsche
internationalisme gesticht wordt en is de erkenning van dezen gedachtengang daartoe
niet genoeg, dat ze hem doet beginnen bij het begin: een zuiver en zoo intens mogelijk
mensch te zijn: en daardoor deel van zijn groep: en daardoor deel van zijn staat: en
eerst daardoor deel van de internationale wereld?’
Ik wist geen beter middel - dan deze citaten - om mijn indruk mee te deelen, dat hier
een zeer ongemeene geest aan 't woord is over dingen van 't hoogste belang voor
alwie waarlijk mensch begeert te zijn.
H.R.
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Dr. K.F. Proost, August Strindberg, zijn Leven en Werken.
Dr. K.F. Proost, De Religie in onze Moderne Literatuur. Beide uitgegeven
door J. Ploegsma te Zeist, in 't jaar 1922.
Den heer Proost, nu ik zijne boeken gelezen en daarna bepeinsd heb, houd ik voor
een geleerd en ernstig man van zeer veel toewijding, wiens ijver, belezenheid,
gemoedswarmte, en hooge gezindheid men slechts prijzen kan - doch wiens beide
hier te bespreken boeken niettemin eene allure hebben, die niet in overeenstemming
is met hunne innerlijke waarde. En omdat ik toch eene zekere sympathie voel voor
den arbeid, die in vooral het boek over Strindberg verricht is, heb ik er lang over
nagedacht met welk verschijnsel wij hier te doen hebben. Het is zoo eigenaardig, dat
de vele, laat mij even mogen zeggen, v e r s p r e i d e gunstige indrukken, die wij bij
de lectuur dezer werken krijgen, toch ten slotte niet mee den aard van ons eindoordeel
bepalen - immers de schrijver zelf heeft ze, de een na den ander, ook weer, al
voortbetoogend, met zijn te vele woorden uitgewischt. Want in de eerste plaats, bij
veel wetenschappelijk vertoon, is hier toch niet, als ik het wel versta, de ware
wetenschappelijke zin: de man van wetenschap is voorzichtiger, en niet zoo boud in
zijne beweringen. Men kan natuurlijk wel beweren, dat ‘Strindberg is de noodkreet
van de ondergaande klasse der bourgeoisie’ die ‘de kreet om bevrijding van het
mechanische’ heeft doen hooren - men moet het, waar men zooveel stof aandraagt,
ook uit die stof b e w i j z e n ! Immers, de bewering-op-zichzelf heeft geen waarde!
Het wil heelemaal niets zeggen, op pagina 18 Strindberg te noemen ‘de noodkreet
van ondergang’ en op pagina 305 dit in de boven geciteerde woorden te herhalen.
De lezer moet het ook voelen, hij moet het begrijpen. Was er daartoe in een zoo
omvangrijk boek geen stof genoeg? Of ontbrak wellicht den schrijver, die, gelijk
gezegd, onzen eerbied wekt door zijne toewijding, het kunstzinnig omvattings- en
doorlichtingsvermogen, zonder hetwelk ons leven-en-werk van welken dichter ook
niet kunnen worden nader gebracht? En moest enkel de stof - dat wil zeggen: wat
hier verteld wordt van leven en werken van een groot dichter - dienen om de
vooropgezette stelling der opkomst van ‘het proletariaat’ te bewijzen? Hoe moeten
wij hem dan ten kwade duiden een gebrek aan eerbied voor de stof, waaruit dan
waarschijnlijk ook de slecht-bedwongen drift van het betoog en de slordigheid van
zinsbouw en taal valt af te leiden.
Wij moeten elkander goed verstaan. Indien het leven van Strindberg - wij zullen
elkaar daar, overigens, in den eerstkomenden tijd nog nader over spreken - indien
het niet nog iets anders en beters beteekend heeft dan de Heer Proost gelieft te
beweren; indien ‘onze moderne letterkunde’ ‘in het begin’(?) was ‘irreligieus’, zelfs
‘antireligieus’, en ‘ook moest zijn’, ‘zich als zoodanig niet kon handhaven’ en ‘eene
kentering in religieuse
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richting doormaakte - wel, doe ons dat z i e n en v o e l e n , gij zijt dan ontslagen van
de taak, het zoo omslachtig te b e t o o g e n . Want op overtuigen door innerlijk zien
en aanvoelen komt het hier aan, de rest is franje....
Nu dit achterwege is gebleven, hoe bezien wij dan nu het geval-Proost?
Niet zoo erg tragisch - eer een beetje ondeugend. Wij zouden den geleerden
schrijver namelijk gaarne eraan herinneren dat zijn geval niet alleen staat, - dat het
zelfs heel veel voorkomt bij degenen die aan onderwerpen als door hem behandeld
zich wagen. Mogen wij hem den spiegel even voorhouden? Wij doen het zonder
booze bedoelingen, en met alle waardeering van hetgeen hij bereikt heeft.
Een geestig man - de veelbelezen doctor Proost moge weten dat wij bedoelen
Christian Liscow - heeft een aardig boekje eens geschreven over schrijvers. En hij
zegt daarin ergens (wij nemen het om geen schending te plegen liefst onvertaald
over): ‘Wie gerne wir auch gänzlich von der Vernunft befreiet wären, so können wir
dieselbe doch nicht völlig dämpfen; und es scheinet eben so unmöglich, ganz ohne
Vernunft als ganz ohne Sünde zu sein. So lange wir mit dem Leibe dieses Todes
umgeben sind, werden wir uns wohl mit dieser verdrieszlichen Eigenschaft schleppen
müssen. Wie es indessen die Pflicht eines Christen erfordert, dasz er die Sünde nicht
herrschen lasse: so musz auch ein Jeder sich sorgfältig hüten, dasz er der Vernunft
nicht gar zu viele Gewalt über seine Handlungen einräume. Dieses thun wir, elende
Scribenten, und bilden uns ein, das sicherste sei, der Natur zu folgen. Da nun die
Vernunft ihr Fürstenthum verloren hat, und mit den Ketten der Affecten gebunden
ist, so musz man sie, will man gute Diensten von ihr haben, von diesen Banden nicht
los machen, sondern immer in den Schranken halten, welche die Natur derselben
gesetzet hat. Man musz sie also, wenn man sie ja gebrauchen will, nur als ein
Werkzeug, zu Ausführung seiner Absichten, gebrauchen. Denn da die Vernunft den
Begierden unterworfen ist, unsere Absichten aber aus unsern Begierden herflieszen,
so folget unwiderleglich, dasz die Vernunft sich nach unseren Absichten richten
müsse....’
De Heer Proost ziet, er is ten slotte niets bijzonders aan de zaak. Het ligt compleet
in de menschelijke natuur. Het is volkomen in den haak, wanneer hij Strindberg
gebruikt als bewijs voor den ‘opgang van het proletariaat’. En hoe zou hem zijn
gebabbel over ‘de religie in onze moderne literatuur’ niet heel goed logisch kunnen
leiden tot zijne verzuchtingen naar ‘de eenheid der menschheid’, naar ‘een door
goddelijke liefde bewogen gemeenschap’? Denn da die Vernunft.... edoch, zie boven!
D.TH.J.
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G.H. Breitner bij Buffa te Amsterdam.
De Decembermaand bracht ons in Arti et Amicitiae het werk van W. van
Konijnenburg, en te zelfder tijd hield de firma Buffa een keur-tentoonstelling van
Breitners schilderijen, pastels en aquarellen.
Was het louter toeval, of een demonstratie, dat wij hier naast het savante werk in
Arti, het emotioneele bij Buffa konden zien. Ik weet het niet, en wil zelfs niet aan
eenig opzet denken, maar het bood zeker een ongezochte gelegenheid tot vergelijken
en het ging mij als Steenhoff*), toen hij, na de veel besproken en geroemde Zacharia,
het portret van Mevr. Theo Bouwmeester zag - het eene wekte belangstelling, het
andere boeide en liet niet meer los.
Meermalen heb ik de tentoonstelling van Konijnenburg bezocht, bezield met de
beste bedoelingen om onder den indruk te komen van dit werk, waarvan de reputatie
al ver vooruit was gegaan, en dat een zekere groep van menschen als het allerhoogste
beschouwt. Maar hoe onbevangen ik mij telkens plaatste voor de groote
‘expressie-koppen’, voor de zeer overwogen composities, hoezeer ik trachtte in de
bewondering te deelen voor de geaquarelleerde reuzenkevers, het mocht mij niet
gelukken het verder te brengen dan tot appreciatie voor de teekenvaardigheid, voor
den smaak; het bleef beperkt tot een verstandelijke waardeering, tot het opmerken
van kwaliteiten die meer de uiting van intelligentie waren, dan van overweldigenden
kunstdrang. Ieder bezoek liet mij koud, onbezield, en maakte mij ten slotte zelfs een
weinig wrevelig omdat ik niet deelachtig kon worden dat zelfde enthousiasme van
zoovelen, die den kunstenaar en zijn werk vereerden.
Maar toen ik daarna bij Buffa al die Breitner's zag, Breitner's van een goede dertig
jaar geleden er bij, toen werd het mij duidelijk, en zag ik het groote verschil tusschen
het hart en het verstand.
Het is niet de meerdere of mindere teekenvaardigheid, want ook die bezit Breitner
als een leerling van Rochussen, waartoe wij zijn ruiterijstukken maar behoeven te
zien, het is niet de meerdere of mindere geacheveerde afwerking, want ook dit vermag
Breitner, het is niet het meerdere of mindere vermogen tot compositie, want zie
slechts den bouw van een schilderij, als de drie meiden in de sneeuw, of een
hartjesdag; neen het is de innerlijke ontroering, de drang, de bezieling die van
Breitners werk uitgaat. Daardoor treft het, boeit het, en laat het niet meer los.
Zeer zeker, Breitner is pur-sang schilder, een echte rasschilder, wien de kwast in
de vingers trilt als hij een geval, een figuur, een kleur ziet die hem boeit; maar dit is
niet het eenige, en eigenlijk niet het groote verschil tusschen deze beiden - het is de
afstand tusschen de uiting van het aesthetisch opgevoerde, maar koude intellect, en
het warmbloedige, tot in de kleinste nerven gevoelige gemoed, tusschen de
beredeneering en de

*) D e N i e u w e K r o n i e k , Juli 1922.
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bezieling. En dat is het, wat u telkens weer tot een uiting van een kunstenaar zal
trekken, dit is de magische invloed, die - ondanks stroomingen van cubisme,
expressionisme, dadaïsme en wat ook - van deze ruim dertig jaren geleden
geschilderde werken van Breitner uitgaat.
Is het niet dezelfde kracht die er uitgaat van een Velasquez, van een Goya, van
Frans Hals of Rembrandt. Daarbij zal u nimmer het woord ‘knap’ in de gedachte
komen, maar veeleer zult gij door overweldiging stil worden, of de handen ineen
slaan en versteld staan over de macht en kracht die uit dit werk spreekt.
Zien wij naar Breitners groote schilderij, met de twee vrouwen in de sneeuw, of
naar zijn fel-kleurige ‘hartjesdag’, dan voelen wij de groote emotie, de ontroering
van den schilder, zoowel in de groot geziene vrouwen, die zich massaal afteekenen
tegen den sneeuwgrond, als in de joelende, schitterende rij meisjes langs het verlichte
stadsdeel. En het is niet de impressie alleen, het fel-raake van den opzet, maar wel
degelijk de bouw en compositie (zij het dan ook intuïtief en niet volgens de wetten
der mathematica) die mede de waarde aan deze schilderijen verleent; naast het
bezielende leven, zijn het de weloverwogen indeeling van vorm en kleur en de waarde
der contrasten, die aan het schilderij zijn compleetheid geven boven de vlot en luchtig
neergeworpen schets, die het, oppervlakkig bezien, wellicht schijnt. Beschouwen
wij het groote ‘liggend naakt’, dan ontgaat ons niet het élan waarmede het geschilderd
is; dit is vlot gedaan, zonder ophouden, omdat de schilder ontroerd was, door de
kleur, door het licht, door de lijn; maar welk een fijnheid van toon in die vleeschkleur
en in die draperie, welk een sierlijkheid in die contour. Ik neem aan dat Breitner niet
bedachtzaam zijn model poseerde, maar dat hij, zooals wel meer voorkomt, wanneer
een model zich ongedwongen neervleit, op een oogenblik een lijn, een lichtvalling
zag, die hem frappeerde, en hem palet en penseel deed grijpen. Maar die intuïtie, die
hem het goede moment kiezen deed, ze werd wel degelijk bestuurd door het
schoonheidsgevoel van den kunstenaar, het was geen louter spel van het toeval. Hier
leidde het oog, waar ginds het verstand den weg wees.
Zoo zou ik u telkens weer kunnen voeren voor andere schilderijen, als ‘Twee
vrouwen’ ‘Oude paarden’, ‘Dam bij avond’, ‘Op den divan,’ of voor het zoo
ongewone, sterk geziene ‘Wolkeffect’, en dan zou opnieuw blijken, hoe achter die
machtige en felle impressies, de beheerschte, fijn voelende schilder stak, wien de
schoonheid als het ware in de vingers zit, en die genieten kon van kleureffecten,
zooals een ‘Dam bij avond’ of een ‘Wolkeffect’ dit boden.
Is het wonder dat zoo'n tentoonstelling ons meer boeit, dat de emotie van een
kunstenaar als Breitner ons pakt en vasthoudt, dat die innerlijke ontroering ons meer
aandoet dan die verstandelijke overweging? Of ligt het aan ons; maar dan zijn er
goddank toch nog wel meer bij wien het hart bij wijlen op het intellect zegeviert.
R.W.P. JR.
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J. Haak in den Rotterdamschen kunstkring.
In Belgische heuvellanden is Haak de buitenstudies begonnen, die de voorbereidingen
tot zijn houtsneden zouden zijn. Langs de Woluwe, door Saventem, Anderghem,
Boschvoorde, over de heuvels bij Laeken, Vilvoorde; langs de kanalen van
Willebroeck met het oude kasteel, door verwilderde flora omgeven; en ook naar het
Zuiden, het dal van de Senne, daar slenterde en fietste hij met zijn schetsboek rond
en bracht met tempera en waterverf zijn kleur-indrukken op doek en papier.
In Anderghem met de schilderachtige vijvers en dichtbegroeide ravijnweggetjes,
woonde hij, totdat de oorlog hem naar Wageningen, zijn gegeboortestad terugjoeg.
Dit verblijf in de schilderachtige dreven der Vlamingen is van grooten invloed
geweest op zijn werk. Hier rijpte zijn liefde voor het landschap, ontwikkelde zijn
teekenen, heel zijn opvatting van kunst. Hier groeide zijn compositie-talent en werd
hij bewust van wat een vlakvulling moet wezen. Had hij toen reeds de houtsnede
beoefend, welk een ontzaggelijken rijkdom van motieven juist voor de vertolking in
dit materiaal, zou hij daar gevonden hebben! Doch eerst in 1916 of 1917 kwam hem
toevallig een en ander over de houtsnede ter oore, dat dadelijk zijn aandacht in hooge
mate boeide. Een teekenhaak van perenhout, juist voor het gebruik geschikt, werd
in stukjes gezaagd, van een spijker een soort steekbijtel vervaardigd, en zoo ontstonden
de eerste probeersels, waarvan de druk veel weg had van een prehistorische afbeelding.
Spoedig kreeg Haak goed materiaal. Aanvankelijk was zijn geheele doen er op gericht
steeds méér te detailleeren, waarvan hij echter spoedig afzag, omdat hij besefte dat
een houtsnee nooit een ‘ets op hout’ mocht worden, wijl door dit raffinement haar
typische karakter verloren gaat.
Een echt landschapskunstenaar is Haak. Hij voelt het romantisch schilderachtige
in de natuur en heeft daarbij iets van het levendige van den Vlaming overgenomen.
Hij weet intuïtief, hoe zijn indrukken in een schoone wit-en-zwartverdeeling op het
vierkant van zijn blok te plaatsen; hoe deze karakteristiek, synthetiseerend op te
bouwen; er met enkele teekenende, meestal dunne lijnen, levendigheid in te brengen
en het schilderachtige aspekt van de natuur te handhaven.
Haak voelt het groote lijnbeweeg der dingen en heeft begrip van de constructie
van den bodem. Duidelijk accentueert hij, hoe het een achter het ander verschuift,
het eene stuk land boven het andere uitkomt; hoe een rij boomekruinen verloopt
achter de stammen van het voorste plan, een weg tusschen het koren leidt en hoe de
wolken boven en voor elkaar en tezaam achter een kerktoren of boven een huis
voorbij glijden. Van al deze dingen weet hij het karakteristieke aan te duiden en heeft
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daarbij gevoel voor evenwicht, voor de verhouding waarin de lijnen en vlakken uit
de lucht - waarin de wolken vaak sterk geaccentueerd zijn - zich verhouden tot die
van den bodem en hoe, door tegenstelling, het geheel met expressieve werking wordt
verrijkt.
Gelijk de meeste houtsnee kunstenaars, drukt ook hij zijn platen zelf af, daarbij
het zwart van de schaduwen op het voorste plan soms iets sterker gevend dan die in
de lucht. Mede hierdoor en door zijn lijnverhoudingen verkrijgt hij die ongemeene
wijdte en ruimte in zijn landschappen.
Haak is in 1890 geboren. Hij bezocht de Kunstnijverheidsschool te Haarlem, waar
hij veel profiteerde van het onderwijs van Grabijn, alhoewel hij dit eerst later goed
ging beseffen. Ook Lebeau had invloed op hem en in dezen, onder wien alle leerlingen
toen een soort revolutie doormaakten, zag Haak ‘den’ profeet.
Na de school werkte hij een jaar op de Veluwe; trok toen naar Brussel om voor
een fabriek behangselpatronen te ontwerpen, doch gooide zich ten slotte na korten
duur voor goed in het vrije kunstenaarsleven.
Het houtsnee teekenen trekt hem buitengewoon aan, de handigheid, voor dit vak
noodig, is hem aangeboren en hij voorziet allerlei mogelijkheden, er in verborgen.
‘Als ik er mee bezig ben’, zoo schreef hij, ‘dan vergeet ik tijd en alles en menigmaal
verrast me de dag. 's Nachts is het heerlijk rustig werken met die spanning, groeiende
naarmate het werk vordert. Eindelijk als het klaar is, en je even in beschouwing zit,
brengt een wekker je tot de werkelijkheid. Dan nog even een proef gedrukt en.... is
die goed.... dan is het zalig slapen! Dat late werken is een gewoonte geworden. Ik
kan er nu eenmaal niet mee ophouden en de nacht en de stilte, de heele romantiek
maken het buitengewoon aantrekkelijk.’
A.O.

Jan Sirks bij Van Esso te Rotterdam.
Dicht rondom den vleugel hingen in de kleine muziekkamer aan de nauwe, donkere
straat, met de hooge huizen, de landschappen van Jan Sirks aan de wanden, olieverf,
waterverf en pastel, ook eenige inkt-teekeningen, welke deze etser in Brabant heeft
gemaakt en die hij nu voor het eerst liet zien. Studiemateriaal was het voor den
kunstenaar, ten einde na het jarenlang in etsen verwerken van de groote stadsindrukken
te Rotterdam, zich aan een ander onderwerp te verfrisschen; tevens om de van jongsaf
in hem bestaande liefde tot de kleur te kunnen botvieren. Boschindrukken waren het
meerendeels, in zwart-krijt geteekend en met waterverf gekleurd of met expressieve
kleurvlakken in olieverf op doek gebracht.
Jan Sirks behoort tot de modernen; niet echter tot hen die de natuurvormen loslaten
om zich in abstracties te uiten; evenmin tot degenen die alles prijsgeven, ten einde
te voldoen aan de eischen welke zij aan een vlak-
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vulling stellen. Hij houdt zich aan de indrukken die zijn oogen waarnemen;
transponeert deze tot vormen, gegroeid door zijn voelen en denken, en zoekt verder
uitsluitend naar de expressie van kleur en lijn.
In deze schetsen streeft hij niet naar het monumentale, dat hij in etswerk heeft
gegeven; veeleer naar het levendige, bewegelijke. Zijn lijn heeft daarin het hoekige,
het hakkende, het verbrokkelde van veel werk uit dezen tijd, dat onder invloed van
Van Gogh ontstond. In Brabant, in die armelijke, droge natuur, waar ook Vincent
werkte, vond Sirks datgene, waaraan zijn innerlijk behoefte had.
Met felle zwarte lijnen en vlekken, - het verst verwijderde plan, even zwart als
datgene dat op den voorgrond staat - en met sterke, frissche kleuren, teekent hij alles
op. Hard doen deze studies aan, althans in deze donkere ruimte aanschouwd, doch
de concepties welke de schilder er naar uit het hoofd ontwierp, zijn rijk en warm van
coloriet.
Sirks staat nog in het begin van zijn schildersontwikkeling. Hij is aan het zoeken,
ook naar een landschaps-karakter, waarin hij zich uiten kan, hoewel Brabant voor
het oogenblik hem datgene gaf, wat hij meende noodig te hebben.
Te Rotterdam is Sirks geboren in 1885. Hij bezocht er een school waar Ezerman
zijn teekenleeraar was, die ook later zijn eenige raadsman bleef.
In 1903 dwongen de omstandigheden hem spoorweg-beambte te worden; toch
bleef hij vóór de diensturen dagelijks van zes tot negen aan de Rotterdamsche havens
teekenen en schilderen, totdat hij in 1912 zijn betrekking er aan gaf en zich
voornamelijk aan de etskunst ging wijden. Wat hij daarin bereikte toonde een boeiende
tentoonstelling eenige jaren geleden in den Kunsthandel Glashaven.
A.O.

Het expressionisme in Duitschland.
Als de begaafde en kunstgevoelige H. v. Tschudi in 1896 het beheer van de Nat. Gal.
te Berlijn aanvaardt, beteekent dit voor de naaste toekomst een overwinning voor de
moderne kunst. Hij heeft groote vereering voor de Fransche impressionisten, schreef
een boek over Ed. Manet, en reorganiseerde het Berlijnsche museum.
Maar nauwelijks heeft men de Fransche impressionisten, met den bekenden en
hoogen tegenstand, in deze openbare verzameling toegelaten, of er komen opnieuw
invloeden en stroomingen in de kunst, die de rust na den strijd verstoren. Het
impressionisme dat, naar de oorspronkelijke beteekenis, een optische correctie in de
schilderkunst bedoelde, ontwikkelde zich steeds in meer verschillende richtingen.
Aan de twee uiterste phases van dezen ontwikkelingsgang zijn de namen verbonden
eenerzijds van: Monet en Ed. Manet, als de meest invloedrijke impressionisten uit
het aanvangstijdperk der 19e eeuw en daartegenover: Van Gogh en Cézanne
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die den overgang vormden naar het huidige expressionisme. Zij waren de twee sterke,
halsstarrige en onbuigzame naturen, die over de wetenschappelijk-impressionistische
tendenz van hun tijd heen zagen naar een toekomst van nieuwe mogelijkheden.
Cézanne was ten slotte het impressionisme vijandig geworden en v. Gogh was een
te hartstochtelijk en onafhankelijke natuur om zich in een wetenschappelijke formule
op te sluiten. En wanneer sommige neo-impressionisten er zich op beroemen, dat
hun kunst op zuiver wetenschappelijke basis gegrondvest was, dan is dit een
soortgelijk verschijnsel, als zich steeds vroeger in de Renaissance vertoonde, toen
men de kennis der mathematische perspectief en medische anatomie als het hoofddoel
der kunst beschouwde en deze kennis in alles naar voren bracht.
Om het algemeene karakter van de hedendaagsche Duitsche beeldende kunst te
leeren kennen, gaf deze tentoonstelling geen voldoende gelegenheid. Er zijn tal van
overgangen en nuances in hare ontwikkeling, die hier niet aangetroffen worden, en
waardoor het ons mogelijk zou zijn, in dit ingewikkelde en drukkende verschijnsel,
een weg te vinden. Maar als algemeen verschijnsel blijkt duidelijk: de verbreking
van alle banden der traditie. De huidige Duitsche schilderkunst gaat rechtstreeks
tegen de renaissancistische vermenging van kunst en wetenschap, of welke dan ook,
in. En merkwaardig, dat een man van de wetenschap deze begrippen ontwikkelde,
lang voor een soortgelijke beweging in de schilderkunst baan brak.
Alois Riegl was deze baanbreker, en W. Wörringer heeft de theorieën van Riegl,
in zijn boek ‘Abstraction und Einfühlung,’ verder ontwikkeld.
Dit boek dat als proefschrift verscheen, beleefde in kort tijdsbestek de 12e druk,
een succes, dat den schrijver met recht op de actualiteit er van doet wijzen. Tegelijk
hiermede wijst hij er op, hoe de zoo zeer bespotte uitingen van absolute schilderkunst,
uit innerlijke ontwikkelings-noodwendigheid ontstonden. Het is niet mogelijk, in het
kader van deze aanteekeningen, dit merkwaardig boek verder te bespreken, maar het
parallelisme dat het bevat met de nieuwe uitbeeldings-problemen is merkwaardig
genoeg om er op te wijzen.
Na deze uitweiding, keeren wij weer terug tot datgene wat deze tentoonstelling
bevatte aan werken der 20e eeuw. Een overgangsfiguur is de talentvolle, in den oorlog
gevallen, schilder: A. Weisgerber. Bewonderaar van Cézanne, geen volgeling, met
een overwegend technische neiging.
Hoewel de tentoonstelling van Duitsche kunst geen gelegenheid gaf het op te
merken - er was geen werk van beteekenis van hem - behoort Oskar Moll, geb. 1876,
tot de meest sympathieke en gevoelige schilders in het hedendaagsche Duitschland.
Hij is een, als aangewezen bemiddelaar, tusschen de expressionisten en de
impressionisten. Hij is uitgegaan van het impressionisme, en heeft als zoodanig,
omstreeks 1900, op de Münchener Sesession, veel belangstelling en zelfs navolging
gewekt. Hij ging verder, bepaalde
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zich niet tot het verworven succes, en omstreeks 1907 is hij in Parijs. Hij leert er
Matisse kennen, wat een wending in zijn zien en denken beteekent. Hij sticht met
Hans Purrmann in Montparnasse, in een oud klooster, een school, waar Matisse les
geeft, en zijn stoute theorieën en ideeën verkondigt. Hier is het, dat het woord
‘Expressionisme’ voor het eerst een meer beteekenenden zin verkrijgt. Voor Matisse
heeft O. Moll groote vereering en de invloed die hij op zijn Duitsche vrienden en
leerlingen uitoefende is van bijzondere beteekenis. Het was, alsof hij hen van allen
academischen ballast wist te bevrijden. Hij drong tot de kern van hun wezen door,
en deed hen zichzelf ontdekken. Matisse is een fascineerende persoonlijkheid en
vereenigt in zich een hoogst eigenaardig denker en bijzonder gevoelig kunstenaar.
Hij zoekt in zijn leerlingen het gevoel voor ‘Balance’ en het ‘Equilibre’, wat hem
zoozeer eigen was, als het voornaamste aan te kweeken. Als Oskar Moll later naar
Duitschland terugkeert, komt hij als een vernieuwer.
In Dresden vormde zich een groep schilders onder de naam ‘die Brücke’, waarvan
E. Heckel, Ernst. Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff en, de meest bekende, M. Pechstein
deel uitmaakten. Van Pechstein heeft v. Harpen in 1920 een belangrijke tentoonstellig
bijeengebracht. Deze schilder is een merkwaardig mensch met een sterk
schilderstemperament. Hij is in 1881 te Zwickau (Saksen) geboren. Toen hij de
school verliet, was hij vast besloten schilder te worden, maar daar er niemand in
Zwickau hem vertellen kon, hóe men schilder moest worden, kwam hij eenige jaren
in de leer bij een verversbaas. Het was een groote teleurstelling voor hem, en slechts
in de avonduren en 's Zondags kon hij zich op het teekenen toeleggen. Daarna komt
er een tijd voor hem van zorg en ontbering. Als negentienjarige trekt hij, met 20
Mark, naar Dresden, en tracht er als schildersgezel zooveel te verdienen, dat hij de
Kunstgewerbeschule kon bezoeken. Eindelijk komt hij door hulp en bemiddeling
van Prof. O. Guszmann in zijn atelier aan de Academie. Daarna verkrijgt hij een
reisstipendium, en hij verlaat de Academie, om er nooit meer terug te keeren. Hij
gaat weer tot de natuur, en vindt in een tulpenveld met lente-zonlicht de bron voor
zijn kunst. In 1906 maakt hij schilderingen voor de Kunstgewerbe-Austellung, men
vindt deze te kleurig, en dooft deze helle kleuren met de verfsproeier. Het werk van
V. v. Gogh wordt vurig door hem bewonderd. Omstreeks 1907 bezoekt hij Italië,
leert de primitieve kunst kennen, vandaar komt hij, einde 1907, in Parijs. Daarna
volgt een tijd van krachtige en gelukkige arbeid, ofschoon het hem dikwijls aan het
noodige ontbreekt. Op de zomer-tentoonst. van de Berlijnsche Sesession verkoopt
hij enkele schilderijen; hierdoor is hij in staat een zomer onafhankelijk te werken.
Na een reis in Italië, volgt hij zijn lang gekoesterd verlangen. In de lente van 1914
maakt hij een reis over Indië, China en de Phillippijnen naar de Palaoe-
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eilanden, een eilanden-groep in den Grooten Oceaan. Hier, waar de eenheid van
mensch en natuur bestond, wilde hij ongestoord enkele jaren werken.
Paul Gauguin had dit, maar uit geheel andere overwegingen, reeds vóór Pechstein
beproefd. Bij Pechstein was het echter geen oververzadiging van de Europeesche
cultuur die hem naar deze exotische verten dreef, maar evenals V. v. Gogh in
Zuid-Frankrijk, zocht en verlangde hij naar meerderen kleurgloed en primitieve
levensvormen.
De wereld-oorlog heeft hem echter wreed en spoedig uit deze illusie gewekt. In
November 1914 namen de Japanners hem gevangen, zonden hem naar Nagasaki, en
lieten hem daar vrij. Daar besloot hij naar Duitschland terug te keeren; hij vertrekt,
door bemiddeling van den Amerikaanschen konsul, naar San Francisco, vandaar naar
New York. Als trimmer komt hij met een Nederlandsch schip, en met behulp van
een valsche pas, over Engeland naar ons land.
In 1916 komt hij als infanterist aan het Somme-front, omstreeks 1917 keert hij
weer naar Berlijn terug. Daar komt de reactie. In plaats van aan zijn vurig verlangen
te kunnen voldoen, en opnieuw met kracht en lust te schilderen, beleeft hij een tijd
van hevig zielelijden, totdat hij in de stilte van het landleven zijn evenwicht herwint
en met hartstochtelijke drift aan den arbeid gaat.
Omstreeks 1912 opent de kunstenaarskring van den ‘Blauen Reiter’ in München
zijn eerste tentoonstelling, het bekende manifest gaat er aan vooraf. Tot dezen kring
behoorden: Franz Marc, in 1916 gesneuveld; August Macke, in het begin van den
oorlog gevallen, verder: Adolf Erbslöh, M. Kanoldt, en ook kan men er H.
Campendonk, een leerling van Johan Thorn Prikker, onder rekenen.
Franz Marc in hier reeds, door een tentoonstelling, georganiseerd door Herwarth
Walden, uitgever van ‘Der Sturm’, Berlijn, en verder door zijn graphische kunst,
bekend. In 1920 verschenen zijn belangrijke opstellen en brieven in boekvorm.
A. Macke was een zonnige en levensblijde natuur. Hij heeft veel gewerkt in de
neven-dalen van de Rijn, ver van het toeristen-gewemel. Ook hij bezocht Parijs, en
sloot zich aan bij Delaunay, met wiens kunst hij verwantschap gevoelde; overwegend
voor hem was de kunst en de vriendschap van Franz Marc. In begin 1914 maakt hij
met Paul Klee en den Zwitser Louis Moiliect een reis naar Afrika; vóór het eind van
hetzelfde jaar sneuvelt hij aan het Wester-front.
Een belangrijke figuur is de in 1918 gestorven Hugo Krayn. Na de hervorming
van de Berlijnsche Sesession behoorde hij tot de jongste maar beteekenisvolle leden.
Als graphisch kunstenaar gaf hij een serie litho's, waarin hij de ontbering en ellende
van hen die achter het front leden met aangrijpende waarachtigheid weergaf.
P.C.H.
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Francisco José de Goya y Lucientes, geboren 30 maart 1746,
gestorven 16 april 1828,
door Henri van Booven.
DOOR het hooge, nauw vierkante venster, is het onbewogen licht langs de kale,
grauw-witte wanden.
Bezeten van ijver en aandacht gaan de felle oogen van den ruige, heen-en-weer,
heen naar den Angelsaksenkop, terug naar het papier, waarop het roode krijt de lange
soldatenkaak teekent. Heen tuurt boozer het oog naar dien kop, terug rukt het naar
den arbeid....
Wat heeft die ellendige vreemdeling met zijn uitgerekte, bloode wangen te zeggen?
Helpt hij mee om die honden van ‘Gabachos’*) naar de hel te drijven, laat hem, maar
hier zal hij zijn tanden op elkander houden..
Weet zoo'n Engelsch varken iets van teekenen of schilderen?
De ruige heeft het krijt tegen den ezel gesmeten, hij staart een oogwenk naar den
spijker waaraan de oude sabel hangt, vloekend stapt hij langs de muren. De officier,
argeloos, is voor de teekening gaan staan, hij maakt een aanmerking: ....de gelijkenis....
Als een razende bul heeft de ruige den ezel omvergekanteld, hij rukt de sabel van
den muur....
De ander, weggesprongen, ontgaat den houw in de geopende deur, die achter hem
wordt dicht getrapt.
De wind die van de Sierra de Guadarama waait, is koud als ijs dien vroegen ochtend,
omtrent de ‘straat der Romeinsche metselaars’. Zij zochten hem en wachten nu, hoog
in lange mantels gedoken, bij nauwe stegen, waar in goten allerlei vuil en rottenis
walmt; honden huilen, jammeren tegen de lage maan: ‘Hij kán niet ontkomen!’
In de schemering van den morgen opent zij de deur, maar de ijzige wind jaagt
langs haar leden, gaat haar dun gewaad open rukken....
En nog eenmaal, terwijl zijn schouder de deur terug duwt, dringt zij zich in warme
weeke koestering tegen hem aan. Dan staat hij in de straat, haar arm rekt en reikt
naar buiten, een laatste druk van haar heete hand.. Het is voorbij....
Hij treedt door den rooden ochtend, struikelt over vuilnis, staat op en lacht,
stil-uitzinnig. Als hij den hoek der steeg bereikt, wijkt hij uit voor een voorbijganger,
mompelt een groet....
Diep in den rug vlijmt de stoot. Zwaar valt de minnaar voorover, met uitgestrekte
armen en ligt roerloos. Op den dolk, die in de wonde

*) Spaansche scheldnaam voor de Franschen.
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blijft, zijn teekens: een palmtak en een zwaard op een kruis, waaronder de spreuk:
‘Exsurge, Domine, et judica causum tuam.’*)
Dan sluipen en speuren zij weder, de wolven der inquisitie, en nauwer en nauwer
wanen zij den kring te trekken, omtrent dien onverdelgbaren duivelsvent.... Wat
zullen zij hem? Ver weg dwaalt hij, de wereld lokt met andere gevaren van
liefdedriften, minnezangen, guitaarspel, ijverzucht en twisten. Kan hij in Spanje het
avontuur niet meer vinden, dan naar een ander zuiden, een weg is er immer voor den
stoutmoedige en wát is alle kunst ter wereld, alle droomen van roem hem waard
tegen altijd andere feesten der zinnen. Daar is, langs de kale, uitgedroogde wegen,
de vrijheid van het eenzame zwerven, Zuid-Oostwaarts, naar een haven aan zee, waar
wel een schip wacht, dat straks met hem heenzeilt, varend naar de kusten der nieuwe,
groote verwachting....
Een heeten, zon-vlammenden middag, ontmoet hij in een kleine stad zijn oude
vrienden de toreros en vecht, als zij, met den bul.
Een onstuimige wemeling van vele honderden, de stampvolle plaza in zon en
schaduw en de stieren zijn zoo dol als alle de spijtige, door woede uitzinnige
machthebbers van het verdoemelijk Heilig Officie, de ‘familiaros’, de ‘fiscaal’, tot
de grootinquisiteur zelf.....
De nauw genezen wonde brandt, maar vuriger is het felle turen der donkere oogen
onder de zwarte en witte mantilla's.... Daar zijn Isabel, Maria, Juanita, Inez, Rita....
En wie is dan de roekelooze jonge kerel onder de capa's die nimmer geziene wilde
toeren doet? Daareven sprong hij met een polsstok over den stier! O! Heilige Maagd!
Daar valt hij! De kwijlende bek van den bul strijkt over zijn gelaat, over heel zijn
lichaam...
Hij staat weder en springt achter op het beest dat hem bijna aan bloedige flarden
heeft gescheurd. Ha! schrijlings rijdt hij er op, averechts!
Krankzinnige! Hij klemt de beenen om de stiereflanken en heeft den staart
gegrepen, wuift er mede! Valt hij?! Hij is over den kop gebuiteld en wacht af, bij
ginds paardencadaver, wat gebeuren moet.... hij zit gehurkt en met zijn wijsvinger
teekent hij lijnen in het zand. Achter hem loeit en snuift het, daar komt een doldriftig
krabben en trappend stof opjagen. Er is een staag zwellend getier en geschreeuw om
zooveel nooit vertoonde, roekelooze kunsten....
Daar rent, stampt in woeste razernij het monster aan, gaat hem in stukken rijten....
Eén sprong!.... Dien men voor zinneloos hield is over de ‘barrera's’ en niemand
ziet hem meer.
Dit zouden schilderstukken, etsen, litho's: ‘Sueños’, ‘capricho's’

*) Spreuk van het Heilig Officie, dat eerst in 1834 vernietigd werd. Men leze, onder meer, ‘De
Gedenkschriften van D. Juan van Halen’, in 1817 en 1818 in de kerkers der Spaansche
inquisitie te Madrid opgesloten en gefolterd. (Kon. Bibl.).
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kunnen wezen, het is Goya zelf, doch óók wat anderer verbeelding van hem maakte.
Wat de groote achttiende eeuwsche torero Pepe Illo deed, Goya schreef het in zijn
grafische werk, de ‘Tauromaquia’, zijn litho's uit Bordeaux, neer als grootsche
vizioenen en heugenissen van wat hij in zijn dolle onstuimigheid had kunnen doen
en.... waagde somwijlen.
Zeker is het dat de inquisitie hem bedreigde, en dat hij een nacht gevonden werd,
zwaar gewond, met een mes in den rug. Wat zijn gaarne verteld avontuur met den
lateren hertog van Wellington betreft: Zeferino Araujo oordeelt o.m. ‘y hay que poner
en la categoria de las invenciones absurdas el tal suceso.’
En toch, Spanje, Spaansche zeden en daarmede, haat tegen vreemdelingen, waren
vereenzelvigd in Goya, den driftige, daarvan getuigt heel zijn leven, dat evenals zijn
werk bewogen werd door ontzaglijke verbeeldingen en vizioenen.
‘Il dessine ce qu'il voit et non ce qui est’ zegt Yriarte ergens in zijn wat verouderd
maar toch verrukkelijk boek dat hoofdzakelijk het schilderwerk van Goya behandelt.
Ons heeft die eigenschap dadelijk na eerste kennismaking getroffen. Tot een
kunstbeoordeelaar zeide Goya eens: ‘Ik heb drie leermeesters gehad: de natuur,
Velasquez en Rembrandt’. In bijna al zijn scheppingen ontwaren wij dien invloed
en toch geeft Goya niet alleen wat hij ziet, maar ook wat hij waant te zien omtrent,
achter, in en naast het aanschouwde, waarvan alle mogelijkheden te raden blijven.
Het vizioenaire overheerscht in het grootste deel van Goya's levenswerk.
Toch leefde Goya sterk en vurig mee in zijn tijd, een van de felst bewogen perioden
der wereldgeschiedenis, maar hij had een nijdig en weinig beminnelijk, achterdochtig
karakter en vreesde vergelding. Als man die door zijn woest zelfzuchtige
levensmanier, uit jacht naar genot en avontuur overal vijanden maakte, kende hij de
heftigste gemoedsbewegingen. Alle gewaarwordingen in den geest en in werkelijkheid
scherpten zijn voorstellingsvermogen. Goya was een waaghals en moedig. te moediger
omdat hij een geweldige verbeelding bezat. Immers, dán kan de voorstelling der
ongehoordste en ergste mogelijkheden, tot werkelijkheid geworden in den geest, den
wil uit vrees verlammen en de daad beletten.
Toen Goya, twee en tachtig jaren oud stierf, getuigde zijn in zijn laatste levensjaren
gemaakte werk nog van de vurigste scheppingsdrang en scheppingsdrift. Een val in
een kelder was noodig om aan vitaliteit te verwoesten wat de natuur dezen bijna
blinden mensch niet geheel had kunnen ontnemen.
Goethe*) zeide: ‘Den echten Dichter wird niemand kennen als wer dessen Zeit
kent.’ Dat is ook op Goya toepasselijk, die vele malen toonde een dichterlijk ziener
en een fel hekelaar van zijn tijd te zijn.
In Spanje, door de Pyreneeën van het overige Europa gescheiden, waar

*) Wiens levenstijd met dien van Goya samenvalt.
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de geestelijkheid het Spaansche volk tot een levend lijk maakte, drong er wat licht
door onder de regeering van Karel III, die in 1773 in Rome de opheffing van de
Jesuïtenorde wist te bewerkstellingen. Dat was in de dagen dat de ‘grooten der aarde’
in Frankrijk nog onbekommerd spraken van ‘den zondvloed, die ná hun komen
mocht.’
Die zondvloed kwam in Spanje niet. Een zwakke Bourbon, Karel de IV, die de
strenge etiquette van het Spaansche hof verwaarloosde en zijne echtgenoote toestond,
terwijl hij jaagde, om van datzelfde hof een soort Augiasstal te maken, wist nauwelijks
dat in Frankrijk, in de dagen ‘de la grande épouvante’, de groote omwenteling
geestelijkheid, adel en koningschap verdelgde. Hij trok er zich niets van aan, dat
zijne vrouw, Maria Louisa van Parma, een ‘diabolique’ van de verschrikkelijkste
soort, haren meest beminden minnaar een schier onbeperkte macht schonk in den
staat. Hij jaagde of liet zich schilderen door Don Francisco Goya dien hij den 25en
April 1789 tot schilder van het hof had benoemd, een betrekking die Goya met Maella
deelde.
Mengs, de Sakser, was de man, die langen tijd, tot 1777, invloed had geoefend op
alle Spaansche kunst. Hij ook was het die het portret schilderde van Maria Louise,
waarvoor wij in het Rijksmuseum te Amsterdam meermalen mijmerend hebben
gestaan. Het is al knaphandigheid, bruidsuikerachtige doorzichtigheid, wereldsche
pronk, een kwikje hier, een strikje daar, een anjelier vasthoudend handje, als een
schelpje zoo paarlmoerig teer, een rond vleezig, zoet rose gezichtje, waarin echter
een paar volstrekt-niet-brave oogen staren.
Hoe anders zou Goya haar later schilderen, haar snel verouderde beeltenis gebruiken
voor veel van zijn allegorieën, satyren.
In het midden der achttiende eeuw telde men in Spanje omtrent twee honderd
duizend lieden van den geestelijken stand, maar vijftig jaren later, verscheen er
terzelfder tijd met de C a p r i c h o s , Goya's satyrieke etsen, een geschrift: Pan y
Toros (Brood en stieren), waarin de rotte politieke toestand fel beoordeeld werd: Het
nog heerschende middeleeuwsche bijgeloof, de uitzuigerij der priesters,
omkoopbaarheid en afzetterij, de ellendige wetgeving enz.
Door Manuel Godoy (Maria Louisa's minnaar) te nauw aan Frankrijk verbonden,
werd Spanje, na de Fransche revolutie, in de oorlogen tegen Engeland meegesleept
en kreeg het daarvan meer en meer te lijden. Het algemeen misnoegen daarover
bracht in 1808 den infant Ferdinand aan het bewind. Napoleon, inmiddels tot macht
gekomen, behoefde in Spanje geen verdeeldheid te brengen om te kunnen heerschen,
Karel IV haatte Ferdinand, en Napoleon bracht er te Bayonne beiden toe om afstand
van den troon te doen, waarop hij in Juni Jozef Buonaparte plaatste. Van uit Frankrijk
was het Ferdinand intusschen toch gelukt om opruiende geruchten tegen de Franschen
in Madrid te verspreiden en reeds den 2en
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Mei 1808, had het nagenoeg ongewapende volk de Fransche troepen daar aangevallen,
die daarop meer dan 2000 Spanjaarden vermoordden, terwijl het Spaansche garnizoen
in de kazernes moest toekijken. Later in den nacht werden, in de omstreken van de
stad, nog vele gevangenen bij lantaarnlicht doodgeschoten.
De opstand breidde zich uit, en Goya vond gelegenheid om zijn haat tegen de
indringers te uiten in een reeks van vijf-en-tachtig etsen, geweldig en verschrikkelijk
en getuigend van een nauw bedwongen, dolle razernij en nijd: L o s D a s a s t r e s
d e l a G u e r r a . Vooral te Saragossa woedde de opstand, waar de bewoners huis
na huis verdedigden en waar Maria Agostina, gelijk een tweede Kenau Simons
Hasselaar, het kanon bediende.
Al mag het Goya, die een zeer groot gezin in allermoeilijkste tijden te onderhouden
had, niet euvel geduid worden, dat hij zoowel Karel de IV, als Godoy, Wellington,
Napoleons broeder en Ferdinand VII schilderde, toch hadden velen van Goya andere
daden verwacht. Zij vergaten dat Goya in 1808 reeds een oud man was. Hij bleef
dus aan Jozefs hof, schilderde den koning vele malen,*) kreeg het legioen van eer,
maar reeds in 1810 waren de 85 platen der D e s a s t r e s d e l a g u e r r a voltooid.
Met de hulp der Engelschen waren de Franschen in 1814 voorgoed uit Spanje. De
onbetrouwbare Ferdinand VII kwam weder op den troon, en de inquisitie breidde
onbeperkt haar macht uit. Toch, al verwelkomde Ferdinand zijn hofschilder met de
verzekering dat hij hem het leven liet, omdat hij een groot schilder was, ‘maar dat
hij eigenlijk het koord verdiende’, hij beschermde hem. Dat mag een wonder heeten
in een land waar de geestelijkheid louter analphabeten had gekweekt. Misschien was
er nog juist genoeg verstand overgebleven om den hofschilder te sparen. Wanneer
de beulen van het Heilig Officie Goya hadden geworgd of langzaam doodgemarteld,
zou daarmede eveneens de schilderkunst van Spanje vermoord zijn.
Want het geheele hierboven aangegeven tijdperk is met een zeldzame kracht en
allervurigste overtuiging door Goya in zijn arbeid weergegeven, die ons een zuivere
afspiegeling geeft, in ontzaglijke kleuren en vormen, van meer dan een halve eeuw
Spaansche geschiedenis.
In 1843 was de Franschman Louis Viardot de eerste, die in zijn L e s m u s é e s
d ' E s p a g n e kort over Goya schreef.
Hij noemde hem ‘la seule individualité puissante, que l'Espagne ait donnée aux
arts depuis les maîtres anciens jusqu'au nos jours,’ en vergeleek hem met Callot,
Hogarth en Rembrandt. Maar nog in 1853 kwam de Duitsche kunsthistoricus
Passavant met deze ongelooflijke mededeeling: ‘Wie traurig es um den Kunstgesmack
in Spanien, zu Ende des vorigen und Anfang des jetzigen Jahrhunderts ausgesehen,
davon gibt Francisco Goya einen sprechenden Beweis.’

*) Al die portretten zijn vernietigd.
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Toch waren het wederom Franschen, die over Goya schreven, vóór de Duitschers
trachtten goed te maken wat Passavant had bedorven.
Charles Yriartes boek kwam in 1867 uit, het boek van Paul Lefort in 1877, dat
van Paul Lafond in 1902. De Spanjaarden: Conde de la Viñaza en Araujo Sanchez
schreven boeken in 1887 en 1895. Het werk van den Engelschman W. Rothenstein
verscheen te Londen in 1900.
De Duitschers hadden het daarna gemakkelijk en in 1903 kwam Valerian von
Loga met zijn boek over Goya, dat natuurlijk aangekondigd werd als: ‘auf eingehendes
Studium a l l e r z u g ä n g l i c h e n Quellen begründet.’ Ook R. Muther, R. Oertel
en J. Hofmann kwamen in 1907 met lezenswaardige werken.
Een aardig boekje bracht in 1909 ook Marguérite Hein ‘A l'Ecole de Goya.’
Ofschoon de meeste der bovengenoemde schrijvers over Goya Spanje bereisd
hebben, vooral Charles Yriarte en later Von Loga, hunne beschrijvingen van Goya's
levensloop verschillen dikwijls.
Te Fuendetodos, nabij Saragossa in Arragon, werd Goya den 30 Maart 1746
geboren. Meer dan wat onderwijs van een dorpsschoolmeester kreeg hij niet. Zijne
moeder stamde uit het adellijk geslacht der Lucientes.
Ofschoon reeds vroeg de aandacht viel op Goya's begaafdheid en hij, vijftien jaren
oud, te Saragossa het kunstschildersvak ging leeren in de werkplaats van José Luzan
y Martinez, was Goya geen ijverig leerling. Zingen, guitaar spelen, meisjes en
vrouwen naloopen, misbruik maken van zijn groote lichaamskracht in gevechten met
andere minnaars, waarbij hij vaak met het mes stak, den tijd in weergalooze beuzelarij
verdoen, overal vijanden maken, eindelijk zich gerecht en Inquisitie op den hals
halen, dat was het al wat Goya die eerste vier of vijf jaren te Saragossa deed. Zijne
ouders, katholieken, bevreesd voor de vervolgingen van het Heilig Officie, stuurden
hun zoon naar Madrid (1765). Daar kwam hij bij zijn landsman Bayeu in de leer,
een man, die, zich aansluitend bij de school van Mengs, juist lid van de Academie
van San Fernando was geworden. In Madrid werkte Goya evenmin als te Saragossa,
hij vond er alleen een ruimer veld, om zich volmaakt ‘uit te leven’. De eene minnarij,
met de daaraan verbonden verwikkelingen, twisten, mesgevechten, volgde op de
andere en Goya, de niets ontziende, zag zich, na een viertal jaren, omgeven door
vijanden en opnieuw door de Inquisitie bedreigd. Reeds was hij op een zomermorgen,
gevaarlijk met een mes in den rug verwond, maar, nauwelijks hersteld, dacht Goya
weder aan avonturen. Tot nu toe had hij niets van beteekenis geschilderd en alleen
de werken van Tiepolo bestudeerd.
Ook te Rome, waarheen hij over zee vluchtte op een wonderbaarlijke wijze - hij
sloot zich bij een troep stierenvechters aan, en verdiende aldus het geld dat hij voor
zijn reis noodig had - ook te Rome werkte
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hij niet, of weinig. Hij keek wat naar de groote Italiaansche meesters, en maakte
enkele schilderijen, waarvan er twee genoemd worden, ze zijn echter nergens
teruggevonden, al beweren sommigen dat zijn portret van Paus Benedictus XIV in
het Vatikaan hangt.
Alles aangaande Goya's leven is tot 1771 eigenlijk mysterie, het duistere, onzekere
en onbestendige bestaan van een avonturier.
Vergeefs wachtten zijne ouders, die het niet ruim hadden, en enkele welgezinde
landgenooten, op de vruchten van Goya's verblijf in het beloofde land der kunstenaars.
Goya leed er hetzelfde beuzelaarsbestaan als te Madrid en te Saragossa, waarheen
hij, alweder om een liefdesavontuur, na door de voorspraak van den Spaanschen
gezant te Rome, door de politie in vrijheid te zijn gesteld, in den herfst van 1771
terugkeerde. Het is intusschen onmogelijk, dat Goya niet gewerkt of zich niet geoefend
heeft in die leerjaren. Hoe had hij, zonder studie, de in het najaar van 1771
ondernomen, en vóór den daarop volgenden zomer voltooide beschildering van het
gewelf in de kerk Virgen del Pilar te Saragossa kunnen voltooien? Dat was zijn eerste
groote werk en men droeg het hem, na voorspraak van Bayeu, eerst op, nadat hij zijn
bekwaamheid in frescoschilderen getoond en groote ontwerpen had geteekend.
Paul Le Fort zegt wel, dat geen schilder minder voorbeschikt was, om godshuizen
met decoratieve schilderijen te verluchten dan Goya, maar Goya's werk trok zoo
algemeen de aandacht, dat door geheel Spanje het eene kerkbestuur na het andere
hem opdrachten gaf. In kathedralen en kerken te Madrid, Sevilla, Valencia, Toledo,
Valladolid werkte hij. Goya stoorde zich daarbij nooit aan priesterlijke bezwaren,
als individualist door en door wilde hij vrij blijven. Meestal liet men hem dan ook
zijn gang gaan. In het geheel heeft Goya een vijftigtal groote religieuze schilderijen
gemaakt. Daarmede alleen kon een halve menschenleeftijd gemoeid geweest zijn.
Zijn levenswerk is veel en veel grooter, het is waarlijk reusachtig.
Want dezelfde man, die in kerken heiligen uitbeeldde, daalde af in de diepste
krochten van de hel, schilderde, teekende, etste: duivels, vampiers en de vreeselijkste
monsters der verbeelding, die tegelijkertijd spotprenten, satyren, hekeldichten zijn,
van de vlijmendste, giftigste soort, die nog vele honderden jaren n i e t a l l e e n
v o o r S p a n j e , m a a r v o o r h e e l d e w e r e l d zullen gelden.
Een groot portretschilder was Goya, een geweldig colorist.
Vier koningen, nagenoeg de allergrootsten van den Spaanschen adel uit alle deelen
van het land, kunstenaars, staatslieden, admiraals, veldheeren en hunne vrouwen,
gezanten, een groot aantal burgers en burgeressen, ambtenaren en mannen van
wetenschap, zaten geduldig of gelaten voor hem en achtten zijn sarkastische,
ongeduldige, nijdige of woedende
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op- en aanmerkingen niet, wanneer zij het waagden zich een oogwenk te bewegen.
Toch was Goya de eerste die ‘de beweging van het leven’ in de schilderkunst bracht.
Hij schilderde ook een groot aantal miniaturen. Hij schilderde de mannen en vrouwen
uit het volk, de danseressen, de balspelers, waschvrouwen, waterdraagsters, maja's,
majo's, manola's, heel de menigte van de kermis van San Isidro; de capas, de
picadores, banderilleros, de espada's, allen die den stier bevechten en die in de plaza
kijken naar dat feest.
Later zegt Goya, de man van de schitterende kleuren, de gelen, rooden, de blauwen,
groenen, zilverig grijzen (ook Whistler heeft veel aan hem te danken) en de
onwerkelijke tinten uit de werelden van zijn vizioenen: ‘Geef mij een stuk houtskool
en ik zal uw portret maken. In de natuur bestaat kleur niet méér dan lijn, er is alléén
licht en schaduw.’ En dit is meenen wij de oorzaak van den toover in zijn etsen.
Door welke ontzaglijke machten werd deze kunstenaar bewogen? Drogbeelden,
hartstochten, idealen, woeste scheppingsdrang, de wreedaardigste driften, maar ook
de meest verheven gedachten, het woelde alles in hem heel zijn leven. En uit al die
onevenwichtigheden rijst toch evenwichtigheid. Slaaf als Goya aanvankelijk was
van zijn traagheid, van al zijn hartstochten, in het einde heerschte hij zelf, na veel
strijd. Bijna al zijn werken, (waaronder betrekkelijk waardelooze) dragen het teeken
van dat gevecht, en leven met een vreemd, somwijlen onwerkelijk of zonderling,
grillig, beklemmend, tooverachtig leven. Maar dat droomachtige, die benauwing
soms, dat schrikwekkende van het grijnzende mom, van het spookige masker, het
staat bij Goya vlak naast het frissche, koele, klare van de natuur, van de natuur op
haar gezondst. Let eens op, hoe soms bij hem, het mismaaktste naast het bekoorlijkste,
het lieflijkste het frissche en schoonste is.
Goya heeft, wanneer hij menschelijke gestalten beeldt, allereerst een voorkeur
voor het welgemaakte. Prachtig, stevig rechtop staan zij daar: de vrouwen en mannen,
de kinderen van Spanje, die hunne lichamen, lenig, buigzaam en rhythmisch van
beweging houden door veel oefening-in-vreugde bij de dansen, de spelen, en zangen
van het Spaansche vaderland. Goethe zeide eens, dat ‘klassiek’ zooveel zeggen wilde
als ‘gezond’, ‘romantisch’ daarentegen, zou hij ‘ongezond’ willen noemen. Is de
romantiek van Goya, den raadselachtige, den zich zelf steeds vernieuwende, volgens
zulk een maatstaf te beoordeelen? Veel van Goethe's werk is reeds verouderd, maar
dat van zijn tijdgenoot Goya is zoo frisch als het maar kan, het oefent nog altijd
invloed en men begint nu eerst in te zien, hoe ‘modern’ Goya is, en hoe groot zijn
invloed óók in de toekomst nog kan zijn, nadat hij zijn merk drukte op mannen als:
Eug. Delacroix, Henri Regnault, Fortuny, Manet, Sargent, Daumier, Odilon Redon,
Félicien Rops en vele anderen.
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Lang voordat het impressionisme, het naturalisme bestond, was Goya impressionist,
naturalist. Veel van zijn Suenos, Caprichos, Desastres de la Guerra, doen denken
aan de ultra modernen (die morgen niet meer modern zullen zijn). Toch was Goya
een vijand van gepraat bij eigen werk, h i j t h e o r e t i s e e r d e n o o i t . Bij hem
niets van verstandelijke be-bedenksels, van ‘synthetisch w i l l e n uitdenken’, maar
het onbewuste, het rustelooze, snelle en vurige scheppen, in enkele sterke lijnen. Dit
hebben wij onlangs nog eens duidelijk gezien in de Oude Pinakothek te München,
waar naast een voorstudie voor portretten van Maria Louisa een meesterlijk
geschilderde ‘geplukte vogel’ hangt, kleine schilderijen van tweegevechten, een
terechtstelling en van een monnik die preekt. Zie in het konninginneportret eens hoe,
even maar, de edelgesteenten om den hals geschilderd zijn en hoe krachtig de
stofuitdrukking toch is, let op het spaarzame van de lijnen, de penseelstreken in de
tweegevechten, de vizioenaire gebaren van den monnik die daar als het ware die
vrouwen staat te betooveren en op dat andere huiveringwekkende tafreel van de heks
die aan de worgpaal terechtgesteld wordt, zie die suggestieve kleuren en ge beseft
Goya's grootheid.
Bij de meer nabije beschouwing van Goya's werk bepalen wij ons nu tot het
allervoornaamste en wat wij daarvan zelf in Spanje, Frankrijk, Engeland en
Duitschland hebben gezien.
Voor de versiering der Señora del Pilar ontving Goya 15,000 realen. In een kerk
nabij Saragossa schilderde hij van 1772 tot 1774 andere fresco's. Zoowel in teekening
als in de kleuren is Tiepolo's invloed merkbaar. In het jaar daarna huwde Goya
Bayeu's zuster Josefa. Het is zoo goed als zeker dat deze vrouw, die twintig kinderen
baarde, waarvan er slechts één in leven bleef, als echtgenoote van den grilligen, altijd
verliefden en voortdurend ontrouwen Fransisco, te beklagen was. De langdurige
oneenigheid over een opdracht tusschen Goya en zijn zwager werd hierdoor
allerwaarschijnlijkst ingeleid en versterkt.
Den eersten ochtend, dien ik, nu meer dan twintig jaren geleden in het Prado de
Madrid doorbracht, boeide vooral Velasquez mij en eerst tegen den middag kwam
ik in de zaal waar de kleurige ontwerpen hangen, die Goya maakte voor de koninklijke
wandtapijtenfabriek. Hij kreeg die opdracht in het jaar 1776, na een aanbod aan
Mengs, die voor de uitvoering moest zorgen. Een van de eerste ontwerpen, die ik
opmerkte was dat geestige, ironische tafreeltje van de vrouwen, die, een laken
kloppend, daarin telkens den slappen ledepop omhoog werpen. Altijd zijn het in
Goya's werk de vrouwen die den man ‘ontpluimen’, voor den mal houden. Dit ‘karton’
liet Pierre Louys zijn ondeugend boekje ‘La Femme et le Pantin’ schrijven. Het is,
evenals de andere, in een bepaalden stijl, dien van Watteau gedaan, die trouwens
voorgeschreven was, en gehouden in
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een schemerigen of neveligen toon, waarin eigenaardig bleek groen, blauw, grijs,
vermillioen, zinober en goudigheid. Als vlakvulling-en-versiering, leken ook de
overige ontwerpen uiterst persoonlijk. Goya mocht ze zelf zoeken en hij greep in het
volle, kleurige, beweeglijke, Spaansche leven. Het werd één-en-al oorspronkelijkheid.
Toch zou een begenadigde als Goya andere onderwerpen noodig hebben, om zich
te kunnen ontplooien, dan de zoete tafereelen van boombeklimmende knaapjes,
steltloopers, blindemanspelers, de jaargetijden enz.; hij had de techniek van het
gobelinweven natuurlijk ernstig bestudeerd en moest er zich voortdurend rekenschap
van geven dat hij voor een wandtapijten-fabriek werkte.
Levendig, verfijnd, kloek en verrassend van kleuren en teekening, zijn al deze
vijf-en-veertig ontwerpen voor de tapijten. Doch liever, veel-vuldig en in uitbundig
bewegende pracht, schilderde Goya de tafreelen uit het volksleven zonder aan
weeftechniek te denken.
Nog later zijn hem, den twistzoeker, den messentrekker, stierenvechter, den
revolutionair, die te Rome David had leeren kennen en veel met dezen over de
Fransche omwenteling had gesproken, ook die gelijkmatigheid en wat suffe
vreedzaamheden niet genoeg. Hij wil de sterke, hevige, ontzettende, aangrijpende,
beklemmende gewaarwording.
Als minnaar, avonturier, inquisitie-hater-en-tarter heeft hij in werkelijkheid de
heftigste emoties gekend. Hij wil die emoties, nu hij als gezeten burger en vader en
ernstig werker in het dagelijksche leven wat tot rust gekomen is, terug vinden in zijn
sombere, duistere, roerige, vreeslijke verbeelding.
De tijden zijn er rijp voor.
In ondergrondsche holen laat het Heilig Officie nog op de meest sadistisch-verfijnde
wijze folteren, langs de wegen dwalen nog gruwelijke misdadigers, de inquisitie laat
nog heksen levend verbranden, het volk gelooft aan tooverij en spooksels, binnen
gevangenissen, zieken- en dolhuizen, ware pestholen van vervuiling en boosaardige
wreedheid, is eindelooze verschrikking.
Denken wij aan ‘het vizioen’ dat reeds loerde achter zijn schilderingen in kerken,
zijn ontwerpen voor de wandtapijten en volkstafreelen, dan zien wij het plotseling
machtig opdoemen in de twee-en-twintig werken, die Goya voor de ‘Alameda’
schilderde, het landhuis van den Hertog van Osuna, ten Zuid-Oosten van Madrid,
daarna blijft het in al het overige werk tot aan het einde. In Yriarte's tijd was de
‘Alameda’-collectie nog bijeen. Twee kleine doeken daarvan zagen wij den vorigen
zomer in de National Gallery te Londen: een Watteau-achtige maaltijd buiten en een
spooktafreel. In het laatste voor-voelen wij reeds den schepper van de Desastres de
la guerra en van de duistere voorstellingen, waarmede hij de wanden van zijn landhuis
zou bemalen.
Het belangrijkste dier twee-en-twintig, De Romeria van San Isidro,
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is tevens een van Goya's meesterstukken. Aan zijn vriend Zapater schreef hij er over,
hoeveel moeite hij met dit ingewikkelde werk had. Ook voor dit onvergelijkelijk
schoone schilderij hebben wij, gedurende een tweede reis in Spanje, in het Prado
stil-verdiept gestaan....
De ‘Romeria van Don Isidro’. Wie Spanje liefheeft, moet van dat feest heugenissen,
wondere en zeldzame bewaard hebben. Aan de onze zijn nog andere, diep
weemoedige, nood-lottige verbonden.
De Romeria, het feest van Madrid's schutspatroon. Over de oude, oude brug gingen
er duizenden dien voorjaarsdag feest vieren op de weiden aan de Manzanares. Er
werd gedanst, gespeeld, gemiddagmaald op 't gras, er was muziek allerwege, de
‘silbato's (fluitjes van glas) snerpten, er zwierden en wentelden, midden allerlei
gedruisch en reuken, een overstelping van kleuren....
Zooveel was er, en schooner wellicht, dien avond van den 15en Mei, het einde der
achttiende eeuw, in Goya's dagen.
Ook op Goya's wonderschoone schepping is het aldus, maar in dat blanke, late
middaglicht is het al gelijk een kostbare droom van gelukzalige velden, die ons door
het leven bijblijft.
Het geheel plaatst in groote ruimte en het doek is slechts negentig bij tweeenveertig
c.M. groot. De Romeria is heel de pracht en de rijkdom der kleuren van Spanje. En
toch is het schilderij geen overstorting daarvan. Wel zijn de mantilla's der vrouwen
feestelijk blond, gelijk het zonlicht, waarin het geheel gebaad is, ook zijn er roode
zonneschermen en allerlei tinten in de groepen op den voorgrond. Op de hoogten
der Noord-Oostelijke verten ligt statig en onraakbaar voornaam Madrid, op de weiden
duurt het bonte gewemel, zilverige uitkaatsing is er van de Manzanares, nabij lage
boomgroepen.
Rembrandt schilderde het licht van Holland, Goya, gelijk Velasquez, maar
tooverachtiger, het licht van het hoogland van Kastilië.
De Romeria is met een uiterste zorg geschilderd en in alle onderdeelen af. Zeer
vele werken van Goya zijn dat.... niet.
Hij liet opzettelijk weg, soms omdat de opdracht hem niet beviel, maar vooral
omdat het was: zijn stijl. Hij wist daarmee een harmonie te bereiken die de zijne was,
een onvervreemdbare en onnavolgbare karakteristiek.
Uit de 90er jaren zijn ook afkomstig, thans in de Academia de San Fernando, de
aangrijpende vizioenen, voorvallen in het dolhuis, het geweldige Karnaval en de
processie van zelftuchtigers, beide laatste in ontzaglijke kracht van kleurige
uitdrukking en bewegingen, van een wilde, schrikwekkende schoonheid. Maar, zooals
Goya later dat echt Spaansche tafreel geven zou van de Manola's op het balkon (in
het bezit van de comtesse de Paris) had hij reeds in 1776 met het groot aantal werken,
ontleend aan het Spaansche volksleven, een zeer groote populariteit verkregen.
Allengs waren die minder vredig van onderwerp
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geworden. Hij maakte ongeveer twintig stukken die de wandaden van bandieten
voorstellen; op zes kleine paneelen werd de beruchte roover Murogoto geschilderd.
Goya's kunstbroeders, gevormd in de school van Mengs en Bayeu, die de snelle
ontwikkeling van Goya volgden, en, aanvankelijk ijverzuchtig uitschreeuwden, dat
een man die zoo haastig werkte, vormen verwaarloosde, zóó onacademisch aan al
zijn grillen toegaf, geen populariteit verdiende, eindigden met hem te bewonderen,
omdat er voor Goya geen moeilijkheden schenen te bestaan.
Rijp en groen aan portretten werd van hem aanvaard, want hij werkte erg ongelijk
en menig onbeduidend stuk heeft met de grootste scheppingen zijn atelier verlaten.
Een der eerste van zijn beroemde zelfportretten stelt hem voor op drie en dertig-jarigen
leeftijd. Hij staat voor zijn ezel, in een wonderlijke fantastische kleedij en in een nog
wonderlijker licht, dat naar den beschouwer uit een groot venster toestroomt. Het is
een klein portret, waaruit de viveur, de minaar, de avonturier te herkennen is, en
tevens iets van het sinistre der twee kerels in mantels, achter de schoone, levensgroote
manola's*) van het balcon, welk onderwerp hij twee keeren schilderde.
In 1780, den 7en Mei werd Goya tot lid van de Academia de San Fernando, de
kunstacademie van Madrid benoemd. Het kwam na een teleurstelling. Ruim een jaar
te voren had koning Karel III zijn verzoek, om hofschilder te mogen worden,
afgewezen.
Door Bayeu's bemiddeling werd Goya opgedragen een nieuw gedeelte van de
Kathedraal Virgen del Pilar te Saragossa te beschilderen†) Hij maakte schetsen, maar
Bayeu en de kerkvoogden keurden die af. Goya, die reeds bij zijn vriend Zapater, te
Saragossa inwoonde, weigerde zich aan te passen. Na twee maanden werken liet hij
alles in den steek en stelde Bayeu verantwoordelijk voor de oneenigheid. Daarna
(1871) heeft Goya het er blijkbaar op gezet te toonen wat hij kon als schilder van
godsdienstige onderwerpen. In het Prado hangt zijn Christus aan het Kruis met den
somberen, donkeren achtergrond (bestemd voor de kathedraal San Francisco el
Grande te Madrid, waarvoor hij ook de Heilige Franciscus op den berg schilderde)
een van de weinige stukken die Goya in alle onderdeelen verzorgde en waarin hij
toont in zijn diepste innerlijk toch vervuld te zijn van het onaantastbare geheiligde
en verhevene.
Want daarvan schijnt hij zich meestal opzettelijk af te wenden, misschien wel uit
grilligheid, ‘esprit-de-contradiction’. In zijn meeste groote schilderstukken toonde
hij een schier heidensch individualisme, dat sterk

*) Vrouwen uit een dal van Andaluzië.
†) Het belangrijkste religieuze werk van Goya is de Communie van den Heiligen Joseph van
Calasanz in de kerk van San Antonio Abas te Madrid.
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anarchistisch getint is. Wanneer hij zeventien jaren later (1798) in den koepel van
de kerk San Antonio de la Florida te Madrid, meer dan een honderdtal
twee-meter-twintig hooge gestalten schildert, met als middelpunt de Heilige Antonio
van Padua die een doode opwekt, staat daarom heen een behaagzieke, weinig
belangstellende menigte, waaronder zeer schoone, en wereldsche vrouwen (de
overleveringen zeggen dat hij daarvoor uit cynisme, on der meer, twee vrouwen van
lichte-zeden uit Sevilla koos, om de vroomen.... de zonde te laten vereeren) en eenige
ondeugende straatkinderen, die bij een balustrade spelen en klimmen.
Onder Goya's grootste beschermers was Don Louis, de broeder van den koning,
die, zich wijdend aan kunsten en wetenschappen, in de provincie Avila woonde. Van
hem en zijne familie maakte Goya verscheiden portretten. Twee er van bewijzen met
welk een wilden ijver en haast Goya werkte. Den infant schilderde hij in 1883 in
drie, diens echtgenoote in één uur.
Nu bleef Karel de Derde, die plotseling in Goya een groot man ontdekte, die luister
schonk aan zijn regeering, niet meer achter, ook hij liet zich door hem schilderen.
Maar vooral Don Louis' voorspraak bracht Goya bestelling na bestelling, de adel en
de groote bankiers deden die vooral. Ook was Goya zoo getroffen door een
onverwachte vriendelijkheid van zijn zwager, dat Bayeu kort daarna voor hem zat.
Dat werd een der schoonste doeken van Goya. Vooral het gelaat deed hij met een
groote toewijding, de rijke, zilverig-grauwe, matte toon van het geheel, is er weder
een der bizonderheden van, ook dit schilderij hangt in het Prado.
In Mei 1785 werd Goya, de nauwelijks 40-jarige, de man wiens geheele
persoonlijkheid altijd tegen het schoolsche en academische ingegaan was, tot directeur
van de Kunstacademie te Madrid benoemd en nog een jaar later bereikte hij wat hij
lang zoo vurig verlangde: de benoeming tot schilder aan het hof, schilder van den
koning met een toelage van 15,000 realen.
Bemind onder ‘kunstbroeders’ was Goya op dat oogenblik allerminst. Hij begeerde
ook geen genegenheid, die zou hem slechts gehinderd hebben. Onder vrouwen
daarentegen telde hij een groot aantal vriendinnen en kieskeurig was hij allerminst,
wat hem juist des te aantrekkelijker maakte.
Yriarte noemde hem ronduit ‘avant toute chose un tempérament. C'était un être
aussi corrompu que séduisant, il ne croyait a rien et n'a rien respecté.... tout en lui
m'atteste le plus profond scepticisme.’ Maar ook moest Yriarte erkennen, ondanks
alle fouten van Goya: ‘il représente en Espagne les grands démolisseurs de la
Révolution française ....Il n'a respecté ni la famille, ni le trône, ni le Dieu de ses pères,
et pourtant ses Caprices ne sont, a l'entendre et par pure ironie, qu'un cours de haute
morale.’
(Slot volgt).
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Aanvullende notities over Nederlandsche caricatuur*)
door Cornelis Veth.
II. Jacob de Gheyn (de jongere) 1565-1629.
JACOB II de Gheyn is naast Hendrik Goltzius misschien onze meesterlijkste graveur,
en hij is naar mijn meening eigenlijk een beter teekenaar dan zijn tijdgenoot. Ik heb
hem in mijn Geschiedenis der Nederlandsche Caricatuur onrecht gedaan, (peccavi!)
door te zeggen dat hij ‘nog meer allegorisch is en nog minder scherp satiriek in zijn
zedeprenten,’ dan de ander. Bij het doorwerken van de portefeuilles met prenten, die
men bij compileerend werk moet nagaan, speelt soms het toeval, soms ook zeker
vooroordeel ons parten, en zoo drong het eerst later tot mij door, dat De Gheyn,
wegens een tiental zeer mooie en zeer expressieve prenten, toch wel degelijk tot onze
beste caricaturisten gerekend moet worden.
Deze de Gheyn was de zoon van dien anderen Jacob, die tijdens een overtocht op
de Zuiderzee werd geboren. De familie was uit Utrecht afkomstig.
Dr. Bredius veronderstelt, dat Jacob II de Gheyn, de graveur en teekenaar dien ik
hier wensch te bespreken, invloed op Rembrandt gehad heeft. Zeker is het, dat zijn
teekeningen, waarvan 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam er verscheiden bezit, de
vergelijking met die van Albrecht Dürer kunnen doorstaan. Ik noem juist Albrecht
Dürer, omdat wel iedereen van dezen meester de verrukkelijke natuurstudies, naar
dieren en planten, kent, die het klassieke voorbeeld zijn van minutieuze waarneming
bij nooit falende frischheid, van piëteit en beheerschte innigheid. Volkomen dezelfde
eigenschappen hebben de natuurstudiën van De Gheyn.
Er zijn teekeningen bij, gekleurd, van muisjes, in verschillende houdingen, van
alle kanten bekeken, waarbij de stofuitdrukking van de pluizige nesthaartjes, de
karakteristiek van de uitvoerig geteekende pootjes, eenvoudig prachtig zijn. Een
ander schetsblad toont ons een stekelvisch met open bek, een derde vogelskeletten;
er is ook een enkel landschap met rotsen; er is een detail van een mansfiguur: een
kop met een trompet, en er is een groep ver doorgevoerde studies van kikkers op den
rug liggend, loopend, de pooten krommend of strekkend, met een trouwhartige
nauwkeurigheid ook in de kleurtjes, van de witte borst overgaande naar het groene
rokje.
Jacob de Gheyn heeft ook een groote kaart van den Haag gegraveerd, en eveneens
van krijgers ‘Wapenhandelingen van Roers, musquetten ende Spiessen’. Behalve
aan Dürer moeten wij hier ook aan Menzel denken, met zijn mooie reeksen van
soldaten uit het leger van Frederik de Groote.

*) Zie ‘Geschiedenis van de Nederlandsche Caricatuur’ door Cornelis Veth.
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Evenals Dürer, is De Gheyn niet slechts een fijn, geduldig en bezield realist geweest,
doch ook een fantast. Wij zien dat uit drie teekeningen, die wel zelf niet bewaard
schijnen te zijn gebleven, doch waarnaar door Breemberg, een middelmatig graveur,
etsen zijn gemaakt, die in het prentenkabinet op diens naam te vinden zijn.
Het zijn groepen, ten deele zeer groteske koppen, naast en boven elkaar geschikt.
Er zijn wonderlijke heksachtige tronies bij, mannenkoppen die aan uilen doen denken,
of die het profiel van een geitebok hebben, katachtige en aapachtige facies, en daar
tusschen, en dan even een gracieus meisjeskopje. Er is iets on-Hollandsch en zeker
iets niet-zeventiende-eeuwsch in deze fantasie, die aan Léandre's verbeeldingen doet
denken, doch minder opzettelijk, meer overtuigend schijnt. Hoe sinister is, midden
op de hier gereproduceerde ets, onder den kattekop, de vischachtige open bek, hoe
origineel is dat overgaan van de gezichten naar een soort van eersten achtergrond,
die lichter is dan de eigenlijke achtergrond, en ook weer in flauwere profielkoppen
uitloopt. Dit is een speelschheid zonder eenige satirieke of didaktische bijbedoeling,
ongewoon en onthuis in onze oud-Hollandsche kunst, een grilligheid, waarachter
toch een groote visie schijnt te leven. Elk van die uit het niet, als door een half
gedachteloos spel naar voren komende koppen is volkomen plastisch behandeld,
men kan ze zich niet zonder lichamen denken, al is daarvoor geen plaats in de
groepeering, en ook dit werkt mede tot het vreemde, sterk-visionnaire van het geheel.
Ze zijn meer levend, deze speelsche physionomiën, dan de beroemde caricaturen
van Da Vinci, ze schijnen nog meer in de verbeelding des teekenaars werkelijk te
hebben gespookt. Hoe dwingend van expressie zijn al die oogen!
Het zou mogelijk kunnen zijn (al behoeft het zeker niet zoo te wezen!) dat deze
groepen fantastische koppen òf een herinnering aan maskerades en vastenavondfeesten
waren òf een soort van ontwerpen daarvoor. In elk geval zijn er een viertal prenten
van de Gheyn, met gecostumeerde en gemaskerde figuren, die zich naar den geest
eenigszins bij deze werken aansluiten. Wij zien nog in vele schilderijen en prenten
uit dien tijd, hoe de zucht tot mommerij en verkleeding van het volk bij allerhande
feesten de kunstenaars inspireerde. De maskerade-groepen van De Gheyn herinneren
ons weer aan een ander later kunstenaar, den Franschman Gavarni, die evenzeer zich
vermeide in het ontwerpen of nateekenen van gedrochtelijke of althans bizarre
carnaval-figuren. De koppen van die personages bij De Gheyn zijn zelden geheel en
al dierlijk, maar doen aan dieren denken, en hun lichamen zijn vaak naar den aard.
Zoo zijn er menschen met koppen als van honden, ook een kalkoen-man; en een, die
alweer sterk aan een uil doet denken. Doch zijn fantasie brengt hem ook op nog heel
andere scheppingen, zooals de zotte figuur van een grove, plompe vrouw, die als
Amor is voorgesteld, op een jongen man met een grijzen baard, of een soort
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wildeman of Indiaan. De figuur die hier op het maskerade-prentje met de eene hand
in de zij staat en de andere met een soort redenaarsgebaar uitspreidt, heeft het masker
voor van een slim, grijnzend oud man met spits gelaat; hij is blijkens zijn gestalte
en lange krullende haren een jonge vent. Rustig, en zelfs met eenige plechtigheid
bewegen zich deze grillige personages bij De Gheyn, zij doen niet dol, en gaan niet
over tot handtastelijkheden of zelfs vechtpartijen als die van Adriaen van de Venne.
Het zou kunnen zijn, dat zij niet zoozeer menschen uit het volk, als wel voornamere
lieden waren, die op een verfijnder en kalmer manier de mommerij meemaakten, of
wel de groepeering is slechts voor de leus, en deze fraaie poppen zijn slechts in
eenigszins natuurlijke houdingen geschikt en in eenige relatie tot elkaar gebracht
terwille van het aangename aspect van de prent, zooals wij dat nu nog op modeplaten
zien, waar de een colbertkostuum of een ulster tentoonspreidende heeren een sigaar
opsteken of converseeren met oratorisch handgebaar.
De Italiaansche invloed is in De Gheyn's werk evenzeer merkbaar als in dat van
Goltzius, maar hij is eenvoudiger gebleven, niet zoo pompeus, niet zoo zwierig en
tegelijk kracht-patserig. Men zie het kokette handje van het vrouwefiguurtje, dat
tusschen de mannen inloopt, de fraaie lijnen der plooien, het élan in de bewegingen.
Die Italiaansche invloed heeft niet altijd verkeerd gewerkt op onze Hollandsche
meesters!
Onder de teekeningen van De Gheyn is er ook een waarop men een oud echtpaar
ziet, dat kalm en vredig bij elkaar zit; een zeer fraaie, luchtige en toch uitvoerige
penteekening. Men vindt deze Darby and Joan ook bij de gravures, met dit versje:

Vreedsamich Paer.
Siet hoe de eendracht soet,
Twee harten bindt te samen
Met blijdschap, rust en vreed
't Welck Godt is aangename.

Dit is geen satirieke, maar toch wel een didaktische voorstelling; men ziet evenwel
in eenige van zijn andere prenten De Gheyn een deel van het bekende repertoire der
Hollandsche zeden-satire afwerken.
Daar is bijvoorbeeld de oude man die een jonge vrouw wil vrijen ‘U tyt (bij nae)
is om, 't gelt u niet helpt, laet vaeren’, een prent die tevens een ‘doodendans’ is, want
de Dood spreekt hem blijkbaar toe. Een jonge man is natuurlijk ook al bij de hand.
Dit is een door onze prent-teekenaars, vooral in het begin der 17de eeuw veel
behandeld thema. Een andere kloek en plastisch behandelde prent laat ons de helleveeg
zien; de dulle Griet van Brueghel, doch thans niet in een allegorische compositie,
doch bij zich thuis.... in actie. Dit is inderdaad een vroeg staal van binnen-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

XXXVII

JACOB DE GHEYN. VANITAS.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

XXXVIII

ETS VAN BREEMBERG NAAR JACOB DE GHEYN PRENTENKABINET, AMSTERDAM.

JABOB DE GHEYN. DE FEEKS.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

JACOB DE GHEYN. VASTENAVONDFIGUREN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

161
huiskunst tevens! Nog niet een van de 17de eeuwsche binnenhuizen zooals wij ze
kennen, intiem, zonnig, maar een strak en straf geteekend vertrek, met overal rechte
lijnen en een egale verlichting. Het is de trant van den graveur zelf die geen intimiteit
kent, maar toevallig past deze onvriendelijke woonkamer wonderwel bij de sfeer,
die dit wijf vermoedelijk om zich heen zal verspreiden.
De beide hoofdpersonen, de beklagenswaardige man en de scheldende vrouw, zijn
met de lange, groot maar ook zeer drastisch modelleerende (übermodellierende!)
Mantegna-lijnen geteekend, zie de plooien van haar schort, het bijna overdreven
relief der mouwen, en de wreede koorden in beider hals. Dit is romanisme!
Het is overigens het werk van een groot teekenaar. De man die wat huilerig reageert,
is al mooi, maar de vrouw is monumentaal; ook haar houding, vooroverbuigend in
het plankerige, harnasachtige keurs, is prachtig.
Niet zulk een algemeen motief is dat van de waarzegster. Zij is blijkbaar een
Zigeunervrouw; een jongere vrouw en een jongen van den troep zitten tegen den
boom. De behandeling van dezen boom en de wortels doet weer aan Dürer denken,
maar ook deze had bij de Italianen geleerd.
De handen van de waarzegster, lang, spits en klauwig, zijn meesterlijk
gekarakteriseerd; het dametje, dat haar raadpleegt, blijft bedeesd op eenigen afstand
staan, en achter deze staat weer de dienstbode. Een King Charles, met felle oogjes
glurend door de lange haren, de pootjes schrap, keft wantrouwend tegen de vreemde
figuur, en zijn meesteres kijkt ter zijde naar hem, alsof deze achterdocht haar zelf
zenuwachtig maakt.
Het verhaal, dat in deze prent ligt, wordt in allen eenvoud en natuurlijkheid, zelfs
gemeenzaamheid gedaan, toch is de geheele trant nog ver verwijderd van dien, waarin
Steen of Ostade, of zelfs Van de Venne zich uitspraken. De rechte houding,
geaccentueerd nog door den statigen plooienval van den mantel, geeft aan de
Zigeunerin iets imposants, de schilderachtige lompen, die andere Hollandsche
meesters van zijn tijd zouden hebben geboeid, werden door De Gheyn uitgestreken
en stijlvol geschikt. De pompositeit van de dame, wier stijve uitstaande kleeren
(misschien is zij zwanger of wellicht ook wordt haar houding door de kleedij zoo
geforceerd) druk versierd zijn, wordt door de lijnen en schaduwen sterk onderschrapt,
en de dienstmaagd, met haar overdaad van stoffen (sluier, kraag, overrokken) is
nauwelijks minder imposant. Zij schijnen op een soort van verhooging te staan; achter
den dikken ouden boom ziet men niet dan licht. De niet zonder een fijnen spot
aangekeken gebeurtenis heeft niets familiaars, maar ook de onheimlijkheid, die even
in de half ontbladerde takken van den boom is, wordt niet verder gevoeld. Van een
stemmingskunst is geen sprake.
Dat De Gheyn het komische soms wel wilde, blijkt uit de eveneens
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fraaie prent ‘Elck Sotken prijst zijn Marotken’, maar twee grimmige
doodendans-variaties geven voor mij het mooiste wat hij aan satirieke prentkunst
heeft geleverd.
Ze dragen beide het opschrift: Va n i t a s , Op het ééne ziet men een schoone vrouw
bij haar toilet; zij is buitensporig opgetuigd. Een hondje ligt op haar schoot, en kijkt
loerend naar een aapje, dat op den grond zit, en dat spottend schijnt te lachen. Geldt
deze spotlach den schoothond, en is het een tarten of geldt hij de ijdelheid van de
vrouw?
Van een tastbaarder duidelijkheid nog is de andere prent, die een Latijnsch en een
Hollandsch opschrift heeft, en ook een onderschrift in beide talen.
Een zware vrouw, sterk ingeregen, diep gedecolletteerd, gepakt in een overdadig
geplooid weelderig kostuum, met paarlen om den hals en paarlen op den boezem,
met een bewerkelijke coiffure - een beeld van protserigen rijkdom, bekijkt, achterover
liggend in haar stoel, de schatten die om haar heen gegroepeerd zijn. De dood buigt
zich over haar, en houdt haar het tijdglas voor, waaraan, als symbool van het vlieden
der uren, vleugels zijn bevestigd. In de andere hand, onder haar linker door die een
roos vasthoudt, mikt hij met een gevlamden pijl.
Alles aan deze voorstelling is overladen, zooals ook Dürer het zijn kan, de houding,
waarin de vrouw terugvalt, en die van den dood, zijn beide even zwierig; er is een
dramatisch élan in. De volheid en rijkdom van détails doen niets af aan de uitdrukking,
zelfs is de expressie der dame, die b e g i n t zich te ontstellen, en nog half weg
zwijmelt in haar luxe, buitengewoon subtiel. Het is curieus dat de dood hier geen
gewoon geraamte is als op de meeste latere doodendansen, doch een nog slechts ten
deele ontvleescht lijk, met furie-achtige haren, en zeer wijden mantel, waarvan het
nauwelijks verklaarde wapperen spookachtig werkt.
De prent is in hooge mate belangrijk voor de kennis van De Gheyn, zijn neiging
tot zwierigheid bij een uiterste van studieusheid, zijn scherpe karakterteekening, zijn
realisme, en toch ook weer zijn door vreemde voorbeelden gewekt groot stijlgevoel.
Ook bij anderen vindt men dikwijls de Noord-Nederlandsche gemeenzaamheid met
een wijdschen, ambitieusen trant samengaan, maar schier geen enkel blijft daar échter,
meer artiest dan hij. Goltzius imponeert misschien meer, maar is leeger; De Gheyn
heeft altijd inhoud. Bij al zijn zwelgen in détailpracht en cierlijke welving van lijnen
verliest hij nooit het karakter der dingen uit het oog; hij blijft deugdelijk in zijn pralen.
Als graveur is hij een der eersten van zijn land. De gravure is bij hem nog, al bij
Goltzius, tegelijk streng en gesmijdig, en het is een geluk, dat hij zoo bijna
voortdurend zelf zijn teekeningen in het koper heeft gegrifd. Zijn satire heeft de
eigenschappen van dien vroegen tijd, in tegenstelling tot die der latere 17de eeuwers
is zij onvroolijk, streng - van puriteinschen huize.
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Touraine in de Fransche geschiedenis,
door Ir J.H. Plantenga.
I.
DE Fransche geschiedenis heeft in Touraine een rol gespeeld, die dat eigenaardig
dualisme vertoont, dat zoo karakteristiek is voor den Renaissancetijd. Het is de
geschiedenis van een tijd vol tegenstrijdigheden; gelijk de menschen van dien tijd
zelf vol tegenstrijdigheden en uitersten waren. In een man als Sigismondo Malatesta,
- om een bekend Italiaansch voorbeeld te noemen - vinden we vereenigd een werkelijk
fijne litteraire beschaving, een hooge cultureele ontwikkeling, naast de meest brute
hartstochten en de meest gruwelijke misdaadgevoelens en daden van moord en
geweld. Dat is de combinatie, waaraan we moeten wennen, en we moeten ònzen
zedelijken maatstaf dan ook niet aanleggen bij het beoordeelen van personen en
daden uit de 16e en 17e eeuw.
Het is heerlijk reizen in Touraine. Het land heeft de charme van een grooten
weelderigen bloementuin, en het was dan ook vaak het ontspanningsoord van vorsten.
Maar even dikwijls was het de plaats van handeling van de meest verschrikkelijke
moord- en foltertooneelen; en bij het doorreizen en het bezoeken van de verschillende
kasteelen wordt men beurtelings herinnerd aan wekenlange feesten met allegorische
optochten, aan idyllische uren van jonggehuwde vorsten, of tijden van verpoozing
door koningen bij hun favorites doorgebracht, èn aan vervolgingen en moorden uit
godsdiensthaat, of scènes met dolk en gift bij heimelijke rivaliteit.
Er schuilt een groote charme in, te reizen, en zoo maar, zonder meer, te genieten
van de heerlijke natuur, de rivieren en riviertjes, de breede statige Loire, en de
kleinere, de Indre en de Cher, om dan weer zich rekenschap te geven van de
historische tijden, toen dagelijks door dit land vorstelijke stoeten trokken, of legers
met hun aanhang. Want langs dezelfde wegen, die wij nu gaan, is eens Jeanne d'Arc
gereden om den koning in Chinon te zoeken; zijn Diana de Poitiers gegaan, en
Catharina de Medici. Hier reisde Cellini zijn koning Frans achterna, en een halve
eeuw vroeger kwamen langs diezelfde wegen Karel VIII en Lodewijk XII uit Italië
terug. Zoo heeft dan het land door de geschiedenis een eigen karakter gekregen.
Vorsten en rijksgrooten bouwden er, dorpjes en steden ontstonden en namen in bloei
toe, totdat na Henri IV en Lodewijk XIII van de streek niet veel notitie meer genomen
werd, en zij gaandeweg verviel. Maar ze bleef wat ze altijd was geweest: een lust
voor wie er verblijft!
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Voor de aanhangers van Lavater's leer moge het een voldoening zijn uit de trekken
van een gelaat het karakter van een persoon te leeren zien, ook een stad en een
landstreek zijn hun physiognomische studiën waard, en bestudeert men het land en
den tijd van grootsten bloei, dan brengt men een rijken indruk mee naar huis. Als
waardeering van een criticus over een geschiedkundige hoorde ik eens de woorden:
‘Er kennt nicht nur die Tatsachen, aber er hat ein Bild in sich von dieser Zeit, und
das ist viel mehr wert.’
Zoo'n beeld krijgt men noch van beschrijvingen alleen, noch van reproducties, al
trachten deze nog zoo de werkelijkheid te benaderen; de sfeer ervaart men toch eerst
voor zoover dat voor een twintigste-eeuwer mogelijk is, op de plaatsen der
geschiedenis zelve. En men ziet dan ook heel duidelijk wat een rijk en veelbewogen
verleden Touraine heeft gehad. Het land vertoont een groote afwisseling, doordat
het bloeide in den overgangstijd van de middeleeuwen naar de Renaissance. Uit de
vroegere eeuwen zagen we de kasteelen Loches, Langeais en Luynes, uit de latere
tijden: Amboise, Chenonceaux, Villandry en Azay-le-Rideau.
Tours zelve, de hoofdplaats van het oude Touraine, was het uitgangspunt van onze
tochten. Het ligt prachtig centraal ten opzichte van de bovengenoemde kasteelen;
gaat men daarna naar Blois, om van daar uit nog Chambord, Cheverny en Chaumont
te bezoeken, dan heeft men wel mede de voornaamste kasteelen van dit deel van
Frankrijk gezien.
In den vroegen morgen gingen we op weg, een 20 K.M. Oostwaarts, langs den
rechteroever van de Loire. Breed en statig ligt de stroom tusschen de beide oevers,
die, dan rechts dan links onmiddellijk aan het stroombed grenzend, overdekt zijn
met zwaar groen, waarin zich grootere en kleinere huizen verbergen. En op
willekeurige plaatsen in de rivier gestrooid de langgerekte, met struiken en boomen
bezette eilandjes, die de majestueuse breedte telkens verbreken en zoo iets liefelijks
en weelderigs aan het Loiredal geven.
Plotseling bij een kromming van den weg zagen we aan den overkant, hoog boven
een klein stadje uit, een zware donjon met daar tegen aangegebouwd een klein
kasteeltje, de fragiele contour der flamboyante dakkapellen tegen het donker dak
afstekend. Dat was Amboise. Nu ging het de zware Loirebrug over door het stadje
tot onder aan den voet der verdedigingsmuren. Hier moesten we de poort door en
naar boven klimmen om op het plateau te komen.
Bij vergelijk van het nog bestaande gedeelte met het oorspronkelijke
gebouwencomplex bekend uit de gravurenreeks van Ducerceau, zien we, dat zeker
vijf zesde verloren is gegaan. Van wat nu nog rest, frappeert allereerst de St.
Hubertuskapel, maar dan de zware forttoren, de prachtige
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ridderzaal en niet het minst het sublieme naar de Loire gekeerde geveltje.
De geschiedenis van Amboise gaat tot in het verre verleden terug. Ook hier moeten
Druïden-samenkomsten zijn geweest; daarna had Cesar er een groote legerplaats.
Stanislaus Bellanger geeft de volgende afleiding: ‘Le nom d'Amboise dérive du site
même de cette ville au confluent des deux rivières, la Loire et l'Amasse; Amboe
aquae, castrum ab ambubus aquis, Ambaciacum, Ambacia, Ambasia, et enfin
Amboise.’
Twee beroemde momenten zijn - volgens oude chroniqueurs - geweest de
samenkomst van koning Clovis met Alaric, den Hunnenvorst, om de afbakening
hunner landsgrenzen te bepalen, en later, in de dagen van Karel Martel, de inval der
Saraceenen; zij drongen door tot onder de muren van de stad.
Maar duidelijk zichtbaar voor ons wordt de geschiedenis van Amboise eerst in de
15e eeuw, dan, wanneer het voortdurend in nauw verband staat met het leven der
Fransche koningen, ontwikkelt zich een tijdperk van grooten bloei. Reeds Karel VII
en Lodewijk XI bouwden aan 't kasteel van Amboise; doch eerst door toedoen van
Karel VIII kwam het gereed. Deze jonge vorst was de eerste, die zich liet verleiden
tot een veroveringstocht naar Italië; het noodlottige voorbeeld, dat zijn opvolgers
zooveel ellende en Frankrijk zulke sommen gelds zou kosten. Doch, alle ding heeft
z'n tegenkant. Mocht er al veel verloren gaan, de nieuwe cultuur van Italië, die zoo
bevruchtend werkte op 't Romaansche zusterland, ware zonder de diplomatieke
zendingen van een Philippe de Commines naar Florence en Venetië, zonder de tochten
van Karel VIII en Lodewijk XII naar Milaan en Napels, zeker niet zoo snel verbreid
geworden.
Interessant is het den koning op zijn tocht te volgen; uitvoerige berichten zijn
bewaard gebleven: noch in Florence, noch in Rome komt Karel onder den indruk,
tot eindelijk Napels bereikt, wat noordelijker steden niet vermochten. Van hier uit
is ons een brief van den jongen vorst aan Pierre de Bourbon bewaard gebleven. (28
Maart 1495): ‘Au surplus, vous ne pourriez croire les beaulx jardins que j'ay en ceste
ville. Car, sur ma foy, il semble qu'il n'y faille que Adam et Eva pour en faire ung
paradis terrestre, tant ilz sont baulx et plains de toutes bonnes et singulières choses,
comme j'espère vous en compter, mais que je vous noye. Et avecques, pour faire
aussi baulx planchiers qu'il est possible, et ne font des planchiers de Bauxe, de Lyon
et d'autres lieux de France en riens approchans de beaulté et richesse ceux d'icy;
pourquoy je m'en fourniray et les méneray avec moy pour en faire à Amboise.’
We vinden in Amboise wel niets meer van die Italiaansche meesters; de groote
waarde van dit brieffragment is echter, dat het zoo'n duidelijk inzicht geeft in de
wijze, waarop de Italiaansche cultuur zich verspreidde buiten de grenzen van haar
geboortegrond. In Amboise, dat Karel lief-
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had, waar hij was groot gebracht, is hij ook gestorven, nog voor het geheel was
voltooid. Anne de Bretagne, zijn vrouw, weigerde drie dagen alle voedsel uit smart
over het plotselinge verlies, toen echter liet ze zich overhalen weer wat te nuttigen
en.... negen maanden later huwde zij den Duc d'Orléans, die als Lodewijk XII Karels
troonopvolger was geworden. Zoo werd zij de ‘femme deux fois Reine de France’.
Ook Frans I vinden we bij tijden in Amboise. Toen in December 1539 Keizer
Karel vrijen doortocht had verzocht, reisde Frans hem tot Loches tegemoet, waarop
de beide vorsten samen naar Amboise reden, om er te overnachten. Mémoires
vertellen, hoe de Keizer - commençant à éprouver un grand repentir de sa confiance
en la loyauté chevaleresque de son bien-aimé frère François I - den juisten weg naar
het hart van zijn gastheer vond. Toen de Duchesse d'Etampes den keizer in Amboise
het waschwater aanbood, liet deze er als bij toeval een prachtigen ring in glijden.
Toen de hertogin dezen wilde teruggeven, antwoordde Karel: ‘De grace, gardez ce
bijou, il ne pourrait briller à de plus belles mains qu'aux vôtres’. Wie Cellini's
autobiographie heeft gelezen, zal weten, dat keizer Karel hier de juiste methode
volgde, om zich te behoeden tegen koning Frans' driftig en wispelturig karakter.
Van bloediger aard waren de tooneelen tijdens het regentschap van Catharina de
Medici. De de Guises hadden zich geheel meester gemaakt van den zwakken Frans
II; en op hun aanstichten, quasi op bevel van den jongen vorst, had het vreeselijk
bloedbad te Amboise plaats, waarbij meer dan 1500 Hugenoten om het leven kwamen.
Ze werden gehangen, verbrand, onthoofd, verdronken. Dagen achtereen duurde de
slachting, de Loire was rood gekleurd van hun bloed. Aan Catharina nu wordt
verweten, met haar zoon en schoondochter, deze gruwelen min of meer als vermaak
te hebben bijgewoond. ‘Ceux de Guyse le faisaient expressément pour donner quelque
passe-temps aux dames qu'ils voyaient s'ennuyer, d'être si longtemps à Amboise.
Eux et elles l'arrangeaint aux fenêtres du château, comme s'il eut été question de voir
jouer quelque momerie’, zegt Rénuier de la Planche. En hieruit zou men dan mede
moeten besluiten tot de zoo algemeen verspreide meening van het wreede karakter
van Catharina de Medici. Maar onze eigen tijd leert ons op onze hoede te zijn.
De la Planche was Hugenoot en belichtte de zaak gaarne op een voor hem passende
wijze. Objectief historieschrijven is geen zaak voor partijgenoten. Zelfs voor latere
generaties blijft het moeilijk zuiver ten opzichte van het verleden te staan, en over
een figuur als die van Catharina loopen de meeningen nu nog bijkans zoo uitéén als
in haar eigen tijd. Zoomin als men over 300 jaar een gelijkluidend oordeel over de
oorzaken der wereldoorlog van 1914 zal vinden in Fransche en in Duitsche boeken,
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zoomin vindt men nu een gelijkluidend oordeel over Catharina en haar daden bij
katholieke en bij protestante schrijvers. Het zou te ver voeren daarop verder in te
gaan; zeker is het, dat de publicatie van de Spaansche en Venetiaansche staatspapieren
uit haar jaren en haar gepubliceerde briefwisseling veel hebben bijgedragen, tot een
herziening van het algemeene oordeel, getuige de met groote liefde geschreven studie
van Colonel Young, in het tweede deel van zijn werk over ‘the Medici’.
Dat Catharina de slachting van Amboise bijwoonde was onder dwang der de
Guises; 't was een politieke zet van de partij, waartegen zij op dat moment machteloos
was. Haar tolerantie en verzoeningsgezindheid hebben haar meer leed dan vreugd
bezorgd; het tragische lot in een intoleranten tijd, waarin de Hugenoten haar van
heimelijk katholicisme beschuldigden en de katholieken van heulen met Calvijns
leer.
Na een blik in de verte te hebben geworpen op het kasteeltje Clos Lucé, waar
Leonardo da Vinci z'n laatste levensjaren sleet, zijn we naar Chenonceaux gereden,
dat aan het einde van een lange oprijlaan lag te blakeren in de voorjaarszon.
Chenonceaux is een kasteel, door een vrouw gebouwd, door vrouwen hoofdzakelijk
bewoond; een bezit door vrouwen onderling betwist. In het begin van de 16e eeuw
deed Thomas Bohier de middeleeuwsche veste afbreken, waarvan nu nog slechts
een enkele vrijstaande donjon over is. Doch hij, de rijk geworden superintendant der
financiën in Normandië, was veel op reis, 't zij in z'n eigen land, 't zij in Italië, en
zoo had feitelijk z'n vrouw Catharina Briçonnet hoofdzakelijk de leiding. Later toen
het kasteeltje aan Diane de Poitiers, Hendrik II's almachtige maîtresse, was gekomen,
werd de brug erbij gebouwd, die 't kasteel verbond met den anderen oever; en op
deze brug liet tenslotte Catharina de Medici door den beroemden architect Plilibert
Delorme de dansgalerij bouwen.
Hierheen trok de koningin-moeder met haar zoon Frans en diens vrouw, de wufte
Maria Stuart, na het bloedbad van Amboise. Grootsch opgezette feesten moesten al
de geziene ellende doen vergeten. Spelen, optochten, dans- en zwempartijen losten
elkaar af; het ‘escadron volant’ een verzameling van de schoonste vrouwen in
Catharina's omgeving, was wekenlang in de weer; en de parken om Chenonceaux
weerklonken van zang en vroolijkheid.
Dank zij de opeenvolgende bezitters bleef veel intact.
De kamers van Catharina en Diane, de vrouw en de maîtresse van Henri II zijn
vrijwel onveranderd gebleven. Prachtige gobelins en schilderijen van van Loo,
Netscher en Caneletto versieren de muren, en men kan den tegenwoordigen eigenaar
Mr. Meunier, niet dankbaar
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genoeg zijn, dat hij aan belangstellenden niet alleen vrijen toegang geeft tot de
prachtig onderhouden tuinen, maar ook tot de historische vertrekken in het kasteel.
Van den tuin gezien is Chenonceaux een tooverslot, van af de galerij is de natuur
een sprookje; door de eeuwen heen heeft het die charme behouden, die Maria Stuart
deed uitroepen, toen ze voorgoed naar Schotland ging:
‘Adieu, plaisant pays de France’.
‘Adieu, France, adieu mes beaux jours!’
Dan ten slotte in Loches, dat we aan het einde van dien dag bezochten, de
tegenstelling van Vader en Zoon, Karel VII en Lodewijk XI. Karel VII, le roitelèt
de Bourges, de zwakke koning, die tot daden alleen te brengen was, onder den invloed
van Jeanne d'Arc en van z'n maîtresse, de wonderschoone Agnes Sorel, Dame de
Beaulté, die men, zij het dan ook op geheele andere wijze als Jeanne d'Arc, bewondert
en die men lief krijgt als men haar leven leest. Lodewijk XI daarentegen, de wreede,
niemand en niets ontziende heerscher.
In Loches vindt men op den heuvel boven het stadje nog een drietal gebouwen.
Agnes Sorel bewoonde het kleine kasteeltje, dat Karel VII haar schonk. Boven de
terrasdeur vinden we haar met haar koninklijken minnaar en relief afgebeeld. Haar
graftombe, waarop aan het voeteind twee lammeren - parce qu'elle était douce comme
un agneau - is in de 18e eeuw van de kerk in 't kasteeltje geplaatst. Op een 100 Meter
afstand van het kasteeltje ligt de kerk St. Ours, met een prachtig Romaansch
ingangsportaal. Diep onder het koor een kleine bidkapel, door een onderaardschen
gang verbonden met het derde gebouw, waarvan nu alléén nog maar de ruïnes over
zijn. Het is de geduchte burcht, die gegroepeerd om een oude donjon van Fulco Nera,
woonplaats was van den wreeden en bigotten Lodewijk XI, die daar in geheime
gangen rondsloop, door spleten in den muur, de gesprekken van anderen beluisterend.
Hij was het, die schuw uit angst om vermoord te worden door de gangen naar de
bidkapel van St. Ours sloop, om er in doodsnood te bidden voor het behoud van zijn
ziel. Toch hield hij met ijzeren hand de teugels van het bewind in handen, knakte de
macht zijner leenheeren - strijd van de Ligue du Bien Public - en grondvestte zoo de
absolute monarchie en de nationale eenheid van Frankrijk. Tragisch is het te hooren,
hoe die macht door moord op moord moest bevestigd worden; de angst voor wraak
maakte hem dan ook vrijwel zinneloos aan 't einde van zijn leven.
Levendig werd ons dit alles gemaakt door een gids, die, in tegenstelling met z'n
soortgenooten, een en al bewegelijkheid was. We hadden aangebeld aan de oude
slotpoort. De deur knarste open. Daar stond, neen daar sprong heen en weer een klein
pezig mannetje van omstreeks 50 jaar; een eigenaardig, versleten uniform, een pet
model 1870 vormden
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z'n costuum. In de eene hand hield hij een reuzensleutelbos, in de andere een
petroleumlampje. Als een gems klauterde hij langs de verbrokkelde trappen, steeds
gesticuleerende en pratend in afgebeten korte telegramzinnen. Par içi, m'sieur....
dame, par içi.... Des horreurs, ah.... des horreurs.... Prenez garde. M'sieur dame....
petit escalier.... on va descendre. Voilà, m'nsieur dame.... l'prison de Philippe de
Commines, le grand historien. En de man vertelt opgewonden, hoe de gunsteling
van twee koningen hier maanden lang opgesloten zat, in het stukje gang tusschen
den buitenmuur en de zware eikendeur. We zien er de houten bak, de brits van de
vier man der garde-ecossaise, die hem bewaakten. Een ijzeren ketting met een ring
er aan, is in diezelfde kelder aan den muur bevestigd, en diende om gevangenen tot
zelfmoord te brengen. De ijzeren ring werd om den hals van een gevangene gedaan,
en zoo hoog opgehaald, totdat deze op de teenen moest staan. Zoo, zonder eeten of
drinken, aan den muur geklonken, stond de gevangene 20, 30 uur om dan gek van
vermoeienis en wanhoop zich langzaam te laten zakken en zoo zichzelf op te hangen.
Tot voor kort waren er ook nog de beruchte ‘ijzeren kooien van Loches’, ze waren
te laag om in te staan, te kort om in te liggen zoo bracht de gevangene er jaren in
door, steeds in gebukte houding. Deze fraaie uitvinding stamt van den kardinaal la
Balluë; de man boette zijn minder-Christelijke fantazie, want 7 jaar lang werd hij er
zelf in opgesloten gehouden; als een gevangen vogel bengelde deze kerkoverste in
de kooi in één der diepste keldergewelven. Dat waren zoo de practijken van Lodewijk
XI.
Verder in de diepte zagen we de gevangenissen van den Duc d'Alençon, van den
vader van Diane de Poitiers en de folterkamer. En tenslotte een ruim, donker gewelf,
- hier draaide de gids z'n lampje uit - alleen verlicht door een kleine spleet in den
muur, waarin niemand minder dan Ludovico Sforza, hertog van Milaan, bijgenaamd
il Moro, de laatste negen jaren van zijn leven sleet. Hij, de weeldevorst, de beschermer
van kunsten en wetenschappen, de vriend van Da Vinci, knutselde hier uit wat stukjes
hout en verf een zonnewijzertje op den muur. Negen maal driehonderd vijf en zestig
dagen zat hier de eens zoo machtige heerscher, negen maal driehonderd vijf en zestig
keer zag hij het zonnewijzer schaduwtje verschijnen, langs den muur glijden en
vergaan. Spreuken, kanonaffuiten en namen teekende hij op de gewelven om den
eindeloozen tijd te dooden... Fenêtre? pas de fenêtre... rien qu'un petit trou... Porte?
pas de porte.... après neuf ans, on lui dit: ‘Vous êtes libre. Le more s'élève, il chancelle,
il tombe.... il est mort.... Ah! pauvre Ludovico Sforza.... pauvre duc de Milan! Ah,
m'sieur-dame. C'est terrible. Sic transit gloria mundi, m'sieur-dame.
Aan 't einde van den tocht toonde ons de gids nog oude Romeinsche
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muren, gangen en trappen, door hem zelf gevonden; door die gangen kwamen we
weer boven bij de uitgangspoort. ‘Je vais vous montrer encore quelque chose de très
beau m'sieur-dame.’ Hij verdween in z'n woning, kwam terug, en toonde ons een
groote zilveren penning, hem aangeboden door de Société archéologique de Touraine
voor z'n verdiensten als onderzoeker van het kasteel. Ook hij kende de geschiedenis
van zijn land en van het hem toevertrouwde bouwwerk zoo grondig, als Mr. Houvet
de kathedraal van Chartres. Deze eenvoudige man, die met Fransch enthousiasme
en met Fransche levendigheid wist te vertellen, had van allerlei over Touraine in de
Bibliothèque Nationale nagezocht, hij had Commines gelezen, en de Romeinsche
bouwwijze bestudeerd.
Met de prachtige natuur, waar we dien dag zoo geweldig van genooten, met de
rijke historie, die dien dag levendig voor ons werd, behoort ook de herinnering aan
zijn verhalen over Loches tot de ondefinieerbare charme van dit land, waarvan de
Bornier in zijn ‘Fille de Roland’ laat zeggen: ‘Tout homme a deux pays, le sien et
puis la France!’
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Op hooge golven,
door Herman Robbers.
III.
EENIGE middagen later; Huib zat op zijn kantoor te werken, licht geagiteerd en een
weinig mismoedig, als bijna voortdurend in den laatsten tijd - maar vooral sinds de
première van zijn stuk en zijn bezoek bij Janne Terwijne - toen er geklopt werd,
‘juffrouw Hoogland’ aangediend. Wàt? Huib schrok. Cootje, hier....? ‘Binnenkomen’,
zei hij strak en stond schielijk op, trad zijn zuster tegemoet.
‘Dag! Is er iets bizonders? Wat zie je bleek!’
‘Iets bizonders?.... Hangt van het gezichtspunt af.... Dat wil zeggen .... ik zou je
graag even alléén.... Maar stoor ik niet te erg, Huib? Heb je wel tijd? Anders ga ik
weer, hoor.... Weet je, Til is verschrikkelijk lief, altijd, maar.... nou, je begrijpt wel,
met z'n drieën....’
‘Ga zitten, Co, en vertel. Je weet, tijd is iets, dat ik zoo noodig maken kan. Is er
wat met.... die van Tholen?’
Huib voelde zijn borst bonzen. Hij was in zijn werk verdiept geweest. Nu zat daar
plotseling, recht tegenover hem, aan zijn kantorig bureau-ministre, zijn geliefde zusje,
en zag hem aan, iets ongewoon straks in haar bleeke gezichtje, zorg, bijna angst in
haar donkere oogen.
‘Hm!... Ja.... die van Tholen....’ Ze glimlachte toch even. ‘Je weet, nie-waar, hij
moet binnenkort weer weg, terug naar Indië, en nu dringt hij plotseling zoo aan,
Huib.... driftig soms.... Hij wil dat ik met hem mee zal gaan.... Gisterenavond is hij
er weer geweest, en.... nou, 'k heb dan beloofd.... morgen, uiterlijk overmorgen....
mijn besluit te zullen nemen.’
‘Dat 's kort dag!’
‘Ja.... Zie je, hij zegt ook, hij kan de onzekerheid niet langer uithouden, en hij
beweert, als ik het niet doe, dat ik dan met hem ge.... coquetteerd heb....’ Haar lip
trilde, zij greep naar haar zakdoekje. ‘Is dat nou zoo, Huib? Ben ik werkelijk zoo
coquet?’
‘Kindjelief!’ verwierp hij hartelijk. Maar dan lichtte een speelsche teederheid over
't baardeloos, mager mannegezicht. ‘Je weet, hè?.... hoe 'k erover denk.... Heelemaal
zonder coquetterie kán geen aardige vrouw.’
‘Och, nou ja....’ Huib had zijn doel bereikt: een vleugje plezier-in-zichzelf schoot
door Cootjes donkere blikken. ‘Maar zeg nou zelf, jij vrouwenkenner, een echte
coquette, zoo een die de mannen naar zich
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toe lokt en trekt, alleen om zich met ze te amuseeren, ben ik toch nooit geweest, is
't wel?
‘God-bewaar-me!’
‘Nou, daar schijnt hij me dan toch van te verdenken.’
‘Och wat! Heeft hij geen begrip.... kan-die geen warme levendigheid van koude
coquetterie onderscheiden!’
‘Nee?.... O, Huippie, jij bent toch een schat! Maar God, zeg, wat moet ik nu doen?
Wat raad je?.... Ik ben ook zoo ellendig besluiteloos tegenwoordig!
‘Raden? Lieve Co, je weet wel, dat kan niemand in zulke dingen.... De éénige
vraag: Hou je van hem?’
‘Ja.... Dat is het 'm nou juist, .... Ik weet het niet. Sóms.... dikwijls.... hou ik heel
veel van hem. Niet altijd. Hij kan zoo echt lief zijn en innig. En dan toch, in eens
soms, dan is er weer.... zoo iets ....vreemds.... ik weet niet.... onveiligs....’
Huib knikte herhaaldelijk, zwijgend. Co, wier blik was afgedwaald, keek nu
schichtig op, zocht zijn oogen. ‘Heb jij ook zoo'n soort van indruk?’
‘Ja.... Nu het er op aan komt, Co, moet ik het je wel zeggen: hij is me niet bepaald
sympathiek.... niet vertrouwd geworden, de paar keeren dat 'k hem ontmoet heb....
Er is iets.... zooals je zegt .... in zijn blik soms.... zijn manier van kijken, van lachen....
Maar God! 't Is zoo vreeslijk moeilijk, iemand die niet heelemaal tot je ras behoort....
Je weet, ik heb ook hier en daar geïnformeerd, en, dat moet ik zeggen, alles even
gunstig.... Iedereen spreekt van soliede, betrouwbaar, wat ruw en driftig soms, zooals
die oosterlingen haast allemaal.... Maar in de grond volkomen eerlijk, rechtschapen.
Geen streken op z'n kompas. Dat 's wel een héél voornaam ding.’
‘O ja, en werkelijk, hij kan zoo lief zijn.... Zoo echt goedhartig.. En lang niet
ongeestig ook, hoor, als hij leuk op dreef raakt. Ik heb me werkelijk dikwijls met
hem geamuseerd.’
‘Zoo?.... Dus tòch?’
‘Hè, nee, toe, Huib, plaag me nu niet meer,’ deed Co een oogenblik verdrietig.
‘Blijf nou 's heelemaal ernstig. Het is toch waarachtig geen kleinigheid: zal ik met
hem naar Indië gaan, ja of nee? Het is zoo vèr, Huippie.’
Een barre fronsing rimpelde plots zijn gezicht; hij keek strak voor zich.
‘Ernstig?.... Voel je dan niet.... Heb je niet al telkens gemerkt, dat ik er bijna bang
voor ben.... me daar ernstig in te denken?.... Jij weg.... niet meer bij me, voor goed....
voor héél lang tenminste ....Hoe zijn we altijd geweest samen? De eenige was je,
die.... Maar
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mag ik egoïste gedachten laten meespreken?.... Uit angst daarvoor zou 'k veeleer
geneigd worden, 't je áán te raden.... Nee-nee, stoor je niet aan mij. Maar overigens....
Ja.... mijn hemel, kindjelief, ik kan niet in je binnenste kijken, ik weet het niet.... of
je genoeg van die man houdt.... Aan je doen-en-laten zou ik soms zeggen: nee, en
dan weer: ja!’
‘Maar zoo is het ook, Huib. O, er zijn wel momenten geweest, dat ik echt
gecharmeerd van hem was. Als hij daarvan geprofiteerd had, spontaan.... Maar dat
heeft hij juist nooit, och, zie je, hij kan soms zoo .... indolent.... Weet je, Huib, zou
het niet kunnen zijn, dat ik te veel beroerde ondervindingen heb opgedaan, dat ik te
critisch ben geworden? .... En toch, nie-waar?.... lieve Huib’ - zij stak een hand uit,
die hij vatte en streelde, ontroerd - ‘ik mag het jou wel zeggen: ik kan er vaak zóó
na' verlangen, getrouwd te zijn, eindelijk rust te hebben, een afgepast levensdoel....
O, ik weet wel, het is klein, maar.... ik heb ook zoo genoeg van het kamerleven, het
alléén-leven.... Vrijheid, hè?... kunnen doen en laten wat je wilt, studeeren, uitgaan,
allerlei menschen zien.... een beetje bohême, zooals ik de laatste jaren gewoon was....
't lijkt allemaal vreeselijk leuk, maar.... nee.... och-god!’
‘Kindje.... maar je hebt je werk toch altijd, je vak waar je van houdt, je leerlingen,
waar soms zoo aardige onder zijn.’
‘Jawel, jawel.... maar, zie je....’ Haar stem ging in een heesch gefluister over. ‘Och,
dat is me toch ten slotte.... zoo weinig, zoo weinig .... Ik ben, geloof ik, zoo'n echte
vrouw, Huib, ik wil geven, liefde geven, mezelf geven, toewijden, heelemaal.... O,
als er maar iemand anders was, die van me hield, en van wie ik ook hield, echt volop
hield.... al zou ik niet met hem kunnen trouwen, al was hij getrouwd desnoods ....
Als ik me maar geven kon, gansch-en-al, aan een ménsch, 'n echt menschelijk mensch,
en één die álles van me verwachtte.... O, ik weet zeker, Huib, ik zou er volkomen
genoeg aan kunnen hebben, ik zou er op kunnen leven, er gelukkig mee kunnen zijn
zelfs, o ja!.... Maar nooit iets daarvan, nóóit iemand die je werkelijk noodig heeft,
die na' je verlangt.... o, o!’
Zij snikte. Beiden zwegen ze een poosje. Alleen hun handen, krampachtig, drukten
elkander.
‘Ik begrijp je, hoor, Co’, zie eindelijk Huib, zeer ernstig. ‘En dat wat jij bedoelt....
kan een broer je niet geven....’
Zij keek op, licht verbaasd, verteederd.... ‘Wat een schat ben je toch! O, maar
nee.... Jij! Je hebt me altijd, en van alles, gegeven, al wat je maar eenigszins kon....
ondanks je drukke geploeter.... maar nee, Huiblief, hoe heerlijk 't ook altijd was, dát
kan me niet gelukkig maken’.
‘Ik begrijp je, zusje.... ik begrijp je....’
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‘Zie je,’ ging ze fluisterend voort, ‘er was een tijd, een jaar of wat geleden, dat ik
het nog anders inzag.... 't Was toen ik het besef had gekregen, verkeerd allicht, maar
dat doet er nou niet toe, dat ik.... nou ja, in sommige opzichten dan misschien, wat
méér was dan een ander.... je begrijpt wel.... ik had een zeker plezier in mezelf.... Ik
flirtte ook zoo'n beetje, nóóit te erg, is 't wel....? Toen kwam in-eens die ellendige
geschiedenis.... die nieuwe, afschuwelijke vergissing van me, waar ik zóó van
schrok....’ Zij rilde, kort.... ‘Enfin, je weet dat.... En ik piekerde in mezelf: nee-nee,
dan maar liever nooit trouwen; waarom ook eigenlijk; zóóveel gelukkige huwelijken
zijn er toch waarachtig óók niet.... en je bent je vrijheid er maar mee kwijt.... En,
nou, ik stelde me daar heelemaal op in, niet te trouwen. Ik werd weer vroolijk, ....
energiek.... Maar in de laatste tijd, Huib.... Al mijn kennissen denken, dat ik nog nét
zoo ben, maar.... och God! Ik word er zoo moe van, zoo vreeselijk moe.... Ik snak
na' verlossing soms, na' bevrijding.... uit mijn eigen vrijheid!’
Een gloed sloeg plotseling naar Huibs gezicht, hij zette zich rechter op. Co voelde
zijn hand in de hare schokken, dan klam worden. Hij had aan Janne gedacht. ‘Wat
is er, Huib’, vroeg zijn zuster.
‘Niets, niets. Ik denk aan wat je daar zei. Ik begrijp je volkomen. Maar toch, Co,
hoor 'is, je moet érg oppassen, voorzichtig zijn, juist nu.... Niet uit wanhoop of
baloorigheid.... uit moedeloosheid.... je geven aan een man die je niet werkelijk
liefhebt, diép en vollédig liefhebt.... Daar kan nooit iets goeds uit worden. Dan liever
volhouden, hardnekkig, heldhaftig. Je bent toch eig'lijk nog zoo jong. En wij kunnen
elkaar toch wel een béétje helpen.... Wàt?’
Co keek hem innig aan, streelde zijn hand, bewoog haar lippen zonder te spreken,
scheen te aarzelen.... ‘Luister nu eens goed, Huib. Maar vooral niet boos worden,
hoor, om wat ik zeg.... Heb je.... heb jij zelf dat dan gedaan....? Je weet, 't is niet om
iets hards te zeggen, o, dat wel allerminst, ik heb je altijd zoo bewonderd in je omgang
met Til.... Maar, was zij voor jou dan de groote liefde, je álles en álles?’
‘Co.... Toe....’ Nu fluisterde Huib. Hij had zijn hand wat bruusk teruggetrokken.
Zij schrok. ‘Heb ik je pijn gedaan, Huib? Tjassus! Dat wou ik nou heelemaal niet!
Maar, God, ik dacht, dat jij, die zoo welbewust .... Lieve jongen!’ Ze stond op, liep
om de schrijftafel heen, trok zijn hoofd aan haar borst. ‘Weet je 't nog, zeg.... die
middag in de duinen met de Mei van Gorter? Toen nam jij mijn hoofd tegen je
schouder. Toen heb je mij zoo heerlijk getroost, bemoedigd. Je bent nog zoo jong,
je zei het toen ook. Maar dat 's nu elf jaar geleden.... Elf jaren!.... Zeg, Huib.... zou
ik het nu ook maar niet doen, dat wat jij gedaan hebt,
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trouwen en gelukkig máken, al is het dan ook.... Nou ja.... niet zoo heelemaal....
precies....’
Huib richtte zich op, greep haar hand. Hij sprak snel en alsof er haast was. ‘Ga
nog even zitten, Co, toe.... Juist nu je over mij hebt gesproken, weet ik weer wat ik
je raden moet. Niet doen! Niet doen! Wachten tot je de man gevonden hebt, die wèl
en ontwijfelbaar alles en álles.... Ja, stil nu 'is.... stil nu.... Ik weet wel wat je me
vragen wilt.... Nee, nee, ik heb nooit spijt gehad.... nóóit! Maar laten we niet meer
praten over mijn geval. 't Is met niéts te vergelijken. Til is een engel van goedheid,
vergeet dat niet, zoo zelfvergeten, zoo innig zacht en met een toewijding... Mijn
geval was iets heel anders dan het jouwe, denk daar nog maar eens goed over na...
En toe, praat er me nooit meer over, alsjeblieft, alsjeblieft ....Maar als je mij om ráád
vraagt: trouw nooit met iemand, die niet je gróóte liefde is....’
‘Maar Huib, Huib....!’ Iets wanhopigs schrilde plotseling in Cootje's stem. ‘Bedenk
toch, ik ben één-en-dertig, en ik ben een méisje.... Ook in dat opzicht zijn onze
gevallen niet te vergelijken.... Jij was een man, en wát voor een man.... God! Als jij
had gewacht.... Hè....? Och nee, toe, vergeef me.... vergééf me....’
Ze zwegen een tijdje. Huib streek zich verscheiden malen over het hoofd.
‘Je hebt misschien wel gelijk....’ fluisterde hij dan. ‘En toch.... toch kan ik jou niet
anders raden.... Maar ja, als je anders wilt dóen, o, dat weet je wel, i k zal altijd en
altijd dezelfde voor je blijven, overal, waar je ook bent, in gedachte naast je staan....
Alleen.... Co.... weet, o, wéét toch wat je doet!’
‘Ik ben één-en-dertig, Huib, één-en-dertig! Niet meer het kind van toen in de
duinen.... En ik heb zooveel nagedacht, zooveel ondervonden....’
‘Ja, ja kindje.... maar zie je, echt wijs worden we nu eenmaal nooit, géén van allen.
Z'n leven in de hand houden, het sturen naar z'n wil.... dat kan geen mensch....’
't Bleef stil na deze woorden. Dan plotseling, schijnbaar koel, bijna stug zelfs:
‘Nou zusje,’ zei Huib, ‘ik moet eens doorwerken. Er valt ook niet verder te praten.
Ga jij nou maar, en dénk erover, zoo rustig je mogelijk is’. En terwijl hij haar zijn
hand reikte, met een innigen blik en weemoedigen glimlach: ‘Ik hoor het dan wel’.
Maar diep in den nacht - den nacht die volgde op dit bezoek - werd Huib eensklaps
wakker. Hij schoot in zijn bed overeind, tuurde scherp om zich heen. Het was of een
klankvolle stem, zijn naam roepende, hem gewekt had. Een droom, en anders niets,
hij had het aanstonds begrepen; bijna volkomen duisternis omvatte hem en geen
ander geluid ging door de
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nachtelijke kamerstilte dan zijn eigen, alsof hij nog sliep, zacht gierende ademhaling,
de nog zachtere, zuchtende, van slapende Til. Maar binnen in hem, in zijn hoofd,
daar stond, als een lamp, een sterke klaarheid, een scherp doorzien, plots hélder
weten, van groote, gewichtige dingen. Hij hield zijn oogen wijd open, zijn
wenkbrauwen opgetrokken, zoo sterk dat hij zijn voorhoofdrimpels vóelde, en bleef
zitten staren voor zich uit. Koud werd zijn lichaam zoo, maar hij merkte het niet.
Hij herkende dezen toestand, o, natuurlijk, had er immers al zoo'n lange
ondervinding van. Toch was het hem altijd weer nieuw en verrassend, ja hoog en
hevig verheugend, zich zóó te voelen, één met den nacht, met den wijden duister, en
als van binnen uit verlicht. Nooit anders lééfde hij zóó intens, zoo hel en vurig.
Zijn nieuwe tooneelstuk, hij voelde het in zich, het leefde meê, het bewoog, hij
zag en hij hoorde het, proefde de situaties, beleefde, puntfijn, in een duizelingwekkend
tempo, al de ontroeringen, ondervond tegelijk hun gezamenlijke werking, de expressie
van het geheel - het stúk.... Huib hield zijn adem in soms. Het was of zijn eigen ziel
was buiten hem getreden. O vreemd verdubbeld leven! Hoe ontroerde hem dit....
En aldoor die nachtelijke stilte en wademende duisternis. Niets dat stoorde;
integendeel.... Hoe sloot zich alles bij hem aan, de omringende wereld, de kamer,
heel zijn zwijgende huis; ja, en ook daarbuiten, de nacht die over de huizen stond,
hij was er één mee. Het werd een uitbreiding van hemzelf, zijn grooter ik, en als
bevolkt met zijn verbeeldingen. Dit eerst was léven, stil en hevig tegelijk. Zie, daar
schreed zij weer aan en langs hem heen, in haar sterk gespannen lenigheid, de heldin
van zijn drama, felle vrouw, met haar korte, toch zoo beheerschte bewegingen.
‘Auskosten’ wilde zij het leven, het genieten, smartelijk, tot op den droesem.... Zij
lachte.... Nog lachende, stortte zij neer.... O, de eeuwige, de schitterende tragedie!
De mensch, de allééne mensch, in zijn hoogmoed en glorie, trotsch en groot blijvend
tot in zijn val.... Lucifer....
En dan daartegenover de deemoed.... berusting en overgave, .... het liefdevol
dienende element.... Raphael? Och nee! Cootje! Niet in den hemel zou hij zijn stuk
doen spelen. Hier, op de aarde, tusschen de menschen, onder groene boomen en langs
duistere kamerwanden. O, hij wist al de heele geschiedenis, den loop der gesprekken,
het beslissende conflict. Al wat zijn half-bewuste gedachten de laatste dagen
bijeen-gesponnen hadden - sinds dien middag bij Janne - nu kwam het naar voren,
tegelijk, sloot het tezamen, lééfde het daar vóór hem, plotseling, en op een
tooverachtige wijze, voltooid. Kunst was nu dit vast te leggen. Hoe verdrongen zich
ook de bijpersonen in zijn óverwakkere verbeelding! Eenzaam moest ze blijven, zijn
fel begeerige, sterk individueele mensch, te midden der sympathieke socialen. O,
Janne, Janne!.... Onrecht deed ze, en handelde misdadig
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misschien, maar zoo heerlijk, met zoo schitterenden moed.... Cootje, de arme, de
lieve, ze had het óók een poos geprobeerd, maar.... och! hoe zwakjes, bij gebrek aan
béter alleen, en met een onderdrukt verlangen naar dat.... betere.... Bezweken was
ze.... Janne, zij? Verdóemd zou ze worden, ja, dat kon, maar nóóit bezwijken....!
Het woelde, het broeide, het dróng ongedurig, daarachter in zijn hooge hoofd. Al
scherper zag hij de scènes, hóórde hij den toon der dialogen....
Toen begreep hij het ineens - néén: vreesde - dit alles zou niet bijeen te houden
zijn in zijn zwevende geheugen. Deze schatten van vinding en begrip temidden der
duizenden dagelijkschheden?
Hij had het wel meer gedaan, 's nachts opstaan, om iets te noteeren, op te prikken
levende ideeën als kleurige vlinders. 't Viel gewoonlijk niet mee, als hij 't dan later
làs, in het nuchtere daglicht. O, maar dit! Zoo onveranderlijk en klaar, zoo stralend,
het stond in zijn hoofd. En hij wou immers enkel maar vastleggen, eenige hoofdzaken,
hoofdlijnen. Waarheden, die niet kónden tegenvallen.
Zachtjes liet Huib zich uit bed glijden, hij voelde de kou langs zijn lijf huiveren,
tastte naar kleeren, voorzichtig, met zijn koortsige handen. Til mocht niet wakker
worden. Zeker zou ze hem smeeken ervan af te zien, hij had zijn nachtrust zoo noodig,
ze zei het altijd. O, Til was lief, lief, maar zij begréép niet, kón niet begrijpen het
hoogere belang.... en wat nu eenmaal zijn hartstocht, zijn leven was.... Zeer langzaam
en zachtjes deed Huib de deur open, achter zich dicht, sloop de gang door en de trap
af, naar zijn werkkamer; de deur dáár piepte....
Nu sfeerde de lampeschijn over zijn schrijftafel, gaf weldoende rust en de innigheid
van het beperkte. Huib zat al en schreef, nog steeds van zijn visie vervuld. De
nachtstemming hier, in zijn werkkamer, was hem zoo welvertrouwd; hij vóelde, al
schrijvend, de schemering om zich heen, wist er het staan van de dingen in hun
roerlooze nachtlijkheid. Het korte kraken of tikken, in 't hout van zijn boekenkasten,
verdiepte de eenzaamheid nog. De omsluitende stilte. Geen nachtkou kwam tot zijn
bewustzijn.
Hij wist het precies, wat hij op wou schrijven: den loop der geschiedenis, met
enkele silhouetten er tusschendoor, korte scène-aanduidingen, wóórden, maar waar
van allerlei aan vast zat. In telegramstijl; dát deed er natuurlijk absoluut niet toe; als
hij 't zelf maar begreep.... Ja...., als hij 't zelf maar kon lézen! 't Was het eerste dat
hem hinderde, afleidde naar werkelijkheid: zijn handschrift, dat zoo slecht werd. Toe
nu maar, rustig, rustig, zei zijn prevelende mond, terwijl zijn linkerhand zoekerig
opgeheven, streek langs zijn hobbelig hoofd, herhaaldelijk, tot in den nek, dán weer
drukte het witte papier, dat zijn rechter beschreef....
Het vizioen verzwakte nu, hij moest het zich willens voor oogen terugvoeren; en
daartusschendoor kwamen storende gedachten. Wist hij wel
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goed wat hij eigenlijk wóu met dit stuk, en zou het dat worden ook, wat hij hoopte
ervan? Kort huiverend plotseling, en schichtig, keek Huib naar de deur. Ja-ja, hij
begréép; het was uit zelfverweer; hij kende dat immers van vroegere malen. Schrijven,
beschrijven, objectiveeren, je emoties van bewondering en van verlangen. Zóó konden
ze je niet meester worden. Je zette ze vóór je, je keek ernaar, en je hadt ermee
afgedaan. Al méér gebeurd was het hem immers, schoon nog nóóit zoo hevig
misschien, zóó ....daemonisch.... Ook nu, ook dit, zou hij overwinnen!
Toch - 't schoot hem eensklaps, nog onverwoord, door het hoofd, - toch scheen er
een groot verschil te bestaan met die vorige malen. Huib schrok, zijn gedachten
verwarden zich, als iets vreemd onderaardsch bonsde zijn hart in zijn borst.... Toén,
telkens, had hij verteld en beschreven, werkelijk beschreven, in zijn eigen proza een
verhaal ervan gemaakt. Dit, een drama, werd heel iets anders, dit was bestemd om
vertoond te worden, om óp te leven, telkens opnieuw, ook voor hem!.... O, maar hij
had het nog in zijn hand, kon er nog mee doen wat hij wou; hoéfde het niet te laten
spelen. 't Alleen maar.... schrijven....
Jawel! Zijn mond vertrok zich tot een schrillen lach. Alsof hij 't niet wist, wat hij
eigenlijk wou. De huichelaar, hij.... Alsof hij niet wist, dat hij 't juist wou doen spelen,
voor zich, en met háár, met Janne Terwijne - hoe zong die naam in hem op!.... met
Janne Terwijne in de hoofdrol. Alsof hij niet wist, dat hij 't daarvoor zou schrijven
- voor háár, voor háár!
Nu rustte de schrijfhand, wrong zich de andere over 't papier, drukten de nagels
in 't vleesch....
Was het dan ditmaal maar schijn, een comedie, ook voor hem zelf, deze drang om
te objectiveeren, meester te worden? Wilde hij feitelijk.... iets heel anders? Was hij
dan ditmaal.... God! met zichzelf, met zichzélf... niet: te goeder trouw? Afschuwelijke
gedachte! Huib hoestte heesch. Keek verward om zich heen....
Maar dit was immers waanzin. De nacht en zijn eenzame zelf.... gek werd hij
ervan. Het kón toch niet, dat het hem enkel om dát zou te doen zijn, om dát.... Een
kunstenaar, hij....! Toch een kúnstwerk wilde hij scheppen....
Ja-ja, kom, bedaard nu. Hij drukte zijn hand op zijn borst, als hielp dat een beetje
met ademhalen. Een kunstwerk, iets moois en groots, gebaseerd op zijn eigen emoties,
natuurlijk, en op zijn gedachten, daardoor gewekt; maar levend een vrij en afzonderlijk
leven, wordend als buiten hem om tot een ding van schoonheid, een ding met een
ziel-voor-zich.... Dát was het immers, altijd opnieuw, wat hij woú. Kom-kom nu
bedaard, bedaard.... Los toch, weg met die kramp....!
Achter hem ritselde iets. Licht schrikkend, wat schichtig opnieuw, keek
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Huib om. Til, in haar nachtjapon. Och ja, Til, altijd Til! Zij kwam langzaam naar
hem toe, keek hem aan. Hoe vreemd en ernstig, die brandende oogen in 't strakke,
bleeke gezicht!
‘Maar vrouwtje! Toch wakker geworden? Dat spijt me.’
‘Ja, zeg.... Ik kom eindelijk maar eens kijken. Je bent al zoo heel lang weg. Ik
hoorde je, toen je hier binnenging.’
Huib had een beweging van ongeduld. Zij stond naast hem.
‘Zeg, lieve vent, is dat nou verstandig? 't Is hier zoo koud....’
‘Je hebt gelijk.... Maar.... Nou, enfin.... Weet je, wat jij nu moest doen? Weer gauw
naar boven gaan, des te eerder kom ik ook.... Nee toe, niet praten nu.... Niet zeggen
van me nachtrust en zoo.... Ik weet het immers wel....’
‘Mag ik dan niet even op je wachten?’
‘Och maar vrouwtje nou toch....’
‘Toe liefste’.... Zij beet zich op de onderlip.... ‘Vind dat nou maar goed. Ik zal wel
stil blijven zitten. Je niet storen....’
‘Maar waarom?’
‘Ik weet het niet. Ik ben zoo ongerust, boven.... alléén....’
‘Ongerust? Over mij?’
‘Ja!’
Even keken ze elkaar in de oogen, sterk zoekend. En 't was als plantte haar onrust
zich in hem over; hij begreep nu toch ook niets meer te kunnen doen. ‘Ik ga met je
mee,’ zei Huib.
Zwijgend liepen ze naar boven, naar hun kamer, legden zich zwijgend te bed.
Slechts een korte nachtgroet.
Maar Huib kon nog langen tijd niet slapen. En toen hij weer stil lag te turen,
kwamen de beelden levend terug, zág hij zijn stuk weer en hóórde de stemmen....
Een heerlijk ding moest het worden. Een genot voor haar om te spelen. Genot, dat
ze hém zou te danken hebben....
Cootje?.... Die zou het waarschijnlijk niet eens meer zien, al wég zijn tegen dien
tijd....
Twee dagen later was deze vrees van Huib al zoo goed als zekerheid geworden. Co
had in Dirk van Tholens aanzoek toegestemd; ze kwamen het samen bij Huib en Til
vertellen, opgewonden, luidruchtig bijna in hun agitatie. Co, verlicht door haar
eindelijk besluit, sloeg, op haar oude wijze, schitteroogend door; dan, plotseling,
doften haar blikken, snikte zij heftig op, viel Huib om den hals en huilde, huilde als
wanhopig. Van Tholen, in groote verteedering, scheen aanvankelijk te begrijpen; hij
lachte verlegengoedig, zei sussende woordjes, maar toen het al wel twee minuten
geduurd had en nog niet minderde, verbleekten en verstrakten zijn leerige wangen;
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hij sprak geen woord meer en begon aapachtig met zijn oogen te knipperen. Handig,
terwijl ze haar tranen droogde, deed Co toen uitkomen, hoe dicht het afscheid van
Huib en Til al voor de deur stond - zij greep ook Til bij een schouder en kuste haar,
smartelijk glimlachend - een afscheid voor lang zeker.
‘Wie weet!’ riep Huib met een korten lach, ‘wie weet, zeg, kom ik intusschen niet
eens kijken daar in Indië!’
Dit deed zijn zusje weer vroolijk opzien, hem warm in de oogen. ‘God ja, zeg, dát
moet je eens doen! 't Zou voor jezelf ook zoo goed zijn, eens 'n tijdlang eruit!’
‘En wij dan, Lies en ik,’ vroeg Til. Strak stonden haar vochtig-donkere oogen. 't
Was even alsof ze een schrikbeeld zag.
‘Nee, dat's waar, 't zou niet gaan,’ verdofte aanstonds Cootjes stem. Huib glimlachte
zwijgend; hij knikte zijn vrouw geruststellend toe. Maar Til bleef wat zorgelijk-ernstig,
bleek en bedaard. Herhaaldelijk zei ze - wel érg bedacht deed het met klem gesproken
zinnetje - dat ze zoo blij was voor Co, haar aan haar uitzet helpen zou, zoo hard ze
kon. Want er was haast bij, veel haast; al over zes, zeven weken moest het paar,
getrouwd, naar hun bestemming vertrekken.
Ook voor een verlovingspartijtje werden plannen gemaakt. Van Tholen, gulle
indischman, wou zelf als gastheer optreden, maar Huib, met zekeren onwil voor zich
heen kijkende: ‘Nonsens, nonsens, dat komt mij toe.’ De aanstaande nieuwe zwager
moest kennis maken, natuurlijk, met Albert en Charlotte, Peter en Willemien. Hen
in hun woningen opzoeken wilden ze ook nog wel, maar ja! er was nog zoovéél te
doen, en nu onmiddellijk ontslag nemen zou Co toch ook niet kunnen. Zij was altijd
zoo goed geweest met haar directrice. Alles dus maar zoo gauw als het eenigszins
kon. En het bezoek liep af zooals het was begonnen, in opgewondenheid, drukke,
lachende agitatie.
Maar toen Huib hen had uitgelaten en in de kamer terug kwam, stond Til daar
angstig voor zich uit te kijken. ‘Wat denk jij ervan?’ vroeg ze zachtjes, als gold het
een somber geheim. Ook Huib keek fronsend naar den grond. Ofschoon de vraag
hem volstrekt niet onverwacht kwam, kon hij niet terstond antwoorden. ‘Ik weet het
niet, vrouwtje, ik weet het niet?’ kwam er eindelijk dof en met een moedeloozen
schouderschok. ‘Wij zullen het af moeten wachten. Dat in-eens maar trouwen, zoo
hals-over-kop, is wel bizonder jammer....’
‘Ja, Ja....’
‘Wat vond jij nu van hem,’ vroeg Huib op zijn beurt.
‘Wat ik dadelijk heb gevonden.... Heel lief en goed zoolang alles naar zijn zin
gaat.... Maar anders.. God, zoo'n soort van man, zo'n ondoorgrondelijke.... Een
griezel...., ik moet er niet aan denken....’
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Huib liep in de kamer heen en weer, klapte met zijn vingers. ‘Hm.. Nou ja!.... Kom,
het zal misschien wel meêvallen.... Ondoorgrondelijk zijn we allemaal, voor onszelf
zoowel als voor anderen.... Betrouwbaar is hij zonder twijfel. Je weet, ik heb
informaties....’
‘O ja, in geldzaken, dat zal wel!’
Het leek of de zorg om Cootjes huwelijk, en het verdriet om haar spoedig heengaan,
Huib redenen te meer waren om zich volledig in zijn werk te verdiepen. Hij was
dag-aan-dag druk in zijn uitgeverij en zat iederen avond voor zijn nieuwen
tooneelstuk; elke storing ontstemde hem; hij scheen van anders niet te weten dan:
werken, werken.
Co was er een beetje verwonderd over, verdrietig soms ook wel; ze had gehoopt
in deze laatste weken juist wat méér dan anders met hem samen te mogen zijn. Maar
dan weer verheugde het haar, dat zijn werk hem zooveel afleiding gaf. Arme Huib.
O, hij voelde het zonder twijfel al sterk, hoezeer hij haar zou missen. God.... en zij
hém!
Het verlovings-partijtje ging door. Met z'n tienen waren ze. Huib had ook Blécour
erbij gevraagd en Mies Verheyen, Co's beste vriendin. ‘Vroolijke menschen allebei....
kan geen kwaad,’ zei hij tegen Til. ‘Jawel, en goeie bliksemafleiders, ik begrijp jou,’
vulde Til met een lachje aan.
Charlotte, in haar vier-en-veertigste jaar nu, gezette, doodbedaard schijnende,
heimelijk echter altijd nog agressieve dame, verscheen in een zwart satijnen japon.
Haar man had een erfenisje gehad, maar ze keek trotsch-verontwaardigd, toen
Willemien liet blijken, dit feit met haar statig glanzende verschijning in verband te
brengen. Voor Albert, haar man, had ze overigens niet meer dien ostentatieven eerbied
van vroeger - een oud heertje werd hij, kaalhoofdig en wat gebogen, en dat niet veel
had te vertellen; beweerd werd, dat hij meer-en-meer moeite kreeg met het orde
houden in zijn klassen. Charlotte negeerde zulke praatjes. Ze hield ervan, terwijl ze
langzaam converseerde, wat achterovergeleund, in haar omgeving rond te kijken;
haar blikken evenwel hield ze dof daarbij, dédaigneus-onverschillig, als interesseerde
haar, hetgeen ze zag, toch maar uiterst matig.
‘Een typische hollandsche dame,’ had Huib weleens gezegd. ‘Zoo zie je ze over
de grens heel zelden.’
Willemien intusschen, als van ouds, prikkelde haar oudste zuster met haar luchtig
opgewekt gebabbel. Zij en haar Peter schenen er zich thans overheengezet te hebben,
arme lieden te moeten blijven; zij oefenden zich - zonder veel bitterheid - in een
soort van galgenhumor. Ouwater, die tegenwoordig weer een ondergeschikte
betrekking had, poseerde, bij wijze van schadeloosstelling, des te sterker als musicus.
Hun aanstaande schoonbroeder scheen het viertal inderdaad zeer aan
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te staan. De nonchalance waarmee hij van groote sommen kon gewagen, imponeerde
vooral de mannen - een nieuwe zwager, vermogend en royaal, de musicus, een hand
door zijn vette lange haren halend, zat er genottelijk over te mijmeren, maar ook de
geleerde Van Ham, ondanks zijn erfenisje en zijn tot het maximum gestegen
bezoldiging, scheen er zich veilig en plezierig bij te gevoelen. ‘Gommenikkie, nee
maar, kind!’ riep Willemien uit, en ze sloeg zich een hand voor den mond, toen
Cootje haar verlovingscadeautjes liet zien: een ring, een broche, een armband, en
alles met veel diamanten. Ook Charlotte knikte welgevallig, een beetje blozend van
jalouzie zelfs; ze vond dien van Tholen nu tenminste eens een aanwinst in de familie.
Zijn naam trouwens klonk niet minder dan die der Hooglands. Die Cootje, wie dát
nog gedacht zou hebben! Feitelijk jammer dat ze naar Indië moesten, en nog wel
voor lang misschien.
Huib bleef peinzerig, ook dezen feestavond. Op Co's verzoek waren toosten
verboden, schoon Albert zijn speechje van buiten kende en Charlot het verbod scheen
af te keuren. ‘Weer net iets voor Co,’ had ze ietwat smalend gezegd. Aan Dirk van
Tholen kon geen van de anderen merken: wat ging er nu eigenlijk in dien man om,
amuseerde of verveelde hij zich, vond hij hen ‘aardig’ of juist heelemaal niet impassibel bleef zijn paffig-grauw gezicht, waarin alleen de kleine bruine oogjes wat
leven brachten. Ze keken verliefd naar Co, of met een beleefdheidsglansje naar een
van de anderen. Blécour vooral deed zijn best wat meer uit hem los te krijgen, vroeg
hem naar indische toestanden met een bijna te dringende belangstelling. Charles
tracht er copie uit te halen, zei Huib in zichzelf met een stillen glimlach. Maar 't lukte
in 't geheel niet. Kort, haast afgebeten kort soms, en droog, ofschoon steeds met dat
beleefde oogglansje, bleven van Tholens antwoorden. Zoodat ook de levendige
Charles het ten slotte opgaf en zich de rest van den avond bepaalde tot gekheid maken
met Willemien en met Mies Verheyen - een vroeg verdorrend meisje; indrogende
wangen naast een veel te grooten neus, - maar die, met geest en wat hoogmoed
aanvaardend haar onaantrekkelijkheid-voor-mannen, als een werkelijke gelijke met
hen placht om te gaan.
‘Geef je geen moeite, Charles,’ fluisterde ze tot haar buurman, ‘'t is net zoo'n
mannetje van gleiergoed, hij kan alleen maar knikken’.
‘Maar God, zeg, wat heeft 't 'em dán gedaan bij onze geestige Co?’
‘Ja!’ zei Mies, met iets droevigs in haar stem, ‘begrijp dat maar 'is. Hij schijnt te
weten wat hij wil, en zij vindt daar steun in, denk ik... Want ánders....!’
Aan zijn nieuwe stuk schrijvende, kreeg Huib soms hinder van het besef, dat de stof
zich eigenlijk beter voor een roman had geleend dan voor puur dramatisch werk.
Maar hij vocht daartegen, wilde het nu eenmaal niet.
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Felle dingen moesten toch ook in louter handeling te geven zijn. 't Lag aan hemzelf.
Zijn fout was, dat hij er te veel tegelijk in tot uiting brengen wilde. Zijn eigen
groeiende, broederlijk-meelijdende menschelijkheid, tegenover het hyper-individueele,
ja egoïstisch-begeerige der heldin - in wier wezen hij vooral de geestkracht, den
ontembaren, vurigen moed bewonderde. Juist in deze maanden waren er weer groote
stakingen in Amsterdam; het nieuwe rechtvaardigheidsbesef zat als een geur in de
lucht; het was bij Huib niet zoozeer een gevoel van solidariteit met de arbeiders schoon ook hij zich een arbeider voelde - als wel zijn sympathie voor hun verzet,
zijn genot van het lente-achtige, dat hun strijd omsfeerde. Wég, overal wég met
overheersching! Alle kansen voor ieder! Aan alle menschen de schoone wereld!
Zulke ideeën bekoorden hem met overweldigende macht. Maar intusschen schreef
hij een stuk, waarin de felle, de sterk-eigen persoonlijkheid met liefde gevierd, ja
bijkans bezongen werd - zij het dan met de tragische overtuiging, dat haar tijd thans
voorbij, dat zij eigenlijk na de Renaissance nooit meer glorieus mogelijk geweest
was. Huib ondervond hoe het dringen der nieuwe ideeën zijn onderwerp te
embrouilleeren dreigde.... Krampig bewaakte hij zijn concentratie, werkte met
koortsige kracht.
Naar Janne Terwijne teruggaan deed hij niet. Wel kwam zij herhaaldelijk bij Til
en hem, ook wel 's avonds, en hij merkte hoe gaarne zij dit deed, dat ze haar weinige
vrije avonden eraan besteedde. Maar hun ontmoetingen sloten niet aan bij de vorige,
het scheen wel of alle contact weer was verloren gegaan. En dit zonder dat zij er zich
een van beiden over verwonderden. Huib deed koel, bijna stug tegen haar, vaag
afwezig soms ook, of onverschillig schijnend tot op het onbeleefde. En Janne, zonder
zich daardoor in het minst gegriefd te toonen, of merkbaar haar best te doen het
vroegere terug te winnen, Janne glimlachte. Er lag iets spottends of ironisch, iets
aanmatigend-triomfants soms ook in dien mysterieusen glimlach. Huib fronste zijn
voorhoofd en vloekte in zichzelven, zoo vaak wanneer hij er, zijns ondanks, weer
notitie van had genomen. Bijna haatte hij Janne in dezen tijd. Doch in zijn werk werd
zij gewroken.
Ook in den middag, als Huib niet thuis was, - kwam blijkbaar graag de actrice. Ze
kon dan, urenlang, zitten te praten met Til, die - verwonderlijk vond Huib - meer en
meer met haar vertrouwd en ingenomen raakte. ‘Die Janne Terwijne.... nee heusch,
't is een snoes!’ zei Til eens, - ze zaten aan tafel - geheel uit zichzelf en met een
glimlach van echte verteedering, ‘ze kan me toch zoo opvroolijken, hè? Ze begrijpt
me zoo goed, weet je. Ik geloof dat ze innerlijk ook weleens wat last heeft van
melancolie, heel heimelijk begrijp je; ze weet het zoo prachtig te overwinnen.’ Huib
moest zich bedwingen om zijn verbazing niet uit te roepen. ‘Zeg, en met het kind
moet je haar zien! Liesje is dol op haar. Ze kunnen
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spelen samen.... Zoo.... ja, hoe zal ik zeggen.... heelemaal of ze zelf nog een kind
is.... En zoo grappig! Ze schateren van pret soms allebei’.
‘Zoo.... Hé!.... Ja?.... Had ik niet achter haar gezocht,’ zei Huib aarzelig. En hij
bediende zich met ongewone aandacht uit een groentenschaal, keek niet gauw op.
‘Ja,’ zei Til nogmaals, met heel haar kinderlijk-zuivere warmte. ‘'k Vind haar een
schat. Echt. Verschrikkelijk meegevallen is ze me.’
Toen sprong er iets op in Huib, iets van vreugdigen trots, van een innigheid tegelijk,
die bijna medelijden was. Hij blikte zijn vrouw in het oogenzwart, dat hem helder
toeglansde. ‘Jij, hoor, jij bent een schat!’ zei hij op diepen, gedempten toon.
Til antwoordde niet, sloeg de oogen neer; zij voelde zich plotseling wat beklemd
worden; een stilte stond over de tafel....
(Wordt vervolgd).
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Stemming,
door Siegfried van Praag.
IK liep mijn huis uit en ging naar den tuin om den herfst te zien. Ik voelde hem in
mijzelf en de anderen. De herfst is het goddelijk seizoen van het afscheidnemen, met
de zekerheid weer te zien, het seizoen van de zachte melancholie. Misschien is de
herfst wel het mooiste jaargetijde, dat van berusting in het verschrikkelijke, dat van
instemming, niet van uitbuiting, als de zomer.
In den herfst, even heel, heel in de verte nog de teere viool van de lente te hooren,
die zegt: ik kom, wacht mij en wees mij waardig. Dat is het heerlijke!
De lucht is van somber zink. En de boomen sepia getint. Soms breekt een zon
vreemd uit de luchtsubstantie en tintelt als een koortsvlek op een teringlijdersgezicht.
En de boomen zijn grillig als mijn verbeeldingen. Hun takken kriebelen onbeholpen
over de lucht, alsof zij zoeken. Maar er zijn ook takken die krampachtig grijpen en
vasthouden, lucht vasthouden, zooals wij onze hersenschimmen. Aan sommige takken
zijn nog blaâren, droog en stug, of gekronkeld in agonie en stervensworsteling.
Zoo verschuiven de generatiën als de wijzer van een klok:
tik-tak-leven-dood-tik-tak....
De herfst is de schets van het schilderij van den zomer. De boomen zijn verdund tot
ragfijne lijn-fantasieën van Japansche kunstenaars.
Daarentegen is de grond verdikt, verzwaard, vervet - zwaar en zwart als een kloaka
der natuur, waar leven en dood in scherpe sappen op elkaar inwerken en gisten, tot
nieuw leven opstaat.
Ik ben naar buiten gegaan om waarheid en schoonheid te zoeken.... maar ieder
mensch schijnt geestelijk met de helm geboren te zijn - een vlies is tusschen je denken
en de dingen, en daardoor zie je verzwakt en verfletst het mysterie der stof. Soms,
bliksemsnel, ‘zie’ ik. Dan is er de geweldige geestesschok van de verwondering.
Maar meestal is daar het vlies.... Wij menschen klagen over eentonigheid, er gebeurt
nooit iets nieuws. Wij snakken naar verandering in verhoudingen, en de voorwerpen,
waartusschen de verhouding zich spant, kennen wij niet.... De heele werelddomheid
ligt geconcentreerd in 't woordje ‘oud nieuws’. O, als der dingen waardevolheid tot
ons sprak, wat zouden wij, bewusten, saamtrekken van angstig ontzag. God was
ontroerd toen Hij de wereld schiep, en Hij zich zelf weer in een nieuwe belichting
zag, toen Hij overvloedig putte uit Zijn overweldigende mogelijkheid.
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De groote alomme werkelijkheid tolt als een klein, infiem, eilandje in de oceaan der
mogelijkheid. En de mogelijkheid is slechts het gewaad van God, het Wezenlijke.
Mollig en zacht en vrouwelijk waren de groene blaadjes van onze boomen, die nu
verschrompeld en oud daar liggen. De winter heeft zijne andere vrienden, zijn altijd
groene boomen, zijn naaldboomen en hulst. Hun bladeren hebben niet dat sappige,
omwasemde, teere der loofboomen. Zij zijn netjes puntig afgebakend, scherp en
schrap staand, en de felle roode besjes zijn als de juweelen van een bekoorlijke vrouw,
die heel sterk is en ironisch de herfst-melancholie haar roode lippen en witte tanden
toont.
Helpers van den herfst, actieven zijn de meeuwen, die krijschen langs de grachten,
die zoo koud zijn als de onverschilligheid en onverbiddelijk misère verkonden aan
de zwarte stad; maar de musschen zijn passief en ik heb ze lief om hun trouw aan
mijn stad; zij zijn het zoo onbewust als een oude dienstmeid, die de rijkdom en het
geluk van d'r meesters ziet afsmelten en rotten, en toch blijft om samen dood te gaan.
Zoo ook zijn de musschen; zij denken aan niets anders; zij kunnen niet anders; helpen
kunnen zij ook niet; slechts harmonieeren met het leed, dat alom is, en stil zitten
treuren.
O, het is zoo mooi, de kracht te hebben om dat, waarmee wij samen lente gevierd
en zomer gebrast hebben, niet te verlaten. Eeren wij de musschen, wij, wier
armomstrengeling nooit voor eeuwig is.
Ik ging wat schoonheid en wat waarheid halen in den tuin. Schoonheid is er genoeg.
Je ziel is een wijde korf en toch steeds pluk je meer schoonheid dan je bergen kan.
De schoonheid ligt dan ook tot in de modder en ze trappen erop.
Maar de waarheid kan ik maar niet pakken. De schoonheid eindigt met onszelf.
Als mijn zinnen haar geoogst, geordend en verbruikt hebben, weet ik dat mijn
schoonheid dè schoonheid is. Dat komt, omdat schoonheid een menschelijk begrip
is, dat slechts aanduidt de aangename indruk van iets bestaands op den mensch, en
omdat nu eenmaal niets zinnelijks betrekking kan hebben op den mensch, maar altijd
op één mensch, heeft een mensch in zich het recht tot schoonheidsbevestiging. Want
als ik zeg: dat is mooi! dan ìs dat mooi! De hoogste autoriteit in
schoonheids-erkenning is een menschelijke uitspraak, onverschillig van wien! Daarom
vind ik de schoonheid altijd en ben ik bij haar zoo rustig en durf altijd en overal
zeggen: dat is mooi! - Want mijn zinnen hebben het mij verteld. En in
schoonheidszaken zijn mijn zinnen tegelijkertijd bode en heer; zij hebben te zeggen
en ik heb te gehoorzamen. - Maar de waarheid vind ik nooit, want om haar te
bevestigen heb ik ook niets meer dan mezelf. Niet één ‘ikheid’ heeft het recht te
zeggen: wat ik als waarheid zie ìs
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waarheid; want waarheid is niet als schoonheid. Zij bestaat wel buiten de menschelijke
bewustheid ook. Als er geen menschen waren, was er misschien geen schoonheid,
want schoonheid is een verhouding die noodzaakt aan den eenen kant het bestaan
van dingen en aan den anderen kant menschelijke zinnen, welke door die dingen
beroerd worden.
Schoonheid is het kleine vriendinnetje van waarheid, dat stoeit en tijd vindt zich
met menschen te bemoeien. Wij houden de schoonheid bij de slip van haar sleep.
Schoonheid is het meisje, dat tracht ons af en toe iets van waarheid te vertellen. Maar
zij heeft de klok hooren luiden en weet niet waar de klepel hangt....
Ik ging om waarheid te zoeken; en dat ik weet haar nooit te vinden, doet mij naar
haar haken. Ik weet, dat wij, als al wat is, geïncarneerde waarheid zijn, maar ook,
dat wij, die in iedere cel, met iedere gedachte, door iedere beweging, deel der
werkelijkheid zijn, nooit de waarheid kunnen bevestigen. Wij zijn slechts een safe,
waarin de goddelijke waarheid opgeborgen is. Zij die zeggen dat wat waar is mooi
is, en wat mooi is waar, goochelen.
Wat weten wij van de waarheid? Als menschen mogen wij alleen spreken over
datgene wat zonder ons niet bestaan zou, over schoonheid. Maar over datgene waar
wij buiten staan, dat bestaan kan zonder ons, moeten wij zwijgen. Spreken mag men
slechts over datgene, waarvan men de oorsprong kent en dat men dus geschapen
heeft.
Men is subjectief. Objectiviteit is het belachelijkst uitdenksel van den menschelijken
geest. Zelfs God is subjectief in zijn contemplatie, want Hij is tegelijkertijd centrum
en omtrek van den circel van het bestaande, en verbonden met het al, in oorsprong
en uiterste grens. Ook Hij behoort bij het voorwerp dat Hij beschouwt. Hij is de
Groote Subjectviteit, want Hij staat buiten n i e t s .
‘Les violons de l'automne’ spelen en het botte mes van mijn hersens, dat aan de
oneindigheid trachtte te krabbelen, ontvalt mij....
Het wordt de avond van den herfst. Dat is het droeve van het droevige. Dan wandelt
de Dichter zooals de Hoogepriester in het Allerheiligste....
De takken reiken naar elkaar als zoeken zij steun; weldra wordt hun sepia tot
schemer-paars en zij staan, geheimzinnig en onwerkelijk als boomdecors van een
kaboutersprookje in een schouwburg; de lantaarnkappen kwijnend over hen gebogen.
Zelfs de stad is rustig en haar koorts is gaan liggen en verworden, tot een stille ziekte.
Langzaam zakken wij naar den dood....
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Zonlicht,
door A.E. Drijfhout.
XI. Een ander gebed tot Phoebus.
Stem: L u s i n g h i e r o i n f i d o a m o r e .
Hoor mij zon: Zoo gij gaat dalen,
gaat versterven,
moet ik met uw laatste stralen
't dierbaarst derven;
mochten, ach, deze avonduren
eind'loos duren!
Zie, wij kwamen langsgetreden
kalme kusten;
ander bijzijn werd vermeden,
deed ontrusten;
weelde doet uw licht beloven:
ga niet dooven!
Want arglistig is de stilte,
't trouwloos donker;
sterreschijn betuigt de kilte,
trots geflonker.
'k Weet de nacht zal haar doen klagen
en versagen.
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- ‘'t Is of ginds reeds schimmen waren,
- nader komen!....
en er dreigen alfsgevaren
langs de zoomen,
onder grauwe duinenreeksen,
booze feeksen!’
Heel het spooksel van de nachten
kan ik weeren
en met goede tooverkrachten,
Zon, bezweren; maar wat baat, zoo ge om het even
gaat begeven?
Dus onttrek niet aan onze oogen.
't fiere lichten:
't duister heeft geen mededoogen,
gaat gij zwichten,
en ik moet, helaas, verzuchten,
't derven duchten.
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XII. Het kind en de meerman.
Stem: A l s ' t b e g i n t .
De avondzon met zijn getoover
schampt het wis'lend zeevlak over,
waar een meerman grijs en oud
slaat zijn harp van louter goud.
‘Arme meerman, doe mij weten,
wil je aldus je zorg vergeten?
Schoon je spel de harten wint,
nimmer wordt je toch Gods kind.
‘Paradijsche maneglansen,
lusthof van de hemeltransen,
noch Gods eigen engelreiën,
zullen ooit je ziel verblijen’.
's Meermans oog een traan verduistert,
als hij naar die woorden luistert;
wentelt met de golven neer,
roert de snaren nimmermeer.
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De fanfare ‘de Sint-Jansvrienden’.
door Ernest Claes. (Slot).
HET was toen ze nog volop aan 't repeteeren waren aan de G r e n a d i e r s dat ik
tamboer geworden ben van de Sint-Jansvrienden. En 't een gezegd lijk 't ander, de
dag dat ik opgeschreven werd als lid van de fanfare is een van de schoonste dagen
van mijn jeugd geweest. Eigenlijk kwam het door een abuis.
Dorus van de Keubber stond al drie weken ten achter met zijn uitleg van vijf cens,
en Bettes van Frans van Susses die de kassier was, zei hem dat de derde week op
een tamelijk astrantige wijze. Dorus had misschien de centen niet, of misschien wilde
hij 't zoo ver laten komen dat hij een reden had om er uit te trekken, daar hij er zooveel
zin niet meer in had, in ieder geval, hij was over die woorden van Bettes fel gestroeft,
en hij zei dat hij zijn demissie gaf van tamboer, en Bettes tegen zijn schenen zou
stampen bij de eerste gunstige gelegenheid die zich daartoe zou aanbieden. Dorus
was een heel bokkig manneke die gauw op zijn paard zat.
Ze hadden dus geen tamboer. En een fanfare zonder tamboer, dat is geen fanfare.
Een bugel of een trombon min of meer, dat steekt zoo nauw niet, maar de trommel
moet er bij zijn, zonder dat is het muziek verminkt, is het als iemand die geen neus
op zijn gezicht zou hebben. Komt ge ergens zonder trommel, dat merkt iedereen
dadelijk op. Daar worden geen marschen geslagen voor en na den pardeblee, daar
wordt niet geroffeld wanneer ze moeten buiten komen uit de herbergen, de groskès
djingt er moederziel alleen op los zonder ‘kompanjement’, en de menschen hooren
van den eersten oogenblik dat ge maar kweddeleers zijt. Dorus van de Keubber zette
dus de fanfare leelijk in den ambras.
Thuis nu hadden we reeds twee Sint-Jansvrienden. Een van mijn broers speelde
trombon, - eersten trombon, en een andere alto, - eersten alto. Ik was elf jaar oud, en
ik had de oogen uit mijn kop geschreid toen de fanfare opkwam om ook een
instrument te krijgen. Geen apprentie van! Moeder vond dat twee muzikanten ruim
voldoende was, in een huis waar nooit van-ze-leven van muziek sprake was geweest,
en dat het haar zoo al duur genoeg kwam, en dat ik nog veel te jong was, en te slap
van asem, en dat ik me liever nog moest amuzeeren met een blikken fluit of noeneke.
Ik had er schoon tegen in te brengen dat ik van geen kinderspeelgoed meer wilde
weten, dat ik oud genoeg was, dat Bettes van Tor, Kail van de Potter, Feel van de
Schacht, niet meer asem hadden dan ik, - daar was niets aan te
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doen, ik kreeg geen instrument. Als ik dan maar eenigszins de kans had mijn broer
zijn alto in handen te nemen, dan was ik aan 't fugen en tremolo's blazen dat er op
mijn gezwollen lippen na een half uurtje tijd een roode ring stond gedrukt, en mijn
keel zoo schor was als een rasp. Een goed ‘amesuur’ heb ik nooit gehad. Het gaf heel
wat ruzie, want mijn broer kon niet verdragen dat er iemand aan zijn instrument
raakte, hij beweerde dat ik het van den toon afbracht en dat er op die manier te veel
nattigheid in kwam. Na een maand toch wist ik al de liedjes te spelen die ik kende,
en zelfs een Ta n t u m E r g o . In de week had ik niet veel kans. Ik moest in de wei
bij de koeien zitten, of in huis helpen, maar Zondags, als 't groot volk op zijn pinten
ging, dan kon ik zoo zalig den godsjeudigen namiddag achter de houtmijt of in de
schuur zitten blazen en katoen geven, dat mijn eigen ooren er doof van werden en
mijn gezicht opgezwollen was.
Mijn broer zijn muzikale neigingen schenen ondertusschen een anderen weg op
te gaan, want op een schoonen dag komt hij me daar in mijn oor fezelen dat ik de
trommel, die bij Frans van Susses in demissie lag, zou gaan halen, voor hém, en dat
ík dan zijn instrument kreeg. Een peperkoek van twee kilo had me op dit oogenblik
niet zooveel plezier kunnen doen. 't Was een Zondagnamiddag vooraan in de
Junimaand. Ik stapte over den steenweg en floot ditmaal met overtuiging en
aandachtigheid:
Snijd de Boer zèn hoar af,
Snijd et nie te koal af,
Let er nog è kreuleke stoan,
Oem mee noar zè lief te goan....

en ik ging op stap met den zwier in de heupen van alle echte muzikanten, en 't was
al dobbele crochen dat mijn hart van blijdschap sloeg. En een weer lijk een versch
gebakken krentenbrood, een van die dagen dat een mensch van zijn eigen gelukkig
is zonder te weten waarom, als de zon zoo deugdelijk warmt dat het dwars door uw
lijf gaat. Daar was nog al volk op den steenweg, beweegmenschen die van
Scherpenheuvel terugkwamen, en aan een van hen, een bejaarden boeremensch,
zegde ik ineens in de overvolheid van mijn hart en op een toon van absolute
gelijkwaardigheid:
‘Schoê weir hè, pachter!’
‘Joa, me junkske,’ - hij bekeek me niet eens - ‘naa moette moar goan spele....’
Dat ‘me jungske’ deed me gefnoken voor me kijken, en mijn druistigheid viel. En
ik vroeg me af of Frans van Susses me die trommel wel geven zou.
Jawel, dat ging van zelf. Ik kwam bij Frans in de keuken, deed schuw en verlegen
mijn verlangen uiteen, en Kerlien, Frans zijn dochter, knoopte de trommel in een
blauwen voorschoot, en ik was er mee weg. Ik zei natuurlijk niet dat de trommel
voor mijn broer was, dat had hij mij goed opgelegd,
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daar ik ze wellicht in dit geval niet zou gekregen hebben. Frans van Susses nam met
zijn oogen wel eens mijn maat, had misschien liever een grooteren kandidaat zien
afkomen, maar vermits ik de eerste was en er al twee van mijn broers spelende leden
waren, durfde hij niet neen zeggen.
Stijf rechtop trok ik met mijn trommel naar huis. De voorschoot van Kerlien
bedekte ze maar half, en den riem met de twee stokken in de koperen buisjes droeg
ik over mijn schouder, zoodat iedereen zien kon wat ik geladen had, en ik was er
eigenlijk een beetje beschaamd over. Als een kennis mij nariep en vroeg wat dat
beteekende met die trommel, deed ik maar precies of ik niet hoorde.
Met een zucht van verlichting kwam ik thuis de huiskamer binnengevallen, en
daar zaten ze allemaal aan de koffie. Verbauwereerd lieten ze hun boterham liggen
en gaapten me aan met hun mond vol brood.
‘Es èm naa hiêlegans zot geweurre!!’ vroeg mijn oudste zuster.
Moeder stond recht achter de tafel om beter te zien, en vroeg met een stem en een
blik die ik beide proefondervindelijk kende:
‘E-hum!.... Wa betiêkent da?....’
Mijn broer had de trommel al in ontvangst genomen alsof het de gewoonste zaak
van de wereld was. Onze trombonnist had enkel oogen voor dien blauwen voorschoot
dien hij wel raadde van Kerlien te zijn met wie hij verkeerde.
‘Wel,’ zei ik met een schuwen blik op moeder, ‘onze Frans krijgt de trommel en
ik zèn instrement....’
Ja maar, dat ging er allemaal zoo niet. Voor één keer bemoeide moeder zich ook
eens met de fanfare. Onze Frans had een alto gekozen, hij zou bij dien alto blijven
al moest hij zijn ziel uit zijn lijf blazen. En ik, die me stommelings had laten verleiden
om dat ‘rammelgedoe’, zooals moeder het noemde, in huis te halen, moest nu maar
zien wat er van kwam, en zelf de trommel hanteeren, goesting of geen goesting. Mijn
broer kreeg zijn kop vol ruzie, en ik niet minder. Hij begon te bleeten omdat hij geen
tamboer m o c h t worden, en ik jengelde nog veel harder omdat ik tamboer m o e s t
worden. Daar had ik nu volstrekt noch lust noch aanleg toe, en vond er zelfs iets
belachelijks aan. Maar als moeder thuis iets wilde, dan wàs dat zoo, en dan mochten
we allemaal op onzen kop gaan staan, de grooten zoowel als de kleinen, daar was
niks niemandal aan te veranderen.
Ik had die akelige trommel wel in duizend stukken willen stampen, en mijn broer
die ze mij aan de been lapte, had ik zoo kunnen verscheuren. Ge moet weten, ik was
een dunne, magere spiering van nog geen volle twaalf jaar, zonder eenige illuzie
over mijn uiterlijk, en de trommel van de Sint-Jansvrienden was niet zoo'n net handig
dingetje in koper, met koperen vijzen, zooals ge die wel eens ziet, - neen, een stomp
dik tonnetje was het, met blauw geverfde houten randen en dikke koorden voor het
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opspannen. Wanneer ze aan mijn hals hing, dan zaagt ge van de rest van mijn persoon
bijna niets meer, en als ik voortstapte was 't precies of er hing een ijzeren bol aan
mijn been.
Zoo ben ik dus tamboer geworden van de fanfare ‘De Sint-Jansvrienden’.
En van de volgende week af ging ik bij Sooike Doris te Sichem trommelles halen.
Dat was een aantrekkelijke kant van de kwestie. Want Sooike Doris was iemand die
hoog in mijn respect stond. Hij was een der beste piston-solo's van de vermaarde
fanfare van Sichem, hij kende het fijne van alle instrumenten, kon trommelen lijk
niet een, was een vogelvanger en een visscher zonder weerga, twee hoedanigheden
die voor mij boven alle andere stonden. En daarbij was Sooike Doris een mensch
die voor iedereen een vriendelijk woord over had, zoo wel voor kinderen als voor
groote menschen. Kleyne woonde bij hem, en van Kleyne hielden alle Sichemsche
jongens; dat lag aan zijn gezicht, ik kan dat met geen andere woorden uitleggen.
Sooike Doris vatte dat lesgeven heel ernstig op, zei dat de tamboer eigenlijk de
bijzonderste muzikant was van een fanfare, dat van hem bijna alles afhing.’ Ne gooie
tamboer da's èn gooi fanfare’, zei Sooike op z'n Sichemsch, en ik kreeg zoo ongeveer
den indruk of heel het muziek van Averbode op mij draaide. Ik ben, geloof ik, de
laatste geweest aan wien Sooike Doris heeft leeren trommelen. Hij zei me ook, toen
ik den eersten keer bij hem aankwam, dat hij het niet meer deed, maar dat hij met
mij nog wel eens wilde probeeren, terwille van vaderzaliger. En al zeg ik dat nu zelf,
Sooike Doris heeft eer met me ingelegd: ik ben een uitstekende tamboer geworden,
dat zullen al de oud-muzikanten van Averbode getuigen. En elken keer dat Sooike
en ik mekaar te Sichem terugzien, spreken we nog van dien tijd, en dan zegt Sooike
aan iedereen die het hooren wil, dat hij nooit een gewilliger en vlugger
trommelleerling gehad heeft, dan ik was. En ik ben daar nu nog altijd een beetje fier
over, evenals Sooike Doris.
Twee keeren per week ging ik 's avonds na het eten bij hem om les. Ge moet nu
maar niet denken dat trommelen een zoo gemakkelijk iets is. Op een trommel kloppen,
dat kan het kleinste kind, maar wilt ge een klassieke tamboer worden, zooals ik was,
dan is daar heel wat goede wil en vlijt toe noodig. In het begin zonk zelfs mijn moed
een beetje in mijn schoenen, en ik kon maar niet begrijpen waarom Sooike Doris
elken keer zegde dat het heel goed was. Den eersten avond leerde hij mij den tweeslag,
- twee kloppen met iederen stok, om te leeren roffelen. Dat moet op den duur zoo
rap gaan dat ge niets meer hoort dan een r r r r r r r r r r r r r r r op het stijve trommelvel,
en het roffelen is eigenlijk het criterium van den echten tamboer. Dan de drieslag,
en de vijfslag, en het moeilijkste van allemaal, de s l o e n k s l a g . De sloenkslag is
niets anders dan dat ge het trommelvel met den linkertrommelstok een ietsje eerder
en zachter raakt
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dan met den rechterstok, zoodanig dat het klinkt als een te-tòm, te-tòm, te-tòm.
Absoluut niet gemakkelijk!
Toen ik al de slagen kende leerde Sooike mij de marschen, en de eerste was: E n
d e r a c h t e r k o m e d e r n o g -n o g -n o g , E n d e r a c h t e r k o m e d e r
n o g -n o g -n o g , E n d e r a c h t e r k o m e d e r n o g !!! Toen werd ik gewaar dat
het ging, en van den dag af dat ik de eerste marsch kon slaan, hield ik van mijn
trommeltje meer dan van alle alto's en bugels in de wereld. De volgende marschen
leerde ik ook stilaan, tot ik eindelijk de laatste kende, waarbij ge twee keeren op den
houten rand van de trommel moet slaan.
Ik ging bij Sooike weg rond tien uur in den avond, als al de menschen van Sichem
al slapen waren, en zoodra ik de Demerbrug achter den rug had en dus een beetje
het dorp uit was, nam ik mijn trommel van den rug, hing ze aan den riem tegen mijn
linkerheup, en trommelde door den maneschijn naar huis. Sooike Doris zei me immers
elken keer dat ik moest repeteeren al stappende, en ik repeteerde twee keeren per
week alle menschen wakker en deed de honden razend en grollend uit hun kot vliegen
tegen die onaangename stoornis. Ik heb eens den doktoor ontmoet en kreeg een sigaar
van hem. Tot op een avond War de garde het kwam verbieden. Het was eigenlijk 't
meest uit schrik voor den donker dat ik zoo trommelde.
Het is een heele gebeurtenis voor me geweest toen ik de eerste maal met mijn twee
broers mee naar de repetitie mocht gaan, en vast als lid van de fanfare werd
opgeschreven. Ik zat er dien eersten keer op te kijken zonder er veel van te begrijpen.
Want al had ik een ‘meziekbukske’ gekregen gelijk de anderen, ik wist nog niet hoe
ik ‘achter den slag’ moest slaan, na elken klop van Gust den Heul op de groskès, en
dat trommelmuziek was mij nog chineesch. Een beetje verlegen zat ik daar te loeren
naar Gust, die maar katoen gaf met scheel en hamer, onder den dirigeerenden arm
van Nant van Geurris.
Stilaan kwam ik er in, kreeg mijn vaste plaats op het hoekje van de bank naast den
toog, betaalde elke week mijn vijf cens uitleg, en daar was geen verschil meer tusschen
de anderen en mij. Ik was een trouw lid, en heb, geloof ik, nooit een repetitie zonder
ernstige reden gemist. Mijn broer had zich bij het onvermijdelijke neergelegd en
speelde weer met plichtsbesef en geestdrift eersten alto. Het is zelfs eens gebeurd
dat moeder en de zusters, die in de huiskamer laat in den avond zaten te naaien terwijl
alles in en om het huis stil was, zich plots bijna een ongeluk schrokken door de schuld
van onze Frans zijn muziekijver. Hij had namelijk zijn alto van den muur naast zijn
bed afgenomen, om een repries te repeteeren, die hem zoo opeens in den kop was
geschoten.
Daar waren goede muzikanten, en daar waren slechte muzikanten in
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onze fanfare. De besten waren Jef Boets, Heinke Vernelen en Frans van Kernele
Gijbels, de eerste speelde bugel, de twee anderen piston. Die drie hadden een
‘amesuur’ waarop al de overigen jaloersch waren, en ze kenden de ‘kordelaa’ dat
het kurieus was om aan te hooren. De grootste kweddeleers waren wel Titte van
Peerken Haas en Rikus-Kloek, alle twee derde bugels. Was er een zevende bugel
geweest, dan zou 't voor hen nog te straf zijn geweest. Titte zat naast Kail van de
Potter op de voorlaatste bank. Naar zijn partie vóór hem op den lessenaar keek Titte
niet, hij snapte er toch geen boes van. Zijn oogen stonden onafgebroken gericht op
Kail z'n vingers, en naar gelang deze de pistons van zijn instrument neerduwde deed
Titte hem na, en kwam op die manier altijd een halve noot te laat. En daar Kail soms
ook in 't wilde over zijn pistons grabbelde ‘as 't van die hiêl rappe note woare,’ kan
men zich allicht voorstellen dat de medewerking van die voorlaatste bank niet fameus
was. Titte blaasde bovendien de helft van zijn asem naast zijn amesuur, zoodat de
Foester zijn rug er iederen keer nat van was en die twee bij elke repetitie bijna aan
't vechten gingen. De derde bugels noemde men ‘de m a n n e n v a n d e n
t j o e n k t j o e n k ’, omdat zij enkel k o m p a n j e m e n t moesten spelen, of ook ‘d e
h o e m -t e -t e 's’, omdat Nant van Geurris hun met ‘hoem-tè-tè, hoem-tè-tè’ soms
voordeed hoe ze in de maat moesten blijven. Een echte toeker was wel de Piot van
Nas, al deed hij dan ook precies of hij bij de besten hoorde. Hij kon zoo'n schrille
schreeuwtonen uit zijn bugel halen, dat Nant van Geurris hem op een zekeren dag
het instrument uit de handen nam om te onderzoeken of er niet ergens een barst in
was. En de ongelukkigste sukkelaar was wel de Jesper. Deze zat in den versten hoek
van de kamer, keek eveneens nooit naar zijn muziek, maar hield de oogen heimelijk
en standvastig gericht op Nant van Geurris. Als Nant zijn blikken dan toevallig op
de Jesper vielen, dan hoempte de Jesper met volle rek-kaken uit zijn tuba een diepe
holle noot, en die viel dan bijwijlen zoo ongelukkig buiten den slag dat al degenen
die rond hem zaten uit de maat raakten, en de pardeblee er somtijds door uiteenviel.
De Jesper zei dat het kwam omdat hij in dien hoek niet heel duidelijk de noten kon
zien, maar hij liet zich toch niet overhalen om op een meer verlichte plaats te komen
zitten. Toen ze den eersten keer rondtrokken met de G r e n a d i e r s , hadden ze in
het mondstuk van de Jesper zijn instrument een stopsel moeten steken, om hem te
beletten de anderen van de wijs af te brengen. Zoo kon hij gerust blazen en geweld
doen om de menschen te doen gelooven dat hij zijn partie speelde, daar kwam toch
geen noot uit. Het was voor den goeden Jesper een pijnlijke vernedering, die hij
echter verdroeg met gelaten blijmoedigheid. En om zich te troosten speelde hij dan
thuis elken avond van: J a n S m e d ! J a n S m e d ! - H e t z a l z i j n b r o e k w e l
v a r e n ... Wie het ook nooit ver gebracht heeft was Fons van de Keubber
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die bij de fanfare kwam omtrent tegelijkertijd met mij. Als hij bij Kleyne, die hem
in den hoek van de herberg les gaf, de gam moest spelen, dan kwamen de noten niet
uit zijn bugel als: d o , r e , m i , f a , ..... Het klonk eerder als: d o o t , r e e t , m i e t ,
f a a t ..... Fons pitste ze den kop af, zei Kleyne, en geen middel om hem dat anders
te leeren.
En daar waren onder de muzikanten stille jongens, en anderen waar geen
serieuzigheid in te krijgen was. Heinke smid, de Foester, de Boer van Merte, kwamen
eigenlijk alleen naar de repetitie omdat Frans van Susses vier dochters had, waarvan
er eene 'n tijd in de stad was geweest, en daardoor ook schooner en aantrekkelijker
was dan de drie andere. Het waren zeer ernstige meisjes, voorzeker, en Frans waakte
er over dat ze tijdens de repetitie-uren onder de oogen uitbleven, want als ze soms
in de herberg kwamen terwijl er gespeeld werd, dan keek er geen een muzikant nog
naar zijn partie.
Maar van op de achterste banken van de muzikanten kondt ge door een glazen
deur in de keuken zien, en van in die keuken kondt ge ook de muzikanten van de
achterste banken zien. Het gordijntje was gemakkelijk opzij geschoven, en de deur
was nooit in de klink. Zoo kwam het dat Heinke smid, de Foester en de Boer van
Merte meer naar die glazen deur keken dan naar den maatstok van Nant van Geurris,
dat ze soms te midden van een repries in een lach schoten of verkeerde noten blaasden.
Ze geneerden zich ook niet om tijdens de poos hun pijp gaan aan te smoren in de
keuken, ofwel stonden ze ergens in den koestal te vrijen, of zaten ze op hun hurken
bij het keldergat te fezelen met een van de meisjes die in den kelder kwam bier tappen.
Op die achterste banken werd er altijd gewesterd en gegibberd door eenige jonge
mannen die daarvoor de koppen onder de pupitters bijeenstaken, en die stilaan een
anderen geest in de fanfare hebben gebracht.
De Witte van Merte, die al niet veel serieuzer was dan zijn broer, is op die manier
eens verschrikkelijk in affronten gevallen, en door hem dus heel de fanfare. We
trokken naar Diest ter gelegenheid van een festival ter eere van ik weet niet meer
welke maatschappij, en we moesten daar in den achternoen op een afgelegen plaatsje
een ‘concert geven’. We hadden toen juist een groot stuk geleerd dat hiet L a
V i e r g e d e F l o r i d e . Dat zou daar gespeeld worden. Nant van Geurris, die zijn
muzikanten van af den voornoen had bezig gezien, wou het vervangen door een polka
en een walske, waar hij zekerder van was. Daar kwamen ze echter heftig tegen in.
Ze hadden dit stuk geleerd voor het festival, en het moest dus maar gespeeld worden.
Er kwam in die V i e r g e d e F l o r i d e een zeer platonische solo voor trombon,
die de Witte van Merte spelen moest. En juist toen hij begonnen was met: s i ....i....i....i
s i d o r e m i r e ..e..e.., ging er
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in een van de huizen vlak voor hem (we stonden namelijk op een kiosk van tonnen
en planken) een raam open, en daarin verschenen twee meisjes-koppen. De Witte
kreeg dat koppel opeens in 't oog, en zij zagen naar zijn rood gezicht met zijn
solo-kaken, en, niet wetende dat hij zoo ernstig bezig was met de V i e r g e d e
F l o r i d e , knikten ze op hem, en hij, al spelende, pinkte een oogske. Hij kende zijn
solo goed van buiten, en kon dus die twee dingen gerust te gelijk doen. Maar, hoe
het kwam wist hij zelf niet, opeens schoot de Witte, te midden van een langgerekte
d o , in een stommen lach die dwars door zijn instrument brobbelde, hij viel er door,
- en de V i e r g e d e F l o r i d e lag in de boonen. Frans van Geurris was zoo kwaad
dat hij dreigde er spannevoets van door te trekken.
Gelukkig dat geen enkele Diestenaar zich de moeite gegeven had naar ons te komen
luisteren. Sedert dien hebben we geen groote stukken meer aangeleerd.
't Was op dat zelfde festival dat ook Peer van Gossem zijn ontslag gaf als
groskèsdrager, en weer door de schuld van Gust den Heul. Aan de statie van Diest
werden we in een langen stoet van maatschappijen opgesteld, om vandaar dan
feestelijk op te trekken naar de stad, over de groote markt, en voorbij de heeren van
het comiteit. We waren pas in gang gekomen en speelden met veel brio onzen eersten
pardeblee, toen Peer van Gossem, die heel vooraan ging met de groskès, opeens voor
zijn voeten een nikkeltje van vijf centiemen zag liggen. Hij bukte zich en raapte het
op, alleen denkende aan de vondst en niet aan wat hij op den rug droeg, - en och
heer, door dat even stilstaan botst Gust den Heul met zijn buik tegen de dikke trom
die plots voor hem neerzakte, en slaat met hamer en scheel op den houten rand; de
achter hem aanstappende trombons stieten hem in den rug, dan de pistons en de
bugels, en het scheelde geen haar of we vielen er door, te midden van al dat vreemd
volk, en dat met zoo'n doodgewoon oud pardebleetje. Peer van Gossem was
ondertusschen vooruitgeschoten precies of er niets gebeurd was, en Gust den Heul
moest twee groote stappen doen om weer in 't bereik van zijn instrument te staan.
Gust was razend kwaad, en bij de eerste maat rust gaf hij Peer met den groskèshamer
een fermen tuts tegen den kop. Van Gossem draaide zich half om en dreigde Gust
den Heul tegen zijn knieën te stampen, onder de groskès door, Gust gromde van zijn
kant ook een bedreiging, en die twee scholden mekaar uit gedurende heel den
pardeblee, met de dikke trom tusschen hen in, terwijl Gust er ondertusschen regelmatig
opsloeg: djing! djing! djing! - djing! djing! djing! en Peer van Gossum foeterend
voortstapte. Daar was ruzie over geweest tot we 's avonds thuiskwamen, en ze steeg
naar gelang er pinten werden gedronken. Peer antwoordde aan al degenen die hem
tot reden wilden brengen: ‘As gij ieverans è seuleke oep de grond zod zien ligge
zodde gij 't dan nie oeproape potverblomme!’
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En daar was er geen die dat eigenlijk niet redelijk vond. Peer gaf zijn ontslag. Van
dat zelfde festival heb ik nog onthouden dat we ergens mosselen waren gaan eten en
dat ik daar mijn sigarenpijpje heb laten liggen. Voor mijn jongere broer en zuster
had ik van Diest een vollen zak kastanjen meegebracht.
Ik herinner me nog heel goed den schoonen zomer van dat eerste fanfare-jaar.
Dat er geen kwestie kon van zijn met drie te gelijk binnenshuis te repeteeren, zal
men allicht begrijpen. Daarvoor was moeder 's avonds te moe, en ook te weinig
muzikaal. Wanneer we dan met het avondeten klaar waren, ging mijn oudste broer
met zijn trombon in de steenwegsgracht zitten, en repeteerde daar zijn partie. Feelke
van Nettekes kwam dan gemeenlijk bij hem zitten luisteren, en als onze trombonnist
een stuk aan te leeren had waarvoor hij in zijn ‘meziekbukske’ moest kijken, zette
hij de stallantaren in het gras naast zijn partitie, ofwel moest Feelke de lantaren
ophouden, als hij het muziekstuk op zijn instrument zelf had vastgemaakt. Feelke
deed dat heel graag en kon daar een heelen avond bij zitten zonder een enkel woord
te spreken. Als onze muzikant een heel hooge noot moest spelen en daar verscheidene
keeren naar graaide eer hij ze had, dan kruchte Feelke van de inspanning, precies of
hij zelf die noot spelen moest, en elken keer kwam er een gedempte: te-djuu! uit
Feelke's keel, en hij zweette van 't danig geweld doen.
Mijn ander broer zat achter de schop met zijn alto, en ik stapte in den maneschijn
door het lange hofpad achter ons huis, en sloeg al de marschen van Sooike Doris, en
de vele andere marschen die 'k er ondertusschen zelf had bijgemaakt. Wannes Raps,
de mandenmaker en paardenviller, die rond dien tijd thuis in den kost was en die van
kopermuziek horendul werd, zat dan in het bakhuis te vloeken als een ketter. En
achter het huis zat onze Fox op zijn achterwerk voor zijn hok, den kop strak omhoog
naar de maan, en huilde heel fijn en langgerekt: A-hoe.... oe....oe..oe.., dat telkens
in een zachter gejoenkel uitstierf, om dadelijk opnieuw te beginnen zoolang ons
avondconcert duurde. Over de beemden achter onzen hof hing de bleeke avondsmoor,
en verder weg hoorden we vele andere Sint-Jansvrienden in den avond op hun
instrumenten spelen, van aan Testelt tot aan den kleinen Haak, ieder met zijn eigen
toon en wijs. Dat maakte den indruk of heel Averbode 's avonds vol muziek zat, en
of 't aan alle hoeken en wegelkens repetitie was.
En ge hoorde daar ginder ook dat jankend huilen: a-hoe.... oe.... van al de
Averbodesche honden die vergaten te bassen en met hun gepijnden kop naar de lucht
zaten gekeerd. De maan stond soms hoog boven het witte wazige broek, en de klare
verre muziektonen klonken in den stillen
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avond veel schooner dan in de herbergkamer van Frans van Susses, en in 't gras en
onder de struiken piepten de krekeltjes. Ik hield soms een oogenblik op met trommelen
om te luisteren en om me heen te staren, met een heel vreemd gevoel over me, en ik
wist wie ginder speelde, of 't Kail van de Potter was, of Heinke Vernelen, of Sooi
van Frans Pastoor, en hoe ze daar zaten achter het huis of langs den zandweg.
Voor de honden van Averbode was de fanfare iets als een helsche verschrikking.
Het wildste beest schoot met den staart tusschen de pooten naar huis zoodra het maar
ergens een koperen ding zag blinken. De Knots zijn hond kwam elken repetitie-avond
met zijn baas mee, bleef trouwhartig voor de deur van Frans van Susses op zijn
achterpooten zitten, en joedelde dan tijdens het spelen zoo hoog en zoo hard dat het
boven het muziek uitklonk wanneer het ergens piano was, en daardoor dikwijls de
goede uitvoering gestoord werd. De Knots zijn hond speelt klarinet, zegden de
muzikanten dan. En op een keer hebben ze dat arme beest mijn trommel aan den
staart gebonden, het is er zeker twee honderd meter ver mee voortgehold alsof de
gansche hel er achter zat, tot de koord gelukkig brak. Van mijn trommel hadden de
honden anders niet zoo'n schrik als van de instrumenten, maar misschien lag dit ook
aan mij.
Het eerste lid van de fanfare dat wij met muziek begraven hebben was Sus Boets.
Op twee avonden leerden wij eene doodsmarsch. We waren allemaal fel onder den
indruk van die plechtigheid, en ik moest trommelen ‘met slap vel’. Bij het graf
moesten we nog een stukje spelen als laatste afscheid aan Sus Boets, en daar we geen
tijd hadden gehad om daarvoor iets speciaals te leeren, speelden we Wa a r k u n n e n
w i j n o g b e t e r z i j n .... De Swis kreeg er de tranen van in de oogen en zei dat
hij zoo ook wilde begraven worden. De familie van Sus Boets trakteerde daarna met
een half-ton bier en een zak mosselen.
Ons eerste Sint-Ceciliafeest werd met veel klank en bier gevierd. We waren drie
dagen op gang, en speelden den eenigen steenweg van Averbode op en af, dat het
echode door de dennenbosschen. Den eersten dag woonden we allen de mis bij ‘veur
de afgesteurve leden,’ en daar alleen Sus Boets onder die categorie viel was al 't
profijt van die lijkmis voor hem. In den achternoen trokken we naar den E i k , bij
Tist van Gehuchte, de verst afgelegen herberg, en daar snapte Rikske van Peer
Gijskens twee duiven uit de soep, die op de stoof te koken stond, en Heinke smid lei
in de plaats een holleblok van Tist. De avonden waren vooral erg plezierig. De smid
zong van Wo r t e l e e r en M a l b r o e k , Kleyne zong van 't S t e r v e n d K i n d j e ,
een andere van den M o s s e l m a n en 't G e e s t e l i j k K a a r t s p e l , en ze dansten
den Z e v e n s p r o n g of den B e s s e m d a n s .
Die Ceciliafeesten waren overigens maar eene zuippartij, en veel serieuze menschen
keurden het fel af.
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Zoo heeft de fanfare ‘De Sint-Jansvrienden’ dan twee-drie jaar bestaan, tot ze eindelijk
uiteenviel. Daar was ruzie onder de leden gekomen, om een belachelijke pruts
natuurlijk, waarbij het eene woord het andere meebracht, en het slot was dat de helft
van de muzikanten met den smid meetrok, en de andere helft bij Frans van Susses
bleef. Die van den smid noemden zich zelf ‘De Wringers’, en namen Jefke Sjas als
muziekmeester, en die van Frans behielden den ouden naam. Deze laatsten bezaten
de groskès en de trommel, de anderen hadden den drapeau. En de Wringers zijn op
een repetitie-avond bij Frans eens binnengevallen, hebben er de groskès en de trommel
overmeesterd en die triomfantelijk naar hun eigen lokaal bij den smid gebracht. Daar
is dien keer zoo baldadig gevochten geworden lijk nog nooit te voren in Averbode
gebeurd was. Weken lang zag men alle Sint-Jansvrienden met windels om hun kop
loopen, en daar is later ook een groot proces over geweest. De beide stukjes fanfare
hebben dan zoo wat aangesukkeld tot ze ten slotte geen repetitie meer hielden, en
het amen en uit was met de sjosseteit.
Wat er van overbleef was een diepe wrok die jaren lang de menschen van Averbode
verdeeld heeft gehouden.
En daarom zeg ik: als er maar één fanfare op de parochie bestaat komt er altijd
kweddelarij tusschen. 't Is beter dat er twee zijn, een die zich liberaal en een die zich
katholiek houdt. Dan vindt ieder zijn goesting.
En dat de muziek de menschen zachter van karakteir zou maken, dat is ook maar
een manier van spreken, want bij ons was het juist het kontrarie.
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Verborgen,
door Laurens van der Waals.
Ons hart heeft zich veel inniger gehecht
aan U, zachtgoede Geest des stilgeworden levens,
dan aan het zichtbaar licht dat dagen drenkt en tevens
der nachten duister uit zijn schaduw' samenvlecht
en in zijn tijdlijkheid zijn schoonheid legt
gelijk een last op 't licht-zijn onzer levens.
Want alles van U werd uit eenzaamheid
en stilte opgebouwd, zoo ging verloren
het schijnbare en al te kort bekoren
van wie zijn kracht wil meten aan den tijd In U weerspieglend weten wij dien strijd
gelukkig en voor goed door ons verloren.
Nu starende naar Uw verblauwd verschiet,
nabij de rust van Uw ruim hart verborgen,
bestaat voor ons nòch gisteren nòch morgen
en zijn wij stil.... als een gesneden riet.
Blaast Gij daarop wellicht eenmaal Uw lied?
Of blijven wij voor altoos daar verborgen?

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

203

Kroniek.
Boekbespreking.
P.H. van Moerkerken. De vraag zonder Antwoord (De Gedachte der
Tijden), Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, z.j.
Met dit deeltje zijner serie ‘De Gedachte der Tijden’ heeft Van Moerkerken het
verband willen leggen tusschen de zeventiende-eeuwsche, de sterk religieus getinte
revolutionaire bewegingen, en de negentiende-eeuwsche, de politiek-democratische
en sociale. De geschiedenis der personen in dit boekje van honderdvijftig bladzijden
omvat bijna even zooveel jaren. En deze jaren zijn nu niet juist de interessantste van
de historie der revolutionaire gedachte - de fransche omwenteling even buiten
beschouwing gelaten; ook Van Moerkerken sloeg haar grootendeels over; ik weet
niet om welke reden, maar vermoed dat de ernorme massa reeds bestaande boeken,
deze periode betreffend, hem heeft afgeschrikt. Een boekje van 150 pagina's dus,
waarin de Gedachte der Tijden van pl.m. 1670 tot aan de grens der 19e eeuw wordt
vervolgd. Dat het moeilijk was zulk een samenvatting, hoe kort ook, in één enkelen
roman te geven, lijkt wel zéér duidelijk. Moeilijk - zelfs onmogelijk? Weinig is
onmogelijk in kunst. Hoe dit zij, Van Moerkerkens ‘De Vraag zonder Antwoord’
vormt op zichzelf een reeks van drie romannetjes, drie verhalen waarin het leven van
zekere persoonlijkheid tot den dood, of tot een nieuwe levensfase, beschreven staat
dus. Een geheel vormen deze drie verhalen.... eigenlijk slechts in schijn, en door de
min of meer toevallige omstandigheid, dat de persoonlijkheden, waarvan ik sprak,
elkander in den bloede bestaan.
Van die drie verhalen*) lijkt mij het derde verreweg het best geslaagd, het levendigst
en het boeiendst verteld. Alleen bij dat derde ook is sprake van werkelijke
levens-avonturen van iemand fel betrokken bij een revolutionaire beweging. De
hoofdpersonen uit de twee andere zijn voornamelijk toeschouwers. Dit valt vooral
op bij het tweede, helaas langste ‘romannetje,’ dat van den stumper Isaäk Merel, die
niet veel anders doet dan door Amsterdam loopen, terwijl de schrijver vertelt wat
daar geschiedt - rustig en boeiend vertelt, uit de volheid van zijn kennis, het zij
onmiddellijk toegegeven. Maar Isaäk Merel, wiens gedachten soms stijgen ‘tot een
verrukking, hoog en eenzaam,’ had ons toch levender en belangwekkender gemaakt
moeten worden; een roman, een novelle ook, 't is nu eenmaal niet hetzelfde als een
historische kroniek; d ó ó r en i n Isaäk Merel vooral had ons de ‘gedachte’ der
periode rond het midden der 18e eeuw moeten interesseeren. Geestiger heeft Van
Moerkerken ons de geschiedenis gegeven van Michiel Arentsz - hoofdpersoon in
het eerste romannetje: D e Wa r e

*) Hun titels zijn: I, De Ware Arke Gods, II, Isaäk Merels Rebellie en III, De Vraag zonder
Antwoord.
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A r k e G o d s . Geestiger en met, vooral in het begin, aanwending van zijn misschien
wel kostelijkste gave, fijne ironie, waardoor zijn werk zoo vaak aan dat van den
grooten ironicus Anatole France herinnert. Een stukje als het hier volgende geve er
een voorbeeld en bewijs van:
(bl. 5) ‘Toen, plotseling, stond er een uit hun midden op, Michiel Arentsz, een
ernstig man van meer dan veertig jaren, en begon in de verrukking zijner geestelijke
vreugde de voeten te bewegen ten dans. En zo levenwekkend stortte zich nu de hogere
geest over allen uit, dat er kreten van zalige drift weerklonken, als tekenen van de
zeldzame en heilige beweging der zielen. Sommigen hieven een lied aan, dankbaar,
schallend van bovenaardse blijdschap en liefde. Ook zij lichtten de voeten van den
vloer en dansten in ontvoering aan alle aardse begeerten. Broeders en zusters
omhelsden elkaar, kusten elkanders aangezicht en mond, huppelend en juichend,
zuiverlijk bewogen door den geest Gods, evenals David, de koning van Israël, volgens
het twede boek van Samuel zingend huppelde voor het aangezicht des Heren achter
de Arke des Verbonds. Bij de voorname jonkvrouwen waren er die zich nooit
geestelijker hadden gevoeld dan onder die kussen en bewegingen.’
Maar het beste dezer drie kleine romans lijkt mij toch de derde, die te Parijs speelt
en van Babeuf's samenzwering vertelt. Hier is actie, hier is (hoe bekend het verloop
der geschiedenis moge zijn) althans eenige spanning, eenige hartstocht ook - niet
enkel hysterisch verlangen of armelijk gesteun van stumpers; onder de kalme zinnen
van het rustige verhaal begint iets te zwellen en te dreunen; het is de machtige volkswil
die zich aankondigt.
Wachten wij dan met belangstelling op de twee nog ontbrekende deelen van Van
Moerkerkens hoogst belangwekkende reeks. En moge het hem ten slotte gelukken
ook van onze eigen jaren een beeld te geven - onzen eigen tijd, waaraan de volgende
zinnen van dit boekje (bl. 121) ons nu reeds deden denken:
‘Merleau vroeg zich verwonderd af vanwaar die honderden weelderige danseressen,
nauwlijks gekleed in haar gazen sluiers, die honderden sierlijke dansers kwamen;
vanwaar het geld dat zij verspilden aan de kostbaarste wijnen en aan kunstig gebak’...
‘En dit was slechts een der meer dan zeshonderd danshuizen van Parijs! De nachten
waren luid van voetgetrippel en muziek. De arbeiders dansten; de rijken dansten.
Was het nog altijd de vreugde over den val van het schrikbewind? Hoe kwam deze
levenslust plotseling losgebroken, na zoveel jaren van angst en onzekerheid? Was
er dan niet in elk gezin rouw over het bloed der Guillotine....’
H.R.

Bernard Canter, Nieuw Utopia, Amst., Holkema en Warendorf, z.j.
De genegen lezer der critische verzuchtingen die ik - ééns per maand - ten behoeve
van deze kroniek gedocumenteerd pleeg op te stellen in de volmaakt-verzekerde
gemoedsrust eens o n b e v a n g e n letterkun-
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digen beoordeelaars - hij moge het mij vergeven dat ik ditmaal lichtelijk de kluts ben
kwijt geraakt. De heer Bernard Carter en zijn N i e u w -U t o p i a hebben het mij
aangedaan. Er zijn, aan den horizon onzes geestelijken levens, nieuwe mogelijkheden
gerezen, waarvan het gezicht mij, eilaas, ten zeerste heeft bewogen, en zoo verschijn
ik dan heden voor het front mijner welmeenende vrienden in den ietwat ontredderden
staat des Onthutsten Mans. En het is in dezen staat, dat ik niettemin gehouden ben,
over den heer Bernard Canter....
Laat mij u mogen zeggen, dat hij is een geestig man. Een fijn belacher van veel
dwaasheid, al overwon hij niet gehéél de bitterheid. Niet gehéél is hij boven de dingen
uit, en er blijft nog een en ander dat hem dwars zit. Zoo heeft hij - men beweert dat
hij er alle reden toe moet hebben - een geduchten Pik op de Rechterlijke Macht. En
al wat, betoogd en gepruikt, rechtspreekt en vonnist over aardsche afdwalingen, moet
durend en onophoudelijk op zijne scherpe aanvallen bedacht zijn. De gezamenlijke
juridische faculteiten van de hoogescholen des aardkloots worden er door den schrijver
- du haut de sa grandeur als souverein woordkunstenaar! - ongemakkelijk en stekelig
tusschen genomen! En hij ontwikkelt daarbij kracht, vastberadenheid, en moed deugden, die, behalve den gemiddelden ongeletterden vaderlander, ook den
schrijvenden landgenoot dewelke ‘misstanden’ aantast, op 't schoonst vermogen te
sieren. Slechts - het zij de éenige, schuchter door mij gemaakte opmerking - slechts
houdt hij zich daarbij niet altijd strikt aan hetgeen de goede smaak hem zou
voorschrijven....
Ter zake. De heer Bernard Canter schreef N i e u w U t o p i a . Dit is eene ernstige
zaak. Dat boek werd uitgegeven. Dit is eene nog ernstiger zaak. Dit uitgegeven boek,
zoo gij het te lezen begeert, is te koop; kost geld. Dit is eene tragische zaak. En zoo
gij dan, het boek openslaande, meenend l i t t e r a t u u r te hebben gekocht, wordt
onthaald op ingewikkelde wiskundige formules.... doch overijl U niet! Hier zijn wij
genaderd tot de bovenvermelde nieuwe mogelijkheden!
Ik wil u den inhoud des boeks vertellen. Een professor wordt zeventig jaar, en het
is naar de gestelde wet dat hij thans moet aftreden. Als waarachtig held der wetenschap
heeft hij zich voorgenomen aan zijn laatste college zijn laatste wetenschappelijke
daad te verbinden: de inrichting van eene wetenschappelijke proefneming aan dewelke
hij zichzelf onderwerpt. Een geleerde had namelijk beweerd dat het voor den mensch
mogelijk zou zijn de eeuwige jeugd te verwerven door de transplantatie van eenige
dierlijke klieren in het eigen lichaam. En de professor nu ging er op zijn laatste college
toe over, zich door zijn assistenten te doen opereeren en op eenige plaatsen in zijn
lichaam klieren van apen te doen aanbrengen. De operatie gelukte uitstekend. Doch
nadat de professor van de operatiezaal naar de ziekenzaal was vervoerd in afwachting
van zijne ontwaking uit de
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narcose, bleek dat de geheele medische wereld ijdellijk die ontwaking w e l d r a
verwachtte, aangezien de heer Canter, ervaren in het bij den neus nemen van
academische faculteiten, deze ontwaking had bepaald aan het einde zijns Boeks,
namelijk eerst dan, wanneer de geopereerde professor gelegenheid zou hebben gehad,
‘uit zijne ervaringen in het rijk der narcose de overtuiging te hebben gekregen, dat
elke menschenmaatschappij volmaakt is, waarin ieder mensch persoonlijk (sic!) naar
beste krachten tot zijn einde, in dienende liefde arbeidend, zijn plicht vervult als eene
roeping!’
Mocht de lezer meenen, dat een professor van zeventig jaren, zich leenende voor
het bovenvermelde experiment, reeds vooraf blijk had gegeven tot dit nuttig inzicht
te zijn gevorderd - hij moge bedenken dat dit is eene bijzaak, en dat het hier,
klaarblijkelijk om het verhaal der ‘ervaringen’ eens in narcotischen toestand
verkeerenden hoogleeraars gaat. En deze opvatting eenmaal aanvaard hebbende, zal
hij tot de overtuiging komen, dat opgemelde ervaringen buitengemeen interessant
zijn: de geest des professors zweeft nu ‘in de ruimte’, en er is aan ongewone
ontmoetingen geen einde, noch aan de verheven moraal, aan alle deze ontmoetingen
ontspringende...
Wat nu intusschen de groote waardij van het boek bepaalt is m.i. - de schrijver
zelf immers wijdt er een afzonderlijk hoofdstuk aan - de ervaring des professors, die
wij vermeld vinden onder het opschrift ‘Het zoenen in de ruimte’.... immers, het is
hier, dat onze geest plots de bovengenoemde nieuwe mogelijkheden ontdekt! Op de
pagnina's 85, 86 en 87 komt eene wiskundige berekening voor, die er toe leidt, ‘het
zoenen in de ruimte’ in eene wiskundige formule te.... te.. begrijpen. De professor
stelt n.l. vast het gewicht des lichaams G; de wrijvingskracht fN (f=
wrijvingscoëfficient; N-kracht waarmee de kusser op den grond drukt); bepaalt de
horizontale en verticale ontbondenen van den luchtweerstand op resp. XV2 en YV2
(X en Y zijn weerstandscoëfficienten, V = snelheid in M sec); terwijl ten slotte de
trek in het kussen = T.
De ingewikkelde berekening, en de formule, waartoe de professor aan het einde
der berekening komt, mogen hier niet worden vermeld - maar ik wil er op wijzen,
hoe juist h i e r de groote beteekenis van dit ongemeen geestige boek schuilt! Immers,
is het eenerzijds droevig te ervaren, dat wij voor eene zóó menschelijke
aangelegenheid als het zoenen (in de ruimte) in dezen wetenschappelijken tijd
totnogtoe geen formule gevonden hadden, het is verheugend echter, dat ze thans
gevonden is. Het was zoo noodig! Hoeveel is er niet, dat thans nog ongeformuleerd,
laat mij mogen zeggen, rondzwemt in de ruimte! Laat ons dan ook hopen dat de ware
mannen der wetenschap, daartoe aangespoord door de lectuur van het boek van den
heer Canter, ons weldra, in nieuwe formules, de uitkomsten van nieuwe
onderzoekingen zullen komen aanbieden! Zoo zij er bijvoorbeeld op gewezen, hoe
noodzakelijk het is ook eene formule op te stellen voor
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‘Het zwammen in de ruimte’.... Doch mogelijk is hier of daar reeds iemand met zijne
berekeningen omtrent deze materie bezig! Dat hij zich dan echter haaste, en zijne
formule, indien gereed, aan den heer Bernard Canter inzende - zij zal zeer de aandacht
trekken op de a.s. tentoonstelling voor... l e t t e r k u n d e (wiskundige afdeeling).
D.TH.J.

Han Groneman. Bonte Filmpjes; Amersfoort, Patria, z.j.
Tine Brinkgreve-Wicherink, Marga's Vertrouwde, Brieven van een
gescheiden vrouw; Amsterdam, Uitgeversmaatschappij ‘Holland’.
‘Was ich nicht loben kann, darüber spreche ich lieber nicht’. Dat kon de groote
Goethe zich veroorloven. Wij vinden nu eenmaal op onze tafel wel eens van die
boekjes die ons bij 't opensnijden der éérste bladzijden al een ondefinieerbare
gewaarwording van onbehagen bezorgen, maar die wij toch, nauwgezet, ten einde
lezen, omdat - nu ja, omdat je nóóit kunt weten en omdat zekerheid in deze hachelijke
kwestie beter waarborg is dan ‘vermoeden’. Als ik deze beide boekjes bekijk, het
eene, dunne, met de tien ‘filmpjes’ in een schel-oranje bandje en 't andere met grove,
rouwzwarte letters op grijs fond, zooiets van: zie je 't wel goèd: brieven van een
geschéiden vrouw, alsof die brieven er ook maar i e t s gewichtiger of boeiender om
zouden zijn dan wanneer ze zouden wezen van een niet-gescheiden of een heelemààl
niet getrouwde vrouw, als ik ze zoo bekijk met een triest, bedenkelijk oog - dan vraag
ik me af: wie ter wereld léést of kóópt die boeken? Het is werkelijk een raadsel, een
merkwaardig raadsel. De boekhandel klaagt, de uitgevers klagen, het boek is in
discrediet - 't goede, oude publiek is er, zoo klinkt de mare, materieel op
achteruitgegaan en zuinigt allereerst uit op wat het een luxe oordeelt, het boek; het
nieuwe publiek vormt zich langzaam, moeilijk, en koopt het liefst brochures of
detective-romans.... Wie ter wereld dan koopt brieven van een gescheiden vrouw,
gefantaseerd door een volslagen onbekende schrijfster, die niet alleen niets nieuws
te zeggen heeft, maar al het oude, overbekende, herhaalt op een wijze die geheel
ònpersoonlijk is. Want geheel-en-al geïnspireerd door betere voorgangers in dezelfde
materie, allèèn wat braver, wat zoetelijker, wat goede-familie-achtig-voorzichtiger.
Ja, m i s s c h i e n zijn er nog wel van die lieve, gemakzuchtige dametjes, die door
boeken als dit geroerd en gesticht worden, alhoewel - erbestaat, op ditzelfde gebied,
ik bedoel in het stichtelijke en ontroerende, zooveel, zoo oneindig veel, dat boeiender
en sterker is, in onze eigen litteratuur zoowel als in de buitenlandsche, waarvan vele
in goede vertalingen tot ons komen.
Het is, in dit boek van mevrouw Brinkgreve, niet zoozeer de ‘gescheiden’ vrouw
die haar geschiedenis vertelt, als wel een vrouw (met, nu ja, een zeer ongelukkige
huwelijkservaring) die een getrouwden man lief krijgt. Een fletste nagalm van ‘Helene
Servaes’, ‘Voor de Poort,’ en ‘Het Spiegeltje,’
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maar met niet één droppel van het warme bloed, niet één woord van de beheerschte
geestkracht, die d e z e boeken boeiend en menschelijk maakten. Het is duidelijk dat
wij aan boeken als ‘Marga's Vertrouwde’ niets, absoluut n i e t s kunnen hebben,
verspilde moeite....
In vroegere eeuwen bestond er nog eenige schroom ten opzichte van
gemoedsuitstortingen - de dichters, de filosofen, zij dragen een schemer van heiligheid
met zich, zij waren leiders, en verantwoordelijk - alleen den uitverkoornen, den met
geest begenadigden was het veroorloofd hun aanschouwende macht in het woord te
verwerkelijken. Zij aanschouwden en begrepen en deden aanschouwen. Wat is nog
over van dit zuiver begrip, van dit goddelijk aandeel der dichters? Ieder zingt zijn
liedje tegenwoordig, al is dit liedje nog zoo zwak en alledaagsch. Dat het beter is het
gevoel en de gedachte in het leven zelf te verwezenlijken en ze op die wijze krachtiger
te maken, dan ze te vervlakken en te doen vervloeien in de kleurlooze inkt en tot
beelden die geen spiegels zijn - wie van de schrijvende mannen en vrouwen zonder
talent beseft het? Niet in hun eerzucht of hun ijdelheid, doch in hun vergrijp tegen
het mysterieuse woord ligt hun zonde.... Verspilde krachten, welke ten hoogste,
gedurende korten tijd, ook deze schrijfster eenige bedriegelijke voldoening hebben
kunnen geven en die onwederstaanbaar gevolgd moeten worden door bittere
ontgoocheling. Want dit boek is niet ééns het lot der ééndagsvlinder beschoren, het
is al dood voor het leefde, het zal niet eens de kracht hebben te verblinden of te
lokken, want daarvoor is het te eenvoudig, te gewoon, te eerlijk. De vrouw die het
schreef is zonder twijfel in het gewone leven hartelijk, fijngevoelig - 'n tikje zelfbewust
ook - ze heeft wel 'n sprankje gemoedelijken geest, maar ja, dat alles, en al was het
tien keer méér, vormt nog niet de basis van éénige litteratuur.
Met het woord als een speelbal jongleert de andere, veel darteler schrijfster, Han
Groneman. Overmoedig, leuk, brutaal naar ook.... verre van gedistingeerd (zij lacht
waarschijnlijk als zij dit woord zal lezen, want ze heeft er ‘maling’ aan - maar zij
begrijpt waarschijnlijk mijn bedoeling niet). Ik kan niet zeggen waar deze filmpjes
ophouden aardig of pittig te zijn en beginnen zouteloos, gezocht, zelfingenomen en
dáárdoor ongedistingeerd te worden. Zij hebben een eigen toon, iets wereldsch,
dartels, met een ondergrond van ernst, maar met dit materiaal is r u w omgesprongen,
de eerbied voor het werk van den geest en het woord, dien ik hierboven bedoelde,
ontbreekt ook hier en de groote dingen van het leven worden aangeraakt, niet bij
wijze van betoovering, maar met een verbluffenden overmoed en een beangstigende
speelschheid.
En er zijn verhaaltjes in dit boekje waarvan ik absoluut niets begrijp dan de enkele
losse grapjes....
Dan zie ik toch nog maar liever een echte film dan een litteraire.
J. DE W.
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Bauer bij Buffa, Amsterdam.
Het is vele jaren geleden dat een aanplakbillet, in goud gedrukt, de aandacht vestigde
op Bauer's illustraties bij Akedysseril van Villiers de l'Isle-Adam.
Het was een mysterieus billet: een olifant met een tent op zijn rug en daarin een
oostersche prinses; en wat de bekoring er aan gaf was het trillende van de lijn,
waardoor als uit een waas de stoet naar ons toekwam. Er ging een oostersche bekoring
van uit, zelfs zonder dat wij zouden kunnen analyseeren, of de costuums, het baldaquin
enz. wel authentiek waren.
Dit is het juist wat mij telkens weer opvalt in Bauers werk. Er zijn vele, vooral
onder de Fransche kunstenaars, die land en volk van Tunis, Algiers, en het Nijldal
geschilderd hebben met een archeologische juistheid, die niets te wenschen overlaat,
maar die daarbij datgene missen wat Bauers werk kenmerkt: het geheimzinnige, het
min of meer sprookjesachtige dat onze verbeelding gevangen houdt.
Bauer duidt in zijn werk meer aan, dan dat hij afbeeldt, maar die aanduiding
suggereert ons zooveel dat wij er meer van genieten dan van menige uitvoerige
teekening of gedetailleerd schilderij.
Het is de visie van den kunstenaar en niet het resultaat van een, zij het ook nog
zoo goed, fotografisch apparaat, al wordt dit door menschenhand bestuurd.
In Bauer vinden wij hier terug het eigendommelijke van Rembrandts teekenwijze.
Deze grootmeester toch gaf juist in enkele krabbels en vegen, of in vele naast elkaar
gezette lijntjes, indrukken die zoo compleet waren dat er alles in viel op te merken.
Zoo zijn ook Bauers aquarellen en teekeningen, thans bij Buffa geëxposeerd,
waaruit wij hem juist van dien romantisch visionairen kant leeren kennen. Zijn
tempels uit het Nijldal, zijn Egyptische zuilen, zijn geen brokken architectuur, maar
zij doen ons Egypte kennen in zijn massale vormen, in den ontzaglijken omvang van
groote muren en poorten, waar de mensch klein tegen afsteekt. En die terrassen en
duistere trappen met geheimzinnige figuren, met in de schaduw hurkende vrouwen
die wij slechts vaag zien, wij zouden ze niet archeologisch, precies thuis kunnen
brengen, maar toch voelen wij de Oostersche atmosfeer, omdat van dit werk de kracht
van een kunstenaar uitgaat, die ons zijn indruk weergeeft. Voor Bauer, wij voelen
het, had het Oosten geheel andere bekoringen dan voor menig peintre-orientaliste,
hij zag het grootsche in de gebouwen, hij zag den mensch in zijn omgeving, hij zag
het g e h e e l , waar velen slechts de details opmerkten.
En daarom zien wij in zijn werk niet het anekdotische van het

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

210
Moorsche of Turksche, het Oostersche leven, maar suggereert Bauer ons het Oosten,
zooals hij dat zag, in grootschheid en geheimzinnigheid.
R.W.P. JR.

Ragnhild d'Ailly, Batikwerk.
Het batikwerk van Ragnhild d'Ailly is niet van te voren op papier ontworpen. Een
overzicht van het kleur-ensemble heeft zij dus niet, te minder omdat zij de was niet
pleegt weg te nemen alvorens de stof in een nieuwe verf te dompelen. Haar
kleur-combinaties, haar composities, die men soms werkelijk symfonieën mag
noemen, worden dus opgebouwd uit steeds sterker kleuren, die dan plaatselijk over
de lichtere heen komen, òf wel, zij begint met de sterkste kleur. Ik meen echter dat
zij het eerste doet.
Meestal geschiedt dit batikken op dun doek, zijde of verwante stof, een enkel maal
heeft Mej. d'Ailly fluweel gebruikt, wat moeielijkheden geeft bij het opbrengen van
de was.
Haar composities - de belangrijkste doeken zijn groot - zijn somtijds zeer
ingewikkeld, maar gaan meestal systematisch uit van een medaillon in het midden,
waaruit de bloemige of plantaardige, maar nooit direct op een bepaalde bloem
geïnspireerd schijnende ornamenten schijnbaar vrijelijk, doch altijd in geometrische
gedachteverdeeling naar buiten waaieren. De doeken zijn rijk, verscheiden en innig
mooi van kleur. Eén ervan, aan Grieksche vaasbeschilderingen herinnerend, met
witte, zwarte en terra-cotta-tinten is zeldzaam natuurlijk, als gegroeid in zijn
eenvoudige distinctie. Andere zijn drukker, met verfijnder, soms bijna weeke tinten,
maar toch altijd met een vasten ondergrond. De weelde, de losheid van het ornament,
de in het geheel opgenomen toevalligheden door de techniek veroorzaakt, worden
nooit tot verwildering, de kleeden en doeken zijn een rijke, zinvolle, soms een
vlammend-weelderige versiering.
C.V.

Marcel Gromaire.
In de Galerie d'Art français van den heer J.F. van Deene te Amsterdam was in Januari
een expositie van Marcel Gromaire's werk.
Hij is een van de beste der moderne Franschen. Het meeste interesseerden mij
eigenlijk van dit beknopt overzicht enkele teekeningen uit den oorlog. Gromaire is
in de loopgraven geweest, maar wat hij hier teekende kan toch niet daar of in die
omgeving gemaakt zijn: een invalide op krukken, een soort eethuis, waar dezelfde
man en andere gehavenden bijeen gezien zijn. Eenvoudig en straf geteekend, met
forsch modelleerende omtrekken, hebben de figuren op die teekeningen een spanning,
die men in zijn ander
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werk nauwelijks aantreft: men voelt dat de kunstenaar hier gedrongen werd tot
weergeven. De schilderijen, donker, bruin, ruimteloos-zwaar, hebben me niet erg
getroffen, maar belangwekkend vond ik de teekeningen ook verder. Toch weer van
een ander soort belangrijkheid dan de straks genoemde. Want in die contouren van
naaktfiguren, in die teekeningen van een waschtafel met kom en kan, in die
inktteekening van potten en pannen, in die vrouw, van achter gezien, bezig met
keukenwerk, in dat kerkhof zelfs, was voor mij iets dogmatisch, iets plichtmatigs,
een vooropgezette meening dat men zoo, zoo stroef, zoo lichtloos teekenen moet.
De vreugde van het werk ontbrak er aan, en daardoor toch ook wel de schoonheid.
Karakteristiek voor de eigenschap, die ik bedoel, is ook het boersche geval met de
schuur, waarvan de deur open staat, met de uit cirkels en driehoeken bestaande kippen
(die toch wel leven) met den slijpsteen, die licht gehouden en uitgespaard is op den
grond. Alles is hier knap, de kleur is goed, het licht, gebroken door de schaduw van
de deur, is er treffend in aangeduid, en toch zou men niet kunnen zeggen dat dit
rustige plekje als rustig aandoet, dat er in uitgedrukt is of het warm of koel is, desolaat
of vredig. Het kan den kunstenaar misschien niet schelen. Maar dat is juist wat mij
een gebrek lijkt: dit ontbreken van de aandoening. Een soort onrijpheid van gevoel
- die de teekeningen met de gebrekkigen des te verrassender doet verschijnen.
C.V.

Andreas en Lodewijk Schelfhout.
Andreas Schelfhout (1787-1870) heeft een groote reputatie genoten. In zijn jeugd
heeft hij landschapjes gemaakt, die, ofschoon geheel gebouwd op de uiterlijke traditie
der 17de eeuw, toch wel van een persoonlijk contact met de natuur getuigden. Later
ging hij zich eindeloos herhalen in zijn beroemde wintergezichtjes. Zijn gewasschen
teekeningen, die hij uit de mouw schudde, zijn smakelijk en geven het Hollandsche
landschap in goede arrangementen van karakteristieke partijen genoeglijk weer.
Zijn schildertrant is wat gladjes, zooals dat in dien tijd algemeen was; hij verheft
zich nooit door een eigen visie en diepe kleur daarboven, zooals zijn tijdgenoot, de
te jong gestorven Van Troostwijk.
Verder was hij de leermeester van Jongkind.
Er bestaat geen bijzondere reden, dezen matigen schilder thans uit het rijk der
afgestorvenen op te roepen, ook niet in andere dan bloedverwantschap met zijn
kleinzoon Lodewijk. De volle verantwoording is dus voor dezen, ook reeds
gereputeerden etser.
De expositie van deze beiden was in het Stedelijk Museum. Lodewijk
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liet er, behalve zijn droge-naald-gravures, teekeningen en eenig schilderwerk zien.
Hij heeft in den laatsten tijd vaak ten toon gesteld, en wij zien er uit, dat hij, wat zijn
landschappelijk werk betreft, is blijven staan bij de bekende formule. Zijn
landschappen van rots, heuvel en berg-natuur zijn streng geconstrueerd; een soort
van fluweelige behandeling geeft er charme aan. Zoo is zijn grafisch werk te
waardeeren om de technische kwaliteiten vooral. Het blijkt echter dat hij aan de
figuren die hij in de landschappen plaatst, en die hij ook vaak, op grooter schaal,
afzonderlijk geeft, een geestelijke houding wil verleenen. Maar de teekening is hard,
en somtijds zeer zwak, dezelfde motieven herhalen zich uit den treure, en het schijnt
bedenkelijk, dat de schoonheid is gezocht in onderwerpen, fraaie sopjes en mooie
lijsten, meer dan in het innerlijke. Er is hier bijvoorbeeld wel degelijk de pretentie
van een hoogere expressie, een ziels-expressie, en daarom neem ik het den teekenaar,
nog meer dan dat zijn figuren leelijk in de compositie staan en hard van contour zijn,
kwalijk, dat zij nietszeggend van uitdrukking zijn. Neem dien Pierrot met het gerekte,
naargeestige maar aan ervaring volstrekt leege type, of die vlucht naar Egypte, met
Maria op het ezeltje, een onderwerp door Giotto en Fra Angelico elk op eigen wijze,
maar zoo teeder behandeld, en hier zoo slap, alsof er niets bij gevoeld is. Hetgeen
vermoedelijk ook de waarheid is.
C.V.

Portretten van Anton van Wely bij Kleykamp, Den Haag.
Charles Baudelaire heeft in een hoofdstuk van de Curiosités Esthétiques gewijd aan
les Singes du Sentiment, in 't bijzonder aan Arij Scheffer, deze merkwaardige woorden
geuit: ‘Une méthode bien simple pour connaître la portée d'un artiste, est d'examiner
son public.
Eugène Delacroix a pour lui les peintres et les poëtes; M. Decamps, les peintres;
M. Horace Vernet, les garnisons; et M. Arij Scheffer, les femmes esthétiques qui se
vengent de leurs blancheurs anémiques en faisant de la musique réligieuse.’
Deze boutade van den dichter van Fleurs du Mal schoot mij te binnen, toen ik
onlangs bij Kleykamp en nu weer te Rotterdam de portretten van den heer van Wely
zag.
Welke, dacht ik, zou nu wel, volgens deze ‘méthode’ van Baudelaire de portée
van den heer van Wely zijn? Zal hij, als Delacroix, de schilders vóór zijn werk vinden
die, met Baudelaire zeggen zullen: la peinture n'est intéressante que par la couleur (non pas coloriage, mais de la couleur) - et par la forme, exécutée avec une main
sure et d'après les règles les plus simples de l'art?
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Zal hieraan en aan het aspect (la première impression est la plus importante)
beantwoorden, bijvoorbeeld het conterfeitsel van den Prins, bij Kleykamp afzonderlijk
op den ezel geëxhibeerd? Die blauwe sjerp, die ordeteekens, badigeonnés au galop,
tirés à coups de pistolet, zooals van Horace Vernet de garnisons dit raker zagen,
kunnen daar de schilders een ‘klap’ van krijgen? Klopt dit portret met het: Savoir
donner à chaque détail important une exagération raisonnable, mettre en lumière ce
qui est naturellement saillant?
Is zóó die arm van den Prins? Heeft de heer van Wely het hier niet wat te bont
gemaakt?
En als de heer van Wely, breed uitpakkende (met een portret van Orsini met den
helm bijvoorbeeld) zegt: ziet eens hier, wat ik daar maalde, in Rome, in het Vatikaan,
zal dan de schilder daarin vinden, dacht ik, de dingen door Braudelaire en de schilders
zoo gaarne in het portret gezocht: naar het uiterlijke, toets en streek,
techniek-bravoure, lijn en modelleering, kleur, élan, brio, grande allure, mooie pâte,
belle peinture, harmonie en stijl; naar het innerlijke, het wezen der dingen, dat wat
een portret van een foto onderscheidt, en zelfs van een schilderij; verder fantasie en
concentratie, geconcentreerde compositie, geestelijke verdieping, karakterbeelding?
De dingen immers die maken dat men het portret zelfs van een onbekende zoo gaarne
zal bezitten, zooals dat bij Holbein voor kan komen; de dingen die men vindt in Van
Dijk's portret van Karel I, waarvan Muther zeide dat hij, hóóg nog op zijn troon, hier
reeds de schaduw van het schavot vóórvoelde?
Had de Pontifex Maximus in Rome, in 't Vaticaan, van uit den H. Stoel, den heer
van Wely dan niet iets meer te zeggen van de vele dingen, in Velasquez' Pausenportret
te vinden?
Het is helaas een feit: kleêren, knoopen, versierselen, ridderorden, linten, tous ces
petits riens, een bril, een knevel, een hand, het zijn moeilijke dingen voor den schilder;
behoeven wij het te zeggen, de schilders te wijzen op 't feit dat olieverf stug kan zijn,
hokt en empâteert en dat een fond, au fond, à fond perdu, den heelen boel bederven
kan?
Vergelijkingen gaan mank, en schilders spiegelen zich graag zacht; maar daar op
dit ondermaansche alles toch maar betrekkelijk is en het één de waarde van 't andere
bepaalt, zooals de eene kleur het de andere doet, wil ik toch maar vragen: Zoo'n
doodeenvoudig portretje van een Slavische boerin, gelijktijdig bij Kleykamp in de
nevenzaal ten toon gesteld, dat portretje zonder eenige pretentie van Karlovsky, dat
niet in Rome werd gemaakt en niet in 't Vaticaan, maar waarvoor men toch 't gevoel
zoo krijgt alsof dat alles maar zoo makkelijk is; als dat simpele portretje van een
onbekende boeremeid eens tusschen al die portretten van den heer van Wely had
gehangen, zou dat niet een mésalliance zijn geweest?
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Natuurlijk ken ik Ruskin's gentle art to fling a pot of paint in Whistlers face; natuurlijk
weet ik, dat Delacroix door zijn leermeester zelfs niet begrepen werd; dat baanbrekers,
revolutionnairen tot de refusés behooren ....maar men zal toch niet beweren willen
dat de heer van Wely in dit kader past? Niet graag zou ik dat doen, want als ik me
niet bedrieg, zal de heer van Wely zelf zich wel allerminst tot refusés gaan rekenen,
maar integendeel met zijn portretten veeleer wanen, qu'il est parvenu aux arrivés?
J'appelle un chat, un chat.... contenter tout le monde et - son art, is een drommelsche
toer: kunst te willen geven, en aan publiek te leveren wat het zoekt. Maar dan aan 't
publiek de vraag: zoekt men gelijkenis vóór alles, zonder fantasie, de feitelijke
voorstelling van den mensch, zooals hij zich voordeed op één moment, onder die
belichting, in een toevallige houding (of een geforceerde); waarom zich dan tot den
schilder gewend; ik zag van Monseigneur Callier een bijna levensgroot fotografisch
portret, dat in dit opzicht niets te wenschen laat. Ça coute si peu en is met een klik
gedaan. Moet het gekleurd zijn, peinture Bogaerts doet het prachtig!
Ik weet niet of op de groote Van Dijk-tentoonstelling indertijd te Antwerpen het
hierbovengenoemde portret van Karel I gehangen heeft, toen de heer van Wely, naar
ik me zeer vagelijk meen te herinneren - was 't niet in zoo'n keet vis à vis de imposante
Van Dijk-tentoonstelling? - de beminnelijke vrijmoedigheid had, een tentoonstelling
van Anton van Wely te openen. Maar de heer van Wely zal 't portret wel kennen.
Wie toch kent niet al het werk van Van Dijk, den schilder wiens portée, naar
Baudelaires recept, dan toch zeker wel door zijn schilderspubliek wordt aangegeven,
en niet door les femmes esthétiques qui se vengent de leurs blancheurs anémiques
en faisant de la musique réligieuse?
DE R.

Genootschap ‘Nederland - Frankrijk’. kunstzaal Kleykamp, Den Haag.
In het jaar 1916 had het comité ‘Nederland - Frankrijk’ een belangrijke tentoonstelling
van Fransche schilder-, graveer- en beeldhouwkunst georganiseerd; daarop, in 1919,
volgde de tentoonstelling van het ‘Fransche boek’, en nu wederom een tentoonstelling
van moderne Fransche graphiek en kunstnijverheid. De inzenders zijn: Jean Dunand,
Jean Goulden, Paul Jouve, en de bijzondere rijk begaafde Fr. L. Schmied. Er was
niet te veel, maar wat er was, kenmerkte zich door bijzondere technische vinding en
smaak. Het zijn dan ook de eigenschappen, die wij als het ware van het Fransche ras
verwachten en die in de ontwikkeling
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der Fransche kunst - vooral ook in de toegepaste kunst - zoo harmonisch aangetroffen
worden.
Sedert het begin der 18e eeuw was de Fransche kunst, in al haar uitingen en vormen,
in Europa overheerschend. De Rococo, met al haar aanlokkelijke grilligheid en geest,
veroverde de wereld als een bedwelmende muziek, het was het stramien, waarop
ieder naar zijn landaard en individualiteit voortborduurde, zelfs na de Fransche
revolutie, en gedurende het eerste Keizerrijk, bleef de Fransche kunst overheerschend.
In de 19e eeuw is het uitsluitend de Fransche schilderkunst,*) die haar invloed in
alle cultuurstaten van Europa doet gelden. Ook onze schilderkunst der 19e eeuw eerste helft - leert door E. Michel en Rousseau, door Eug. Fromentin en den fijnen
litré: Havard, haar oorsprongen terugvinden in - de Hollandsche 17e eeuwsche
schilderkunst. Van meer onmiddellijken invloed - in de tweede helft der 19e eeuw is het Fransche impressionisme en na-impressionisme van Manet tot Dérain en
Matisse.
Hoe is de verhouding van onze graphische kunst, tegenover deze moderne Fransche
(meest graphische) kunst?
Behalve de grootste graphische kunstenaar van alle tijden, wiens naam te noemen
overbodig, maar wiens invloed na eeuwen nog overal te bespeuren is, heeft de 19e
eeuwsche Fransche graphische kunst de meest algemeenen invloed uitgeoefend.
Senefelder vond de lithographie, maar Daumier adelde deze vinding door zijn geniale
toepassing. Frankrijk is, of was, nu eenmaal het land waar juist datgene kan bloeien,
wat elders zou verstikken, ook al waren de tegenwerkende sociale factoren er in
evenredige mate als elders werkzaam.
En wanneer het betreft graphische kunst, zooals hier het geval is, dan wil ik in
herinnering brengen de schitterende en aanlokkelijke voortbrengselen der 18e
eeuwsche Fransche plaatsnijders. Voor dien tijd waren er ook in Frankrijk plaatsnijders
van beteekenis, b.v.: Claude Mellan 1596-1668, bekend door zijn technisch
meesterstuk ‘de Veronika-doek’. Maar tot een stijl van overwegende beteekenis en
uitgesproken karakter brachten het de 18e eeuwsche Fransche meesters van de ‘Taille
douce’, in tegenstelling met de ‘Taille dure’ der 19e eeuwsche Engelsche staalgravure.
De man die deze traditie heeft voortgezet is: Joseph Felix de Bracquemond, geboren
in 1833. Het klinkt bijna als een sprookje, dat deze man nog leeft en werkt. Maar De
Bracquemond koos niet het graveerijzer, maar de etsnaald, en toen hij in 1849 geheel
zelfstandig deze techniek wilde beoefenen, moest hij zich behelpen met de recepten
uit de Encyclopedie van Diderot.

*) Er is hier natuurlijk alleen sprake van graphische kunsten.
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Van De Bracquemond tot F. Schmied is de stap niet groot, zij beiden leven en werken
in Parijs, maar ook hun kunst heeft overeenkomst. Hij bezit, evenals deze stamvader
der moderne graphiek, een gemak om allerlei technische moeilijkheden te overwinnen,
en ze met treffende juistheid toe te passen. Dit laatste toont ons het kostbare
plaatwerk,*) dat Fr. Schmied, in samenwerking met Jean Goulden, heeft uitgegeven,
en waarvan hij zelf de houtgravures heeft gesneden. Deze gravures zijn in
verschillende kleuren, soms op een brons of zilverkleurig fond gedrukt. De
oorspronkelijke schilderijen en studies waarnaar Schmied graveerde, waren door
Jean Goulden in Macedonië en in de omstreken van het oude Therma naar de natuur
geschilderd. Wat zij hierbij bereikten, is eenvoudig verbluffend, en ik herinner mij
geen enkele mechanische reproductie ooit gezien te hebben, die zoo volkomen het
karakter van kleur en schildering weergaf. Heeft men, als graphisch purist, bezwaar
tegen de toepassing van de houtgravure als reproductie, dan zijn er hier tal van
oorspronkelijke houtgravures, die van zijn schitterend talent getuigen. Een der
voornaamste is: ‘La Gerbe’ (camaïen). De kleuren zijn: bruin, zwart, en wit als
reliefdruk, verder: ‘Notre-Dame-de-la-Bon-Secours’ en het buitengewone ‘Village
alpestre’. De werk- en scheppingskracht van den Fransch-Zwitser: Schmied doet ons
aan Steinlen denken, zij is wonderbaarlijk. Voor tal van boeken van de meest
uitloopende richting, uit de wereldliteratuur, heeft hij vignetten, titelbladen en
illustratiën geteekend en in hout gesneden. Enkele moet ik hier noemen: ‘Les Lettres
Persanes’ van de Montesquieu, ‘Les Confessions’ van Rousseau, ‘Le Lys dans la
Vallée’ van de Balzac. Voor de werken van: Molière, Shakespeare, Walt Whitman,
voor Homerus zoowel als Dostoiewsky, Diderot en Richepin, Flaubert en Emile
Bernard.
En nu ten slotte de vraag: ‘Hoe is de verhouding van onze hedendaagsche
graphische kunst tegenover deze Fransche?
Frankrijk is nu eenmaal het land waar juist datgene kan bloeien, wat elders zou
verstikken. Laten we voor de toekomst hopen, dat het zoo blijft.
P.C.H.

*) Dit werk is uitgegeven met een inleiding van Gustave Schlumberger en verschenen bij
Schmied et Goulden, Rue Raynouard, Paris, 1922.
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Hans Thoma,
door M. Daalman.
HANS Thoma, nu drie en tachtig jaar oud, is de populairste schilder in Duitschand;
hij is zoodanig populair, dat zijn aanzien onder de kunstgeleerden daardoor bijna in
gevaar is gebracht. Ter vergelijking het volgende: de naam Max Liebermann klinkt
als een scheller fanfare, daarin ligt meer van den tegenwoordigen tijd, meer
aanvalsstemming, en al heeft deze Berlijnsche meester als de classicus onder de
impressionisten ook de latere bewegingen niet meer meegemaakt: wie aan hem
twijfelt, twijfelt aan de heele moderne schilderkunst en moet erin berusten voor
reactionair door te gaan. Een tijd lang scheen het, dat de kunstgeleerden den patriarch
Thoma tot de reactie mochten rekenen, zonder dat die geleerden gevaar liepen met
deze qualificatie hun goeden naam te verliezen.
Thoma is een Zuidduitscher, een zoon van het Schwarzwald en van het volk, een
ontheoretische en daardoor al vredelievende natuur; hij heeft den gemoedsaard, de
bij het ambacht behoorende vroomheid van onze oude meesters, zooals wij althans
ons die ouden graag denken. De breedgebouwde kleine man, tegenwoordig directeur
van de ‘Staatsgallerie’ in Karlsruhe, die ondanks zijn titels en waardigheden er nog
altijd uitziet als een nakomeling van ambachtslieden en boeren, heeft nooit partij
gemaakt, nooit een programma gelanceerd, en hij heeft zelfs in zijn leven, voor
zoover ik weet, maar een enkele tentoonstelling geopend. De moderne schilder van
tegenwoordig behoort aan de critiek, aan den kunsthandel, aan den voornamen
verzamelaar, aan de musea en ten slotte aan den nieuwen rijke, die het bezitten van
een schilderijenverzameling comme il faut vindt. Hans Thoma is eigendom van het
volk. Zoetjes aan is hij bekend geworden en zoo algemeen doorgedrongen, als van
vroegere kunstenaars een Ludwig Knaus en een Benjamin Vautier, wier gezellige
schilderijen ten tijde van onze ouders en grootouders in de salons aller goede families
hingen. Zulk een roem, waaraan niets meer is toe te voegen, kan gevaarlijk zijn en
voor Hans Thoma is hij bizonder gevaarlijk geworden, toen de schilder direkt voor
het volk begon te werken; vooral toen hij een reeks lithographieën uitgaf, die voor
weinig geld bij eenvoudige menschen aan den wand moesten hangen, om de slechte
reproducties van vlakke en conventioneele schilderijen te vervangen. Den vroegeren
prulleboel zijn wij nu kwijt; daarvoor in de plaats hebben wij een nieuwe, verklaarden
de kunstgeleerden. Over de kwaliteit van Thoma's werk was geen twijfel mogelijk.
Maar waarom vernederde hij zich zoo diep? Als hij dan het
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volk bij het werk aan het volk wilde toonen, den ploeger, den zaaier, den herder,
waarom plaatste hij dan een gevleugelde genius op het werkpaard van den boer,
waarom teekende hij elfen en kabouters tusschen de dansende boerenkinderen,
waarom zette hij zijn toch altijd goed geteekende litho's in een lijst van
bloemenguirlandes en engelenkoren, met goedkoope en niet meer in dezen tijd
passende allegorieën? Die man heeft een fantasie van gisteren, zei men, een neiging
tot spelen, die hij strenger diende te controleeren; hij dicht maar in plaats van te
schilderen: die man heeft te veel gemoed.
Zoo ongeveer luidden de bezwaren die tegen den meest beminden kunstenaar van
Duitschland geopperd werden, terwijl andere critici van groot aanzien hem zoo hoog
stellen, dat critiek hem niet meer bereiken kan; alleen nog maar dank voor een
geweldig groot oeuvre, dat voor ons zoo vanzelf sprekend was geworden als warme
zonneschijn en bevruchtende regen.
Max Liebermann, geestig als een echte Berlijner behoort te zijn en een meester
van het korte ironische woord, heeft eens gezegd tegen een deputatie, die hem kwam
gelukwenschen bij gelegenheid van een of ander jubileum: ‘Ik ben al driemaal in
mijn leven beroemd geweest’. Dat beteekende: driemaal vergeten en weer ontdekt.
De richtingen, of liever de veranderingen van smaak in de internationale schilderkunst,
hebben tegenwoordig iets haastigs en opzettelijks. Eerst was het impressionisme wet,
daarna het pointillisme, toen het symbolisme, toen weer het primitivisme van de
Stille Zuidzee, en wie zich tenslotte opgewerkt had van Gauguin tot Cézanne, moest
plotseling weer terug tot Ingres. Den vorigen zomer heeft de Nationalgallerie te
Berlijn, die oude nalatigheden tegenover den Zuidduitschen meester had goed te
maken, een tentoonstelling gehouden van een groot gedeelte uit Thoma's werk, dat
zich over zestig jaren van gelijkmatige vruchtbaarheid en meesterschap uitstrekt. Er
was een zoo groote toeloop van menschen dat de tentoonstelling telkens verlengd
moest worden. Scholen met hun onderwijzers, vakvereenigingen en
kunst-aan-het-volk-vereenigingen onder de leiding van critici en kunsthistorici; het
publiek toonde een belangstelling die de Berlijner, meer intellectueel dan zinnelijk
begaafd, anders alleen aan den dag legt voor litteraire of muzikale gebeurtenissen.
Tenslotte kwamen ook de schilders en nu gebeurde er iets merkwaardigs: de
modernsten, de expressionisten, eischten dezen man, die nooit leiding had willen
geven, als een schutspatroon, een eerwaardigen Sint-Lucas, voor zich op. Juist dat,
wat de positieve realisten of impressionisten gelaakt hadden, de toenemende
heerschappij der fantasie over het alleen-zinnelijke, alleen-geziene, begroetten zij
als hun rechtvaardiging. Het schilderij van Thoma was, evenals dat van hen zelven,
niet alleen het opnemen van een indruk, een optisch visioen,
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het moest weer compositie zijn, het moest een zielsproces weergeven, uit de natuur
ontvangen, zeker, maar gelouterd door de onafhankelijkheid en de eigen wetten van
het scheppend individu. Hans Thoma heeft veel humor, en ik denk dat hij zich al
evenmin door deze late en toevallige bondgenooten op hun schild zal laten heffen
als op welk ander schild ook. De moderne kunst gaat aan interessantheid te gronde,
- heeft hij eens gezged. Hij zelf bedankte voor een interessant kunstenaarsleven met
dramatische spanning, tragische conflicten en een uiteindelijke apotheose. Hans
Thoma, die den vreedzamen handwerkersgeest van de oude meesters bezit, ergert
zich niet eens aan een miskenning van vele lange jaren, terwijl wij ons zulk een
gebrek aan succes bij een nu zoo beminden meester nauwelijks voorstellen kunnen.
Volgens Thoma is de kunstenaar alleen al door zijn roeping een zoo bevoordeeld
menschenkind, dat hij heusch niet pralen mag met zijn beetje misère, die hij bovendien
met alle aardsche schepselen gemeen heeft. De kunstenaar kan geen martelaar zijn.
In het leven van Hans Thoma is geen enkele dramatische gebeurtenis, geen strijd
van belang met welbewapende kunstbroeders voorgevallen, ook heeft hij evenmin
een partij aangevoerd als zich laten aanvoeren, en dus moeten wij ons zijn stillen
groei voorstellen als dien van den ouden lindeboom, die steeds dieper zijn wortels
slaat, en zijn loover steeds breeder heeft uitgestrekt tot een heel volk daaronder plaats
vond. Thoma werd geboren in 1839 te Bernau, een dorpje in het Schwarzwald. De
voorouders van zijn moeder, van wie hij niet alleen bijbel en gezangboek, maar ook
de godsdienstigheid, of, moderner gesproken, den aanleg tot vromen eerbied, geërfd
had, waren horlogemakers en wijzerplaatschilders geweest. Zij oefenden een
boerenkunst uit, die nu verdwenen is, maar die een eigen verdienste bezat. Thoma
is niet in een atelier geboren, en hij is ook niet, als men hem goed begrijpen wil, drie
en tachtig maar driehonderd jaar oud; hij is zoozeer product van het volk als alleen
nog mogelijk is te midden van de landelijke, patriarchale toestanden in
Zuidduitschland, maar al niet meer in het verindustriëelde en verintellectueelde
Noorden. Daar hij zooveel meer aarde aan zijn schoenzolen draagt, moest de weg
naar Berlijn voor hem zooveel langer duren. De zoon van boeren en handwerkslieden,
die op zijn lei figuren krabbelde, die zijn eerste kunstindrukken uit een geïllustreerd
gezangboek, van boerenkalenders en van oude speelkaarten kreeg, wist ook als half
volwassene nog niet wat een schilder, een kunstenaar in de moderne beteekenis van
het woord eigenlijk was. Als hij 's avonds door de donkere bosschen van zijn
woonplaats zwierf, in den zomer of in den winter, wanneer alleen de besneeuwde
weg onder het zwakke maanlicht hem den weg wees, als de opgaande zon met fijn
rose-violet een hoogte belichtte, of hij van die hoogte op het nog door den nevel
omsluierde Rijndal neerzag, dan verlangde hij nog niet naar een penseel, maar naar
een tooverspiegel, om deze
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visioenen, die hem gelukkig maakten, vast te houden. Thoma zegt, dat hij geheel
‘oog’ geworden was, alvorens hij de toovermiddelen leerde kennen, waardoor de
menschelijke ziel zich van de natuur meester maakt.
In het dichtbij gelegen Bazel, over de grens, kwam hij in de leer bij een lithograaf,
later bij een lakwerker. Thoma heeft dezen tijd niet betreurd: overal was wat te leeren.
‘Gut angestrichen ist halb gemalt’, placht hij later met een ernstig gezicht te schertsen.
Op zijn negentiende jaar kwam Thoma op de school voor beeldende kunsten te
Karlsruhe, daarna ging hij naar de academie te Düsseldorf. De laatste overleveringen
van de romantische school hadden zich daar gehandhaafd. Thoma wist daarmee niet
veel aan te vangen, maar, ofschoon taai en eigenzinnig, heeft hij toch nooit den oorlog
verklaard aan deze beweging, die in routine ontaard was en allen samenhang met de
natuur verloren had. Ook in zijn jeugd is Thoma nooit zijn voorvaders te lijf gegaan.
Jarenlang heeft men hem verveeld met het laten nateekenen van antiek gips; toch
beweerde hij later, dat dit zooiets geweest was als de opvoeding door een strengen
vader in een goede familie, en achteraf was hem gebleken, dat hij er toch wel iets
door had geleerd. De jonge Thoma was een en al oog geworden. Wanneer hij soms
na de vacantie al te middernacht zijn dorpje verliet, om zonder het dure overnachten
de school in Karlsruhe weer te bereiken, dan dronk zijn ziel zich vol aan de
heerlijkheden van het vertrouwde landschap met de zwaarmoedigheid der donkere
dennen, met de vroolijkheid der watervallen, met de plotselinge onderbrekingen van
afbrokkelende rotsen en gesteenten, en hij probeerde boom en blad en grashalmen
zoowel als de oude vriendelijke huisjes of de spelende kinderen en de springende
geitjes op zijn nauwkeurige, onschoolsche manier weer te geven. De wijsheden van
de academie lachten hem uit, om het geduld waarmee hij zich zoo kleingeestig op
de onbelangrijkste onderwerpen toelegde en zij hadden ook reden tot lachen: want
z i j verkochten hun schilderijen, en het eigenzinnige jonge mensch verkocht ze niet.
Wat wij tegenwoordig een bezield realisme zouden noemen, wat de liefde voor de
natuur in hem gewekt had, dat alles werd toen beschouwd als een storende en
gevaarlijke melancholie. De vroolijke zonen van het Rijnland, die van een goed glas
wijn houden, wilden de natuur en de menschen nog mooier hebben dan ze zijn.
Daaraan waren ze gewend, aan gezellige drinkers in een gezelligen wijnkelder, aan
goedgekamde blonde jonge paartjes die gezamenlijk de maan aanbaden, aan
belangrijke tafereelen uit de geschiedenis of krijgskunde, waar zelfs het doodgaan
nog een keurig-net genoegen scheen. De melancholieke jongeman, die de kunst alle
vroolijkheid benam, moest zich maar liever doodschieten, zoo adviseerde hem zijn
eerste criticus. Thoma bleef leven, hij vond toch hier en daar enkele kenners, die
voor een beetje geld een paar schilderijtjes kochten. Eigenlijk leefde hij, eer zijn
kunst in het
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volk doordrong, alleen door de aanhankelijkheid van eenige families van beschaving,
een eigen stille beschaving.
En zoo kon dan de dertigjarige schilder, wiens leven net zoo min interessant zou
worden als zijn schilderijen, naar Parijs gaan. Daar bewonderde hij de nalatenschap
van Delacroix, werd in zijn eigen overtuiging aangemoedigd door Corot, Rousseau,
Millet, vooral echter door Courbet. Er werd indertijd een ateliergrap verteld van een
telegram uit Glasgow, omstreeks 1900, in den tijd der symbolisten, naar Berlijn
verzonden: ‘boomen worden weer groen geschilderd’. Van Courbet echter leerde
Thoma inderdaad opnieuw, dat het gras groen was. Thoma heeft niet Courbet's palet,
noch zijn onderwerpen mee naar huis gebracht, wel echter de overtuiging, dat voor
de schilderkunst alleen het levende, tegenwoordige bestaat en dat uit de ziel niets
blijvends komt als het niet eerst door de zinnen gegaan is. De bergen en dalen van
zijn vaderland zocht hij nu met nieuwe liefde op; hij zette rustige harmonische kleuren
op groote doeken, en hij kon niet genoeg krijgen van het malsche groen der weilanden,
die zich uitstrekken van het bergland in Baden tot in het dal van den Rijn. ‘Sla van
Thoma’ noemde men in Düsseldorf deze schilderingen, die nu alleen nog door hun
innerlijke rust, hun heerlijke harmonie indruk op ons maken, en de hoonende
schatbewaarders der heilige traditie wilden zelfs dezen rebel - die er nooit een geweest
is - door een verbod van hun tentoonstellingen weren. Thoma ging naar München,
waar een vrijere lucht hem heenlokte. Wel wilde hij niet de tafereelen der oude
Pilotyschool, de Alexanders en Wallensteins en Maria Stuarts nog weer eens opnieuw
gaan schilderen. Maar hij kwam in aanraking met Viktor Müller, een echte romanticus
die kon zien; en toen hij Böcklin leerde kennen, mocht hij met hem echt als vakman
over het beste palet en het ideaal der zuivere kleur discussiëeren. De groote Leibl
echter hield zich voorzichtig achteraf, omdat hij Thoma ervan verdacht te glaceeren
en van nog andere kunstgrepen die tegen zijn naturalistisch-resolute manier van direct
raak schilderen indruischten. Thoma verstond zoowel het een als het ander, het
glaceeren en het direct raak schilderen, maar hoeveel hij ook voor zichzelf in zijn
atelier geëxperimenteerd mag hebben, op zijn schilderijen is daar nooit iets van
merkbaar. Toen hem, als man van ervaring, eens gevraagd werd naar de beste
techniek, en of men de kleuren met olie, lijm, hars of iets anders moest mengen,
antwoordde hij, eenvoudig als hij is: ‘Ik schilder met alles wat kleeft’. Zoo maakte
hij zich naam. Een tentoonstelling in München in 1876, waar hij zes en dertig
schilderijen heen gezonden had, vestigde zijn roem, nadat men hem nog kort van te
voren beschuldigd had van ‘sociaaldemocratisch’ te schilderen, zooals vroeger van
melancholie. Duitschland erkende nu dezen meester, niet te laat voor iemand die pas
zeven en dertig jaar is, maar toch wel te laat voor een meester, die dat inderdaad al
op zijn twintig-
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ste was geweest, uit wiens eerste pogingen, landschappen zoowel als portretten, al
een rijpe kunst en een stille sterke ziel gebleken was.
Men kan Thoma's leven, en dat nemen hem enkele kunstcritici blijkbaar kwalijk,
niet in periodes indeelen. Men wil graag van een schilder kunnen zeggen, dat hij die
en die invloeden heeft ondergaan, deze of gene techniek heeft verkondigd, dat zijn
palet in de eene termijn wat lichter of wat donkerder is geweest dan in de andere, en
in ieder modern atelier zit in den regel een commentator, een biograaf of een
impressario, die den artiest zijn eigen geheim uitlegt. Er is geen schilder bij wien
men minder aan zijn atelier en aan een geschiedenis in tijdperken denkt. Thoma's
werk is als één groote werkdag, is als een middaguur tusschen morgen en avond.
Zijn jeugd is zonder overmoed, zijn ouderdom zonder vermoeidheid. Desnoods zou
men van hem kunnen zeggen dat zijn ‘Lust zu fabulieren’ sterker geworden is, dat
zijn fantasie langzamerhand het zuivere beeld der zinnen meer en meer door allerlei
elementen uit het sprookje, de mythologie of de symboliek heeft verdrongen. Toch
- ook daarin kan men zich vergissen - en sommige schilderijen van den zeventigjarige
zouden ook van den dertigjarige kunnen zijn. De rust, de rijpheid, de rechtmatigheid
van het innerlijk ontstaan hebben ze allemaal gelijkmatig gemeen. Als Thoma een
zwakkeren kant heeft, dan ligt die wel in de neiging, de natuur opnieuw door
fabelwezens te symboliseeren. Deze composities, of zij nu grieksche fauns, duitsche
elfen of christelijke engelen voorstellen, zij hebben niet de mythische kracht, waarmee
bij een Böcklin de oerelementen der natuur zich als vanzelf in wilde titanische figuren
omzetten. Bij Thoma schijnt dat alles verkleind in het lieflijke, het sierlijke, omdat
hij geen eigenzinnige is, geen opstandige, omdat hij nooit met de natuur gevochten
heeft in de intellectueele hartstocht van den modernen mensch, die haar eerst weer
veroveren moet. Thoma komt niet uit de wereldstad, niet eens uit de stad. Hij is geen
stedeling, die de natuur eens gaat opzoeken als iets wat daar buiten ligt, en wat die
natuur hem aan blijvende zaligheid gaf, dat was met de boerenkalenders, met de
sprookjes, met het gezangboek uit zijn kinderjaren best te vereenigen. Geen enkel
schilderij van de laatste groote tentoonstelling in Berlijn zeide ‘Zie hoe ik ben
geschilderd!’ maar wel: ‘Zie hoe mooi het is, wat God gemaakt heeft en wat ik hier
voor jullie bewaar!’ In deze schilderijen zit geen haast, geen vrees van het oogenblik
te zullen verliezen. Thoma scheen een tijdlang bij de impressionisten achter te blijven,
zooals hij ze nu zóó ver voorbij gestreefd schijnt te zijn, dat reeds de expressionisten
hem tot hun voornamen voorvader begeeren. Hoe scherp zijn oog is, hoe hij het
moment weet vast te houden, bewijzen zijn teekeningen; hetzij hij moedwillig een
springende beek in het Schwarzwald volgt, hetzij hij de architectonische verlatenheid
van de romeinsche campagna in enkele groote lijnen construeert. Elk van zijn
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schilderijen heeft zijn eigen wet, die ontstaan is uit de diep-innerlijke
overeenstemming tusschen de eischen van het onderwerp en de bevestiging daarvan
door de opnemende ziel. Thoma weet dat het oog van den kunstenaar slechts het
moment vindt; maar de ziel wil eeuwigheid. Met middelen die voortdurend wisselen,
die in hun simpelheid bijna niet te definieeren zijn, weet hij evengoed als de een of
andere pointilleerende impressionist, alles wat beweegt en stroomt op te vangen, de
vaart der wolken, het brouwen der nevelen, de deining van de atmosferische lucht,
het spel der schaduwen met het licht en alle daaruit voortkomende kleureffecten.
Maar het worden wordt bij hem een zijn, omdat de zich opdringende vorm niet
tevreden zijn kan met de zinsbekoring van het oogenblik, omdat hij de doorleefde
voorstellingen bewaren, en uit den chaos den kosmos scheppen moet. Zijn kunst is
vroolijk en diep tegelijk: zij is met het droomleven verwant, omdat zij door het beeld
der zinnen een blik geeft in de diepten van het bestaan, die in het onbewuste liggen.
In dien zin mag men hem gerust poëtisch noemen. Zooals zijn portretten niet alleen
physiognonieën geven, maar de heele innerlijke geschiedenis van een mensch, zoo
is ook de heele innerlijke geschiedenis van een mensch, zoo is ook de natuur voor
hem niet alleen model, niet alleen van dit oogenblik, maar van altijd. Men heeft bij
het zien van zijn landschappen het gevoel: dat is de oude aarde die zich welft, de
trouwe aarde, die ons geduldig draagt. En de menschen schijnen er kinderlijk,
onschuldig uit op te groeien. Waar zit toch eigenlijk die sterke bekoring, die zoo'n
schilderij op ons uitoefent? Het onderwerp is het niet, ieder stilleven kan ons zoo
bekoren. De compositie, de teekening, de kleur zijn het ook niet; want terwijl ze tot
onze zinnen spreken, spreken ze tegelijkertijd ook tot iets anders. Wij zien aldoor
meer dan er te zien is, of liever wij voelen meer. Wat ons het diepste treft, heeft
Thoma zelf eens gezegd, is de idee, dat wij voor een wereld staan, hoe klein ook het
stukje moge zijn, dat wij er van te zien krijgen. Er is dan een van onze oergevoelens,
dat al bestond voor alle begripsontwikkeling, binnen den kring der voorstelling
getrokken. En daarmee zou men dan bedoelen, dat Thoma's kunst in de diepste
beteekenis m u z i k a a l is; ze heeft geen oorlogsmuziek en geen heroïca, maar een
volkslied klinkt er uit en een sterke zoete viooltoon, ofschoon het gevoel nooit
vormloos in het onzekere zweeft. Er bestaat een diepte der gevoelswereld, een
moederlijke oergrond, waar alle kunsten gezamenlijk uit schijnen voort te komen.
In Thoma's werk is nooit een conflict geweest tusschen de aan regels gebonden
vormgeving der kunst en de directheid van den alleen door de zinnen ontvangen
indruk. Dit conflict in het moderne artiestengeweten is hem bespaard gebleven. Let
eens op de buitengewone nauwkeurigheid van zijn teekening, die als 't ware van zelf
tot de compositie voor een schilderij wordt. Hoe fijn vertakt zich hier de vijgeboom,
dat barokke or-
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nament, hoe nauwkeurig geeft hij rekenschap van elken luim van zijn ouden groei!
Hoe staat deze popel op de aarde, als het verbluffend crescendo van één eenige lijn!
De pijnboom, als een bouwstuk der natuur, schijnt gesneden in den italiaanschen
hemel. Hoe zit het lage gras, door enkele verfkwakken aangezet, als een pruik haar
op de bruine aarde! Ieder ding heeft zoowel zijn eigen lichaamsgevoel, als ook die
melodie van zijn wezen, die alleen in harmonie met veel andere onuitgesproken
verhoudingen ontstaat. Nooit heeft Thoma den optischen indruk zoodanig verbrokkeld,
dat de toeschouwer hem zelf bij wijze van illusie tot een schilderij moet samenstellen;
hij is een even natuurlijk schilder als teekenaar, en zijn verzoenlijke, vreedzame
kunst heeft nooit de vijandigheid van kleur of lijn ontdekt. Zijn schilderijen zijn af
zonder constructief te lijken. Achter de oppervlakte van het schilderij is de ideale
ruimte in afmeting en onderdeelen, waarop plaats is voor een schat van voorstellingen.
Ook al wil de schilder het voorwerp uit de natuur objectief weergeven, hij brengt het
toch over in zijn ruimtevoorstelling, in een overeenstemming met de wetten der
schilderkunst, die het beeld zijner fantasie samenvatten en het blijvend maken.
Thoma's schilderijen zijn inwendig vol ‘Figur’, zooals Albrecht Dürer eens heeft
gezegd. Er is geen tegenspraak tusschen het détail en het geheel, echter ook geen
compromis; maar een volmaakte samenhang en de noodzakelijke verhouding, die
de ordescheppende psyche van den mensch in de natuur weer ontdekken moet.
Thoma's werk is een schepping in de schepping. Er zijn kunstenaars geweest met
geweldiger temperament, ontdekkers, baanbrekers, revolutionairen, maar zeker weinig
meesters, van wie men om hun stil en sterk gemoedsleven zóó moet houden, en op
wie men rekenen kan, als op de zachte gestrengheid van een vaderlijken genius.
Thoma heeft de groote rechtschapenheid, die wij zoo graag in onze oude meesters
prijzen; hij schijnt nog van de familie der Dürers, Holbeins, Cranachs, en zoo eert
hem Duitschland als een patriarch der kunst, die een volk weer het geloof teruggeeft
aan het beste wat het ooit gehad heeft.
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Francisco José de Goya y Lucientes, geboren 30 maart 1746,
gestorven 16 april 1828,
door Henri van Booven. (Slot).
HET wonderlijke in Goya was wel, dat hij, ondanks zijn onnoemelijk aantal
liefdesavonturen en schijnbaar deel aan heel die ontbinding der hof-zeden, met zijn
kunst, vooral in de tweede helft zijns levens, zich die groote revolutionair, die
zuiveraar zou toonen, die Yriarte terecht in hem eerde.
Want oogenschijnlijk deelnemend aan het groote schandaal der hofzeden, tusschen
andere amourettes liefdesbetrekkingen onderhoudend met de schoone hertogin van
Alba, meedoend aan allerlei beuzelarij en spel, werkte hij thans, ook als etser, wanneer
hij kon als een bezetene. Niet alleen schilderde hij den koning en zijn familie, ook
de meeste ‘granden’ van Spanje begeerden hun portret door hem. Zonder werk,
zonder bestellingen was hij nooit, en aan zijn vriend Zapater schreef hij den 7 Juli
1786, dat hij jaarlijks meer dan 28000 realen verdiende.
Goya's betrekkingen met den oudsten en rijksten adel van het land, den broeder
des konings, de Benaventes, Ossuna's, Gandia's, eindelijk met de Hertogin van Alba,
maakten hem tot een wonderlijk karakter.
Aanvankelijk naar het uiterlijk alleen meelevend in de etiquette, nam hij daarvan,
ook uiterlijk, over wat hij verkoos. Nooit verliet hem, den man van eenvoudigste
afkomst, eigenlijk den onmaatschappelijke, die innerlijke, schamper-ironische lach
om de voosheid en belachelijke leegheid, de rotheid van al dat vertoon bij
koningschap, adel en geestelijkheid.
Had hij vroeger zijn onderwerpen in hunne eigenlijke vormen weergegeven zooals
hij ze zag, nu vond hij er meer en meer behagen in, om zijn spot en ironie in de
portretten dier stervelingen zelven op een verholen manier uit te drukken. In zijn
landhuis ‘versiert’ hij de wanden met de allervreeselijkste schrikbeelden die de
menschelijke geest kan uitvinden, o.a. met die ontzettende nachtmerrie: Saturnus die
zijn eigen kind verscheurt en andere beroemde drogbeelden, nu in het Prado. Naast
zijn schitterend portret van Francisco Bayeu, wil hij in Maria Josefa, Hertogin van
Osuna, de kluchtige verschijning van een maskerade zien, als omwolkt door haar
hoogen hoofdtooi, het lichtblauw van haar bekante en bestrikte robe en gepoederd
in het lichtgroen van den wand waarvoor zij staat. Van haren echtgenoot maakt hij
in rijke tonen van grijs, donkerblauw en violet, een prachtigen, genoeglijken
bon-vivant. Weinig portretten van vrouwen schilderde Goya in die jaren, maar uit
dien tijd is vermoedelijk de beeltenis der echtgenoote van den schrijver Bermudez,
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waarin weder geheel en al nadruk gelegd is op het schoone, lieflijke en teedere der
vrouw. Alsof Goya inzag dat de ware adel die des geestes is, zocht hij meer en meer
omgang met kunstenaars in die dagen. Wanneer wij de portretten zien die hij van
hen schilderde, ontwaren wij daarin dan ook allereerst de mensch en wel de hoogere,
de begaafde mensch van innerlijke beschaving.
In dit opzicht behooren de ongeëvenaarde portretten van den tooneelspeler Maiquez,
enkele zelfportretten, vooral dat uit 1815, nu in de academie van San Fernando, en
de ets voor in de C a p r i c h o s , de ‘vrouw van den boekhandelaar’ (waarvan men
zeide dat zij een van Goya's vriendinnen was,) de tooneelspeelster ‘La Tirana, (in
Academie San Fernando), de dichters Leandro, Fernandez de Moratin, J.H. Meléndez
Valdez, en Gaspar de Jovellanos, de latere staatsman, tot de schoonste meesterwerken
op aarde.
In die beeltenissen niets van het ironische masker, of de verholen, bittere grijns
van geringschatting tegen de opgeblazen, leeghoofdige adellijke wezens, die voor
hem zaten, al maakte hij van Dona Rita, marquesa de la Solana een heerlijk portret,
ten voeten uit, schitterend van ingetogen, teere voornaamheid, van edele, koele
waardigheid. Hoe onnavolgbaar verfijnd van gebaar is dat linker, wuft geschoeide
voetje, heel de slanke, rechte houding van dat popperige menschje.
Reeds had Goya, aan het hof nu, de staag groeiende ontaarding, de verrotting,
onder de intrigues van Maria Louisa en Godoy ingezien, en voor zoover het minnarij
betrof, was hij daar ook in zekeren zin bij betrokken geworden. Toch kon hij voor
het overige met zijn temperament niet anders doen, dan ook zijn vorst en vorstin in
zijn werk bespottelijk maken. Dat zien wij in het Prado, aan de groep uit 1800, de
familie van Karel IV. Men kan daarin heel goed waarnemen hoezeer hij daarin
Velasquez bestudeerd had en dat er vele studies aan vooraf gingen.
Prachtig en vol harmonie in de lichtverdeeling, is, ongeëvenaard oorspronkelijk,
nadruk gelegd op het onderscheid van de glanzende en schitterende kleuren der
gewaden en den gloed eener doorzichtigheid der gelaatshuid. Maar de groep als
geheel is, onder den schijn van groote vorstelijke statie en voornaamheid, zoo protserig
als het maar kan. Yriarte zegt, dat vooral in de studies die de schilder van de
voorstelijke kinderen maakte, Goya vergeleken kan worden met de groote
eind-18e-eeuwsche Engelsche schilders.
Diezelfde allure van statie, waarachter de burgerlijkste opgeblazenheid en
zelfgenoegzaamheid schuil gaat, legde Goya in portretten uit 1789 van Maria Louisa
en Karel IV te paard, beide in het Prado. De koning ziet er echter matter,
onbeduidender, bijna onnoozel, uit, vergeleken bij de koningin, die als een man op
haar heerenzadel rijdt.
Goya moet gedacht hebben: ‘Wat onderscheidt deze vrouw, op deze
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wijze zittend in haar kleurige vergulde, fantastische gardecolonels-uniform van een
bereden marketenster? Al zal dit portret een der zalen van het vorstelijk paleis sieren,
ik zie haar, de opgedirkte, als zoodanig en aldus moet haar portret zijn.’ De studie
die hij in 1799 van haar maakte heeft dat karakter ook. Reeds in 1790 had hij Maria
Louisa ten voeten uit gezien als een vrouw van lichte zeden, vol kostbare aanhangsels,
met oogen, stekend-heet, ál lust, begeerte. Datzelfde gelaat, diezelfde roofvogelachtige
oogen, diezelfde kostbaarheden, die Goya zoo goed zou leeren kennen, schilderde
hij in 1801 op het beklemmend-helsche vizioen, dat hij: Allegorie van de
Vergankelijkheid noemde. Maar ondanks die waarheidsliefde in zijn kunst werd
Goya den 31en October 1799 tot ‘primer pintor de Cámara’ benoemd.
Wie het Louvre te Parijs bezoekt, kan er, in de lange galerij, vier gave en zeer
schoone stukken van Goya zien, die een goed idee geven van Goya's veelzijdigheid
en portret-behandeling. (Gelukkig bezit ons Rijksmuseum thans ook een enkele
Goya, een heel mooi, voornaam, sterk mansportret, van een Alcalde). Rijk en kleurig
is het levensgroote portret van Ferdinand Guillemardet, die in 1795 gezant van
Frankrijk in Spanje was. Bij allereerste beschouwing lijkt het in al zijn kleurigheid
nuchter, bij nadere kennismaking bewondert men de verbazend breede, knappe, gave
behandeling, het meesterschap waarmede groote moeilijkheden al spelende
overwonnen zijn en dat getuigt van Goya's enorme en verbluffende techniek.
Wondermooi en fijn geschilderd is ook het edele, intelligente gelaat van den minister
president Don Evaristo Perez de Castro. Veel meer van den demonischen vizioenair
is er in het kleine, doorwerkte portretje van een jonge vrouw, die met de zwarte
‘mantilla’ zoo uitdagend rechtop midden de ruimte van een Spaansch landschap staat,
en van een andere onbekende vrouw (1799). Voorbeeld van een vitale, krachtige
Spaansche, met groote, in-zwarte oogen zit zij daar, natuurlijk bewust-recht-op in
haar paarlgrijze directoire-gewaad, een waaier op haar schoot houdend, in hare hoog
behandschoeide handen. De kleur van het gelaat is frisch als van een pas geplukte
rose vrucht onder het diep zwarte haar. Het geheele portret lijkt al lichte
doorschijnendheid in grijs en roze. Het mag ook voor schilders als een voorbeeld
dienen van ongemeen vaardige, lichte penseelvoering. In beide vrouwenportretten,
hoe eenvoudig ook, brandt een leven, dat even kan doen huiveren.
En de man, die dit portret maakte is dezelfde die luimig, in scheppingsrazernij, in
grillige, nijdige, bijna boosaardige, woeste scheppingsdrift, met het tempermes werkt,
met stukken hout, neen met een lepel of nog erger, met zijn vingers, die hij, gedekt
met een lap, in de verf drukt. Het is dezelfde die later den ‘Tweeden Mei’ zal
schilderen, dezelfde die de beroemde ‘gekleede’ en de ‘naakte’ Maja (1799?) schiep.
Deze schilderijen zagen wij ook in het Prado te Madrid.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

228
Hoe, waar en wanneer ze ontstonden? Men weet het niet met zekerheid, vermoedelijk
nog in de 18e eeuw. Lange jaren vond men het noodig, voor ze in het Prado kwamen,
ze in een donkere kamer te hangen. Het is al eenvoudige menschelijkheid in deze
vrouwen, er is hoegenaamd niets gemeens in de gelaten die beide nagenoeg dezelfde
zijn. Er is geen lust in, een weinig verwachting en iets droomerigs onverschilligs. In
den toon doen zij aan Rembrandt denken. Vooral in de naakte figuur is alles heerlijke
innigheid en zuiverheid, evenwichtigheid. Onnavolgbaar licht en luchtig geschilderd
is in verf de materie toch als verstold en tot iets brandends en vurigs geworden. Velen
meenden dat de Hertogin van Alba als model voor dit schilderij diende.
Deze vrouw is van groote beteekenis in Goya's leven en voor zijn geestelijke
ontwikkeling geweest. Andere vrouwen die Goya kende en lief-had, van de minsten
tot de allerhoogsten, die hem aan het hof of in hare landhuizen letterlijk niet met rust
lieten, wat waren zij méér voor hem dan ‘het voorbijgaande?’ Voor zoover een haastig
en voortdurend driftig bewogen man als Goya niet vergeten kon, mag de Hertogin
van Alba wel beschouwd worden als zijn groote en onvergetelijke liefde. Zij en de
gravin van Benavente waren, na de koningin, oppermachtig aan het hof. Maar de
koningin ergerde zich aan de on-bedekte liefde van de hertogin voor haren hofschilder.
In razernij stuurde zij haar naar haar hertogelijk landgoed San Lucar de Barromeda
in Andaluzië. Goya, die ziek was geweest vroeg echter onmiddellijk verlof. Hij bleef
een jaar bij de hertogin op haar landgoed, een leven als een droom, toen riep een
korte, gebiedende brief beiden naar het hof terug in 1794. Sommigen meenen, dat
de hertogin die nog jong en schoon was toen zij, kort na haar terugkeer, stierf,
vergiftigd werd. Goya schilderde haar vele malen. Een harer schoonste kleine
portretten is dat waarin zij met Goya in een landschap staat. Het is een tooverige
harmonie van zwart, rose, wit en geel.
Intusschen had een groote ramp Goya getroffen. Op den terugtocht van San Lucar
werd een zware gevatte koude oorzaak van zijn bijna volslagen doofheid. Toch leerde
hij, door naar de lippen van de menschen te zien, verstaan wat zij zeiden. Intusschen
bleef hij wonen op zijn landhuis aan de Manzanares, La Quinta del Sordo, ‘van den
doove’. Daar gaf hij wonderlijke feesten. Zelfs de infanten kwamen er en velen van
het hof. Heel de groote wereld van Madrid noodde hij gedurende de Romeria's. In
1799 werd hij tot eerste schilder van het hof benoemd, na de voltooiing, binnen drie
maanden, van het reusachtige werk der fresco's in San Antonio de la Florida.
Wanneer we beurtelings staan voor Goya's met uiterste zorg en teerheid gepenseelde
Romeria van San Isidro, zijn even luchtig behandelde tafereelen uit het Spaansche
volksleven, sommige als, door een koorts,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

XLIX

CAPRICHOS. RAADGEVINGEN.

PORTRET VAN ZICHZELF DOOR GOYA IN DE CAPRICHOS.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

DESASTRES. DE 2DE MEI.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

L

CAPRICHO NO. 40.
‘DE QUE MAL MORIRA’. SATYER TEGEN DE GELEERDHEID.

CAPRICHO NO. 20. ‘YA VAN DESPLUMADOS’. SATYRE TEGEN TE ZWAKKE MANNEN EN
ONVERDRAAGZAME VROUWEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

DESASTRES NO. 79.
MURIO LA VERDAD.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

229
onder een opeenvolging van bliksemsnel uitgewerkte indrukken, weergegeven
karakteristieken in portretten, dan, de óók in het Prado ondergebrachte, veertien
drogbeelden uit de laatste jaren van zijn leven, in doffe zwarten, troebele gelen,
groenen en grijzen, uit zijn landhuis zien*), en eindelijk komen voor een in razernij,
met zware bonken verf neergesmeten wraakschreeuw, (zooals onder de Spaansche
zangen de j a v e r a 's kunnen wezen), als ‘De 2e Mei’, dán verwondert het ons niet,
dat deze geweldig veelzijdige er toe komen kon, naast zijn schildersoeuvre, die
andere, niet minder reusachtige schepping van zijn grafische werk te plaatsen.
Allerlei kleederdrachten had Goya geschilderd, naakt zelden; in zijn teekeningen
en etsen zien wij veel naakt, en een voortdurende voorliefde voor het krachtige,
welgemaakte, evenredig gespierde.
De caprichos.
Zij zijn één ontzettende schreeuw van razernij, spot, hoon, vergelding om veel
misstanden uit Goya's dagen, al moest het felst bewogen tijdperk van zijn leven nog
komen, onder het bewind der vreemde heerschers.
Wij hebben nu het Alcaldeportret en het prentenkabinet te Amsterdam kocht
onlangs alle 80 Caprichos en de Tauromaquia (een 33-tal) waarvan er in het geheel
43 platen bestaan.
Zoo goed als in de schilderkunst neemt Goya onder de grafische kunstenaars van
den nieuwen tijd een eerste plaats in.
Zijn vroegste etsen zijn uit 1778. Goya schijnt moeite te hebben gehad met de
techniek. Van beteekenis werden de etsen naar Velasquez. Vijftien jaren lang schildert
Goya dan, maar nog beroemder dan zijn schildersoeuvre zouden zijne etsen worden,
die onmiddellijk naast die van Rembrandt staan. Vóór Goya zijn Caprichos op de
koperen plaat bracht maakte hij er teekeningen en voorstudies van. Om een somberen
toon of stemming in zijn werk te brengen, nam hij ver doorgevoerde proefnemingen
met de aquatinta. In het Prado worden vele daarvan met de voorstudies bewaard.
In de oorlogsjaren, toen Goya weinig opdrachten kreeg, dacht hij veel over al het
onheil dat een in alle opzichten misdadig staatsbestuur over Spanje had gebracht. In
etsen, teekeningen en litho's uitte hij zich toen. Sommige Capricho's zijn geheel in
aquatinta en bevatten geen enkele lijn. Het is juist de kracht van uitdrukking der
lijnen die in de Desastres de la guerra treft. Vergelijkt men de Caprichos met vroegere
etsen dan is de technische verbetering reusachtig. Een warnet van stevige
ineengewrongen streken vormde meestal de diepten der schaduwpartijen.
Rechtopstaande lijnen scheen hij liever te vermijden. Er is slechts één datum van de
Capricho's gevonden. Op een penteekening staat het jaartal 1797. De daarnaar geëtste
plaat, die waarschijnlijk de rij der

*) Met veel moeite was men er in geslaagd ze van de muren los te maken.
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Caprichos inleidde, is een voorstelling van ontzaglijke dramatische kracht.
De kunstenaar verbeeldde zich zelf, ingeslapen op een stoel en leunend het hoofd
in de armen over een tafel, terwijl allerlei wraakgierige, duivelsche, gevlerkte monsters
hem benarren.
Als onderschrift staat in groote letters:
El Sueño
de la razon
Produce
Monstruos.

De droom der rede baart monsters.
Goya heeft volgehouden dat hij met zijn caprichos niemand trachtte te kwetsen.
Gemunt had hij het op de algemeene, ellendige toestand in het land, de ontaarding
in alles. Hij wilde bespotten: Vooroordeel, ongeletterdheid, huichelarij,
schijnheiligheid, de onbruikbare, in ledigheid rondwandelende officieren, de voosheid,
de domme pronkzucht van den adel en de geestelijkheid.
De laatste toonde zich het giftigst na Goya's striemende slagen.
Ook de ellendige onwetendheid van het domgehouden bijgeloovige volk bespotte
hij, den eeuwenouden angst voor spoken en heksen, de hardheid, de hemeltergende
onmenschelijkheid der inquisiteurs en hunne handlangers. Goya beleefde het nog
dat zij een van hekserij aangeklaagde op den brandstapel levend verbrandden. Ook
in de gevangenissen bestonden nog de vreeslijkste straffen.
In Goya's eigen karakter stonden naast vele slechte eigenschappen de allerbeste.
Misdadig wreed kon hij zijn. Meedoogenloos, boosaardig bijna, ging hij op zijn doel
af, wanneer hij vrouwen begeerde (die het hem nooit zouden hebben vergeven,
wanneer hij het tegenovergestelde had gedaan). Er bestonden voor hem geen
beperkingen zoolang hij eigen zin, wil en luim niet had doorgedreven. Toch was
Goya dankbaar voor oude en beproefde vriendschap. Zapater achtte hij heel zijn
leven, tegenover Bayeu was hij grootmoedig, hij vereerde zijn beschermster, de
hertogin van Alba, oprecht, maar terwijl hij Jozef Buonaparte diende, voedde hij den
fellen haat zijner Desastres de la guerra, terwijl hij Karel IV en Maria Louisa
schilderde en deel was van de algemeene corruptie, geeselde hij onrecht en
ontreddering in zijn Caprichos. Achterdochtig was Goya, vooral na zijn doof worden,
wat voor een man die veel van zang en guitaarspel hield een ontzettende ramp was.
Prikkelbaar en onverdraagzaam was hij, maar de idealen, de allerschoonste, bleven
leven met een fellen hartstocht in zijn ziel. En daarom voelde hij zich tegen het einde
van zijn leven niet meer veilig in zijn achterlijk en opnieuw aan de, voortdurend op
wraak zinnende, inquisitie prijsgegeven vaderland.
Ook bemerkte hij, dat hij blind werd, en hij die de kleuren, de vormen,
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de geluiden van Spanje zoo innig, zoo heerlijk en uitbundig had liefgehad, klampte
zich nu vast aan zijn geestverwantschap met de Franschen, van wier revolutionaire
idealen hij de groote, machtige vertegenwoordiger was in Spanje.
De Caprichos, grillen, grillige invallen, luimen, grillige verbeeldingen, zijn het
begin van Goya's vervreemding van het eigen land.
In allergrootste eenzaamheid en geheimhouding etste hij ze en drukte ze zelf af te
Madrid, in de Calle de San Bernardino. Zijn eerste roodachtige afdrukken zijn thans
even zeldzaam als Rembrandts landschappen.
Men kan over de technische uitvoering der Caprichos oordeelen zooals men wil,
onder meer den grilligen moedwil afkeuren, waarmede Goya soms vormen
verwaarloosde, schijnbaar misteekende, ondanks alles zal men er den grooten meester
in moeten erkennen, den grooten meester onder de vizioenaire kunstenaars, die, als
laatste vertegenwoordiger van oude scholen tevens hervormer, vernieuwer en eindelijk
schepper was der kunst van onzen tijd.
Door zijn onderschriften, somwijlen commentaren, maakte Goya zijn caprichos
nog onbegrijpelijker dan ze reeds waren en het werd zoo onmogelijk om te ontdekken
of hij aan persoonlijke wraakoefening of aan politieke satyre dacht.
Zooals gezegd zijn de Caprichos Goya bijna nog noodlottig geworden, daar de
Inquisitie er aanstoot aan nam. Doch, naar men zegt op Godoy's aanraden, werd het
gevaar afgewend. In October van het jaar 1803 stond Goya zijn Caprichos af aan
den koning, (de Calcografia Real). Hij had er van 1794 tot 1798 aan gewerkt.
Die tachtig etsen zijn alle wonderlijk, zij staan als grafisch werk op een geheel
vrije, vaste eigen plaats, zij zijn van zulk een sterk-persoonlijk, vreemd, beklemmend
vizioenair karakter, en daarbij door de weergalooze kracht-van-uitdrukking zoo
wonderlijk suggestief, dat zij als zoodanig wel nimmer geëevenaard zullen worden.
Er bestaat van Segui y Riera, een Spanjaard, een copie van alle 80 Capricho's, (Parijs
1888 Boussod et Valadon). Een exemplaar daarvan bezichtigde ik in de oude
Pinakothek te München. Er is buitengewoon veel zorg aan deze reproducties besteed,
doch slechts een 4- of 5-tal komen de oorspronkelijke etsen eenigszins nabij.
Er zijn van de Caprichos verschillende uitgaven verschenen. De door Goya zelf
afgedrukte oplaag van 240 exemplaren was ook aan den staat gekomen in 1803. Die
druk is prachtig, warm bruin van toon en zoo goed als zonder fouten. De
oorspronkelijke prijs was 288 realen, (40 gulden ongeveer). Naarmate Goya's werk
meer bekend werd, steeg het in waarde.
Vóór den oorlog werd in Weenen nog een exemplaar voor 1680 kronen aangeboden.
De afdrukken in het bezit van het prentenkabinet te Amsterdan zijn zeer schoon.
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En wat zijn nu die beroemde etsen der Caprichos?
Baudelaire, in Les Fleurs du mal, noemt onder de groote ‘lichtbakens’ der kunst
in het gedicht Les Phares onder meer: Rubens, Rembrandt en Goya:....
Goya, cauchemar plein de choses inconnues,
De foetus qu'on fait cuire au milieu des sabbats,
De vieilles au miroir et d'enfants toutes nues,
Pour tenter les démons ajustant bien leurs bas, ....

Wie de Caprichos gezien heeft, en wie ze zag vergeet ze nooit, zal zich er wel voor
wachten ze uit te leggen, dat zeide, heel terecht, Marguerite Hein ook in A l'école
de Goya.
In zijn Caprichos ontziet Goya niets en niemand, ook den beschouwer niet.
Gij moet er maar tegen kunnen dat hij u met een tergende grijns toont: ‘de vele
andere dingen die er zijn in hemel en aarde dan waarvan gij droomt in uw
philosophie’. Vooral treft u op het eerste gezicht de meedoogenlooze hardheid, de
wreedheid, waarin de kern ligt van zijn grimmige, verscheurende spot en satyre.
Intuïtief zijn de Caprichos beter te doorgronden dan met het verstand, daarom zullen
vooral kunstenaars er eerder de bedoeling in zien dan anderen.
The poets brains that apprehend
more than cool reason ever comprehends.

Uit Goya's grafische werk kan men zien, hoe het droombeeld monsterachtig-satyrieken
vorm kan worden gegeven.
Niet alle Caprichos zijn onbegrijpelijk of duivelsch misleidend. No. 1 is een
schitterend zelfportret in aquatinta en droge naald. Zelfbewust zijn de trekken. Zooals
gezegd is het werk al spotternij tegen de geestelijkheid, o.m. de Nos. 15, 73, 74,
tegen den adel No. 50, tegen de zedeloosheid, tegen de boosaardigheid waarmede
vrouwen mannen uitbuiten, plukken, bedriegen. No. 20. Ya van desplumados en No.
19 Todos Caeran, tegen de behaagzucht van oude wijven, de gewetenloosheid van
ouders die hunne dochters aan leelijke, zieke, oude, rijke kerels verkoopen. Hier is
de plaat No. 12, getiteld A caza de dientes, ‘om de tanden’, Een jonge vrouw klimt
ontzet tot bij een gehangene, om hem, uit den in doodstuipen stijf verkrampten, wijd
geopenden mond, een tand uit te trekken, die, volgens het bijgeloof, geluk aanbrengt.
Geheel in aquatinta is No. 39, een ezel voorstellend, die in een boek zijn voorouders
bekijkt. Dat is een satyre gericht tegen degenen die naar hun afstamming zochten,
om aan te toonen dat zij tot den adel behoorden. ‘Asta su Abuelo’, tot aan zijn
stamvader, staat er onder. Een Molière-achtige satyre is No. 40, een ezel die een
zieke aan den pols voelt, ‘De que mal morira?’, waaraan zal hij sterven? Een ets met
aquatinta waarvan alleen de eerste uitgaven goed zijn. Goya gaf als commentaar een
niet onduidelijken hoon tegen
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DESASTRES NO. 34.
MET EEN ZAKMES GEVONDEN EN GEWORGD.

DESASTRES. OORLOGSGRUWEL.
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DESASTRES NO. 11.
SOLDATEN TEGEN VROUWEN.

DESASTRES NO.
QUE VALOR!
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TAUROMAQUIA. MOOR DEN STIER BEVECHTEND.

TAUROMAQUIA NO. 21.
RAMP IN DE PLAZA TE MADRID.
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TAUROMAQUIA. MOORSCHE BANDERILERO.

TAUROMAQUIA NO. 33.
DOOD VAN PEPE ILLO.
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de ‘gestudeerden’: ‘De dokter is uitstekend, hij is op de hoogte van den ernst van
den toestand, wat mag men meer verlangen.’ Tusschen de regels, hier dus tusschen
de lijnen van het machtige werk door, waarin de aquatinta veelal overheerscht, is, te
midden van veel duisters en raadselachtigs, voortdurend de hoonlach zonder genade
van den revolutionair, meermalen zelfs van den anarchist bemerkbaar.
Goya werd ouder en somberder, de donkerste tijd voor zijn vaderland was
aangebroken. Maar twee jaren voor Jozef Buonaparte als koning binnen Madrid trok,
schiep hij nog een van zijn allerschoonste werken, het portret van Doña Isabel Corbo
de Porcel. Den vorigen zomer zagen wij het nog te Londen in de National Gallery.
Voor Goya moet deze prachtige vrouw het vrouwenschoon vertegenwoordigd hebben
van Spanje, waar het portret dan ook geweldig populair werd en tallooze malen
gereproduceerd is geworden. Alles is in dit schilderij evenwicht: de kordaat-voorname
houding, het gelaat met de groote oogen en welgevormde lippen, rood en zwart van
keurslijf en mantilla, het gebaar der hand. Veel van Goya's schilderstukken uit die
periode hebben dezelfde hoedanigheden, o.m. het portret van zijne schoondochter
Doña Gumersinda de Goïcoechea.
Tot Goya's laatste portretten behooren dat van den architect Tiburcio Perez en
Don Ramon Samé en een mooie vrouwenkop, Doña Antonia Zarate. Toen Goya zich
in Spanje niet meer veilig voelde - op een zijner teekeningen uit 1819 ziet men een
arbeider, die, op een ladder staand, een zuil stuk slaat, met het onderschrift. ‘O volk,
wanneer gij wist waartoe gij in staat zijt’ - was hij naar Bordeaux getrokken.
In 1824 richtte hij daar zijn huishouding in, om zich vrijwillig te voegen bij de
Spanjaarden, die door den geheel in de klauwen van de Inquisitie gevangen Ferdinand
VII verbannen waren. In 1826 keerde hij nog eenmaal op verzoek van den koning
van Spanje terug om zijn, thans nog in het Padro hangende, portret, door Vincente
Lopez te laten schilderen. In datzelfde jaar schiep de half blinde, met verschillende
portretten van naaste familie en vrienden onder de bannelingen, nog een zijner
allerschoonste stukken, een harmonie in blauw: ‘Het melkmeisje’ van Bordeaux.
Hóe belangrijk het schilderwerk uit Goya's laatste levensjaren ook is - in 1815
schilderde hij een prachtig zelfportret - van nog grooter beteekenis is dat, wat hij, ná
de Caprichos, aan grafisch werk maakte. Dat zijn allereerst de etsen na 1808. In dat
werk heerscht, met een formidabele kracht, de lijn. Het is alsof in iedere lijn van die
weergalooze etsen der Desastres de la guerra de blinde haat, razernij, de alleen met
uiterste inspanning bedwongen begeerte naar vergelding, beeft en siddert. Het is een
ontzettend werk, wij die den wereldoorlog hebben mee gemaakt,
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kunnen er de gruwelijke waarheid in beseffen. In 1810 werd het voltooid in 82 platen,
eveneens in het prentenkabinet te Amsterdam. Van 80 platen dezer Desastres geeft
de Calcografia sedert 1863 eveneens afdrukken uit. De door de Franschen bedreven
gruwelen worden in de Desastres voor eeuwig gebrandmerkt met nijdig, wrokkig
ongeduld. Reeds de ‘2e Mei’ was in dien gemoedstoestand geworden, de Desastres
zijn er een voortzetting van:
Hier zoeken arme boerenmenschen hun zoon onder de gevallenen. Boeren, met
mes, bijl en hooivorken vielen de soldaten aan die weldra, als de Duitschers in 1914,
‘schrik verspreidden onder de bevolking.’ Wie met een zakmes wordt gevonden
wordt geworgd, No. 34. Eindelijk is alles verdacht: Vrouwen kinderen, priesters
worden eenvoudig doodgeschoten. (Nos. 15, 26, 46.) Veel gruwelijks is er natuurlijk
onder deze etsen: Ontmande naakte wezens zijn aan boomen gebonden, geheel op
scherpe palen gespietst, of alléén, het hoofd; afgehakte armen hangen saamgebonden
daarnaast. Uit brandende dorpen vluchten half naakte menschen. (No. 41, 34.)
Eindelijk komen honger en ziekten (No. 48) Een samenvatting van de woeste,
boosaardige lust, die soldaten te velde tot duivels maakt tegen vrouwen, is No. 11,
geweldig van dramatische uitdrukking.
In No. 7, Que Valor! herkent men Maria Agostina van Saragossa. Het einde der
Desastres is politiek in allegorische voorstelling, No. 79. Murio la Verdad: De
waarheid stierf. No. 76. El buitre carnivoro, de roofvogel (Napoleon), die door met
hooivorken gewapende boeren wordt verjaagd.
Moeilijk is het, het ontstaan van een aantal op zich zelf staande fantastische etsen,
vast te stellen, die Goya den naam S u e ñ o s , (men zegt ook wel verwarrend,
Proverbios) gaf. Wie deze stoute en vreemde verbeeldingen ziet, van de vrouw die
door een paard wordt meegesleurd, terwijl op den achtergrond een mensch-verslindend
monster loert, van de vliegende menschen, een koorddansend paard, van een
castagnetten kleppend uitzinnig wezen, waarachter spooksels staan, zal eerder aan
droomen dan aan spreekwoorden denken of spreuken. Sterk is ook de serie van de
noodeloos zwaar geketende, in donkere kerkers lijdende G e v a n g e n e n .
Het vizioen blijft Goya voortdurend vasthouden. Dat blijkt wel het meest in de
omtrent 1815 voltooide tafreelen uit de Plaza de toros, de Tauromaquia. Tot welk
een heerlijk schoon evenwicht heeft Goya daarin werkelijkheid, verbeelding, vormen
en vooral beweging gebracht. Want meer dan in Caprichos, Sueños, en Desastres, is
Goya in die met onnavolgbare kracht geëtste verbeeldingen der ontwikkeling van
het stierengevecht, dat hij zoo door-en-door kende, er in geslaagd om bewegingen
weer te geven op een wijze, als tot nu toe geen enkel modern kunstenaar het vermocht.
Hoezeer heeft Goya dit spel van ‘bloed en zand’, dat zoo karakteristieke Spaansche
vermaak lief gehad, die hartstochtelijke
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liefde leeft in ieder dezer met een brandende scheppingsdrift geëtste platen, een
twee-en-dertigtal. Alle platen zijn geëtst en in alle is met aquatinta gewerkt, drooge
naaldretouches zijn slechts heel spaarzaam en op weinig platen aangebracht. De titel
die Goya aan de Tauromaquia gaf zegt volledig wat de etsen willen voorstellen:
‘Treinta y tres estampes que representan diferentes suertes y actitudes del arte de
lidiar los Toros.’ De drukken op het papier met het watermerk ‘serra’ zijn de mooiste.
Er verschenen drukken van in 1815, 1855. Calcografia. 1876, en een ongedateerde
uitgaaf. ‘La tauromachie’, suite de Quarante Eaux fortes par Francisco Goya.
Op de eerste plaat zien wij de kunst der oude Spanjaarden, die te paard den stier
in het veld najoegen. Dan komen er Mooren, die den bul met een lans te lijf gaan,
hem plagen met gewapper hunner burnoes. Goya verhaalt van den oorsprong der
banderileros, hoe honden den stier aanvielen en van de fantastische, zwierige
sarmiddelen der espada's.
Goya vereeuwigde ook het lichtzinnige, roekelooze, moedige werk in de arena
van beroemde vechters uit oude tijden:
Falces, die student was, de espada's Ceballos, Martincho, Apiñani, Pajualera,
Romero. Meesterlijk, in weinige lijnen heeft Goya het beeld gegeven van wilde angst
en ontzetting gedurende de ramp in de plaza te Madrid, waarbij de stier midden
tusschen de toeschouwers sprong en den alcalde de Torrejon, op de horens gespietst,
rond droeg. (No. 21). No. 33 stelt den dood van den roekeloozen espada Pepe Illo
voor te Madrid, dezelfde die jaren lang de dolzinnigste toeren uitvoerde en een boek
over de kunst van het stierengevecht had geschreven.
Even suggestief door de felle, vurige, levende hevigheid der beweging zijn de
zeldzame s t e e n d r u k k e n van Goya. In 1796 vond Senefelder, in München, de
lithografie uit. De altijd geestkrachtige, oude Goya kreeg er een nieuw, en welk een
prachtig middel door om zich uit te drukken. Behalve vele aquarellen, krijt- en
penteekeningen die aan Rembrandt doen denken, maakte de drie-en-zeventigjarige
ook teekeningen op steen. De eerste pogingen, die van 1819, het jaar waarin hij zwaar
ziek werd, waren technisch nog niet geheel zuiver, maar weldra bestonden er in de
lithografie geen moeilijkheden meer voor Goya, hoe slecht zijn gezicht ook was
geworden. Beroemd zijn enkele litho's van honden en stieren, van een dansende
vrouw, een tweegevecht. De schoonste litho's maakte Goya toen hij bijna blind was
geworden en hij nog slechts met behulp van een vergrootglas en brillen teekenen
kon. De befaamde v i e r s t i e r e n v a n B o r d e a u x ‘Toros de Burdeos’, ontstaan
in 1825 en 1826, behooren tot de allerbeste lithografieën die er ooit gemaakt zijn.
Ofschoon Goya nog altijd ‘eerste schilder was aan het Spaansche hof,’ voelde hij
zich als revolutionair niet veilig meer in Spanje.
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Na 1823, toen hij van den koning een langdurig verlof naar het buitenland had
gekregen, zwierf Goya met zijn huishoudster, eene nog jonge gezellin, Mevrouw
Weiss en haar dochtertje, in Frankrijk rond. Den 20en September 1824 zocht hij
voorgoed vrijwillige ballingschap in Bordeaux, te midden van zijn vrienden de
Afrancesados, zij die uit Spanje gezet werden, omdat zij Franschgezind waren, wat
revolutionair beteekende. Onder hen was ook Moratin, de dichter. Vele dier vrienden
schilderde hij nog.
De oude, doove, nu zoo goed als blinde Goya, bracht in Bordeaux nog enkele
kalme jaren door, voor zoover een geest als de zijne rust vinden kon. Want bijna
iederen avond, vier jaren lang, teekende hij, honderden vellen vol. Dat werk is
verstrooid, een der merkwaardigste teekeningen is die van een wonderlijke groep
schaatsenrijders.
De prachtige teekening op steen der Andalusische danseres ‘El Vito’ maakte Goya
in Mei 1825, evenals ‘de vier stieren’.
In Mei 1826 riep de koning hem, als gezegd, naar Madrid terug. Het portret van
Goya, dat hij door V i n c e n t e L o p e z liet schilderen, is de eenige Goya-beeltenis,
niet van zijn eigen hand.
Goya heeft vele imitatoren gehad. De bekendste is Eugenio Lucas, een artiest van
groot talent, die Goya, vooral in zijn aquarellen, soms zeer nabij kwam, zoodat
sommige van zijn werken op Goya's naam staan, onder andere het tafereel der
Inquisitie in het Museum te Brussel.
Na zijn terugkeer voelde Goya dat zijn dood nabij was. De gedachte daaraan
maakte hem onhandelbaar, somwijlen raakte hij in schriklijke razernijen. Zijn leerling,
Antonio de Brugada, bleef in die dagen zijn trouwe gezel. Somwijlen zong hij voor
Goya de oude Aragoneesche liederen, zich daarbij begeleidend met een guitaar. Maar
hoe goed bedoeld ook, roeren kon het Goya niet meer, die nog wel eens voor het
clavecimbaal ging zitten en met hulpelooze handen trachtte te spelen.
Een val in een kelder verhaastte Goya's einde. Hij stierf twee en tachtig jaren oud
te Bordeaux den 16en April 1828. Tot het einde der negentiende eeuw bleef zijn asch
rusten in den grafkelder der Goicoechea's op de Grande Chartreuse te Bordeaux.
Sinds de eerste Meimaand in 1900, na een intocht te Madrid van groote pracht, ligt
hij voorgoed op het nationale kerkhof van San Isidro.
San Isidro....
Een gebogen grijsaard mijmert door den tuin der Quinta en ziet op naar de hoogten
aan gene zijden der rivier; daar is, in dien wonderen zilverigen schijn van den
schroeiend heeten Julimiddag, Madrid. Maar de oogen, al zijn ze nog donker en
helder onder overhangende, gerimpelde leden, ontwaren niet anders dan een wazige
lichtplek, de laaienden witten gloed der zon. Buiten het huis, nabij een groep stekelige,
witbestofte agaven,
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aan den drogen weg, staat de koets op de hooge wielen, het paard schrapt soms met
de voorpooten....
Wat peinst die tachtigjarige in den verlaten tuin vol onkruid?
Nu tracht hij op te kijken naar de kapel, hoevele malen heeft hij daar ginds
uitgezien, als zijn huis vol gasten was, in de Meidagen der rumoerige Romeria's.
Thans is er alleen het geluid van insecten en krekels en hagedissen.
Maar aan een der open balcons der Quinta staat nu een jonge man met een kleinen
jongen en roept den oude toe....
Nog een keer, tusschen hen in, gaat hij door het huis, staart voor het laatst op de
met gruwelijke allegorieën beschilderde wanden, hij komt op het balcon....
Die gloeiende, lichte wazigheid, dat moet de stad zijn, daar zijn de koepels der
kerken met hunne koelte, daar zijn ook de fresco's, daar is het koninklijke Paleis,
daar zijn de nauwe straten van avontuur, nog onveranderd en als voor vijftig, zestig
jaren....
Naar het Noorden vordert de reize in den postwagen.
De Sierra de Guadarama ligt achter hun, zij rijden door Aragon, door de straten
van Saragossa. Het landschap wordt wilder, de bosschen donkerder, de watervallen
donderen over de roodbruine en zwarte rotsgevaarten. De nachten zijn in de
langgerekte dalen wit van hellen maneschijn en vol ovalen schaduwen der ronde
gestalten van de parasoldennen. Heel in de verten blauwachtig wit de toppen der
Pyrénéeën....
Zij trekken er over, en door Irun, door Bayonne.
In de troostelooze dorte der Landes vervagen aan den zuidelijken einder de woeste,
schitterende besneeuwde bergen, die Europa scheiden van Iberië.
Er komt een einde aan dien langen moeizamen tocht....
Soms, in Bordeaux, strompelt hij, omtrent de rivier, de straten nabij het groote
theater, een oud, bijna blind, doof man. De Bordelais kennen hem, dien met het diep
doorgroefde, grimmige gelaat, en weten wel waarom hij die vrienden ‘afrancesados’
heeft gezocht.
Wat in Frankrijk werd overwonnen, zal in Spanje nog vele jaren de waarheid
verstikken en gevaarlijk zijn, zelfs voor een tachtigjarige.
Zij wijzen hem aan, den groote, die zoo prachtig door het leven stormde, die
gebeuzeld en bemind heeft als geen ander, als geen ander roem verwierf, als geen
ander tot het einde wist te vechten voor die waarheid.
En als hij een voorjaarsdag gestorven is, weten zij dat vooral zijn geestelijke
grootheid, die in het eigen land geen vrijheid vond, een deel is van het edelste dat
op Franschen bodem groeide.
Toch, wie van Goya spreekt, zegt: Spanje....
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Met een schetsboek door Londen,
door Jan Poortenaar.
I. De oude stad.
‘Heil, ryall London, seyde our King,
Crist thee kepe evere from care;
And thanne gaf it his blessyng,
And praied to Crist that it well fare’.
London's welcome to Henry V, 1415.

WIE in onze dagen de met huizen en fabrieken, dokken en pakhuizen volgebouwde
provincie, die Londen is, bezoekt, vindt nog maar weinig dat er aan herinnert hoe
die fabelachtige uitgroei in enkele eeuwen heeft plaats gegrepen. Want niet tot de
onheugelijke tijden behoeft hij terug te gaan, toen de mastodonten en olifanten bij
Charing Cross leefden, wier beenderen daar te voorschijn kwamen bij de diepe
uitgravingen, die de meer en meer volgeperste wereldstad noodig heeft voor de vele
ondergrondsche verdiepingen harer groote gebouwen. Van de latere stadiën: toen de
mythische koning Lud over Llundain, de nederzetting in het Theemsmoeras, heerschte
(zijn naam bleef in de stadspoort Ludgate bewaard); toen de Romeinen het Brittendorp
ommuurden en hun legioenen de koningin Boadicea bestreden, is niets meer over
dat zelfs met de rijkste fantasie de voorbijgegane tijden weer voor de verbeelding
kan oproepen en levend maken. Want wie nu in de straat loopt die nog London Wall
heet, in die drukke City, hij is wèl verder dan achttien, twintig eeuwen af van
legioenen en Caesars. Lang bleef de Romeinsche muur de bescherming der stad; van
den heuvel waar nu de Tower staat moet zij zich tot Newgate in het westen - op een
mijl afstands - en landwaarts in tot de moerassen van de Moorfields hebben uitgestrekt.
Vergaan is evenzoo de tijd toen Saksen, Angelen en Jüten van het vasteland overstaken
en de Picten uit het Noorden bestreden. Maar met den tijd waarin het Christendom
er zich vestigde en de Denen hun rooftochten hielden begint Londen minder vaag
uit den nevel der historie op te dagen, al leven de namen der oude stadspoorten,
Moorgate, Newgate, Aldgate, Bishopsgate en de andere, nog slechts in straatnamen
verder. Dan verhieven zich al spoedig Romaansche en Gothische kerken: de oude
St. Paul's, de abdij van Westminster (toen nog ver buiten Londen) en vele kleinere.
Eenige verspreide fragmenten dier gebouwen is al wat van het leven der vroege
middeleeuwen over is.
Dan bouwde de Veroveraar uit Normandië den Tower, die als de hiel van den
overweldiger op de stad drukte, en kwamen als stormen de op-
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standen van Wat Tyler en Jack Cade; ketterverdelgingen en burgeroorlogen volgden
en nadat de pest op het einde der zeventiende eeuw de bevolking tot geesel was,
vernietigde de Groote Brand in enkele dagen van 1666 heel middeleeuwsch Londen.
Meer dan dertien duizend huizen vaagde hij weg, vierhonderdzestig straten en vrijwel
een honderdtal kerken: het einde van romantisch Londen.
De herbouw op groote schaal, in renaissancestijl, is sedert het bouwkundige ideaal
gebleven, dat de stad als het ware betooverd heeft. Steeds hooger, grooter en dieper
in den grond worden de gebouwen, maar sinds Christopher Wren is bijna geen
architect anders dan een slaaf van het commercialisme geweest. En beter dan door
zijn uitgevoerde bouwwerken wordt Engelands beste bouwmeester misschien
gewaardeerd door de verziende blik die hem het papier gebleven plan ingaf tot een
systeem van verkeerswegen dat zelfs nog in de ongeloofelijk gestegen eischen van
het hedendaagsche ‘London traffic’ zou hebben voorzien. Immers, de achten twintig
overvolle ‘boroughs’, wier straten nu onmerkbaar in elkander overgaan, waren nog
landelijke dorpjes. Chelsea zoowel als Hampstead. Fulham als Hammersmith of
Hackney. In Shakespeare's dagen jaagde men herten in Hyde Park en Bayswater,
terwijl Oxfordstreet een landweg was waar de Lord Mayor een landhuis bezat.
Veldbloemen groeiden in de glooiende landerijen van Piccadilly en 's avonds hadden
daar struikroovers vrij spel. Wat ons nog aan den grooten dichter zou kunnen
herinneren is alles verdwenen, kunst en historie hebben plaats gemaakt voor ‘business’
in Cheapside, waar hij heel de vroolijke bent zijner medespelers, en Ben Jonson, die
hem in een puntig versje teekende, ontmoette. Zeevaarders als Raleigh kwamen daar,
Raleigh, die later als zoovele anderen in de gevangenis van den Tower werd
opgesloten en in eenzaamheid zijn ‘History of the World’ schreef. Bankside, de
zuideroever van de Theems, waar Skakespeare's Globe-schouwburg stond, waar de
beerentuin en minder edele vermaken de jeunesse dorée de groeiende stad aantrokken,
- het is nu een en al werf en pakhuis en fabriek.
Visscher's gravure van 1616 toont ons het Londen van 's dichters tijd, de
schouwburgen daar in South-Warke, dat buiten het rechtsgebied der hoofdstad lag,
de Bear Garden, de met huizen bebouwde, eenige brug over Thamesis Fluvius, de
verre dorpen Hackney en Stepney aan den horizon - nu dorre woestijnen van straten
waar de armoede woont, van kroegen en opslagplaatsen. Hoogerop de rivier lagen
de buitenhuizen der edelen en aan dien Noorderoever waren ook de paleisgebouwen
bij Charing Cross en Whitehall, maar niets van wat in de dagen van Elisabeth daar
stond of het heeft zijn plaats moeten afstaan, evenals de omvangrijke door Holbein
ontworpen en beschilderde poort, evenals het door Hollanders gebouwde ‘Now-such
House’ op London Bridge.
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Maar in de city staat nog het Charterhouse, op grond die in de veertiende eeuw tot
kerkhof werd bestemd. ‘The black Death’, de builenpest, eischte zooveel slachtoffers,
dat de bestaande kerkhoven spoedig vol waren. Uit de kapel, daar gesticht voor het
lezen van missen voor de zielen der afgestorvenen, ontstond het klooster, waarvan
de laatste monniken, die weigerden de suprematie van Hendrik VIII over de kerk te
erkennen op barbaarsche wijze werden geëxecuteerd. Het waardevolle houtwerk en
de betimmeringen, een vijfentwintigtal karrevrachten glas, sier- en vruchtboomen,
de karpers uit den vischvijver, alles werd naar het koninklijk paleis in Chelsea
gebracht. Jaren later werden de resten weer bewoonbaar gemaakt, edelen hielden er
hof, en Norfolk, die den bouw uitbreidde, ontving er Koningin Elisabeth als gast en
spande onderwijl met geheime agenten van de katholieke Maria Stuart en van Alva
samen, die hij van inlichtingen voor de Armada voorzag. Na zijn terechtstelling
veranderde weer de bestemming: het Karthuizer klooster werd van paleis hospitaal
en rusthuis voor hen die den strijd tegen de onoverwinnelijke vloot met goeden uitslag
hadden gevoerd. En daarmede onthult het Charterhouse meteen een van de zeer te
waardeeren eigenschappen die het Engelsche volk sieren: hoogachting metterdaad,
en niet alleen in woorden, hoogachting nog tijdens hun leven voor mannen van
beteekenis. Maar al te zeer is men in andere landen geneigd zich den
doorsnee-Engelschman naar den toerist voor te stellen: een curiositeiten-jager die
zijn appreciatie afmeet met jaartallen en cijfers, die, liefst met een Baedeker in de
hand, van de eene naar de andere bezienswaardigheid snelt, als die maar oud is. Meer
dan vele andere naties echter heeft de Engelsche waardeering voor de prestaties van
het heden. Zij huldigt haar dichters met het poet-laureate-schap, en lid te zijn van de
belangrijke wetenschappelijke of kunst-lichamen wordt algemeen als een eer
aangezien. Vrijwillige bijdragen voor belangrijke ondernemingen schenkt het volk
gaarne, onverschillig of het, zooals vroeger, de bestrijding der Armada, nu het in
stand houden van de tallooze hospitalen geldt, die geheel op vrijwillige giften drijven,
dan wel stichtingen van allerlei aard, als musea, boekerijen, laboratoria. In het klein
ondervindt gij dezelfde tegenstelling: wèl, en geen égards voor anderer bezigheid.
Ga met een schetsboek midden op Piccadily Circus staan teekenen, en vrijwel niemand
zal bij u komen zien, zeker zal niemand u storen. Ge zijt immers bezig? Maar probeer
het in Amsterdam waar ge wilt, en binnen vijf minuten hebt ge een dozijn leegloopers
om u heen, die u omver dringen; belangstellenden, die moeten weten of ge ‘voor uw
brood schildert’ en u goed willen laten merken hoe beklagenswaardig dat in hun
oogen is; wijsgeeren, die betoogen komen houden. En bega niet de grenzelooze
domheid van te zeggen dat ge niet praten kunt als ge werkt, of te vragen: wilt u s.v.p.
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doorloopen? Dan verklaart het publiek unaniem den oorlog, en zou zelfs geen
aardbeving het meer kunnen bewegen u met rust te laten. En als één op het lumineuze
idee komt van: ‘ik mag hier toch zeker even goed staan als jij’ kunt ge u wel gewonnen
geven en den aftocht blazen.
Behalve het Charterhouse zijn het meestal kerken, waarin de sfeer van oud Londen
verder leeft. Daar is de ronde Romaansche der ridders Tempeliers met haar Norman
arch: de ‘Temple church’, waaromheen de courts en doorgangen liggen, en daar zult
ge menigmaal een wijze der wet met toga en pruik kunnen ontmoeten. De courts en
grasvelden waar de magnolia bloeit loopen door tot aan de rivier; iets dergelijks vindt
ge achter ‘The gabled Houses' in Holborn. Het is ‘Staple Inn,’ met zijn Fountain
Court; hier zijn de stille pleinen door huizen omsloten en loopen niet door tot aan de
Theems, de ‘Sweet Themmes’. Ook in St. Bartholomew the Great leeft het verleden.
Uit het gewoel van Holborn Viaduct komende, die overbrugt wat eens de vallei van
het riviertje Fleet was, behoeft ge slechts weinige stappen langs het oude hospitaal
dat denzelfden naam draagt, te gaan. In de drukte zoudt ge het kleine, fijne Gothische
poortje haast voorbijloopen.
Die doorgang in een gewoon woonhuis, nu niet meer bepleisterd, toont weer
ongeschonden zijn baksteen en vakwerk, als vroeger, en leidt u langs het kerkhofje
met zijn stille beslotenheid naar den ingang der kerk die verborgen is als een reliquie.
Althans, zoo was het, en eenige jaren lang was die oude stilte een weldaad voor wie
uit den roes van de city kwam. Maar onlangs maakte ik weer den kleinen
pelgrimstocht - en de oude huizen die het kerkhofje afsloten waren afgebroken, het
straatrumoer woei over, en een volgende maal zal wel als op vele plaatsen een
monster-kantoorgebouw verrezen zijn, dat een hoon is aan werkelijke beschaving.
Ook verder verliep dit bezoek niet gelukkig. Er hangt anders, buiten de diensturen,
een mysterieuze schemering en stilte tusschen de lage, zware zuilen, de ernstige
atmosfeer der overwelfde zijbeuken, de spelonkachtige, duistere doorgang bij het
orgel. En stilte en schemering waren nog wel daar, maar kijk.... een schilderes.
Hé, wat een lief dingetje maakte ze. Kijk, daar om den hoek nòg een; en een meneer
in 't middenschip. En dáár een, en dáár nog een, acht, tien, twaalf stuks. En een
‘meester’ om de kudde schaapkens te hoeden.
De Engelschman is in zulke omstandigheden wat men in zijn eigen taal
‘inoffensive’ noemt: onschadelijk, stilletjes, bescheiden, en de meester sprak met de
gedempte stem die een oud en wijs man past, en dokterde hier wat aan de perspectief
van een kapiteel bij een languissante, svelte jongejuffrouw; raadde daar minzaam
het tafreel van stille wijding maar zonder ‘stoffage’ van figuren te laten aan een met
verschillende lorgnetten, schietloodjes, liniaaltjes, touwtjes en houtskooltjes wurmend
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dametje, klaarblijkelijk behalve dat alles ook nog met taaie volharding gewapend,
nog altijd den strijd tegen de problemen van perspectief en kleurenmengeling zonder
desillusie ondernemend, naar het scheen. Dien dag zagen wij St. Bartholomew niet.
Westminster Abbey ziet men in Westminster Abbey nooit. Wie er met die illusie
binnentreedt, hij mag zeker alle hoop laten varen. Overal stooten de meer dan
levensgroote engelen der grafteekens hun vleugels tegen elkaar, tegen pilaren, tegen
kroonlijsten of steunbouten hunner buren, en kijken de koppen van nòg grootere
beelden verveeld over de schouders van andere. Een nachtmerrie van moeizaam
bedachte en evenzoo uitgevoerde beelden: heeren met bakkebaardjes en minzame
of quasi-nadenkelijke gezichten; een hel van braafheid. Neen, wilt ge de Abbey zien,
dan is er meer werkelijke grootheid in de buitenarchitectuur van het Noordertransept,
en wie langs de saaie zeventiend'eeuwsche torens der hoofdingang de cloisters, de
wandelgangen en de verscholen pleintjes daarachter vindt, hun lange, lage gangen
van zwaar metselwerk, het ritselend fonteintje, hij kan zichzelf lang in mijmeringen
vergeten. Op een wintermiddag, wanneer de blauwe Londensche damp de abdij als
een droombeeld achter de lage muren der ombouwde pleinen doet oprijzen, vager
nog lijkend door de zwaar neerhangende takken der platanen die het midden
omzoomen, kan de late zon de lichte steen met een parelmoeren glans van rood doen
oplichten.
Van het inwendige is de kapel van den zevenden Hendrik de trots der Engelsche
architectuur, en de rijke statigheid der Perpendicular style bereikt hier wel zijn
hoogtepunt. Maar is het niet meer de luxe van een weelderig hof, een verwijfde
waaierstijl die tegen de sobere, manlijke kracht van het Romaansch niet opkan, dan
religie, die tot den bouw inspireerde? Natuurlijk is er een historieschrijver geweest,
die het ‘the miracle of the world’ heeft genoemd: ieder land heeft nu eenmaal zijn
wonderen, die nergens hun wederga vinden.
De oude huizen op Holborn, Staple Inn, en de Guildhall toonen ons de burgerlijke
bouwkunst van weleer. De Guildhall is het oude raadhuis der City en werd tijdens
den Brand grootendeels gespaard. Wren's plan, er een ruim plein vóór te maken, dat
door de nieuw te bouwen gildehuizen zou worden omgeven, werd niet aangenomen
en nu zijn de behuizingen van de oude City-Companies in nauwe, achteraf-sche
straatjes verspreid, de Skinner's Hall, de Mercer's Hall, de Fishmonger's Hall, en hoe
belangrijke lichamen zij huisvesten moge blijken uit het feit dat de inkomsten van
het laatste gilde per jaar £50.000 bedragen. Zij legden den grondslag van den
wereldhandel der stad, die de heerschende macht voor vele eeuwen worden zou, en
nu den scepter zwaait.
St. Paul's Cathedral, hoe groot, hoe imposant ook, is meer incarnatie
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van die nieuwe wereld dan bedehuis. Haar Renaissance is geen stijl van devotie, het
is er een van wereldsche levenslust, maar naar Italiaansch model. Toch, welk een
vitaliteit spreekt er uit! Wren, die de eene na de andere kerk in de City bouwde, St.
Clement Danes, St. Mary-le-Bow, St. Stephen's en zoovele andere, heeft hier wel de
ergste kwelling ondergaan die een bouwmeester van een publiek lichaam ten deel
kan vallen. Zeker zou de kathedraal van zuiverder structuur zijn geweest, had men
hem niet gedwongen het gelijkarmige kruis voor den grondvorm op te geven. Achter
het Westfront, de hoofdingang, gaat dientengevolge de koepel schuil, die het meest
essentieele deel van het gebouw uitmaakt; temeer daar de voorzijde naar de daling
van een helling is gericht en dus voor den aanschouwer de voorgevel grootere hoogte
verkrijgt, zoodat de koepel slechts van de zijde der absis kan worden gezien. Want
aan Noord- en Zuidzijde sluiten de huizen de kerk in, en alleen achter heerscht rust
in de kleine Churchyard, omdat aan die zijde geen rijverkeer gaat. Daar rijst de koepel,
geweldig, boven alles uit.
Aan de voorzijde leiden trappen naar beneden, en dan daalt Ludgate Hill verder
af tot de viaduct, waaronder het gekrioel van een mierennest is. Maar op het bordes
fladderen ongestoord duiven af en aan en zetten zich rustig op kroon of rijksappel
der Victoria, die daar als jonge koningin staat. Doch St. Paul's wil op eerbiedigen
afstand gezien worden: van het Embankment of vanuit de haven, de Pool, is de koepel
waarlijk de stedekroon, symbool van het nieuwe tijdperk waarin Engeland niet meer
den gril van invallende overheerschers ondergaat, maar uit zijn afzondering treedt,
een wereldrijk begint te worden: het ‘merry England’.
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Op hooge golven,
door Herman Robbers.
IV.
VOOR den vacantietijd van hun dochtertje hadden de Hooglands dit jaar een optrekje
gehuurd, ergens aan den zoom der duinen, waar tevens wat bosch zich bij hun tuintje
aansloot. Til was er verrukt mee. Met de knusse gezelligheid vooral en het zooveel
eenvoudiger huishouden. Zij hadden een roezigen, ontroeringsvollen, vaak zelfs
angstig benauwenden tijd achter den rug. Kort na Cootjes vertrek, dat, ondanks alle
voorbereiding, zulk een onbegrijpelijke en trieste leegte om hen heen geschapen had
- een schrikwekkende ijlte ook in zijn levensgevoel, leek het Huib soms in-ééns was Liesje ziek geworden: diphterie, zeer ernstig. Dood omspookte hun huis;
oogenblikken waren er geweest, waarin Huib zich afvroeg, hoe hij toch ooit in zijn
leven iets anders van 't hoogste belang had kunnen vinden als het bezit van die teedere
gelieven, zijn kind, zijn vrouw, zijn zusje.... Niet dicht genoeg kon je ze tegen je aan
houden. Aan hén alleen hing je reden van bestaan....
Maar toch, toen de ziekte wegweek, verijlde zich weer dat besef van zijn begrensde
en bedreigde levensmogelijkheid. En Huib greep ook weer naar zijn litteraire werk,
niet meer begrijpende nu, hoe hij daar ooit had buiten gekund. Nog in de strakke
gespannenheid van zijn zenuwen, door het gevaar teweeggebracht, maakte hij zijn
tooneelstuk af. Het laatste gedeelte werd een weinig geëxalteerd, maar hij merkte
dat toen nog nauwelijks, had er geen hinder van althans. Het was in de eerste dagen
van hun verblijf aan den duinkant, dat hij de laatste woorden schreef.
Pas-afgemaakt litterair werk, een wonderlijke mengeling van ontroeringen gaf het
altijd in Hooglands gemoed. Opluchting, voldoening, trots en krachtsbesef - waarvan
een diep heimelijke verwondering over 't eigen scheppend vermogen het heerlijk
hoogtepunt was - ze wisselden af met de ijle, náár-nuchtere notie, iets kwijt te zijn,
verloren, een angstige twijfel ook aan de waarde van het pas voltooide, een doffe
wrok, die tot afkeer en haat stijgen kon, tegen de heele litteratuursoort, waartoe het
nieuwe werk behoorde. Deze vreemde vijandigheid vooral leefde ditmaal sterk in
Huib. Hij nam zich ongeduldig voor, nu eens in langen tijd geen dramatischen arbeid
meer te ondernemen. De roman trok hem thans weer véél meer, de roman zooals hij
dien in den laatsten tijd was gaan begrijpen, een beeld van menschheid en
maatschappij, waarin
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niet alles tot zoo onmiddellijke aanschouwelijkheid behoefde opgevoerd te worden,
waarin men rustig kon beschrijven en vertellen. Het was vooral een breed typeerend
verhaal van huidig maatschappelijk leven, dat hem voor den geest stond, een
karakteristiek, zoo scherp, maar tegelijk zoo algemeen mogelijk, waarin hij zich zou
kunnen uitspreken en, ja, wie weet, beheerschen en tot eenheid brengen zijn dikwijls
zoo vreemd tegenstrijdig lijkende zielsbehoeften, zijn menschenliefde en zijn schuwe
teruggetrokkenheid, zijn drang naar ál dieper uitgegraven individueel bestaan, en
zijn besef slechts het minuscuul en onbeduidend deeltje te zijn van een overgroot
organisme: de gemeenschap, de menschheid, de wereld....
In de verschillende figuren van een grooten roman kon hij deze tegenstrijdigheden
doen botsen, en zóó, misschien, éénmaal vinden: hun hoogere eenheid, want die
móest bestaan - zijn eigen persoonlijkheid, zich altijd en ondanks alles één en
ondeelbaar voelend, was er het doorslaand bewijs voor. Ontzaglijk lokte deze nieuwe,
zichzelf gestelde taak, en al dikwijls genoot hij er bij voorbaat van, leefde zich er
droomend in weg, voelde zijn belangstelling voor het pas geschreven tooneelwerk
wegtrekken en verflauwen, zijn afkeer van dat soort productie zelfs nog toenemen.
Doch op andere momenten weer, zeer onverwacht vaak, schoot die belangstelling
machtig omhoog, voelde hij zijn drama plotseling warm in zich leven en bewegen,
hunkerde hij ernaar, het vertoond te zien. Ofschoon, als na iederen voleindigden
arbeid, beseffende lang niet geheel bereikt te hebben wat hij zich vooruit gedroomd
had, was hij toch ditmaal niet te zéér teleurgesteld; gedeelten waren er althans
waardoor iets dieps in hem zich uitgesproken en bevredigd voelde, zoo dikwijls hij
er, herscheppend, aan terugmijmerde.
Opgevoerd moest het worden in elk geval. En wel met Janne Terwijne in de
hoofdrol. Hij zag daar tegen op, en verlangde ernaar tegelijk. Gedurende Liesjes
ziekte was de mooie actrice hem weer wat vertrouwder, zacht menschelijker nabij
gekomen. Zij had haar triomfeerend lachje laten varen, en, op een ernstig-eenvoudige
wijze, blijken van hartelijke belangstelling en genegenheid gegeven. Schuchter, bijna
angstvallig zelfs een paar malen, had ze gevraagd, het zieke kindje een oogenblik te
mogen bezoeken, was dan stil en zacht schreiende weggegaan. En hoe stralend sterk
weer, ja meeslepend uitbundig, leefde haar blijdschap op bij Liesjes heerlijk beter
worden. Ook Tils gevoel voor Janne, als gedrenkt in een verwonderde vereering voor
de onbegrepen artieste, die tevens zoo'n fijn en warm begrijpend mensch bleek te
zijn, groeide nog aan in dien tijd. Haar aanvankelijke angst en achterdocht, zij
schaamde er zich thans een weinig over, en had het besef iets goed te moeten maken,
de behoefte een volkomen vertrouwen te toonen. Toen Huib dan ook, nadat zijn
drama
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was afgekomen, er tegen Til over sprak en beloofde het haar voor te zullen lezen,
vroeg ze, levendig en met warmte, of het dan maar niet het best zou zijn, er Janne
bij te inviteeren. Janne, die er immers altijd met zoo intense belangstelling naar vroeg,
er trouwens ook zoo'n groote rol in zou moeten spelen. Huibs eerste beweging was
er een van verwondering en afweer. Wat? Wou zijn vrouw dan niet liever het eerst,
en alléén.... zijn nieuwe werk....? Er was iets dat hem hinderde in haar argelooze
woorden. Een oude bitterheid krampte pijnlijk in hem op. Maar hij verwerkte dat
snel. Zij meende het blijkbaar zoo goed. En, nou ja, hij wist het ook immers wel, Til
zou het nooit leeren begrijpen, hoezeer in zijn litteraire werk het innigste van hem
zelf was; veeleer zag zij het als zijn naar buiten gekeerden kant. Nadat eenige in
haast gevonden en ietwat wrevelig door hem opgeworpen praktische bezwaren door
Til, op haar beurt, met lichte verbazing ontvangen, en door hen samen tenietgedaan
waren, ging Huib, als met opgeluchte ingenomenheid, op het plannetje in.
Afgesproken werd, de jonge actrice, die haar vacantiereisje al gemaakt had - dezer
dagen begonnen de repetities voor het nieuwe seizoen - den eerstvolgenden
‘Zaterdag-tot-Maandag’ te logeeren te vragen.
‘Vind-je heusch dat het gaat, zeg, op dat kleine kamertje? Zij is zoo verwend’,
opperde Huib nog....
‘Geen nood’, antwoordde Til, met even een wétend lachje, ‘ze zal verrukt zijn’.
Een warmen Augustusmiddag was het, tegen zessen, dat Huib naar het station van
de stoomtram liep, om Janne af te halen. Twee dagen te voren, een avond in
Amsterdam, Melchier Spin en Driesse ontmoetend, had hij hen onverwachts en
terloops over de jonge tooneelspeelster hooren praten. Alsof het van zelf sprak, dat
ieder daarvan moest gehoord hebben, maakten zij vluchtig, lachend en
vriendschappelijk, gewag van haar oude verhouding tot zekeren Van der Fleur, een
jongen bankier, dien ook Huib wel eens als kunstbeschermer had hooren noemen,
maar nog nooit in verband met Janne. Deze verhouding - Huib vroeg niets, maakte
het op uit hun woorden - behoorde al sinds eenige maanden tot het verleden; en
Driesse, als altijd een weinig opgewonden, zich luchtend in krasse beweringen,
verdacht er Gerbrandts van, thans een kansje te willen wagen. Hij was zoo opvallend
vriendelijk en toegevend voor Janne; ze kon haar rollen kiezen. Maar Melchior
schouderschokte en lachte er over. Janne en Gerbrandts? Dat ontbrak er nog maar
aan. The beauty and the beast.... ‘Phoe!’ riep Driesse uit. ‘Ze zou waarachtig de eerste
beauty niet zijn, die een beast verkoos!’
Huib was er diep van geschrokken, maar hij had zich weten te beheer-
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schen, het verhaal kwasi onverschillig aangehoord. In welk een vreemde afzondering
leefde hij toch, ondanks zijn eigen zoogenaamde ‘publiek persoon’ zijn, algemeen
bekend.... Hij schaamde zich een beetje over 't geen hij voelde als naïeve
onwetendheid - liet intusschen niets merken, noch van die onwetendheid, noch van
die schaamte. En sinds dat oogenblik had hij er telkens weer aan moeten denken: dat
was dus de man van de roode bloemen geweest? Maar hoe kwam het dan, dat aan
die verhouding een - blijkbaar vrij plotseling - eind gekomen was? Zou Janne
werkelijk om Gerbrandts, of... om een ander...? Huib ondervond een lichte siddering,
zoo vaak hem deze onderstelling, als een stoot van het leven, trof; hij wist zelf niet,
was het nu schrik of vreugde, ijdele zelfvoldoening, 't geen hem vlaagde door de
ziel? Ook thans weer, terwijl hij naar het station liep, versnelden zich trillend zijn
sterke stappen en rechtte hij 't kloppende lijf, zóó zijn borst verruimend, zoo vaak
daar weer in zijn gedachte kwam die verwonderlijke mogelijkheid: Janne Terwijne,
die om hém.... O, wat hemzelf betrof, hij wist het aldoor wel, oppassen moest hij,
oppassen! Zij had iets zoo prikkelends, opwindends in haar sterke blikken, haar
aanstekelijk luchthartigen lach, haar warm streelend stemgeluid...., ja en dan die
smijdig bewegende, als uitnoodigende gestalte.... Maar Huib, tijdens Liesjes ziekte
inniger dan ooit aan Til gehecht geworden, wierp gedachten aan ontrouw met afkeer
van zich. Onzin bovendien, te gek om alleen te loopen, dat iemand om hem, die
getrouwd was, en eigenlijk niets dan een saaie werker.... niet eens meer jong....
Bijna kinderlijk beweeglijk kwam Janne de tram uitwippen en vlug op hem toe.
Al op een afstandje stak ze een hand uit, lachten haar oogen in de zijne. En als altijd,
wanneer hij haar een poosje niet gezien had, gaf haar aanblik Huib een schok van
bewondering. Wat voor romans dit mooie meisje dan al doorleefd mocht hebben, ze
trad er jong, gaaf, glanzend uit te voorschijn. Zou haar gevoel dan nooit diep zijn
gegaan? Was het alles alleen avontuurlijkheid? Zulke gedachten vertroebelen een
oogenblik Huibs aandacht; wat hakkelig schorden zijn groet en welkomstwoorden,
wat schutterig liep hij om haar heen, nam haar koffertje over; en wél hoorde hij, met
genietende herkenning, haar vol en klankrijk geluid, verstond toch maar amper de
opgetogen woorden: ‘Een heerlijk idee, zeg, tot Maandagmorgen hier buiten, bij
jelie, en jij voorlezen je nieuwe stuk.... Verrukkelijk! Een paar echte schatten zijn
jelie toch!’ En haar rechterhand, als kon ze niet geheel van hem afblijven, betikte
even Huibs bovenarm. Hoogland bloosde en lachte maar wat in een vreugdige
verwarring ‘Ja-ja, hè, ja-ja.... En hoe is het, heb je een goeie reis gehad?
‘Nou alsjeblieft!’ - en haar oogen, naar de zijne opgeheven, straalden
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verrukt - ‘met zóó'n vooruitzicht! Ik ben toch zoo verschrikkelijk verlangend, zeg.
Haast niet om uit te houden.... Begin je van avond al? Toe, doe dat maar....’
‘We zullen zien, we zullen zien... Wat mij betreft...’ Huib herstelde zich onder het
loopen, lachte weldra rustiger terug. Kom, hij moest er nu ook maar eens ten volle
van genieten, haar bij zich te hebben. Door de dorpslaantjes stapten ze in een licht
stimuleerend getweeën-alléén zijn, fier en veerkrachtig. Ondanks de namiddagzoelte
scheen er iets frisch en nieuws door de lucht te trillen. Uitdagend bijna ging Janne's
blik naar de menschen terug, die hen strak bekeken.
Ook haar binnentreden, in het wat popperig huisje aan den boschrand, één-en-al
blijdschap en belangstelling leek het opnieuw, één-en-al ruisching en beweeglijkheid.
Zij kuste Til, naar fransche wijs op beide wangen, hief Liesje, die daarvoor anders
door de meeste menschen al te groot werd gevonden, met een juichkreet in de hoogte
en drukte haar onstuimig tegen zich aan, gaf dan ook het boersche dagmeisje een
hand - 't kind bleef er met open mond van staan te kijken, staarde ook haar knuistje
nog eens aan, dat ze vervolgens met den achterkant langs den snuffenden neus haalde.
- In de huiskamer gekomen, vatte Janne het nog teere Liesje onder de dunne armpjes
en danste met haar rond de tafel, kuste Til opnieuw, juichpraatte over de heerlijkheid
van alles en lachte om haar eigen opwinding, hipte dan haastig, achter haar gastvrouw
aan, naar het logeerkamertje, boven, maar kwam verwonderlijk gauw terug, in een
eenvoudig zomersch, maar blijkbaar splinternieuw, mousselinen toiletje, licht gelig
met een goud-gele ceintuur, waardoor de stralende feestlijkheid van haar verschijning
nog werd verhoogd. Huib zag er zijn ziekelijk-bleeke vrouw, in haar stil-grijze stofje,
armelijk bij vergrauwen. Tils melancoliek groote oogen, in bewondering op Janne
gevestigd, ontroerden hem. Hij bleef er een poosje verstrooid en zwijgzaam van....
Intusschen had een groote doos bonbons, met zijden linten, door tante Janne voor
haar meegebracht, ook Liesje bijkans overstelpt.
Doch weldra begon de maaltijd en zaten zij rustig tezamen in de genoeglijk intieme
vreugde van vrienden die elkander terugzien onder verwachtingsvolle
omstandigheden. Janne sprak telkens van haar benieuwdheid naar het nieuwe stuk,
knikte er Til eens bij toe, als in een dankbare verstandhouding, of streek een vinger,
zacht, langs Liesjes strak-teer wangvelletje - met een guitig en vroolijk blozend
opkijken gaf het kind haar deze oplettendheid terug - dan weer wierp ze den zonnigen
gloed van haar blik, sterk en recht, in Huibs zinnende oogen - ook hij dacht aan zijn
werk in licht opzien tegen de voorlezing - en deed haar geestig neuspuntje bewegen
als in het genot eener stille ver-
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kneutering. Oogenblikken waren er in dit samenzijn van een vredige en zacht
ontroerende vriendschappelijkheid. Ook Til knikte Huib soms eens toe, deed haar
weemoedigen glimlach langs hem en Janne glijden. Zóó'n meisje, ging het plotseling
door haar heen, zóó'n vrouw had hij eigenlijk moeten hebben, haar lieve Huib - o,
ze wist het wel, zij was te oud voor hem en haar levensvaart kon de zijne niet
bijhouden. Alleen.... ze had hem zoo lief.... Vol teederheid opnieuw keek zij Huib
naar de oogen. Hij zag het niet. Dan weer terug op haar bord....
In de kleine veranda opzij van het huis - Liesje was, na het onmisbaar
kwartiertje-stoeien met vader, door tante Janne naar boven gedragen en uitgekleed,
door moeder toegemoffeld en goe-nacht gekust - begon Huib zijn lezing. Hij had
aanvankelijk wat last met zijn stem, moest even ophouden, diep ademscheppen, een
hand op zijn hart, dat licht benauwend bonsde. Maar 't ging al vlotter, hij kwam erin;
voor zoover mogelijk zonder de namen der personen te noemen, hen slechts
aanduidend door kleine toonveranderingen, las hij warm en levendig door, een weinig
acteerend nu en dan, doch bijna zonder op te kijken naar Tils of Jannes oogen, in
een ternauwernood bewuste beduchtheid, den gewenschten indruk niet onmiddellijk
in hun blikken terug te zullen vinden. En zoo bleef er geruimen tijd afstand en als
een ijle rust tusschen hun zittende lichamen, leefde ieder voor zich, was daar enkel
het krachtig geluid van den lezende - nu echter, vooral voor hemzelf, in zijn werkende
verbeelding, meer en meer veranderde in de stemmen zijner dramatische personen.
Het was of zijn stuk al werd opgevoerd; voor het eerst kwam het uit de
sprookjesslaap der letterteekens, en leefde, luid-uit, z'n sterk-eigen leven; zij
met-z'n-drieën, ze zaten er maar bij, en luisterden en keken. En zonder dat ze elkander
toeblikten, in deze gezamenlijke aandacht, verdiepte zich de sfeer van hun bijeen-zijn.
Maar na de laatste woorden van het eerste bedrijf zweeg Huib, keek uit zijn
handschrift op, het eerst zijn vrouw aan. Til oogpinkte hartelijk terug; zij scheen zeer
geboeid; Huib voelde dat zij een weinig trotsch was op haar knappen man, die zoo
iets kon maken, heelemaal uit zijn hoofd, en het nog zoo goed voorlezen op den koop
toe. ‘Ziezoo’, zei ze opstaande, ‘nu wil je zeker eerst wel een kopje thee?’
Dan ging zijn blik op Janne over, nog wat aarzelig en schuw. Een seconde maar
trof hem haar stil-strak, bijna nog koel starend oogenzwart. Dan wendde haar peinzig
turen zich van hem af; 't was of trok ze 't naar binnen, onbewust. Zij zweeg, bleef
zwijgen. Huib hoestte eens. Tils thee-inschenken en toereiken bracht wat ontspanning.
Eindelijk kon Huib het ook vragen: ‘Wel.... wat vinden jelie?’ Hij keek er andermaal
bij naar Janne.
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‘Nou,’, kwam Til, een straal dampend water in haar trekpot mikkend, ‘erg interessant,
hoor! ....Gut, zeg, ik begrijp maar nooit, hoe kom je toch aan al die....’
‘Och nee, toe’, was Janne intusschen ingevallen, trappelend even van ongeduld,
‘nog niet praten, nog niet praten! Doorlezen, Huib, wil-je?’ Haar stem had een diepen,
verernstigden klank. Hoogland voelde er zich door gerustgesteld, verheugd. Even
keken ze elkander aan, en zie, op slag doortrilde hen weer de notie hunner, als
ondergrondsche, altijd opzettelijk onderdrukte verstandhouding, die vreemde, nooit
geuite, toch hun beiden heimelijk zoo welbewuste, wederzijdsche aantrekkingskracht.
Zich snel afwendend greep Huib zijn manuscript weer op. ‘Het tweede bedrijf dan’,
zei hij wat jachtig en kuchte fel. ‘Er zijn er vier’. Hij keek op zijn horloge. 't Was
nog vroeg.
En weer steeg en daalde, donkerder, of schalde heller uit, de in haar dieper lagen
thans voortdurend stil ontroerde mannenstem. De handeling in zijn stuk, in het eerste
bedrijf nog meerendeels van een losse levendigheid, grijpend links en rechts, scheen
zich saam te trekken. Sommige woorden bonkten al zwaarzeggend neer, andere
trillenden op als schuwe vogeltjes, een stemming heerschte als 's zomersmiddags,
buiten in het land, wanneer telkens vochte wolkenmassaas, voortdrijvend, het zonlicht
ondervangen, dat een oogenblik later weer juichend neerstort, triomfantelijk,
áloverheerschend.
Middenin een scène deed Til, die trachtte voorzichtig de kopjes te zamelen om
nog eens in te schenken, plots, tinkend, er één van rammelen; ze schrok: ‘o jé!’ Huib
keek op, gestoord, zag dat Janne, een hand op Tils arm, haar als smeekend tot wachten
en stil zijn maande; hij fronste de wenkbrauwen, schraapte zich de keel, las dan
verder met vernieuwde stem. Maar de stilte en innige luistering hernamen zich niet
zoo onmiddellijk. Er bleef iets hinderen. Gelukkig was spoedig daarop ook dit tweede
bedrijf tot het einde gelezen. Huib zweeg.
Als uit een beklemming sprong Janne op. Til keek er verbaasd naar. Het slanke
meisje richtte zich ten volle, wierp het hoofd in den nek, bracht ook de schouders
naar achter en haalde een paar maal diep en krachtig adem. ‘God, God!’ riep ze, als
in ontsteltenis. Huib schrok ervan. Zou ze.... zich herkend hebben? ‘Het is.... het
is....’ begon ze weer, ‘o, haast ál te waar, haast pijnlijk.... Maar uitstekend, hoor,
magnifiek.... Alleen, hoe zal ik dat ooit kunnen spelen? ....Om aan dood te gaan!’
‘Ja’, zei Til nu ook, wijdopen de donkere oogen, waar vocht over glom, ‘ik vind
het ook verbazend spannend, Huib. Hoe moet dat verder gaan.... Dat vrouwtje....
Zouden er heusch zoo zijn? .... 'k Geloof het óók wel’ - ze knikte goedig en wijs ‘Och-och! ....
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't Lijkt me anders wel wat voor jou om te spelen, Janne, al ben je zelf zoo heel
anders....’
‘Wat zeg je? Anders?’ kreet het meisje, heen en weer loopend, de wenkbrauwen
opgetrokken, blosjes als vlekken onder oogen-in-doffen-gloed ‘Pfa!’ En ze schudde
de vuisten. Haar blik gleed langs Huib, maar hij vermeed haar aan te zien.
Til kleurde langzaam, verlegen, verbaasd. ‘Maar natuurlijk, zeg, wat dacht je dan?’
Iets droefs lag in haar stem. ‘Jij.... je bent toch oneindig zachter, liever.... Hoe zal ik
zeggen.... Och toe, Huib, help me 'is.... Zoo is toch Janne niet, is 't wel? Dat is immers
ook niet je bedoeling....’
‘Wat? Och.... Wel nee, wel nee.... Dat wil zeggen, ik.... hoop natuurlijk dat er....
nu ja.... véél vrouwen, véél menschen in het algemeen zullen zijn, die zich
eenigermate.... Herkennen is te sterk....’ hakkelde Huib. En hij wreef zich het
achterhoofd. ‘Het is een type, hè?’ Dan, wat driftig: ‘Nou zeg, wat vinden jelie, zal
ik doorlezen, of de rest morgen?’
‘Doorlezen, in godsnaam doorlezen’, riep dringend de actrice.
‘Die Janne!’ glimlachte Til met een lichte fronsing. ‘'n Opgewonden standje ben
je, dat 's zeker’. En tot haar opblikkend, nog in lach, kneep ze even in Jannes arm.
‘Ik zou zeggen, mannie, nog één bedrijf dan, hè? 't Wordt anders zoo laat. Denk
eraan, je hebt nu eindelijk ook eens vacantie; nu moet je er ook echt van genieten. 't
Is al inspanning genoeg....’
‘Hm! Jawel! Nou, vooruit maar weer....’
En Huib las zijn derde bedrijf. Het daglicht kwijnde intusschen, meer en meer;
schaduwen verdiepten zich; de schemer trad in - buiten werd de stilte mysterieus.
‘Zal ik de lamp halen?’ interrumpeerde Til haastig.
‘Nee-nee, zeg, dank je, het kan nog wel....’
Nu ging het naar de crisis. 't Was duidelijk dat de heldin zich overspande. Haar
overmoed deed grepen in de ijlte. Reeds dreigde ze neer te storten. Geheel alléén
stond ze thans. Toch nog fier overeind - triomfeerend, tartend.... Daar naderde haar
het medelijden, troostend ongevraagd, tastten deemoed en menschelijke goedheid
haar trotsche zelfzucht aan, trok de bleek-starre twijfel haar met stroeve lippen tot
zich. En ach! ook het nuchter sarcasme, de platte superioriteit der brave en verstandige
burgerlieden, ze kregen vat op haar.... Huibs stem had moeilijke momenten, sloeg
over soms; het leed van zijn eigen geesteskind greep hem fel in de borst; de bitterheid
van haar nederlaag; het scheen de zijne geworden. Eens was het of zijn tanden
knarsten. Verschrikt, verontrust, de weeke mond een weinig geopend, keek Til naar
zijn gezicht.
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En een groote stilte ontstond toen Huib, opnieuw, zweeg. Janne snikte zacht in haar
handen. ‘Mooi, heel mooi, mannie’, zei Til gedempt - opgelucht, doordat ook dit
bedrijf was ten einde. ‘Al begrijp ik het nog niet allemaal.... Maar laten we 'r nog
maar niet over praten dan hè? .... Toe, jongens, ophouden nu, hoor.... Morgen komt
er weer een dag.... Wat? .... Zeg, Huippie, ben je niet doodmoe....?’
‘Och nee toe, alsjeblieft, alsjeblieft’, smeekte Janne met een door tranen half
verstikte, toch nog melodieuse stem, en zij schoof haar stoel tot bij die van Huib,
greep zijn hand, die 't manuscript, al dichtgeslagen, krampig omklemde, streelde
even, als in onweerstaanbare teederheid, die strakke vuist. ‘Zoo kunnen we toch niet
gaan slapen.... God maar zeg, hoe is het mogelijk, hoe heb je dat allemaal zoo
begrepen, zóó.... Je bent een griezelig knappe man. Ik ben haast bang van je. Maar
o, ik bewonder je.... enorm!’
Til keek verbaasd, verstoord een oogenblik. Tot driftige ergernis kwam het echter
niet gauw bij haar. Haar teeder gevoel voor het smeekende meisje was te groot.
Daarbij, ze wist niet of Huib soms zelf niet liever.... ‘Wou jij 't laatste bedrijf nu ook
nog hooren’, vroeg ze met zacht verwijt. ‘Ja gunst, ik zou 't natuurlijk ook wel graag
willen, zoo is 't niet, maar.... is 't nog lang, Huib? .... Zeg, mannie, wat vin'je zelf,
ben je niet vreeslijk moe?’
Huib knikte maar eens naar zijn lief-bezorgde vrouw, moest een paar malen slikken,
iets wèg.... Dan tastte hij weer naar zijn schriften. Een zekere angst, onverwacht, had
hem aangegrepen. Waar ging het eigenlijk naar toe, dat van Janne en hem? Die
streelende hand, bijna had hij haar gegrepen, driftig gezoend.... Toch, ja, het moest
nu maar, tot het slot.... Zou hij morgen niet opnieuw zoo worden, zoo week, zoo
ontroerd....
‘Nee, wacht dan nog even. Je kunt niets meer zien. Ik zal de lamp halen’, zei Til.
Terwijl ze weg was keken Huib en Janne, ofschoon elkvoor-zich zwaar voelend des
anders dringende tegenwoordigheid, elkander toch niet éénmaal aan; ze wachtten,
wisten zelf niet waarop....
Nu brandde de lamp. Ook zweefden er gonzende meer en meer muggen de kleine
veranda in. Uiltjes omfladderden het vurige glas. Til keek ernaar, afgeleid, angstig;
hoe moesten die beestjes Huib gaan hinderen. Maar Huib schudde zijn hoofd maar
even nu en dan, sloeg kort met zijn zakdoek, of streek ermee langs het bezweete
voorhoofd, las door intusschen, in een soms alleen wat al te jachtig tempo. Janne,
diep voorovergebogen, haar hoofd met beide handen op haar knieën steunend, scheen
Tils ongerustheid niet eens te bemerken, noch iets van die muggen....
Terneer lag ze thans, de hoogmoedige schoonheid. En de kleine ver-
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standigen grinnikten. Wijs knikten de brave burgers. Maar met haar diepe toewijding,
niet vragend zelfs naar verklaring, waakte de goedheid, het geduld, de
zachtmoedigheid. Sterven moest ze, de overwonnene, de opgebrande, sterven, maar
niet meer alléén: een hand hield de hare omklemd. En haar laatste woord was er een
van dankbaarheid: ‘Dus zijn er toch zoo als jij.... Dat is heerlijk, heerlijk....’
‘Gordijn’, zei Huib kort.
Toen, driftig, wierp hij zijn cahiers op het tafeltje, liep den tuin in, snel. Tot in het
bosch daarachter ging hij - het was dampig buiten, met wat zwakken maneschijn.
Huib stond stil, streek zich herhaaldelijk over het achterhoofd een trillende, gloeiende
hand; tranen prikten in zijn oogen; maar hij voelde zich zéér gelukkig. Dit werk was
goed, het was geslaagd tenminste. Een weinig geëxalteerd, het laatste gedeelte, dat
voelde hij nu wel. Geloofde er toch niéts aan te kunnen veranderen. Het was zooals
het wás, noodzakelijk. Hadden ze wat te beweren, de heeren krantenschrijvers, kon
je ze gelijk geven zelfs!
‘Ben je daar, Huib,’? 't Was Tils ongeruste stem. Ze kwamen hem samen achter
op. ‘Toe zeg, hier, zet je pet op, vent, je bent zoo warm’.
‘Laten we nog even een eindje de weg oploopen, vinden jelie goed?’ vroeg Huib.
Hij liep tusschen hen in. Maar ze raakten zijn lichaam niet aan, ook Til niet. Er
scheen iets van hem uit te gaan, dat hen weerhield. Huib merkte het, proefde er, één
kort oogenblik maar, zijn noodlottige eenzaamheid in, greep dan haar beider armen,
drukte ze krampachtig tegen zich aan.
‘Toch maar goed, zeg, dat 't je hebt uitgelezen?’ zei Til met warmte. ‘Nu weten
we tenminste.... Och die arme, arme.... Dat laatste vind ik, geloof ik, wel het
allermooiste....’
‘O zoo, vond je?’ Even trilde wat wrevel en spot in Huibs schorrig geluid. ‘Ik
dacht, om je de waarheid te zeggen, dat het juist het zwakste was. Een beetje te
opgewonden geschreven.. geëxalteerd.. Hm!.. Ja.. gebeurt me wel meer’.
‘Och nee toe, stil nu toch,’ smeekte Janne. En weer streelde ze teeder de hand die
over haar arm lag. ‘Ik kan er niets kwaads van hooren. Het is een wonder, verrukkelijk.
Wat een vondst ook, zeg, naast háár dat zachte, deemoedige, toch zoo hoog en ruim
voelende van die verpleegster. Om jaloersch op te zijn. Ja-ja, in deemoed alleen is
de ware, de hoogste superioriteit. Ik voel het wel, maar ik zal het toch nooit zoover
brengen’.
‘En het ook niet willen misschien.... niet willen....’ voegde ze er fluisterend aan
toe.
Stilte volgde. Hun stappen knerpten in het grint. ‘Nu omkeeren, hoor, ik durf zoo
ver niet van huis... Liesje mocht eens roepen, ze droomt soms zoo angstig,’ zei Til.
En toen ze dicht bij huis waren: ‘Wacht, ik zal
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vooruitgaan, binnen het licht aansteken.... moet toch ook nog even naar Lies, en dan
wat opruimen’.
Zoo bleven, een paar minuten, op den donkeren weg, Huib en Janne alleen. Ze
hadden elkander losgelaten. Ze voelden het beiden, nu móest er iets komen. Toch
duurde het nog... Maar plotseling, grijpende zijn afhangende rechterhand met haar
linker: ‘Huiblief,’ zei ze, ‘ik dank je, hoor! Heerlijk dat je 't mij hebt willen voorlezen.
't Is zoo prachtig, prachtig! Maar zeg, durf je 't mij nu heusch wel toe te vertrouwen,
om dat te spelen?’
‘Toevertrouwen?’ Hij sprak gesmoord. ‘Maar 'k heb het toch immers voor jou
gemaakt.... zooals je me gevraagd hadt’.
‘Wàt zeg je?’
Ze stond stil, hield nog altijd zijn hand vast, zoodat ook hij moest blijven staan.
‘Voor mij gemaakt....? O, maar....!’
Zooals je me gevraagd hadt, klonk het in haar na. In die woorden leefde heel zijn
nobel-trouwe hart. Janne schaamde zich een beetje. Recht tegenover hem ging ze
staan, greep zijn beide armen. En Huib voelde haar ontroering beven. ‘En zeg, denk
je heusch.... geloof je, dat ik het zal kúnnen?’
Vagelijk maar, in den zwakken schijn der maan, onderscheidde de lange Huib het
tot hem opgericht gezichtje, ook toen het vlak bij het zijne was. Maar haar warmte
en den geur van haar woelige haar, hij onderging ze te sterker. ‘Ja zeker, zeker, zal
je het kunnen,’ zei hij heesch; dan, zich losmakend, maar vattend meteen haar tengere
schouders in zijn groote, nerveuse handen: ‘Wij zullen er samen aan werken, hè?
J i j begrijpt me zoo.... We zullen er iets moois van maken, Janneke, jij en ik!’
‘O Huib, Huib!’ Even boog zij zich, drukte het hoofd met den zij-zachten haardos
onstuimig tegen zijn schouder op. Hoogland wankelde, een stap terug. ‘Je bent lief,’
zei hij. Nauwelijks nog verstaanbaar was zijn stem. ‘Maar zeg Janne, toe, laten we
nou na' binnen gaan....’
Een andere Janne Terwijne, dan ze tot nog toe gekend hadden, zagen Huib en Til
dien volgenden dag, dien wat loomen, vermoeiden Zondag, op hun wandelingetjes,
hun zitten in tuin of veranda, praten, koffie- en thee-drinken, spelen met Liesje....
Een waas van ernstige verdieptheid lag over haar telkens afwezige oogen. Soms, stil
zinnend voor zich heen, prevelde ze iets, boog diep, of schudde naar achter, het
warm-blonde hoofd, en lachte wat, licht droefgeestig wel eens, dan plots met
uitdagend gevonk. Was ze even met Huib alleen dan keerde aanstonds hun praten
terug naar het nieuwe stuk, naar de rol der heldin vooral, in verschillende scènes.
Janne vroeg en Huib antwoordde. Met Til erbij ging dat minder vlot, scheen zich
geen van beiden vrij uit te spreken; te duidelijk bleek ook,
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Til stond wat vreemd tegenover dit nieuwe werk van haar man, sprak er aarzelend
over, zij het zonder onwil of verzet.
‘En toch, zeg... nee, nee!’ stootte Janne plotseling uit - ze liep met Huib in het
tuintje - ‘toch geloof ik, dat ik niet bezweken zou zijn!’ Vaag verwonderd keek Huib
opzij. Zij had haar fijn gevormde kin en smalle onderkaak naar voren gestoken; de
losgelaten lip trilde; de oogen, bijna dicht, als om hun brand te smoren, loerden strak
door de spleten; ook zag hij haar handen, trillend gebald, langs haar heupen wiegen.
Zoo was er iets wreeds in haar; Huib wist plotseling dien indruk al eens vroeger
gekregen te hebben - als een kilte streek de herinnering langs hem heen. En daar hij
begreep iets te moeten zeggen: ‘Och ja.... och ja!’ Met een ironisch lachje, zich als
vooruit excuseerend over de banaliteit van het antwoord: ‘Ieders leven loopt weer
anders.... Misschien heb jij wel meer.... chance!’
‘Of meer zelfvertrouwen, of meer trots.... Onverschilligheid voor mijn part! .... Ik
weet het niet....’ En even later, nerveus zijn arm grijpend: ‘Dat is wel zeker Huib,
dat jij mij veel beter ziet dan ik ben. Gróóter vooral. Zóó.... God, nee, zeg.. helaas,
zoo is het niet.... Eigenzinnigheid en egoïsme, voilà tout!.. Soms, wil je gelooven,
vind ik mezelf gewoonweg slecht, een gedegeneerde.... och, je moest weten!’
‘Wát?’ Hij maakte een beweging van ergernis, en of hij stil wou blijven staan.
‘Hoe kom je....?’
‘Stil! Loop door! Til kijkt naar ons, boven, voor het raam. En ik wil niet dat ze
óóit.... om mij....’ Ze sprak jachtig, heesch. ‘Ik weet het ook niet, hoor.... Ik vind het
natuurlijk wel heerlijk, dat jij me zoo ziet.... dat jij tenminste.... nog in me gelooft....
O, Huippie, ik vind je toch zoo'n schat van een kerel!’
Hij voelde haar warme hand zijn arm omklemmen, kon niet dadelijk antwoorden.
Even grepen ook hun blikken elkaar met innigheid. Toen beheerschte hij zich en zei:
‘Maar kom zeg, geloof je nu niet dat ieder mensch wel's voelt... zulke dingen?
Duizendmaal slechter dan de menschen van ons denken zijn we trouwens allemaal.
Maar óók duizendmaal beter. Er komt maar zoo weinig aan den dag van ons eigenlijke
wezen, dat 's de heele kwestie!’
‘Zou je denken? Ik weet het niet. Ik.... Ik weet alleen, dat het leven kort is, en dat
ik het léven wil, zoo diep en hevig mogelijk!’
‘Nu, daar heb je dan ook je kunst voor,’ zei Huib, bijna streng.
Toen kwam Til in de veranda, met limonade. Ze riep hen.
In den avond trad er, tot aller heimelijke verwondering en vaag angstige hindernis
een zekere verkoeling tusschen hen in. Dat begon aan tafel al. Huib en Janne kibbelden
wat over artistieke opvattingen, zoodat Til
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moest trachten hen af te leiden, vroolijk te doen. Toen was Liesje er trouwens ook
nog. Maar na het gewone programma: spelen, naar bed brengen, gôe-nacht-kussen,
bleek de stemming onveranderd. Wat vermoeidheid, dacht Huib, na de groote spanning
van gisteravond. ‘Kóm Janne, een sigaret’.... ‘Heel graag, Huib’. Maar hij merkte er
niet tegen op te kunnen, voelde ál strakker zich verstillen, wrevelig worden, op 't
norsche af. Janne lachte soms wat en plaagde hem. Maar ook haar lach klonk te schel
en haar woorden niet hartelijk. Zoodat Til tenslotte weer haar best moest doen, er de
lust en de gezelligheid een beetje in te houden, en ze blij waren, alle drie, toen het
eindelijk tijd was om naar bed te gaan.
Den volgenden ochtend, nuchter bij de zaak, haastig en zonder momenten van
toenadering of vertrouwelijkheid, vertrok Janne. Het kind, gelukkig, gaf telkens een
vroolijke noot. Tante Janne werd in optocht naar de tram gebracht. En zie, bij het
afscheid, het bedanken, ontstond toch opnieuw iets van innigheid, van zich samen
herinneren. Huib en Til glimlachten, wuifden Janne na. Zonder het elkaar te bekennen,
terwijl ze naar 't huisje terugliepen, voelden beiden zich zonderling opgelucht.... 't
Geen Huib niet belette nog dien zelfden dag, 's middags, in 't stilstaande uur, liggend
en lezend, op den grond in het boschje, met pijnlijkheid een heftig terugverlangen
naar het meisje te ondergaan.
Hij dacht daar ernstig over na. Hij begreep dat hij vechten moest. Welnu, dan
vechten.... Zijn nieuwe stuk, hij had het moéten schrijven. En dat Janne het spelen
zou.... och, het sprak immers van zelf, kón eenvoudig niet anders....
Al twee dagen later een brief van Gerbrandts. Hij had alles gehoord over 't nieuwe
drama, vroeg er dringend om, noodde Hoogland het binnenkort te komen voorlezen
in den kring van hen die het - zonder twijfel met groot enthousiasme - zouden spelen.
En zoo geschiedde. Ergens in 't oude theatergebouw, een killig verlichte, groezele
zaal, met kale wanden, een planken vloer - doch omringd door een warm-aandachtig
gehoor - zat Huib te lezen. Kleine kreten van bewondering vuurden hem aan.
‘Prachtig, prachtig,’ galmde Gerbrandts, wien het trouwens onmogelijk was zichzelf
zoo langen tijd niet te hooren, ‘kerel, wat een kijk op 't tooneel heb je toch!’ Ook
Driesse, Spin, en Ruth van Dijck, tusschen de bedrijven, waren luidruchtig in hun
bewondering. Met goedkeurende knikjes, blond en wat kwijnend, glimlachte mevrouw
Gerbrandts. Terwijl Janne, wég opnieuw in haar schitterende rol, glansoogde
diep-verstild met ontroerde voldoening; zij voelde zich één met Huib Hoogland, zijn
heimelijke inspiratrice; trotsch en blij met het nieuwe stuk dat van hém en... van háár
was. Als Huib haar kant opkeek, voelde hij aanstonds haar blik, die met vurige
innigheid doordrong tot diep in zijn wezen.
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Afgesproken werd, dat met de repetities zoo gauw mogelijk begonnen, maar 't stuk
pas in 't eind van November of begin van December opgevoerd worden zou. Want
láng en goéd moest het ingestudeerd.
Intusschen hadden de Hooglands, op hun stadsche bovenhuis teruggekeerd, aanstonds
hun gewone leven hervat. Ietwat driftig zelfs, als hals over kop, stortte Huib zich in
zijn werk. Een altijd drukke, roezige periode in zijn uitgeverszaken, die
najaarsmaanden, waarin de meeste boeken verschenen. Hij had er verscheiden dat
jaar. Wetenschappelijk socialistische waren erbij; hij verwachtte daar veel van. Want
dat het socialisme de toekomst was, stond nu wel vast voor Huib. Ook zijn eigen
diep-innerlijke lust en drang, zich bij de rooden aan te sluiten, groeide voortdurend;
toch kwam hij daar - door een altijd weer terughuiveren voor elke beslist politieke
daad - voorloopig nog niet toe. Maar over die socialistische boeken had nu hij al (en
dit voor het eerst sinds zijn optreden als directeur) eenig geharrewar met de
commissarissen zijner vennootschap. Zij vonden, dat hij hen had moeten raadplegen
alvorens tot zulke uitgaven te besluiten. Hoogland antwoordde met een verwijzing
naar de statuten, die dit raadplegen enkel voorschreef bij financieel véél ingrijpender
plannen.
Dit kleine ruzietje, maar vooral de sfeer van lichte verstoordheid en wantrouwen
die eruit overbleef, hinderden Huib - in roes van voortdurende bezigheid deed hij
zijn best de gedachten eraan van zich af te zetten.
Nog zelden in zijn leven had hij zóó onophoudelijk en ingespannen gewerkt. In
zijn avonduren, als er geen dringende andere dingen waren tenminste, zat hij te
schrijven: zijn nieuwen roman. Te overijld begonnen, ook daarmee, verwarde hij
zich weldra in zijn ideeën; het werd sukkelen, knoeien; een laten avond, vermoeid
en driftig, vernietigde Huib dan ook dat begin weer en liep er vervolgens nog weken
mee rond, in zijn hoofd componeerend. 's Nachts lag hij er urenlang mee wakker, of
zat, overeind in zijn bed, aan zijn werk te denken, zag zijn menschen bewegen,
beluisterde hun stemmen. Een oud man was er ditmaal bij, die hem bizonder boeide,
een vader, zooals hij er zichzelf een zou gewenscht hebben; een meisje ook, ernstig
en eenvoudig, toch volstrekt geen zeurtje, maar levend, vroolijk en intelligent, waar
hij veel van hield... Niets zwoels was er in of om haar... Plotseling schreef hij een
nieuw begin, en zie, dit werd dadelijk goed; hij was er blij en gelukkig mee, beloofde
zich véél van het nieuwe boek, dat zijn naam als schrijver voor goed moest vestigen,
hem ‘beroemd’ maken!.. O, zulke gedachten en voorstellingen, hij lachte er altijd
wat mee in zijn binnenste. Roem, was dat eigenlijk wel iets? .... Pf! .... Een waan....
En dat vooral in Holland.... Een vervelende nieuwe straat, die ze doopen met je naam..
ná je dood goddank! Toch kon hij zich zijn eerzucht niet ontkennen, toch
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wist hij tenslotte dit altijd sterk gewenscht te hebben: erkend te worden, als i é m a n d ,
een mán, een kracht, een bron van innerlijk leven voor zijn landgenooten....
Dit jaar, het laatste der negentiende eeuw - zoo hoopvol voor den hollandschen
stam als het ingezet had, was het niet gebleven. In Mei werd de Oranje-Vrijstaat, op
één September Transvaal tot Britsche kolonie verklaard. Wel bleek door zoo'n
officieele verklaring 't verzet der volhardende Boeren allerminst uitgeput, behaalden
zij zelfs, na hun groot échec van den vroegen zomer, thans weder voordeel op
voordeel; tóch, op een duurzamen keer, op de ‘uit-eindelijke overwinning’ dorst wel
niemand meer te hopen. En ook het politieke en economische leven in Holland
onderging een terugslag. De meeste stakingen mislukten, geheel of grootendeels.
Neen, met de nieuwe eeuw zou nog geen nieuwe levensperiode voor het oude Europa
intreden; veeleer bevestigden zich de krachten van kapitalisme en reactie.
Daartegenover groeiden de socialisten voortdurend in getal. Maar vóór dit getal een
méérderheid kon zijn geworden....
Overigens, er leefde, er sprankelde nog wel iets uit Holland, ook in de kunst, in
Huibs geliefde literatuur vooral. De beweging van tachtig had de jongere geesten
duchtig aangetast, zich uitgebreid tevens over ander geestelijk gebied: filosofie,
architectuur, kunstnijverheid. Het fragmentarische en kortademige van het eerste
proza der Nieuwe-Gidsers, het wekte bij Hoogland... en lang niet alleen bij hem
goddank... in deze laatste jaren een streven naar forscher, manlijker, breeder aangevat,
krachtiger voleindigd werk. En ook begon het nieuwe sociale gevoel zich, zij het
nog aarzelend, uit te spreken. Tóch, welk een sombere tonen nog overal, welk een
moedeloos berustend pessimisme! Als een mist scheen de troosteloosheid in de
hoofden der schrijvers te hangen. En dat stille trieste, in wazigheid gedrenkte, ook
Huib voelde er zich telkens weer door aangetrokken, ja als verziekt somtijds;
melancolie kon als een bedwelming hem bezitten; en altijd vond hij gronden genoeg
voor zoo groote zwaarmoedigheid. Was daar niet de eeuwige pijniging der
levensraadselen, het duister probleem der algemeene doelloosheid en
onveranderlijkheid? En die geesels der menschheid: ziekte en armoe, overheersching
en onrecht, verwildering en zielsbederf, wanneer lieten zij af? Zou dan een blijde
levensopvatting geen blijk zijn van domme oppervlakkigheid....? Toch bleef hem
ook voortdurend iets hinderen in die eigen gedachten, iets prikkelen in het pessimisme
zijner collega's. Het deed weer nieuwe vragen stellen. Was er geen loome gemakzucht
in, teleurstelling misschien over persoonlijke onmacht? Naast al de ellende bood het
leven dan toch ook de hoogste en heerlijkste ontroeringen, verrukking door
schoonheid, vreugde en blijheid door liefde en levenskracht.... Oppervlakkigheid?
Domheid....? Maar men moest misschien juist wel zéér intelligent en heelemaal niét
oppervlakkig
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zijn om de diepere levensschoonheden te ontdekken. In de grootste schrijvers, een
Homerus, een Shakespeare, een Goethe, bleek van pessimisme noch optimisme, van
géén dier.... eenzijdigheden, ook maar sprake. Ja, eenzijdigheid moest het zijn....,
onvolgroeidheid...., dilettantisme in zekeren zin. Misschien ook wel zucht naar
distinctie, als een reactie op den banalen levenslust van anderen, van vroeger. Huib
twijfelde, aarzelde over deze dingen met zichzelf tot zekerheid te komen. Zijn
pessimistische kunstbroeders.... o, hij kende eenigen van hen, en bevond dat hun
persoonlijkheden veel grooter tegenstellingen, veel meer kleur en afwisseling boden
dan hun vale boeken. Hun levendige geest en sprankelende humor, zij dórsten ze
blijkbaar niet uit te spreken. Neen.... zij gáven zich niet vollédig-zooals-zij-waren.
En toch, daartoe moest men komen, dat eerst was komplete eerlijkheid. Humor
trouwens, de altijd innerlijk bewogen humor, het stil plezier om de menschen, hun
groteske belachlijkheid, hun vaak zoo verheven pogingen en hun aandoenlijke
gesukkel..., hoeveel bevrediging kon je er in vinden! Een onaantastbare rijkdom!
Welk een innig genot gaf dat steeds - zij het dan soms pas in nachtelijke uren,
vermoeid en eenzaam, gebogen over je papier - te werken, stukje voor beetje, aan
een objectiveering van je persoonlijkheid, je geestelijk complex, een objectiveering
die ook na je dood zou kunnen voortbestaan, en, wie weet, hier en daar, min of meer
begrepen, een ziel bevrijden, steunen, of redden... zooals hij zelf zich ermede
bevrijdde, ermee door het leven hielp....
Meer en meer, bij dit nieuwe werken - denken, gevoelen, zich uitspreken, altijd
weer anders - verminderde Huibs belangstelling voor zijn vroeger geschreven boeken,
en ook voor zijn pas voltooide tooneelstuk en wat ermee samenhing. Het was met
een zekeren tegenzin, dat hij de - telkens uitgestelde - eerste repetities tegemoet zag.
Toch, eenmaal begonnen, greep ook deze arbeid hem weer vast. Wat Janne Terwijne
betreft, o, hij had zich ernstig voorgenomen, vriendelijk en ridderlijk voor haar te
blijven, dankbaar voor de warmte die zij hem geschonken had, zoo spontaan en gul.
Echter... zonder méér. Hun beider aandacht moest geconcentreerd blijven op het
werk, hun gezamenlijke schoone poging: het zooveel mogelijk opvoeren tot iets zeer
voortreffelijks van haar spel in dit nieuwe stuk van hem. Jammer was nu maar, dat
deze zoo goed bedoelde houding - en die hij zich zoo dringend had ingescherpt - al
door Jannes eerste, nog luchtig geboden tegenstand, een lachend negeeren meestal,
ontaarden moest in een koelheid, die Huib volstrekt niet gewild had, en die niet alleen
haar zelve, maar ook de medespelenden aan ‘op een afstand houden’ denken deed.
De stemming, al bij de derde en vierde repetitie, bleek stroef op het pijnlijke af. Janne
werd er verdrietig onder, onwillig en humeurig soms ook wel eens, dan weer plotseling
onverschillig of van een overmoedig-dartele verleidingskunst, coquetteerend, niet
met Huib alleen, maar haast evenveel met Gerbrandts,
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Driesse, ja zelfs met vreemde bezoekers. Het bijwonen der repetities, - toch al een
groote bezwaarlijkheid tusschen zijn overige bezigheden in - werd nú een marteling
voor Huib. Jaloezie deed zich weer gelden; hij kon dat flirten met anderen niet
verdragen. Toch hield hij vol. En hij won het door te rekenen op Jannes ernstig
kunstenaarsschap, haar echt en levend enthousiasme voor zijn stuk.
‘Alsjeblieft, coquetteeren in je eigen tijd, nú zijn we aan 't werk,’ beet hij haar
eenmaal toe, kwasi in scherts, maar de bedoeling klonk er duidelijk doorheen. En
dat hielp. De artiest in haar schaamde zich. Zij gaf geen antwoord, naar den grond
kijkend, zette zij haar tanden op elkaar om niet in tranen uit te barsten. Maar haar
spel, van dat moment af, werd àl dieper en kompleter; zij gáf zich onverdeeld.
Tevreden over zichzelf dien dag liep Huib terug naar zijn kantoor, waar hem - als
altijd, altijd - de zaken wachtten.
(Wordt vervolgd).
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De laatste robber,
door A.H. van der Feen.
I.
BLIJF je nog?’ vroeg Terlinden.
Gerlof knikte. ‘Ja, 'k heb dorst, 'k moet nog 'n whisky-soda hebben’.
‘Zuiplap!’ schold de ander, schertsend, terwijl hij opstond van zijn stoel aan het
speeltafeltje, waaraan hij met Gerlof en nog twee anderen had zitten bridgen.
‘Nou.... saluut.... je hebt geen veine gehad, hé?’
Gerlof lachte wat schamper.
‘Daarom; 'k wil m'n verdriet verdrinken; nog net genoeg over....’ en hij streek het
kleine hoopje zilvergeld, dat hij van zijn bankje van tien had terugontvangen, van 't
groene laken op en liet het in zijn broekzak glijden.
Terlinden ging naar het buffet om af te rekenen, riep bij de deur nog eens:
‘Bonsoir!’ en verliet de societeitszaal.
Het groote hooge vertrek stond ongezellig leeg en ontredderd in het fel gele licht,
dat van de electrische kroon naar beneden stroomde; op het matgroen der speeltafels
deed het glanzend wit, zwart en rood der achteloos neergeworpen kaarten nog wel
vroolijk aan, doch de grauwe rekenpapiertjes lagen er vodderig tusschen; op de
bijgezette mimi-tjes naast de ordeloos teruggeschoven stoelen, stonden leege glazen
en koppen, uit een der boordevolle aschbakjes steeg nog een rookpluim omhoog van
een snel opsmeulend eindje sigaret.
Gerlof keek nog even op het rekenpapiertje van zijn tafel, wierp het
ineengefrommeld tot een propje weer neer, stond wat vadsig op, rekte zich, trad dan
op den haard toe, waarin nog een stilaan doovend vuurtje gloeide.
Daarvoor, in een der aangeschoven clubfauteuils zat Verhoef een illustratie te
bekijken; hij was, behalve Gerlof, de eenige, die nog lust scheen te hebben om wat
te blijven plakken.
‘Uitgegokt?’ vroeg hij, opziende.
‘Nou.... 't was niet erg,’ antwoordde Gerlof en dan naar 't buffet roepend, waar
achter den toog de bediende half zat te dommelen op zijn stoel: ‘Willem.... 'n
whisky-soda!’
De man schrok op, deed dadelijk erg wakker, riep met vreemd-harde stem:
‘Whisky-soda meneer Gerlof.... asjeblieft!’
‘Mieserig weer, hé?’ zei Gerlof, die naast Verhoef was gaan zitten en even als
deze zijn voeten uitstrekte naar den haard.
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Verhoef knikte, wendde zich om en wierp het tijdschrift terug op de leestafel.
‘Goed weer om reumatiek te krijgen,’ sprak hij dan, ‘kerel, drink liever een warme
rumgrok net als ik, dat is prophylactisch.... zoo'n koue plas.. hu!’ en hij duidde met
een gemaakte huivering, naar de whisky-soda, die de bediende op het tafeltje naast
Gerlof plaatste.
‘'k Heb dorst,’ antwoordde deze en het hooge, boordevolle glas met perelend
goudgeel vocht aan zijn mond zettend, nam hij een lange teug en zuchtte dan even
van bevrediging.
‘Niks bizonders op de beurs, hé?’ sprak hij een oogenblik later, terwijl hij Verhoef
even vluchtig van terzijde aanzag.
Deze schudde het hoofd.
‘Nee.... kalmpjes. Maar je hebt zeker gezien, voor Kalibanas was wel wat animo....
bijna twee procent hooger’.
‘Maar laatbeurs zakten ze weer in,’ zei Gerlof.
‘Nou ja... de reactie...’ vergoelijkte de ander, ‘'n gewoon verschijnsel. Heb je 't
jaarverslag gelezen?’
Gerlof knikte.
‘Niet erg schitterend,’ sprak hij en hij staarde in 't vuur.
‘Gaat nogal,’ meende Verhoef. ‘Och, je weet nooit in hoeverre zoo'n verslag
tendenzieus is, hé? In ieder geval, op dat verslag zijn ze toch maar naar boven gegaan’.
‘Ja, dat's waar!’ zei Gerlof, levendig opziende, doch dan dadelijk weer matter: ‘'k
Wou toch om een lief ding, dat ik er uit was’.
‘'n Kwestie van tijd,’ sprak Verhoef op geruststellenden toon. ‘Je moet niet
vergeten, dat de ondernneming op een absoluut gezonde basis rust en de menschen,
die aan 't hoofd staan zijn knap.... en eerlijk en dat is 'n voornaam ding, vooral dat
laatste. Dat ze nu tijdelijk meedoen aan de malaise, .... tja..... Dat 's net als de
hondeziekte of de mazelen.... door zooiets schijnen de beesten en de menschen heen
te moeten, willen ze krachtig worden....’ en als hij zag, dat Gerlof even glimlachte:
‘Ja, is 't niet waar?’ en begon dan zelf hard te lachen.
Doch Gerlof's glimlach was al dadelijk weer verstard tot een schamperen trek om
zijn mond: hij haalde licht zijn schouders op.
‘Ondertusschen kan ik maar suppleeren, weet je’.
Verhoef keek nu eensklaps ernstig.
‘Dat vind ik beroerd genoeg’.
‘O, ik verwijt jou niks....’ sprak Gerlof. ‘Jij hebt me dadelijk ontraden om alles op
een kaart te zetten’.
‘Niewaar?’
En Verhoef knikte tevreden.
‘Zeker....’ bevestigde Gerlof ‘maar dat neemt niet weg....’
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‘Krijg je 't een beetje benauwd?’ vroeg Verhoef zacht, terwijl hij even naar 't buffet
keek, waar bovenuit juist het scheef gezakte hoofd van den bediende zichtbaar was;
hij sliep; toen ze beiden even zwegen, hoorden ze zijn zacht gesnurk.
Gerlof had niet dadelijk geantwoord.
‘Nou....’ sprak hij eindelijk, half onwillig ‘....soms.... 'k weet niet....’
‘Daar is toch geen reden voor,’ meende Verhoef, in zijn grok roerend. ‘O.... ik
kan 't me wel begrijpen, hoor; in jouw plaats zou ik misschien ook.... maar als je eens
achter de schermen kon kijken van de groote bankiershuizen.... hoe die soms tijdelijk
zitten.... Ik zelf ook. God, ik ben maar een commissionairtje en tòch.... Ja, .... jezes,
je moet wel, hé? Als je alleen zou moeten leven van die ongelukkige provisie....’
Gerlof zweeg; hij was wat onderuit gezakt, had zijn handen in zijn broekzakken
gestoken en staarde naar den haard.
‘Maar....’ vervolgde Verhoef, ‘dat is nu eenmaal de risico van 't bedrijf, maar ook
de poëzie....’ Doch als Gerlof schamper lachte bij dat woord: ‘of dan liever gezegd,
de sport.... Het houdt je belangstelling frisch.... je hebt je ups en downs....’
Gerlof wendde even het hoofd, zag den ander aan.
‘En als de downs de overhand krijgen?’
Verhoef lachte, haalde zijn schouders op.
‘Ja, natuurlijk.... als je ten slotte al je troeven kwijt raakt, dan heb je je laatste
robber gespeeld’.
‘En verloren,’ sprak Gerlof somber.
‘Nou ja.... en wat dan?’ vroeg Verhoef, luchtig lachend, terwijl hij zijn
sigarettenkoker uithaalde.
‘Dan?’ herhaalde Gerlof, terwijl hij plotseling wat rechter ging zitten, en Verhoef
nu vlak in 't gelaat zag. ‘Nou, dan zuip je je zelf een roes aan whisky-soda om moed
te krijgen voor de sprong in de diepte. Willem!’ riep hij eensklaps met iets schrils in
zijn stem, dat Verhoef deed schrikken. ‘Geef me nog zoo'n....’
De bediende in 't buffet schrok wakker.
‘Kerel.... ben je nou bedonderd!’ zei Verhoef zacht, toen Willem het leege glas
had weggehaald: ‘Zit je ineens zóó in de put?’
‘Trek jij me d'r uit?’ vroeg Gerlof.
‘Nonsens. Ik kan niet tooveren en dat fonds ineens naar boven jagen, dat weet je
wel. Maar zoo beroerd sta je er toch waarachtig niet voor!’
‘Och, wat weet jij daar....’ begon Gerlof met iets gemelijks in zijn stem, doch dan
plotseling van toon veranderend sprak hij, na een teug uit het juist gebrachte glas
genomen te hebben. ‘Nou ja.... 'n stemmingskwestie.... m'n digestie is mogelijk in
de war.... doet er wat an! Ik zie het nu een-
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maal zoo zwart.... ik ben geen vakman zooals jij.... en ik ben ook niet sportief
aangelegd.... ik vind het altijd een belabberd gezicht als een afgejakkerd paard dood
valt voor de eindstreep....’
‘Wat een vergelijking!’ lachte Verhoef en dan zijn sigarettenkoker voorhoudend.
‘Cheer up, old man.... en drink nou niet zulke plassen van dat tuig’.
‘Hartelijk, die bezorgdheid,’ sneerde Gerlof, werktuigelijk een sigaret nemend.
‘Ben je bang om een klant te verliezen?’
‘Verrek!’ snauwde Verhoef, met een booze flikkering in zijn oogen.
Gerlof lachte, stak de sigaret op, inhaleerde de geurig zware rook, blies ze eindelijk
uit met een zucht.
Ze zwegen beiden eenige oogenblikken.
‘Dus...’ sprak Gerlof dan, ‘jij vindt mijn positie niet absoluut hopeloos’.
‘Hopeloos? Nee, heelemaal niet. Je daast,’ viel Verhoef uit.
‘Goed,’ knikte Gerlof rustig ‘ik daas. Zeg jij me dan eens, wat jij in mijn geval
zou doen’.
‘Doen? .... Nu? .... Niks, afwachten’.
‘Afwachten,’ herhaalde Gerlof. ‘Maar als ik dat nu eens niet kàn?’
En hij zag Verhoef even strak aan met iets in zijn blik, dat dezen onwillekeurig
de oogen neer deed slaan, waarna hij aandacht veinsde voor zijn sigaret, waarvan hij
omslachtig de asch aftipte tegen het bakje.
‘Wat dan?’ herhaalde Gerlof wat heesch.
‘Hoeveel tijd.... hoe lang kun je 't nog uitzingen?’ vroeg Verhoef, die nog steeds
vermeed Gerlof aan te zien.
‘Hoogstens twee maanden.’
‘Twee maanden!’ riep Verhoef blijkbaar verrast en verlucht uit. ‘Dat is een heele
tijd.... twee maanden!’ en dan rustiger, terwijl hij Gerlof nu weer aanzag. ‘Dan kun
je de zaak misschien forceeren’.
‘Hoezoo?’ vroeg Gerlof niet begrijpend.
‘Door bij te koopen’.
Gerlof's gezicht betrok.
‘Goed geld naar kwaad geld gooien’, mompelde hij op ontevreden toon.
‘Nu ja....’ antwoordde Verhoef ‘dat is 'n ouwe-wijvenpraatje. Wat ik je voorstel,
.... of tenminste in overweging geef, is een zeer gebruikelijke manipulatie, die au
fond heelemaal niet ongezond is’ en dan ineens geanimeerd betoogend: ‘Stel, dat je
vijftig aandeelen hebt van een fonds dat je voor tachtig kocht. Dat fonds loopt terug
tot veertig. Nou koop je op die koers weer vijftig aandeelen. Dan heb je de massa
voor zestig en je springt er al zonder verlies uit, als ze twintig procent stijgen, terwijl
je anders moet wachten, tot ze de volle veertig weer hebben ingehaald. En hoe meer
je bijkoopt, des te lager wordt ook je gemiddelde. Zoo kun je jezelf altijd dekken....’
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Gerlof knikte.
‘Als je maar kapitaal hebt....’ sprak hij dan.
‘Ja....’ antwoordde Verhoef, schouderophalend ‘dat is natuurlijk een....’
‘Geld is de ziel van de negotie!’ zei Gerlof plotseling op schertsenden toon, terwijl
hij zijn weer gestrekte beenen optrok, recht ging zitten in de fauteuil en zachtjes
tusschen zijn handen begon te fluiten.
Verhoef zag hem even van terzijde aan, in twijfel of hij nu nog door moest gaan
met het onderwerp; hij zweeg, zette zijn leeg grokglas nog eens aan zijn mond, ging
dan met het lepeltje op het schijfje citroen duwen.
Van uit het buffet klonk nu luider het snurken van den bediende, de klok daar
boven sloeg.
Gerlof wendde het hoofd, keek er naar.
‘Een uur’, sprak hij, ‘kinderenbedtijd. Ga je mee?’ en hij stond eensklaps op.
‘Ja, goed.... 't is laat’.
Verhoef volgde zijn voorbeeld.
Ze traden naar 't buffet om af te rekenen, de bediende sliep nog steeds.
‘Er is altijd iets wreeds in om menschen, die rustig slapen, terug te roepen in de
werkelijkheid,’ fluisterde Gerlof.
‘Nou, .... ze hebben ook wel eens 'n nachtmerrie... en dan is 't barmhartig,’ fluisterde
Verhoef 'n beetje spottend terug.
Ze zagen elkaar aan en glimlachten.
‘Samaritaan,’ zei Gerlof zacht en hij begon met een gulden op 't marmeren blad
van 't buffet te tikken.

II.
Buiten, in de donkere straat, woei de kille motregen hen dadelijk in het gelaat; ze
zetten hun jaskragen op.
‘Jazzes - wat 'n weer!’ mopperde Verhoef.
Ze haastten zich verder zonder neiging om nog iets te zeggen: het geluid van hun
ongelijke snelle voetstappen weerklonk als een rateling tegen de hooge donkere
huizen.
‘Ik zal eens peinzen over dat voorstel van je,’ zei Gerlof, toen ze den straathoek
naderden, waar hun wegen uiteengingen.
‘'t Is geen voorstel.... ik geef het je alleen in overweging,’ antwoordde Verhoef
met nadruk, ‘anders zou je later zeggen....’
‘Nou ja.... nou ja... dat weet ik nu wel,’ sprak Gerlof wat ongeduldig.
‘Kom morgen eens oploopen, na beurstijd, dan heb ik de koersen,’ sprak Verhoef.
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‘'t Zal wel avond worden,’ antwoordde Gerlof ‘morgen 'n drukke dag, 'k verwacht
veel toeloop.... massa's waarschuwingen verzonden.’
‘Wat doe je die ook te sturen!’ verweet Verhoef grappigjes, ‘Laat de menschen
met rust; 'n prachtkans voor je om je eigen populair te maken als belastingontvanger’.
‘Jawel,’ knikte Gerlof, die maar stroef inging op het overigens niet kwaad bedoelde
aardigheidje: ‘'k zal er eens over denken. Nou.... wel te rusten!’
Doorloopend, drukten ze elkaar vluchtig de hand.
‘Wel te rusten,’ antwoordde Verhoef en hij sloeg den hoek om.
Gerlof ging rechtuit.
Toen hij, aan zijn huis gekomen, de voordeur met zijn sleutel opende, hoorde hij
binnen de glistering gaan van papier, dat door de deur over 't marmer van den
gangvloer werd meegeschoven; de brievenbus was opengelaten; hij trapte in 't donker
dadelijk op enveloppen, vloekte binnensmonds, ineens fel geprikkeld over de
achteloosheid van juffrouw Reinders, zijn huishoudster. Zoo dikwijls had hij haar
gezegd, dat ze daar toch 's avonds op letten moest...
Hij knipte 't electrische licht aan, bukte zich dan om de besmeurde gele en blauwe
dienstcouverten op te rapen; het avondblad zat verfonfaaid onder de deur geklemd;
gemelijk rukte hij het er uit, 'n stuk bleef er achter.
‘Smerige rommelzooi....!’
De gang inloopend, trok hij zijn regenjas uit, hing die met zijn hoed op den kapstok,
trad dan het kantoor binnen, knipte ook daar het licht aan.
De twee vertrekken, het achterste van hem, het voorste van de klerken, waren
ordelijk aan kant; de eigenaardige geur hing er, die er 's avonds altijd was, maar die
hem overdag nooit opviel, iets van verzuurde inkt en lak en oude papieren en het
luchtje van een uitgegane pijp, doch het deed hem niet eens onaangenaam aan door
de netheid, die er toch heerschte; dat was wel het werk van Hoevels, zijn oudsten
klerk, die nooit heen zou gaan vóór 's avonds het laatste snippertje papier, ook van
de schrijftafels der andere klerken, was opgeruimd en de aschbakjes, linealen en
inktkokers zuiver symmetrisch naar achter waren geschoven.
Gerlof wierp de dienstbrieven op tafel, ging aan zijn bureau zitten, vouwde 't
avondblad uit, keek de beursberichten in. Kalibanas - 29 - 31½ - 30.... dat klopte,
maar in 't overzicht werd er toch niet van gerept. Cultuurwaarden ongeanimeerd
H.V.A. in reactie, nou ja.... Enfin, ongunstig was het in geen geval - voor Kalibanas
was dan toch vraag geweest en die vraag was een gevolg van het jaarverslag, net als
Verhoef zei.... daar zagen de insiders dus wel wat in.... als leek ontging je dat,
ofschoon.... Verhoef wist er toch blijkbaar ook niet meer van. Bijkoopen, adviseerde
die.... o nee, gaf hij in overweging.... flauwi-
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teit.... hm.... dus voor dertig bijvoorbeeld.... In die methode zat anders wel wat....
voor zestig had hij gekocht, dus als ze dan nu opliepen tot vijf en veertig, dan sprong
hij er uit.... Maar als ze in plaats daarvan eens verder zakten.... tot twintig ....tot tien....
Gerlof moest eensklaps hoesten, ging verzitten, leunde achterover in zijn stoel en
fronste zijn wenkbrauwen.
Ja.... dan was hij onherroepelijk knocked-out.... Vervloekt, wat had hij zichzelf
toch in nesten geholpen met dat beroerde gespeculeer.... en zoo ineens, voor hij 't
zelf goed wist, zat hij er zoo dik in.... 't Was eerst maar eens aardigheidje geweest,
'n gokkerijtje.... 't liep zoo fortuinlijk.. vijf honderd pop had hij in drie dagen tijds
verdiend met die Redjang-Lebong's... ook door Verhoef... toch 'n pientere vent in
alle geval met een scherpe kijk op die dingen.... Ja, toen had hij de smaak te pakken
gekregen en die Kalibanas gekocht.... O, omhoog v l i e g e n zouden die.... er waren
reuzenorders van een Zuid-Amerikaansche combinatie....
Hij glimlachte schamper.
Maar van die fameuze combinatie had niemand ooit meer gehoord... en toen had
je 't gedonder.... als slappe vaatdoeken zakten ze in elkaar.... vijf procent.... tien....
vijftien.... twintig....
Gerlof zuchtte wat stootend.
Toen begon de misère.... hij had alles op prolongatie gegeven, daarvan weer
bijgekocht en opnieuw beleend.... altijd meer in die dolle jacht op winst.... Toen
ineens moest hij bijpassen, de posten lagen niet voldoende gedekt.... ze dreigden al
met executie....
Gerlof streek eenige malen met de hand over zijn voorhoofd.
Nou ja.. nou ja.... toen had hij geld geleend uit de rijkskas.... dat was een
onregelmatigheid.... natuurlijk, dat was niet correct.... maar zoo erg dramatisch hoefde
hij het ook niet op te nemen.... zijn eigen vermogen stond ook op 't spel.... en hij gaf
het toch terug... niemand kwam eraan te kort.... die bankbiljetten lagen anders toch
maar renteloos in zijn brandkast.... Maar 't was wel verontrustend opgeloopen.... vijf
en veertig mille nu al.... Goddank, nu had de daling geen verdere voortgang meer....
29.... 28 waren ze zelfs geweest en nu 31½.... dat scheelde dus drie en een half procent.
Bijkoopen.
Als hij 't eens deed met vijf en dertig of veertig mille.... dan kon 't in enkele dagen
afgewikkeld zijn. 'n Beetje geluk.... maar daar mocht hij toch op rekenen.... bij de
Redjang's was 't net zoo gegaan. Maar dan ook dadelijk, niet talmen of overwegen.
D o i t n o w !.... dat is een Amerikaansch beginsel. Ja, Verhoef morgen telegrafisch
order laten geven... vandaag Dinsdag.... wie weet hoe opgelucht hij vandaag over
een week hier op diezelfde plaats zou zitten....! Kom, ja, dat moest hij maar doen.
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Aux grands maux les grands rémedes! .... Correct was 't niet.... in godsnaam!
Er kraaide geen haan naar.... deze maand was er in geen geval kantoorverificatie.
Verweyde had gisteren den zitdag nog bijgewoond in Heideveld en steen en been
geklaagd over de drukte.... zat nog dik in zijn bezwaarschriften.... 'n hoop zaken voor
den Raad.... en een zieke klerk... Bovendien, hij kende Verweyde's gewoonte wel
zoo'n beetje...., die kwam altijd in dezelfde maanden, eind Februari of begin Maart
na 't saldowerk en dan in Juli.... en dan zag je hem nooit voor begin December....
En nu was 't October.... had hij rustig twee maanden tijd om zich te rehabiliteeren.
Gerlof glimlachte eensklaps.
Als hij er per slot van rekening nog eens een slaatje uit sloeg.... zou hij Verweyde
eens fuiven op een echte havanna.... van dat gewonnen geld.. zou 'n goeie mop zijn....
'n Brave kerel, die Verweyde.... joviaal en breed van opvatting.... niet zoo'n
velletjes-teller....
Maar zoo'n soort mop zou hij toch niet erg waardeeren.
Gerlof kneep een oog dicht, lachte zachtjes en wiegde zijn hoofd heen en weer.
Enfin.... ook maar beter om 't voor je te houden.... zulke gewaagde experimenten....
Ziezoo, nu was hij weer een beetje opgekikkerd door het uitdenken van alles....
soms kon 't je zoo beklemmen of er iets drukte op je borst en tegen je keel.... niet
vrij.... had hij nu al dagen achtereen gehad.... en dan zag je alles ook even beroerd
en zwart in.
Tot het ineens van je wegviel en je luchtiger liep en vroolijker dacht, net als nu.
Gek. Hoe of dat zou komen? Enfin, maar niet over peinzen.. wat deed het er toe....
dan kwam het andere mogelijk weer terug.
Hij voelde zich nu lekker, ongewoon lekker, na die laatste dagen van somber
gepieker.... 't was ook of hij dieper kon ademhalen en of van binnen een vreemde
blijdschap zijn hart sneller deed kloppen.... veel sneller.... 't bonsde een beetje.... toch
niet hinderlijk.... nu maar gauw naar bed ....dan sliep hij weer eens rustig....
Hij stond op, knipte het licht uit, ging op den tast naar de deur.
God! .... wat beklemde die duisternis hem nu ineens.... wat was dat nu?
....Jàzzes....!
Een gevoel van hevige angst deed hem plotseling de oogen sluiten, zijn tastende
hand beefde.... stootte ergens tegen, eer hij de deurknop vond.
Haastig rukte hij de deur open, sloot hem dadelijk met afgewend gelaat
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of hij den aanblik vreesde van iets, wat vanuit die donkerte daarbinnen dreigend naar
hem staarde.
In 't volle licht van de gang, stond hij even stil bij de trap, voelde zich 'n beetje
verdoofd.
‘Mijn vroolijkheid,’ fluisterde hij een oogenblik later bij zichzelf, terwijl hij
langzaam en nogal moe de trap opging...., ‘die heeft toch maar vervloekt kort
geduurd....’

III.
Dien Maandagmorgen ontwaakte Gerlof uit een droomloozen, rustigen slaap; vaag
drong het tot hem door, dat iemand hem juist geroepen had.
‘Ja..’ riep hij, half slikkend, nog loom zich gevend aan de koestering der bedwarmte
en dan nog eens krachtiger ‘Ja!’
Dan kwam hij overeind, luisterde. Hij meende toch stellig, dat iemand zijn naam
geroepen had; grijsblauwe streepen van het daglicht stonden tusschen de toegeschoven
overgordijnen, maar 't was nog te donker in de kamer om goed te kunnen zien.
Hij streek een lucifer af, greep zijn horloge van het nachttafeltje; half zeven.
Nee, dan had hij het zich toch maar verbeeld; de meid klopte nooit voor half acht....
des te beter.
Ineens glimlachte hij.
De meid zou toch ook zijn naam niet roepen, als ze hem klopte.... Gek, zoo zeker
als je dat dan meent te hooren.... enfin.
Hij wierp zich lui terug in de kussens, sloot de oogen.
Jammer.... de slaap zou niet meer terugkomen; hij voelde zich helderder worden,
het bewuste denken was weer begonnen. Den ganschen nacht en zooeven ook nog
was de gedachte aan het dreigende van hem weg geweest.... die zaligheid.... heerlijk
had hij gelegen, onbewust, dat hij bestond.... nirvana....
Nu schoot het weer toe met schokken, die pijn deden, het snel wassend besef der
werkelijkheid.
Dat je dat toch niet in je macht had, zoo'n obsessie van je af te wentelen, dat je je
gedachten niet kon leiden en voeren in een richting, die je zelf wou!
Soms, heel even, lukte het, dan ging je opzettelijk en wilskrachtig denken aan een
gebeurtenis uit je vroeger leven, een jeugdherinnering, .... een jaardag van je, de
feestdagen uit je kindsheid.... zoo lang, lang geleden.... Hoe ging het ook zoo'n dag?
.... Je vader en je moeder feliciteerden je 't eerst.... je ging naar hun kamer.... o, al
heel vroeg in je nachtgoed, popelend.... wat je zou krijgen....
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Ineens plofte het andere er dan weer tusschen in, dat je ineenkromp als van een
physieke pijn.
‘Wat je zou krijgen....’ Ja, wat je zou krijgen, als het uitkwam.... een jaar.... vijf
jaar.... of langer.... en je ontslag!
Nee, dan was 't nog beter er opzettelijk over te gaan denken en zoo te trachten je
geest te vermoeien, zooals je gedachten ook vanzelf af gaan dwalen bij het lang
peinzen op een schaakprobleem of een wiskundig vraagstuk.
Maar van dit peinzen raakte je geest nooit vermoeid, je fantasie werd àl levendiger,
je gedachten werden àl dreigender, tot je een gevoel kreeg of je keel werd
dichtgesnoerd....
Dan gaf een rauwe vloek, krachtig en hardop uitgestooten, uitgeschreeuwd als 't
kon, soms wel verlichting.
'n Enkele maal ook slaagde je er wel in volmaakt objectief te blijven, nuchter
zakelijk met een rustig-helderen kijk op de dingen alles te overwegen; dan was je
ook even onaandoenlijk voor de consequenties, tot de reactie weer plots uit je
onderbewustzijn naar boven scheen te schieten, wat dan aanvoelde of je een zwaren
slag op je hoofd kreeg, waar je slapen nog lang van nabonsden.
Gerlof deed zijn oogen maar open; hij sprong uit bed; die grauwe schemering in
de kamer had iets drukkends, iets sombermakends; ruw en gemelijk schoof hij de
gordijnen weg.
Dan stond het licht van den druiligen Octobermorgen eensklaps vaalwit in de
kamer.
Even dacht hij er over om maar op te blijven, doch hij kende de ongezelligheid
van het niet aan kant zijn op dit vroege uur beneden, waar het dan rook naar stof en
petroleumdwalm en de meid heen en weer liep in kille tocht van open deuren en
ramen.
Hij huiverde in zijn dunne nachtkleeding, onder zijn bloote voeten plakte het koude
zeil.
Dan was het toch maar beter om weer naar bed te gaan; de koestering van de
ingebleven warmte deed hem even zuchten van welbehagen.
Als hij nu zoo, lui en warm, maar eens bleef liggen en de wereld liet draaien! Kijk,
nu kwam er toch weer rust in hem, de zorg wàs er.... die was er altijd, maar ze drukte
nu niet zoo op zijn borstkas en kneep niet in zijn keel.
Hij vouwde de handen achter het hoofd, keek naar 't plafond.... o ja.. hij voelde
het al, nu had hij weer een objectieve bui.... profiteeren dan maar.... denken....
overwegen.... misschien kreeg hij dan wel een geniale ingeving, die redding bracht.
Redding.... waarvan?
Juist, zoo categorisch en systematisch moest hij zichzelf vragen stellen, het geval
analyseeren.
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Dus: .... Hoe was de zakelijke toestand? .... Beroerd! .... Nee, nou geen moppen er
tusschen door. De zakelijke toestand was deze. Hij had bijgekocht.... tegen 30¼....
dat was Woensdag geweest.... Donderdag waren ze al 32.... Vrijdag 33½. Maar nu
Zaterdag.... pats.... ineens een paniekstemming.... ‘Vo o r 25 g r i f t e k o o p ’, stond
er in 't avondblad. Was dat nu een débacle? .... Nee, zei Verhoef.... 't is eenvoudig
een gokfonds geworden en de rijzing en daling wordt beïnvloed door dingen, die
elke berekening tarten.... een gerucht.... een stemming.... de weersgesteldheid....
letterlijk alles beïnfluenceert het.... maar het fonds trekt.... het is populair.... het heeft
de belangstelling.... je zal er nog best uitspringen.... misschien nog wel aan verdienen
ook. Jawel.... dus op die paniekstemming volgt weer een reactie.... Een reactie, dat
wil dus zeggen een stijging.... natuurlijk.... stel je voor..’
Gerlof veranderde van houding, trok zijn handen van achter zijn hoofd, sloeg het
dek, dat hem eensklaps benauwde, wat terug.
Ja.... ja.... ze zouden weer omhoog gaan, .... lam, die Zondag, die er nu tusschen
kwam. Vanmiddag was 't weer beurs.... Dus.... dus.... objectief moest hij blijven.
Wat was nu per slot van rekening.... resumeerend.... het verontrustende?
God ja.... hij speculeerde nu eenmaal.... aan dat feit viel niet te veranderen.... maar
dan moest je ook de risico aandurven.... als je kaartte vroeg je ook wel eens een sans
atout op hoop van zegen.... en dat lukte vaak wonderwel.... en als het tegenliep....
Hoe zei Verhoef laatst ook weer op de Soos?.... Of had hij het zelf gezegd? .... Als
je eindelijk al je troeven kwijt bent, heb je je laatste robber gespeeld.... Nee nee... nu
dwaalde hij weer af.... verliep het weer in een soort romantiek.... Objectief blijven....
voet bij stuk houen....
Dus.... dus... o ja, de zakelijke positie was momenteel noch goed, noch slecht....
neutraal.... nee, op het doode punt.... tenminste.... jawel, jawel, die qualificatie was
niet geflatteerd.... op het doode punt met dan een hèèle kleine neiging in de goede
richting.
Gerlof glimlachte, de glimlach van iemand, die lichtelijk een ander voor 't lapje
houdt.
O, ja, en nu de ambtelijke positie.... Die was zoo incorrect mogelijk. Zeker het
had geen zin dat te ontkennen.
Maar.... niemand of niets zou er schade door lijden.... alleen, zedelijk was het niet
goed te praten. In Godsnaam, de moreele kater zou hij later in zijn eentje wel
uitzieken. Kans op ontdekking was voorloopig uitgesloten.
Dus....dus.... nu nog eens eens.... resumeerend....; een maximum kans om er nog
safe uit te springen, een minimum kans op een débacle..
Ineens schrok hij op.
‘God....!’
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De meid tikte op de deur.
‘Half acht, meneer’.
‘Ja!’
Jasses, dat hij daar nu zoo van schrok, zijn zenuwen waren ook maar aan den
slappen kant tegenwoordig.
Zijn hart bonsde en ineens kwam het angstgevoel van binnen uit weer opzetten,
drukte op zijn borst, kneep zijn keel dicht....
Nee.... nee.... Godverdòmme!
Hij krijschte het uit in een paroxysme van woede.
Daar.... 't hielp toch weer.... zie je wel....
Hij lachte, wat hijgend nog.
‘Satan herbei!’.... Ja, had hij Mefisto maar achter de hand....!
Hij sprong uit bed.
Toen, even later voor de waschtafel staande, waar hij een spons uitkneep, boven
zijn hoofd, trok een rilling van kou over zijn heele lichaam.
Tjonge, 't water was frisch van morgen.
Toch herhaalde hij die douche, waschte zijn hals, zijn borst.
Dan, ineens was hij de obessie heelemaal kwijt, zonder dat hij zichzelf daar
rekenschap van gaf: hij had honger, verlangde naar geurige thee, naar brood en kaas,
hetgeen hij beneden wist smakelijk klaar te staan in zijn gezellige zitkamer, waar de
haard zou gloeien.
Hij haastte zich nu met aankleeden om dat enkele sterke verlangen naar die simpele
genieting.
Toen hij in de kamer trad, stond juffrouw Reinders voor de vogelkooi en maakte
liefkoozende geluidjes tegen de kanarie.
‘Morgen juffrouw’.
‘O gut.... ik hoorde u niet komen; morgen meneer,’ schrok ze even. ‘Heb u goed
geslapen?’
‘Ja, dank u, dat gaat wel’.
Hij zei het vriendelijk, kon anders wel eens norsch tegen zijn oude huishoudster
doen, die hem vaak irriteerde door haar zeurstem en langdradige verhalen.
Doch den laatsten tijd voelde hij soms een vaag verlangen, om haar toch maar in
zijn nabijheid te hebben; ze had soms iets moederlijks over zich en uit het vleezige
roze gezicht onder het witte haar straalde altijd een zachte vriendelijkheid, die hem
weldadig aandeed, soms week maakte.
‘Pietje is niks tierig,’ sprak ze hoofdschuddend.
Hij glimlachte.
‘'t Beestje zal zorgen hebben, juffrouw,’ antwoordde hij.
‘'t Is zonde, zorgen?’ herhaalde ze verbaasd. ‘Och nee, ik denk, dat hij ruit.... hij
verliest telkens veertjes.’
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Gerlof lachte nu hardop; de niet zoo bedoelde toespeling was te zot.
‘Moet u daarom lachen?’
Ze wendde haar goedhartig gezicht tot hem.
‘Niet daarom....’ sprak hij, terwijl hij ging zitten en een boterham smeerde. ‘er
viel me iets in....’ en dan ernstiger. ‘U moet hem maar eens penseelen met een papje
van bloem van zwavel en zoete olie’.
‘Bloem van zwavel....? Och, wat zeit u, zou dat helpen?’ vroeg ze.
‘Ik geloof het wel, ik heb eens zooiets gelezen, meen ik,’ antwoordde hij.
‘Nou, ik kan 't licht probeeren....’ sprak ze ‘'t is altijd zuiverend.... en kwaad kan
't zeker niet. Dat zoo'n beessie nou toch niet zingt ..pie..iet ....pie-iet.... toe dan!’
‘Gisteren heeft hij nog gezongen,’ verzekerde Gerlof, die zich herinnerde een prop
papier tegen 't kooitje te hebben gegooid, omdat, terwijl hij zat te rekenen, het beest
hem dol maakte met zijn schel gekwetter.
Juffrouw Reinders wendde zich nu om en ging naar de deur.
‘O ja, meneer....’ sprak ze nog ‘u moet die kaas eens goed proeven... U is er zoo
particulier op.... maar als deze u nou bevalt, dan zal ik van 't zelfde een groot stuk
laten halen’.
‘Goed juffrouw’.
‘Ja.... de eene kaas of de andere.... dat scheelt toch zóóveel....’ zeurde ze nog even
door, ‘en och, de menschen zitten er ook niet in, niewaar? .... 't Is 'n tref....’
Gerlof knikte.
‘Ik beloof u, ik zal ze eens aandachtig proeven’.
‘Ja, doet u dat’.
Dan eindelijk ging ze.
Gerlof ontbeet met lust; hij had honger en die kaas was goed.... excellent.... hartig,
met dat eigenaardig pikante smaakje, dat zoo graagt en de smaak van alle andere
dingen, van brood en boter en van thee, vooral, nog verfijnt.
De kamer was gezellig en comfortabel om hem heen; zijn schrijftafel, zijn
boekenkast en de andere meubelen, alles in donker gebeitst eikenhout, de twee
bruinleeren clubfauteuils bij den open haard, waarin een houtvuurtje zacht knetterde,
het bruine vloerkleed met rooden rand, de zware pluche overgordijnen naast de hooge
ramen, de electrische lamp met bruinzijden kap boven de tafel en op die tafel het
ontbijt, klaargezet op 't glanzend witte servet, waar de vouwplooien nog inzaten; de
buikige zilveren theepot met een deuk, op het ouderwetsche lichtje met porceleinen
transparantjes....
Hij voelde het vanmorgen allemaal zoo wonderlijk dicht om en bij hem, dierbare
dingen altegader in een onverbrekelijke saamhoorigheid met zijn persoon en die een
atmosfeer schiepen van vredige, weldoende huiselijk-
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heid; een gelukstemming was er in de kamer, die hem een gevoel gaf van rustige
evenwichtigheid zonder groot begeeren, maar ook wel van weemoed om zooveel
dingen, die voorbij waren.... voor altijd....
Ineens schoten de tranen in zijn oogen; hij slikte een paar maal.
Dat was nu weer stom, om toe te geven aan sentimentaliteitjes op den aanblik van
een ouwen theepot.... jeugdherinneringen.... jawel.... dat was een makkelijke manier
om jezelf te ontroeren. Hoe was dat lied van Brahms ook? O, w e i s m i r d o c h
d e n We g z u r ü c k , d e n l i e b e n We g z u m K i n d e r l a n d .
Gekheid.... hij zou meer hebben aan een wegwijzer naar de toekomst.. of nee, die
had hij niet noodig.... de toekomst kwam vanzelf wel.... het noodlot....
Ho, nee.... alsjeblieft.... nu niet gaan noodlotten.... baas blijven... baas blijven....
Zou hij weer moeten vloeken? .... Potver.... S a t a n h e r b e i ! ....
Ineens kwam juffrouw Reinders weer binnen.
‘Meneer lacht maar vanmorgen,’ zei ze monter, toch met een tikje achterdocht.
‘Wel ja juffrouw.... ik heb plezier in mijn leven,’ sprak hij, opstaande.
Ze keek hem trouwhartig vragend aan met haar groote fletsblauwe oogen, schudde
dan 't hoofd.
‘Afijn.... as 't maar waar is. Maar wat ik u vragen wou. Wil u es visch eten
vanmiddag? Ze zijn daar met mooie tong, springlevend’.
Hij knikte.
‘Graag juffrouw.... ik hou van tong’.
‘Goed meneer, dat's dan afgepraat, maar.... e.... wat ik zeggen wou ....wil u ze
gebakken of gekookt met peterseliesaus.... 't is mij gelijk.. u kunt het net krijgen als
u....’
‘Gebakken.... of nee, gekookt maar,’ antwoordde hij. ‘Ja.... ja.. gekookt, net als u
zei....’
‘Met peterseliesaus’.
‘Juist’.
Ze knikte vergenoegd en verliet de kamer.
Gerlof volgde haar en ging naar het kantoor.
(Slot volgt).
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Kroniek.
Boekbespreking.
Dr. G.J. Hoogewerff, De Ontwikkeling der Italiaansche Renaissance, met
80 afb., Zutphen, W.J. Thieme & Co., z.j.
Dr. Hoogewerff, schrijver van zoo menig interessant en wel-gedocumenteerd artikel
in ons maandschrift over italiaansche schilders uit de eeuwen der Renaissance, heeft
thans een grooter en vollediger werk verricht. Een werk ook waarin hij meer van
zichzelven heeft kunnen geven, waarin zijn persoonlijkheid in sterker mate tot haar
recht komt. Wij hebben het wel eens betreurd, bij het lezen zijner, overigens zoo
belangrijke, artikelen dat zijn eigen, zijn critisch voelende en denkende persoonlijkheid
zoo vaak, en zoo bescheiden, schuil ging achter overvloed van documenten. Uit dit
mooie boek over de ontwikkeling der Italiaansche Renaissance kan men niet alleen
de Vroeg-Renaissance, het hoogst belangwekkende ‘quattrocento’, doch kan men
ook den even warmen als helderen, den dichterlijken en filosofischen geest van Dr.
Hoogewerff leeren kennen.
‘Dit boek is niet geleerd, noch werd het in het minst voor geleerden geschreven.
Het heeft niet de pretentie een studiewerk te willen zijn, maar is uitgegeven met het
louter doel om voor te lichten en, mocht het zijn, te onderhouden?’ Aldus leest men
in de voorrede. En men constateert: zijn gedistingeerde bescheidenheid is den schrijver
nog altijd eigen gebleven. Ik speciaal ben hem dankbaar voor deze bescheiden
woorden, immers zij geven mij het recht, als een ‘in 't minst’ niet ‘geleerde’, over
zijn boek te schrijven en het aan al mijn mede-leeken aan te bevelen. Het lijkt mij
n.l. uitnemend geslaagd. Voorlichten doet het op iedere bladzij, onderhouden stellig
niet minder. Duidelijk is, dat hier iemand tot ons spreekt uit de volheid van zijn
kennis, in de eerste plaats, doch uit de volte tevens - en dat is wel minstens evenveel
waard - van zijn liefde, zijn ruim begrip, zijn menschelijkheid. 't Is waar dat bij dit
spreken op groote belangstelling eveneens aan 's lezers kant gerekend wordt. ‘Niet
voor de tragen’, zegt Dr. Hoogewerff, al op de tweede bladzij van zijn voorrede,
heeft hij geschreven. ‘Hoe ook opgevat zijn deze hoofdstukken bestemd voor waarlijk
belangstellenden, niet voor de tragen die - om mee te kunnen praten - liefst maar
naar één boek grijpen, om met de doorbladering daarvan te volstaan. Niet immers
luidt onze titel: Wat ieder van de Italiaansche Renaissance weten moet!’
Nóg een citaat uit deze voortreflijke ‘Voorrede’ zij mij geoorloofd. Op bladz. XX
lees ik: ‘Doorgetrokken tot in het heden, en bestendigd in het leven van nu, verkrijgen
de verschijnselen en denkbeelden hun levende, werkelijke beteekenis. Er is namelijk
geen andere beteekenis dan die
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van het heden. Er is geen “historisch belang”; er is alleen o n s levend belang, en dat
van de toekomst’. Dit lijken mij opmerkingen, uit de pen van een historicus vooral,
die niet genoeg.... opgemerkt, niet genoeg naar voren gebracht kunnen worden. En
Dr. Hoogewerff heeft er geheel naar gehandeld. Nergens in dit boek van hem verloor
hij zich in snuffelarij, in het louter curieuse, altijd bleef hij de krachtig in zijn eigen
tijd staande mensch, die in het verleden slechts zocht wat voor dien eigen tijd van
belang, en tevens, wie weet, een licht in de duisternis der toekomst zijn kan. Want
de mensch blijft immers de mensch, waar en wanneer hij ook leve, gelijke oorzaken
moeten en zullen, in het menschelijke althans - en wat is menschelijker dan kunst?
- altijd gelijke gevolgen hebben. Dat in den Renaissance-tijd de mensch zichzelf,
zijn eigen individualiteit, ontdekte en te ontwikkelen trachtte, wisten wij allemaal
al. Dat van dien Renaissance-tijd dateert een zoeken naar de ware harmonie tusschen
mensch en wereld, individu en gemeenschap zal menigeen in Hoogewerff's boek als
een soort openbaring ontdekken. Zoo gezien, de schrijver zegt het op verscheiden
plaatsen in zijn boek, is de Renaissance nog steeds onvoltooid, leven wij er als 't
ware middenin. Want zou er wel één socialist zoo socialistisch, een communist zoo....
zelfopofferend zijn, dat hij niet erkent: in die harmonie ligt het heil der menschheid,
en ofschoon wij haar nooit zullen bereiken, wij moeten er altijd, en met al onze
krachten, naar blijven streven. Geen eenzaam individu is de ware mensch, maar ook
niet louter gemeenschapsdeel: beide zijden van zijn god-dragend wezen behooren
tot in hun hoogste volkomenheid ontwikkeld te worden.
Dat nu niemand, die dit leest, den indruk krijge, als zou het dikke boek, dat hier
voor ons ligt - 374 bladzijden met 80 meerendeels goedgeslaagde afbeeldingen gevuld zijn met beschouwingen als deze! Hoe eentonig zou dat niet zijn! Ik begon
met het te zeggen: Dr. Hoogewerff geeft uitnemende voorlichting over de
ontwikkeling der Italiaansche Renaissance en zijn boek boeit voortdurend; het is
warm en levendig geschreven; men leest het ‘als een roman’, maar dan als een góeden
roman. Dat men, bij die lezing, ook wel eens tegen zou willen spreken, bewijst slechts
de levende menschelijkheid van Hoogewerff's arbeid. Hij is... zoo objectief mogelijk,
maar hij heeft zijn voorkeuren. Wij danken er zulke bizonder geïnspireerde bladzijden
aan als, bijvoorbeeld, die over Sandro Botticelli.
Met verlangen zie ik uit naar het vervolgdeel, de geschiedenis der
Hoog-Renaissance. Moge het niet te lang uitblijven.
H.R.

Carla van Lidth de Jeude, Nora, Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon,
zonder jaartal.
Als de teekenen des tijds niet bedriegen dan zijn boeken als het hier boven genoemde,
en ook dàt welk ik de vorige maand in dit tijdschrift
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besprak (‘Marga's Vertrouwde’, door Tine Brinkgreve-Wicherink) te beschouwen
als de laatste stuiptrekkingen van een in de litteratuur bijkans traditie geworden genre,
namelijk de meewarig-beschreven liefde van een jong meisje voor een getrouwd
man; een liefde, vroeger nauwelijks mogelijk geacht - in geen geval druk besproken,
beschreven of vergoelijkt - en nu zóó veelvuldig in de litteratuur verheerlijkt, dat het
leven wel haast niet achter blijven kon en de jonge meisjes zich gedrongen achtten
de litteratuur gelijk te geven. Zulk een wisselwerking van kunst en leven is volstrekt
niets n i e u w s in de geschiedenis der schoone letteren!
Dit onderwerp dan, dit gegeven van ongelukkige of althans niet normaal te
verwezenlijke liefde heeft gedurende een aantal jaren een fascineerenden invloed
geoefend op het schrijvend geslacht, op het vrouwelijk gedeelte daarvan in het
bijzonder. Met véél virtuositeit en met veel gevoel is het behandeld en - in den
aanvang - wèlk een mogelijkheden bleven er nog open tusschen die twee uitersten
in dit genre, tusschen het heroïke volkskind Geertje en de teere, kwijnende, freule
Liesbeth uit ‘Voor den Poort’!
En al die mogelijkheden hebben zich verwerkelijkt. Het onstuimig zaad droeg een
rijke oogst. Wij kregen het verhaal van de versmade liefde, en dat der heimelijke
liefde, gesanctioneerd door den heiligen moed van den hartstocht; of getemperd door
ootmoed, gezuiverd door een drang naar entsagung. Wat nu nog? Is hier nog iets aan
toe te voegen? Is het lied niet op àlle toonaarden getransponeerd?
Ik zei dat dit onderwerp bijkans litteraire traditie geworden is.... ik bedoelde
daarmee dat het werd een zeer bemind, een gretig beschreven en gelezen conflict,
want traditie is nog wat anders en wortelt dieper - dit werd, laten we eerlijk zijn, zoo
langzamerhand mode. Een litteraire mode, zooals de minnelijke herdersspelen eens
het waren - hoewel, het spreekt vanzelf, minder ècht populair!
Maar zooals het mééstal gaat: zij die met succes en groote gave zulk een
onderwerp-van-den-tijd beoefenden, zij hebben het reeds lang den rug toe gekeerd,
een nieuwer, wijder veld verkozen, als de gedweëe volgelingen nog vertrouwend en
goedig hetzelfde platgeloopen paadje bewandelen. Een gemakkelijk pad, want het
verwarrend struweel is weggehakt, de doorgang gebaand. Het publiek is toegankelijk
geworden voor wat ééns al te extravagant scheen - het schrikt niet meer op bij de
beschrijvingen van zóó onmaatschappelijke liefdes - en intusschen - maakt het
baanbrekende schrijversschap een onverwachte zwenking en predikt opeens een
andere moraal!
Het lied der liefde krijgt opeens een anderen klank, maar de nakomers hebben het
oude lied nog in de ooren en neuriën het zwakjes na.
Zulk een zwak nageneuried liedje is het boek van Carla van Lidth
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de Jeude, N o r a genaamd. Te goeder trouw, vriendelijk en bescheiden klinkt dit
stemmetje - een zachte vrouwestem zonder pretentie, maar, que voulez vous? het
boeit ons niet voldoende. Wij herkennen oude motieven, die, eens verrassend, nu
afgezaagd blijken, wij raden het verloop der geschiedenis zonder de geringste moeite;
wij zien niet één schamp van flonkerend licht dat de dingen nieuw, trillend leven
geeft - het geheim van den dichter - wij hooren niets wat ons verrast door heldere,
eigen schoonheid. En wij zeggen niet: waarom? Moeten wij het zuivere van een boek
als dit desniettemin loven, omdat er zóóveel valsch geschrijf, zooveel litteraire
producten zonder eenige geestes-distinctie ons toe wordt geworpen? Ja, dit is dan
misschien het eenige waarvoor wij de schrijfster dankbaar zijn kunnen: het stil-eerlijke
van haar relaas, het door-en-door eenvoudige van haar sober liefdesverhaal. Wij zien
wel iets van de hoofdpersoon, Nora, die op Beresteijn, het buiten van haar ouders,
wordt vastgehouden - schoon zij er zich eertijds verveelde - door de warme, echte
liefde die zij den dokter, die haar vader behandelt, is gaan toedragen.
Maar de schrijfster treedt nergens uit den engen kring van gedachten en gevoelens
welke die van het doorsnee-ernstige jonge-meisje zijn. En wij vragen van een
romancière nog wel andere kwaliteiten. Haar verbeeldingskracht is uiterst gering,
haar scheppend vermogen, haar taalvermogen beperkt - haar élan is mat. Alleen tegen
het einde van het boek, bij de ontknooping, wordt de toon wat warmer, de zinnen
dragen een levendiger ontroering en nochtans staren wij over het boek heen, met iets
van heimwee in den blik. Wij zouden alleen maar willen zeggen dat zulke stille,
geresigneerde, en ook wel flinke, jongemeisjeslevens op zich zelf heel goed en mooi
kunnen zijn, maar zoolang zij niet in de sfeer der ontroerde aanschouwing zijn
opgenomen kunnen zij als litteratuur geen waarde hebben.
J.D.W.

Justine Abbing, Het Verspeelde Leven. Amst., Querido, 1922.
Lode Opdebeek, De Tranen van St. Pieter. Antw., Opdebeek, z.j.
Het toeval wil, dat tegelijkertijd mij twee boeken in handen komen die, zou men zoo
zeggen, in het minst niets met elkaar gemeen hebben.... maar die toch, bij dieper
beschouwen, merkwaardigerwijze uit eenzelfde bron hunnen oorsprong blijken te
hebben genomen: uit den lust n.l. in de litteraire charge. En bij deze overeenkomst
weer: welke verschillen overigens!
Bij Justine Abbing is het eene welhaast boosaardige lust, zoodanig haat en
mishandelt zij sommige harer zelfgeschapen figuren. Er is iets onbarmhartigs, en
voor mijn gevoel stuitends, in de heftigheid en de ‘toewijding’ waarmede zij b.v.
haar krankzinnigenverpleegster heeft.... afgemaakt. Het maakt den indruk of het
rustig beeldend verhalen niet
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het eigenlijk doel van deze schrijfster is geweest, doch dat veeleer H e t
v e r s p e e l d e l e v e n geschreven werd om de arme Marie Oudhof eens ter dege
af te tuigen. Men komt zelfs op de gedachte van animositeit tusschen Justine Abbing
en eene verpleegster die zij zou hebben gekend, zoo wordt hier de laatste geprikt,
gestoken, geknepen, geduwd, geschopt.... veel erger nog! En den verbluften lezer
rest ten laatste, behalve een glimlach om zoo specifiek vrouwelijke
uitmiddelpuntigheid (z u l k een charge kan een m a n niet schrijven!) - den verbluften
lezer rest niet meer dan het zielig uitzicht op een bloederig hoopje mensch in
verpleegsterskleeren. Het arme schepsel Marie Oudhof is, aan het einde des boeks,
zoodanig door de edelmoedige schrijfster getergd, dat ze volkomen uitgeput
ineenzinkt, en ons verschrikt doet staan over het feit, dat iemand er lust in kan hebben,
eene litteraire figuur te scheppen als deze verpleegster, om die dan volle tweehonderd
pagina's dus hatend te taquineeren, dat schrijfster en slachtoffer ten slotte, aemechtig
de eene, zieltogend de andere, beiden totaal ontluisterd, neervallen. Het is weinig
verheffend, het is.... van slechten huize. Er is hier een jammerlijke lust in het leelijke
en wanstaltige, een pijnlijk aandoend verheugen bij het wraakgierig verhalen en
liefdeloos chargeeren. En wij missen, wat de kunstenaar wel allereerst behoeft: liefde
tot zijn sujetten. Wij missen het mild en edelmoedig begrijpen, het vol mededoogen
doordringen in het wezen der figuren. Wij doen daarom goed, er zeer kort over te
zijn. Zulks te meer, omdat er gedeelten in dit boek zijn die bevroeden doen, hoe, bij
geduld, beheersching en liefdevolle toewijding, u i t e e n o n m i s k e n b a a r g r o o t
e n s t e r k t a l e n t een schoon geheel had kunnen ontstaan.
Wel een heel scherpe tegenstelling met de heftigheid van dit boek vormt het
zoetelijke, weeke, kwijlerig-profaneerende werk van Lode Opdebeek, die het
ondernomen heeft - in nochtans gezwollen stijl - ons eene zeer huiselijke charge te
leveren van Ons-Heer, den hemel en den Heiligen Petrus. Ziehier b.v. het beeld van
Petrus, den ‘portier van Gods heerlijke tuinen’ (7). ‘De moeilijkste zaken werden
door hem geduldig onderzocht. Heelder uren kon hij arglistige aanzoekers met
portiersgeduld ondervragen en soms, halve dagen lang, uitgeslapen kerels te woord
staan, de neteligste vraagstukken onderzoeken, wikken en wegen, lezen in de duistere
zielen van menig wereldsch janhagel, doch steeds was hij even minzaam, even
onvermoeibaar, even rechtvaardig in de moeilijkste stonden en zijne uitspraak werd
nooit verbitterd door vooroordeel’. (8). Dit is wel om je, in zóó verheven omgeving,
op je gemak te gaan voelen, nietwaar? Al treft de lezer het niet bijzonder, wijl juist
de H. Petrus ‘uit zijn goed humeur is’. (9). De Duitschers staan namelijk in België
en hebben den St. Pieter te Leuven in brand gestoken! De grijze sleutelbewaarder
trekt zich dat danig aan, en zint op een tijdelijk
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vrij-komen, een aardsch verlof, om er de bedreigde zaken te regelen. Hij wendt zich,
verslagen en ontsteld tot Ons-Heer. ‘God, op Zijn zonnetroon, schrok, toen Hij Zijn
ouden dienaar zag en, wat Hij nooit vóór dezen voor iemand had gedaan, deed hij
thans, zoodat de engelen van eerbied plat te neder sloegen en zongen al hun zoete
zangen. (Denk u deze hemelsche situatie eens in!) Hij was van Zijn troon gestegen
en naar den schreienden man geloopen, die daar aankwam, in de hoogste spasme
van droefheid. De Heere nam zijn hoofd en vlijde het tegen Zijn borst. Daar hoorde
Petrus de muziek Zijns harten, waardoor gaat al de schoonheid en al de zangen der
hemelen. Zijne tranen werden parelen, die liepen langs de subtiliteit van 's Heeren
mantel als sterren. Petrus hoogste leed verdoezelde in de glorieuze pracht van 's
Heeren oog’. En wanneer Ons-Heer den brand der St. Pieterskerk te Leuven wordt....
medegedeeld, dan ‘fronst Hij het voorhoofd. Eene rimpeling van koel licht golfde
langzaam door de bebloemde wouden van den hemel, terwijl over de rust van den
teederen sterrentrans een wolkelooze schaduw schoof’.
En zóó voort. Het universum wandelt op pantoffels, Ons-Heer, met pijp en kalotje,
vermeit zich in Zijn kleinen bloemtuin.... en een jury van ‘den letterkundigen
Prijskamp’ ingericht door ‘den Provincialen Raad van Brabant’ b e k r o o n t al dit
schoons met den Kroon der Eere!
In litteris et artibus hebben wij te rechter tijd afgeleerd ons nog over iets te verbazen
- wij volstaan met de onderscheiden verschijnselen te begrijpen. Wij begrijpen dat
het geheel iets van onzen tijd is, dat eene larmoyante charge van het leven Daarboven,
te boek gesteld door een al te teedervoelenden mensch, die vanwege den oorlog de
kluts was kwijt geraakt, wordt ‘bekroond’ en schitterend verlucht in het licht gegeven.
Evenals wij begrijpen dat, ofschoon het gemiddelde oorlogsboek geen kunst kan
zijn, want zelden bezonken emotie is, er nog altijd lieden zijn die meenen.... doch
wat doet het er toe, wat zij meenen! Morgen is dat alles voorbij!
Wij zouden ons, hadden wij niets anders dan het bovenstaande te beweren, met
den heer Lode Opdebeek immers niet langer hoeven bezig te houden. Doch, en dit
is nu het genoegelijke einde van deze tranerigweeke historie, - hij heeft talent! Smaak
en talent! Hij boeit - en komt hier en daar zelfs tot dramatische kracht. Hoe goed is,
pag. 83, zijn gezicht van Antwerpen-vóór-den-val, als de geest van Benoit door de
verlaten straten waart en uitroept: ‘O stad, niemand is er om u te verdedigen dan een
overleden Zanger!’
De heer Opdebeek kome slechts een tikje naar beneden - hij doolt daar zoo
zonderling in dien gefantaseerden hemel rond. Zooveel bloemen, sterren, stralen en
opgevijzelde heiligheid houdt geen menschelijk mensch lang uit!
D.TH.J.
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De aanwinsten van het Rijksmuseum.
Het achttal schilderwerken, dat ons R i j k s m u s e u m in de maand Januari, dank zij
den steun der ‘Vereeniging Rembrandt’, van enkele kunstlievende particulieren en
van den heer M.P. Voûte persoonlijk, mocht verwerven, vormen een aanwinst van
zóó ongewone beteekenis, dat daarop de aandacht van belangstellenden, zij het ook
in een kort overzicht, wel zeer nadrukkelijk dient te worden gevestigd. Die ongewone
beteekenis ligt wel allereerst hierin, dat vier dier acht werken (meest van zeer groote
afmetingen) behooren tot onderdeelen der oude schilderkunst, die in onze openbare
verzamelingen slechts uiterst karig zijn vertegenwoordigd, namelijk de Italiaansche
en de Spaansche School. Aanvulling dier reeds veel te lang bestaande leemten zal
men thans, waar op ‘inhaling’ van een, naar het aandeel der overige scholen eenigszins
evenredig, getal nauwelijks nog te hopen valt, meer hoofdzakelijk in de qualiteit, in
de representatieve kracht der aankoopen en geschenken, dan in de quantiteit te zoeken
hebben en juist ook naar deze opvatting is het thans gemaakte begin van aanvulling
allergelukkigst te noemen. Want vooral van de beide nu verkregen Spaansche stukken
en van den Tiepolo kan worden gezegd, dat zij door hun superieure kwaliteit en hun
saillante, sterk typeerende eigenschappen in de hoogste mate representatief zijn,
d.w.z.: een krachtige, volledige aanduiding geven van de individualiteit eens bepaalden
meesters of eener bepaalde school.
Van Tiepolo (1696-1770), den veelzijdig begaafde, in wien de glorieuse
Venetiaansche kunst een glansrijken nabloei beleefde, doch die in de 19e eeuw eerst
weer door en ten tijde van Delacroix in eere kwam, zal men bezwaarlijk een kloeker
en stralender figuurwerk te zien krijgen dan dezen Telemachus en Mentor (h. 110,
b. 72 c.M.), afkomstig uit de collectie van Théodore Duret. Tegen een
groenig-lichtenden, dun-bewolkten avondhemel, waaronder een duisterende
boschmassa oprijst, staat, in een warmblinkend, wit gewaad, dat de beenen van boven
de knieën bloot laat, de jeugdige zoon van Odysseus, op zoek naar zijn zwervenden
vader. Den voor zijn leeftijd veel te grooten en te zwaren pijlkoker, die van een volle,
gloeiend-roode kleur is, met goud gesierd en met bruingeveerde pijlen gevuld, torst
hij aan een over den rechterschouder hangenden bandelier en houdt hij met de
linkerhand zorgvol tegen den linkerkant van het lijf aangesteund; de andere hand
houdt den boog rechtstandig geheven. Het jongensachtige, zwierig gelokte hoofd,
met de in gepeins verzonken, neerwaarts gerichte blikken, leent, in schuine houding
als in lijdelijke overgave, het oor aan de influisteringen van den vlak-naast, doch iets
naar achteren staanden Mentor, die, als symbool van zijn beschermende gezindheid,
een schild aan zijn voeten heeft. Van een groote
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harmonische schoonheid is deze schilderij door tweeërlei tegenstelling, eene van
koloristischen en eene van kompositorischen aard: eerstens die tusschen de
maagdelijk-witte, warm-zacht glanzende jongelingsgedaante met het kinderlijk-blank
gelaat en het diepe, gloeiende rood van de zooveel manlijker en krachtiger, in
halfschaduw gehulde Mentorgestalte met de ook warmer en forscher getinte gelaatsen haarkleur, - en tweedens die tusschen de lichtelijk achterwaartsche, aanleunende,
lijdelijke lichaamshouding, met de steunpunt-zoekende beenen, der eerste en de
voorwaartsche, aandringende, energieke bewegingslijn der tweede figuur met den
aanloop-nemenden beenenstand, welsprekende verzinnelijking van het zielskontrast
tusschen den afwachtende, geleid wordende en den voortvarenden, ongeduldigen
leider. Breed en vlot van schildering is dit geheele werk, sterk óók in de expressie
van de beweging en van het momentane en daarbij vol fleurige fijnheden in de détails,
zooals in den bandelier, de sandaalversiering, het gebladerte op den bodemvoorgrond.
Een van G o y a ' s machtigste scheppingen op portretgebied is zijn, met het jaartal
1823 gedateerde en dus in een zijner laatste levensjaren op hoogen ouderdom
gewrochte, beeltenis van een ‘alcade’ (h. 100, b. 83 c.M.), welke ons boeit en verbluft
evenzeer door pikturale als door psychologische kracht, beide op het hoogtepunt van
haar ontwikkeling. Curieus is hier de samentreffing van een Tiepolo- en een
Goya-werk. Immers Goya vond als héél jonge man (zoo ongeveer 1766) in Madrid,
waarheen hij, naar het heet, om den arm der politie te ontgaan, de wijk genomen had,
den bejaarden Tiepolo als den toonaangevenden, gevierden meester, wien slechts
Mengs naar de kroon stak. Onder invloed van dien geest van plaats en tijd bleef
Goya's portretstijl voorloopig nog een 18e-eeuwsch, precieus karakter behouden,
om zich al spoedig tot steeds grooter vrijheid, tot steeds genialer zelfstandigheid te
ontplooien. In het alcade-portret, dat voortaan den luister onzer Rijksverzameling
verhoogt, is alle conventie ver weggeworpen. Hier is van portretpose geen spoor
meer over. Hier aanschouwen wij het bijna ontstellend resultaat van een
niets-ontziende, door niets belemmerde karakterdoorvorsching; hier werd met een
zeldzaam scherp doordringingsvermogen de individueelste innerlijkheid van een
hevig-levende, sterk gemarqueerde persoonlijkheid in haar uiterlijke verschijning
blootgelegd, zonder ook maar de allergeringste vermooiing of idealiseering. Voor
ons staat een heer met zacht-blozende gelaatskleur en warrig, zwart hoofdhaar,
gekleed in een gesloten zwarte jas, waarboven en waaronder een vuurrood vest
uikomt, en een eveneens zwarte broek, in welks zakken hij nonchalant de beide
handen gestoken heeft. Verrukkelijk is het, zooals die enkele sterke, lichtvolle kleuren
tegen elkaar gezet zijn: het felle, krasse rood
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van het vest en het helle wit van de wijde, omgeslagen halskraag, die den hals en het
bovenste deel der borst geheel onbedekt laat, tegen het prachtige pikzwart der
bovenkleeding en het zwarte krulhaar tegen de blozing van het gezicht. Waar zag
men ooit zùlk intens, gloedvol zwart als het zwart van deze Goya-figuur, dat den
toch uitermate donkeren, zwartig-grijzen fond der schilderij zoo verrassend doet
oplichten!Maar wat de ongewone koloristische waarde van dit potret bekroont en het niet
alleen maakt tot een portretwerk van hooge orde, maar ook tot een bij uitstek
representatief Goya-werk, dat is de buitengewoon psychologische uitbeelding der
persoonlijkheid, de expressie van den kop en de lichaamshouding, die ons intrigeert
en fascineert, dat zijn, bovenàl, die oogen, waarachter het leven broedt, vol
verwikkeling en vol heimelijkheid. Geen overdreven gemakkelijk en gemoedelijk
mensch zal deze ‘alcade’, Don Ramon Satué, met het voor zijn tijd opvallend moderne,
demokratische voorkomen, vermoedelijk geweest zijn, deze man, met zijn handen
zoo rustig en onverschillig in zijn zakken en de onderarmen vast tegen het lijf, met
den stuurschen, bitter-wreveligen trek om den vastbesloten mond en met de oogen
van iemand, die niet zonder zorg, niet zonder ergernis de wereld om zich heen beziet,
maar door niets en niemand van zijn stuk is te brengen en de toekomst kordaat
tegemoet-schouwt, de dingen kalm op zich af laat komen, onverstoorbaar, en zich
te weer stelt, heftig en vehement, als het zijn moet.
Van geen mindere belangrijkheid, als mede vertegenwoordigend de Spaansche
kunst, is het groote stilleven (h. 100, b. 122 c.M.) uit de S e v i l l a a n s c h e S c h o o l
(ten tijde van Velasquez), met de figuur van den kok, die zoo blijmoedig den
beschouwer aankijkt, vol plezier in zijn bestaan, vol vreugde over de materiëele
genietingen, die het leven biedt.
Vigoureus is de schildering dezer vlak van voren geziene mansfiguur in de houding
van het lichaam, in het ophouden der armen en handen om en onder de kom met de
donker-roode vloeistof, in de stille grijze kleedingkleur te midden en achter al die
rijk genuanceerde grijzen en bruinen, met een enkel opfleurend rood, der talrijke
visschen, vogels en vleezen, die een subliem stilleven vormen.
Behalve door de drie hier genoemde, in ieder opzicht kardinale stukken werd het
Rijksmuseum verrijkt met een zeer fraai portret van een witgebaarden grand-seigneur
in warm-rooden mantel (h. 55, b. 47 c.M.) van T i n t o r e t t o , dat opvalt door de
gevoeligheid, waarmede de verhoogingen en verdiepingen in het oude gezicht zijn
weergegeven; verder met een in landschap- en naaktschildering eenigszins
Rubens-achtig aandoende schilderij van J o o s d e P a p e (h. 114, b. 104 c.M.),
voorstellend een weelderig gevormde, door een helrood kleed maar zeer ten deele
bedekte herderinnefiguur, in vrijage met een jager, die, zwaard en speer in den
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steek latend, zich aan haar voeten werpt, en ten slotte met een drietal zeer
omvangrijke, langwerpige werken van B a r e n d F a b r i t i u s (geschenken van den
heer M.P. Voûte). Van deze laatste, alle bijbelsche voorstellingen, heeft die van den
Verloren Zoon in vier opeenvolgende fases (h. 93, b. 285 c.M.), welke vooral in de
warmer gestemde rechterhelft tal van kleurschoonheden en toonschakeeringen bezit,
zoowel in de landschappelijke als in de figurale bestanddeelen, de aangenaamste
werking.
Summa summarum: voor onze voornaamste rijksverzameling valt een aanwinst
van de grootste importantie te boeken, waarmede èn de hoofddirectie èn het publiek
ten zeerste zijn geluk te wenschen.
H.F.W. JELTES.

Isaac Israels bij Huinck te Utrecht.
Tot den aard van Isaäc Israels behoort het aanvoelingsvermogen; hij bezit de ‘flair’
om een land, een volk te treffen in kenmerkende bizonderheden. Niet tot hun diepten
gaat hij; daarvoor is hij te veel te schilder van het: ‘glissez, n'appuyez pas’, te veel
de schilder der vluchtige verschijningen. Maar in die verschijningen van het oogenblik,
door licht en kleur vooral aan hem geopenbaard, weet hij dikwijls het kenmerkende
te treffen. Hij deed 't op de Parijsche boulevards, in de Parijsche ateliers, met de
Parijsche meisjes en modistes; hij deed 't te Londen, in 't Hydepark met de Amazone's,
met de Londensche ‘Street-girl’; hij deed 't in Zwitserland. Hij heeft 't nu op Java
trachten te geven in de Indische natuur, het Javaansche Binnenhuis, de Javanen,
vooral de Javaansche vrouwen. Uit vroeger werk wist men, hoe reeds jaren lang Isaäc
Israels zich interesseerde voor de Javanen die in Nederland vertoefden, hoe hij
gamelanspelers en dansers had geschilderd. Geen wonder dat 't hem aantrok naar
Java zelf te gaan, daar in hun eigen natuur en woning de Javanen te beelden. In de
schilderijen, die hij op Java gemaakt heeft, zien we Isaäc Israels in hoofdzaak gelijk
we hem kennen, als de gevoelige voor licht- en kleur-indrukken in de allereerste
plaats. Zoo schilderde hij den landweg in felle zon, met kleurige vrouwenfiguren,
die zich op den weg bewegen: een Gracht in Batavia in licht-gloed, met een bezonden
jongen op den voorgrond. Zonnebrand buiten, en ook in de huizen de Zuidelijke
licht-atmosfeer. Z'n licht- en kleur-lievende oogen dronken er den gloed in en werden
getroffen door kleuren-tegenstelling en -overgangen: fijnkleurige vrouwen in
schaduwhoek van een straat; kleuren-rijkdom in 't kleed van een danseresje tegen de
bruine huid. En bij z'n kleur-gevoeligheid kwam naar voren z'n aanvoelingsvermogen
voor de onderscheiden kenmerken der J a v a a n s c h e v r o u w e n t y p e n . Zoo
schilderde hij in Batavia de voorname vrouw met 't gekapte hoofd die door de straten
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der hoofdstad gaat, evenals 't arme Volkskind, en in Solo de eenvoudige S o l o ' s che
met de fijne witte doek om, en 't onbedorven gelaat, en daarnaast de C h i n e e s c h e
m e i s j e s , grover types. De ‘B e d o y o s ’, de dansmeisjes van den Sultan van Solo
trachtte hij meer persoonlijk te kenmerken, gaf aan de, overigens gesloten gezichten,
de ééne een bedekt spotlachje, de ander verwonderde uitdrukking; de sierlijkheid
der lichamen, die gewoon zijn zich in dans te bewegen, deed hij ons niet aanvoelen
in deze wat plompe lichamen.
Al gaf hij ons dus de Javaanschen in haar verschillende kenmerken, haar dieper
Oostersche ziel, het voor ons geheimzinnig wezen, deed hij ons niet voelen. Het zal
misschien eenmaal een Indiër, een Javaan zijn die ons haar openbaart! In Isaäc Israels'
wezen ligt dit niet. Maar toch heeft hij in twee p o r t r e t t e n getracht een Javaan en
een Javaansche meer persoonlijk te benaderen. Het is in 't Portret van den Indischen
Prins: Pangeran Adipati Ario Prawoe Prangevadono VII, dien hij beeldde in domme
trots en rijke pracht van blauw gewaad. Een dieper beeld gaf hij in 't voorname
portretje van de Ratoe Timoer, eene der vrouwen van den sultan. Hier, voor deze
vrouw heeft I. Israëls gezeten als mensch tegenover mensch; de grijper van 't vluchtig
moment kwam er tot concentratie en aandacht. Deze vrouw behoefde geen Javaansche
te zijn, de schilder zag haar althans niet als zoodanig, toen hij haar beeldde in haar
eenvoud, met de fijne wenkbrauwen, de fluweelig droomende, wat melancholieke
oogen in 't mager, niet meer heel jong gelaat. Hij kwam met haar in persoonlijk
contact, voelde haar goed, eenvoudig, ietwat droeve wezen. Niet om de kleur- of
lichtwerking, maar om de uitdrukking van de innerlijkheid boeit dit schilderijtje,
meer dan één der andere, zal wellicht 't meest blijvend zijn. Isaäc Israëls ging hier
uit boven-zich-zelf en deed ons hem kennen in dieper wezen dan hij zich in z'n ander
werk, hoe rijk ook aan voortreffelijke schilderkwaliteiten, toonde.
C.v.H.

Eere-tentoonstelling Jan Mankes in den ‘Utrechtschen Kunsthandel’.
‘Door zijn werk zal straks mijn man tot U spreken op zijn eigene, sterk doordringende
wijze’; zoo ongeveer eindigde Mevrouw A. Mankes-Zernike haar openingsrede bij
de eere-tentoonstelling van het bijna complete oeuvre van Jan Mankes. Het vrij
talrijke publiek verspreide zich daarop door de zalen van den Utrechtschen
kunsthandel, en er heerschte een stemming van stille, schier vrome aandacht.
Dit is het kenmerkende van Mankes' werk, de rustige, kalme klaarte die er van
uitgaat, en die ons tot stille beschouwing en waardeering
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dwingt. Wij kunnen nu eens de bij uitstek gave schildering, dan weer de minutieuze
karakteriseering, of de uitvoerige details bewonderen, maar de algemeene indruk die
zijn werk maakt, blijft een van stilte en stemming.
En gaan wij dan voor ieder werk eens afzonderlijk stilstaan, dan zien wij met welk
een nauwgezette liefde, Mankes, mensch en dier niet alleen maar ook de levenlooze
natuur bezag. In de meest simpele voorwerpen zag hij kleur en toon, en harmonie.
Een van zijn eerste stillevens, van een boekje, een fleschje en een potlood is daarvan
wel een heel goed bewijs. Deze nuchtere dingen zag hij in een goudachtig licht, als
een harmonieus geheel; want ik stel me voor dat het eigenlijk een toevallig stilleven
was, zooals er op een atelier-tafel wel eens meer ontstaat, maar hij z a g het zoo en
maakte er iets heel intiems van.
Trouwens nu wij zijn nagenoeg complete werk bijeen zien, merken wij dat schier
alles wat hij schilderde, hetzij stilleven, hetzij dieren, zelfs figuren, een zekere
intimiteit hebben, soms bij het melancholische af.
Ongetwijfeld was zijn gezondheidstoestand oorzaak dat hij uitbundigheid vermeed,
dat felheid van kleur, zwierigheid van lijn hem vreemd bleven, en hij slechts in
rustigheid en kalmte van schoonheid genieten kon.
In zijn stillevens is dit ook best merkbaar; hierin zocht hij immer een
kleuren-combinatie die zacht harmonisch was, en ook hierin komt zijn zeer verfijnde
techniek het beste tot uitdrukking.
Soms gaat die techniek hem te ver en wordt het werk onreëel, verdroomt het, en
krijgt het iets van porceleinglans, wordt het ijl en broos. Zijn grafisch werk
daarentegen, vooral zijn houtsneden dwongen hem tot meerdere strafheid, tot sterker
licht en donker, en deze noodzakelijkheid doet aan zijn werk geen schade.
Deze tentoonstelling, door goede zorgen van zijn vrouw, en veler vrienden en
vereerders ingericht, deed ons geen nieuwe zijden van zijn talent kennen,
overweldigde ons niet, maar versterkte onze hoogachting voor Mankes' werk, als
voor dat van een midden-eeuwschen monnik, die in stille vroomheid de natuur
benadert. Zoo blijven wij hem dan ook gedenken.
R.W.P. JR.

M.J. Richters in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
In het Stedelijk Museum te Amsterdam exposeerde in Februari/Maart de
Rotterdamsche schilder M.J. Richters.
Het Rotterdamsche stadsbeeld, druk, onordelijk, hard, met bijbehoorend weêr:
rauw, vliegende wolken, en een zon die er tusschen door schiet op een deel van straat
en huizen; de herrie op pleinen, de havens met het bewogen leven van schepen en
arbeid op de kade - mij dunkt, Richters is daarvan de waarachtig bezielde schilder.
Ook de polders bij
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rauw weer, met ook weer de zon die zich een weg zoekt tusschen de wolken, in een
opkomende bui met looden lucht, of in den winter, met besneeuwde velden tegen
grauw, of met ijsvermaak, vinden in hem een uitbeelder van temperament, een colorist
met een sterk palet, een altijd boeiend vertolker. In zijn teekeningen en zijn grafisch
werk toont hij zich een ernstig waarnemer van den vorm, met voorliefde voor het
groote en krachtige, stoere lijnen, geweldige organismen.
Maar deze schilder teekent ook de menschelijke figuur op groote schaal met een
forschheid als weinigen hier te lande, zoo zelfs dat men hem - ten onrechte wat het
feitelijke aangaat - een Vlaamsch talent en Vlaamsche scholing zou toeschrijven.
Zijn ook coloristisch bekorende groep Mars en Venus (de vorm vooral is mooi
geschilderd) doet ons in hem eer een landgenoot van Rubens en Jordaens vermoeden
dan den echten Rotterdammer herkennen die hij is. Ook de boerenkop met het
landschap achter zich is een opgaaf van Belgischen smaak.
Is het vreemd, dat men, toen de Raadzaal van het stadhuis der Rottestad versierd
moest worden, en een prijsvraag daarvoor was uitgeschreven, behalve tot Thorn
Prikker, ook tot dezen stadgenoot zich wendde, om zijn ontwerp uit te voeren? Ja,
bij nader inzien was het toch vreemd!
Want bij nader inzien is gebleken, dat een uitbeelding van den arbeid aan de havens
en kaden, een werkelijke, onmiddellijke, juiste uitbeelding van de bedrijven waaraan
de stad haar grootheid en welvaart dankt, en die Richters zoo knap gegeven heeft
(ofschoon zijn groote schilderijen niet geheel de kleurkracht hebben van zijn kleiner
werk) niet verwacht werd. Zijn schilderingen zijn door de jury niet aanbevolen, noch
de meer decoratieve vlakschilderingen van Thorn Prikker. Men heeft beide
kunstenaars met een vergoeding naar huis laten gaan, en heeft liever de geheele
prijsvraag met al de moeite en kosten en al den arbeid der deelnemers vergeefsch
laten zijn, dan een dezer beiden de eer te gunnen de Raadzaal te versieren. De
Trouwzaal is intusschen, zonder omhaal en complimenten, ondershands aan een
Franschman ter versiering gegeven, die naakte Amortjes rozen doet strooien voor
de voeten der brave Rotterdamsche bruidsparen. Gemakkelijker, en ook oprechter,
want waartoe dient die gansche omhaal van prijsvragen en jury's, waartoe dienen die
opgewekte verwachtingen en die ongebruikte groote schilderijen, als men toch zoo
precies in zijn hoofd heeft wat men wil: een allegorie waarschijnlijk met Mercurius,
gevleugeld aan helm en voeten, Neptunus, en misschien Ceres of Fortuna met een
hoorn des overvloeds! Onze vroegere Regenten, mannen uit een stuk, knapten zoo'n
zaakje eenvoudiger op, deden geen schijnconcessies aan de publieke opinie en het
artistiek geweten.
Ik zeg niet, dat ik de naturalistische schilderingen van Richters ideaal-
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wandversieringen acht (men moet bedenken dat ze niet bij zulk vol licht als in het
Museum doch in het half-donker tusschen vensters behooren te worden gezien) maar
ik acht deze geheele lijdensgeschiedenis weer een nieuw bewijs, hoe weinig
verdraagzaamheid, hoe weinig verantwoordelijkheidsgevoel ook, nog altijd bij de
overheid en de toonaangevende klasse heerscht. Men had niet twee schilders.... doch
één schilder moeten aanwijzen om zijn ontwerp uit te voeren, en vervolgens
onvoorwaardelijk het werk moeten accepteeren.
C.V.

Mevrouw Adriani-Hovy bij Gerbrands te Utrecht.
Leven is: zich vernieuwen. Er zijn er die in zich zelf den telkens nieuwen kiem vinden
tot nieuwen frisschen groei; - er zijn anderen, die dit slechts gelukt doordat een nieuw
rijsje op hun stam geënt wordt. Maar, hoe 't zij, - de hoofdzaak is, dat er vernieuwing,
telkens weer, in een menschenleven komt; want stilstand is achteruitgang, dood. En
we leven, - ook in het kunst-gebied, tusschen velen die zich altoos weer herhalen,
meest steeds zwakker, - we leven tusschen héél veel dooden. Het is daardoor
misschien vooral, dat ik zoo verheugd was, toen ik in 't werk van 't laatste jaar van
Mevrouw Adriani-Hovy een volkomen vernieuwing zag. Haar etsen over de Domkerk
enz., ze waren verdienstelijk en braaf, maar ook dikwijls vervelend. En nu opeens,
op middelbaren leeftijd, vertoont ze ons schilderijen: Stillevens, Binnenhuizen, met
en zonder figuur, enkele landschappen, zooals we die nooit van haar verwacht hadden.
Daar is frisch werk onder, kleur-krachtig en goed van samenstel. Er zijn allerlei
fouten in (gelukkig!). Men ontdekt er -, hier en daar maar al te zeer -, den boom,
waaruit het rijsje kwam, dat op haar stam geënt is. Maar, wat nood, het leeft; tenminste
't meeste ervan leeft. Wanneer nu slechts de stam krachtig genoeg blijkt eigen karakter
te geven aan den boom en eigen geheel rijpe vruchten!
C.v.H.
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Karl Sterrer,
door Max Eisler.
IN de Oostenrijksche schilderkunst zijn in de laatste 30 jaar drie kunstenaars met
monumentaal werk voor den dag gekomen.
De eerste was G u s t a v K l i m t . Zijn kunst was vlakversiering. Op den langen
weg van zijn ontwikkeling, waarbij hij allerlei invloeden, van Félicien Rops en Jan
Toorop tot aan de japansche houtsneden en de byzantijnsche mozaïken, verwerkt
heeft, is hij gebleven een vlakversierende kunstenaar, die niet zoozeer in
olieverfkleuren dan wel in émail dacht, zooals ook zijn muurfries in het Stoklet-paleis
te Brussel inderdaad in gekleurd glas en émail werd uitgevoerd. Hij voelde deze
begrensdheid van zijn kunst, hoe zijn aangeboren neiging op iedere grootere
onderneming remmend werkte, en iederen keer verzette hij zich weer daartegen.
Maar het hielp niets, juist daar, waar hij deze natuurlijke boeien het liefst wilde
verbreken, werden ze zichtbaar, bleek dat wat hij ondernam een gewelddadig
overschrijden van de grenzen aan zijn begaafdheid gesteld. En zoo behelzen zijn
herhaalde pogingen om het terrein van het monumentale te veroveren de tragiek van
zijn kunstenaarslot. Zij zijn alle maar ten deele geslaagd, getuigenissen van een edele
wilskracht, maar het gelukken van 't geheel, den zuiveren vorm bereikte hij niet.
Daaruit laat zich ook zijn stijl verklaren.
Het begon in 1902 met de fresco's voor de tentoonstelling van Max Klinger's
‘Beethoven’ in Weenen. Bijna in één etmaal ontstond in het zijschip van de hal de
optocht der mytische gestalten, die den strijd der duistere tegen de lichte machten
moest uitdrukken, terwijl de stralende, gouddoorwerkte tinten en het meebewegende
ornament den rhytmus van Beethovens symphonie aangaven. De haast, die bij het
werk was, de samenwerking met een kring van gelijkgezinde, jeugdige
hemelbestormers en ten slotte de ideale wedijver met Klinger, dat alles vuurde hem
aan tot het scheppen van een werk, dat op 't eerste gezicht den indruk van een
monumentale harmonie moest maken. Het was echter slechts een schets, dus een
belofte. En deze belofte zou niet in vervulling gaan.
Want na het Beethoven fries kwamen de drie plafondschilderingen voor de
universiteit. Hier nu werd geen vluchtige improvisatie verlangd, maar werk dat eerst
in den loop der jaren moeizaam groeide en van blijvende waarde moest zijn. En juist
dit werk gaf de grenzen aan, den
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anderen, tragischen kant van deze schijnbaar zoo lichte en zonnige kunst.
Gesymboliseerd waren de philosophie, de geneeskunde, de jurisprudentie. Alleen al
het feit dat deze zinnebeelden, zooals hij ze geeft, niet naïef zijn gevonden, en evenmin
ontleend zijn aan de volksopvatting, bleek een dwaling. Want de beteekenis bleef in
het duister, de verstandigen kwamen op de meest tegenstrijdige gedachten en de
kunstsnobs verkochten de flauwste aardigheden. Hermann Bahr heeft indertijd dezen
narrendans van boosaardige en groteske uitleggingen verzameld in een geschrift
‘Tegen Klimt’, dat als document der bête humaine voor alle tijden waarde zal hebben.
Maar eigenlijk was het toch de schuld van den schilder. Want een geschilderde
allegorie moet (als trouwens ieder ander kunstwerk) in de eerste plaats begrijpelijk
zijn, daar zij als deel van een zinnelijke kunst tot de zinnen spreken moet, in dit geval
tot het oog, zonder dat men er eerst zijn hoofd over moet breken. Klimt echter vertoont
ons (‘Philosophie’) in een groenachtig, vaag met sterren bedekt heelal een
raadselachtig hoofd; daarnaast steil opstijgend den rei der leeftijden van grijsaard tot
kind; - of ergens anders (Geneeskunde) in een hemelsche sfeer, een levend-bloeiende
vrouw, daarnaast een Hygieia in een gewaad van purper, den zwartgesluierden dood
en het erbarmelijke koor der zieken; en ten slotte zien we (Jurisprudentie) ver van
hemel en aarde door banken van wolken gescheiden, twee werelden: beneden den
misdadiger in de vangarmen van een reusachtig glinsterend kwalachtig dier, omringd
door de drie erinnyen, boven: de hoofden der rechters, en daar weer boven, tot
mozaïek verstijfd, drie vrouwen: de wet tusschen het recht en de genade. In al deze
gevallen was de diepere zin slechts vluchtig aangeduid, niet eenvoudig en tastbaar.
Ook hier waar hij de symbolen der drie wereldsche faculteiten moest geven, was de
kunstenaar niet boven een zeker muzikaal tasten uit gekomen. En dat was al bij deze
taak een fout. Van meer belang was nog de andere aarzeling: de onzekere vorm.
Tweemaal had de schilder getracht de grens, die aan zijn talent gesteld was, de vlakte
van twee dimensies met lichamen in de ruimte, te overschrijden, beide keeren mislukte
zijn vlucht, kwam hij niet verder dan een eerste poging. Eerst toen hij in het derde
schilderij, de symboliseering van de Jurisprudentie, terugkeerde tot het ornament,
slaagde zijn werk. En daarmee het monumentale genre, waarin zijn kracht lag.
Dit monumentale bij Gustav Klimt is het ornament in het vlak, dus decoratie in
den strengsten en feestelijksten zin van het woord.
Een weinig later kwam van een anderen kant de tweede oplossing van het
monumentale probleem n.l. uit Tirol. En alleen al die afkomst deed vermoeden, dat
zij juist het tegenovergestelde zou zijn van het Weener product van Klimt.
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Ontstaan ver van de beschaving der wereldstad moest zij, zou zij haar afkomst niet
verloochenen, gezonde boersche trekken vertoonen. En die had zij. Want Albin
Egger-Lienz, haar verwekker, is een echte zoon van zijn bergland. Een boer, naar
zijn bloed zoowel als zijn handschrift. Tusschen de beide Zwitsers Hodler en Buri
heeft hij zijn stijl verworven, een robusten stijl en zeer persoonlijk. Van den beginne
af heeft hij altijd alleen zijn land en de menschen daar geschilderd. Zijn werk is een
epos van vaderlandsliefde. Hij begon met historische tafereelen uit den Tiroler
Vrijheidsoorlog van 1809, geschilderde vertellingen uit den opstand van Andreas
Hofer. Maar langzamerhand groeien deze geschiedenissen, die onder de hand van
een Defregger niets meer dan genre-achtige anecdotes in historisch costuum hadden
kunnen worden, tot symbolen. Men vergelijke slechts den ‘Überfall’, een schilderij
uit des kunstenaars jeugd, met ‘Das Jahr 1914’, de herinnering uit den strijd der
Tiroler boeren in den laatsten wereldoorlog, en men zal dan de belangrijke wijzigingen
in zijn manier van werken ontdekken. Ginds een nauwkeurig, maar kleintjes
geschilderde episode, angstig nauwkeurig wat tijd en plaats betreft; hier de algemeene
niet aan tijd gebonden gedachte aan den boerenoorlog: door het omgewoelde veld,
één met de golven en de kleur der aarde, rukken onder een lagen hemel de gebogen
strijders op, gestalten en gebaren van een simpele grootheid als bij Pieter Bruegel.
Echter de kunstenaar schildert nu niet zoozeer den door het geschut mishandelden
akker en niet de menschen die onder den dwang van een vreemden wil gehoorzaam
en onbarmhartig hun bloedigen arbeid verrichten. Maar hij schildert wat beide gemeen
hebben, het zware, sleepende, stampende rhytme. En zoo is alles wat hij in de laatste
tien jaren heeft voortgebracht. Ontstaan is het uit de Tiroler aarde, in de groote dagen
der volksvrijheid of wel in den vreedzamen tegenwoordigen tijd, uit den boerenarbeid
op den harden grond van het bergland. Maar tot symbool wordt dit alles en dan
rhytmisch opgeheven tot monumentaliteit. Of hij den zaaier schildert, wiens ver
uithalend gebaar de duivel achter zijn rug naäapt en zoo het gezaaide vernietigt, of
slechts een eenzame rotsspleet in het hooggebergte, steeds is het hetzelfde. Altijd
wordt op breede vlakken, met eenvoudige omtrekken en van kalk gezuiverde kleuren
in een dunne, trillende alpenlucht het groote fresco van het boerenbedrijf in de bergen
gegeven.
En zoo komt hier een tweede vorm van het monumentale tot stand. Wijd en zwierig
is deze vorm, van de natuurkracht der provincie in Oostenrijk, Klimt en het groote
Weenen verloochenend.
Nog een derden keer kwam in de laatste jaren, nu in verband met het moderne
expressionisme, het monumentale verlangen tot uiting. Egon Schiele, een leerling
van Klimt, heeft het eerst getracht de vlak-
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versiering van zijn leermeester met sterkere nieuwe factoren te verbinden. Hij gaf
de lijn, die bij Klimt sierlijk en slechts ornament geweest was, een heftige, bijna
gewelddadige uitdrukking en hij stelde zijn schilderijen uit vereenvoudigde kubieke
vormen samen tot een strenge architectuur. Hij is echter halfweg, nauwelijks dertig
jaar oud, gestorven. Zijn werk werd door niemand voortgezet. Want Oskar Kokoschka,
die na hem de leiding der jongste generatie in Duitschland op zich nam, vernietigde
het gebouw, dat hij op zijn weg gevonden had. Zijn eerste schilderijen wekten den
indruk van een verwilderden puinhoop. Doch toen reeds lag er in deze wanorde een
kiem van nieuwe grootheid: de wrange bekoring van het fragmentarische. Kokoschka
van Weenen naar Dresden verhuisd, is nooit daarbovenuit gekomen. Maar de
onstuimige romantiek van zijn schilderijen maakte in zijn lithographieën plaats voor
antieken eenvoud. En uit dit, nog altijd troebel mengsel, verwachten zijn talrijke
geestdriftige aanhangers den derden toekomstigen stijl van het monumentale......
Onafhankelijk van deze drie stroomingen, die hij toch allemaal meegemaakt heeft,
ontstond K a r l S t e r r e r ' s vorm. Wel schijnt op het eerste gezicht zijn werk verwant
met dat van Albin Egger-Lienz, die als hij van boerenafkomst was. Maar dichter bij
hem staat nog Anselm Feuerbach. En die overeenkomst is van meer belang, want zij
staat in verband met zijn plaats in de duitsche kunst.
In zijn geschrift over Jacob Burckhardt, die door zijn boek ‘Die Kultur der
Renaissance in Italien’ een leermeester van de moderne menschheid geworden is,
heeft Carl Neumann, de bekende Rembrandt-biograaf, de beide typen van den
duitschen kunstenaar scherpzinnig onderscheiden. Hij spreekt daar van
‘grensduitschers’ en ‘binnenduitschers’. Albrecht Dürer is voor hem het zuivere type
van den binnenduitscher, Arnold Böcklin van den grensduitscher. Beiden hebben
den oudduitschen drang tot reizen naar Italië en vinden daar, in de zonnige landen
van het zuiden, tusschen de trotsche kunstschatten van zooveel eeuwen, de loutering
en veredeling van hun vorm. Zij staan echter geheel verschillend tegenover Italië.
De grensduitscher geeft zich in zijn romantischen roes geheel over aan de verleiding
van het zuiden, de binnenduitscher daarentegen blijft daar standvastig trouw aan zijn
strenge noordelijke natuur. Hij laat alleen maat en getal, dus de antieke afmetingen,
zijn werk veredelend beïnvloeden. Tot deze soort behoort Anselm Feuerbach en ook
Karl Sterrer. Hij is een binnenduitscher.
Uit duitsche ouders geboren, wier voorvaderen van ouds in Zuid-duitschland,
Beieren, Oostenrijk, boeren en arbeiders waren, is al in het uiterlijk van den 40-jarigen
man, in zijn slanke gespierde gestalte, in zijn smallen, sterk gemodelleerden blonden
kop en in den open helderen
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blik de duitsche afstamming onmiskenbaar. En dat geldt ook voor zijn kunst. Alleen
al uit het feit dat hij meer teekenaar is dan schilder, meer vormer dan beschrijver,
blijkt zijn duitsche aard. En dit wordt ook bekrachtigd door de innerlijke
eigenschappen van zijn werk. Voorop staat de vastbesloten mannelijkheid, die een
afkeer heeft van alles wat naar vrouwelijke overprikkeling zweemt, die met serieuse
zelfkennis de grenzen van haar kunnen ziet en zich er voor hoedt die te overschrijden.
Voeg daarbij de grondigheid zijner werkmethode, die de schets gering acht tegenover
het uitgevoerde werk en liever de warmbloedigheid van het eerste ontwerp opoffert,
als daardoor een grootere klaarheid in het voltooide schilderij bereikt wordt. Deze
methode heeft weliswaar soms le défaut de ses qualités: deze klaarheid wordt soms
kilte. Typisch duitsch in Sterrer is ook de neiging aan de zinnelijke voorstelling, die
hij ons geeft, een gedachte te gronde te leggen. En ten slotte leidt dit alles tot de
hooge opvatting, die de kunstenaar van zijn taak heeft, en die hem vanzelf brengt tot
den grooteren vorm, het monumentale.
Duitsch is verder ook in hem het vroeg ontwaakte, vroeg bevredigde verlangen
van zijn bloed naar onmiddellijke aanraking met de zon en de kunst van Italië. Men
begrijpt, hoe dit zoo kwam: een begaafde leerling van Delug aan de Weensche
academie neemt deel aan de jaarlijksche mededinging naar den Prix de Rome. Hij
krijgt hem. Zoo beginnen Sterrer's reizen naar het Zuiden. Spoedig kiest hij nu zijn
voorbeeld. Het is Michelangelo, de meester van de Sixtijnsche plafondschilderingen
en van de graftomben der Medicis. Maar Sterrer is een binnenduitscher. Hij verliest
zich niet in het illustere voorbeeld, hoezeer het ook overeenkomt met zijn eigenste
natuur. Hij blijft bezonnen, wikt en kiest. Het gevoel voor marmer is sterker in hem
dan dat voor fresco's, het verlangen naar klassieke helderheid sterker dan de barokke
bewegingsdrang. En op dit meer of minder ontwikkelt hij reeds tegenover zijn
voorbeeld een eigen stijl. De barokke romantiek blijft voortaan de slechts met moeite
ingedamde onderstrooming in zijn werk, het doel is beheerschte klassieke
doorzichtigheid bij statuaire grootheid van vormen. Daaruit ontstaat een stijl, dien
men voorloopig als een soort ‘nieuw classicisme’ beschouwen mag, zonder echter
daarmee hem geheel recht te doen wedervaren........
Er is al gezegd, dat Sterrer - ook in zijn schilderwerk - eigenlijk teekenaar is. En
zoo is zijn karakter het zuiverst in zijn teekeningen te herkennen. Het zijn bijna
uitsluitend studies naar het naakt. Want de kunst van Sterrer begint bij den mensch.
Zelfs zijn landschappen hebben niet zelden de naaktheid en verhoudingen van zijn
studies naar het levend-model. Deze studies, in zwart en rood krijt, zijn genomen
naar de natuurlijke grootte, of nog grooter. Zelfs de vrouwen hebben
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forsche mannelijke vormen en gebaren van een rustig rhytme. Ook wanneer alleen
een torso -, de borst, de lendenen, het forsche bovenbeen - wordt gegeven, stelt de
kunstenaar zich niet tevreden met de schetsmatige uitdrukking: de studie is al even
grondig doorwerkt als het tot eenheid gerijpte werk. Hij legt de breede omtrekken
vast en vult de vlakken op met de nauwkeurig behandelde onderdeelen, keelen,
ruggen, met mat glanzende lichteffecten en diepe schaduwen. Onder zijn strenge
hand wordt het leven stil, maar niet verstard. Zijn naakt staat tusschen vleesch en
steen. En, daar het détail bestendig onderbroken wordt, daar steeds alleen de groote
trekken worden vastgehouden, wordt hier in deze studies reeds het monumentale
voorbereid, waarnaar hij in zijn schilderijen streeft. Maar - om het nu maar dadelijk
te zeggen: - de bouwsteenen zijn hier imposanter dan het bouwwerk.
Sterrer schildert vrije, figurale composities, landschappen en portretten. De techniek
is in al deze stukken dezelfde. Zij wordt beheerscht door de lijn. Op het bijna altijd
groot genomen vlak brengt de teekenaar de rhytmische grenzen aan, die door den
schilder niet meer overschreden worden. Vroeger gebeurde het wel vaker, dat hij de
lijn liet verloopen in de donkere romantische gloed der tinten. Daarvan is hij later
steeds meer teruggekomen. Nu voert de lijn het woord en zij werkt ontnuchterend
ook op den toon. Dat heeft eigenaardige gevolgen in zijn stukken uit het hooggebergte,
de berggroepen, die dicht bij de sterren, boven de wolken oprijzen. Want daar komt
de koude toon overeen met de sfeer van ijzige eenzaamheid. Echter ook, wanneer
hij afdaalt tot de boschweiden, de boersche menschen, het grazende vee, blijft hij
zoo, koel en helder. Ook dan lijken zijn schilderijen op gekleurde steendrukken.
Want zijn stijl is nu eenmaal lineair, en hij kan zich daar evenmin van los maken als
van zijn herinnering aan het marmer. Soms maakt daardoor zijn werk een
bevreemdenden indruk; toch geeft het in zijn hardheid iets zeer persoonlijks.
Onder de figuurstukken, die in aantal en beteekenis het belangrijkste deel van zijn
oeuvre vormen, vallen in den laatsten tijd het meest de stukken op - half studies waarop twee menschen in tegenovergestelde beweging. De eene keer is het een
jongeling, die naast een liggend meisje op de luit speelt, een lichte avondwind bolt
het gordijn en buiten ligt glad, stil en wijd, de zee. Of wel: twee vrouwen, die met
hun handen een loodrechten paal vasthouden, trachten elkaar te vangen. Men heeft
bij deze schilderijtjes wel gedacht aan den jonggestorven Oskar Lendecke, die in
Budapest geboren, in Parijs werd opgevoed en in Weenen thuis geraakte; door
dergelijke bladen in den ‘Simplizissimus’ is die algemeen bekend geworden. Toch
is de gelijkenis alleen uiterlijk.
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Lendecke heeft iets vrouwelijks, is ‘féminin’, en dat alleen al sluit een echte
verwantschap met Sterrer buiten. Want Sterrer's kunst is zeer mannelijk en de vrucht
van het land waar hij geboren is. Men kan zich hem niet voorstellen in een Parijsche
omgeving, hij zou daar zijn als een stier in een rozentuin. Wel is waar vallen de drie
bovengenoemde schilderijen schijnbaar uit de rij van zijn overige werken. Maar dat
is slechts schijnbaar, want bij nadere beschouwing blijken zij juist karakteristiek
voor den gang van zijn ontwikkeling. Zij zijn niets anders dan pogingen van den rijp
geworden man om zijn tot nu toe gegeven rhytme te verrijken en te verfijnen. Zij
willen nieuwe beweging brengen in zijn tot groote gestes verstarde compositie, het
episch gewicht van de uitbeelding teer en melodisch ontlasten. Zoo onthullen juist
deze schilderijen den innerlijken drang, die hier van den beginne af aan het werk
was.
Door alle wisseling van onderwerpen loopt hier - en ook dat is kenmerkend voor
Sterrer als een naar monumentaliteit neigenden kunstenaar - het streven naar den
rhytmus. Daar ligt zijn weg en de eenheid, die ook de meest verschillende van zijn
voorstellingen formeel verbindt. Maar er is nog een andere drang, die even sterk uit
zijn werk naar voren komt, n.l. het verlangen aan zijn onderwerp een voor het gevoel
zoowel als de gedachte grootere algemeene beteekenis geven. Dus een richting naar
het symbool. Deze drang is reeds merkbaar in zijn landschappen. Aanvankelijk volgt
hij hier de natuur op den voet. De boerenzoon zoekt de weilanden van zijn vaderland
op of hij dringt diep in het kreupelhout der bosschen. Hij schildert deze landschappen
niet alleen naar de natuur, maar óf vereenvoudigd, zoodat de groote vreedzame sfeer
van het land, één met de grazende koeien en de menschen in avondrust op den
voorgrond komt, óf wel hij schildert ze romantisch en rijker, zoodat als van zelf
onder het dichtere net van de twijgen een nymph of een avontuurlijk ruiter opduiken.
Maar dat is slechts het begin van dien weg. Zijn mannelijk geworden verlangen wil
hooger en verder gaan. Zoo komt hij op de steile ruggen der Alpen, op het rotsachtige
eiland en in de stille zeehavens, waar de verlaten zeilschepen liggen en onder de
schemerdonkere lucht de ruimten oneindig worden. Nu is hij pas in zijn element.
Want hier is het land der onbegrensde stemmingen, die zijn ziel zoekt in uren van
eenzaamheid en eerbiedig-plechtigen ootmoed.
Echter, hij is een uitbeelder en dus kan hij toch geen volkomen bevrediging in
deze stemmingslandschappen vinden. Want zijn kracht wil het aanschouwelijke en
tastbare, dus de belichaming in menschelijke en bovenmenschelijke gestalten. En
zoo leidt zijn weg van het landschap naar de figuur, waarbij de stemming voor de
gedachte moet wijken. Ook hier begint hij met het natuurlijke. Maar bijna zonder
dat hij het
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merkt, verwijdert zijn werk zich weer van het eenvoudige levensbeeld en neemt een
ruimere beteekenis aan. Een huis in de schaduw met een torenhoog dak en veel
menschen in de étages, groeit onder zijn hand tot de ‘Levensmolen’. De antieke
mythus, de christelijke legende, de uitvindingen van zijn eigen fantasie worden zijn
helpers om oeroude ideeën aanschouwelijk te maken. Slechts zelden worden het
beelden van opstandigheid, van strijd der goede tegen booze machten. Gewoonlijk
heerscht er rust: de rust na den storm. Opstijgen in een sterrenhemel, of zich
afteekenen tegen een open hoogen horizon. En dàt - niet de ijzige stemming en niet
de bloedelooze, traditioneele gedachte - bepaalt dan ook de waarde en den invloed
van deze schilderingen. Want het zijn bouwwerken, opgetrokken met grootsche,
heroisch gevormde lichamen, bij elkaar gehouden door een rhytmisch motief.
Dus monumentale kunst? Deze vraag is niet zoo eenvoudig te beantwoorden. Er
moet een zeker voorbehoud gemaakt worden, voor en aleer men een eindoordeel
uitspreekt. In de eerste plaats dit: modern is deze kunst niet. Integendeel, zij is - in
den krachtigsten zin van het woord - epigonenwerk. Over Anselm Feuerbach heb ik
al gesproken. Maar men moet ook Poussin niet vergeten en vooral Chasseriau, wiens
vorm en vermoeidheid men hier merkwaardigerwijze meent te herkennen. Toch is
die gelijkenis onwillekeurig. Want Sterrer kent den Franschman niet. Zooals dikwijls
bij epigonen geven overeenkomstige verhoudingen met een soort innerlijke
noodzakelijkheid een overeenkomstig resultaat. Dit geldt voornamelijk voor de groote
cartons van Chasseriau in het Louvre. En de gelijkenis tusschen deze twee, door twee
geslachten, door twee rassen en culturen gescheiden meesters is nog grooter. Evenals
de Franschman is ook de Oostenrijker in zijn teekening knapper dan in zijn
schilderkunst, waarin zijn coloriet lijdt door een grijzen kleurloozen toon. En evenals
bij Chasseriau valt ook Sterrer's leven in een tijd van diepgaande cultureele décadence.
Evenwel, hier ligt ook juist hun onderscheid. Sterrer blijft door de algemeene
verslapping onaangetast - niet in zijn rhytme, maar wel in zijn wilskracht, vervuld
als hij is van de waarde zijner roeping, rein en mannelijk in zijn gezindheid. Omringd
door radeloosheid en verval zoekt hij steun bij de kunst van een sterk en voornaam
verleden. Zijn conservatisme is een vlucht uit den tegenwoordigen tijd, is een
belijdenis van den mensch en van den kunstenaar. Een gezonde natuur, al is 't dan
ook wat ouderwetsch, in een ongezonden haastenden tijd die het soliede handwerk
niet waardeert en den strengen vorm vernietigt, die dus de idealen van dezen mensch
verloochent. En uit dit conflikt van cultuur en persoonlijkheid is niet alleen de stijl
van Sterrer te verklaren, maar ook dat, wat zijn streven naar een monumentale kunst
nog te wenschen overlaat.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

LXI

KARL STERRER. HET GORDIJN.

KARL STERRER. CONCERT.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

KARL STERRER. BEVRIJDING.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

LXII

KARL STERRER. RHYTHMISCH MOTIEF.

KARL STERRER. BOERENERF.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

LXIII

KARL STERRER. WINTER.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

LXIV

FIG.

1. ‘DE DRUKKERIJ’.

FIG.

2. ASFALTKETELS. LEERLINGENWERK UIT DE SITINDRUKKERIJ TE MOSKOU.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

297
De kunstenaar heeft echter zijn laatste woord nog niet gesproken. Standvastig in zijn
opvattingen als hij is, zal de buitengewone gunst van het publiek hem, den jongsten
professor aan de academie, in wien dat publiek - met recht - den meest
representatieven en - met onrecht - den toonaangevenden meester der Weensche
schilderkunst ziet, niet uit de baan zijner ontwikkeling kunnen brengen. Wij spraken
reeds van zijn laatste poging, het gevaar van verstarring te ontgaan door intieme
bewegingsstudies. Uit de groote stukken, die hij onder handen heeft, zal moeten
blijken of hem deze opfrissching van zijn monumentaal werk gelukt is.
Zijn portretten echter zijn reeds nu een vooruitgang. Sedert hij in den oorlog in
Polen en Rusland zich toegelegd heeft op portretten in gekleurd krijt van vliegeniers,
is achter de strenge koppen ook een belangrijke achtergrond gekomen, die door
aeroplaan en horizon de sfeer der afgebeelde personen in het portret brengt. In zijn
laatste mannen- en vrouwenbustes blijkt de kunstenaar bij iederen achtergrond meer
als de verruiming van het gezichtsveld te bedoelen. Nu ontstaat juist daardoor een
sterker en wijder leven, krijgen de lijnen en de vlakken ook van het portret den aan
bepaalde wetten gebonden architectonischen samenhang met het geheel. In zijn
ontwikkeling keert hij zich dus naar het verleden, en verder terug nog dan
aanvankelijk: tot aan het portret der vroege renaissance. Beteekent dat verjonging?
De toekomst zal het leeren.
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De kunst in Sowjet-Rusland.
door P. Alma.
EEN ieder, die de geschiedenis van het Rusland der laatste jaren heeft gevolgd, zal
zich wel eens de vraag hebben gesteld: hoe staat het daar met de ontwikkeling der
kunst? De diep-ingrijpende maatschappelijke veranderingen, die plaats hebben gehad,
moeten ongetwijfeld ook op het kunstleven van invloed zijn geweest.
Onze belangstelling werd grooter, naarmate wij berichten lazen over de
kunsttoestanden in Rusland; maar wij werden dikwijls door die berichten niet veel
wijzer.
Ik geloof daarom, dat het den in kunst belangstellenden lezer zal interesseeren,
wanneer ik hem enkele van de persoonlijke indrukken mededeel, die ik in Rusland
opdeed en hem de daar verzamelde reproducties, voor zoover mogelijk, ter
beoordeeling voorleg.
Voor de juiste beoordeeling van de kunsttoestanden in het roode Rusland moeten
wij allereerst begrijpen, dat de socialistische of communistische ideologie van daar
hemelsbreed verschilt met de burgerlijk-individualistische van hier.
In West-Europa staan wij midden in de burgerlijk-individualistische
maatschappij-beschouwing. In Rusland w i l men althans de kollectivistische. Wie
echter nu reeds van Rusland een kunst zou verlangen, in harmonie met die
maatschappijbeschouwing is àl te voorbarig. Dit verlangen zou tegen de historie
ingaan en volkomen onlogisch zijn.
Een k o l l e c t i e v e k u n s t kan alleen dáár bestaan, waar een k o l l e c t i e v e
k u l t u u r bestaat. Die kultuur moet zich eerst kunnen ontwikkelen en heeft daar tijd
voor noodig. De geschiedenis toont de juistheid van deze bewering aan.
Het Kristendom kon pas na zes eeuwen haar eigen kathedralen scheppen; vóór
dien tijd nam zij de vormen over van de Romeinsche markthallen.
Zoo zien wij ook in Rusland nog overal den invloed der
burgerlijk-individualistische kunst en helaas dikwijls niet altijd van haar beste
uitingen. Bijvoorbeeld de ‘Vrijheidsnaald’ te Moskow.
Wat wij echter redelijkerwijze van Rusland mogen verlangen, is de aanwezigheid
van de mogelijkheden tot het ontstaan van een kollectieve kunst, die de nieuwe
idealen van den gemeenschappelijken arbeid naar voren brengt.
In hoeverre zijn deze mogelijkheden aanwezig?
Hoe duidelijk het den leiders der Russische revolutie was, dat het
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kultureele leven een even groote omwenteling moest ondergaan als het
maatschappelijke, bewijst het volgende gedeelte uit een decreet, onmiddellijk na de
revolutie van Oct. 1917 uitgevaardigd:
‘Bevordering van de revolutioneering van het geheele kultureele leven en zijn
wederopbouw op nieuwe kollectieve grondslagen’.
Direct na de Octoberdagen ging men over tot het stichten der zoogenaamde ‘scholen
voor proletarische kultuur,’ kortweg ‘Prolet-Kults’ genoemd.
De Prolet-kults werden speciaal voor de talentvolle proletariërs opgericht, om hen
in de gelegenheid te stellen, zich op kunstgebied te ontwikkelen.
Ook de leeraren waren meest uit het proletariaat voortgekomen.
Daar de revolutie een proletarische was, ging men van de veronderstelling uit, dat
ook proletariërs de nieuwe kunst zullen scheppen. De idealen van den arbeid op
gemeenschappelijke basis kunnen het best door de arbeiders begrepen worden. Het
rythme van den gemeenschappelijken arbeid, dat in de komende kunst ongetwijfeld
een rol zal spelen, is als de polsslag van het nieuwe leven.
Door heel Rusland zijn nu de Prolet-Kults opgericht. Landelijk en plaatselijk
worden tijdschriften uitgegeven, waarin arbeid van leeraren en leerlingen is te vinden.
De Prolet-Kults houden districts- en landelijke congressen, om door uitwisseling
van gedachten, door de praktijk verkregen, tot een algemeene basis van arbeid te
komen. De Prolet-Kults omvatten alle takken van kunst: theater-, koor-, muziek-,
schilder- en beeldhouwkunst. Vooral op theatergebied en koor hebben zij veel tot
stand gebracht.
Men vindt in de Prolet-Kults allerlei kunstrichtingen vertegenwoordigd, hetgeen
natuurlijk aanleiding tot meeningsverschil geeft. Dit lichaam doet eigenlijk nog niets
als experimenteeren; toch brengt het door actieve deelneming aan volksfeesten,
massavoorstellingen e.d. reeds veel tot stand.
Toen ik een kleine expositie van schilderwerk der leerlingen in Moskow bezocht,
viel het mij op, hoe sterk de invloeden van het verleden daar nog zijn.
Men zag daar voornamelijk borduursels op het stramien der burgerlijke kunst.
De leeraren en leerlingen begrepen blijkbaar de bedoeling van hun school nog niet
voldoende.
Deze expositie geeft ons echter niet het recht over het schilderwerk van alle
Prolet-Kults te oordeelen. Men werkt niet overal op dezelfde manier en, zooals
gezegd, alle kunstrichtingen zijn er vertegenwoordigd. De strijd tusschen al die
richtingen moet ook daar gestreden worden, totdat de praktijk de oplossing zal
brengen.
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De z.g. ‘moderne’ kunstrichtingen zijn uit de Prolet-Kults verbannen geweest, maar
blijkens latere berichten zijn ze er weer in eere hersteld. Naast deze scholen heeft
men ook nog andere lichamen, die het proletariaat op kunstgebied willen ontwikkelen.
Ik zag bijv. een tentoonstelling van teeken- en schilderwerk der Roode Soldaten,
die enkele verrassende resultaten te zien gaf. De Roode Soldaten, de matrozen, de
fabrieksarbeiders en boeren hebben dikwijls hun eigen kultuur- en ontwikkelingsclubs.
Van het werk der Prolet-Kults en der Roode Soldaten kan ik u geen reproducties
laten zien; maar wel van leerlingenwerk van de grafische school, verbonden aan de
Sitin-drukkerij in Moskow. Dit werk werd onder leiding der Russische vakvereeniging
van kunstenaars, genaamd I.S.O., gemaakt.
Het is arbeid, die door de nieuwe opvoeding en de nieuwe gedachten wordt
beheerscht; dus tot stand gekomen onder andere invloeden als wij in West-Europa
kennen, en daarom voor ons geheel nieuw.
Wat ons reeds bij eerste aanschouwing treft in deze, vaak onbeholpen geteekende,
litho's en houtsneden, is de oprechtheid, de soberheid en onbedorvenheid. Bij
sommigen treft ons de invloed der moderne kunstenaars. De leerlingen zijn
geïnspireerd geworden door tafereelen, die zich momenteel in Rusland afspelen.
Realisme, en daarnaast de nieuwe ideologie, vormen den grondslag van hun arbeid.
Hoe karakteristiek is ‘De drukkerij’ (fig. I) Alles werkt er en beweegt. Maar
w a a r o m bewegen zich mensch en machine in die motorische kracht, in datzelfde
tempo? Het is het gemeenschapsgevoel, dat allen beheerscht; dit staat ook te lezen
in de hoek van de prent: ‘De drukkerij is een onmisbare schakel in de keten der
algemeene kultuur’.
In deze prent, evenals in No. 2, zien wij duidelijk den invloed der kubistische
kunstenaars. Opvallend is, hoe het natuurlijke gevoel der leerlingen zich vereenigt
met de primaire vormen, waartoe vele moderne kunstenaars in hun zoeken zijn
gekomen.
‘De mijn’ (fig. 3) geeft ons, zonder naturalistisch te zijn, de karakteristiek van de
groote zwarte steenmassa met de kleine, als mieren werkende, menschen in de laagte.
In andere prenten zien wij minder of zelfs in het geheel niet de invloeden der
moderne kunst.
‘De propagandist’ (fig. 4) heeft haar eigen charme. De typen, die er op afgebeeld
zijn, zijn echte Russische boeren; blijkbaar zijn ze uit het dorp, waar ook de leerling
vandaan kwam. De prent geeft ons een aardig beeld van den strijd tegen de ‘wodka’.
Op den achtergrond een wodkahuis met dichtgespijkerde deur, op den voorgrond de
spreker, die zijn redevoering tegen de wodka houdt.
Het geheel treft, door zijn naïeve schoonheid: en de mooie compositie.
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De leerlingen zijn van verschillenden leeftijd: de prenten getuigen dit.
Hoe karakteristiek is de donkere groep op den voorgrond met den zoo juist
geplaatsten weg en de korenschoven.
De prent fig. 5 is geïnspireerd op de zoogenaamde ‘kommunistische Zaterdagen’.
Op Zaterdagmiddag wordt door de pioniers van de nieuwe maatschappij vrijwillig
gewerkt, om het vervallen economische leven weer op te bouwen. Men ziet op deze
prenten den vrijwilligen arbeid afgebeeld op naïeve en bekoorlijke wijze.
De prenten fig. 6 tot 9 zijn op een andere manier ontstaan.
Men heeft den jongens en meisjes een legende verteld: ‘Een paard heeft een bochel,
waarin een kracht zit, die paard en berijder overal kan brengen: door luchten, over
zeeën en landen. Ieder kind maakte de episode uit de legende, die hem of haar het
meest trof. fig. 8 en fig. 9 zijn door meisjes gemaakt. Het is opmerkelijk, hoe deze
vooral intérieurs maken, terwijl de jongens, die van nature meer willen reizen en
trekken, hemelen, wateren en velden hebben in beeld gebracht.
***
Duidt onze bewondering voor de onbedorvenheid van deze prenten niet op een gebrek
in onze maatschappij waar het de ontwikkeling van deze bijzondere gaven geldt?
Waarom zijn deze prenten door leerlingen in het Rusland van nú gemaakt? Waarom
werden ze er vroeger niet gemaakt? Waarom maken onze arbeidersjongens ze niet?
Deze vragen dienen we te onderzoeken, daar hieruit blijkt, dat het milieu, waarin
we opgevoed worden, van zeer grooten invloed op onze karaktervorming is.
Niet de schoonheid van dit leerlingenwerk is in de allereerste plaats belangrijk,
maar de omstandigheden, die haar ontstaan mogelijk gemaakt hebben.
Zooals in elke overgangsperiode moeten we ook ten opzichte van kunst en kultuur,
niet in de eerste plaats het positieve resultaat, hoe belangrijk ook, op den voorgrond
stellen. Veeleer moeten wij de belangrijkheid in verband met de geheele ontwikkeling
zien. De bijna drie jaren Russische revolutie (de prenten zijn in 1920 gemaakt) hebben
het mogelijk gemaakt, dat het moreel en het aesthetisch gevoel der jeugd niet werden
bedorven door de wanproducten, waarmee ònze maatschappij, uit winstbejag,
overladen is. (Bedenk bijv. wat bazars, cinema's e.d. ons toonen).
Bij afwezigheid van deze degenereerende invloeden, zijn deze jongens niet
bedorven; integendeel, door excursies naar musea en tentoonstellingen
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heeft men getracht, de nog sluimerende gevoelens voor schoonheid bij hen wakker
te roepen.
Wanneer wij de afgebeelde prenten zien, hoe sterk wordt dan in ons de overtuiging,
dat de natuur aan velen schoone gaven heeft gegeven. Waar dit zoo is, heeft men er
voor te zorgen, d a t d e z e g a v e n n i e t d o o r h e t m i l i e u , w a a r i n h e t
jonge geslacht opgevoed wordt, onderdrukt worden, maar tot
volle ontplooiing kunnen komen.
Het hier voorgaande getuigt dus van het bestaan van de eerste kiemen eener nieuwe
opvoeding op kunstgebied, die later kunnen leiden tot het voortbrengen eener
kollectieve kunst.
In een volgend artikel zal ik u laten zien, wat de kunstenaars, in samenwerking
met de nieuwe maatschappij, reeds hebben tot stand gebracht.
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De eerste steendrukker in Holland,
door S. Moulijn.
TOEN in 1921 op den 6en November de 150e geboortedag van Alois Senefelder,
den genialen uitvinder der steendrukkunst, werd herdacht, waren het niet de grafische
kunstenaars die zich dankbaar toonden tegenover den man, die het prachtige procédé
aan de wereld schonk, doch gaven uitsluitend zij, die hun bestaan vinden in
handelsdrukkerijen uiting aan hun erkentelijkheid. Het feit dat zoo weinig kunstenaars
de lithografie beoefenen en dan meestal nog, na het teekenen van enkele steentjes,
ze weer laten rusten voor meer gewaardeerden dus meer profijtelijken arbeid, zal er
zeker wel een der oorzaken van zijn dat vele van hen zelfs niet weten wie Senefelder
was. De lithografische prentkunst is voorloopig een vak dat uitsluitend om de liefde,
die men er voor heeft, beoefend wordt; het prentenwaardeerend publiek, voor zoover
dit nog bestaat, staat altijd nog vreemd tegenover de litho en de handelsdrukkers, die
toch zooveel voordeel zouden kunnen hebben van samenwerken met kunstenaars,
beseffen dit slechts ten deele en zien het doen der laatsten altijd nog met zeker
wantrouwen aan. Als techniek voor den handel is dan ook de steendruk het meest
bekend en vanaf den oorsprong is hij daarvoor vooral toegepast. Het was de
muziekdruk, die Senefelder het eerst ter hand nam en die hem het eerst eenig geldelijk
voordeel opleverde en terecht zegt de heer J.W. Enschedé in zijn artikel over ‘De
Steendrukkunst in Nederland tot omstreeks 1840’ dat ‘voor de vroegste geschiedenis
van de steendrukkunst moeten worden opgespoord handelsdrukwerk, patronen en
muziek, wat tot dusverre nog niet ter hand genomen is.*). Toch is de oudste steendruk,
waarvan met zekerheid te zeggen is dat hij in Holland gemaakt werd, daaronder niet
te rangschikken, want nog altijd is dit de boomstudie van S. Petit in 's
Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Gelijk men weet, is op dit onbeholpen product
een papiertje geplakt waarop in handschrift staat: ‘Un graveur de Rotterdam a présenté
à Mr. Twent, Ministre de l'Intérieur en 1809 cette épreuve comme nouvelle invention.
Celle y jointe dément la prétention.’ Hieruit werd besloten, dat Petit heeft getracht
een octrooy te verkrijgen op Senefelders uitvinding, in het vertrouwen, dat die hier
toen nog onbekend was. Dr. Jan Veth opperde indertijd de mogelijkheid dat koning
Lodewijk Napoleon zelf den bedrieger ontmaskerd heeft†) daar hij, beter dan wie
ook, wist dat het steenteekenen reeds sedert eenige

*) Senefelder nummer van ‘Het Tarief’ Officieel orgaan van de Federatie der
Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf. 6 Nov. 1921.
†) Die Lithographie von ihrer Erfindung bis zur Gegenwart. Die vervielfältigende Kunst der
Gegenwart, deel IV Wien. Gesellschaft für vervielfältigende Kunst 1895.
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jaren in München beoefend werd, waar hij in het gevolg van zijn broeder Napoleon
in 1805 de Feiertag Schule van professor Mitterer bezoekend, een prentje teekende.*)
Door het Fransche opschrift lag de conclusie voor de hand dat Petit zijn octrooy niet
kreeg, van 's mans voortgaan met lithografeeren was niets te vinden en eerst in ±
1816-17 doken hier weer andere steenteekenaars op. Toch werd vermoed, dat reeds
zeer kort na de uitvinding, de lithografie hier werd beoefend. (De heer Enschedé
noemt zelfs een met lithografieën geïllustreerde Don-Quichot uitgaaf van 1802†), het
lijkt mij echter zeer onwaarschijnlijk dat deze prentjes in Holland zijn gedrukt). Te
Rotterdam verschenen bij L. Plattner verscheidene in steendruk uitgevoerde
muziekstukken met het fransche stempel, waarvan tot nu toe niet met zekerheid kon
worden vastgesteld, waar zij werden gedrukt. Eenig verband met de poging van Petit
werd er in geen geval bij vermoed. Een onderzoek naar Simon Joseph Petit bracht
aan het licht, dat hij in 1752 te Condé werd geboren; tusschen 1777-'88 moet hij
reeds te Rotterdam gevestigd geweest zijn, hij liet daar toen in de R.K. kerk aan den
Steiger verschillende kinderen doopen; in 1808 komt hij voor in een Rotterdamsch
adresboekje als schilder wonend in de Wijnstraat 157b., in 1809 neemt hij patent als
teekenmeester en in 1811 bovendien als taalmeester. Een zoon van Petit werd dokter,
waaruit te veronderstellen is, dat hij in tamelijk goeden doen was, doch uit niets blijkt
dat deze brave teekenmeester, die zeker geen groot, zelfs geen middelmatig talent
was, aan den weg timmerde. Waarom zou hij met het aanvragen van een octrooy op
een uitvinding, die niet van hem was, er zijn reputatie aan wagen, en hoe zou hij de
steendrukkerij, waarvan hij, te oordeelen naar zijn teekening, maar weinig afwist,
productief moeten maken? Overal waar de lithografie werd ingevoerd, is zij het eerst
met eenig resultaat gebezigd voor notendruk. Na de ontwikkeling van het clavecimbel
tot de platte piano-forte, en door den bloei der toonkunst in Duitschland en in
Oostenrijk ontstond er een groote vermeerdering van het aantal muziekbeoefenaars,
zoowel dilettanten als beroepsmuzi-

*) Voor de merkwaardigheid liet ik dit prentje, waarvan twee afdrukken bekend zijn n.l. in de
Graphische Sammlung te München en in het Germanische Museum te Nürnberg, hierbij
reproduceeren. In het boekje van Ferchl. over de incunabelen verzameling die hij aan de
Staatsbibliotheek te München verkocht, komt een reproductie voor van een teekening die
Peter Senefelder er naar maakte. Het is een uiterst slap litho'tje benepen en conventioneel,
zoowel van uitvoering als van compositie, dat zelfs nog ongunstig afsteekt bij de kunstlooze
prentjes van andere vorstelijke dilettanten als la reine Hortense, le duc de Montpensier, la
Duchesse de Berry, le comte de Chambord, die alle, om de merkwaardigheid hun arbeid
vermenigvuldigd te zien, wel eens een steentje teekenden. Men zou geneigd zijn te twijfelen
aan de juistheid van Ferchl's mededeeling, dat de teekening gemaakt werd tijdens een bezoek
aan de Feiertag Schule, omdat ze al het spontane mist dat zulk een haastig gemaakt prentje
toch zou moeten hebben en dat b.v. de frissche krabbel van generaal Le Jeune, die onder
dezelfde omstandigheden gemaakt werd, zooveel aantrekkelijker maakt, om niet te spreken
van probeersels van den beroepsartist Vivant Denon, die mede tot Napoleons gezelschap
behoorde. Frechl deelt ook mede dat het op blauw papier gedrukt werd, om het zooveel
mogelijk te doen uitkomen.
†) De boek en handelsdrukkerij C.A. Spin en Zoon te Amsterdam, gedenkboek bij haar
Honderdjarig bestaan door J.W. Enschedé, 1919.
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LITHOGRAFIE VAN J.N. STRIXNER UIT ALBRECHT DÜRER'S GEBETBUCH KAISER MAXIMILIANS
'S RIJKS PRENTENKABINET, AMSTERDAM.

LITHOGRAFIE VAN S. PETIT. RIJKS ARCHIEF, 'S GRAVENHAGE.
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LITHOGRAFIE S. PETIT. RIJKS ARCHIEF, 'S GRAVENHAGE.

ALOIS SENEFELDER, UITVINDER DER STEENDRUKKUNST, NAAR EEN LITHOGRAFIE VAN F. HANFSTÄNGL.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

LXVIII

LITHOGRAFIE VAN S. PETIT

(1809). 'S RIJKS PRENTENKABINET, AMSTERDAM.
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kanten.*) Er was veel vraag naar gedrukte muziek, doch daar notendruk van metalen
platen tamelijk kostbaar was, werd verlangend uitgezien naar een middel om muziek
goedkooper in den handel te kunnen brengen. Wel waren er geen hollandsche
componisten van beteekenis, doch voor een ondernemend muziekuitgever of
handelaar, zooals er in Rotterdam, Amsterdam en den Haag waren, zal de kwestie
van goedkoope muziekdruk zeker van belang geweest zijn. Te Rotterdam was in die
dagen Ludwig Plattner de voornaamste man op dit gebied. In 1768 bij Würzburg in
Beieren geboren, zal hij waarschijnlijk wel een en ander vernomen hebben van de
uitvinding van zijn landgenoot Senefelder. In 1802 huwde hij te Rotterdam een
hollandsche vrouw en omstreeks dien tijd moet hij zich daar gevestigd hebben als
muziekonderwijzer. Toen in 1805 de patentbelasting werd ingevoerd, nam Plattner
patent als muziekmeester en handelaar in muziekinstrumenten en waarschijnlijk is
het omstreeks dien tijd, dat hij begonnen is met het verkoopen en uitgeven van
muziekstukken; hierdoor en als handelaar in muziekinstrumenten moet hij relaties
in Duitschland gehad hebben.
Alois Senefelder zat toen nog midden in zijn geworstel om zijn uitvinding
productief te maken en ondervond daarbij allerlei tegenwerking en geknoei, niet het
minst van gelukzoekers, die toevallig terloops iets van zijn proeven gezien hadden
en met hun halve kennis van den steendruk, dan meenden er voordeel uit te kunnen
halen. Zekere Franz Anton Niedermayr heeft zich hieraan wel het ergst schuldig
gemaakt. Deze Niedermayr was in 1797-'98 kapucijner monnik of student in het
klooster te Aschbach; in 1799 kwam hij naar München en leerde daar, terwijl
Senefelder met den muziekuitgever André te Offenbach het grootsche plan opzette
om de steendrukkunst tegelijk in Duitschland, Frankrijk, Engeland en Oostenrijk te
exploiteeren, in dienst van diens broeders, aan wie de zaak te München inmiddels
was overgelaten, het steendrukken kennen. Vernemend dat professor Mitterer van
plan was om het steendrukken aan de Feiertagschule te München in te voeren,
verkocht hij het geheim der kunst aan Mitterer voor drie Louis d'or, zeker geen groot
bedrag, maar toch nog te veel, daar spoedig bleek dat hij heel slecht op de hoogte
was van het vak en Mitterer naar andere hulp moest uitzien voor zijn plannen; hij
slaagde daarin later iets beter door Theobald en Georg Senefelder aan zijn inrichting
te verbinden.
Niedermayr moet zich daarna verder geoefend hebben, of er in geslaagd zijn meer
van het geheim te weten te komen, althans den 20en Juni 1800 richtte hij zelf een
steendrukkerij op in Straubing, zijn geboorteplaats. Spoedig echter werd hij er op
attent gemaakt, dat hij door Senefelders privilege in Beieren, het vak daar niet mocht
uitoefenen, hij verplaatste

*) J.W. Enschedé. Senefelder-nummer van ‘Het Tarief’.
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toen zijn drukkerij naar de vrije stad Regensburg. Evenals in Straubing gaf Niedermayr
zich hier uit voor den uitvinder der steendrukkunst en door zijn brutaal optreden
slaagde hij er maar al te wel in hiervoor door te gaan.
Met een componist Petschatschek, wiens muziek hij drukte en den uitgever Sauer
te Weenen trachtte hij zelfs in concurrentie met Senefelder, die daardoor groote
moeilijkheden ondervond, het privilege voor Weenen te verkrijgen. Van verschillende
kanten kreeg hij het verzoek om het geheim der kunst te verkoopen en
steendrukkerijen in te richten. Zoo werd hem in 1802 door tusschenkomst van zekeren
professor Heinrich voorgesteld om zich in Gotha als steendrukker te vestigen, hij
werd daarbij aangemaand om vooral haast te maken, omdat zekere André in Offenbach
en nog andere drukkers van elders ook nieuwe methodes om van steen te drukken
hadden uitgevonden.*)
Onder een in Regensburg door Niedermayr gedrukt muziekstuk werd in 1803 de
volgende aanteekening geschreven: ‘Dieser Niedermayr, ein gebohrner Straubinger,
erfand diese Steinabdruckungskunst und reiste dieses Jahr nach Paris, wo ihm
Compositeur Pleyel viel gegen Entdeckung des Geheimnisses versprach.’†)
Inderdaad richtte in 1803 Pleijel het verzoek tot Niedermayr om voor hem te Parijs
een steendrukkerij in te richten en reisde onze vriend na eenig heen en weer geschrijf
daarheen (Pleijel schrijft o.a. dat hem door een arbeider uit André's drukkerij een
veel goedkooper aanbod was gedaan, doch dat hij zich liever rechtstreeks met den
uitvinder in verbinding stelt.§); hij verbleef er in 1803-'04 13 maanden, de drukkerij
kon echter nooit gebruikt worden, omdat André toen reeds het privilége voor Parijs
had verkregen.
Zelfs ver over de grenzen van zijn vaderland had Niedermayr dus een zekere
reputatie als uitvinder van de steendrukkunst, het behoeft dus volstrekt geen
verwondering te wekken dat ook te Rotterdam zijn hulp werd ingeroepen.
In het voortreffelijke boekje ‘Die Einführung der Lithographie in Frankreich’ van
Dr. Walter Gräff wordt terloops meegedeeld, dat reeds in 1809 voor den
muziekhandelaar L. Plattner te Rotterdam door Niedermayr een steendrukkerij werd
ingericht. Dr. Gräff ontleende dit aan een brief van Niedermayr's zoon in 1849 namens
zijn vader aan Ferchl geschreven.
Een uittreksel uit dien wel zeer fantastischen brief, die in het bezit is van den heer
H. Aufseesser te Berlijn, was de heer Gräff zoo vriendelijk mij te verschaffen; het
luidt als volgt: ‘Kein Zufall, ich glaube ein Fügung

*) Ein ungedrucktes Annalen Werk der Lithographie. Julius Aufseesser. Zeitschrift für
Bücherfreunde. Jaarg. II.
†) Kann. Lithographica. Zeitschrift für Bücherfreunde. Jaarg. III.
§) Die Einführung der Lithographie in Frankreich. Dr. Walter Gräff.
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von oben war es, dass Herr Oberdür, Saitenfabrikant, damals hier, bei einer Sendung
Saiten nach Holland ein Abdruckchen mit dem Papier einwiegelte (einwickelte),
worauf ein Abdruck lithographischer Noten-Arbeit von meinem Vater war. Herr
Plattner, Instrumenten- und Musikaliën-Händler dort selbst, erfasste den Gedanken,
dass diese Kunst auch für ihn von grosser Wichtigkeit sein könnte und berief meinen
Vater 1809 nach Rotterdam, wohin er auch Steine und Presse senden liess, da in
selbem Lande noch keine Spur von Lithographie zu entdecken war. - Der Wahrheit
gemäss schreibe ich Ihnen, dass auch die dortigen Versuche gelungen waren, welche
sich jedoch meistens auf Musikaliën erstreckten, nebst mehreren mathematischen
Figuren welche Sr. Majestät der König eigenhändig in Haag auf Stein zeichnete, und
in Rotterdam bei Herrn Plattner abgedruckt wurden.’
Een onderzoek op het Rijksarchief te 's-Gravenhage bracht aan het licht dat
werkelijk door Lodewijk Plattner den 21en Mei 1809 een request werd gericht aan
den koning, om octrooy te verkrijgen op het uitoefenen der steendrukkerij. Dat
Plattner juist in 1809 de tijd gekomen achtte om dit request in te dienen, vindt
waarschijnlijk zijn oorzaak in het feit dat koning Lodewijk Napoleon den 26en Januari
van dat jaar een wet had doen afkondigen, waarbij hij beloofde nieuwe uitvindingen,
ontdekkingen en verbeteringen te beschermen en in de hand te werken door het
verleenen van octrooyen.
In het request doet Plattner dan ook zijn best, al zegt hij het niet met ronde woorden,
om voor uitvinder door te gaan. De regeering schijnt ook dien indruk te hebben
gehad; ter toelichting van den koning vermoedelijk, is buiten op het stuk geschreven:
‘L. Plattner, maitre de musique à Rotterdam ayant invité d'imprimer la musique et
des tableaux de gravure par des plaques de pierre, prie V.M. de lui accorder l'octroi
de son invention pour un espace de tems que V.M. jugera convenable.’ Het
merkwaardige stuk werd namens Plattner geschreven door Carl. Frederik Raab,
gepatenteerd solliciteur te Amsterdam, naar de vele taalfouten in het stuk te oordeelen
een landgenoot van den requestrant, en was vergezeld van eenige proeven van de
nieuwe drukmethode. Hier volgen eenige aanhalingen er uit.
Na zijn verschuldigden eerbied betuigd te hebben, geeft Lodewijk Plattner
muziekmeester te Rotterdam te kennen ‘dat hij Vertooner, aangemoedigd door de
goedkeuring die ieder kenner aan een nieuwe uitvinding gaf, die in haren bloei zijn
Vaderland eer en voordeel stond aan te brengen, het waagde deze nuttige uitvinding
na te sporen en zich met dezelve bekend te maken. Na eene opoffering van
aanzienlijke kosten, na een rustelooze aanstrenging en onvermoeiden ijver, heeft het
denzelven mogen gelukken deze door hem ondernomen taak tot eene volmaaktheid
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te brengen, dat hij zonder de minste vrees de strengste beoordeeling onder de oogen
durft komen. Dat hij Vertooner als Muziekverkoper door den veelvuldigen Handel,
die hij in dit vak maakt, de beste gelegenheid gehad heeft om feilen die in de
afdrukken van Tinne platen insluipen te ondervinden en niets onderzogt gelaten om,
ware het mogelijk, zulks in zijne eigene muziekdrukkerij voor te komen, dog daar
de fouten door de zachtheid van 't Tin ontstaan, zo konde hem all zijnen aangewenden
vlijt weinig baten; moest dus om zijn voornemen te bereiken op eene hardere en
minder of in t geheel niet afnemende Substantie dan Tin bedagt zijn, hetgeen hem
Vertoonder na zijn inzien en na veele onderzoekingen eindelijk gelukt is te mogen
vinden in de uitvinding van steene drukplaten.’
Eenige voordeelen van het drukken van steenen platen worden nu opgesomd,
waarna de requestrant vervolgt: ‘Door dit enkele voordeel is hij vertooner reeds als
uitgever in staat gesteld geworden aan elk Buitenlander goede standhoudende
afdrukken te leveren, die voor de gewone afdrukken van Tin de preferentie hebben
moeten, zooals hij tot nu toe met leedwezen de treurige ondervinding heeft gehad
van te zien, dat alleen door dezen zo fraaie druk aan de Buitenlandsche muziek boven
de Vaderlandsche de voorkeur gegeven werd, kleine proeven van de vorderingen die
hij in dezen gemaakt heeft, bewijzen voldoende dat het nu maar op een verdere
oefening berust om den hoogsten graad van volkomenheid in dezen te bereiken.’ Op
deze niet zeer duidelijke uiteenzetting volgt een tirade over het dure en zoo moeilijk
te verkrijgen goede engelsche tin, waarna wordt voortgegaan: ‘De door den
Buitenlander zoo zeer beminde en geachte Vaderlandsche kunstenaar en auteur, word
door deze Uitvinding aangemoedigd de voortbrengselen van zijnen Geest den
Inlandschen uitgever aan te bieden om dezelve in even zoo schoon kleed als de
Buitenlandsche te doen in het licht verschijnen. Langs dezen weg behoeven wij den
vreemdeling ons geld niet te zenden voor Vaderlandsche aan hem verkochte
Geestproducten, maar bieden hem dezelve nu uit onzen eigen Boezem aan.’ Tot
dusver schijnt Plattner slechts muziekdruk op het oog gehad te hebben, nu echter
vervolgt hij: ‘De menschelijken Geest niet uitgeput kunnende worden om na te
vorschen en zich vrij naar alle kanten heen te wenden, zoo is het hem Vertooner ook
gelukt op eene zeer voordeelige manier Teekeningen te vervaardigen, die een
liefhebber met door hem daartoe gemaakt Crayon op eene steene plaat kan in
gereedheid brengen, waarmee men alsdan in het oneindige afdrukken maken kan,
zonder dat de plaat eerst weder opnieuw behoeft aangescherpt te worden, op zoodanige
wijze worden teekeningen van de beste Meesters zonder veele kosten en tot billijke
prijzen voor de leergierige jeugd aan het publiek en den Vreem-
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deling aangeboden.’ En tot slot: ‘Daar Zijne Majesteit beloofd heeft door openlijke
bekendmaking met bijbelofte van Privilegie de ijver zijner beminden onderdanen
aan te sporen, zoo waagde hij Suppliant het om dien ten gevolge om Octroy ten dezen
aan te houden. Redenen waaromme hij Suppliant zich is keerende tot Uwe Majesteit,
eerbiedig verzoekende dat het Uwe Majesteit behage om na gedaan onderzoek nopens
de verdiensten zijner Uitvinding, hem met zoodanig uitsluitend Privilegie voor zoo
langen Tijd te begunstigen als Uwe Majesteit billijk zal oordeelen om hem van de
vruchten van zijnen Vlijt te verzekeren en van zijne aangevangenen moeite een
geëvenredigd voordeel te verzekeren.’ Hoeveel proeven bij het request zijn ingezonden
blijkt nergens uit, op het Rijksarchief zijn er nu nog vier, doch merkwaardigerwijs
is daarbij geen enkele muziekdruk. Het zijn 1o een blad met cirkels en kwadraten, in
meer of minder dikke- en stippellijnen, met de pen geteekend; 2o een blad in vieren
gedeeld, met penteekeningen van beestjes, bloemen en lijnfiguren; 3o een portret van
Erasmus in krijtteekening*) op slecht gegreinden steen en 4o een boomstudie, die in
alles merkwaardig veel overeenkomst heeft met de prent van Petit in 's Rijks
Prentenkabinet, waarop het papiertje is geplakt, dat tot nu toe den maker van die
prent als bedrieger kenmerkte. De litho van het prentenkabinet moet dus op een of
andere manier van het request zijn afgedwaald†), want dat alle vijf de bladen van
denzelfden maker stammen valt niet te betwijfelen. De half ontbladerde boom vertoont
op beide litho's hetzelfde conventioneele karakter, de compositie is nagenoeg dezelfde,
op beide komt de stompe toren voor, beide steenen hebben denzelfden zandachtigen
grein. Ook het Erasmusportret vertoont dien grein en is gedrukt op hetzelfde papier
als den boom van het Prentenkabinet, evenmin als den boom van het archief is het
gesigneerd, op een der andere bladen echter, het in vieren gedeelde, staat een
penteekening, liggende schapen voorstellend, die links onderaan S.P. is geteekend.
Wat er de reden van kan zijn dat Plattner alleen de karakterlooze teekeningen van
Petit bij zijn request voegde en geen notendruk, is niet duidelijk. Was het alleen zijn
doel om verschillende technieken van het procédé te démonstreeren, dan kon hij dat
met zijn inzending bereikt achten.
Plattner's verzoekschrift werd in handen gesteld van de eerste sectie uit den
staatsraad ‘ten fine van rapport’. Dit rapport werd uitgebracht op den 13en December
1809 door den minister van Eeredienst en Binnen-

*) Een tweede, iets donkerder, afdruk van dit portret bevindt zich in het gemeente-archief te
Rotterdam.
†) Blijkens het stempel heeft ze vroeger berust in 's Rijks Prentenkabinet te Leiden en de heer
F.G. Waller, eertijds directeur van deze verzameling, aarzelt niet om in het handschrift van
het opgeplakte briefje dat van Humbert de Superville te herkennen. Zou deze zonderlinge
zwerver, die eenige jaren later zulke curieuse probeersels in lithografie maakte, ook iets met
deze zaak te maken hebben?
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landsche zaken van der Capellen, die inmiddels den heer Twent als zoodanig was
opgevolgd. De minister heeft zijn licht opgestoken bij den adviseur in zaken van
Wis-, Natuur-, Schei- en Werktuigkunde en bij den directeur generaal der
Wetenschappen, hij acht zich daardoor in staat gunstig te adviseeren. Hij beschrijft
in het kort waar het bij steendruk op aankomt ‘het teekenen of schrijven met zekere
compositie op een daartoe geprepareerden steen, daarover een drukinkt strijken die
wel op die compositie maar niet op den steen trekt, en voorts daarmede afdrukken
maken die veel naar zwart krijt of potlood gelijken; e n w a a r v a n i k d e E e r
h e b e e n i g e p r o e v e n h i e r b i j t e v o e g e n ,’ en zegt verder: ‘Deze uitvinding
Sire, komt mij voor van veel belang te zijn.’ Hij noemt dan eenige voordeelen boven
het drukken van tin, vooral den goedkooperen prijs en somt eenige bedrijven op
waarin steendruk te pas zou kunnen komen, o.a. behangselfabrieken. Dan vervolgt
de minister: ‘De uitvinding intusschen Sire, is niet nieuw, noch door Plattner gedaan,
ofschoon het mogelijk zij, dat er in de compositie of in de behandeling eenig verschil
met de elders bestaande plaats hebbe. Men heeft zich in Duitschland vanwaar zij
oorspronkelijk is, sedert eenigen tijd op dezelve toegelegd en de verschillende wijze
dezer Lithographie*) zijn in druk uitgegeven. Doch voor zooverre men heeft kunnen
ontdekken, is Plattner de eenige man binnen dit Koningrijk die zich daarmede dadelijk
ophoudt, en hij verkoopt reeds sedert eenigen tijd muziek op die wijze door hem
vervaardigd. Ofschoon Plattner dus geen aanspraak kan maken op Octrooy als eersten
uitvinder, schijnt mij deze zaak gunstig genoeg om aan Uwe Majesteit het bewilligen
in deszelfs verzoek voor te dragen, onder twee na te melden bepalingen, door welker
eene het te lang genot van een uitsluitend regt tot een thans niet zeer moeilijk aan te
leeren bedrijf en door de andere de mogelijke schade van gevestigde
muziekgraveerders en drukkers wordt tegengegaan.’ De minister stelt nu voor om
Plattner voor de vijf eerstkomende jaren het octrooy te verleenen ‘Als overbrenger
der steendrukkunst, in Duitschland onder den naam van Lithographie bekend, onder
de navolgende voorwaarden: dat hij de muziek die op deze wijze gedrukt en door
hem in den handel wordt gebracht, minstens een vierde gedeelte lager in prijs zal
verkoopen dan de gegraveerde muziek. Dat hij vóór het octrooy aan hem wordt
uitgereikt een omstandige en duidelijke beschrijving zal geven van alles wat tot zijn
kunst en de wijze van behandeling behoort, o.a. soort en prijzen van de steenen platen,
waar te bekomen, wijze van toebereiding, ingrediënten en wijze van toebereiding
daarvan, voor het teekenen en drukken, werktuigen enz., kortom het geheele bedrijf
der

*) In 1905 werd in Duitschland de naam Chemische druk, die Senefelder aan zijn uitvinding
gaf, veranderd in Lithographie.
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steendrukkunst, zullende hij bij deze zijne beschrijving voor zooveel nodig, de
behoorlijke teekeningen of modellen der werktuigen moeten voegen. Dit alles zal
verzegeld en door een bevoegd ambtenaar onderzocht, bij het ministerie bewaard
blijven, gedurende duur van het octrooy.’ Ook zal in de Koninklijke Courant viermalen
een oproeping geplaatst worden om ‘op te roepen alle diegenen welke genoegzaam
zouden kunnen aantoonen op de dagteekening dezer oproeping dadelijk binnen dit
koninkrijk uitgeoefend te hebben en alsnog uit te oefenen de kunst van met steenen
platen in plaats van met houten, koperen, tinnen of van eenige andere stoffen
vervaardigde platen te drukken en daarvan hun bestaan maken, ten einde zich uiterlijk
binnen den tijd van 30 dagen na de dagteekening dezer oproeping aan te melden en
hunne belangen te doen gelden tegen het octrooy daarop gevraagd wordende.’ Eerst
daarna stelt de minister voor aan Plattner zijn octrooy te verleenen.
Bij het rapport, dat door den minister van der Capellen is onderteekend, bevindt
zich een concept octrooy, waarin alle bovengenoemde voorwaarden duidelijk zijn
omschreven; van de proeven echter die de minister zegt er bij te voegen, ten bewijze
dat de uitvinding niet nieuw is, is er geen enkele te vinden. Welke lithografieën dit
geweest zijn zal dus wel altijd in het duister blijven. Dat het Hollandsche prenten
waren is niet waarschijnlijk, Fransche en Engelsche litho's van vóór 1810 zijn zeer
zeldzaam, maar de minister spreekt over de kunst die in Duitschland sedert eenigen
tijd bekend was en drukken die aan de Feiertag Schule van professor Mitterer te
München gemaakt werden, en ook van Senefelder's medewerkers, moeten in dien
tijd in Holland reeds zijn ingevoerd; immers in 1813 werden door een Hollander uit
Breda, door Bouchot Doorten genoemd, waarmee, naar de heer Enschedé op zeer
aannemelijke gronden veronderstelt, van Dooren wordt bedoeld*), aan de Bibliothèque
Nationale te Parijs een aantal Duitsche lithografieën verkocht, die voor een groot
gedeelte van professor Mitterers school afkomstig waren. Zou van Dooren alvorens
met zijn prenten naar Parijs te gaan, niet eerst getracht hebben ze hier aan den man
te brengen, althans ze aan invloedrijke menschen getoond hebben? In elk geval is
het feit dat van Dooren een 54tal Duitsche litho's bezat, een bewijs dat die toen al
tamelijk verspreid waren, wat met de steendrukken uit andere landen (Frankrijk en
Engeland) niet het geval was. Het is dus zeer goed mogelijk, dat de bewijsstukken
van minister van der Capellen uit Duitschland afkomstig waren.
Het rapport van den minister en het concept octrooy werden door den staatsraad
met begeleidend schrijven van 19 December 1809 aan den koning teruggezonden.
De staatsraad wil het voorstel van den minister

*) Gedenkboek C.A. Spin en Zoon.
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tot het verleenen van octrooy goedkeuren ‘schoon toch volgens het rapport des
ministers deze uitvinding niet nieuw, noch door den suppliant gedaan zij, schijnt
deze echter de eenige man binnen dit koningrijk te zijn, die zich daarmede dadelijk
ophoudt; en het mag alzoo daarvoor gehouden worden, dat de wijze van vervaardiging
en daarstelling van het benoodigde om dezelve werkstellig te maken, in de
bijzonderheden binnen dit Rijk aan allen anderen nog onbekend is.’
Het koninklijk besluit waarbij aan Plattner onder de in het rapport voorgestelde
voorwaarden het octrooy voor vijf jaren wordt verleend, a l s o v e r b r e n g e r d e r
Steendrukkunst in Duitschland onder den naam van
L i t h o g r a p h i e b e k e n d , is den 21en van grasmaand 1810 gedateerd.
Uit niets blijkt dat de koning een buitengewoon belang heeft gesteld in de zaak,
hij heeft het stuk gewoonweg ‘Lodewijk’ onderteekend. Plattner zal dus eerst zijn
octrooy ontvangen als blijkt dat dertig dagen na de vier oproepingen in de Koninklijke
Courant niemand zich als reeds gevestigd steendrukker heeft aangemeld. Deze
oproepingen zijn echter waarschijnlijk nooit geplaatst. Een maand na het Koninklijk
besluit vond Lodewijk het noodig om afstand te doen van de regeering en lijfde
Napoleon ons land bij Frankrijk in. De Koninklijke Courant werd veranderd in
Moniteur d'Amsterdam, later in Courier d'Amsterdam en waarschijnlijk vonden toen
gewichtiger vraagstukken daarin behandeling. Toch schijnt Plattner van zijn privilege
gebruik gemaakt te hebben. Op den 28en Mei 1809, dus kort nadat hij zijn request
had ingediend, begon hij zijn uitgaven bij de Koninklijke Bibliotheek ter registratie
in te zenden. Dat zijn steendrukkerij toen reeds sedert eenigen tijd werkte, was ook
aan minister van der Capellen bekend en van de 22 muziekstukken die hij in 1809
ter registratie inzond, zullen zeker verscheidene in steendruk zijn uitgevoerd.
In de muziekbibliotheek van den heer D.F. Scheurleer te 's-Gravenhage bevindt
zich No. 330 van Plattner's fonds: ‘Air favori, Ich bin der Schneider Kakadu, par
Mortellari’, dit werkje werd op 27 November 1809 geregistreerd, als druk kan het
niet halen bij de plaatdrukken van dien tijd, het is ongelijk van kleur, vuil en slordig
gecorrigeerd. Plattner's fondsnummer 355: ‘Die Zauberflöte. Grand opéra pour deux
violons, par Mozart’, in dezelfde bibliotheek, is reeds veel beter van druk, dit werd
den 7en Augustus 1810 geregistreerd en uit de mededeeling van den prijs op de eerste
pagina blijkt, dat Plattner ook de voorwaarden van het octrooy wel ter harte nam.
Terwijl voor Kakadu f 15 gevraagd werd, kostte de Zauberflöte slechts f 5. Plattner
ging evenwel voort met ook gegraveerde muziek uit te geven; de steendruk is dus
zeker niet buitengewoon winstgevend voor hem geweest en toen na afloop van zijn
privilege
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LITHOGRAFIE VAN LODEWIJK NAPOLEON
SAMMLUNG’ TE MÜNCHEN.

(1805), NAAR HET EXEMPLAAR IN DE ‘GRAPHISCHE
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LITHOGRAFIE VAN DUVAL DE MERCOURT

(1816). 'S RIJKS PRENTENKABINET, AMSTERDAM.
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in 1816 meerdere steendrukkers in ons land kwamen opdagen, die waarschijnlijk
beter toegerust waren dan hij, verschenen zijn uitgaven weer meer en meer in
plaatdruk, tot hij ten slotte de lithografie geheel liet rusten. Zoolang niet door nader
onderzoek het tegendeel is gebleken, kan wel worden aangenomen dat Plattner, door
zijn octrooy, gedurende vijf jaren andere steendrukkers belet heeft zich hier te lande
te vestigen. Eerst na het verstrijken van die vijf jaren, in 1816 opende te 's-Gravenhage
Duval de Mercourt, die er zich op beroemde de eerste te zijn in Holland, zijn
steendrukkerij en in hetzelfde jaar associeerde zekere Beijer zich met Abraham
Vinkeles, een zoon van den bekenden graveur Reinier Vinkeles en richtte met hem
te Amsterdam een steendrukkerij op. Of Plattner, na zijn niet zeer gelukkige proeven
met de teekeningen van Petit, zich later nog op het gebied der prentkunst gewaagd
heeft, is nog niet bekend. Behalve muziek, zal hij ongetwijfeld handelsdrukwerk,
rekeningen, kwitanties enz. geleverd hebben.
Op een zijner uitgaven bericht hij allerlei borduurpatronen te verkoopen.*) In de
Nieuwe Rotterdamsche Courant plaatst hij nog in 1817 annonces om zijn
steendrukkerij aan te bevelen, maar in hetzelfde jaar komen in dat blad ook
advertenties voor van de steendrukkers Vinkeles, Ubachs en van der Meulen en
Scheffers en Co., de beide laatste firma's werden in dat jaar te Rotterdam opgericht,
Ubachs en van der Meulen verdwenen weer in Februari 1818.
Het heeft nog geruimen tijd geduurd eer de lithografie hier voor goed burgerrecht
verkreeg, wat niet te verwonderen is, wanneer men de vaak onbeholpen probeersels
van onze drukkers vergelijkt met het werk dat uit Duitschland en vooral na 1816 uit
Frankrijk kwam. Plattner moet ook hebben ondervonden dat het met zooveel energie
door hem ondernomen werk nog geen levensvatbaarheid had. Toen hij in 1842 te
Rotterdam overleed, was zijn steendrukkerij reeds lang verdwenen.

*) J.W. Enschedé. Senefelder-nummer van ‘Het Tarief.’
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Ultima
door Karel van de Woestijne
I.
Ik doe mijn maal van zuivel, brood en noten.
Helaas, van deze strenge schamelheid
zijt gij niet meer de blijde disch-genoote,
gij die niet meer mijn rust'ge zuster zijt.
Wij hebben saêm de vrome vreê bezeten,
betrouwend, ik, op al 't ervaren leed;
gij, mijne woeste driften ongeweten
in de effen plooien van uw wollen kleed.
Maar toen, bij zon en wind, de tijd genaakte
dat, traag gerijpt tot een doorrilde vrouw,
ge in 't eigen oog tot schrik en hoop ontwaakte',
ontwaakte in mij de hitte van den rouw.
- Ik doe mijn maal van zuivel, brood en noten,
en in mijn lip bijt de assche der begeert, o verre, o vreemde, o pijnlijke genoote
die deze disch ontbeert.
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II.
Gij moogt niet heen: nóg ben 'k geheel van u bevaên.
Uw ongebonden knie en uw gebonden lippe
hebben mijn arrem hart met bitterheid begaan.
Met bitterheid. Geen woord en zal uw mond ontglippen;
maar gapend-donker gilt 't verschiet van uwen schoot
met de onafwendbaarheid van kolken en van klippen.
En gij zult gaan, omdat vergééfs ge uw schoonheid boodt,
die nimmer hebt gedurfd me uw schoonheid aan te bieden:
gij, van begeerte bleek, o gij van schaamte rood;
- waar dit mijn hard gelaat, gebijteld tot gebieden,
maar norsch ombonden met het masker van den dood,
weet dat geen argelooze liefde zal geschieden
hèm, die geboden liefde als een verbod ontvlood.
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III.
Ik zet mij naast mijn naakte zuster:
zij draagt de merken, lam en fel,
van wat haar droever en bewuster
moet maken van haar norsche hel.
Zij heeft veel kinderen gedragen
in haren bleek-doorreepten buik,
en als van onbekende plagen
is hare borst verneêrd en sluik.
Hare oogen waren vochte spheren
'lijk de aarde blinkt van zonn'ge zee:
thans zijn ze tranend van ontbeeren
en glanzend slechts van koortsig wee.
Toch hangt zij me aan als zware trossen
beladen met den warmsten drank;
en 'k weet dat niets mij kan verlossen
van liefde en trots, van leed en dank.
Wij zijn allang, allang gescheiden;
nooit danst haar lichaam door mijn droom,
hoe zij moog' hunkeren en beiden,
en hoe zij bidde, en hoe zij schroom'.
Maar zie: van de allerwreedste mannen
heeft zij den wuftsten lust gevoed,
en op hun nukken blijft gespannen
het kloppen van haar pijnlijk bloed.
Zij draagt in zich het zekerst teeken
dat ik me aldoor tot jeugd herbaar,
en hare lippen zijn de kreken
waar 'k eens mijn moer'ge moeheid gaêr.
En 'k weet dat ik, ten laatsten dage,
een gier'gen God de dierste buit,
niet naar de hand zal moeten vragen
die, zonder wrok en zonder klagen,
me op mijn berooidheid de oogen sluit.
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Op hooge golven,
door Herman Robbers.
V.
AL de repetities van zijn drama bij te wonen was Hoogland onmogelijk. Doch dit
leek hem ook onnoodig. En Gerbrandts, die hem het liefst in 't geheel niet erbij gezien
had, ried het hem, hand op Huibs arm, zeer gemoedelijk, maar dringend af. Dat soms
zoo wanhopige gedril, wie er niet dagelijks aan gewoon was moest er wel zenuwachtig
van worden. Huib antwoordde eenigszins wrevelig. Dáár was hij niet bang voor.
Maar hij kon er den tijd niet voor missen. Nú al eenigermate leed zijn uitgeverswerk
onder zijn artistieke bezigheden, bleven er enkele dingen liggen. Dát veeleer maakte
hem ‘zenuwachtig’.
Eenmaal weggebleven echter viel het hem zelfs niet moeilijk verscheiden repetities
over te slaan. Integendeel, daar was zekere opluchting in, bevrediging van diepere
zielsverlangens. Dat mooie actricetje, in haar macht bleek hij gelukkig tot nog toe
niet. Een voldoening was het ook te ondervinden, dat zijn werk zooveel beter slaagde,
zoodra hij er zich maar inderdaad aan toewijdde, er zijn volle aandacht aan gaf.
Toch kwam het voor dat Hoogland, ofschoon in zijn eigen besef gansch met zaken
vervuld, als op het achterplan van zijn gedachten daarginds bij de repetitie verbleef
en plotseling voelde zijn mond, als in angstige spanning, koortsig heet en
verschrompelend droog, gloeiplekken ook in zijn handpalmen, zijn adem beklemd
en in zijn leden een heftig ongeduur - zoodat hij zich recht zetten moest en zuchten
diep, opstaan soms en in zijn kantoor heen en weer loopen. Hij foeterde en vloekte
daar wel tegen, maar dat maakte het niet beter. Het was hem dan als onderging hij,
ondanks alles, Jannes verleidelijke nabijheid, als hoorde hij haar stem en als zag hij
haar oogen, haar glimlach.... waarmee ze hem naar zich toe trok, langzaam maar
onweerstaanbaar....
En ook gebeurde het wel dat Janne, wat jachtig en gehaast gewoonlijk, tusschen
voorstellingen en repetities door, hem eensklaps op kwam zoeken in zijn huis. Ze
had dan altijd wat te vragen, over die rol van haar, die zoo moeilijk bleek - ze vreesde
werkelijk hem niet aan te kunnen - toonde zich zorglijk en vreemd nerveus, in haar
helblauwe oogen een onrustige verbazing, bijna smeeking soms, maar andere keeren
van een tartende onverschilligheid of onattentie, met koele blikken en een harden
lach, toch, in haar bruuske beweeglijkheid, niet geheel verborgen houdend wat haar
innerlijk doorwoelde. Niet altijd koos ze haar uren goed,
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vond Huib soms niet thuis, en dan ging ze ook maar dadelijk weer - altijd druk,
geaffaireerd -; nooit scheen ze meer tijd te hebben om bij Til alleen te blijven zitten;
ook van Liesje nam ze weinig of geen notitie bij zulke bezoeken. Til begreep en
waardeerde haar dan ook weer minder in dezen tijd, tobde daar nu en dan en praatte
er ook wel eens over met Huib, die dan zijn best deed er maar luchtig overheen te
glijden, zich zijn eigen betere begrijpen niet heelemaal bewust te maken. ‘Wat wil
je,’ zei hij, ‘ze hééft het ook druk, is misschien wel een beetje overspannen. 't Zal
wel overgaan, als dat stuk van mij er maar eenmaal uit is.... Ja, god, je weet, die
actrices, opgewonden standjes...’
‘Op kantoor durft ze gelukkig nog niet te komen,’ zei hij in zichzelf, ‘krijgen we
óók nog misschien,’ en hij trachtte erbij te glimlachen, maar voelde den lach om zijn
mond versterven, een strakke trekking in zijn gezichtsvel, gloeiplekjes soms ook
weer naast en onder zijn oogen.... een vage beklemming als van angst voor zichzelf......
Eindelijk dan de laatste repetitie, 's middags, één dag voor de première, op het tooneel
zelf waar 't stuk voor het eerst zou gaan. Ergens in de leege, halfdonkere zaal, achter
in een loge, waar de duisternis bijna volkomen was, zat Huib verborgen. Hij wou nu
geen wenken meer geven, 't prikkelde te veel de geënerveerde spelers, alleen maar
kijken, scherp kijken en luisteren - om vervolgens, als het kon nog vóór morgenavond,
kwasi terloops enkele opmerkingen te maken.... Weggedoken, bijna genottelijk, als
verloren in de onwezenlijk leege, triest grauwige ruimte dier verlaten zaal, voelde
hij zich één daarmee, één met de doodschige vlakken en schaduwige opstanden - al
die uit vreemde zwartheid opreikende stoelarmen - tegelijk in zijn binnenste hevig
levend, terwijl hij te turen zat, en te luisteren zéér intens, toch vol duistere droomen,
naar dat, als van een chineeschen schim, vreemd-afzonderlijk verlichte tooneel, de
daar bewegende en sprekende gestalten.... Ruikende voortdurend de duffe lucht van
het bedompte logekamertje, met zijn stoffige fluweelen kussens, die zoo wee-warmig
aanvoelden, liet Huib zich intusschen geen woord ontgaan, geen enkele van zijn
welbekende woorden; soms klonken ze precies zooals hij ze bij het schrijven in
zichzelf had gehoord; andere daarentegen - o, de angstige schrik die dat telkens gaf
in zijn gedwongen passiviteit! - hem plotseling vreemd en ver leken, verkeerd
gekozen, banaal, ernaast.... 't Kwam door den toon misschien; hij hoorde Gerbrandts'
altijd te opgeschroefd galmende, geforceerd nadrukkelijke intonaties óók in de
stemmen der andere spelers, zelfs bij Spin soms - hij, Gerbrandts zelf, had gelukkig
maar een kleine rol.... Ah! daar kwam Janne op.... Juist! Voortreffelijk ingezet! Zóó
moest het; dat was de levende natuur. In-eens genoot Huib nu, hij
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ging rechter-op zitten; zijn kijken en luisteren werden van een steeds sterker intensiteit;
tegelijk kwamen enorme verschieten in zijn innerlijk opleven....
Hoogland meende dat niemand hem kon hebben opgemerkt, maar Janne, die zich
door den portier had laten waarschuwen, wist dat hij er was, en ook wáár hij zat. Zij
speelde voor hém en gaf haar uiterste kracht en aandacht. Tot verbazing van haar
medespelers, die zich niet te veel moeite gaven, zich veeleer spaarden - zoo'n generale,
die was er toch voornamelijk voor de costuums en voor technische bizonderheden;
ze wisten het nu wel....
Huib had zich dadelijk overgegeven; zoolang Janne op het tooneel was genoot hij
aanhoudend - tot zwijgen gebracht was die pijnlijke critiek in hem. Na 't eerste bedrijf
al had hij naar haar toe willen gaan, na het tweede stond hij op en liep de gang in bedwong zich toch weer met bezinning en wilskracht, ging terug in zijn loge. Maar
na het derde hield hij 't niet langer uit. Hij was sterk ontroerd. Toen hij vóór haar
stond kon hij nog bijna niet spreken, zijn mond trilde, er dreef vocht over zijn oogen,
waardoorheen hij haar toeblikte in niet langer bedwongen bewondering, uitslaande
teederheid. ‘Prachtig, prachtig,’ kwam er eindelijk heesch. ‘Huibje....’, zei ze, met
even een verrukten flits; dan, sterk blozend, keek ze snel langs hem heen, verlegen
voor haar eenigszins beschminkt gezicht. ‘Vindt je 't heusch nogal goed?’ ‘Nogal
goed? O, maar kind, weet je zelf dan niet....?’ Hij had haar hand gegrepen. Nu trilde
een oogenblik haar lip en fronste zij de ronde brauwtjes om haar ontroerde blijdschap
meester te worden. ‘Stil nu, jongen,’ zei ze zacht, ‘me niet akelig maken, toe.... Ga
maar liever weg nu.... terug na' je loge.... Ik zág je wel’.
‘Zág je me?.... Onmogelijk!’
‘En toch is het zoo.... Ja, ik zie schérp.... Toe zeg, ga nu maar weer.... Kom je dan
straks nog even?’
‘Graag!’
Ook in het laatste bedrijf - Huib lette nu bijna niet meer op de anderen - bleef
Janne op dezelfde hoogte: ‘volmaakt,’ riep hij herhaaldelijk in zichzelven uit. Dan
stokte hem de adem in de keel, was hij zijn aandoening niet meer meester - hoe had
ze hem zóó begrepen! - boog hij zich voorover, tot onder den rand van zijn loge,
snikte even in zijn handen....
Toen hij ‘achter’ kwam, was Janne al in haar kleedkamertje, zoo zei men hem. En
de anderen waren volstrekt niet verbaasd, hem óók daarheen te zien gaan. Zij begrepen
het nu allemaal wel, meesmuilden er wat over, onmerkbaar bijna. Hij klopte. ‘Ben
jij daar, Huib? Kom maar binnen, gauw,’ klonk haar melodieus geluid met iets van
blijden triomf en ongeduld. Zij was alleen, nog onontkleed, maar de schmink al weg
uit haar ge-
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zicht; een poederkwast in de hand stond ze voor haar spiegel, keek nu sterk naar hem
om, lachend haar hellen, oogvonkenden, toch ietwat verlegen lach - als schaamde
ze zich, één vreemd moment, over haar eigen onweerstaanbaarheid. Het mannelijk
hoekig gelaat van ontroering vertrokken, trad Huib op haar toe. Hij kon niets zeggen,
greep haar beide polsen.
‘Pas op, pas op!’ riep ze vroolijk, liet het poederkwastje vallen. Maar dan, met
een bruusk gebaar, dat hij van haar kende, rukte ze haar handen uit de zijne en sloeg
ze om zijn hoofd heen, trok het naar beneden, dat warme hoofd, tot bij het hare en
zoende erop, ze wist zelf niet goed wáár - op zijn slapen en ooren kwamen haar
kussen terecht. ‘Dáár.... dáár.... schat die je bent’. En toen nogmaals op zijn harde
kaken: ‘Daar.... dáár!.... Ik kan het niet langer laten.... en morgen kan ik het
waarschijnlijk niet doen, want dan zal je vrouw er wel bij zijn’. Huib had haar op de
wangen teruggezoend, keek nu, een arm om haar heen geslagen, sprakeloos van dolle
verrukking op haar neer. Het kon niet anders meer; hun uur was vervuld. In hun
beider blikken, een lange seconde, was het volle bewustzijn van wat ze deden; in de
hare de blijde overwinning, in de zijne de genotvolle overgave. ‘O jij - jij - jij,’ kwam
er eindelijk schor van zijn trillende lippen. ‘Jij heerlijkheid!.... Ik dank, dánk je....
Wat was je prachtig, zeg! O, je bent zoo'n ....toe.... zoen me nog één keer!’
‘Maar dan zóó!’ riep ze heftig en gesmoord. En terwijl haar handen, opnieuw,
naar zijn schouders en hoofd opreikten, hadden ook hun monden elkander gegrepen,
vast, àl vaster.... Huib hield zijn oogen gesloten, hij duizelde. Zij wankelden samen,
vielen bijna om. Dan trok hij haar neer in een stoel, hield haar tegen zich aan gedrukt,
omhelsde haar lang....
Het was hem of een zijn heele leven onderdrukt verlangen eindelijk, éindelijk, in
vervulling ging....
Janne was de eerste die uit hun roes ontwaakte. Alles leek haar zoo zalig thans, de
naaste toekomst één verrukking - nú juist moest ze oppassen, voorzichtig zijn, haar
hoofd niet verliezen. ‘Huibjelief,’ zei ze, zich wat losmakend - ze huilde nog een
beetje, tranen van triomf, maar stond toch op nu. ‘Toe, vent, ga nou weg.... Ik moet
mijn krachten nog sparen.... Jij vindt het nu wel heelemaal voldoende zoo, maar ik
weet toch wel, er zijn nog momenten, waarop ik nog eens goed studeeren moet....
Morgenavond mag er niets aan ontbreken.... niets, niets....!’
‘Ja, ja.... nou, goed dan, tot morgen!’ Was het zijn respect voor het werk alleen,
het werk dat zijn uitersten eisch moest hebben, 't geen, met een schok in hem boven
gekomen, hem snel deed opstaan? Hij wist het zelf niet. Nog eenmaal kuste hij haar,
dringend, op de willige lippen, klemde haar handen in de zijne - dan wankelde Huib
weg, liep wat zwaaierig nog over planken vloeren en door schemerige ruimten, tot
hij buiten stond,
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hem de zwiepende wind overviel, regen hem pletste in 't gezicht - och, hij merkte
het amper. Zonder zelfs op het denkbeeld te komen, een trem te nemen, met groote
stappen en jagende borst, snelde hij de straten door, naar zijn kantoor. Hij wist het
wel, tóch begonnen was het thans, dat wat hij zoozeer gevreesd, zich zoo krachtig
en telkens weer had voorgenomen, tot elken prijs te vermijden. En.... speet het hem
nu? O neen, o neen. Niéts van spijt was in hem. Blijheid en trots, zalige verruktheid!
Janne, de heerlijke vrouw, de prachtige kunstenares, die hem gekust, die aan zijn
borst gelegen, hem zoete woorden toegefluisterd had! Gestreelde ijdelheid....? Och!
Dát ook natuurlijk, maar, goddank, veel meer dan dat! Liefde dan? Bedroog hij zijn
vrouw? Was hij, Huib Hoogland, daartoe gekomen....? Een bedrieger....? Of een
onbeheerschte, een ‘moderne zwakkeling’? Huib glimlachte, schudde zijn hoofd.
Ook dát niet. Niets van dat alles; geen nood voorloopig. Maar dit was immers
onvermijdelijk geweest, en zoo heerlijk, een zoo schoone extase! Wat voor een
stokvisch had hij wel moeten zijn om zich hier aan niet over te geven, wat voor een
....hollandsche sufferd, belachlijke, kleinzielige puritein!
Zóó zou het eigenlijk moeten zijn, dat hij er Til van kon vertellen, álles, precies,
dat zij mede zou begrijpen de onvermijdelijkheid, méér dan dat, de schóónheid van
zoo'n moment, zulk een goddelijke ontroering.. Maar neen, neen, hij voelde, dat zou
in 't geheel niet gaan; zij zou er te pijnlijk verdriet van hebben, spreken van scheiden
misschien.... en zulke nonsens meer.... Alles van jezelf vertellen, werkelijk álles; in
een ander overbrengen, in wie dan ook, je eigen diepste besef der dingen, hun waarde,
hun dracht, - het bleef nu eenmaal, hij wist het al zoo lang, een fatale onmogelijkheid.
Toch, ook dien avond, in zijn woning - op kantoor was inderhaast het noodigste
afgedaan - bij Til en babbelend Liesje aan tafel, en later met zijn vrouw alleen, bleef
Huib opgewonden, verrukt; hij vertelde zooveel hij maar kón; van Janne's spel, dat
zoo voortreffelijk was geweest - een zéér bizondere, een groote actrice; groot bleek
het eenige woord; iets echt geniaals had zulk spel - en ook dat hij haar, al na het
derde bedrijf, en toen opnieuw, na het einde, was gaan huldigen, bedanken....
‘Waar was ze dan toen,’ vroeg Til, verzettend kopjes op haar theeblad.
‘Wat....? Waar ze....? Wel, in haar kamertje natuurlijk, haar kleedkamer.... blijkbaar
net afgeschminkt, of er nog juist mee bezig, ik weet niet goed.... ja, dat moet toch
beroerd zijn, als je zoo mooi bent vooral.... dat schminken.... 't bederft de huid op
den duur, hè? Maar 't schijnt nu eenmaal noodig.... het voetlicht vereischt het....
zeggen ze ten minste allemaal.... Toe lieveling, geef me nog gauw een kop thee, ik
versmacht....’
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Aldoor vagelijk zich verwonderend, beklemd een beetje en licht ongerust - Huib was
zelden zoo praterig - vermeed Til hem aan te zien. ‘Nou, prettig hoor, dat het zoo
goed gaat,’ zei ze, vriendelijk als tegen een kind. Niets van echte vreugde in haar
weeke stem. Nu ja, dacht Huib - wien dit even hinderde wel, toch niet zoo verbáásde
als anders; 't was als had hij er reden voor gegeven thans - echt vróólijk is ze nu
eenmaal nooit.
‘En morgen-avond, ga je dan weer achter de schermen en naar haar toe?’
Huib keek op, verrast, geschrokken even.... Hun blikken ontmoetten elkaar, maar
er was geen samenvloeiing. ‘Wat....? Morgenavond? Bij de première? Maar
natuurlijk!’
‘Ja, maar ik bedoel: ook al vóór het einde? Of blijf je nu eens naast me zitten,
rustig? Dat vind ik zoo heerlijk. Er samen van genieten’.
‘Hm!.... Nou, ik zal zien.... ik weet nog niet.... Aan het slot.. Ik had eigenlijk
gedacht, als alles goed gaat, ditmaal Gerbrandts eens vóór te zijn en met alleman te
noodigen op een soupé-tje, na afloop. Wat dunkt je?’
‘Psst!.... Dure geschiedenis.’
‘Nou ja, voor een keer....’
‘Toén, na je vorige stuk, vond je 't zelf niets prettig....’
‘Nee, vrouwtje, dat weet ik wel, maar nu sta ik er zoo anders voor, nie-waar? En
ook zou ik wel graag.... tegenover Gerbrandts....’
‘Nou, ik vind het best.... Wel gezellig.... Ten minste.... mag ik dan ook weer mee?’
‘Jij? Maar natuurlijk Als je er lust in hebt.... Veel te blij, dat weet je wel, als jij
eens werkelijk in iets plezier hebt....’
‘Toe nou Huib....’ smeekten even haar groote oogen, terwijl ze 't bleek en smal
gezichtje van boven haar naaiwerk tot hem ophief.
‘Nou ja.... nou ja....’ weerde hij af. Maar een bittere trekking van zijn onderlip
bleef nog wijlen....
Zoo brak dan de première-avond aan. Al de gewone opwindingen en humeuren waren
er geweest. Maar, als daaronder door, onuitgesproken, een groote zekerheid. Een
ieder verwachtte succès. Een uitstekend stuk, een geliefd auteur, eerste-klas-spelers....
Toch, van een zoo onmiddellijk en ontwijfelbaar inslaan als den vorigen keer zou
ditmaal geen sprake zijn. Huib in de zaal, de Gerbrandtsen, Janne, Ruth en Spin aan
de andere zij van het voetlicht, ze merkten het al bij de tweede acte: 't contact bleef
uit. ‘Ze begrijpen het niet,’ zei Huib in zijn loge tegen Til, die schuin vóór hem zat,
‘ze zitten er verlegen mee. Er is dan ook geen grappenmakerij bij, zooals de vorige
maal. En dan: mijn heldin, weet je, die is hun niet lief en opofferend.... niet
“sympathiek.”
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genoeg. Ja! Dat is het toch altijd maar weer wat ze willen, in romans en op het tooneel:
sympathieke personen, waar ze zichzelf met plezier in herkennen kunnen’. Hij trachtte
het luchtigweg te zeggen, maar de woorden uit zijn plakkerig-drogen mond klonken
schor en scherp - afgesneden werd hem de adem haast.
‘Nou ja,’ kwam Til zachtjes en wat schuchter - ze was bang dat Huib zich boos
maken, de menschen in hun nabijheid er iets van merken zouden - ‘dat kan ik me
toch ook eigenlijk wel een beetje begrijpen’.
‘Zoo-zoo,’ viel Huib schamper in.
‘Ja.... jij niet?’
‘Hm.... Och jawel!’
‘Hè toe, vent, word niet boos.... je weet wel hoe ik hou van je werk, van alles
waar.... waar ik jouw stem in hoor.... Maar het publiek....’
‘Jawel, jawel,’ brak hij ongeduldig af. ‘'t Publiek is mijn vrouw niet, dat's volkomen
juist!’
Over dat sympathieke had hij 't al zoo dikwijls met Til gehad; ze begreep er nu
eenmaal niets van....
Al onder het eerste gedeelte van de derde acte kon Huib het niet langer uithouden;
hij liep de verlaten gangen door, naar achter de schermen. Til bleef alleen. Diep in
haar stoel zonk ze, angstig, verdrietig. God, hoe ellendig voor Huib! Maar neen, ook
zij, ze hiéld niet van dit stuk. Er was iets in - toch iets van hém moest het zijn - dat
haar vreemd bleef, vijandig bijna, haar bang maakte, telkens opnieuw. Die
opgeschroefde, zoogenaamde levenslust misschien van de hoofdpersoon - dat trotsche,
eigengereide, door-en-door egoïste vrouwmensch.... Til rilde even....
Toch kwam er nu, tijdens het derde bedrijf, wat sterker meeleven, iets meer
bewogenheid en warmte in de zaal. ‘'t Haalt wat op, goddank!’ zei in 't voorbijgaan
Gerbrandts stroef tegen Hoogland. Huib stond naar Janne te luisteren. Zij speelde
weer meesterlijk, kreeg een open doekje; ook bleek na afloop dezer acte 't applaus
wat sterker en langduriger. Even liep hij naar Janne toe, in haar kamertje, greep haar
handen, kuste ze met innigheid. ‘Je bent weer prachtig hoor....! Verrukkelijk..! Maar,
zeg, wat denk je?’
‘Komt terecht,’ zei Janne op overtuigden toon, tegelijk iets veranderend aan haar
toilet waardoor zich haar roomblanke hals plotsling vorstelijk toonde. ‘Je zult zien,
in de vierde acte komt het terecht. Ik ben goed op dreef, 'k voel het zelf. 't Publiek
hindert me niet, het prikkelt me .... Och, je begrijpt toch, Huib, zoo eentje als ik in
je stuk, die willen ze zien lijden, zien te gronde gaan.... 't Publiek is nu eenmaal zoo....
wreed en schijnheilig.... Maar toe zeg, ga jij nu weer na' je vrouw - 't is pauze. Even
een zoen, lieverd, hier!’ Ze bood hem haar schouder. ‘Dag!..
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Doe mijn groeten aan Til, hoor! En zeg maar, ze moet zich niet ongerust maken, 't
komt best in orde’.
‘Ik wou jelie allemaal mee te soupeeren hebben, straks, vind je goed?’
‘Ons allemaal?’ Even teleurgesteld klonk het. Maar zij beheerschte zich. ‘Nou
dat's best, hoor, je bent een royale kerel’.
Huib ging ook Gerbrandts inviteeren. ‘Heel gaarne, Hoogland, heel gaarne’,
antwoorde minzaam de directeur. Dan, wat beschermend: ‘We moeten er maar eens
op drinken, hè? Zooveel reprises als dat vorige stuk van je zal dit niet beleven....
helaas.... maar, enfin!’
‘Courage!’ riep Huib wegloopend. ‘Nous verrons!’ Hij kwam bij Til terug, vond
Charles Blécour bij haar. Blij met het applaus, dat zij niet verwacht had, maar blijder
nog dat hij terugkwam, ontving ze hem met een oogenglans, die hem even ontroerde.
‘Nou hoor,’ zei Huib, ‘onze invitatie wordt aangenomen. Jij gaat ook mee, Charles....
We gaan ze halen straks, maar nu blijf ik verder bij jou, Til, is dat goed?’
‘Heerlijk, schat.... Zeg, maar als ze je nu weer op het tooneel roepen’.
‘Dan laat ik ze galmen.... Maar 't zal wel zoo'n vaart niet loopen, dit keer. Wat
denk jij, Charles?’
‘Keine Ahnung.... Maar zeg, ik geniet! Verduiveld goed, dat mooie krengetje....
En wat speelt ze 'm weer, hè?.... Te bliksem!’
Het liep zooals Janne voorspeld had, de laatste acte dééd het onbetwistbaar. Niet
zoo onstuimig en langdurig als bij die vorige première, maar toch echt en warm, het
applaus aan het einde. Even schorde geroep van: ‘Auteur! Hoogland!’ Maar toen
Huib niet verscheen, ging het spoedig verloren; het publiek, gedachtig aan 't natte
Decemberweer, had haast om weg te komen, naar huis, trem, café. Janne en Ruth
kregen bloemen; ditmaal, onder meer, van den schrijver; ook Gerbrandts een fraaien
krans. Bij 't achterkomen van Huib en Til was er weer een algemeen gedrang om hen
heen, bravo's, glimlachen, felicitaties, ook van kennissen en vrienden, die in de zaal
gezeten hadden. De Ten Doescate's ontbraken.... ‘Hondeweer, zeg.... en ze worden
wat ouder,’ troostte Blécour. Die was de drukste van allemaal, deed clownig en
schaterde.
Aan de soupertafel echter bleek de stemming min of meer geforceerd. Gerbrandts
behield zijn minzaam-plechtig, eenigszins slachtofferachtige houding. Zijn vrouw
had haar spotlachje, een beetje malicieus, als ze naar Huib en Janne keek vooral. Zij
tweeën waren de opgewekten, opgewondenen zelfs, zij en Charles, die met zijn radde,
nerveus-schelle stem, zijn luchtige vloeken en krasse termen - ‘enfant terrible’ als
steeds - zijn medegasten vermaakten. ‘Zeg,’ riep hij tegen Gerbrandts - om hem en
Hoogland een beetje te plagen - ‘is dat nou wat jelie een succès d'estime noemen?
Dat valt me dan nogal mee.... hahaha!’
‘Gemeene schurk!’ riep Huib lachend terug.
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‘Ik weet het niet,’ antwoordde Gerbrandts, met de zalvende afgemetenheid van een
ouderwetschen dominee, ‘Van estime heb ik nu juist niet zoo heel veel gemerkt van
avond.... Trouwens, in Holland, respect voor kunstenaars....’ Hij krulde zijn onderlip.
‘'t Is rechtaf bedroevend, zoo vluchtig ons publiek hier zich afwendt zoodra het maar
niet heelemaal zijn zin krijgt. Omdat jij ze nu de vorige keer wat meer.... hoe zal ik
het zeggen.... meer géést en tinteling hebt gegeven, Hoogland.... ja-ja, je moogt
zeggen wat je wilt, amice, maar dat vorige stuk van je was allemachtig aardig.... Nou,
daarom willen ze dat nu wéér hebben, en liefst nog méér ervan en sterker.... Kinderen,
hè?.... Kinderen....’
‘Nou maar zeg, Huippie,’ kreet Blécour weer, ‘mijn estimes zijn dan zéér gestegen,
hoor! Je hebt weer veroveringen gemaakt’.
En hij blikte van Huib naar Janne, die rechts naast den schrijver zat.
‘Zwijg maar, jij, ik zal het morgen wel in de krant lezen’.
‘Wel ja, je zult zien, het komt allemaal best terecht,’ zei Janne, nadat ze Charles
zijn ondeugenden blik met sprankeling teruggegeven had, en ze keek er ook even
bij naar den overkant, waar Til naast Gerbrandts zat, onderdrukkend zooveel mogelijk
haar blos van vreugdigen triomf. ‘Laat de pers eerst maar eens loskomen.... 't Publiek
moet zijn meening nu eenmaal uit de krant hebben’. En dan zachter, dat Huib alleen
haar kon verstaan. ‘Wat ik ervan vind, dat weet je wel, hè? 'k Blijf erbij, vent, dit is
je meesterstuk. En ik ben je zoo dankbaar, zóó dankbaar.... 'k Geloof dat ik nog nooit
in één rol met zooveel animo gespeeld heb’.
‘En met zóóveel begrip en gloed,’ zei Huib zacht terug.
‘Lieve kerel,’ fluisterde Janne, neerslaand den troebelen blik onder den zijnen vol
bewonderende innigheid. ‘Zeg, ga je nu wél mee, als we 't in den Haag spelen?’
‘Wát....? In den Haag....? Ja-ja, nu ga ik mee’.
‘Heerlijk, heerlijk!’
Maar van een Haagsche opvoering kwam voorloopig nog niets. De directeur bleek
het anders beschikt te hebben. 't Was vreemd, maar het leek wel of Gerbrandts ten
slotte iets tegen dit stuk van Huib Hoogland had gekregen. Hij beweerde dat het nog
niet voldoende was ingespeeld - in den Haag moest je goed voor den dag komen liet de opvoeringen intusschen met andere afwisselen, ging er toch spoedig en gansch
onverwacht mee naar Utrecht, waar het onder het conservatieve stichtsche publiek
maar zeer weinig succes had. Intusschen echter waren de kritieken losgekomen. En
er ontstond een hoogreikend en interessant debat in de dag- en weekbladen over
Hooglands nieuwe drama, over de psychologie der heldin vooral. Volgens sommigen
deugde daar niets van, ontbrak er de logica in en de continuïteit - anderen daarentegen,
en onder hen Charles
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Blécour, toonden zich warm geestdriftig, spraken van een schitterende créatie, die
misschien pas in latere jaren begrepen en op haar juiste waarde geschat zou worden.
Dit lokte gelach bij de tegenpartij. Een echte Eva, levend symbool van het
eeuwig-vrouwelijke, een heerlijk wezen vol sproedel en spontaniteit - een
demi-mondaine, een lastige juf, een zenuwlijderes, een malloot.... zoo ongeveer
luidden de epitheta voor Huibs heldin waaruit het publiek te kiezen kreeg. En deze
onberekenbare menschenmassa, tot nieuwsgierigheid geprikkeld misschien en in de
hoop op iets pikants, begon toe te stroomen. Al dichter bezet werd de Amsterdamsche
schouwburgzaal, al enthousiaster het applaus. ‘Heb ik het niet voorspeld?’ juichte
Janne. Gerbrandts glimlachte ironisch, schokte zijn schouders en krulde zijn onderlip.
‘Wat een wonder! Jouw werk, jouw schitterend spel. Jij draagt het heele ding. 't Stuk
van je vriend. Wat ik er trouwens dadelijk in gezien heb: een rol voor jou geschreven.’
‘Heerlijk, heerlijk!’ - ze klapte in haar handen - ‘Dank je wel, hoor. Iets vleienders
had je me moeilijk kunnen zeggen’. En toen hij opnieuw zijn schouders schokte en
zijn mondhoeken omlaag trok, bracht ze haar oogen tot vlak voor de zijne. ‘Een
beetje jaloersch, monsieur le directeur? Oho, oho!’ En zij schaterde, bijna wreed.
Mompelvloekend keerde Gerbrandts zich af.
Die Amsterdamsche voorstellingen, Huib sloeg er geen enkele over. Het stijgend
succes intrigeerde hem sterk, hij was telkens benieuwd, wat er nu weer zou gebeuren,
zei hij tegen Til. Maar wat hem nog méér naar den schouwburg trok, zij zwegen er
beiden over. Een enkele maal vroeg Til naar Janne. ‘Waarom komt ze toch nooit
meer eens hier?’ ‘Ik zal het haar 'is vragen,’ zei Huib. In de zaal kwam hij nog maar
zelden, bleef aldoor achter, wende zich geheel aan de atmosfeer daar, praatte met
Gerbrandts, Driesse, Spin of een der anderen. - Melchior vooral werd zijn vriend;
diens bescheidenheid, ernst en diep idealisme deden zijn uiterlijk van verweerden
kermiskunstenaar vergeten - had er verder zijn apartjes met Janne Terwijne; hij
wachtte haar op tusschen de bedrijven, in haar kleedkamer; zij wees hem de plekjes
van haar gezicht en hals waar zij niet geschminkt was, zij lachten en schertsten samen,
hij trok haar op zijn knie.... Voor Gerbrandts en de anderen ging hij eigenlijk al door
voor Janne's (zooals ze dat noemden) geaccrediteerden amant; zelfs waren ze
verwonderd dat Huib, na afloop der voorstellingen, niet geregeld met haar meeging.
‘Wat denk je, zou hij werkelijk nog aldoor om de kaars vliegen,’ vroeg Driesse eens
aan Spin. ‘Wat een sukkel in die dingen!’ Maar Melchior werd boos, keek zijn
italiaanschig-mooien collega ernstig aan: ‘Vriendlief,’ zei hij streng, ‘oordeel
hoogstens over je soort en in 't geheel niet over iemand als Hoogland’. ‘Nou, nou,
zeg, kalmpjes-aan,’ zei Driesse, afdruipend. Want van Melchior slikte men zoo'n
vermaning.
Ook Janne zelf, hoe zeker van haar verovering, een beetje verbaasd en
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zoekend bleef ze nog steeds tegenover Huib. Hij kon haar dan toch wel eens thuis
brengen, nog even mee oploopen; dáár was toch zeker niets bij, bedroog hij zijn
wettige eega niet mee, die soliede braverd. Ze vroeg het hem eens. ‘Zeg, Huibje,
toe.... breng je me straks even thuis?’ Maar Hoogland werd aanstonds ernstig. ‘Nee,
kindje, zeg, laten we dat nu niet beginnen ....wordt het ook zoo laat.... begrijpt Til
niet waar ik blijf.’ Gejaagd stond hij op. ‘Nee toe zeg, vraag me dat nu liever niet’.
‘Nou-nou, jongen, hou je maar kalm, 'k ben allang weer zoet,’ pruilde Janne. En ze
stak haar lippen naar hem uit. ‘Geef me hiér dan nog maar een zoen’. Huib drukte
tegen haar zich aan, onstuimig, lei zijn hoofd in haar hals, fluisterend
liefkoozingsnaampjes.
Eéns, haar bij de schouders grijpend en kijkend sterk in de hel-blauwe oogen,
vroeg hij: ‘Hou je waarachtig van me, echt?’... ‘Maar wat dacht je dán,’ was haar
wedervraag. ‘Ken je me dan nog zoo weinig? O ja hè?.... Een actrice!’
't Klonk bijna beleedigd. ‘Een engel ben je,’ zei Huib met ál zijn innigheid.
Maar neen, neen, hij bleef erbij, herhaalde het voortdurend in zichzelf, met kracht
en klem: haar 's avonds thuisbrengen deed hij niet. Te gevaarlijk. Spelen met vuur.
Zij verwende hem zóó al genoeg, die lieve, aanhalige... Half dronken van weelde
liep hij 's nachts door de straten. Welk een leven, het zijne tegenwoordig. 't Succes,
zijn nog aldoor stijgende naam.. och, dat was het nog minder, dat kon hij best aan,
't deed hem feitelijk weinig. Maar dat heerlijke meisje, dat hield van hem, hem kuste
en koesterde.... 't Was om je kop te verliezen!
En zijn kop had hij zoo noodig, juist in dezen tijd. Doorwerken wou hij, ondanks
alles, aan zijn grooten roman, er voortdurend in blijven ten minste. Maar er gingen
zooveel avonden af nu. Ook voor zijn zaken, die wel aldoor méér te eischen schenen,
aandacht en intelligentie. Het was overigens een onvoordeelige periode, die winter
en het voorjaar van 1901. Aanstaande kamerverkiezingen, altijd al ging er een
fnuikende invloed van uit op den boekenverkoop, maar ditmaal was het al héél
merkwaardig, en zoo vroeg. Hevig weerde zich het ‘monsterverbond’ van Dordt en
Rome. 't Eerste jaar van een nieuwe eeuw, wat was er een drukte over gemaakt, en
zie, alles bleef bij het oude.... Ook die boeken van socialisten - de ontstemming
waarover nog nabroeide in het bestuur van zijn uitgeversmaatschappij - ze waren
helaas geen succes gebleken. Waar dan nog bijkwam, dat Huib, in zijn groeiende
moeheid en overspanning, veel aan hoofdpijn leed en dan haast niet werken kon. Hij
forceerde het wel, maar dan wreekte dat zich door verergering. Hoe vaak zat hij,
oogen dicht, het bonzende hoofd in zijn gloeiende handen, over zijn schrijftafel
geleund - hoe dikwijls ook, alleen op kantoor, liep hij driftig heen en weer, zich
ergerend aan zakenmoeilijk-
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heden, maar aan zichzelf het meest, die niet werken kon, omdat Janne niet in stad
was, ergens anders speelde - en hij vertrouwde dien Gerbrandts niet. Iedereen zei
dat die kerel haar het hof maakte. Huib stampvoette soms. Verliefd, ja, verdomme,
ook hij! Razend verliefd was hij tóch geworden, verliefd en jaloersch als een domme
jongen, tóch, ondanks al zijn zelfbedwang, zijn wilskracht, en zijn werk.... 't Was
om woedend te worden. Dat je niet meer kón wat je wóu. Om te knarsetanden....!
Eindelijk dan toch, begin Maart, zou 't nieuwe stuk ook in den Haag worden
opgevoerd. Er was in de pers op aangedrongen; niet langer verschuiven kon
Gerbrandts deze voorstelling; ook Janne viel er hem telkens om lastig. Huib had
beloofd dat hij mee zou gaan, en hij ging ook mee, maar verbond - om er voor zichzelf,
en voor Til, een glimp van gewicht, schijn zelfs van noodzakelijkheid aan te geven
- het plan met zakenbezoeken. ‘Allerlei menschen spreken’ moest hij juist in den
Haag.
Een publiek van artiesten en intellectueelen - of die zich zoo noemden - veel
zoogenaamde ‘beau-monde’ ook. En een onbetwistbaar succes. Aan het einde stond
iedereen op, bleef men staande klappen, juichen, wuiven. Tusschen bloemgeschenken
lachte en nijgde de mooie Janne, maar Gerbrandts kreeg mede zijn deel, en ook was
er een krans voor den schrijver, dien hij op het tooneel in ontvangst moest komen
nemen. Later aan dit alles terugdenkend, bemerkte Huib, dat juist dit uitbundige
Haagsche succes een begin van twijfel bij hem had achtergelaten, of het toch wel
zoo zuiver was als hij aldoor had gemeend, dit stuk van hem.... Maar dien avond
zelf.... te moe en te roezig trouwens om iets zoodanigs te bedenken - gaf hij zich
over, voluit, aan de blijdschap, de overwinning, aan Jannes triomfeerende
opgewondenheid vooral, die hem streelde, hem verrukte. Hoe stralend mooi was ze
zóó!
Er was een plan gemaakt voor gezamenlijk soupeeren. Maar Janne trok Huib opzij.
‘Zeg, hoor 'is, dat doen we nu eens niet! Stil - niets zeggen! We gaan er stiekum
vandoor.... We hadden het dan maar niet zoo precies begrepen.... Ik weet zulke
heerlijke gelegenheden hier, cabinets particuliers, fijn.... Vind je goed, Huib? Toe,
zeg gauw ja....!’
En 't liep verder alles van zelf. Als door onzichtbare handen in orde gemaakt en
ten eenenmale onveranderlijk. Hij was te soezig om te denken, Huib, te duizelig, te
overspannen, en dan was er ‘de smaak der overgave’, zooals hij het later noemde,
diep in zichzelf; als je dien eenmaal genoten hebt.... Eerst samen soupeeren - oesters
en geel-doorlichte champagne - vlak over elkaar aan een kleine tafel, naast goudlicht
lampje, rustig begloeiend het helle damast, in dat warme en verleidelijke kamertje,
stil, haast mysterieus - oog in oog en hand in hand - woordklank gedoofd in tapijt en
gordijn.... Fijne huiveringen van weelde, en een gevoel of dit voortaan zoo maar dóór
zou gaan, of er niets anders meer achter lag..
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Dan, in elkanders bevende armen, gereden naar 't hotel, waar ze ieder hun kamer
hadden.... Maar die kamers zoo dicht bij elkaar.... Ze konden geen afscheid nemen....
Waarom dan ook eigenlijk.... Was het niet alles zoo goed en mooi?.... Huib begreep
het niet meer....
In den vroegen ochtendschemer, waarin de dingen van een onbekende kamer zoo
vreemd en dreigend voor je oprijzen kunnen, werd hij langzaam wakker. Zijn
rechterarm was zwaar en dof - o ja, daar lag Janne - Huib glimlachte. Zij sliep. Hij
verroerde zich niet. Recht-uit turende lag hij te mijmeren.... Het leven, het léven, wat
was het toch eigenlijk? ....Het geluk....? Hij, Huib Hoogland, was hij nu gelukkig....?
Ja! Nee.... toch niet.... Hij wist het niet.... Hij was nu zeven-en-dertig jaar.... En wat
wist hij eigenlijk van dit vreemde leven, wat begreep hij....?
Uit jezelven wijs te worden, weten en begrijpen wat je voelt, denkt, ondervindt - of
je gelukkig bent of niet - hoe verbazend lastig is het toch dikwijls, liep Huib zich,
wakkerder nu, te bezinnen, in den middag, terwijl hij zijn haagsche bezoeken maakte;
Janne en de anderen waren vertrokken. Maar ditmaal, dat merkte hij wel onder 't
haastige gaan, had hij er grooter moeite mee dan ooit. Nu dus wel onweersprekelijk
- en onherstelbaar - had hij zijn vrouw bedrogen, hij, Huib Hoogland, zijn lieve Til,
die hij zelf had gered indertijd, tot zich genomen en trouw beloofd, liefde en trouw
voor het heele verdere leven. Nu tien jaar geleden.. Hoe heilig toch was ze hem
geweest, die belofte vol innigheid. Hoe ernstig ook had hij 't zichzelven beloofd,
haar nooit leed te berokkenen.... nooit kwaad te doen.... ja, 't ook zichzelf te besparen,
't verdriet en de pijn van het onoverwinnelijk zelfverwijt.... Nu was het er toch....
Zou hij er voortaan mee moeten leven....
Maar, vreemd, iets zóó vreeslijks, haast onverdraaglijk wrangs en scherps als hij
altijd had gemeend, leek het hem nu toch niet. Het was of hij zelf was veranderd,
eenigszins andere levensopvattingen had gekregen. Dat hij dan toch ook geen heilige
Josef - ba! - dat het eenvoudig allemaal niet anders mógelijk geweest was, riep hij
driftig in zichzelven uit, en hij geloofde het gemakkelijk, om het een oogenblik later
weer van zich af te gooien, erom te glimlachen, bitter en met hoonende verachting
voor dat zelfgepaai. Och, hij wist het immers zoo goed. 't Was dat andere, dat
ertegenover stond, dat hevige genot, die volledige bevrediging - eindelijk, eindelijk!....
Ja, en dan de groote voldoening, de trots, dát vooral misschien, gelukkig te máken,
echt, zalig gelukkig, te doén genieten, een vrouw als Janne.... En toch, welk een diepe
somberheden had hij niet gekend, dezen nacht - hij herinnerde 't zich nu pas goed,
en met ijlen schrik - een gevoel zelfs, of al dat felle genot, deze uitersten van weelde,
hem in diepste wezen niets dan smart en pijn geweest waren.... Verrukking en
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smart tegelijk....? Hoe vreemd toch.... Nog telkens rilde hij van zaligheid, genietend
in zijn herinnering opnieuw, en misschien nog sterker, onuitputtelijker - toch ook
met diepen terugschrik.... O, maar dúren kon dit niet, dat was fataal onmogelijk;
doodgaan zou hij van genot en zelfverachting; een roes als deze kon zelfs maar kort
zijn; en dit bezwoer hij zich - voelde 't als het eenige goede in hem, dat nog een
oogenblik bevredigde - Til zou er nooit iets van merken, er nóóit ellende door hoeven
te hebben. Het eenige, het allereenigste, bedacht hij zich triest, dat ik nog kan doen
om iets goed te maken: zorgen dat zij er althans niets door verliest, ook haar kleinste
illusies niet....
Oneerlijkheid? Huichelarij? In vredesnaam! Alles beter dan verdriet te doen aan
die innig-goede, onschuldige, opofferende.... hem zoo volkomen toegewijde....
Maar welk een ontzaglijk ding was dat voor Huib, in die eerste dagen, Til in de oogen
te kijken. En het scheen wel of zocht zij het méér dan anders, of verlangde zij ernaar,
telkens opnieuw. Huib had het druk, dat hielp hem tenminste, roezig druk als haast
altijd - nog gejaagder thans doordat een verwarde volte van gevoel en gedachten hem
bijna voortdurend in zijn bezigheden belemmerde. Zijn zakenbestaan, 't ging
onverbiddelijk door. Ook aan zijn roman door te werken, het zou hem voorloopig
onmogelijk zijn, dat merkte hij wel. Hij had het eens ergens gelezen: een roman
schrijven en er tegelijk een beleven, het gaat niet.... Waarbij kwam, dat het breede
verhaal, dat hij met groote en veelzijdige belangstelling had opgezet, er een was van
zoo gansch ander gevoel dan hem thans haast voortdurend en verwarrend bezat: een
familiegeschiedenis, de kracht en dracht waarvan in louter pure innigheden lag. Hoe
al te huislijk, onbelangrijk bijna, deed ze thans hem aan met haar stille tonen, haar
zachten humor.
Een paar keeren maar, in die eerste weken, ging hij 's avonds naar den schouwburg,
bracht Janne thuis; zei dan tegen Til, dat hij nog even was meegegaan, wat na te
praten had met Spin of Driesse - zoo luchtig en terloops als hem maar mogelijk was.
Maar ook 's middags, als 't verlangen hem al te drukkend tegen de keel opkroop, liep
hij zijn kantoor af, en naar haar toe. Ten slotte naar huis gaande, moest hij nu vaak
van zijn zakenwerk meenemen, om er een beetje mee in 't gereede te blijven. Maar
soms ging ook dat niet, kreeg hij vriendenbezoek, of moest zelf, met Til, door
kennissen uitgenoodigd, naar dinétje of soupétje. Méér dan anders - in zijn drang
naar een druk en voortdurend bezigzijn, een sterke afleiding, ook voor Til - bleek
Huib geneigd op zulke noodigingen in te gaan. Zijn vrouw verbaasde zich erover....
Zoo, op een Zondag in 't begin van April - een zomersche dag in die
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vroege lente - togen ze er samen op uit om de Ten Doescates te bezoeken, buiten,
op hun wat afgelegen dorp, ergens in de buurt van het Gein. Een feest was, totnogtoe
altijd, voor Huib, zulk een Zondagsbezoek, bij den grooten, in zijn rustige zekerheid
gestadig doorwerkenden schilder, en die veel zorglijk nerveuser, maar even kristalrein
voelende novellenschrijfster, zijn vrouw. De sfeer in hun huis trok hem wonderlijk
aan; 't was met zekere trots, telkens weer, dat hij zich daar welkom voelde en op zijn
gemak - in dat stille en vast opzichzelf staande, groot-onschuldige, dat zoo vroolijk
was en toch als doordrenkt van de ernstige wijding, toe-wijding aan de kunst,
onopzichtigste der eerediensten. Dezen Zondagmorgen echter, op weg erheen,
bemerkte Huib met schrik, licht benauwende onrust, er ditmaal veel minder plezier
in te hebben dan altijd vroeger, er een beetje tegen op te zien zelfs....
't Viel mee. De aankomst, nog in belovend ochtendlicht, de eerste gesprekken, het
koffiemaal - eenvoudig, huislijk, intiem - de opene, glundere vriendenlach dier twee
schuldeloozen, bij wie ook Til zich zoo vertrouwd placht te voelen, ja soms bijna
vroolijk werd, 't was aanvankelijk alles nog wel wat moeilijk. Maar in den middag
al, terwijl zij op de bank voor het huis zaten, werd Huib het, haast bij verrassing, in
zich gewaar: de sfeer van het huis had hem toch weer veroverd, hem rustiger, ja
harmonischer gemaakt. Denkend aan Janne en aan hun heimelijke liefdesverhouding
leek hem dat alles een vreemde droom, iets onwezenlijks, bijna onmogelijks. Er in
terug te keeren, nu zag hij dáár weer tegenop. Hoe vreemd is zoo'n dubbel bestaan,
zei hij zinnend in zich zelf..... Welk is het eigenlijke....?
Heerlijk vond hij het altijd, met Does te praten, over kunst vooral, hun beider
artistieke werk, dat in vele opzichten te vergelijken viel; de litteratuur trouwens, door
zijn vrouw was de schilder in nauwe aanraking ermee gekomen.
‘Een kwestie van aandacht toch altijd maar, van zelfvertrouwen en concentratie;
je nooit van je stuk laten brengen, door niémand, door niéts’ - die woorden, geuit op
den toon der rustigste overtuiging troffen Hoogland het sterkst ditmaal.
‘Ja,’ had hij geantwoord, met een zucht, ‘maar zie je, hier buiten levend.... zoo
afgezonderd en heelemaal zonder gedoe van zaken of andere.... dinsigheden.... dan
gaat dat makkelijker dan in mijn omstandigheden.’
‘Zoo is het,’ zei Does toen eenvoudig - en hij pufte aan zijn pijpje - ‘misschien
kom je er ook nog wel 's toe....’
‘Mijn nieuwe stuk,’ begon Huib een poosje later, ‘dat hebben jelie nog niet gezien,
wèl?’
‘Nee....’ Een moment was er van zoekende verlegenheid. De schilder en zijn vrouw
keken elkander eens aan. ‘Weet je, Hoogland,’ zei toen
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bedaard het bleeke vrouwtje, en ze keek er den jongeren man, door haar altijd wat
wiebelend lorgnetje, licht wenkbrauwfronsend bij aan. ‘Wij hebben er natuurlijk wel
over gelezen, en we gelooven eigenlijk niet heelemaal - ik zeg het je maar eerlijk dat het iets voor ons is....’
‘Juist,’ viel fel dampend de schilder in, ‘dat is het maar, zie je.’
‘Hm.... ja.... dat zou wel 'is kunnen zijn’. Huib werd een weinig warm. ‘En toch
zou ik het zoo graag eens willen weten, wat jelie ervan denkt’.
‘Zoo.... Nou.... Dan moeten we er toch maar eens heen, vrouw,’ zei ten Doescate.
‘Op recensies alleen kun je niet afgaan’. En na even zwijgen: ‘Maar je weet, ik zeg
het je precies’.
‘Natuurlijk. Daar reken ik op. Absoluut’.
Het gesprekje had geen moment van stoornis gebracht in de genoeglijkheid van
hun samenzijn. En aan tafel 's middags was het zoo gebleven, zoo goed, zoo stil, zoo
vredig van oude vriendschap. Huib was er zacht en wijd ontroerd van, toen ze 's
avonds naar huis spoorden. In de treincoupé, zwijgend, naast Til die wat moe was
en trachtte te slapen, bepeinsde hij, dat - gelijk hij zich immers al zoo dikwijls bewust
gemaakt had - een goed geweten.... Hij maakte den zin in zijn hoofd niet af.... Maar
ook onvoltooid beheerschte hem die gedachte.... En dan: dat je altijd pas ten volle
waardeerde, iets dat je voor goed verloren hadt.... Couperus had er onlangs over
geschreven, in zijn ‘Metamorphose’.... Hij had gelijk....
Huib drukte zijn hoofd tegen 't harde hout. Zijn vuisten balden zich, het zweet
sloeg hem overal uit. En toch, en toch.... Janne kon hij niet meer missen.... O, neen,
o, neen....!
(Wordt vervolgd).
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De laatste robber,
door A.H. van der Feen. (Slot).
IV.
DE klerken waren er al: Gerlof trad in de deuropening tusschen de twee vertrekken,
knikte.
‘Môge’.
‘Goeie morgen, meneer,’ zei Hoevels op zijn eigenaardig duidelijke, ietwat
onderdanige wijze en Brandsma en Kees, de twee andere klerken, mompelden hun
groet terug.
Gerlof wendde zich om, ging aan zijn bureau zitten, greep de post: 'n heele stapel
was het weer en dat regende maar missives van het Departement tegenwoordig, alsof
ze daar maar zaten te verzinnen: Wat zullen we nu nog eens voorschrijven.
Papierverkwisting.
‘Geeft u geld uit, meneer?’ vroeg Hoevels, ‘D'r zijn nogal wat mandaten.’
‘Hoeveel moet je hebben?’
Hoevels cijferde even.
‘Vijftien honderd.... twee duizend.... dan kan ik voorloopig wel vooruit’.
‘Goed’.
Gerlof trad naar de brandkast, opende die, nam de portefeuille met bankpapier,
telde twee mille af en bracht ze aan Hoevels.
‘Voila.... Brandsma, zul je nu eens beginnen aan het bijwerken van die leggers?’
Voor Brandsma antwoord kon geven, piepte de deur en trad een klein, roodharig
heertje achter de balie.
‘Môge ontvanger!’
‘Môge mijnheer Riffels!’
‘Ik kom es offeren..’ zei 't mannetje, zijn hoed op de balustrade leggend, waarna
hij omslachtig een portefeuille uit een binnenzak opdiepte en daaruit een
belastingbiljet en wat papieren geld te voorschijn haalde.
‘Zoo.... daar doet u wel aan,’ antwoordde Gerlof vriendelijk.
‘Tjonge-tjonge,’ zei meneer Riffels, die nu een lorgnet opzette en in zijn papieren
tuurde. ‘Jullie maken het te bar, hoor....’
‘Kom, kom’ schertste Gerlof ‘zoo'n rijke leerlooier....’
‘Ja, ja.... rijke leerlooier,’ pruttelde het mannetje ‘nee, waarachtig, ontvanger, nou
zonder gekheid.... ik weet niet, waar ik het vandaan mot halen.... Dat's nou, 's
kijken’.... en hij tuurde op het biljet met een viezig, kippig gezicht. ‘O.... ditte.... vier
honderd acht en
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twintig gulden.... ga je gang.... En mot ik dat nou ineens....?’
‘Hoevels, help meneer maar....,’ viel Gerlof, wien 't verveelde, in en dan tot het
mannetje: ‘Nou, Hoevels zal u wel even.... môge meneer Riffels’.
Gerlof ging terug naar zijn bureau, kreeg de agenda uit de lade en begon de post
in te schrijven.
't Was altijd heel rustig op het kantoor; Hoevels, die kassier was, hielp de meeste
menschen: hij had veel tact om met het publiek om te gaan, liet de pruttelaars maar
pruttelen of gaf ze heel practisch, gelijk, als ze het ‘te veel’ vonden en maar zelden
behoefde Gerlof naar voren te komen om zijn gezag te laten gelden; zoo kon hij
meestal ongestoord de morgenuren aan zijn rapporten of bezwaarschriften bezig
blijven; de bedrijvigheid van het kantoor naastaan kwam dan tot hem als een
onbestemd gezoem, dat zijn gedachtengang nooit stoorde.
Hij keek op den kalender.
Morgen zitdag in Veldhoven.... dan kon hij vandaag dat rapport nog wel in elkaar
gieten over Verweyde's voorstel betreffende de concentratie van de ontvangkantoren....
'n stokpaardje van hem.... 'n reuzen-bezuiniging.... jawel.... dat leek à priori
onomstootelijk.... Maar werkverplaatsing is geen werkvermindering.... o zoo.... en
je moest dan toch overal goed bezoldigde sub's aanstellen.... hm.... zou hij vast even
aanteekenen.
Hij glimlachte.
Dan zou je Verweyde hooren, als hij met bezwaren aankwam tegen zijn dierbaar
plan.... zou hij hem toch eens 'n beetje mee sarren.... Hij hoorde er 'em al over te keer
gaan met zijn abrupte zekerheid.
‘Potverdomme Gerlof, je daast kerel.... je snapt er geen laars van.... als je dit en
dat....’
Brandsma stoorde hem in zijn plezierig gepeins.
‘Zal ik dan maar beginnen met Heideveld, meneer?’
Gerlof zag op.
‘Wat?.... O, de leggers.... ja, dat is goed, krijg ze maar uit de kast ....nee daar niet....
tweede plank van onder. Maar zeg, Brandsma, zul je ze weer zuiver haaks leggen,
he? Dat er geen vouwen of ezelsooren in komen.... dat staat zoo slordig’.
‘Meneer, daar is Van Galen om u te spreken,’ kwam Hoevels zeggen.
‘De bierbrouwer’?
Hoevels knikte.
‘Laat maar hier.... Brandsma, geef eens 'n stoel’.
Van Galen de dikke bierbrouwer, trad wat onzeker binnen, draaide zijn hoed aan
den rand door zijn handen, boog.
‘Meneer de ontvanger, ik ben zoo vrij....’
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‘Gaat zitten, meneer van Galen,’ sprak Gerlof met een uitnoodigende handbeweging,
‘wat is er voor zwarigheid?’
‘Nou, zwarigheid, meneer....’ sprak de man, zijn hoed onder zijn stoel leggend ‘ik
zal u vertellen, mijn motor is kapot en nou zit ik met m'n brouwsel half klaar.... en
ik kan niet vooruit....’
Gerlof knikte.
‘Zoo ....en nu wou u zeker verlenging hebben van den werktijd?’
‘Als dat kon’.
‘Och ja.... 'n ongeluk, force majeure, dat moet wel, he? De ambtenaren zullen even
komen kijken. Heeft u ze al gewaarschuwd?’
‘Nee, nog niet, ontvanger.’
Gerlof stond op, ging naar de kast, om een register te krijgen.
‘'k Zal u even een bewijs schrijven, dat u kennis heeft gegeven’.
‘'t Is heel beleefd van u.... 't spijt me, dat ik u nog moeite....’
Gerlof was weer gaan zitten, schudde afwerend het hoofd, terwijl hij schreef.
‘Niets geen moeite....’
‘Mag ik u een sigaar....?’
‘Nee, dank u’.
Gerlof scheurde een expeditie uit het register, reikte het den bierbrouwer toe.
‘Zoo, dat is voor u. Waarschuwt u nu in 't voorbijgaan even den dienstgeleider,
Verburg is dat. Die weet u wel te wonen, hé in de Veldstraat.... en als die niet thuis
is, van der Planke, die woont.... Hoevels, waar woont van der Planke ook?’
‘Singel 56, meneer’.
‘Singel 56,’ herhaalde Gerlof.
‘Ik dank u wel, ontvanger,’ zei Van Galen, opstaande, waarna hij zijn stoel wat
onhandig sleepte naar een plaats, waar hij niet staan moest.
‘Goeie morgen!’ klonk een krachtige stem op dat oogenblik.
Gerlof zag op.
‘God.... ben jij....?’
De wedergroet bestierf op zijn lippen.
‘Morgen, meneer de ontvanger.... morgen, meneer de inspecteur..’ zei Van Galen
en hij sloop weg achter Verweyde, die met zijn forsche lichaam ineens de heele
deuropening scheen te vullen.
Gerlof was opgestaan, drukte Verweyde de hand.
‘Ik kom je es plagen,’ zei deze en hij gooide zijn geellederen portefeuille op tafel,
zette zijn hoed af en begon zijn jas uit te trekken.
‘Verifieeren?’ vroeg Gerlof heesch.
‘Ja, als je 't goed vindt,’ schertste Verweyde die zich nu omwendde en 't
klerkenkantoor binnenstapte. ‘Piet of Kees, hoe heet je tegenwoordig..
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hier, hang jij mijn hoed en mijn jas eens op de kapstok hé! Pas op, laat 'm niet vallen....
dan vil ik je!’ en hij gaf die kleedingstukken aan het jongste klerkje, dat wat verlegen
grinnikte op dat dreigement.
Dan, terugkeerend tot Gerlof, sprak hij handenwrijvend: ‘Hé, 't is hier beter dan
buiten. Wil je wel gelooven, dat ik stijve vingers heb? Dat kacheltje van je brandt
lekker, zeg, .... dat beroerde ding bij mij doet niks als rooken.... dat 's verdomd werk....
'k heb de concierge stijf gevloekt.... En nou vanmorgen, net toen ik weg zou gaan,
kwam hij triomfantelijk met een spreeuwennest aanzetten.... stel je voor.... had in de
schoorsteen gezeten.... 'k Zeg, weg met die vuiligheid, kerel.... kun je me toch wel
vertellen.... hoef je me niet te laten zien!’
Verweyde's stem en lach klonk als altijd een beetje te schreeuwerig en te hard, om
aangenaam aan te doen of aanstekelijk te zijn, maar zijn oogen keken toch zoo
vriendelijk uit het sterk behaarde gezicht, en lachten zoo grif en zoo gul, dat de
ambtenaren, die onder hem stonden, nooit erg bang waren voor het lawaai, dat de
inspecteur maakte, omdat ze dan onder die uiterlijke ruwheid toch dadelijk de
goedhartigheid peilden.
Gerlof was blijven staan.
Verweyde was zoo plotseling binnengekomen en had ineens met zijn groot lichaam,
zijn zware stem en zijn drukke gedoe, zoo alles beheerscht, dat het hem geestelijk
verdoofd had.
Kantoor-verificatie.... hij herhaalde het woord wel vier, vijfmaal bij zichzelf, terwijl
Verweyde sprak, maar wat het zeggen wilde, de fatale beteekenis ervan onder deze
omstandigheden, drong nog niet dadelijk tot hem door; een klank was het met een
vreemde dreiging.... zijn denkvermogen scheen wel verlamd.... het was alles ineens
zoo wonderlijk... zoo onwezenlijk... het kantoor met de klerken, daar vlak bij.... en
daar... bij de kachel, Verweyde... die praatte... al maar praatte tegen hem.. wat zei
hij toch...? het ronkte zoo.. of was het een droom...? zou hij dadelijk....?
‘Ziezoo.... nou ben ik wel ontdooid’.
Verweyde keerde zich om en door die beweging viel het besef der werkelijkheid
als met een schok op Gerlof terug.
‘Zoo.... zoo.... ja, het is koud’.
God, wat was zijn stem heesch en onvast.
Verweyde was op de tafel toegetreden, die opzij tegen Gerlof's bureau was
aangeschoven.
‘Mag ik hier zitten?’
‘Ja.... goed.... moet je inkt....? of.... o nee, je hebt een vulpen....’
Gerlof stootte de woorden uit of hij buiten adem was, draaide even op zijn hakken
rond, keek hulpeloos naar Verweyde.
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Deze was gaan zitten, knipte zijn portefeuille open, trok er wat papieren uit, legde
die voor zich.
‘Als jij vast even 't geld krijgt en de stukken sorteert, dan kan ik onderdehand met
Brandsma wel even die zitdag in Heideveld verifiëeren, vind je goed?’
‘Ja....o, ja....’
Gerlof aarzelde even, als iemand, die niet begrijpt, dan trad hij in 't kle kenkantoor,
gaf zijn orders aan Brandsma, die even later aankwam met eenige kohieren en op
een stoel aan de tafel, waaraan Verweyde zat, plaats nam.
Gerlof trad op de brandkast toe, hurkte er voor.
Hij sloot even de oogen.
Droomen deed hij niet... nee.. nee.. Verweyde was er... Verweyde was er.... en
verifiëerde 't kantoor.... en het geld.. het geld, dat er niet was.... God!....
Hij haalde diep en stootend adem; achter hem klonk hard de stem van Verweyde:
‘Artikel 1382....’ en dan het heesche geluid van Brandsma ‘P. Vermeulen, twaalf
gulden... journaal 903’ en dan, in 't klerkenkantoor, domineerde ineens de stem van
Hoevels, die tegen iemand achter de balie sprak: ‘Nee.... verlengen kan niet meer...
had je eerder moeten komen,’.. Een stem bromde iets terug, onverstoorbaar, Hoevels
sprak, dan Verweyde weer, dan Brandsma.... 't smolt alles samen tot een vreemd
gonzen....
God, wat gebeurde er toch.... wat deed hij hier voor de brandkast?
Toe, toe.... gedachten verzamelen.... zich wat beheerschen....kalm blijven....
tegenover de klerken, zoo lang het kon.... misschien dat er nog iets gebeurde.... dat
Verweyde plotseling weg werd geroepen.... in ieder geval, 't eerste uur, dan gebeurde
er nog niets.... Verweyde kòn niet dadelijk zien, dat er een tekort wàs.... moest eerst
alles nagaan... optellen.... en pas als 't eindcijfer niet sloot.... maar handelen moest
hij nu.... handelen....
Hij greep de banknotenportefeuille en de andere, met de betalingsstukken en
quitanties, stond op, nam ze mee naar zijn bureau, legde alles voor zich.
Zijn handen beefden zoo.... dadelijk moest hij 't geld voortellen.... als Verweyde
eens niet keek, dan zou hij daar mee....nee.... 't bedrag was te groot.... dat moest
opvallen.... mogelijk, dat er een stuk was, dat....
Zijn hart begon eensklaps fel te kloppen.
Hij had een quitantie van storting van f 112.70.... als hij daarvoor de vijf en tachtig
duizend eens bijschreef.... dat kon.... er was ruimte.... zoowel bovenaan als van onder,
waar 't bedrag in cijfers herhaald werd.. Maar dan zou later.... als 't ontdekt werd....
Nee, dat hoefde niet.. de
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betaalmeester had met inktpotlood geschreven.... uitvlakken ging dan niet meer....
maar ..o ja, natuurlijk.... hij kon het ding verbranden.. die f 112.70 zelf bijpassen....
‘God.... God.... 'n uitkomst.... rustig nu.... rustig.... niet overijld.... geen domme
dingen doen.... Als hij dat deed, zouen ze dan later toch.... aan 't Departement....?’
Hij wist het niet precies, gunde zich ook geen tijd het uit te denken.. gauw maar;
als hij 't nu deed, was hij in ieder geval voorloopig....
Hij greep een potlood, legde de quitantie voor zich, keek even schuw naar
Verweyde.... vervloekt, wat beefde zijn hand....
‘Dankje!’ zei Verweyde's stem eensklaps hard en meteen stond hij op, was met
twee stappen naast Gerlof's bureau, steunde met zijn handen daarop, keek.
‘Heb je de rommel daar?’
Brandsma ging terug naar het klerkenvertrek.
‘Ja’, antwoordde Gerlof heesch, terwijl hij zenuwachtig de nog niet vervalschte
quitantie onder de andere stukken schoof.
Dan, met een gevoel of de groote robuuste figuur van Verweyde naast hem in
volle zwaarte op zijn rug en achterhoofd drukte, opende hij met een nauw bedwongen
zucht de banknotenportefeuille, trok werktuigelijk het vingersponsje naar zich toe
en begon voor te tellen.
Hij deed het onhandig, zijn vingers beefden, misten telkens, verfrommelden de
biljetten.
Verweyde keek toe, telde blijkbaar mee.
‘Twee en dertig van tien....’ zei Gerlof.
‘Twee en dertig van tien....’ herhaalde Verweyde, die op een stuk papier zijn
notities maakte.
‘Zeventien van vijf en twintig....’ telde Gerlof even later.
‘Nee.... 'k geloof dat er achttien zijn’ sprak Verweyde, ‘tel nog eens voor de mop’.
Gerlof telde opnieuw.
....‘zestien.... zeventien.... achttien.... ja, je hebt gelijk’ sprak hij.
Verweyde knikte.
‘Ik dacht het te zien, je sloeg er twee om inplaats van een....’
Gerlof telde verder.
‘Ziezoo....’ sprak Verweyde, toen het klaar was en dan wijzend: ‘Zijn dat al je
stukken....? O, dat 's de moeite niet, .... geef maar hier; die sorteer ik zelf wel even’.
Gerlof staarde even roerloos voor zich uit.... de stukken....
Dan, zonder iets te zeggen, nam hij ze op, reikte ze Verweyde toe, die ze meenam
naar zijn plaats, ze in ging schrijven en onderwijl dadelijk weer begon te praten.
Gerlof verstond niet, wat hij zei.
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De quitantie was weg.... in Verweyde's handen.... De quitantie, die hem nog had
kunnen redden.... de laatste kans... Als hij hem nog eens terugvroeg.... een
voorwendsel....
Doch ineens verslapte zijn geestkracht tot een fatalistische willoosheid... hij zakte
wat in elkaar.... als het dan toch moest gebeuren.... wat gaf het ook.... wat gaf het
ook....
‘Ja, ben je dat niet met me eens?’ vroeg Verweyde's stem hard.
‘Wat?.... O, pardon, ik was even met mijn gedachten.... Wat zei je?’ vroeg Gerlof
verschrikt.
Verweyde herhaalde een bewering en nu, zoo gedwongen, moest Gerlof wel
luisteren en zich inspannen tot het geven van een logisch antwoord.
‘Nou, en op de Directie,’ vervolgde Verweyde, ‘wacht es even.... tien ..drie.... ja,
dat 's toch goed... nou, op de Directie heb ik er wel twee uur over zitten boomen maar
nou is de Directeur er ook gloeiend voor. 't Gaat door hoor!’ en dan lachend, opziende.
‘Hoe staat het met jouw rapport?’
‘'k Wou er vanmorgen juist aan beginnen’ antwoordde Gerlof mat.
‘Natuurlijk zullen ze aan 't Departement wel weer zanikken,’ vervolgde Verweyde
doorwerkend ‘en het zesmaal terugzenden om nader advies, maar dan ga ik er zelf
naar toe. Wel verdomme, als ze nou willen bezuinigen, laten ze dan ook.... saldo
postrekening, waar is dat vodje? O, 'k heb 't al.. Nee, maar is 't niet waar?’
Gerlof beaamde flauwtjes, wist zelf niet goed, wat hij zei.
‘Weet je dat Geertsema naar den Haag gaat?’ vroeg Verweyde.
‘Geertsema.... nee.. nee, dat wist ik niet’, antwoordde Gerlof.
Zijn stem beefde; hij schrok ervan.... zoo iets verraadde dadelijk zijn toestand....
God.... God, dat hij verdwijnen kon.... ineens maar weg was.... ver weg.... ver weg....
en alleen.... alleen....
‘Lamstraal’ schold Verweyde, met een lach in zijn stem ‘ik had ook gevraagd,
maar de vent staat net twee plaatsen boven me. Ziezoo, die stukken staan er in.... nou
't pasgeld nog.... Hoevels, je kasboekje....!’
‘Ja, inspecteur....één seconde,’ antwoordde Hoevels, die iemand hielp, uit het
andere vertrek. Op dat oogenblik werd er aan de binnendeur getikt.
Gerlof ging er naar toe, deed hem open. Het was juffrouw Reinders.
‘Ik zag meneer Verweyde komen’, fluisterde ze ‘blijft meneer koffiedrinken?’
‘Nou en of!’ riep Verweyde lachend omziende.
Ze stak even het grijze hoofd naar binnen.
‘O, 't is zonde.... meneer hoort het al.... Morgen meneer Verweyde!’
‘Morgen, juffrouw Reinders!’
‘Ik zal de heeren dadelijk een kopje vooraf brengen,’ zei ze dan.
‘Ja, doet u dat,’ sprak Gerlof, de deur sluitend.
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Hij trad terug naar zijn bureau, trok een la open, haalde er een kistje sigaren uit,
presenteerde.
‘Graag’.
Ze staken beiden op.
‘Ultimo's, hé?’ zei Verweyde, keurend, ‘blijven toch altijd lekkere sigaren’, en hij
wuifde de rook naar zich toe.
‘Verduiveld ja zeg,’ schoot hij eensklaps uit ‘Compliment van Justine en of je
Zondag komt eten’.
‘O, heel graag....’ antwoordde Gerlof met een poging om opgewekt te spreken.
‘Alles wel thuis, zeker.... ik vergat nog te vragen’.
‘Ja, best, dankje.... we hebben 'n nieuwe meid.... 'n Duitsche....’
‘Zoo’.
‘Ja.... Justine is er erg mee in haar sas.... Mizzi heet ze; als je 't mij vraagt, ik vind
't net een afgedankte kellnerin.... enfin ze kookt goed... maar laatst heeft ze
Leberknödel gemaakt.... ken je dat tuig?... Om te spugen zeg.... Zondag krijg je wat
anders, hoor!’ besloot hij luidruchtig lachend en dan tot Hoevels, die met zijn
kasboekje kwam ‘Zeg maar op, Hoevels.... hoeveel?’
‘Twee duizend, drie honderd gulden en zeventien cent, inspecteur,’ zei Hoevels.
‘Dankje.... en breng me dan meteen de journalen en registers en de verdere rommel
maar....’
Hij rekte zich even, blies een rookwolk uit.
‘Toch 'n zuur werk, dat geverifieer!’
Gerlof glimlachte, wist geen antwoord te geven.
Brandsma kwam uit het andere kantoor met een armvol journalen, legde ze op een
stoel naast Verweyde neer.
Gerlof kon niet blijven zitten, hij stond op, stapte een paar maal het kantoor op en
neer, wierp een schuwen blik naar Verweyde, die nu verdiept was in een berekening,
trad met gebogen hoofd het klerkenkantoor in.
Zou er nog een uitweg zijn? Wat moest hij doen?.... Als hij Verweyde even mee
naar binnen nam, daar alles opbiechte.... nee.... nee.. dat kon niet, dat.... Ineens stond
hij tegenover Hoevels, die hem wat vroeg.
Hij verstond het niet, zag hem even half wezenloos aan, keerde zich dan plotseling
om, trad weer terug in zijn kantoor.
Verweyde cijferde en schreef, teekende de registers af met zijn lawaaierige groote
handteekening, die zijn pen deed krassen, smeet de registers, die hij niet meer noodig
had, telkens met een plof op den vloer.
Even keek hij op naar Gerlof, glimlachte.
‘Wat loop jij gezellig te ijsbeeren!’
Gerlof schrok op.
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‘Ik.... e.... ik loop over iets te denken’ sprak hij, wat heesch: hij ging naar zijn bureau,
nam plaats in zijn stoel, met een zucht, die hem onwillens ontsnapte.
‘Kopzorgen,’ spotte Verweyde. ‘Je moet trouwen, kerel. Met een vrouw en vier
kinders heb je nooit tijd om over jezelf te piekeren’.
Gerlof antwoordde niet.
Juffrouw Reinders bracht de koffie binnen; dat leidde wat af.
Verweyde, met zijn kopje in de hand, stond op, trappelde wat rond, kon nooit zoo
lang op een stoel blijven kleven, naar hij beweerde.
‘Vraag je niet naar Utrecht?’ vroeg hij.
Gerlof schudde 't hoofd.
‘Geen kans hè?’ zei Verweyde. ‘Ik heb er ook nog over gedacht, maar 'k zou 't
toch evenmin hebben’.
‘Zou je in Utrecht willen zitten?’ vroeg Gerlof zich inspannend om toch iets te
zeggen.
Verweyde haalde zijn schouders op.
‘Och.... met 't oog op de jongens later, 'n academiestad.... Pim is al op de H.B.S.....
maar overigens.... nogal 'n dooie boel, geloof ik. Nou.... nou gaan we maar weer
verder....’ doch dan plotseling met een vriendelijk onderzoekenden blik op Gerlof,
vroeg hij gedempt sprekend, met zijn rug naar de klerken: ‘Scheelt er wat an?’
‘Hoe zoo.... wat meen je?’
Gerlof's stem klonk schril.
‘Nee, zoo maar.... je bent zoo stil....’
‘Pijn in me kop,’ loog Gerlof.
‘'k Zal gauw voortmaken... des te gauwer ben je me kwijt; ik klets ook altijd te
veel,’ zei Verweyde, die weer aan 't werk ging, goedig. ‘Weet je wat Dirksen, de
hoofdkommies gezegd heeft...? 't Is me overgebracht door een gedienstige geest,
misselijke kerels toch....! Meneer Verweyde, heeft hij gezegd, dat is de
praat-inspecteur.... verdomd.... zoo'n vlegel hé? Zal ik hem toch nog eens over à faire
nemen... De praat-inspecteur... stel je voor!’ en Verweyde lachte luidruchtig.
Gerlof had een hand onder zijn hoofd gezet, veinsde aandacht voor een missive,
staarde op het vel papier, waarop de machineschriftletters vervloeiden tot dansende
blauwe kringetjes.
Nu ging het naderen.... het sloop aan.... stil en dreigend.... van alle kanten... Wat
deed Verweyde nu...? Keek hij niet telkens tersluiks naar hem.... was er al geen
wantrouwen geweest in die vraag van hem, zooeven?’
Maar Verweyde werkte nu door, soms zei hij een enkel woord, ongeduldig tegen
zichzelf of tegen zijn pen, als die spatte bij zijn haastig krauwende manier van
schrijven.
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Als de slag nu maar viel na de koffie.... misschien dat dan.... er kón toch nog iets
gebeuren.... Verweyde kon weggeroepen worden... een telegram van huis, dat hij
dadelijk komen moest.... Als hij er hem zelf eens een zond... gefingeerd... nee... nee...
och 't was allemaal onzin...
Ineens klonk Verweyde's stem weer.
‘Weet je dat Pieters mot heeft met Randwijk? 't Wordt een commissie-zaakje.
Enfin, 'k weet niet, of je Randwijk kent, maar die ligt nu letterlijk met iedereen
overhoop.... 'n zenuwpatiënt.... 'n goeie knul overigens, maar ze hadden hem nooit
Inspecteur moeten maken.... Ja, dat's waar, ik zou niet zoo klessen, hé?’
‘Nee, vertel maar,’ zei Gerlof, flauwtjes lachend; ‘'t interesseert me wel; ik ken
Randwijk nog uit mijn surnumerairstijd.’
Hij deed nu een zwakke poging om Verweyde aan het doorpraten te krijgen; nog
was het beslissende, fatale moment niet vlakbij.
Maar Verweyde zweeg alweer, werkte hard door, zijn pen kraste, snerpte soms
over het papier.
Gerlof keek op zijn horloge; 't was kwart voor twaalf; precies om twaalf uur gingen
de klerken heen en als Verweyde dan niet klaar was, zou hij dadelijk voorstellen om
eerst te gaan koffiedrinken. Waar was hij? Had hij de accijnzen al gehad?
Schuw keek hij naar den snel kleiner wordende stapel registers op den stoel naast
Verweyde.
God.... God.... nog tien minuten.... als de klerken nu maar gingen maar Hoevels
was zoo punktueel.... en Verweyde scheen zich juist te haasten.... als hij nu maar iets
kon bedenken om hem aan 't praten te krijgen.... maar wat.... wat?
‘Beroerd weer buiten.... hè?’ sprak hij eensklaps en hij schrok van zijn eigen
klanklooze, onvaste stem.
‘Nou....’ beaamde Verweyde zonder op te zien en dan 't laatste register op den
grond gooiend, sprak hij met een zucht van verlichting: ‘Zie zoo.... nou gauw effen
kijken of 't zaakje klopt’.
Gerlof stond op.
‘Zullen we... zullen we niet eerst... gaan koffiedrinken?’ stamelde hij.
Verweyde telde al.
‘Negentien.... drie.... twintig.... 'n oogenblikje.... 'k ben zoo...’
Gerlof hijgde, trad achteruit tegen de kastdeur, staarde naar Verweyde, die met
gefronste wenkbrauwen zijn pen met schokjes liet springen over de op te tellen
cijferreeksen en zacht de uitkomsten prevelde.
De klok in 't klerkenkantoor begon te slaan.
Dadelijk klonk het voetgeschuifel der klerken, die opstonden om heen te gaan.
Hoevels kwam in de deuropening.
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‘Is er nog iets voor ons, meneer?’
Verweyde schudde al tellend het hoofd.
‘Nee.... niks....’ bracht Gerlof gejaagd uit.
‘Geen post, meneer?’
‘Och nee.... nee....’
Hoevels keek even verwonderd, dan ging hij heen met de anderen; het slot van de
buitendeur, die Hoevels sloot, knarste.
Toen, ineens werd alles rondom stiller.
‘Verweyde....’ bracht Gerlof met moeite uit ‘zullen we eerst gaan ....koffiedrinken?’
‘Direct klaar, zeg,’ sprak deze, zonder op te zien en dan ongeduldig tot zichzelf:
‘Verdomme.... nou klopt het niet.... d'r klopt geen laars van.. o wacht es.... nee, toch
niet.... natuurlijk weer een stommiteit van me ..wel potverdorie.... drie.. zeven.. vijf..
dat is toch goed... en ditte... dat's ook goed. Is er soms een storting weg?’
Hij keek op.
Gerlof stond tegen de kast, de handen met uitgespreide vingers tegen de deuren
achter zich, het hoofd gezonken op zijn borst, de mond half geopend, de oogen
puilend uit het doodsbleeke gezicht.
Verweyde maakte een beweging van schrik, vloog op uit zijn stoel.
‘God, kerel.... wat scheelt jou?’
Hij trad haastig op hem toe.
‘Je bent ziek, zeg.... toe, ga gauw mee naar binnen.... 'n glas water’
Gerlof staarde hem aan, wilde iets zeggen, maar hij kon niet; hij moest slikken
snel achtereen, stootte eindelijk een rauw geluid uit, een kreet.
‘Kom mee.... toe maar, ik hou je wel....’ zei Verweyde, die ongerust werd en hij
pakte hem krachtig bij den arm.
Gerlof liet zich leiden.
Verweyde bracht hem door de gang in de huiskamer, dwong hem te gaan zitten
in een der clubfauteuils bij den haard.
Het koffiemaal stond smakelijk klaar gezet; in huis was een geur naar flensjes of
pannekoekjes, die in de keuken werden gebakken.
Verweyde keek even rond, zag de karaf staan, schonk een glas water in, bracht
het Gerlof.
‘Toe.... hier.... drink eens....’
Gerlof dronk, zijn tanden klapperden tegen het glas, dan zonk hij achterover in
den stoel.
‘Zoo.... zakt het wat?’ vroeg Verweyde meewarig.
Gerlof knikte, hoestte wat, bleef even stil, in elkaar gedoken zitten.
Dan, langzaam, richtte hij zich op, zag Verweyde, die hoofdschuddend voor hem
stond, aan.
‘Verweyde....’ fluisterde hij ‘dat geld, wat je niet kon vinden....’
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‘Wat?’ vroeg Verweyde, niet begrijpend en dan sussend en kalmeerend. ‘Praat nou
nog maar niet over dienst.... doen we straks wel....’
‘Nee.... nee....’ weerde Gerlof af en dan heesch, maar wat luider: ‘Je begrijpt me
niet.... het ontbrekende geld is weg.... ik heb gespeculeerd’.
‘Wat?... Bê-je bedonderd, zeg!’ kreet Verweyde verschrikt en dan half stotterend
wijzend in de richting van het kantoor: ‘Die.... dat tekort, dat tekort wat ik niet vinden
kon.... vijf en tachtig mille....?’
Gerlof knikte.
‘Is er niet.... is weg....’
Wel een minuut lang bleef Verweyde hem sprakeloos aanstaren.
‘Maar Jezus!....’ borst hij eindelijk uit: ‘Mensch... bê-je gek...? Wat is dat.... wat
moet dat?’
Gerlof glimlachte even, een glimlach, die als een grijnzend masker kwam te liggen
op zijn grauwwit gezicht en daar niet meer van week.
‘'t Is toch duidelijk,’ sprak hij dan, bijna toonloos, maar zijn stem beefde niet meer
‘ik heb gespeculeerd.... moest suppleeren.... eerst mijn eigen vermogen.... en toen
dat weg was.... het andere....’
Verweyde, in starre ontzetting, deed een paar stappen naar de deur, kwam dan
weer terug.
‘Kerel....’ sprak hij met bevende stem. ‘Besef je wat de gevolgen zijn?’ en dan
plotseling hevig: ‘Maar lieve God nog toe.... kan niemand je helpen.... familie....
vrienden....?’
‘Familie.... vrienden....’ herhaalde Gerlof zijn schouders ophalend. ‘Mijn heele
familie bij mekaar is geen vijf en tachtig mille rijk en vrienden...’
Hij lachte wat schamper.
‘Och Verweyde, maak je niet beroerd om mij,’ vervolgde hij dan, wat meer
beheerscht, al naarmate de ander zich opwond. ‘Natuurlijk besef ik de gevolgen....
jou verrast het.... maar mij.... ik heb die gevolgen al zoo lang voor oogen gehad....
zoo lang.... zooveel dagen.... en zooveel nachten.... zooveel nachten vooral....’
‘Maar ik moet je direct schorsen!’ beefde Verweyde en dan stampvoetend: ‘Jazzes
nog toe, Gerlof, dat je dat hebt kunnen doen... jij.. jij..!’
‘Je bent 'n goeie kerel, Verweyde,’ sprak Gerlof, terwijl hij langzaam opstond. ‘Ik
bederf je morgen.... en je eetlust hé.... en 't ruikt zoo lekker.... jammer....’
‘Och zwijg toch met zulke nonsens’, beefde Verweyde en dan weer uitbarstend:
‘Maar m'n God.... ik kan 't nog niet eens allemaal overzien.... de ellende.... de
beroerdigheid....’
‘Het is toch niet zoo ingewikkeld,’ sprak Gerlof, hem strak, met vreemde kalmte
aanziende. ‘De Justitie moet je er ook in kennen.... me dadelijk
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laten arresteeren.... zoo....’ en hij kruiste zijn handen over elkaar.
‘God, kerel.... Gerlof!’ kreet Verweyde.
‘Het is heel pijnlijk voor je, hé?’ zei Gerlof met iets beklagends in zijn stem, terwijl
hij een paar schreden in de kamer deed. ‘Zoo ellendig pijnlijk om 'n goeie vriend te
schorsen en in de kast te laten zetten. Ja.... dat is toch je harde plicht, Verweyde....
dubbel hard voor iemand als jij bent.... en dat is ook het gemeenste en onbillijkste
van alles.... van deze heele geschiedenis....dat ik jou.... juist jou daaraan bloot stel....
Och...., maar weet je.... misschien valt het nog mee....’
Hij was al pratend naar de deur gegaan, nam de kruk in zijn hand.
‘Waar wil je heen?’ vroeg Verweyde verschrikt.
‘O.... ik zal het huis niet uitloopen....’ antwoordde Gerlof ‘Ik dacht....’
Hij keek Verweyde nu weer aan; in zijn grijnzend masker stonden de oogen wild
en angstig.
Plotseling rukte hij de deur open, sloeg hem hard achter zich dicht, snelde de gang
in, de trap op.
Verweyde stond een oogenblik roerloos, dan deed een vreeselijke gedachte hem
plotseling opschokken.
‘God allemachtig.... als hij....’
Hij rukte de deur open, ijlde de trap op, Gerlof achterna.
Toen hij boven op het portaal kwam, meende hij, dat ergens in huis, een deur
dreunend dichtsloeg.
Van 't plafond viel een stukje kalk voor zijn voeten....
Hij vloog toe op de deur, die hij wist, dat van Gerlof's slaapkamer was, draaide
aan de kruk: maar de deur was van binnen gesloten.
Hij bonkte met zijn vuisten als een razende op het paneel.
‘Gerlof!.... Gerlof!’
Maar er kwam geen antwoord meer.
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Keuze
door Fine Horsting-Boerma.
Ik kies de frissche, wilde wegen van het Leven!
Ik ben de laffe straten van mijn droomen moe.
Mijn vrees is weg, op ieder pad durf 'k mij begeven:
Ik sluit mij voor het machtig lijden niet meer toe.
Ik ben de laffe straten van mijn droomen moe
(Zoo bitter vaak keerde ik beschaamd naar huis terug)
Ze leiden alle naar hetzelfde einddoel toe,
Maar over 't laatste, breede water ligt geen brug....
Mijn vrees is weg, op ieder pad durf 'k mij begeven.
O! ééns te mogen weten wie ik waarlijk ben!
Geen droom, die 't leerde, .... maar misschien het groote Leven!....
Of.... zou ik kunnen sterven, vóór 'k mij zelve ken?
Ik sluit mij voor het machtig lijden niet meer toe.
'k Aanvaard het àl, wat komen zal, als maar Uw strijd,
Geweldig Leven! - 'k vráág niet naar 't waarom of hoe Mij uit den doem van tuchteloozen droom bevrijdt.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Just Havelaar, Het Leven en de Kunst, Elseviers Algemeene Bibliotheek,
Amsterdam, ‘Elsevier’, 1923.
‘Het Leven en de Kunst’ - een machtig onderwerp, door Havelaar, in dit zijn laatste,
kleine boek ongetwijfeld geenszins uitgeput; niemand zal dat guller erkennen dan
hijzelf. Toch een goeden titel kreeg dit boekje. Want over de verhouding van het
leven tot de kunst spreekt het van begin tot einde. En met welk een levende stem!
Dat is, in Havelaar, altijd het éérst treffende, het onmiddellijk boeiende, dat hij hevig
leeft en hartstochtelijk spreekt, hartstochtelijk en innig tegelijk, dat hij diep en ernstig
méént wat hij zoo luide zegt. Het altijd geheel meent? Nu ja, hij vergaloppeert zich
wel eens. Met Havelaar te citeeren moet men steeds voorzichtig zijn. Men moet hem
vooral niet beoordeelen naar een uit zijn verband gerukte uitspraak. Neem b.v. het
volgende, van blz. 8/9: ‘Willen wij de kunst verstaan, willen wij haar dieper verstaan
dan als een zaak van smaakvolheid, zal zij ons tot een geestelijk bezit worden en niet
tot een aesthetisch zelfbehagen, dan is het juist, niet te snel ons af te vragen of het
kunstwerk ons schoon dunkt, maar of het ons ontroert, of wij er een ernst en een
geestelijke spanning in aanvoelen, ook al begrijpen wij het waarom onzer ontroering
nog niet en al ondergaan wij de uitbeelding ervan nog niet als schoon. De vraag zij
eerst: wat leefde in dengeen, die dit schiep. En dan zullen wij eindigen die werken,
welke ons troffen als de belijdenis van een innerlijk levend mensch, ten slotte ook
te bewonderen als schoon’. Zou er wel één werkelijk, één scheppend kunstenaar zijn,
die deze volzinnen zonder protest kan lezen? Ik geloof het niet. De driftige zal er
zich boos over maken, de ironische zal glimlachen: ‘ziedaar, in deze dilettantische
wereld, de kroon op het hoofd des “fijnzinnigen” dilettants’, de exacte zal de
wenkbrauwen fronsen en opmerken: hier ontbreekt een woord, vóór belijdenis had
‘geslaagde’ moeten staan. Mogen zij alle drie dóórlezen! Want zie, wat volgt er op
dezen zin: ‘Dit zal gebeuren, wanneer wij er ons geheel vertrouwd mee hebben
gemaakt, wanneer wij den geest van het kunstwerk volkomen doorleven z o o d a t
wij den vorm, waarin deze geest zich openbaart, als den
n o o d z a k e l i j k e n , d e n e e n i g m o g e l i j k e n v o r m b e g r i j p e n ’. (Ik
spatiëer. H.R.). ‘Ah juist,’ zucht hierbij de opgeluchte kunstenaar. ‘Dat wou ik maar
zeggen’. En hij begrijpt, dat de schrijver, om de zaak eens van anderen kant te
beschouwen, haar in meest letterlijken zin heeft omgedraaid; hij begrijpt dat toch
ook Havelaar in de eerste plaats in den kunstenaar den k u n n e r zoekt. Multatuli
indertijd heeft zich erger vergist.
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Beweerde hij niet, dat er ettelijke dichters rondliepen, die.... nooit nog iets hadden
gedicht, gemáákt?
Gelooft mij, lezers, Havelaar, in dit boekje misschien wel sterker dan ooit te voren,
moge op u den indruk maken te driftig, te heftig, soms zelfs te opgewonden te zijn,
zich érg vergissen doet hij nergens. Hij overdrijft alleen maar, van tijd tot tijd - hij
heeft er het recht toe, als de kunstenaar die hij zelf is. Wij allen moeten hem wat
vergeven nu en dan. Op blz. 6 las ik: ‘Voor velen is de schoonheid een vlucht uit de
werkelijkheid, uit de werkelijkheid der wereld en uit die van hun eigen zijn’ (bravo,
mompelde ik, H.R.) ‘Ook het leven der emoties kan zulk een vlucht zijn; ook zij die
van het leven slechts emotie vragen zijn zulke vluchtelingen’. Uitstekend, nietwaar?
Maar wat volgt nu, weliswaar tusschen haakjes, als een soort van grimmig ter-zijde:
‘De minst belangrijke en de talrijkste hunner vindt men thans onder hen, wier
“cultuur” gevormd wordt door romanlectuur, onder de roman- en
romannetjesverslind-st-ers’. Holo, hola! Wat begint gij nu in-eens? Weet gij dan niet
dat in Nederland (en gij schrijft toch voor Nederlanders!) minder gelezen wordt (ook
romans en ‘romannetjes’) dan onder eenige ander beschaafde natie? Waarom hebben
de romans en de romanlezers het nu plotseling gedaan? Wa a r o m s c h r i k t g i j
o n s v o l k a f , d a t p a s b e g ó n n e n i s t e l e z e n ? Zijn er dan geen romans,
realistische zoowel als fantastische, bij de lezing waarvan men geenszins wegvlucht
‘uit de werkelijkheid der wereld en uit die van het eigen zijn’?
Laten wij er ons voor wachten Havelaar naar zulke onbewaakte ‘ter zijde's’ te
beoordeelen. Iedere, ook de grootste eigenschap, heeft haar keerzijde. ‘Les défauts
des qualités’ van Havelaar zijn heusch zoo ernstig niet. En ziet, naast zijn, betrekkelijk
weinige, al te haastige uitspraken, hoevéle staan er, ook in dit boekje weer, zoo
welbezonken en zoo welbezonnen, zoo krachtig en, ja, zoo schoon gesteld, dat ik
waarlijk grooten lust gevoelen zou er hier een bloemlezing van te geven, ware het
niet dat ik juist beweerd had: men moet ze vooral niet uit hun verband rukken, - en
ware het niet, dat ik zou vreezen, deze of gene niets-om-handen-hebbenden-dame
op het idee te brengen er een ‘Kunst-en-Leven scheurkalender’ uit samen te stellen!
Geen al te losse uitspraken dus, maar, om den geest aan te geven, drie opeenvolgende
zinnen van blz. 45 wil ik hier overschijven. Ex ungue leonem - ik hier geef u een
kompleten klauw:
‘Noodig slechts is, na al het experimenteeren, theoretiseeren en vagebondeeren,
den eenvoud te herwinnen.
Noodig hebben wij hen, die zuiver zijn van geest, moedig van wil, groot van hart,
de geconcentreerde persoonlijkheden.
Niet slechts zulke kunstenaars: zulke menschen hebben wij noodig. Want het doel
der kunst is niet de kunst, maar het leven, maar de levende menschheid, waarvan de
kunst een der uitingen is’.
H.R.
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Jo van Ammers-Küller, Het Huis der Vreugden. Rotterdam, Nijgh en van
Ditmar's Uitg. Mij., 1922.
Namijmerend over den aard en het talent der schrijfster Jo van Ammers-Küller,
zooals deze zich in H e t H u i s d e r V r e u g d e n aan mij hebben geopenbaard,
herinner ik mij eene plaats uit een der werken van Ricarda Huch. Het is, waar zij
vertelt van een zwervenden mensch, een Droomer -: hoe hij lag gestrekt, eens, op
den rug, in het dichte van een oerwoud. Boven hem was de ondoordringbare wirwar
van takken en bladeren, zóó dicht dooreengegroeid, dat zelfs geen stipje van den
blauwen hemel voor hem zichtbaar was. Maar in hem was een machtig verlangen
naar het licht -: zoo nam hij dus zijn pistool, schoot door het dichte bladerdak, dat
een plekje blauwe lucht, ter grootte van een bladknop, zienlijk werd. Dit was
voldoende. Vanuit het weinige Zichtbare lieten zich, voor den Droomer, al de
onmetelijke heerlijkheden des hemels nu fantaseeren...
Het komt mij voor, dat mevrouw Van Ammers-Küller is als deze Droomer: slechts
een vonkje behoeft zij, en hare fantasie laait op! Als zonder moeite, spelenderwijs,
fabuleert zij, en ontplooit eene groote, verbluffende vorm-gevende kracht. Haar werk
doet, voor mijn gevoel, een zóó rijk wellende bron van innerlijkheid vermoeden, dat
alleen dáárdoor reeds verklaarbaar zou worden het feit dat zij, in haar dramatisch
werk, totnogtoe die bruisende innerlijkheid niet heeft weten te bemeesteren. Zich
herinneren; een blik slaan op hetgeen voorbij is; de gebeurtenissen en stemmingen
van een stuk menschenleven analyseeren en reconstrueeren.... dit zijn wel neigingen
waardoor deze schrijfster gekenmerkt is, en die begrijpelijk maken dat zij H e t
H u i s d e r V r e u g d e n in ik-vorm verschijnen deed. Opdat hare ‘heldin’, zèlf
over deze ‘gebeurtenissen en stemmingen’ ons berichtend, ze ons nader zal doen
komen dan in anderen vorm mogelijk was; zijnde het immers schrijfsters kennelijke
bedoeling, op het Blijvende, het innerlijke Ik, méér den nadruk te leggen dan op het
Tijdelijke, de voorbijgaande verhoudingen tot de omringende wereld.
Ik meen dan ook, dat het er voor de kunstwaarde van H e t H u i s d e r
V r e u g d e n weinig toe doet, of, gelijk de Heer Joh. Brandenburg in D e
Te l e g r a a f uitvoerig heeft uiteengezet, er in dit boek onjuistheden nopens het
leven aan het tooneel; aangaande gebruiken in de wereld van het tooneel; betreffende
vaktermen etc. voorkomen. Indien er eene fout is aan het boek van Mevrouw Van
Ammers-Küller, dan kan deze naar mijn inzicht, nimmer hierin bestaan, dat zij wel
eens eene onjuistheid zegt (in technischen zin), maar dan wordt deze quaestie hierdoor
bepaald: of het juist gezien was, in een boek, in ik-vorm geschreven, en waarbij het
dus op het innerlijke Ik in eersten en laatsten aanleg aankomt, zooveel plaats in te
ruimen aan de beschrijving van de wereld van het omringende. En deze vraag kan,
meen ik, zeer geruststellend worden beantwoord: met
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groote tact, met voornaamheid en zeer veel K u n n e n (als dat woord nog bruikbaar
is!) is hier het evenwicht bewaard tusschen het aandeel dat het Ik-conflict in deze
geschiedenis behoorde te hebben, en de beschrijving der werkelijkheid.
Mevrouw Van Ammers-Küller wilde, blijkens den ondertitel van haar boek, wel
degelijk, behalve het Ik-conflict, ook een r o m a n v a n t o o n e e l le v e n geven,
doch zij heeft zeer juist ingezien, dat het daartoe volstrekt niet noodig was, ook eene
wetenschappelijk betrouwbare tooneel-encyclopedie in haar kunstwerk te verwerken.
Het kwam er veeleer op aan, beperking te toonen in den lust tot beschrijving van
hetgeen dan de eigenlijke tooneelwereld genoemd wordt, en ik onderstel, dat het de
schrijfster dan ook, bij de veelheid van zich opdringend materiaal, meer zorg heeft
gebaard wat diende te worden teruggedrongen, dan wat kon worden opgenomen. Ik
aanzie H e t H u i s d e r V r e u g d e n - ook al zou ik natuurlijk wel eenige kleine
opmerkingen kunnen vermelden - als de geslaagde poging, de weinige mogelijkheden
van afwisseling en levendigheid, die eene beschrijving van alleen het
elementair-menschelijke zou hebben geboden, door hare talentvolle beelding van
het uiterlijk-werkelijke leven harer tooneelwereld, wat relief te geven.... en voor het
gevaar van verveling te behoeden. De ik-roman moge, wijl hij beoogt de vorming
en ontwikkeling van eene menschelijke ziel te geven, een zeer zuiver type van roman
zijn, het getuigt van rijpheid en inzicht dat de schrijfster ons haar Ik niet al te....
geïsoleerd, te uitsluitend met zichzelf bezig, heeft gegeven.
Komt er nu een tweede Ik-roman? De aangekondigde ‘carrière van Jenny Heysten,’
anders dan in ik-vorm, schijnt mij haast, na dit begin, onmogelijk. Hoe dit zij - voor
deze roman: erkenning! Er zijn kleine foutjes - laten wij er niet over praten. Het is
zoo verheugend: zulk een talent, zooveel schoonheid en ook.... reinheid. Zal dit talent
eenmaal ons het werk brengen, schoon en drachtig van menschheidssymbolen, door
volgroeide kracht-tot-vormgeving uit de spheer van het litterair interessante tot de
toppen der eeuwige Epopée geheven? Wij mogen vol verwachting zijn na dit H u i s
d e r Vr e u g d e n .
D.TH.J.

Karel van den Oever, Het Rood Paard; Antwerpen, ‘De Vlaamsche
Arbeid’; 1922.
Wies Moens, Opgangen, Houtsneden van Jos. Cantré; Antwerpen, ‘De
Sikkel’; Arnhem, van Loghem, Slaterus en Visser, z.j.
‘De omslag-titel duidt op het apocalyptisch symbool des oorlogs: het rood paard;
een aanzienlijk deel der opstellen werd geschreven tijdens de oorlogsjaren’. Ziehier
de verklaring van den auteur zelf aangaande den titel, dien hij zijn boekske, een
bundeltje opstellen, gaf. Ik voor mij voel, na lezing, dien titel volstrekt niet aan als
de juiste of karakteristieke,
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omdat - hoewel over bijna alle stukjes uit dit boek de schemer van den oorlog even
strijkt - zij toch geen van alle het felle of directe hebben dat de titel doet vermoeden.
Het zijn plezierige causerietjes over ‘Onze-Lieve-Vrouwe-beelden en
Onze-Lieve-Vrouwe-vereering in de straten van Antwerpen,’ of over den
Antwerpschen klokkeluier, of artikelen in memoriam van dezen of genen vlaamschen
dichter, reeds in periodieken verschenen. De titel is ons wat te wijdsch voor den
wezenlijken inhoud van het boekje en wat te wijdsch zijn ook dikwijls de woorden
van dezen schrijver, die blijkbaar gemakkelijk schrijft en zich met voorliefde uit over
enkele onderwerpen die hem ter harte gaan.
Allereerst wel zijn deugdelijk-vlaamsche gevoelens, liefde voor zijn land, voor
zijn taal en zijn geschiedenis - maar voor zijn stad Antwerpen wel het meest
misschien. Schreef hij vroeger al niet ‘Lof van Antwerpen’ en ‘Oud-Antwerpsche
Vertellingen’? Rijk is de lijst reeds van zijn oeuvre. Liefde en bewondering en echt
aangeboren gaven.... helaas ze zijn niet altijd voldoende; er zijn nog andere
noodzakelijke factoren als: innerlijke beheersching, het vermogen tot compositie,
het je ne sais quoi dat boeit, vervult en betoovert.... het kleine ietsje, toch zóó iets
essentieels, dat, waar het ontbreekt, vele goede eigenschappen waardeloos worden.
Den Vlamingen is een zekere overmatigheid, en zekere gulle drukte aangeboren.
Hoe deze eigenschappen nuchter zijn te herleiden tot bloeienden rijkdom en dikwijls
bekorende volheid, iemand met het talent van Herman Teirlinck bewees het. Hoor
de dichterlijke ontboezemingen van den dood in zijn Vertraagde Film. Daar leeft het
rhythme der bewogenheid en beheerschtheid, die, helaas, zoo dikwerf in het werk
der jonge Vlaamsche dichters ontbreekt. Zij meenen het zoo goed, zij zijn gevoelig
en warm van gemoed, maar, que voulez-vous - zij worden er niet zoo zeer belangrijk
door....
Deze goed-katholiek, beminner van oud-steden-schoon, van zoet-religieuse
ontroeringen, van het landelijk typische, van het ethische en sociale, is, dunkt mij,
een zuiver en aantrekkelijk vertegenwoordiger van zijn ras, maar hij deed toch beter
zijn zelfkennis wat aan te kweeken en niet al te spoedig over te gaan tot het bundelen
van soms zeer onevenwichtig-gebouwde, soms wel aardige maar alleen
actueel-belangwekkende opstellen. Zij waren goed op hun plaats in de tijdschriften,
doch verdienen nauwelijks opnieuw te worden aangeboden. Waar ging het heen als
alle tijdschrift-litteratuur, alle aardige folkloristische stemmingsstukjes gebundeld
moesten worden! Laten wij toch voorzichtig zijn met onze bezittingen. Laten wij
toch ons zelf opvoeden tot strengere zelfcritiek en alleen datgene met nadruk geven,
waarvoor wij met ons geheele wezen verantwoordelijk durven blijven.
Het lijkt mij oneindig moeilijker het eigenaardig tekort bij dien anderen Vlaming,
Wies Moens, duidelijk te omschrijven, of te karakteriseeren.
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Zijn verschijning in de litteratuur wekte eenig opzien, zijn naam heeft reeds eenigen
klank. Waaraan dankt hij het? Er is hier, dunkt mij, kwestie van een zeer gevaarlijk
gezichtsbedrog. In den na-oorlogschen tijd behoorde Moens tot diegenen, die tegemoet
kwamen aan het verlangen naar een nieuwe geesteshouding - d.w.z. naar een loslaten
van het krampachtig verzet tegen de orde der dingen, naar een jeugdige overgave
aan het leed en de schoonheid der wereld, een religieuse blijmoedige resignatie en vooral - een wijder sociaal gevoelen. Dit verlangen sluimerde in de harten en waar
zij een stem hoorden, die er klank aan gaf, antwoordden zij met goedkeuring en
ontroering. Maar nooit mag vergeten worden, dat een geesteshouding iets anders is
dan een vluchtig opengebroken visioen van zielsschoonheid - en de openbaring, die
Moens in zijn cel kreeg, was, blijkens zijn latere gedichten, niet véél meer dan zulk
een aanvoeling - zulk een tijdelijk ‘vóórvoelen’. En juist omdat zulke momenten
kostbaar zijn, van hooge waarde, dienen zij zoo min mogelijk te worden uitgebuit zoo veel mogelijk dus in de geheimenissen van het eigen zielsleven te blijven
opgesloten. Het à tout prix naar buiten brengen - en dat nog wel terwijl de feitelijke
openbaring niet meer is dan herinnering - komt mij voor te zijn een ernstig vergrijp
tegen de heilige dingen des levens. Moens hoorde in duistere uren een fluistering in
zijn ziel en hij heeft er bazuingeschal van willen maken. Misschien is het niet geheel
zijn schuld. Anderen hebben zich op zijn vluchtig bezit geworpen, meenende dat het
manna was. Hoe kon de jeugd zoo iets verduren? Moest zij niet volharden in haar
profetische allure? Moest de dichter, wilde hij blijven wie hij leek, niet doorgaan
over God te zingen en over de blijheid en over de eenheid der dingen die van God
zijn? Hij wist niet meer van zijn vluchtige, bonzende, zinnelijke sensaties van bijna
heidensche aanschouwing - hij ziet God wandelen, hij ‘schuifelt God wakker als hij
te sluimeren zit’ - ja, hij speelt met God op een wijze, die ernstig-religieuse harten
pijn moet doen. Ook is hij niet in staat zijn gevoelens vast te houden en ze te
verwerken tot één enkelen, vasten zang, hij goochelt met beelden als met ballen, zoo
snel tot ge niets meer ziet dan kleuren. De blije verwachting die sommige zonnige
beelden wekken, wordt niet verwezenlijkt - zijn lied sterft aan gewelddadigheid
jegens de zuiverheid. Het is betreurenswaard, want Moens bezit toch stellig sterke
en oorspronkelijke eigenschappen. Het is alleen de wezenlijke, niet de gespeelde,
deemoed die hem redden kan. Zijn warm gevoel van levensrijkdom, zijn vlaamsche,
zinnelijke natuur, die gistenden drang gemakkelijker verwart met geesteservaringen
dan welk ander volk ook - de kwellingen van den oorlog en de sensatie van het succes,
het zijn altemaal factoren die zijn dwaling doen begrijpen. Dat Wies Moens in staat
is een eenvoudig diep gevoel wel zuiver te uiten, bewijzen intusschen ook enkele
gedichten uit dezen bundel.
J. DE W.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

353

Jonkvrouwe Dr. C.H. de Jonge, Holländische Möbel und Raumkunst von
1650-1780; met inleiding van Prof. Dr. W. Vogelsang; met 434
afbeeldingen; uitg. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1922.*)
Een rechtgeaard Nederlander wordt altijd wat schichtig bij het hooren van het woord
Barok, dat voor hem gelijk staat met nuttelooze krulversieringen, die niet bij zijn
serieuzen aard passen. Hij vergeet echter, dat het laatste roemrijke bedrijf van onzen
bloeitijd zich in den Barok afspeelde, dat Willem III, de Ruyter, Tromp en Jan van
Galen daarin leefden. Daarom is het ook geen wonder, dat hij er zich niet van bewust
is, wat de Baroktijd voor Nederland heeft beteekend en in welke verhouding deze
staat tot de andere landen. Evenmin realiseert hij, dat in zijn huis, als hij tenminste
‘antieke meubels’ bezit, wel verscheiden Barok exemplaren te vinden zullen zijn en
hij zou u onthutst aanzien als zijn porceleinkast, kabinet en verscheiden stoelen Barok
genoemd werden...... zij zijn oud-Hollandsch, maar niet Barok!
Over dezen tijd nu, wiens naam alleen reeds dikwijls een onoverkomelijke
antipathie verwekt, heeft Jonkvrouw Dr. C.H. de Jonge een uitvoerig prentenboek
uitgegeven, waaruit blijkt, dat die afschuwlijke Barok bij nadere kennismaking
meevalt. Het is waar, er zijn enkele met krullen overladen exemplaren bij, maar over
het algemeen hebben deze met zorg uitgezochte voorwerpen een strengen vorm, die
door een universeeleren geest moet zijn ontworpen, dan de uit kleine details
samengevoegde Renaissance meubelen. Men moet aannemen, dat het getal der veel
gewraakte meubels met krulmotieven door een even groot getal eenvoudige
exemplaren werd gecompenseerd, de laatste zullen bij de Nederlanders wel altijd de
voorkeur hebben genoten. Men moet ook niet vergeten, dat wij den Barok dikwijls
hebben leeren kennen door slechten namaak uit de smakelooze 19e eeuw. Jonkvrouwe
de Jonge heeft er goed aan gedaan het Nederlandsche Barokmeubel meer bekend te
maken; terecht zegt zij in het voorwoord, dat deze tijd tot nu toe niet dan terloops
behandeld is. Het werk van Sluyterman, over het Nederlandsche meubel in het
algemeen, geeft meer voor de hand liggend materiaal, in het boek van Jonkvrouwe
de Jonge worden in de eerste plaats meubels in privaat bezit afgebeeld en zij heeft
heel wat materiaal weten te bemachtigen. Bij de onderschriften mist men echter de
opgave van maten; ook in andere meubelboeken wordt dit zelden geboden. Vooral
bij kasten zou deze opgave aan te bevelen zijn, omdat zij niet in overeenstemming
met de menschelijke maat worden vervaardigd.

*) Het boek verscheen 1 April in de serie der Bauformen-Bibliothek, uitg. J. Hoffman, Stuttgart,
waarvoor de uitgave oorspronkelijk bedoeld is. De firma M. Nijhoff heeft voor Holland de
uitgave overgenomen.
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Dat men ‘wegens den nood der tijden’ genoodzaakt is een boek over Hollandsche
meubels door Hollanders bewerkt, in het Duitsch uit te geven, zonder zelfs een
bepaald aantal exemplaren in het Nederlandsch, is te betreuren; er ligt een
tegenstrijdigheid in, die evenwel wetenschappelijk van geen belang is; integendeel
het werk zal door zijn Duitschen tekst meer algemeen bekend worden. Het zal als
tegenhanger genoemd worden van ‘Möbel und Raumkunst in Engeland (1680-1800)’
door G.W. Ellwood, zooals het in ons land een aanvulling zou kunnen heeten van
‘Huisraad en Binnenhuis’ door K. Sluyterman, waarmee het, door den zelfden uitgever
uitgegeven, band, vignet, indeeling en letter gemeen heeft.
Volgens den eisch des tijds: veel platen, weinig tekst. De laatste niet zooals
gewoonlijk in nauw verband met den eersten, maar meer een algemeene beschouwing
van den Barok in Nederland, waarbij volgens de methode van den schrijver der
inleiding veel te denken over wordt gelaten aan den lezer; de tekst is een stimulans
tot eigen studie. De bouwkunst als basis voor al de andere kunstuitingen wordt het
eerst behandeld, daarna het zilversmeedwerk, dat in ruime mate tot voorbeeld strekte
voor schilderachtige gegevens in het ornament. Modelé, lichteffect zijn de eischen
van den Barok, welke meer begrip van materiaal vergen dan vroegere tijden en meer
initiatief van den vervaardiger, die tevens een zeer zuiver gevoel moet hebben voor
het transponeeren van vormen. Prof. Vogelsang houdt zich aan de indeeling, reeds
aangenomen in den eersten druk van den Catalogus van Meubelen in het Nederlandsch
Museum te Amsterdam. Ook nu krijgt men een bespreking der interieurs, deuren,
trappen, schouwen, wanden, ramen en vloeren; dan volgen de verschillende
verplaatsbare meubels in soorten gegroepeerd. Als bronnen voor het gezelschappelijk
leven der 18e eeuw worden opgegeven de Zweed Tesssin en Lairesse, die beiden
meer de cultuurhistorische dan de esthetische richting vertegenwoordigen; daarvoor
is men aangewezen op het materiaal zelf en een vergelijking met buitenlandsche
meubels.
De reproducties geven een groote hoeveelheid afbeeldingen, waarin de ontwikkeling
van den Barok duidelijk te zien is. Wellicht constateert men met eenige verbazing,
dat er zooveel ‘behoorlijke’ meubels zijn geweest, terwijl men het tegendeel
verwachtte. Men ziet maaksels van een ingetogen, strengen vorm met groote gepolijste
vlakken door rustig lijstwerk omgeven en met weinig versieringen verlevendigd. Het
zijn kabinetten, porceleinkasten, bureau's, latafels, tafels, stoelen, gangbanken,
klokken, die nu nog de sieraden van ons interieur vormen. Opvallend is de
verscheidenheid van meubels in den Baroktijd en de varieteit van verschillende
soorten, die misschien alleen door Engeland overtroffen wordt. De eilandbewoners
en wij hebben zich huiselijkheid
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weten te verschaffen door een uitgebreid meubilair, meer dan de andere volken van
Europa; de ongestadigheid van het weer in beide landen zal daarvan wel de oorzaak
zijn geweest. De meubels van 1650-1780 zouden in drie groepen te verdeelen zijn:
zij, die nog resten van de Renaissance vertoonen, de meubels uit den Nederlandschen
Baroktijd, waarbij Lodewijk XIV en Lodewijk XV motieven voorkomen en
Rococo-meubels (Lodewijk XV) - vooral stoelen, zooals enkele goed gevormde
fauteuils (334, 335) en commodes (fig. 226), waarin men Franschen invloed zou
kunnen zien. De laatste groep is klein; het schijnt dat men het over het algemeen met
de Fransche vormen, die sedert 1740 hier en daar zijn waar te nemen, niet kan vinden.
Opmerkelijk is echter de overeenkomst met de Engelsche meubels. Een vergelijking
met de modellen van Ellwood zou niet oninteressant zijn. Bij enkele stoelen en kasten
op een voetstuk, die zeer Engelsch aandoen, schijnt Jonkvrouwe de Jonge ook te
twijfelen of zij niet van overzeesche herkomst zijn. Veel van die gelijkvormige
meubels komen voor in den tijd, waarin Nederland en Engeland een nauwe politieke
verbinding hadden, b.v. omstreeks 1700 ten tijde van stadhouder Willem III, den
Engelschen William and Mary tijd. Zelfs schijnen er in Nederland de smakelooze
‘setees’ (fig. 358) gemaakt te zijn, de canapee met opengewerkte rugleuning, gevormd
door twee of meer aan elkaar gezette stoelruggen. De Queen Anne poot komt voor
in minder variaties dan in Engeland, ook is hij zelden zuiver van vorm. De uitstaande
bandy poot wordt in Nederland weinig gebruikt. Behalve voor kasten ziet men ook
betrekkelijk weinig de bol-en-klauwpoot; een enkele stoel (fig. 359) wordt afgebeeld
met Chippendale rug en bol-en-klauwpoot, wat in Engeland in het begin van den
Chippendale tijd bijna regel is. Voor den overdadigen George I stijl schijnt Nederland
te zijn bewaard gebleven, al was het ornament in de laatste regeeringsjaren van
Willem III ook pompeus. Er wordt slechts één model afgebeeld, dat op den grandfather
lijkt; zou dit comfortabele meubel weinig bij de Nederlanders zijn gebruikt, of is het
zooveel gebruikt, dat de exemplaren hoogst zeldzaam zijn geworden?
Aan de interieurs is wellicht het best te zien, dat de Barokverschijnselen in
Nederland even goed ingang vonden als in andere landen. In het midden der 17e
eeuw is er een neiging waar te nemen tot het construeeren van groote vierkante
ruimten, waarin veel licht kan binnenvallen. Vandaar de groote gangen, de breede
deuren en de met zorg aangelegde trappen, die dikwijls hun verlichting van boven
krijgen (fig. 36). De wenteltrap is een belangrijk motief om te groote regelmatigheid,
die de Hollanders gewoonlijk niet wenschen, te vermijden, maar ook in deze trap
spreekt het gevoel voor goede verhoudingen en elastisch oprijzen, dat den geheelen
Barok kenmerkt.
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Op een bepaalde categorie van meubels moet ten slotte nog gewezen worden, nl. op
het Indische meubilair, waarvoor hier voor de eerste maal in den tekst, toegelicht
door enkele reproducties, de aandacht van den lezer wordt gevraagd.
C.E.

P. Riccardyn, Oud Blauw. Nut- en Genoegenserie, C. Morks Czn.,
Dordrecht.
De belangstelling voor oud-Porcelein is ondanks al het ‘moderne’ aardewerk er niet
minder om geworden, waaruit wij zouden kunnen concludeeren, dat echte
kunstuitingen - geen modegrillen - hoewel een tijdlang vergeten, verdrongen, toch
hunne essentieele waarde blijven behouden. De generaties van twee geslachten terug
waren trotsch op hun blauw porcelein, dat bij feestelijke gelegenheden de tafels
sierde, en de verzamelaar, hij keek naar ‘de zes merken’, naar ‘'t vischje’ en wat dies
meer zij. Naast het aesthetische genoegen, dat de mooie vormen van vazen, pullen,
schotels geven, komt echter de belangstelling voor het materiaal, voor het décor,
voor het ‘merk’, men wil van hetgeen men mooi vindt wel iets méér weten, men
zoekt naar de beteekenis der figuren, naar den ouderdom van het voorwerp, naar de
plaats van herkomst; kortom de zin voor kunsth i s t o r i e herleeft. De kunsthistorie,
die de verzamelende leek echter wenscht, is meestal geen diepgaande studie van de
zaak, maar laat ons zeggen een populaire causerie over het onderwerp.
Ik geloof ook niet dat de schrijver van het boekje Oud-Blauw meer bedoeld heeft.
Hij geeft een korte inleiding over het materiaal, verschil tusschen aardewerk en
porcelein, een stukje geschiedenis, en een overzicht van verschillende
decoratie-motieven, van verschillende vormen en voorwerpen.
Door goed gekozen in blauw gedrukte illustraties wordt den tekst verduidelijkt,
en is het een aardig boekske geworden, deze eersteling van de serie ‘Nut en
Genoegen’. Welnu, genoegen zal het velen verschaffen, die porcelein bezitten, en
nut kan het stichten voor hen die er iets meer van willen weten.
R.W.P. Jr.

H.J. Mélis †
Er ligt altijd iets weemoedigs in het zien van het atelier van een gestorven schilder.
Het ruime, stemmige vertrek met hoog geconcentreerd licht, dat Mélis' werkplaats
was en waar uit alle dingen, de oude kasten, stoelen en kussens, uit lappen, koper en
aardewerk, de smaak van den kunstenaar sprak; al die dingen, in welker midden een
gansch menschenleven is gewerkt, gestreden; daarin te aanschouwen voorwerpen,
die, met hoeveel liefde ook bijeengegaard, nu plotseling in dit verband hun beteekenis
hebben verloren, uiteengaan en worden verstrooid.
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H.J. MÉLIS

†

H.J. MÉLIS. BIJ HET RAAM.
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H. VREEDENBURGH. LANDSCHAP.

A.G. HULSHOFF POL. AAN HET KAGERMEER.
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Meer dan voor vele schilders heeft het atelier in Mélis' leven beteekenis gehad. Hij
was nog de echte romanticus, die het brokje leven dat hij uitkoos om te schilderen
naar de werkplaats overbracht, waartoe deze moest ingericht worden - een zorg, die
een deel van zijn leven nam, die eigen vulling gaf aan dat leven. Doch bovendien
was het atelier iets als een medium voor Mélis, waardoor hij verkreeg wat hem als
schilder veel meer dan iets ter wereld kon schelen; waarnaar hij altijd gezocht en
gestreefd heeft: de schoonheid weer te geven, welke het licht, de atmosfeer tooverde
om de dingen in de ruimte, om de oude vervelooze meubelen, het glimmende koper
en tin; die vervoerende werking van het licht, zevende door de neteldoeksche
gordijnen, om de figuren die er poseerden, glanzend op het witte mutsje, op het vlasse
kinderkopje, somtijds aan de moederborst; het licht, stralend om het blanke laken in
de wieg, roerloos de verweerde kleuren der versleten kleeren omtooverend - heel die
wonderlijke schijn, waar de nu gesloten, oud geworden oogen zich nimmer zat aan
dronken, daar dit wonder hem was d e schoonheid.
Mélis hoorde tot de oude generatie, de velen van het Binnenhuis, die zoowel hier
als in België een groot gedeelte van de negentiende eeuw gevuld hebben. Uit Belgisch
bloed in 1845 te Sas van Gent geboren, is hij, zeven jaar oud, al te Rotterdam gekomen
en vele jaren heeft hij gewoond aan de overzij der breede rivier, in dat nu tot de stad
getrokken Charlois. Deze annexatie heeft hem twaalf jaar geleden groot leed
berokkend, daar voor het graven van de Waalhaven zijn huis werd onteigend, met
dat atelier, waar hij niet minder dan vijf boerevertrekken getimmerd en gemeubeld
had. Ze waren zoo één met zijn werk en zijn leven! En al zal hij er vele teleurstellingen
doorleefd hebben, hij had het er eigenlijk toch zoo goed, want van deze ‘Dutch’
intimiteit ging er nooit te veel naar Amerika.
Voor den eigen Hollandschen smaak ging juist de innigheid wel vaak te loor onder
het aan- en in-gerichte van het voorgestelde geval. Doch willen zijn landgenooten
billijk oordeelen over de beteekenis van dezen in zijn vak opgeganen man; ook
lichamelijk zóó krachtig, dat hij vijf weken vóór zijn dood, acht-en-zeventig jaar
oud, te voet den langen tocht volbracht heeft van zijn woning naar het ziekenhuis;
dan moeten zij niet verzuimen zijn vele studies te beschouwen, dat niet slechts knappe,
doch ook gevoelige, breede werk, in en dus onmiddellijk naar de natuur gemaakt bij de boeren in de delen -; en tevens behooren zij zich rekenschap te geven van een
volledige vak-bekwaamheid, zoowel in olie- als in waterverf, dat wil dus zeggen,
juist van datgene, waarin maar al te vele grooter artiesten deerlijk zijn te kort
geschoten.
A.O.
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Herman Vreedenburgh bij Unger en Van Mens te Rotterdam.
Het typeerende van deze collectie olieverfschilderijen van den jongen Vreedenburgh
was de eenheid daarin; eenheid van kleur, eenheid van opvatting en zelfs eenheid
van onderwerpen; want al trof men er zoowel landschappen als bloemen aan, beide
droegen toch over het algemeen hetzelfde karakter; hetzelfde land met water en
eendere lucht was er afgebeeld en dezelfde bloemen, telkens ook weer op een eendere
wijze met kleine variaties gearrangeerd.
Een harmonische geest, een goed weten waarheen te willen, en ook onverschrokken
vasthouden aan, door willen dringen in een eenmaal tot doel gesteld streven. En dat
bij dit zoeken een schoonheidsbeeld voor oogen stond, ook daarvan leverde de
tentoonstelling het bewijs, want de gestadige groei in deze eenzijdige en afgeronde
studie-periode leidde ten slotte tot een paar levendige, kleurgevoelige en frissche
werken, waarvan we er een hier reproduceeren.
Over het geheel zal deze arbeid van Vreedenburgh zeker niet de groote menigte
bekoren. Datzelfde groen overal langs de wanden te zien, en dat opzettelijk vermijden
van al wat behagelijk, aantrekkelijk of zelfs maar eenigszins ‘gewoon mooi’ aandoet,
zal alleen hem boeien die dieper in den geest van het werk doordringt en er de
waarachtige kwaliteiten in ontdekt. Als zoodanig is het hier geboden bloemstuk, dat
wel tot het laatste uit dit tijdperk zal behooren, bijzonder mooi. De verschillende
tinten groen die toch alle tot één zelfde grijs-groene gamma behooren, zijn delicaat
en goed van compositie, evenals de vlakken en lijnen die in evenwicht tot elkaar
staan, en waarin de witte gloxinea's met een roerend schoone stofuitdrukking in
zachte blankheid boven de blauwe bloemen zijn geschilderd.
Een gevoelige techniek heeft Vreedenburgh; alles is dun in de verf, met betrekkelijk
kleine borstels teekenend opgezet, met een streven om in den toets reeds het karakter
uit te drukken. Soms is alle verf er weer afgehaald en blijft slechts een illusie over.
Deze Vreedenburgh is de jongere broeder van den landschapschilder. Een bepaald
leermeester had hij niet, doch de koninklijke subsidie, hem in 1912 toegekend, en
die hij zeven jaar lang mocht behouden, alsook de sympathie van veel kunstbroeders,
gaven hem gelegenheid zijn talent te ontwikkelen.
A.O.

Groepen-tentoonstelling in ‘Arti’.
Vijf schilders, leden van Arti, exposeeren te zamen. Er is geen bepaalde verwantschap
tusschen hun werk.
Germ de Jong is van hen wel de meest ‘moderne’, zijn werk heeft
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een zeer subjectief en ook soms een decoratief karakter. Van zijn debuut af leek hij
mij een schilder wien het om een houding te doen is; soms heeft hij zwier, soms ook
een zekere teederheid in zijn composities, maar niet zelden meent men hem te
betrappen op een wat slap gebaar. Zijn kleurgevoel komt mij over het algemeen
juister voor en subtieler dan zijn componeervermogen, waarin men den opzet vaak
te sterk proeft. Maar dan is zijn kleur toch altijd eer verfijnd dan sterk. Zijn ‘stad’,
een blanke teekening, waarin met lange, gerekte vormen inderdaad een naargeestige
uitdrukking werd bereikt, is toch eigenlijk wat goedkoop. Zijn ‘doode zonnebloemen’
hebben in de matte kleur een innigheid, die hem niet altijd eigen is.
Sam van Beek, veel objectiever, schijnt mij toe gestadig-aan in kracht te winnen,
zijn vogels krijgen meer sfeer om zich, en zijn niet slechts getypeerd, maar krijgen
een individueel leven.
Ed. Gerdes is het beste in zijn natuurlijke, eenvoudige teekening: ‘de oude ingang’,
hier is alles met aandacht geobserveerd en met piëteit geteekend. Zijn dramatische
en romantische proeven in landschap en figuur blijven illustratief.
G. Westerman's werk is altijd erg ongelijk. Zijn studies van paarden zijn niet erg
belangrijk, doch zie nu op eens dat zeldzaam goede, ontroerende ‘oud paard’ met de
op zichzelf al pathetische lila-achtige huidkleur en den moeden stand. Dit is
voortreffelijk. Ook zijn groote compositie ‘de Gilde viert’ is knap, vooral die
figuren-groep vooraan, en enkele van zijn romantische fantasieën zijn warm en
krachtig van coloriet.
Ik polemiseer niet gaarne met mijn collega's, de critici; maar ik sta verbaasd over
de weinige waardeering, die A.G. Hulshoff Pol bij hen vond. Altijd als ik werken
van dezen veelzijdigen schilder op tentoonstellingen zag, werd ik door de
gereserveerde en voorname houding daarvan, zoowel als door de zuiverheid van
expressie en factuur getroffen. Zijn kasteel met Park, een statige compositie vol
ingetogen weelde, was mij reeds bekend; heel anders is dan weer de houding van
die pittige studie van een boerderij met de fijn geschilderde vochtige lucht en de
koeien in de wei. De ‘Vatebank’, dat groote, zoo dun geschilderde, met zoo vaste
hand gedane stilleven, is zeer apart en zeer geslaagd van compositie; het herfstgezicht
‘De stille plas’; het landschap aan het water; de bezonkenheid in al dit werk is zoo
echt, men voelt er moeite in noch opzet. In zijn kleur is meestal eenige terughouding,
maar 't is die van iemand die zijn kracht kent en nooit de grenzen van zijn kunnen
poogt te overschrijden. Een breede ontvankelijkheid alleen kon met dezelfde hand
een landschap als ‘Avond aan het Spaarne’ doen ontstaan en die Romeinsche
achterbuurt, waar in beide het eigen karakter van streek en atmosfeer zoo sterk is
uitgedrukt.
C.V.
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Jan van Herwijnen.
Er was in de maand Maart een tentoonstelling van werken door Jan van Herwijnen
in den kunsthandel van den heer Deene op de Prinsengracht te Amsterdam. De
schilder is uit Zuid-Frankrijk terug, en zijn verblijf in dat mild klimaat en in die rijke
natuur is niet vergeefsch geweest.
Mildheid en rijkdom, ziedaar twee dingen die aan het talent van Jan van Herwijnen
tot dusver ontbraken. Ik had twee tentoonstellingen van hem gezien; in het ééne
toonde hij stillevens; ze waren met een zekere dogmatische strafheid gebouwd en
hard van kleur, doch zij verrieden een persoonlijkheid. Toen verraste hij door die
penetrante, met groote geestkracht en beheersching geteekende portretten van
onterfden: krankzinnigen, blinden. Het karakter was er op zeldzaam vaste wijze
nagespeurd, zij waren zonder sentimentaliteit, met diepen ernst bekeken, de
teekeningen kloek gebouwd.
Nu teekende hij het portret van een verweerd en krachtig zeeman, forsch, en met
lust in die levenskracht. Hij teekende groote gebouwen in den val van den avond,
landschappen met bergen in de verte. In de breedheid van den opzet is minder van
dat gewild strakke, dat wel eens ten koste van de diepere expressie der dingen vroeger
werd gehuldigd, zooals in die kalkfabriek bij den Admiraal de Ruyterweg, die
romantischer, grilliger, droomeriger is dan de schilder ze indertijd maakte. De lijnen
zijn nu niet meer zoo, gelijk daar, als met de lineaal getrokken. Ook de kleur is rijper,
het nog steeds overheerschende blauw is meer doortinteld. Een paar stillevens waren
in dat opzicht veelbeteekenend; nog steeds meer om het massale dan om de materie
geschilderd, waren ze toch meer stof.
Nog is er iets moeizaams aan dit werk, en iets te merkbaar methodisch. Maar juist
deze eigenschappen kunnen leiden tot een langzaam maar zeker winnen van terrein.
C.V.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

t.o. 361

[Nummer 6]

GEO VERBANCK. KIND TER FONTEIN (GIPS).
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Geo Verbanck,
door Isidoor van Beugem.
VERBANCK is de zoon van een Vlaamschen vader en een Italiaansche moeder. En
hier greep een vermengingsproces plaats, waarbij de twee onderscheiden raselementen
te goeder uur synchronisch zich uitten.
Den 28en van de korte maand, 1881, kwam hij ter wereld en verblijdde zijn
gadelooze moeder met een verlegen schrei. Stel u dan voor een onbarmhartig afsloven
wegens de aanhoudende bekommering om het dagelijksch brood. Enkele maanden
oud zijnde werd het kind gebracht naar Laerne, bij groote boeren, waar het op zijn
vierde jaar vertrok, maar twee jaar later weêr terugkeeren zou en blijven tot aan zijn
eerste-communie. Aan die kommerlooze kinderjaren, welke hij, in onbewust en
grenzenloos genieten, buiten doorbracht, denkt hij nu nog met innige vreugde terug.
Wie 't geluk is toegezegd Verbanck's werk chronologisch na-te-gaan, zal opmerken
welk gezond naturalisme zijn oeuvre tot grondslag heeft en voor dat soliede basement
mag de artiest zijn kinderleventje dank zeggen.
De stad sloeg vroegtijdig haar klauwen in hem....: een leven vol stoffelijke
bezorgdheden, was er zijn eenig ouderlijk erfdeel.
Hij liep ter gemeenteschool; bezocht de ‘patronage’, waar hij opgemerkt werd
door de toezichters, die zich bemoeiden om hem ter betalende school te laten gaan.
Aldaar in het leeren bemoeilijkt door het Fransch, dat er de voertaal was en nog is kostelijke tegenstelling met de onbetalende scholen, waar de proletariër kosteloos
onderwijs geniet in 't Vlaamsch - bereikte hij geen schitterende uitslagen, en,
waarschijnlijk daardoor ontmoedigd, en, anderzijds door moeders pecuniairen toestand
genoopt aan den arbeid te gaan, verliet hij de school op veertienjarigen leeftijd.
Een buurjongen-houtsnijder wekte bij hem den lust tot het beeldhouwersvak.... en
hij ging op stiel: eerst bij enkele onbeduidende bazen, en dan te leer in de werkhuizen
van De Beule, Van den Bossche, Van Biesbroeck en Van der Stappen. Bij de
onbeduidende bazen gold het een broodzaak. Ondertusschen volgde hij 's avonds
met weinig lust en tamelijk onregelmatig de lessen aan Gents akademie.
Arbeid adelt.
‘L'art n'est que sentiment’. (Rodin).
Die twee zinnen leiden u in tot Verbanck's veroveringen.
Al de klassen van de arbeidsschool heeft die Gentenaar taaimoedig doorgemaakt
en hij heeft er zich een geduld gekweekt, dat vele jongeren hem kunnen benijden,
neen, een geduld, dat vele jongeren totaal vreemd is.
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In die achtereenvolgende klassen, waar een spoedig uitblinken onmogelijk is, waar
jarenlang opgelegde arbeid de harde, weerspannige massa bemeesteren leert, waar
onderlinge hulp van schamel egoïsme voert tot het sterk geaccentueerd gevoel dat
altruïsme eigen is, werd het werk hem een noodzakelijk gebod, en kneedde het Leven
hem een karakter.
Geduld leerde hem zien in zich zelf.
Originaliteit van den een of den ander liep hij niet achterna. Hij liet in zich bezinken
atelier- en akademieonderwijs; luisterde met verrukt gezicht naar de lessen in
kunstgeschiedenis, gegeven door den voortreffelijken dierenschilder, Jan Delvin,
toenmaals bestuurder der Akademie te Gent; maar hij onderging van zijn leeraars
geen merkbaren invloed, tenware van Van der Stappen, als men hier geen
verwantschap aanneemt in de opvatting en de uitwerking van zekere groepen en
beelden, den twee meesters eigen.
Met eerste prijzen verliet hij de Akademie; exposeerde in 1908, in de
driejaarlijksche tentoonstelling te Brussel, I n s p a n n i n g , knap-beeldend werk,
hoewel de akademische geest hier nog luid meêspreekt.
In den Rome-prijskamp van 1909 kreeg hij, na in de voorproeven als eerste
gerangschikt te zijn, den tweeden prijs met een onafgewerkten O r p h e u s .
Wat blijde herinneringen zijn voor mij niet verbonden aan zijn afgewerkten
O r p h e u s ! Toen ik in de rijks-kweekschool te Gent vertoefde, gansch tegen mijn
verlangen in, en er onwillig mijn schoonste jongelingsjaren slijten moest, tusschen
stijllooze muren en menig droogstoppelig leeraar - en nu-en-dan, slechts op Zondag,
eens buiten mocht - leerde ik, in 't museum voor schoone kunsten, Verbanck's werk
kennen. Zonnige zondagen!
In een glazen kast staat daar de mythische zanger en dichter van Griekenland,
spiernaakt, wijdbeenend, in den linkerarm de machtige lier houdend, waarover 't
goddelijk hoofd gebogen is en de rechterhand maar even verwijderd van de trillende
snaren....
Er stijgt een vurige aandoening op uit den koningszoon, in vervoering vóór den
heerlijken klank van zijn snaren, wier zoete melodie bindt en boeit in 't zalig,
onaardsche genieten.... Jammer, lezer, dat gij het niet zooals ik onder 't oog hebt
gekregen, noch krijgen kunt; want de fijne bewerking van ieder lichaamsdeel en de
schoone overgave aan de natuur, die blijkt uit het geheel, zouden u doen kennen
Verbanck's eerste streven: vorm - en 't klassieke-aandoend beeld zou u wezen als
een schoone inleiding tot zijn later werk.
In 1911 toogde hij te Antwerpen de marmeren vrouwenbuste: M e d i t a t i e .
Rijk-mystisch leven schemert bloemschoon door 't steenen oppervlak. Natuurlijke
schoonheid en begeesterende vormuitbeelding schenken dit beeld een grootsche,
Hellenische rust.
Voór mij, waar ik schrijvend ben, hangt 't S c h r e i e r k e (medaillon
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in gips), dat o zoo raak is van uitbeelding, en ik denk aan de heerlijke rij
kinderbeelden, die deze kunstenaar leven liet in de meest verscheiden
beeldhouwersgrondstof.
De geboorte van zijn eerste kind was den artiest een bron van blijheid, te zien aan
de veelvuldige en onderling verschillende wedergaven van dat kopke. Bij éen
schreierke bleef het niet en de kunstenaar vond in zijn kinderkes het schoonste
studiemateriaal.
Weêr gaat daar aan 't bloeien vóor mij zijn K i n d e r k o p k e . Ongedwongen in
de houding: 't kinneke drukt tegen schouder aan; de lipjes nijpen het melkmondje
toe; de piepoogjes smelten weg in zoetigheid; de wangen bollen, de slapen hollen;
elk aderke spant van innerlijk, lachend, geweld, dat losbreken gaat in schaterenden
lach vóor den dankbaar-beeldenden vader.
En dan D e k u s : een kleuterke, dat het kopje en de lippen gestrekt houdt ten
zoen. Hier doorbloeit het individueel-karakteristieke harmonisch-schoon het uitwendig
vormelijke, resultaat, dat bij den eersten oogopslag gemakkelijk scheen te bereiken,
maar slechts er kwam door het diep inleven der kinderpsyche.
De K i n d e r k o p p e n maken den blijden kant uit van Verbanck's werk; 't is het
groot, individueel, veraanschouwelijkt geluk, genoten bij vrouw en kinderen.
Wie doordrong tot het intiemste hoekje van zijn eigen kind, treedt nog
gemakkelijker dan om 't even wie in 't gemoed van vreemde kleinen - en, dank zij
de liefde voor zijn kroost, zijn dan ook vele van de bestelde kinderkoppen gedijd tot
echt kunstwerk.
Wat een frischheid en leven bij Verbanck! Rad-bradde blijheid, momenteel verdriet,
afgunst, kneuterigheid, misprijzen, wat gevoelens hij ook legt in de klinksche
kinderlijfjes, telkens worden wij getroffen door de keurige psycho-analyse, verhoogd
verbeeld nog door de flinke factuur in de boetseering of het beitelen; want weinigen
houwen met zulk gemak in de weerbarstigste stoffe. De kleinste vlakken, beeldend
minieme huidrimpeling of spierbeweeg, ontstonden met zekeren bijtelslag, zonder
dat nakomende correctie-werktuigen nog gedeelten moesten bijwerken. De technische
vaardigheid is een van Verbanck's groote hoedanigheden. Wij kennen wel kunstenaars,
bij wie de zoo te waardeeren eigenschap oorzaak is van een gebrek: te minutieuse
detailleering, die den gezamenlijken indruk stoort, en dat anderen heel hun kunnen
te kijk leggen in een overdreven uiterlijke verzorging, dewijl ze nooit doordrongen
tot het groot innerlijk, dat steeds domineeren moet. Bij Verbanck, ge kont het alreeds
zien, is 't geen loutere uitwendigheid.
Ik wees reeds op zijn beïnvloeding door de natuur.
Hij is spijts jaren-en-jaren verblijf in de fabriekstad een groot bewonderaar gebleven
van de natuur, die hij - wat observeert men dat ook nog met welgevallen aan veel
van zijn dekoratief werk, waarover verder - met
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gevoel en toewijding heeft bestudeerd en begrepen. De kloeke ondergrond van
Verbanck's arbeid is dezelfde, welke de grootheid heeft uitgemaakt van Antieken en
Gothiekers: immers zij vonden alles in de natuur, die ze eerlijk, weliswaar overdreven
karakteristiek, verbeeldden, zonder daardoor echter te vervallen in bloote nabootsing.
Verbanck staat dus niet in strijd met de natuur en hij twijfelt niet aan haar Waarheid:
geen expressionisme dus naar de formule.... en toch streeft hij naar een geestelijke
verbroedering, waaruit opleven kunnen kunstwerken als bloemen, reëel-mooi; of
hoe zou men anders interpreteeren zijn bemoeiing tot het vereenigen der kunstenaars,
tot het samenwerken van beeldhouw-, bouw- en schilderkunst? En men gedenke:
hier spreekt geen ijdelheid; ge voelt door al zijn werk de kloppende noodzakelijkheid
van den collectieven artiestenarbeid, die slechts scheppen zal, in schoonheid, het
gemeenschappelijk-verlangde: hij wil dat de kunst weer worde ‘ein notwendiger
Kulturausdruck’. (Klein Diebold).
Bij de reeds genoemde werken, merkwaardig om hun beweeg en expressie, vermeld
ik, bij wijze van passende documentatie, de volgende: H e t m o n u m e n t d e r
g e b r o e d e r s v a n E y c k ; 't G r a f m o n u m e n t Va n d e r h a e g h e , D e
lachende, Aandoening, De zingende man, Studiekop.
H e t g e d e n k t e e k e n d e r g e b r o e d e r s v a n E y c k (Gent 1913) is tot
hiertoe het omvangrijkste werk van Verbanck', niet het beste, doordien hij een
opgelegd ontwerp uitvoeren moest. Buiten het gestiliseerd achterdeel is er niet veel
aan 't gedenkteeken, dat u voeren kan tot de durende schoonheid van Van Eyck's
A a n b i d d i n g v a n h e t L a m G o d s ; maar waartoe hij ons zou gevoerd hebben
zoo men hem had toegestaan naar zijn maquette te werken.
't G r a f m o n u m e n t Va n d e r h a e g h e (op 't gemeentekerkhof te Gent): vrouw
en man, in mijmerende droefheid bij de gedachte aan de geliefden uit het verleden,
brengend bloemenkransen voor de afgestorvenen, en dragend in zich de eenige hoop,
waarvoor ze leven kunnen en willen: hun kind - is een zeer geslaagde grafgroep.
In D e l a c h e n d e : een van leepheid overvloeiende lachende vrouw, ademt een
machtig brok sensueel leven, dat eigenaardig aandoet tegenover zijn andere
vrouwenkoppen, die een grootscher innerlijkheid vertolken.
A a n d o e n i n g : vrouw, die, in zekere verwachting, de armen spreidt en 't gelaat
tot lachen wijdt, treedt met vluggen stap, den lang afwezige tegemoet. De teedere
rhythme die door lijf en leden vaart en de reine blijheid, die lijk in éen omhaal 't
geheel omzwaait, brengt me in stille vervoering, en wekt de herinnering aan menig
meesterwerk uit het tijdperk der Renaissance.
Een triomf beleeft het realisme in D e z i n g e n d e m a n en zijn S t u d i e k o p .
D e z a n g e r . Aanschouw dat gelaat, die emotioneerende kracht van spieren om
mond, wangen, slapen en oogen, en van keel
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en borst. Ge raadt de klanken dier volle mannenstem aan de mondspleet, aan de
spieren die spannen om de oogen; geen vezel is er aan of omtrent, of hij strekt ter
stemme. Geen zorgvuldig-trouwe uitbeelding van een poseerenden kop is 't, maar
een man die zingt en u bezielt; want ja, daar straalt een ziel uit dien kop en 't is er àl
niet gekomen door vorm, 't is er geschapen, in schier onvatbare uitwendigheid door
de subtiele hand van den meester, die slechts luisterde naar de stemme van z'n subliem
gevoel.
De foto van den S t u d i e k o p maakt een beschrijving van dien krachtkop
overbodig en zal luidgetuigend spreken van Verbanck's meesterschap.
Daarbij sluiten aan de vele busten, voornaam door uitbeelding en gevoel (De Smet;
wijlen van Damme, burgemeester van Dendermonde, Karel van Belle, enz.).
Jaren leven en strijden brachten lijden mee, lijden waarop een uiterst productieve
rust volgde in het elyseum der bewustwording, die hem van de analyse dreef naar
de synthese, van de smijdig-lijvelijke lijn bij de virtuose natuurnabootsing naar een
eenvoudiger uitbeelding, vol monumentaliteit, van 't individueele naar 't algemeene....
De realistische uiting is zijn streven naar deze rustige stileering voorafgegaan en
heeft bij het krachtig opleven hiervan nooit gezwegen: de twee werkwijzen zien we
in een zelfde periode naast elkaar en zij schaden elkander niet. Zoo was hij alreê in
1912, op de tentoonstelling voor godsdienstige kunst te Parijs met S t .
J a n - d e - E v a n g e l i s t en S t . B a p t i s t , die tot decoratiebeelden dienden in een
kapel, waarvoor Montald het dekor schilderde.
Sprak in A a n d o e n i n g e.a. het zuiderbloed klaar, hier, in zijn gestileerde beelden
treedt het noorderelement op den voorgrond. Ik denk aan zijn K r i s t u s : een
rechtopstaande in gesloten houding en zonder kruis. Vóor dat beeld heb ik nog eens
aan die eerste eeuwen van zuiver geloof teruggedacht.... en voelde ik weêr het rein
begin van iederen godsdienst. Het moet een meer dan huiselijk genot wezen, als
oprechtgeloovige, zoo'n schoon ontworpen K r i s t u s te mogen halen in zijn woonst
als beeld van bescherming.
Kerkelijker is het hier gereproduceerde H. H a r t . Mijn volledige bijval draagt het
niet weg. Ik bewonder er in de monumentaal-geometrische massaverdeeling; maar
noch de kruisvorm, noch het hart met de doornenkroon doen daar rijzen vóor mij de
Allergrootste, die stierf aan het Kruis.
Slechts lof heb ik over voor zijn H. J o z e f -met-de-duifjes (in gebeitst hout). En
die werd te profaan bevonden! Zalig zijn zij, die arm van geest zijn...
Men moet tot de Gothiekers terug om zoo'n reine innerlijkheid naïef-grootsch in
't hout gebeiteld te zien. En het metier zag hier een van zijn knapste dienaars aan 't
werk.
Zijn D r o e f h e i d is prachtig, vooral wat de architectonische
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opvatting betreft. Verbanck ziet als een bouwmeester: hij ziet constructief. In dat
kleine beeld liggen lijnen, leven vormen, die 't grootere, 't ruimere vragen. Het
architecturale overheerscht hier, en toch, 't is alles zoo eenvoudig. Het roept mij de
groote droefheid te binnen, welke Geo Minne's G e d e n k s t e e n v a n
G e o r g e -R o d e n b a c h (treurende vrouw) in mij wekte, al is de uitbeelding daar
gansch verscheiden. De eindelooze droefheid is hier zoo overstelpend, dat dit beeld
mij wordt tot een grootsche caryatide, helpend dragen den kelk van 't wereldleed.
Bij zijn G r a f m a k e r : grijsaard rustend op spade, een caryatide op anderhalve à
dubbele natuurgrootte, (verleden jaar tentoongesteld in het kunstsalon te Gent) zal
menigeen den wensch hebben geuit: mocht dit stijlig beeld toch een passend gebouw
versieren! Het draag-princiep werd ook hier, evenals bij ‘D r o e f h e i d ’, krachtig
uitgewerkt: man in schoorstand, het gedrukte der lijnen, het stroef gepeins van den
man en de massieve, gekoncentreerde modeleering bereiken het gestelde doel.
In het Gentsch kunstsalon prijkte ook een groep D a n s e n d e v r o u w e n
(klein-plastiek) en K i n d . De D a n s e n d e v r o u w e n dragen in zich om de
gedrongen levensenergie, die openberstend staat. Hier worden 't lichamelijke en het
geestelijke geïdentificeerd: (s t i j l ), identiteit, die 't onzichtbare verrukt uitzingt in
statieus beweeg: (v o r m ). Zijn K i n d , prachtbrok van kinderleven, stijlvol
weergegeven, siert een fontein, die, voorwaar geen fraaier passend beeld vinden zou.
Den lezer wordt hier 't beeld afzonderlijk getoond.
Tot slot iets over zijn ‘angewandte’ kunst. Hij is een van de enkele beeldhouwers
uit Vlaanderen, die reeds veel deden om de toegepaste kunst bij ons weidscher wegen
op te sturen, om ons overal te omringen met schoonheid.
Bekijk dat H e r i n n e r i n g s k i s t j e (gesneuveld soldaat). Er is geen lijn, geen
vorm, geen kleur, die niet te rechtvaardigen is. Twee mooie kinderkes, de
nakomelingen, kijken bezorgd naar 't inwendige van 't kistje, dat de schatten van den
gesneuvelde verborgen houdt. De lauwertwijg leidt u naar binnen, en de vele ingelegde
rondekes en daar om de statig-droeve golvingen wekken triestige herinneringen op.
't Geheele kleinood brengt u in een meewarige stemming. Als dekoratief stuk een
meesterwerkje.
Zijn huis zelf is een blijvend pleidooi voor zijn dekoratieven zin. Boven de
ingangsdeur prijkt, in zandsteen, Pallas Athene. Elk verdiep, al naar gelang van het
gebruik, is aan den gevel zinnebeeldig versierd. Van onder tooien druivenranken den
erker; heel al boven, onder de kroonlijst, loopen flinke kinderkes in half-verheven
beeldwerk, voorstellend de bron van alle kunst: de natuur; het geheel opgevat, in
soberen, modernen stijl. De minste versiering er aan heeft de hand gevoeld van den
dichterlijken decorateur.
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Eerste roos,
door Hélène Swarth.
Zij plukte de eerste blanke roos, in bloei
In 't schamel tuintje en bracht die naar het graf,
Blij dat zij schoonheid van de lente gaf.
't Roosje in haar mantel hoedend voor 't geschroei
Der zon, de lange zandlaan zengend straf,
Kwam ze op het kerkhof, waar een koeltje woei,
Een vogel kweelde en vlinderengestoei
Sneeuwde uit den hemel op de bloemen af.
Rank zwart figuurtje op grond van hel azuur,
Met d'adel van haar liefde op 't bleek gelaat,
Het eenzaam hart verbrand door smartevuur
- Als zij die stem nog eens maar hooren kon! Bracht zij die bloem, reinblank in goud van zon,
Trouw als een pelgrim naar zijn Heiland gaat.
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Herdenking van Pascal (19 juni 1623 - 19 augustus 1662)
door Fenna de Meyier.
HET zal weldra drie eeuwen geleden zijn, dat Blaise Pascal, een der grootste
hongerenden naar goddelijke zekerheid, zijn moeilijk leven begon, om na jaren van
hartstochtelijk zoeken en lijden de hemelsche blijdschap van den waren mysticus te
vinden. In zijn bundel fragmentarische ‘Gedachten’ vinden wij van dien geest het
lijdensverhaal en de overwinning.
Hoe dikwijls getuigt hij er van de onmacht en de duisternis, waartegen hij
levenslang streed en hoe menschelijk klinkt ons ook nu nog zijn hartstochtelijke
kreet: ‘Als ik de verblinding zie en de ellende des menschen; als ik het zwijgende
heelal aanschouw en den mensch zonder licht, overgelaten aan zichzelven en als
verdoold in dezen uithoek des heelals, zonder te weten wie hem daarin geplaatst
heeft, wat hij er is komen doen, wat er van hem zal worden als hij sterft, en ongeschikt
om wat dan ook te weten; dan slaat de schrik mij om het hart, als een mensch, dien
men al slapende op een verlaten en ontzettend eiland heeft neergezet en die ontwaakt
zonder te weten waar hij is en hoe hij daar vandaan zal komen. En dan ben ik
verwonderd, dat de wanhoop niet volgt op zulk een ellendigen toestand. Ik zie andere
lieden om mij heen van dezelfde natuur als ik: ik vraag hun of zij beter zijn ingelicht
dan ik, zij antwoorden van niet; en als daarop die rampzalig verdoolden om zich
heen zien en hun oog valt op enkele dingen die hun behagen, dan geven zij zich
daaraan en hechten zich daaraan vast. Ik voor mij, ik heb niets gevonden om mij aan
vast te hechten....’ Pascal zag den mensch tusschen twee afgronden; een zwak, broos
schepsel op een stipje in het heelal; het eeuwige zwijgen van de oneindige ruimten
vervulde hem met ontzetting. ‘Als ik den korten duur beschouw van mijn leven,
opgeslorpt in de eeuwigheden die voorafgingen en volgen zullen; de kleine ruimte
die ik vul en zelfs die ik zien kan; verzonken in de oneindige onmetelijkheid van de
ruimten die ik niet ken en die mij niet kennen, dan ben ik ontzet en het verwondert
mij, dat ik hier ben en niet daar, want er is geen reden waarom ik hier zou zijn en
niet ergens anders, waarom ik nu leef en niet vroeger. Wie heeft mij hier geplaatst?
Op wiens bevel en onder wiens leiding werden deze plek en deze tijd voor mij
bestemd?’ - En het somberste beeld van dit ongewisse leven teekent hij in deze
gedachte: ‘Men denke zich een aantal geketende menschen, allen ter dood veroordeeld,
waarvan er telkens elken dag eenigen worden geworgd ten aanschouwe van de
anderen, zoodat zij, die overblijven, hun
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eigen lot herkennen in dat van hun naasten; zij zien elkaar aan met smart en wanhoop
en wachten zoo hun beurt af. Dat is het beeld van 's menschen lot’.
Deze kwellingen grepen Pascal aan temidden van zijn studiën, zijn familieleven,
den omgang met zijn vrienden, zijn wereldsch succes. Het heeft geen zin hier
biografische bizonderheden te herhalen, die ieder kent. In het door innerlijke cultuur
hoogstaande gezin der Pascals werd Blaise, geniaal begaafd, maar broos van
gezondheid, met de uiterste zorg opgevoed. De oudste zuster, Gilberte, later Mme
Périer, verving de vroeggestorven moeder. Van diepen invloed op het geheele gezin
was de kennismaking in 1646 met twee heeren, die een grooten roep hadden als
heelkundigen en die door vader Pascal werden geraadpleegd. Het waren overtuigde
Jansenisten en de veelbesproken leer der praedestinatie werd het onderwerp van
overpeinzing voor de Pascals. Blaise voelde er zich wonderlijk door aangetrokken.
Het lag in zijn aard de uitersten lief te hebben; hij was een mensch die zich nooit met
halfheden tevreden stelde; zijn heftige natuur verlangde alles of niets. Hij moest wel
geboeid worden door die meedoogenlooze leer, die de uiterste krachtsinspanning
eischte van het zedelijke wezen om zich de goddelijke genade waardig te maken.
Daarbij kwam dit: het jansenisme berust op een grondig pessimisme; de mensch is
verdorven, vervallen van zijn eersten, goddelijken staat en weinigen slechts zijn
uitverkoren om den weg tot God terug te vinden. Wat Blaise Pascal gezien had van
de menschen in de maatschappij om hem heen, had zijn natuurlijke somberheid nog
vergroot; hij leed onder de kleinheid, de armzaligheid, de verdorvenheid van de
menschen, - ook van zichzelven, want deze groote donkere menschenkenner spaarde
zichzelven niet -, en evenals de Jansenisten was hij overtuigd, dat er slechts éen
remedie bestond: zichzelven onmeedoogend hard beoordeelen en afstand doen van
alle zelfzuchtige begeerten. Hij die schreef: ‘Le moi est haïssable,’ hij had gevoeld
wat ons eeuwige struikelblok is op den weg naar volmaking. Deze pessimist was een
grondig menschenkenner, een onbarmhartig psycholoog, al wist hij ook de grootheid
van den mensch te erkennen. Onbeduidende menschen zien geen onderscheid tusschen
de lieden die zij ontmoeten. Om origineele menschen te ontdekken moet men zelf
origineel zijn, heeft hij gezegd. Wat den mensch verheft boven de andere schepselen
in deze wereld is het denken. ‘Zijn grootheid bestaat daarin, dat hij zich ellendig
weet. Een boom weet niet dat hij ellendig is. Juist die ellende bewijst zijn grootheid.
Het is de ellende van een voornaam heer, van een onttroonden koning’.
Wij moeten leven met die ellende; hoe die het best te dragen? Pascal ziet om zich
heen hoe de menschen door vermaak, eerzucht, liefdesgenot en andere vluchtige
emoties trachten hun ellende te vergeten. ‘Niets zoo ondragelijk voor een mensch
als in volkomen rust te zijn, zonder harts-
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tochten, zonder zaken, zonder afleiding, zonder inspanning. Dan voelt hij zijn
nietigheid, zijn verlatenheid, zijn ontoereikendheid, zijn afhankelijkheid, zijn onmacht,
zijn ledigheid’. - Vandaar die jacht naar verstrooiing, de gejaagdheid van menschen,
die niet alleen in een kamer kunnen blijven. Zijn zij vervuld van hartstocht, snellen
zij het doelwit na van hun eerzucht, dan voelen zij die verveling niet; maar is de
hartstocht gedoofd, het doel bereikt of gemist, dan wordt de verveling ondraaglijk
en stijgt tot wanhoop, omdat de mensch kan denken en onwillekeurig denkt aan den
dood, aan het doel van ons leven, van dat ongewisse, ontzettende leven. Pascal, die
het ijdele en ontoereikende van alle afleiding inzag, hoe verfijnd en vergeestelijkt
hij die ook voor zichzelven kon maken, heeft de wanhoop van zijn ellende gevoeld
als een knagende pijn, een duldeloos smachten. En eindelijk verbrak hij alle banden
en wierp zich neer aan de voeten van Christus, den middelaar tusschen hem en zijn
God. Vergeefs had hij steun gezocht bij wijsbegeerte en wetenschap. Toen alles hem
begaf, toen alles begon te wankelen, (wij denken aan zijn angstwekkende uiting: ‘het
is verschrikkelijk alles wat men bezit te voelen wegvloeien’) bleef zijn geloof. Het
was een vreemd en schitterend licht in den nacht van zijn donkerste ellende en
eindelijk beleefde hij het heilige mystieke oogenblik, waarop hij (23 November 1654)
als in een extatisch visioen God zag en zich eindelijk weg kon geven in een volmaakte
zaligheid. In dien heiligen nacht van goddelijke vervoering schreef hij de weinige
onsamenhangende woorden van hemelsche blijdschap, die hij van dien stond aan
voortdurend op 't hart heeft gedragen.
Eerst nu voelde hij zich verlost van de aardsche banden, die hem belet hadden
volkomen op te gaan in God. Nu begreep hij dat, boven de rede, de goddelijke
g e n a d e hem geleid had en al zouden dagen komen van terugval en lauwheid, dit
sublieme oogenblik zou zijn kracht en zijn leidstar zijn. De jansenistische predikant
Singlin van Port-Royal, die hem al vaak getroffen had met zijn woord, koos hij tot
gids. Ook zijn jongste zuster, Jacqueline, die haar huwelijk en de wereld had
opgegeven om non te worden van Port-Royal, was hem een steun. Merkwaardig
genoeg had Pascal zich aanvankelijk verzet tegen haar intrede in 't klooster, ofschoon
hij haar liefde voor het jansenisme deelde.
Maar het jonge meisje had doorgezet met een karaktervastheid en een volkomen
overgave aan haar overtuiging, die eindelijk bij haar broeder bewondering en
weerklank vonden. Jacqueline is een van de merkwaardige vrouwenfiguren, waarvan
de geschiedenis van Port-Royal vol is. Men herinnert zich de jonge abdis van dit
klooster, Jacqueline d'Arnault, die als non den naam droeg van Mère Angélique, een
van de talrijke spruiten van het forsche geslacht der Arnaults en haar zuster Jeanne,
later Mère Agnès. Mère Angélique was nog geen zeventien jaar oud, toen zij zich,
als abdis
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van 't klooster, verplicht achtte daar een grondige reformatie aan te brengen; met een
hoog ideaal van vroom en christelijk leven voor oogen trachtte zij dit door strenge
tucht en een nobel voorbeeld te verwezenlijken. Het is merkwaardig en ik wil dit
even aanstippen, hoe deze poging van een héél jonge vrouw samen viel met
verscheidene andere in de maatschappij daarbuiten, waar de verslapping in de moraal
en de verzwakking van het katholieke geloof, in het hart gebeten door de Renaissance
en de Hervorming, de getrouwe geloovigen dreef tot harder eischen en vuriger
toewijding. Tegenover de karakterlooze soepelheid der Jezuïeten kwam het
onbarmhartig strenge jansenisme als een verwijt en een eisch aan het beste deel van
de natie. Vóor Pascal zich opsloot in Port-Royal had hij immers al de Lettres
Provinciales geschreven, zijn eerste strijd tegen de Jezuïeten, wien hij nooit kamp
gaf. Helaas, zij hebben zich gewroken en Port-Royal, het trotsche bolwerk van stoere
persoonlijkheid, werd in de 18e eeuw tot op den laatsten steen omvergeworpen. Doch
voor het zoover kwam, werd er nog menige strijd gestreden en niet het minst door
de vrouwen, wier geestkracht voor die der mannelijke ‘solitaires’ niet onderdeed.
In 1655 trok Pascal zich geheel uit de wereld terug en nam zijn intrek in een woning
dicht bij Port-Royal. Hij was toen twee en dertig jaar. Hij trachtte op te gaan in een
vroom gedachtenleven, afstand te doen van zijn onstuimigen eerzucht, zijn liefde
voor de wetenschap te dooden, zich niet te veel te hechten aan de menschen; maar
het is begrijpelijk dat zulks hem niet gemakkelijk viel.
In de fragmenten van gedachten en overpeinzingen, op afzonderlijke stukjes papier
geschreven en na zijn dood gevonden en verzameld tot den bundel ‘Pensées’ dien
wij kennen, vinden wij menige herinnering aan dien strijd.
Zijn gezondheid bleef slecht, al scheen het sobere, geregelde leven hem
aanvankelijk goed te doen. Maar wat deerde hem overigens die gezondheid, waar
hij van meening was, dat de ware Christen bij elke ziekte slechts winnen kan? Het
lichaam lijdt en verkwijnt; welnu, dan maakt de ziel zich los. Er zijn maar twee
kwalen, zegt hij, die werkelijk nadeelig zijn: ‘de hoogmoed die u van God aftrekt en
de begeerte die u aan de aarde hecht’. Helaas, het waren ook de twee kwalen waaraan
hij zelf 't meeste leed; en dit maakt Pascal voor ons zoo groot van echte
menschelijkheid, dat hij in zichzelven het heftigst bestreed wat hij ook verderfelijk
achtte voor de anderen.
Langzamerhand verzwakte hij zoo, dat hij nauwelijks kon loopen en zich vaak te
moe voelde om te spreken. Terwijl zijn gezondheid telkens achteruitging, verdubbelde
hij zijn zorgen voor anderen en wijdde zich nog ijveriger aan zijn werken van
barmhartigheid. Hij had de zorgen op zich genomen van een arm gezin en onderhield
een getrouwe briefwisseling met menschen die zijn geestelijken steun behoefden.
Sober en streng voor zichzelven, had hij, als de heiligen uit de middeleeuwen, de
armoede tot
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zijn getrouwe gezellin gekozen. ‘Ik heb de armoede lief, omdat Hij haar heeft
liefgehad. Ik houd van aardsche goederen, omdat zij in staat stellen er behoeftigen
mee bij te staan’. - Hij wenschte niets meer voor zichzelven, zelfs geen genegenheid;
hij was integendeel bang, dat anderen zich aan hem zouden hechten: ‘Het is
onverstandig, dat men zich aan mij hecht,’ schrijft hij in een van zijn Pensées, ‘al
doet men het met genoegen en vrijwillig. Ik zou hen, bij wie ik het verlangen ertoe
deed opkomen, bedriegen, want ik ben niemands einddoel en heb niets om hun eenige
bevrediging te kunnen geven. Sta ik niet gereed om te sterven? En zoo zou immers
het voorwerp van hun gehechtheid sterven’.
En verderop zegt hij: ‘Het is onwaar, dat wij waard zijn door anderen te worden
liefgehad; het is onbillijk dat wij het willen. Indien wij geboren werden met
redelijkheid, onbevooroordeeld en met kennis van onszelven en anderen, zouden wij
onzen wil niet daarheen richten. En toch worden wij zoo geboren; wij worden dus
vol onrecht geboren, want alles zoekt zichzelf. Dat is tegen alle orde; w i j m o e t e n
h e t a l g e m e e n e z o e k e n ; de neiging tot zichzelf is het begin van alle wanorde,
in den oorlog, in den burgerstaat, in het maatschappelijke lichaam zoowel als in het
menschelijke’. Zijn ascetisme strekte zich dus ook uit tot het afstand doen van
aardsche genegenheden; het schijnt ons gewone stervelingen onmenschelijk, wreed,
ja nutteloos toe; doch Pascal kon niet anders, hij moest zichzelven straffen, kwellen,
zijn ziel afrukken van wat haar eens zoo lief was; en wat het hem, den fellen
eerzuchtige, den hartstochtelijken en gevoeligen mensch gekost heeft, niemand die
't weet. Zulk een streng ascetisme lag trouwens niet in de bedoeling van de
jansenistische orde; arm zijn, vooral zich niet hechten aan 't aardsche; alleen de
noodzakelijkste meubels en de eenvoudigste kleeren bezitten, van weinig geld leven,
zich ontberingen opleggen, zonder zijn gezondheid te schaden, zonder bediening
leven en elken dag al was 't maar een uur aan handenarbeid besteden om den mensch
eenvoudig te houden, ziedaar de voornaamste leefregels van Port-Royal. Dat Pascal
ook hier overdreef, lag in zijn aard. Ook de oude middeleeuwsche zelfpijniging in
den vorm van een ijzeren, met scherpe punten voorziene band, die hij om het middel
droeg, ontbrak niet. Had hij in de eerste jaren van zijn afzondering zich nog verdiept
in wetenschappelijke studies, ook die oordeelde hij in het laatste tijdperk van zijn
leven verderfelijk, als een uiting van geestelijken hoogmoed. Een groot leed waren
hem de godsdiensttwisten die ontstonden toen Lodewijk XIV op aandringen van zijn
jezuïtischen biechtvader de jansenisten begon te vervolgen en den heeren en nonnen
van Port-Royal sommeerde hun leer in een openlijke verklaring af te zweren. Pascal
was niet meer in staat dezen strijd tot het einde mee te voeren. Hij trok zich terug
om zich voor te bereiden op den dood, dien hij voelde naderen en voerde den laatsten
harden strijd tegen
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zichzelven. Hij streefde naar heiligheid en moest telkens ervaren dat de lage mensch
in hem hardnekkig leefde. Toch schijnen zijn laatste dagen den omstanders een indruk
te hebben gegeven van volkomen overwinning. Hij bezweek op negen en dertig
jarigen leeftijd, 19 Augustus 1662, ‘een man door de natuur tot haar triomf geschapen
en levend om te triomfeeren over de natuur,’ zooals André Suarès in zijn schoon
opstel over Pascal zegt, naar aanleiding van een bedevaart die hij maakte naar de
plek waar vroeger Port-Royal stond.
Suarès is er vooral onder den indruk van het doodenmasker van Pascal, dat de
diepste rust ademt en ons dus de zekerheid moet geven, dat de hartstochtelijk zoekende
eindelijk bevrediging vond.
‘Reeds viel de avond en trok het licht weg uit de kapel,’ schrijft Suarès, ‘en ik
wilde nog eens dat geheimzinnige gelaat aanschouwen, dat zoo een diep gevoel van
bevrediging, verheven kalmte en minachting uitdrukt. De bleekheid die het pleister
er aan geeft, verleent dit gezicht een karakter van onsterfelijkheid. Over alles schijnt
de levenszatheid en een verleidelijke rust gespreid, een rust die door niets meer
verstoord kan worden, omdat niets meer in den mensch zich daartoe leent. Het is
dezelfde weerschijn, die in kwijning glanst op de zee, als de laatste waterkring zich
sluit om het verzwolgen schip’.
Pascal was een der grootste geesten, maar ook een der machtigste persoonlijkheden
van Frankrijk. Zijn invloed is vèrstrekkend en diep geweest en zal altijd blijven, al
zullen er periodes zijn in de cultuurgeschiedenis der menschheid, waarin die invloed
minder merkbaar is. Zulk een periode beleefde Frankrijk o.a. in zijn z.g.
‘naturalistischen’ tijd. Doch bij de jongere Franschen, die zoo sterk den drang voelen
naar een dieper geestelijk leven en die de verstandelijke ontleedkunde van het vorig
geslacht verwerpen voor de mysterie van het donkere hart, staat Pascal weer hoog
in eere. Daarbij komt de schoonheid van den vorm, waarin deze machtige mensch
zijn denkbeelden en gevoelens neerschreef, waardoor elke kunstenaar, onverschillig
welke levenshouding hij aanneemt, hem moet bewonderen.
Hoog en eenzaam heeft hij geleefd, als alle menschen, die grooter zijn dan hun
omgeving; hij was als de toren van een kathedraal, die ver uitsteekt boven het drukke,
wriemelende leven van de gonzende stad; daarboven is het stil; men is er dichter bij
den hemel; men ziet er verder over het landschap.
Pascal was een hooge eenzame; hij zag te scherp de ijdelheid, de beperktheid van
alle menschelijke gevoelens; zijn oog drong fel als een schicht door den lieftalligen
schijn van het geluk tot op den naakten kern van menschelijke ellende; genot noch
liefde konden zijn ziel bevredigen; toch kende hij al wat menschelijk is, was hij een
mensch onder de menschen en misschien daarom treft ons zijn woord het meest.
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De verdwaalden,
door P. Otten.
Wat doen wij hier,
Aan deze kusten aangedreven
Van uit den breeden Oceaan?
Waar zijn wij eenmaal scheep gegaan
Naar dit verwonderlijke leven?
Wie gaf ons water mee en spijs,
En wie heeft aan het roer gestaan?
Wat doen wij hier,
Die moe zijn, droomrig van de reis
En nog niet wakker heel en al,
Of, die, ontwaakt, bevroeden dra,
Dat wij van hier niets kunnen weten,
En al het vroegre zijn vergeten,
Op één diep-heimlijk heimwee na:
Der grijze waatren verre schal....
Wat doen wij hier,
In dezen maalstroom van gerucht,
Waar elk zich pijnt en koortsig haast
Naar iets, dat immer verder vlucht;
Waar 't al beweegt en lijkt verdwaasd
In Tijds bëangstigend gewiel Wat doen wij hier,
Die in deez' wereld, vol gevaar
Voor 't broze lichaam en de ziel,
Geen rust, geen punt onwankelbaar,
Geen duur of vastheid vinden mogen,
Geen diepere oneindigheid,
Dan één seconde is weggeleid
In de opslag van twee minnende oogen?

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

375
Wat doen wij hier,
Waar na veel zwerven, in de lente
Wij eindlijk onze blanke tenten
Opsloegen weerzijds de rivier,
En op de hellingen in lange voren
Zaaiden het zaad van 't kostlijk koren,
Hopend op zonneschijn en regen....
Wat doen wij hier
In dit ons immer vreemde oord,
Waar wij met zorg de halmen plegen
En koestrend toezien lange weken,
Hoe de aren, langzaam groeiend, rijpen
Van 't vruchtbelovend, gelend graan Tot ergens valt een donker woord
En wij, gedwee, zonder begrijpen,
De witte tenten stom opbreken
En vóór den oogsttijd verder gaan?....
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KAART VAN CENTRAAL AZIË. BINNEN DE RECHTHOEK HET GEBIED WAARIN TUN HWANG GELEGEN IS.

Eenige opmerkingen over de schilderkunst gevonden in de
grottempels van Tun Hwang,
door T.B. Roorda.
HET groote gebied in Centraal Azië, gelegen tusschen de gebergten Nan-Shan,
Kwun-Lun, de Pamirs en Thien-Shan, wordt gevormd door eene, voor 't meerendeel
onvruchtbare, vlakte: de Taklamakân-woestijn, die naar 't Oosten toe overgaat in de
geduchte woestenij de ‘Gobi’.
Breede vlakten van oeverzand wisselen af met reusachtige aanslibbingen van
kiezel, die de beddingen, voornamelijk van de Tarimrivier en nevenstroomen,
begrenzen.
Een droge, schroeiende hitte teistert gedurende den zomer mensch en dier, terwijl
plotselinge orkanen de duinachtige heuvels doen golven, die dan de menschelijke
nederzettingen met zandstroomen overdekken.
Toch is deze onherbergzame streek reeds van oudsher, op de enkele min of meer
vruchtbare plaatsen, met nederzettingen bedekt geweest en zijn hier zelfs verschillende
vorstendommen ontstaan, wier wisselende

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

LXXIX

Ia. LANDSCHAP MET FIGUREN (MUURSCHILDERING).

Ib. RIJ VAN DONATRICES (MUURSCHILDERING).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

LXXX

IIa TEMPELBANIER MET VOORSTELLINGEN VAN EEN VAN BOEDDHA'S VROEGERE INCARNATIES.

IIb. BODHISATTVAFIGUUR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

377
lotgevallen slechts voor een klein deel in de geschiedenis zijn vastgelegd. Hoe bont
de afwisseling der deze streken bevolkende stammen is geweest kan reeds blijken
uit het weinige dat over deze volksverschuivingen tot heden is bekend geworden.
Wij lezen bijv. hoe reeds in ± 150 vóór onze jaartelling de daar gevestigde
Indoscythen door het Turksche ruitervolk, de Hunnen, werden verdreven. Tengevolge
hiervan had een opschuiving van de westelijk wonende Yueh Shi plaats, die nog
verder naar het Westen terugweken, doch door de Indo Scythen overweldigd werden,
een overheersching die echter niet lang duurde, daar wij reeds een 40 jaren later deze
Yueh Shi aantreffen als beheerschers van Midden Azië en zelfs van een deel van
N.W.-Indië.
Omstreeks 108 v.Chr. werden de onderling steeds in strijd levende vorstendommen
van deze streken onder oppergezag van China gebracht, dat het geheele Tarim-bekken
onderwierp en daardoor in meer direkte verbinding kwam met de Indische en
Hellenistische culturen van 't Westen.
Wij lezen van het groote rijk der Kushân, die over geheel West Turkestân en zelfs
over een deel van Indië heerschten; wij hooren van eene latere heerschappij der, uit
Baktrië gekomen, Tocharen en van een groot rijk, dat in Oost Turkestân is gesticht
door de in den aanvang genoemde Hunnen, die onder den naam van Uiguren ook
een deel van Mongolië, en van Chineesch Kansu, hebben beheerscht en wier bloeitijd
viel in de 8e eeuw van onze jaartelling, dus gelijktijdig met de grootste
macht-ontplooiing van de Chineesche Thang dynastie.
Het zou ons te ver voeren de velerlei gebeurtenissen te schetsen, die in deze,
schijnbaar zoo onherbergzame, oorden zich hebben afgespeeld. Telkens toch
verschenen weer nieuwe volksstammen, meestal uit Noord of Zuid komend, ten
tooneele, die de reeds gevestigde overweldigden of verdrongen.
Twee groote karavanenwegen, somtijds gedurende eeuwen door invallende
Nomadenhorden voor het handelsverkeer afgesloten, liepen langs de noordelijke en
de zuidelijke grens van dit geweldige gebied. De voornaamste pleisterplaatsen waren
de residenties van de daar gelegen vorstendommen, en het was langs deze wegen dat
de kooplieden de voortbrengselen van het Verre Oosten brachten naar Perzië en
Indië, naar Antiochië en het Romeinsche Rijk.
Langs deze wegen schreden echter niet slechts de karavanen, die de zijden stoffen
en andere kostbaarheden van het Chineesche Rijk vervoerden naar het Westen en de
voortbrengselen van Indië en Rome naar het Verre Oosten, maar trokken ook de
helden van de groote geestelijke beweging dier tijden, trokken de vrome pelgrims
naar Indië om vandaar, beladen met de heilige geschriften en gestalten der
Boeddhistische leer, lijfsgevaar noch moordend klimaat duchtend, naar China terug
te keeren.
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Van N.W.-China uitgaande, ging reeds in de 5de eeuw n. Chr. een ‘Fa Hien’ langs
den zuidelijken weg, langs de Noordgrens van Tibet, over Tun Hwang, Mîrân, Khotan
naar Yarkand, om vandaar zuidwestwaarts door Gandhâra - de streek om Peshâwar
en Kâbul - Indië binnen te trekken, een tocht die ruim een eeuw later door den monnik
‘Sung Yun’ werd herhaald.
Wederom een eeuw later trok de groote pelgrim ‘Hüen Chwang’ langs den
Noordelijken weg, over Hâmi, Turfân, Kuchâ en Kâshgar eveneens naar Indië.
Groot en invloedrijk is dit geestelijk verkeer, vooral tusschen Indië en Oost-Azië,
geweest en reeds vroeg vinden wij den Indischen geest, in den vorm van het
Boeddhisme, dat - hoewel gewijzigd door de invloeden die daarop langs dezen langen
weg inwerkten - zoowel in dit gebied als in het grootste deel van het Verre Oosten,
als heerschende godsdienst meestal, als gelijkberechtigde religie niet zelden, naast
de andere optreedt.
Het probleem nu van den aard en de intensiteit der betrekkingen, die tusschen het
Verre Oosten en het Westen hebben bestaan, is eerst sinds ongeveer de laatste twintig
jaren, nadat men meer aandacht heeft geschonken aan de beschavings- en
kunstgeschiedenis van het Verre Oosten, ernstig onder de oogen gezien.
De vraag welk deel in hoofdzaak het gevende en welk het ontvangende is geweest,
een vraag die tot dusverre door den zelfbewusten Westerling meestal snel en
gedachteloos was beantwoord, die, verzekerd van de superioriteit van zijn eigen
beschavingscentrum, dit slechts als het gevende kon beschouwen, is thans, in al zijne
samengesteldheid en onzekerheid, met grooten nadruk opnieuw gesteld.
Vooral de vondsten die, sinds het begin van onze eeuw, door verschillende
expedities, uit de zandovertogen beschavingscentra van dit gebied, aan het licht zijn
gebracht, hebben dit probleem in zijne groote samengesteldheid doen oprijzen, en
vooral het geloof aan deze, als van zelfsprekend aangenomen, superioriteit van de
westersche beschavingscentra en aan de macht van hun invloed aan het wankelen
gebracht. Vooral op het gebied van de beeldende kunst, die onze voornaamste
belangstelling heeft, zijn door deze vondsten materiaal verstrekt, waaruit eenerzijds
wel blijkt, dat de Indische en Hellenistische beschavingen velerlei onderwerpen en
motieven tot ver in Centraal-Azië hebben doen doordringen, maar andererzijds dat
de w i j z e w a a r o p en de k r a c h t waarmede deze aldaar zijn toegepast, voor
zoover het waarachtige kunstwerken betreft, geheel van Oost-Aziatischen geest zijn
doortrokken en daaraan voor een groot deel hun aesthetische waarde ontleenen.
Een van de belangrijkste vindplaatsen is nu de onmiddellijke omgeving van de,
aan den zuidelijken karavanenweg, in het Chineesche gebied
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‘Kan-Su’ gelegen, plaats ‘Tun-Hwang’, alwaar, langs de oevers van eene rivier, in
de rotsen een reeks van ± 500 tempelgrotten zijn uitgehouwen, waarvan zeer vele
met muurschilderingen zijn bedekt, en waarin ook de overblijfselen van vele
beeldhouwwerken zijn gevonden.
Het is de groote verdienste van Sir Aurel Stein, die na op zijn eerste expeditie van
1900-1901 zich vooral tot het onderzoek van de streek bij het, meest westelijk aan
dezen weg gelegen, Khotan te hebben bepaald, zich op zijn tweede tocht meer
Oostwaarts heeft gewend, en langs dezen weg verder trekkend, in 1907 ‘Tun-Hwang’
bereikte en zijn volle aandacht aan deze streek heeft gewijd.
De gegevens die hij op deze expeditie heeft bijeengebracht zijn van onschatbare
waarde, niet slechts voor de beschavingsgeschiedenis in het algemeen, maar ook en dit schijnt ons niet het minst belangrijk - voor de vroege geschiedenis van de
Chineesche beeldende kunst, waaromtrent wij tot dusverre slechts over zeer weinige
authentieke stukken beschikten.
De muurschilderingen, in Tempera-techniek op de, met een kalklaag overtogen,
rotswand aangebracht, zijn votiefschilderingen, door vrome vorsten of pelgrims
gesticht, vaak met de gestalten der schenkers, in friesvorm, onder de religieuse
voorstelling aangebracht. Opschriften naast deze figuren vermelden niet zelden jaar
en naam en verstrekken dus belangrijke gegevens aangaande den tijd waarin de
schilderingen zijn vervaardigd. (Zie pl. Ib).
Daar deze onderste rijen binnen het bereik der bezoekers vielen, hadden zij het
meest te lijden en zijn zeer vaak de figuren en vooral de opschriften uitgewischt.
Door een buitengewoon gelukkig toeval echter is een groote verzameling losse, op
zijde en andere weefsels geschilderde, tempelbanieren en votiefschilderingen aan
het licht gekomen die, vermoedelijk bij de nadering van eene vijandelijke horde, in
een snel dichtgemetselde grot waren opgestapeld.
Nadat de rust was weergekeerd, schijnt de muur van deze bergplaats op de
gebruikelijke wijze als ‘fond’ te hebben gediend voor eene daarop aangebrachte
votiefschildering, die, naar den stijl te oordeelen, niet later dan in ongeveer de eerste
helft van de elfde eeuw kan zijn vervaardigd.
Wij hebben dus de grootste zekerheid dat de opgestapelde massa manuscripten en
schilderingen, zich bevindende achter die muur in de grot, (wier aanwezigheid door
een scheur in de schildering welke het metselwerk blootlegde was ontdekt), dateert
van vóór het einde van de eerste helft der elfde eeuw van onze jaartelling. Het vroegst
gedateerde schilderstuk van deze verzameling draagt het jaartal 864 en stamt dus uit
het einde der Thang-periode (618-907).
Daar bij de niet geïllustreerde handschriften vroegere dateeringen voorkomen, is
het niet uitgesloten dat sommige zeer archaïsch uitziende,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

380
niet gedateerde, schilderingen, eveneens uit eene vroegere periode stammen.
Hoe weinig men echter, uitgaande van gedateerde stukken, een wetmatige gang
in het gebeuren der beeldende kunst kan construeeren blijkt bijv. uit pl. III, die, naar
den stijl te oordeelen, ongeveer in de periode van ‘Ku Khai Chi’ (4de en 5de eeuw)
kon zijn vervaardigd en die toch blijkens dateering, uit het jaar 897 stamt.
Wij hebben namelijk altijd in het oog te houden dat de eerbied voor traditioneel
overgeleverde vormgevingen zeer groot is, en dat de technische vaardigheid van den
Oostaziatischen kunstenaar hem vaak in staat stelt in verschillende stijlsoorten te
werken, stijlsoorten die niet zelden naar den aard der onderwerpen worden gekozen
en toegepast.
Bij de aesthetische waardeering der tot ons gekomen schilderingen en
beeldhouwwerken moeten wij bedenken dat deze, zonder uitzondering, als daden
van devotie zijn bedoeld.
De uit Indië geïmporteerde overtuiging dat het uitbeelden van goddelijke gestalten
een bij uitstek vrome arbeid was, had ten gevolge dat ook in deze streek een wedijver
ontstond tusschen de pelgrims, die de grotten bezochten, in het schenken van
beeldhouwwerken en schilderingen die religieuze onderwerpen behandelden. Daar
de meesten der donateurs niet zelven in staat waren beitel of penseel te hanteeren,
is er zeer zeker in de voornaamste bedevaartplaatsen een industrie van religieuze
beeldhouwwerken en schilderingen ontstaan, wier voortbrengselen men, aesthetisch
beschouwd, zeker vaak niet hooger kan aanslaan dan de producten van de fabrieken
van heiligenbeelden en religieuse schilderingen die wij thans eveneens in de
onmiddellijke nabijheid van veel bezochte heiligdommen (bijv. St. Sulpice te Parijs)
aantreffen.
De groote meerderheid van de in ‘Tun Hwang’ gevonden voorwerpen van
beeldende kunst behooren dan ook tot deze kategorie en hebben, - ondanks hun zeer
groote belangrijkheid voor de beschavingsgeschiedenis in het algemeen en voor de
godsdienstgeschiedenis in het bizonder -, als kunstwerken geene, of zeer geringe
waarde.
Bij de enkele stukken, die, als zijnde klaarblijkelijk door begenadigde artiesten
vervaardigd, onze bijzondere belangstelling wekken bemerken wij nu stijlverschillen,
wier oorsprong vaak zeer moeilijk is te vermoeden. Daar de behandelde onderwerpen
- zooals wij reeds vroeger aanduidden - in groote meerderheid Boeddhistisch zijn en
het Boeddhisme uit Indië naar het verre Oosten is gebracht, verwonderen wij ons
niet te zeer dat vele dezer voorstellingen een min of meer sterk Indisch karakter
dragen, hoewel het gevoel voor rythme en evenwicht, het gevoel voor schoone
verhoudingen en zwier van lijn, dat den Oost-Aziaat bij uitstek eigen is, de niet zelden
exuberante Indische compositiewijze, door de wijze van uitvoering heeft geadeld.
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Wel verwonderlijk is het echter dat wij bij sommige tempelbanieren, en wel
voornamelijk bij dezulken waarop, in boven elkander aangebrachte tafereelen, de
geschiedenissen van den Boeddha zelven vóór hij de diepste wijsheid deelachtig
werd zijn afgebeeld, een zuiver Chineeschen stijl aantreffen. (fig. IIa).
Laurence Binyon, in de voorrede tot de belangrijke publicatie, die aan deze
vondsten is gewijd, meent dat de verklaring ware te vinden in het feit, dat, ten tijde
waarin deze tafereelen werden uitgebeeld, nog geene geschilderde voorbeelden uit
Indië zelven tot deze streek waren doorgedrongen, zoodat de schilder, naar
schriftelijke en mondelinge overlevering, deze verhalen moest uitbeelden en dit dan
natuurlijk deed in de vormgeving van zijn eigen streek.
Hierbij heeft hij, - waarschijnlijk om bij den beschouwer stemming van eerwaardige
oudheid te wekken -, de personen in de oude Chineesche dracht gehuld, die belangrijk
afwijkt van de kleeding, die wij op de donateursportretten van zijne tijdgenooten
aantreffen. Daar bovendien in het Noordelijk Boeddhisme, welks leer in hoofdzaak
in Oost-Azië werd gepropageerd, de Bodhisattva figuren, als beschermheiligen voor
de gegeloovigen en als actieve zegenbrengers, met de, door mystieke secten
geïmporteerde abstracte Dhyâniboeddhagestalten (- als bovenzinnelijke godheden
tronend in gelukzalige gewesten, waarheen ook de geloovigen eens hopen op te
stijgen -) veel meer de aandacht trokken van den vrome dan de persoon van den
historischen Boeddha Çâkyamoeni, die meer wijsgeerige beteekenis heeft, is het niet
onwaarschijnlijk dat het Indische prototype van deze figuur eerst later naar Oost-Azië
is doorgedrongen.
De eigenlijke devotiestukken echter, in hoofdzaak paradijsvoorstellingen of
processies van Boeddhas en Bodhisattvas verbeeldend, vertoonen bijna zonder
uitzondering een gemengden Indisch-Chineeschen stijl, waarbij het accent valt nu
eens op het Indische, dan weer op het Chineesche element. Hierbij is het belangrijk
op te merken hoe, terwijl onderwerp, kleeding vooral, en vele motieven Indisch
blijven en wel in den stijl van de kunst der, met Perzisch-Hellenistische elementen
doortrokken cultuur van Gandhâra, eene nieuwe wijze van lijnvoering wordt toegepast,
waarbij vaak de, op zich zelf doode contour, wordt vervangen door de gespannen,
zwierige, ‘calligraphische’ lijn van Oost-Azië.
Alvorens thans over te gaan tot eene korte beschrijving der platen, moeten wij de
aandacht vestigen op de zeer belangrijke publicatie, die over deze kunst verschenen
is, n.l.: ‘The Thousand Buddhas, ancient buddhist paintings from the cavetemples
of Tun Huang on the western frontier of China, recovered and described by Aurel
Stein, K.C.J.E., with an introductory essay bij Laurence Binyon.... London. Bernard
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Quaritch 1921, waarin het voornaamste wat over deze, in de dichtgemetselde grot
gevonden, schilderstukken te zeggen is, wordt behandeld, mede met behulp van vele
goede reproducties.
Over de streek zelve en de grotten in het algemeen kunnen de gegevens gevonden
worden in het grootere, eveneens door Stein gepubliceerde en vijf deelen omvattende
werk: ‘Serindia, detailed report of explorations in Central Asia and Westernmost
China, carried out and described under the orders of H.M. Indian Government bij
Aurel Stein, K.C.J.E..... Oxford, Clarendon press, 1921.
Als voorbeeld van archaïsch Chineeschen stijl, geeft pl. Ia een gedeelte van eene
muurschildering, waarop een landschap met herten en uiterst slanke menschelijke
figuren. De decoratieve uitbeeldingswijze, de behandeling der bergen, enz. is even
zuiver Chineesch als de ruitergroepen van den stoet die het eere-escorte uitmaakt
van den donateur op pl. Vc., waarvan sommigen, zooals de middelste onderaan, vóór
de vaandeldragende ruiters, volkomen den stijl der reliefs uit de Han-periode (206
v.Chr.-221 n.Chr.) vertoonen.
De eveneens Chineesche tafereelen op de banier van pl. IIa, geven, aan beide
zijden, op gaasachtige zijde, met dezelfde voorstellingen beschilderd, verschillende
episoden uit het leven van den Bodhisattva, dien men later als den Boeddha van
onzen Kalpa, Çâkyamoeni heeft genoemd.
Van links boven aanvangend, zien wij achtereenvolgens op de eerste banier:
1. Gautama, in eene vroegere incarnatie, als jonge knaap eerbiedig buigend voor
Boeddha Dipankara, die hem, gevolgd door twee Bodhisattvas, tegemoet schrijdt.
2. Drie van de vier verschijningen, die tot Gautama komen, wanneer hij als prins
Siddharta, door zijn vader zorgvuldig buiten alle aanraking met het leed der wereld
gehouden, op zekeren dag een wandeling maakt buiten het paleis. Op dit tafereel is
de prins zelf niet voorgesteld en zien wij alleen den zieke op zijne legerstede, den
ouden, door een knaap ondersteunden man en den stervende, wiens ziel, - in de
gedaante van een knielende figuur -, op een wolk omhoog wordt geheven naar een
paleis-achtig gebouw, waarschijnlijk het Westersch Paradijs voorstellend, terwijl het
lichaam als rottend lijk achterblijft. Dit zijn drie van de vier ontmoetingen waardoor
bij den prins het besluit rijpt zijn rang en maagschap te verzaken en te trachten de
oorzaak van het, de gansche wereld doortrekkende, leed te doorgronden.
3. De droom van Koningin Mâyâ, de moeder van den toekomstigen Boeddha. De
vorstin slaapt in eene verandah van haar paleis te Kapilavastu en ziet in een droom
den Bodhisattva, als knielend kind,
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op den rug van een witten olifant, die begeleid wordt door twee knielende adoranten.
4. De terugkeer van Mâyâ naar het paleis van haren vader, wanneer zij uit den
slaap is ontwaakt.
Terwijl op plaat IIb een voorbeeld is gegeven van een Bodhisattva, van geheel
onchineesch type, maar met Oostaziatische, gratielijk vloeiende lijnen, geeft plaat
III een Chineesche schildering op zijde, uit het jaar 897, maar in den stijl eng
aansluitend aan de rol in de Freer-collectie (vroeger aan den Chineeschen onderkoning
Tuan Fang behoord hebbende), welke aan ‘Ku Khai Chi’ wordt toegeschreven, en
die althans den stijl van de 5de eeuw weergeeft. Op deze schildering wordt de
Boeddha Tejahprabha ‘de van Licht Stralende’ weergegeven, op een blauwen lotos
op een kar gezeten, door stieren getrokken. Voor hem staat een altaar met verguld
offervaatwerk. De wagen wordt omgeven door vijf gestalten, de vijf planeten
voorstellende.
In plaats van met een nimbus is de Boeddha omgeven door een krans van stralen,
die, verschillend gekleurd, uit zijn lichaam stroomen.
De groote Paradijsvoorstelling op pl. IV geeft een goed denkbeeld van de, in
grooten getale voorkomende, tafereelen waarop het Westersch Paradijs, Sukhâvati
- de hemel der Noordelijke Boeddhisten - waar meestal Amitâbha troont, omgeven
door zijne Bodhisattvas en door al de gestalten van degenen, die door de macht van
hun geloof, daarheen zijn opgestegen.
Ook op deze muurschildering zien wij, omgeven door een omlijsting met een
gestyleerd bloemornament, (bij de vertikale strooken blijkbaar een imitatie van
brocaatweefsel), in den voorhof van een groot paleis, een centrale Boeddhafiguur.
Deze Boeddha is omgeven door twee glorie's met sterk gestyleerde ornamentiek.
De plastiek van kop en lichaam is aangegeven door, tot ornamenteele vlekken
verwerkte donkere en lichtere partijen. Aan zijne voeten, links en rechts zien wij een
knielende Bodhisattvaächtige figuur op een' lotos. Tusschen deze beide gestalten,
op een vooruitstekend terras, op palen oprijzend uit den lotosvijver, een altaar, waarop
offervaatwerk. Ter weerszijden van het altaar bevinden zich twee, op lotosbloemen
gezeten, Bodhisattvas, eveneens met dubbelen versierden nimbus. In het midden, uit
den vijver opstijgend, is een dubbele trap, toegang gevend tot dit terras.
Naast dezen centralen Boeddha, is - op eenigen afstand - aan weerszijden een iets
kleinere Bodhisattva gezeten. Elk van deze drie hoofdfiguren troont onder een rijk
versierden, zwevenden baldakijn.
De ruimte tusschen de uiterste gebouwenvleugels, de groep van deze drie
hoofdfiguren, en tusschen deze laatsten onderling, is aangevuld
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met scharen van hemelingen. Vlak vóór de lotuszetels van de beide voornaamste
Bodhisattvas bevinden zich telkens zes knielende Bodhisattvas. Links en rechts, op
naar voren uitspringende vleugels van de terrassen, waarop deze zes figuren gezeten
zijn, zien wij wederom een Boeddha, achter een met offervaatwerk bedekt altaar,
omgeven telkens door zes Bodhisattvas. Deze groepen zijn loodrecht gericht op de
hoofdgroep. Ter weerszijden van het vooruitspringende middenterras, waarop zich
het hoofdaltaar van den centralen Boeddha bevindt, op een als eiland in den lotosvijver
gelegen podium, knielt een, met een versierden kopnimbus voorziene, adorantenfiguur
in chineesch, wereldlijk gewaad, met een gevolg van twee, eveneens knielende, in
lange chineesche gewaden gehulde, kaalhoofdige figuren. Beneden, om de
vooruitspringende terrassen en podiums, is een vijver afgebeeld, waaruit enkele
lotosplanten oprijzen.
De op plaat Ib afgebeelde vrouwenfiguren zijn bedoeld als portretten van donatrices.
Deze in rijke gewaden gehulde monumentale, strak gestyleerde gestalten, in zuiver
chineeschen stijl, komen voor als fries onder eene muurschildering in gemengden
stijl, gelijksoortig aan de zooeven beschreven Paradijsvoorstelling.
Tot welk eene uitbeeldingsmacht een enkele kunstenaar bij de wedergave van
sommige figuren is gekomen, toont de op pl. Vb afgebeelde knielende offerende
gestalte op eene muurschildering, waarvan sommige lijnen aan het verwonderlijke
gespannen en fijn rythmische lijnenspel van enkele der bestgeslaagde
Bodhisattva-voorstellingen van den Hôryuji in Nara herinneren.
Een kunsthistorisch uiterst belangrijk stuk is de op pl. VI afgebeelde verzameling
van teekeningen, vervaardigd naar beroemde Boeddha- en Bodhisattva beelden, die
ten tijde van den schilder in Indië als bijzondere voorwerpen van devotie werden
vereerd. Uit dit stuk blijkt inderdaad dat de Gandhâra stijl, - hellenistisch in de
plooienval van het gewaad, perzisch vaak in het type der gestalten zelven -, bij de
uitbeelding van de als goden vereerde Boeddhistische heiligen en wijzen, de
vormgeving in Indië gedurende eenigen tijd heeft bepaald.
Wij zien dan echter tevens, blijkend uit de gedwongenheid en de verstarring van
vele dezer gestalten, hoe weinig de kunstenaar deze vreemde vormgeving heeft
aangevoeld. Geen spoor toch wordt gevonden van de uitbeeldingskracht, van de
nobel ingetogen en toch zoo expressieve vormgeving die wij bij sommige
beeldhouwwerken in Indië aantreffen, van de perioden, waarin deze vreemde
elementen voor een groot deel wederom zijn uitgestooten. Parallellen van sommige
van deze gestalten vinden wij in miniaturen van enkele Nepaleesche handschriften
uit de 11e eeuw van onze jaartelling.
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III. DE BOEDDHA TEJAHPRABHA OMGEVEN DOOR DE VIJF PLANETEN.
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IV. HET WESTERSCH PARADIJS (MUURSCHILDERING).
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Va. LOHAN MET VAAS (MUURSCHILDERING).

Vb. KNIELEND FIGUUR MET WIEROOKSCHAAL (MUURSCHILDERING).
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De teekening zelve moet van ouderen datum zijn, te oordeelen naar het karakter van
de contourlijnen en de sobere kleurgeving.
Na met deze enkele woorden op de belangrijke problemen gewezen te hebben,
die in de laatste tijden, - en niet weinig tengevolge van het zoo even door ons op
schetsmatige wijze beschreven materiaal -, op zeer bijzondere wijze zijn belicht,
willen wij er ten slotte de aandacht op vestigen, dat gedeelten van dit materiaal te
Londen in het Prentenkabinet van het Britsch Museum, te Parijs in het Louvre (in
de zaal gewijd aan de Mission Pelliot) en eveneens in het Museé Guimet, kunnen
worden bezichtigd. Deze laatste, te Parijs aanwezige, stukken zijn daarheen gebracht
door Pelliot, die een jaar na Stein dezelfde streek bezocht en een ander gedeelte van
de daar nog achtergebleven verzameling wist te verkrijgen.
De rest is na dien, op bevel van het Chineesche goevernement, naar Peking
gebracht, doch voor een groot deel op weg daarheen...... verloren geraakt.+

+ De afbeeldingen No. I. a.b.: IV en V. a.b.c. zijn ontleend aan: Mission Pelliot, Les grottes
de Touen Houang. - Paris, 1920.
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Ultima,
door Karel van de Woestyne.
IV.
Wij heffen in dees heil'ge vonte
naar uwen schuinen blik, o God,
dit Kind dat, blank en ongeschonden,
van onze liefde en onze zonde
ten zoen u wezen, en ten gebod.
Zijn moeder zou 't mij smoorlijk schenken
met, schriklijk, in 't gelaat gegrift
de teeknen van mijn loenschen drift,
zooals 'k haar zou met leugen drenken
van pijnlijk vleesch en schittrend schrift.
Zij droeg het in haar ronde flanken
gelijk 't heelal zijn bollen draagt;
zijn klop in haar was als hun wanken;
en van ons bei was ík de kranke
die beeft en om verlossing vraagt.
En toen 't uit haren smart geboren
bij halos van haar dankbaarheid,
stond ík gelijk een wees verloren
waarvan geen menschen-hart zou hooren
hoe hij om doode moeder schreit.
En 't lag in zijne wolk'ge kribbe
wonder-verlaten, rood en schraal
gelijk een late, draal'ge straal,
of, aan een levens-moede lippe,
een schemer-kleurige adem-haal.
Maar neen, o God: het lag te blinken
zooals bevrijde oneindigheid:
zoo ziet men u den avond drinken
ten zoom der zee en 't zonne-zinken
als aan een schaal-rand, dien ge bijt....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

387
Dús zagen we uit ons reeuwsche geuren,
uit woeste liefde, uit norschen geest,
zich dit onnoozel kindje beuren.
Thans staan we, o God, aan uwe deuren
gelijk de hond die slagen vreest.
Zult ge er de loome rust van wasschen
en 't hunkeren om 't beminde wee?
Het doode water van de sassen,
dik-blikkerend van gist en gassen,
bereidt ter zuivering der zee.
Zult gij het uit den doem verlossen
van ruimte en dorst, van walg en tijd?
o Kreet van wien de baren drossen,
en kleuren met steeds nieuwe blossen
om steeds herhaalde mooglijkheid.
Zult gij 't uit weifelen en wikken,
uit dom verschil dat hoopt en doodt
tot uw gevalligheid beschikken,
o Schutter die, na 't oolijk mikken,
in 't eigen oog de wereld schoot?
Bewuste Veger der woestijnen,
vroed Zaemlaar van het vol gevecht:
zal 't in een grijze leêgheid kwijnen,
of zal zijn aanzicht lichtend schijnen
aan een veroverende plecht?
Wij zijn de Vader en de Moeder;
wij hebben uwen wil gedaan
bij schreeuw en zweet, bij wrok en traan.
Zult gij ons wilder en verwoeder
gaan make' om ongerechten waan? ....
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Maar neen: ons, armen, zult gij teistren
met deemoed, dankbaarheid en rouw;
ons wordt de vreê, bij buigend peistren,
van 't vee dat, maetlijk van gekouw,
geen wolke kent, dan aan haar schaaûw.
Wij zullen, moede, nuchter worden
na al den drift, na zelfs het leed
dat als een wroeging 't brein ons beet:
er is geen zegen dan in de orde;
loon gaat aan wie te zwijgen weet.
Dit kind, geheven in uw vonte
tot bittren zoen, tot wrang gebod;
dit wichtje, bleek van onze zonde:
gij hebt het aan ons lot gebonden
als een profijt'ge straf, o God.
Doch niets kan ons den droom onthouden
die de' allerijlsten nacht doorglanst,
waarin het blijde blinken zoude
zooals het luchtig kaf, dat, gouden,
van uit den wan ter zonne danst.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

389

Op hooge golven,
door Herman Robbers.
VI.
WAT is jouw indruk, vroeg Til op bezorgden toon.
't Was aan hun ontbijttafel, Liesje al naar school.
Huib hield den brief nog tusschen zijn vingers, staarde onbestemd erover heen.
Doch nu kwam hij los uit zijn triestig gemijmer. ‘Weer net als gewoonlijk, hè? Niét
van een gelukkige vrouw.... Wanneer ook ongeveer moet dat kindje komen?’ Hij
had den brief intusschen opgevouwen, teruggedaan in zijn enveloppe, lei hem dan
vóór zich op tafel, keek er zijn vrouw niet bij aan....
‘In Mei of Juni, geloof ik.... Ja, weet je wat het is? Als ze nou óók een beetje.... ik
zal maar zeggen.... een zwaarmoedige natuur had.... zooals ik, bedoel ik.... Maar je
herkent er de vroolijke Co niet uit.’
‘Nee.... nee.... nee....’ Hij streek zich langzaam over het haar, vermeed aldoor Til
aan te zien. ‘Geestig is het wèl weer, hier en daar.... leuk, humoristisch zelfs.... Dat
scènetje met die bruine jongen en die opmerkingen over heeren en dames uit de buurt,
je kon het zoo laten drukken, wil je gelooven....? Geestig, levendig, maar nee..... niet
uit een opgeruimd.... een gelukkig gemoed.’
‘En tóch, hè? Ook nooit een klacht. Hetzij over hem, of over.... wat dan ook....’
‘Nee, och nee.... Zal ze ook zoo gauw niet toe komen.... Begrijp ik best.... Tegen
mij vooral niet, die 't haar heb afgeraden.... Ze houdt eenvoudig niet genoeg van die
man.... Arme meid....’
‘Afschuwelijk toch,’ zei Til warm. ‘Kan ik me heelemaal niet meer indenken. Hoe
is het mogelijk!’ Zij stak hem over tafel haar hand toe. ‘O Huiblief, als ik jou toch
eens niet had ontmoet!’
Langzaam vattend die nerveus-magere hand bloosde Hoogland een weinig; even
blikte hij zijn vrouw in de oogen, glimlachte dan, weemoedig en verlegen. ‘Wie weet,
wie Co nog 'is ontmoet.... Maar dan is het te laat, zul je zeggen.... heeft ze een kind....’
‘Ja, trouwens ook zónder dat.... Tot scheiden zal ze niet gemakkelijk besluiten,
zoolang hij er tenminste niet op aandringt.... Dat weet je wel.... Daar is ze te trouw
voor en te ernstig....’
Huib had zijn hand weer losgemaakt; hij stond op, wat bruusk. ‘Kom!’ riep hij uit
en hoestte luid. ‘Wij praten erover of 't al heelemaal mis is. Maar dat blijkt gelukkig
nog uit niets’. Hij stak een sigaar aan, met driftige trekken.
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‘Kun je vanmiddag een beetje bijtijds zijn, Huib?’
‘Vanmiddag? .... Weet ik nog niet, hoor.... Hoezoo?’
Wenkbrauwfronsend sloeg hij pluisjes van zijn jas.
‘Wel, je weet immers, Lot zou komen’.
‘O ja.... Hm! .... 'k Had er niet meer aan gedacht, moet ik eerlijk zeggen...
Vanmiddag? 'k Heb veel te doen, moet ook nog iemand gaan spreken... Vraag of ze
hier blijft eten. Dan zie ik haar in elk geval aan tafel.’
‘O.... goed.... als jij dat prettig vindt....’
‘Prettig? Nou ja.... enfin.... adieu....’ Hij bukte zich, liet zich op de wang kussen,
gaf den zoen terug. Buiten gekomen, in den wind, voelde hij 't vochtige plekje nog.
Wel een gansch ander soort omhelzing, ging het even door zijn hoofd, als die ik
vanmiddag van stout Janneke zal krijgen. ‘Tjassus, ba!’ riep hij dadelijk uit en gaf
een stamp op den grond. Wóu immers nooit vergelijken. En gejacht liep hij door
naar de trem - wat was het weer laat geworden; hij kon ook maar niet uit zijn bed
komen tegenwoordig.... In zijn binnenste wisselden ze weer, al de zoo welbekende
tegenstrijdige gevoelens: de ijdele trots en de vernederende schaamte, het vreugdevol
vóór-genot en de aanjachtende wroeging, die soms tot zelfverachting steeg....
Vlak voor het etensuur pas kwam hij haastig zijn huiskamer weer binnen, vond er
zijn statig-zware oudste zuster, zijn vrouw met een moe en weggetrokken gezicht,
zijn teer-bleeke Liesje.
‘Wat zie je warm, zeg, vent.... zoo hard geloopen,’ vroeg Til met een bezorgden
blik.
‘Ja.... ja.... Nou, 't is ook warm voor de tijd van 't jaar.... Echt voorjaarsweer, pff!....
Mijn overjas wordt me te zwaar.... Wat voel je dat toch in je beenen, je rug....’ Huib
sprak druk, deed beweeglijk. ‘Jij niet, Lot?’ liet hij er op volgen met een vleugje
ironie. ‘'k Geloof waarachtig dat je nog dikker bent geworden, zeg!’
‘Zoo.... nee....’ zei langzaam de deftige leeraarsvrouw, het hoofd wat
achteroverbuigend. ‘Daar heb ik geen last van’. Huibs laatste woorden negeerde ze.
Men ging aanstonds aan tafel - geen tijd wat met Liesje te stoeien. Lot had óók
een briefje van Co en ze praatte erover, strak en langzaam. ‘Die heeft toch maar
geboft, hoor! Een flinke man en die het goed gaat in de wereld, een gemakkelijk
leventje daar.... Ze heeft voor alles haar jongens, schrijft ze.... En nu al een kindje
ook.... Ze mag d'r handjes wel dichtknijpen’.
‘Vind je,’ vroeg Huib leukweg.
‘Vind je? .... Jij dan niet soms? Wat zou haar dan nog kunnen ontbreken? Ze schrijft
trouwens zelf....’
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‘Ik denk, Lot, dat ze jou eens jaloersch heeft willen maken’.
‘Mij jaloersch? Pf! 't Idee!’ zei de dame gebelgd.
Til, ongezien door Charlotte, mondtuitte en hoofdschudde waarschuwend tegen
Huib.
‘Nou ja.... 'k Weet niet, hoor.... Je hebt misschien ook wel gelijk.. Ik kan nu eenmaal
niet zeggen dat ik dol ben op mijn nieuwen zwager...’
‘Nee! Dat schijnt over-en-weer te zijn trouwens.... Maar wat doet dat ertoe?... Als
Co nou maar dol op hem is, nie-waar? ... Jij bent, geloof ik, nu nóóit bepaald épris
geweest, van géén van je zwagers.... Nou, wat Peter betreft, daar kan ik inkomen....
Jelie hebt toch gehoord, wat die zich nu weer in zijn hoofd heeft gehaald? O... nee?
Hij wil weer weg uit die betrekking, ja.... Heere! Wist je dat niet? .... Hij zegt dat hij
kans heeft kapelmeester te worden, ergens in Hellevoetsluis of zoo, geloof ik..’
‘Gunst nee toch!’ kwam Til verontwaardigd. Maar Huib schaterde.
‘Lach jij daarom,’ vroeg Lot geërgerd. ‘Nou ik hoop dat je zult blijven lachen.
Maar ik voor mij, ik vrees dan dat het huilen zal worden....’
‘Hahaha! Nou Lot, goddank, ik huil nogal zoo gauw niet. Enne.... Willemien? Wat
zegt zij ervan?’
‘Nou, die schrijft mij er juist over, hè? .... Ze heeft er zich dan zeker tegenover
jou... hm, enfin! Ze vindt het maar erg half, dat snap je... Weg uit haar geliefde Den
Haag. Maar nou ja, hij daarentegen schijnt er fel op gebrand te zijn.... 't Oude liedje....’
‘'t Is tóch aardig!’ Lachend sloeg Huib met zijn hand op tafel. ‘Zie je, die twee,
daar lééft tenminste nog iets in, Charlot, en die houden nog altijd van mekaar!’
‘Och ja.... Zij van hem tenminste.... 't Kind is niet wijzer’. Lot schokte haar
schouders. ‘Wat ze ziet in die man, 'k heb er nooit een sikkepit van begrepen, maar
enfin....! Nee, dán Van Tholen! Die weet wat hij wil en die houdt eraan vast. Wat
heeft hij niet een moeite gedaan voor Cootje’.
‘Ja.... Nou....’ knikte Huib. En onder het verdere tafelgesprek bleef hij peinzig
abstract. Til trouwens, bang voor scherpe woorden, deed haar best om af te leiden....
Met weemoedsvolle ontroering, trillingen van begrip en sympathie, ging Huibs
gemijmer uit naar het jongste zusje. Die goeie meid! Dat ze in stilte streed en in
eenzaamheid verdriet had, stond vast voor hem. En niets kon je doen.... Och, waren
zij tweeën maar dichter bij elkaar gebleven.... Wie weet wat dan allemaal anders zou
zijn.... misschien.... Zou ook hij iemand hebben om mee te praten over ....nou ja....
het wezenlijke.... Janne? God, ze was een lieve lust, een heerlijkheid, maar hem
werkelijk begrijpen, met hem meevoelen.... In zijn kunst, o ja, zijn tooneelwerk
tenminste.... In 't ándere al minder .... En zijn twijfelingen en zelfverwijt, zijn soms
zoo diep zorglijk gepieker,
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over allerlei maatschaplijke en levens-vragen, zoowel als over.... het méést
voordehandliggende... ze wou er nooit iets van weten. Opgeruimd, levenslustig wou
ze hem hebben, luchthartig het liefst, trotsch en vol zelfvertrouwen, ja zichzelven
mee-bewonderend! .... 't Idee!
Vanmiddag nog.... Hij had eens ernstig willen praten. Maar jawel. De rakker! Alle
kussens van haar bank had ze hem naar het hoofd gegooid, lachende, was toen zelf
op zijn knieën gesprongen en had hem omhelsd, omhelsd.... Toch een lieve, liéve
schat! ‘Maar kindje,’ had hij er eindelijk tusschen kunnen krijgen, ‘je bent een engel,
maar bedenk nu toch eens, hoe moet het met ons op den duur....? Til in de steek laten,
haar en Liesje, ik zal het nooit, nóóit kunnen.... en zie je....’
‘Hou toch je mond,’ had ze uitgeroepen. ‘Wát op den dúúr? Ja, ík en duur! Ik en
trouwen! En dan met jou zeker! Met zoo'n brave, soliede zakenman, die altijd piekert,
en tobt en zeurt.... Thuis zitten en kousen stoppen, onderbroeken verstellen, 'k zie
mezelf al....! Nee hoor, dank je wel, m'n schat!’
‘En wil je dan wèl met zoo'n soliede braverd....?’
‘Ja! Ja! Hem van zijn werk en zijn gepieker aftrekken! Hem koesteren en kloemelen
en in heerlijke vervoering brengen, dát wil ik. Want zie je, hij is nou niet heelemaal
alléén een oppassend huisvader en een ijverig centjes-verdiener, maar ook een beetje
een dolle jongen.... Wát....? Toe kom nou nog 'is bij me zitten, hier op de bank, ja....
Maar zoet zijn, hoor! Pas óp je als je....’
‘Ik zou je raden’, waren de eerste woorden die hij van Lot weer opving, ‘laat haar
vooral niet te dikwijls uitgaan, en hou er de hand aan: om half elf thuis.. Die meisjes
tegenwoordig.... Maar ze mosten het bij mij niet probeeren...!’
Liesje zat er met open mond naar te luisteren. En Huib voelde zijn blik omfloersd
en zijn haren prikken, terwijl hij haar handje greep en met het kindje ging zitten
babbelen, zoo vreemd verteederd plotseling, zoo week en beschaamd.
Nog was het speelseizoen niet ten einde, nog werd Hooglands nieuwe stuk vertoond,
thans ook in de provincie en vaak met daverend succes. Volle zalen trok het overal,
ondanks de voorbereiding voor de algemeene verkiezingen, de politieke
praeoccupaties die daardoor heerschten, onder het ‘groote publiek.’ En Huib, als hij
't maar eenigszins wagen dorst, trok mee naar de provinciesteden, die niet al te ver
af lagen: Arnhem, Nijmegen, Dordt en Zwol. Niet om het succes, waar hij schoon
genoeg van had, dat hem walgde soms als vleierij, als te veel zoetigheid. Alléén om
Janne. Hij zat in treincoupés en logeerde met haar, dikwijls in 't zelfde hotel als de
andere leden van Gerbrandts' tooneelgezelschap, die
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nu toch allen op de hoogte waren en met wie hij zich meer en meer verbroederde,
ongemerkt, maar óók wel opzettelijk. Hun wijze van denken, van doen en praten,
kreeg invloed op hem; zelfs begon hij er onwillekeurig het een en ander van over te
nemen. En ze hadden daar plezier in; Driesse vooral. ‘Die Hoogland,’ riep hij uit,
‘straks wordt hij zelf nog acteur! Het bohême-leven bevalt jou, niet? Amice!’ Huib
hoestte en glimlachte, wenkbrauwfronste en bromde wat, gaf geen eigenlijk antwoord;
Spin keek hem er strak en oplettend bij aan. En op een avond dat ze gedrieën op de
halfvergane stoelen van een groezelig kleedkamertje zaten - Janne deed intusschen
haar best op een tooneel als een ruime bedstee zoo groot ongeveer - begon Driesse
er opnieuw over. Dat die Hoogland toch zoo veranderd was; hij had hem aanvankelijk
een stijve meneer gevonden, ja wel eens medelijden gehad met hem. Want wie het
leven als kunstenaar ziét en ként, die moet er ook van kunnen genieten, terwijl
Hoogland.... Hij sloeg hem joviaal op den schouder.... ‘Nee weet je, kerel, ik dacht
soms: jij bent nou wel erg beroemd, maar wat heb je daar nou eigenlijk aan; werken
moet je van den ochtend tot den avond als iedere doodgewone handelspé, werken,
op je kantoor. 's Morgens vroeg opstaan om toch vooral op tijd present te zijn - net
als een schoolfrik voor zijn klas, net als je eigen klerken.... Maar het schijnt je nou
toch ook te gaan vervelen. Wat de l'amour al niet uitwerkt!’
Huib onttrok zich, licht huiverend, aan die schouderslagen, glimlachte verlegen,
pruttelde, protesteerde. ‘Nou ja, wat wil je zeg!’ Als zoo dikwijls tegenwoordig
ondervond hij een dooreenwarreling van stemmingen, vreemde gewaarwordingen.
Gehinderd voelde hij zich, en bijna gevleid tegelijk. Dat iemand als die brutale
Driesse, veel jonger ook dan hij, zoo familjaar met hem dorst omgaan, het ergerde,
krenkte hem zelfs een weinig - toch was er tevens iets in dat hem genoegen deed,
waar hij eenigszins trotsch op was tegelijk. Melchior Spin intusschen, zijn vriend,
maar die zich zulke familiariteiten nog nooit met hem veroorloofd had, scheen vooral
die ergernis te begrijpen. ‘En toch, jongenlief,’ zei hij spottend, en keek er zijn collega
scherp bij aan, ‘wat zou jij graag ruilen, hè... als je maar kon! Jij het scheppend
vermogen, de roem en het geregelde werkleven van Hoogland, en hij ons armelijk,
roezig en gejacht, ons kwasi-bohême artiestenbestaan!’
‘Ik?’ riep Driesse uit. ‘Om de dooie dood niet, hoor! Vrijheid, vrijheid!’
‘Zoo.... Nou, ik dan wel! Loop toch rond, jong, met je vrijheid. Wanneer bén jij
vrij, behalve 's nachts na de voorstelling en in je korte vacantie? Trouwens.... vrijheid,
wie is er tenslotte vrij? Een wóórd, amice, een heel gróót woord! Maar daar hou jij
wel van....’
‘Ik hou van ál wat groot is! Groot en gepassioneerd! Zoo'n
burgermans-geregeldheid, vaste werkuren, vaste eet- en drink-, slaap- en liefde-uren,
je heele leven door in regel en afzondering - nee hoor, niks voor mij.’
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De glanszwarte kop met de gloeiende oogen werd er fier bij achterover-geworpen.
Maar vinnig spitste zich naar voren Spins verweerde tronie. ‘En toch is dat zoo
prachtig, juist voor een scheppend kunstenaar, zooals jij je zoo graag noemt, geregelde
werktijden en de afzondering om tot jezelf te komen - wat zeg jij Hoogland; had je
zonder dat ooit iets kunnen bereiken? Wij hollandsche acteurs, met ons reizen en
trekken, onze luidruchtigheid, onze houding van spaansche grandes die uit liefhebberij
landloopers geworden zijn, onze venijnige jaloerschheden en intriges intusschen....
god-god wat verdoen we onze tijd toch, en wat zullen we een boel moeten afleeren
en veranderen vóór we tot goed en nederig, tot stil en echt artistiek werk in staat
zullen zijn, werk dat genoemd kan worden naast de moderne hollandsche litteratuur,
de bouwkunst, de.... schilder....’
‘Tèteretè, tèteretè!’ Armzwaaiend bracht de mooie Driesse zijn collega tot zwijgen.
‘Ja, de schilderkunst van tegenwoordig, die moet je vooral noemen! Koeien en
binnenhuisjes.... En zoo meteen krijgen we de organisatie en het socialisme er zeker
ook nog bij. De triomf der nivelleering!’
‘Och nonsens,’ schokte Spin de schouders. ‘Ja, 'k zal me moeite geven. Boter aan
de galg met jou! Zoo'n romanticus op sterk water, zoo'n alma-viva van 't jaar dertig,
maar gescheurd en waar de wind door speelt....!’
‘Pas op, jongens, pas op,’ waarschuwde Huib lachend - maar zijn lach klonk niet
vroolijk - ‘zoo aanstonds moeten jelie optreden. Denk een beetje aan mijn stuk, en
zet, in het vuur van de rede, je twistgesprek niet op het tooneel voort’.
Alléén gebleven dacht hij na over Melchiors woorden. Die zoo juist waren; hij
wist het wel. Een ouderwetsche waaiergasvlam, nu en dan dansende, deed wat geligen
schemerschijn en zwakke schaduwen bewegen door het kaal en tochtig kamertje....
Hier zat hij weer, Huib Hoogland, neergesmeten, ergens in het bedompte
schouwburgje van een provinciestad, werkeloos... wachtend op zijn lief... Inderdaad,
hij was wèl veranderd...
In Juni, toen het seizoen was afgeloopen, haastte Janne zich naar buiten; broodnoodig
had ze haar eindlijke vacantie; ze voelde zich óp; naar een dorpje trok ze in
Gelderland, en wilde daar in de eerste weken zelfs van Huib niet weten; niets dan
rusten, rusten, slapen, droomen... Zoo schreef ze hem. Zijn jalouzie werd er weer
door wakker; bleef ze werkelijk aldoor alleen, daarbuiten? De praatjes over haar
geflirt met Gerbrandts doken telkens weer op. Ook van haar verleden wist hij lang
niet alles nog; hield ze misschien nog connecties aan, met één of meer van haar
vroegere minnaars? Janne ergerde hem dikwijls door haar frivole levenshouding.
Ook dat ze zoo weinig haar best deed, een geheim van hun verhouding te maken,
zijn briefjes
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slingeren liet, zich roekeloos en triomfant gedroeg, zelfs tegenover Til een enkele
maal, het hinderde hem geducht, deed hem foeteren en vloeken, op haar en op zichzelf,
op heel de fatale wending die hun geschiedenis genomen had. Maar misschien nog
erger was, dat hij langzamerhand een welbewusten twijfel aan de zuiverheid en de
waarde van zijn stuk in zich op had voelen komen, twijfel aan zijn werk - en daardoor
ook weer ergernis aan Janne. Bracht zijn gevoel voor haar hem niet op verkeerde
wegen, ook wat zijn kunst betrof?
Een gesprek met de Doescates had dien twijfel voedsel gegeven. Want ze waren
het dan toch eindelijk eens komen zien, zijn nieuwe stuk, zooals ze beloofd hadden,
en logeerden dien nacht bij de Hooglands. En toen ze thuis kwamen 's avonds - zij
uit den schouwburg, Huib van een uitgevers-vergadering - nog rondloopend in de
huiskamer, terwijl Til een soupétje bereidde, was het aanstonds losgekomen.
‘Nou, ik moet je dan zeggen’, begon de schilder, ‘'t is me lang niet tegengevallen?
Uit de kranten had ik begrepen, dat je vérder van honk was geraakt, amice. Zoo in
de richting van de fransche salonstukken, begrijp je? Une pièce à thèse, noemen ze
dat daar, geloof ik’. En Does proestte genoeglijk, zoog dan weer rustig voort aan zijn
versch ontstoken sigaar.
‘Nee, toe, Herman, leg het hem nu eens goed uit,’ viel zijn vrouw in, ‘zoo als je
't daarnet op straat nog tegen mij zei. Begreep ik zoo goed. Moet je hooren, Huib, 't
is héél aardig.’
‘O! .... Ja, zie je....’ Does kwam voor hem staan.... ‘Wij schilders zijn zoo andere
menschen, wij redeneeren niet, wij geven maar wat we zién, en zooals we het zien,
wij verdedigen niets en wij vallen ook niks aan.. Geeft toch immers ook allemaal
geen zier! De wereld gaat toch nét zoo door en de menschen blijven precies zooals
ze zijn.... Kom 'an!’
‘Dus jij vindt dat ik, in dit stuk van me, iets verdedig en iets aanval?’
‘Ja, natuurlijk! Weet je toch ook wel. Of dacht je dat je objectief was gebleven?
Heb je geen partij gekozen voor dat vrouwtje, en je kwaad gemaakt.... Ben je niet
bitter geworden tegen de zoogenaamde gewone menschen? Mot je niet doen, jongen!
Shakespeare deed die dingen nooit.. Je benevelt er je eigen kijk mee.... Al het
menschelijke gewurm en gedoe, je mot er altijd maar van boven af op neer kijken....
Niet schoppen tegen je speelgoed.... Laat ze maar, láát ze.... Pf! Je mot er plezier om
hebben, je mot erom lachen.... Kan je dat niet?’
‘Jawel, jawel,’ knikte Huib nadenkend, ‘dat wil zeggen, ik zal het pas góed kunnen
als ik wat ouder ben, geloof ik.’
‘Een kunstenaar moet altijd oud en jong zijn tegelijk. Hij mot alles weten en hij
mot niks weten... Ja-ja, het is een toer!’ En hij proestte weer even.
‘Maar zeg hem nu óók nog 'is, wat je.... zoo in 't algemeen.... vindt van dit soort
werk op het tooneel.... dit realisme....’
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‘O! ... Wát? .... Nee....’ Does nam zijn bril af en ving ernstig aan de glazen te vegen.
‘Doe jij dat nou maar 'is, alsjeblieft. Ik heb mijn bést gedaan. 't Is een dekselsche
geschiedenis.’
‘Nou, wel... weet-je, Hoogland, terwijl we daar zoo zaten te kijken en te luisteren’
- het bleeke vrouwtje sprak wat langzaam en sekurig, maar met een zeer geanimeerde
intonatie - ‘twijfelden we toch weer, of dit soort realisme, zooals we dat tegenwoordig
plegen te geven, in onze romans en onze novellen, wel geschikt is voor het tooneel.
Herman zei: 't is het één of 't ander; óf de menschen op het tooneel praten en doen
zooals ze in het leven praten en doen, en dan wordt het vervelend, zeurig en gerekt,
niet om aan te zien.... óf ze spreken oneindig béter dan in de werkelijkheid, zuiverder
definieerend, geestig en goed gestileerd, en dan klinkt het onnatuurlijk, gelooven je
toeschouwers er niet aan. Tenzij je 't geheel weet op te heffen, in een hoogere sfeer,
zoodat ook je hoorders op dat plan geraken en niet meer denken aan werkelijkheid....
Vandaar ook, zegt Herman, dat de meeste gróóte tooneelschrijvers dichters zijn
geweest, de meeste klassieke stukken in verzen geschreven.... Wat je op het tooneel
ziet en hoort, 't moest eigenlijk heelemaal niet in je opkomen het met de werkelijkheid
te vergelijken, maar 't moet van een hoogere wáárheid zijn .... Nou zie je, en bij
jou....’
‘Nou ja, nou ja,’ viel de schilder sussend in de rede, ‘schei d'r nou maar mee uit!
Ga jij maar rustig door, jongen. Werk jij maar, zoek jij maar.. 'k Heb geweldig veel
feducie in jou.... Goddorie, in theorie is het allemaal zoo eenvoudig, hè, maar je moet
er maar voor zitten....’
‘Mag ik jelie intusschen.... aan tafel....’ opperde Til met een zwakke stem en
bezorgd naar Huib kijkend.
‘Je bent een kapitale kerel, Does,’ zei Huib, de hem toegestoken hand vattend.
‘En jij ook hoor, Cato, dank je wel.... Jelie zijn tenminste nog eens menschen, daar
heb je wat aan, die.... ja, enfin, ik kan natuurlijk dat alles maar niet zoo dadelijk
toegeven, maar ik voel toch ook wel..’ Does proestlachte opnieuw nerveus: ‘Denk
er maar 'is over....’ Maar zijn vrouw, met doffe oogen en een fronsing van onwil,
verzette haar wiebelig lorgnetje op het slappe neusje, waaromheen een blosje groeide,
en wrevelde even: ‘Hè nee toe, man, je moest me toch niet zoo in de rede vallen....
Nu weet ik heelemaal niet meer wat ik zeggen wou.’
‘Doet er niet toe. Hij weet het nu wel.... Kom, de gastvrouw wacht ons al aan haar
welgevulde disch, nie-waar, Tilletje.... Menschenkinderen, wat is het hier gezellig!’
De opluchting scheen algemeen; ze schoven de knieën onder tafel, en glunderden
tegen Til, die aanstonds inschonk en presenteerde, excuses makend over den eenvoud
van hetgeen ze had aantebieden. En het werd een zeer genoeglijk samenzijn; de
schilder deed verhalen en proestlachte
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herhaaldelijk.... Maar in geen tijden had Huib zich zoo klein gevoeld, zoo weinig
knap en beroemd - een beginneling in zijn kunst, een aspirant-leerling, en anders
niet....! Het was of alles in hem was omvergevallen, of hij van-voren-af-aan beginnen
moest.... En o, dat zou eigenlijk heerlijk zijn, maar 't kon nú juist niet, om Janne
immers; hij moest wel voortgaan, vóórt, zich handhaven, zich almaar overtreffen 't
liefst. Zij had hem al verscheiden malen om een nieuw stuk gevraagd, een nieuwe,
schitterende rol voor het volgende seizoen.... God, maar nee, nee, dát deed hij niet,
dat kón hij ook niet; hij moest nu eerst weer eens... aan zijn nieuwe roman.... Was
dié tot dusver goed?.... Was er dezelfde voosheid niet in? ... Och, kon hij er zich maar
heelemaal in verdiepen...! Ellendig roes-leven tegenwoordig....
In Juni ook kwam het telegram van Cootje: een jongen. Dat was een vreugdevol
moment. Huib zou hij heeten, als 't een jongen was, had Co al geschreven. Huib, een
kleine Huib, Cootjes zoon.... hij zag hem in zijn verbeelding voor zich, hoe hij
opgroeien zou en misschien een beetje op hem gaan lijken, als 't indische type van
zijn vader zich niet te sterk in hem uitsprak. Blij, als met een groot geschenk, voelde
Huib zich, trots den afstand, met zijn petekind.
En hij schreef het ook dadelijk aan Co, dat hij er zoo blij mee was. O, maar toch
wel het meest om háár, om 't rijke bezit dat het haar zou geven, de trots, de voldoening,
de heerlijke zorg. Je moest altijd voorzichtig schrijven, je wist niet, of Van Tholen
de brieven mee-las - 't leek wèl waarschijnlijk -, maar Huib zag toch kans, zijn oude
Cootje, die hem immers zoo door en door kende, tusschen de regels door te beduiden,
dat hij zich wel dikwijls ongerust gemaakt had over haar, en begreep hoeveel, in dat
verre huis van hen, een kind moest zijn. Een kind, een jongetje! Hij zag er haar mee
omgaan, het z'n kleertjes aan- en uittrekken, haar handen om het teedere lijfje slaan,
het koesteren en kussen, ernaar lachen; hij hoorde er haar tegen praten.... O, mocht
het bloeien en gedijen en een gelukkige jeugd hebben - een betere dan de hunne was
geweest!
Ook aan Janne schreef hij over zijn petekindje. Hij bedacht zich wel een oogenblik;
zou ze er niet wat jaloersch van zijn? Maar nog zoo zelden had hij iets van de moeder
in Janne ontdekt. Ze scheen er een eer in te stellen, anders te zijn dan de meeste
vrouwen, en niet vóór alles naar moederschap te verlangen. Hij schreef haar, hoe blij
hij was met Cootjes zoon. En dat hij er zelf ook zoo graag een zou hebben (een zou
hebben gehád schreef hij eerst, maar schrapte ‘gehad’ weer door) naast zijn lieve
Liesje, een jongen, een kind, waarin hij zichzelf zou kunnen herkennen, nog meer
dan in Liesje.... waarin hij voortleven zou..... Zij antwoordde, hem gelukwenschend,
kwasi-uitbundig, toch met lichten spot in den toon. In-
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derdaad, een stamhouder ontbrak nog aan zijn, overigens volmaakt, huisvaderschap,
hij moest er dus maar gauw voor zorgen. Een schelle lach klonk uit die woorden op.
Maar als hij - zoo vervolgde de brief - intusschen toch ook nog wel wat om zijn
vriendinnetje gaf, dan mocht hij nú wel eens komen. Of dat zou gaan? Of lieve Tilletje
wel zou aannemen, dat hij, voor záken, op reis moest... een paar dagen.... Huibs blik
vertroebelde zich, hij verfrommelde den brief in zijn vuist.... Maar streek hem daarna
toch weer glad, kuste zelfs even het papier, als om pardon te vragen. En haastig
schreef hij dat hij komen zou, volgende week, hoe dan ook. Zij moest zich daar maar
heelemaal niet om bekommeren, op welke manier hij het klaar speelde.
Toen hij in den trein zat, naar Gelderland, waren juist de Kamer-verkiezingen
afgeloopen. En ook Huib en Til hadden, den vorigen avond, onder de menigte op
den Nieuwezijdsvoorburgwal - vóór de krantenbureau's - op het meer en meer bekend
worden van den uitslag staan wachten; opgewonden was hij er geworden, en vol
verzet, door de overwinning der kerkelijken; voor het eerst van zijn leven had hij het
vrijheidslied der socialisten meegezongen op straat, onder een troepje typografen,
waarvan eenigen hem herkenden. En ook nu nog, in den trein, was hij er vervuld en
ongedurig van: het monsterverbod dat de meerderheid had; schánde voor het land!
Twee conducteurs in zijn derde-klas-coupé, die ‘Het Volk’ lazen, praatten erover.
‘Maar nou zal je d' ris beleven, hoe wij vooruitgaan, juist onder de druk van die
zwartrokken,’ zei één van de spoormannen, warm, onder zijn achterovergeduwde
uniformpet. ‘Staat nog te bezien’, kwam het schamper geluid van een sjofel heertje
- derde-rangs-handelsreiziger of zoo iets - uit een hoek. En er ontstond een vinnig
en humoristisch debat, waarin ook Huib zich mengde nu en dan, zij het maar met
enkele woorden, en meer om de anderen aan te vuren.
Janne was aan het stationnetje. Zij wuifde al dadelijk toen ze hem zag en keek
stralend naar zijn naderende figuur. Aanstonds greep ze zijn arm, en, opwippend,
smijdig, langs zijn stug-rechte mannelijf, kuste hem de strak geschoren wang.
‘Pas op toch, zeg, de trein staat er nog!’
‘Kan me wat schelen!’
In zijn gedachteleven nog druk en hevig met de groote politieke gebeurtenis en
de spanning van gisteravond bezig, begon Huib daar dadelijk over te praten, te
vertellen ook van het gesprek in den trein. Toen plotseling, bruusk, liet Janne hem
los, stampvoette, ging een eindje van hem af loopen. ‘Hou alsjeblieft op, of keer
maar weer dadelijk om! Wat geef ik om die politieke rommel!’ En er waren vele
lieve woordjes en hartelijke smeekbeden noodig om de beleedigde minnares in haar
te verzoenen en
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in zijn arm terug te voeren. ‘Als 't nou nog iets van litteratuur was, wat je zoo bezig
hield, maar dat minne gedoe!’. Evenwel, het gelukte; als met schokjes herstelde zich
de stemming; Huib geloofde, maar sprak het niet uit, dat deze zwenking ten goede
vooral te danken was aan Jannes welbewusten wensch, het korte feest van zijn bezoek
hierbuiten niet door humeurigheid te bederven.
Het was een echte zomerdag, een beetje broeiend. Egaal-blauwe lucht achter
wittige wazen. In den laten namiddag, onder een boomengroepje, dat een kuil van
de hei overschaduwde, omhelsden zij elkander tot aan de grenzen der alvergetelheid.
Eindlijk, wat rustiger, naast haar liggend, hand in hand en dij aan dij, dacht Huib
mijmerend terug aan een avond van jaren geleden.. ook hier in Gelderland, immers
even boven Arnhem.... Wat een hunkerende jongen hij toen nog was, welk een
onschuld toch ook eigenlijk... Ze had hem beet gehad, dat atelier-kind met haar groote
japonnendoos... Tóch aardig.... En nú, Janne? ....Huib staarde met wijde oogen.. Wel
groote vorderingen had hij gemaakt.... Enorm!
De eerste veertien dagen rust hadden de veerkrachtige jonge actrice al verbazend
veel goed gedaan. Zij toonde zich opgewekt en vol vuur, verlangend alweer naar
werk, naar een nieuwe groote rol vooral. Zij sprak daar met Huib over; was hij al
weer bezig misschien, had hij een goed idee tenminste? Maar toen Hoogland, een
oogenblik bijna stroef, verlegen fronsend en wat hakkelig, bekende: neen, hij had
nog niets van dien aard, wou nu ook veel liever eerst zijn roman eens afmaken, toen
scheen ze ook dáár wel genoegen mee te nemen.... Iets ánders dan... Zij had het over
een stuk van Schnitzler, haar door Gerbrandts gebracht, en dat haar zéér geboeid
had, bizonder aantrok....
Gebracht, hoorde Huib. ‘Is hij dan hier geweest?’
‘Wat? .... O, ja.... Heb ik je dat niet geschreven? .... Ja, hij is het me vóór komen
lezen.... Hij wou eerst graag eens weten, zie je, hoe ik erover dacht....’
‘Hm! .... Jawel....’
‘Och maar, Huibje,’ boog ze zich over hem heen, ‘ben je heusch jaloersch.... Jij?
.... Jij? .... Na daarstraks....?’ Ze fluisterde warm dichtbij zijn gezicht.
‘Hij mocht dus wél komen en ik niet....’
‘God nee maar die mannen toch....! M'n hemel, jongen, m'n directeur! En die me
een stuk komt voorlezen....! Kon ik dat soms weigeren?’
Huib bromde wat, wrokte nog even na. Trok haar dan wild naar zich toe....
En nog nooit te voren was hij zóó volkomen in haar opgegaan, in haar wéggeleefd,
als dien geurigen zomernacht in het geldersch logementje.
Ook was hij zich daarvan den volgenden morgen wel sterk bewust. 't Was
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als een nieuwe openbaring geweest. Hij zei het in zichzelven, verscheiden malen,
deze Janne Terwijne was hem onmisbaar geworden, zijn vrouw, zijn wezenlijke
vrouw, naar het lichaam en naar den geest. Opnieuw en ernstig begon hij erover
tegen Janne. Och, dat er iets bestond tusschen haar en hem, Til had het immers allang
gemerkt.... Zou het dan toch maar niet beter zijn te scheiden, háár in godsnaam het
kind te laten? Zij hoorden nu eenmaal bij elkaar, Janne en hij. Ofschoon, hij bekende,
het zou hem vreeselijk aan 't hart gaan, en dat lang niet alleen om Liesje, neen-neen,
ook wel degelijk om Til zelf.... Zijn arme lieve vrouw, zij had het niét aan hem
verdiend... Toch, ja, 't was het beste, het eerlijkste immers, het zuiverste.’
‘Maar er gebeurt niets van,’ viel zeer beslist de actrice hem in de rede, ernstig ook
voor haar doen, en met zekere drift. ‘Nee, jongetje, stel je daar niets van voor.... Denk
je dat ik zóó een man zou willen, een man met spijt en zelfverwijt? .... Dank je wel!
Nooit gelukkig zou ik kunnen zijn op die manier, en jij evenmin....’
‘Ja, God, maar....’
‘Zwijg ervan, zeg ik je....! Ten koste van een ander, een zoo lieve als Til nog wel?
Nee hoor, zóó ben ik goddank nog niet.... En trouwens, Huib, ik heb het je al meer
gezegd, ik ben nu eenmaal niet geschikt voor het huwelijk, ik.... ik.... deug er niet
voor, voilà tout! Ik zou daarenboven volstrekt niet kunnen garandeeren je altijd trouw
te blijven... Ten slotte jou ook nog ongelukkig maken, merci, merci!’
‘Weet je nog wat je me vannacht hebt toegefluisterd?’
‘O.... Jawel....’
‘Zeg het dan nog 'is’....
‘Kon ik jou toch maar altijd bij me hebben, altijd en overal.’
‘Lieveling! .... Hoe kan je dan....?’
‘Wat? .... Nou ja.... dat was vannacht.... Maar nu is het dág en weet ik mezelf weer
zooveel helderder.... Getrouwd? .... Gedwongen? ....Nee, Huibje, dan zou Janne Jánne
niet meer kunnen zijn. Je zoudt spul met me krijgen, jongelief!’
‘Maar zóó deugt het toch ook niet,’ verzuchtte hij.
‘Zoo.... Nou.... Je bent altijd vrij, hè.... dat weet je....’
‘Janne!’
Ze zwegen beiden. Een geweldig besef-van-eindigheid was plotseling stroef en
koud in Huib Hoogland omhoog gerezen. En 't was of, daaronder, zijn arme,
onmachtige menschelijkheid smartlijk inéenkromp.
(Wordt vervolgd).
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Koohwek de boogschutter,
door Aart van der Leeuw.
JONG was toen de aarde en van een zelfde prille frischheid als een kind, dat 's
morgens door het zingen van de vogels wakker wordt gemaakt. Een booze droom
was uitgedroomd, een bittere beproeving doorstreden. De ijstijd liep ten einde.
Langzaam, maar in de eindelooze wisseling der seizoenen toch gestadig, weken de
gletschers terug naar het Noorden, en nog onder de zoomen van het heensleepend
sneeuwkleed sproten de bemoste toendra's op. Dit grijze rijk der rendieren werd
weldra door de grazige, van bloemen doorstippelde, steppen vermeesterd. De bison
trok daar statig langs den horizont in koninklijke kudden, en de ruige
wildepaardenhorden galoppeerden door het golvend halmenland. Het dooide, smolt
en klaterde langs de flanken der bergen; watervallen bruisten en buitelden in een
uitzinnig geweld over de rotsen; een rivier groef in het dal zijn bedding uit en ver in
het rond langs zijn oevers rezen de bosschen omhoog, met hun donker bevederde
stammen en een warrig woelen van dicht struikgewas. Daar was het hert thuis en
droeg zijn breed gewei zoo trots en prachtig als de spar zijn takken, daar waggelde
de bruine beer en liet zich door de nederdroppelende zon den pels verwarmen, en
daar ook loerde de lynx met fonkelende oogen, diep verdoken in de schaduw, op zijn
prooi.
Wanneer de nacht viel, brulde de leeuw, en deed de kloven der klippen weergalmen.
Zijn stem klonk grootsch en machtig door de eenzaamheid, de roep van een gebieder,
hoewel hij allang niet meer de heer en meester van het jachtveld was; want de
stammen der menschen trokken voorbij zijn steenige woning, en borgen in het wonder
van hun wapenen den dood. Zoodra de lente maar een eerste bloem, een eerste
vogellied gewekt had, wàren zij er plotseling weer, die schepselen met het vreemde
keelgeluid van hun lachende woorden en de wreede zekerheid van hun gevreesde
hand. In grootere of kleinere groepen doorkruisten zij het land aan alle kanten en
kozen zich den besten buit.
Gelijk zij zich daar moeizaam voortbewogen over den doorgroefden, padenloozen
bodem, kon het niet blijken, waarom zij zoozeer voor de rappere kinderen der aarde
te duchten zouden zijn. Slechts langzaam vorderden zij op hun dagelijksche tochten,
onveranderd in een vaste orde gesteld. In het midden van den troep schreden de
vrouwen, van wie de meesten kleine kinderen, in een dierenhuid gebonden, op de
schouders droegen. Heur hooge, door een hertevel slechts half verhulde gestalte boog
zich een weinig door dien last voorover, zooals een boom
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neerbuigt onder zijn vruchtenschat. Nevens haar gingen de grijsaards, op knoestige
stokken gesteund, en zelf ook krom en dor en schorsachtig, terwijl hun hoofdhaar
wit was als een rotskruin uit den ijstijd, en ook om hun kin en boven hun oogen
herinnering vlokte aan eeuwige sneeuw. Hen om de beenen sprongen en stoeiden
spiernaakt de nog niet volwassene knapen en meisjes, als aan den voet van oude
tronken voorjaarsch gebloei. De weerbare mannen echter, die de reizende familie
met een wal van hechte kracht omgaven, bleken met niets wat op aarde groeit te
vergelijken, zij overtroffen het woud en de kruiden, zij waren alleen maar zichzelven,
wat zeggen wilde: meesters van het heelal. Zij droegen hun wapenen uit steen en
beenderen vervaardigd en spiedden waakzaam uit onder hun borstelige brauwen, een
leeuwenhuid of berenpels, met over de borst gekruiste klauwen, om den romp
geslagen. Telkens hieven zij het hoofd op en snoven de lucht in, terwijl hun breede
neusvleugels bewogen. Vol van luidruchtigheid waren de menschen; zij spraken tot
elkaar in rauwe, blaffende klanken, zij schaterden, joelden en schreeuwden, de
schellere vrouwenstemmen riepen hun antwoord op een grove spotternij, op
speelschen jok. Meermaals brak er een twist uit, hevig, kort en bloedig, doch dadelijk
vergeten daarna. Alleen als de zon stak en de vermoeienis schrijnde, sleepte men
zich zwijgend voort; totdat de nacht viel, en het kampvuur werd ontstoken, uit de
heete asch te voorschijn getooverd, die door de bende, zorgzaam in een holle schacht
verborgen, op hun tochten mee werd gevoerd.
Vaak duurde nog dit trekken voort, wanneer de lentebloemen reeds verdorden,
want daàr eerst, waar de sporen van het jachtwild overvloedig waren, betrokken zij
hun zomerkamp. Een voor den wind beschutte plaats werd uitgekozen, de tenten
werden opgeslagen, de lucht weergalmde van bedrijvigheid, gezang. Bij de vrouwen,
de kinderen en de grijsaards bleven enkele wakkere wachters achter, en dan togen
de overige mannen, met de vuursteenen strijdbijl en de werpspies gewapend, hongerig
en van moordlust blakend, uit op avontuur.
Aldus verliep het leven dier stammen, zoolang de warmte van de zon den winter
van de velden weerde, en het maakte geen verschil in de sinds onheugelijke tijden
vaststaande gewoonten, gebruiken, of zulk een dolende familie in de richting van
den avond of den morgen reisde, of het aantal van hen, die zich voor den tocht hadden
verzameld, groot of klein was, en of het bij het jagen beer of bison gold.
Eenzelfde verhaal zou er dan ook van al deze langs grasrijke velden en zanderige
vlakten zwermende benden verteld moeten worden, wanneer er niet één door het lot
daartoe verkoren schare geweest was, die een wonder in zijn midden borg. Dit wonder
was een gevangene, die overal mee werd gevoerd op de marschen en 's winters in
het hol werd bewaakt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

403
Voordien was nog nimmer een vijand gespaard. Wie levend in de handen viel van
zijn belagers werd dadelijk afgemaakt, boven een laaiend vuur van sparrenhout
geroosterd, in deelen gesneden, opgegeten en deugdelijk afgekloven tot op het naakte
been, waarbij dan de moed van den gevallene, geheimvol met het vleesch verweven,
in de harten van de overwinnaars voer. Doch deze bijna heilige handeling scheen
éénmaal vergeten, en zoo was het gekomen, dat het begenadigde offer, terwijl geen
haar op het hoofd hem gekrenkt was, welbehoed als de smeulende asch in de
rietschacht, aan de lange zomertochten deelnam, en zoodra de eerste sneeuw begon
te dwarrelen, met zijn bewakers het luwe grothuis betrok.
Hij was een schoone, slanke man, de gevangene. Zijn schouders staken uit boven
wie hem omringden, den nek droeg hij rechter, en levendiger blonk hem de vlam der
sluwheid uit den blik. Terwijl de huidkleur van de stamgenooten wit was, waasde
over de zijne een donkerheid, maar wanneer hij in het licht stond, gloeide hij rossig
als een pijnstam, waar de ondergaande zon op schijnt. De vuist, die hem verzuimd
had te dooden, scheen op dat eigen oogenblik een sagenbron uit de rotsen te hebben
geslagen, want sedert wemelde en klaterde het van vertellingen rond de raadselachtige
verschijning van den vreemdeling. Hij had tot een onbekenden stam behoord, die
eensklaps, niemand wist van waar, in deze streken opgedoken was. De krijgers
geleken weinig op het in dit land inheemsche volk, en hun taal werd niet verstaan.
Het sprookje ging, dat zij uit verre, ongeloofelijke oorden aangezworven kwamen,
waar de dieren tusschen de wolken den hemel beweidden, het water met menschelijke
stem sprak, en het altijd warme zon was, omdat een speerworp den winter geveld
had. In den beginne werden de gebruinde indringers enkel uit nieuwsgierigheid door
hun blankere broeders omzwermd, maar toen zij zich op de weelderigste jachtvelden
nestelden, en meester bleken in het bemachtigen van den besten prooi, werd het
besluit tot hun verdelging genomen, en fel en bloedig waren de aanvallen geweest.
Doch dìt onverwachte gebeurde, dat de strijdbijlen, die men uit het vaderlandsche
gesteente gebikt had, in stukken braken voor het geweld van deugdelijker wapenen,
dat de vijandelijke spiezen zuiverder doel troffen en met hun fijn geslepen hoornen
punten doordrongen tot diep in het vleesch, dat de redeloos voortstormenden zich
telkens weer uit hinderlagen lieten verrassen, en tusschen onherbergzame klippen of
aan den rand van den afgrond vast werden gekeerd, rampen, die smadelijk een einde
aan den oorlog maakten, nadat zij den veldtocht jammerlijk tot mislukking hadden
gebracht. De herinnering aan dit ongelukkig avontuur wekte in het brein van de
teleurgestelden altijd een gevoel van ijskoud onbehagen en een eindelooze
verwondering; en dikwijls ook,
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wanneer zij hun vrouwen aanzagen, en zich telkens weer verbaasden over de
versierselen, waarmede zij zoo zinrijk waren opgetooid, over de kettingen van
berentanden, de gespen uit vischgraat, het bewerkte ivoor, wat alles veel te kostelijk
was, dan dat zij het zelve hadden kunnen vervaardigen, immers zij hadden het op de
lijken van den gesneuvelden vijand buitgemaakt, zoo overkwam hun wel de vage
vrees voor een betoovering, een eerbied over onbegrepen machten.
Op een laten najaarsmorgen, lang na het eind van deze bloedige schermutseling,
lag Koohwek, een jonge man uit den stam der vreemdelingen, geknield voor een
diepen kuil, dien hij in den weeken boschgrond had gegraven, en bedekte hem
zorgvuldig met afgebroken takken, dennennaalden en verdorde bladeren. Al jagende
was hij afgedwaald van zijn makkers, waarbij hij een spoor, door geweldige klauwen
in den bodem getreden, gevolgd had. Vol verlangen om een kostbare prooi te
bemachtigen, had hij zijn arbeid aangevangen en onder het zwoegende sloven door,
was voortdurend het begeerde dier hem door de gedachten geslopen, zooals het dien
nacht reeds, niets vermoedend, langs het woudpad zou aan komen schuifelen,
plotseling onder een vervaarlijk gestuif en gekraak naar beneden zou tuimelen, om
daar op de punten der ingedreven palen te worden gespietst. Zoozeer was de jeugdige
jager verdiept in de taak, die hij zich gesteld had, en de verleidelijke droomen over
den uitslag van zijn plan, dat hij heel de wereld vergat en haar gevaren. Totdat hij
eindelijk verschrikt het hoofd oprichtte naar een geluid, dat hem verdacht leek, en
hij zich door een troep vijandelijke witmenschen omringd zag. Daar hij zijn wapenen
afgelegd had, sloot hij de oogen en wachtte den dood. Maar gansch iets anders
geschiedde, ongekend en nieuw onder de zon. Kwam het omdat de mannen, die pas
van het sappige vleesch van een reusachtigen bison gezwelgd hadden, vroolijk waren
en daardoor genadig, òf omdat de geest van den oudste, den aanvoerder der bende,
door dìt stralende denkbeeld verlicht werd, dat het levende nuttiger is dan het
gedoode? Zeker is het, dat de verraste knaap, door stevige vuisten vastgegrepen,
meegevoerd werd zonder letsel, en voortaan als gevangene bij zijn overwinnaars
bleef.
Hoewel hij de bevelen, die hem werden gegeven, niet uit het gesproken woord
begreep, werd het hem toch spoedig duidelijk, hoe hij zich het leven slechts kon
winnen, zoolang hij het in ruil nam voor de kunde van zijn hand. Het was de arbeid,
waarin het geslacht der bruine zwervelingen uitblonk, welken men van hem eischte.
Hij gaf dien. Koohwek werd de eerste slaaf.
Denzelfden morgen, toen de vreemdeling zijn vrijheid verloor, zette de winter in
met een ijzigen wind uit het Noorden en hagelvlagen, die de half bedekte lijven
striemden. Haastig werd het tentenkamp opgebroken
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en de richting naar de bergen ingeslagen. De mannen droegen den voorraad voor het
koude jaargetijde, de bloedende deelen der gevelde dieren op de schouders gestapeld,
de vrouwen liepen gebogen en spraken niet, de kinderen schreiden. Na enkele
dagreizen reeds kwamen de rotsen, waarin de donkere openingen van de holen
gaapten, in het gezicht. Een vuur werd aangelegd, de dappersten der stamgenooten
rukten brandende fakkels uit de laaiing der vlammen, en kropen daarmede behoedzaam
den nauwen ingang tusschen de kantige klippen in. Zij gingen uit op verkenning.
Weldra klonk een noodend gejoel uit de diepte, ten teeken dat het in bezit nemen der
woning noch door de strijdbijl van menschen, noch door wild gedierte zou worden
betwist. Een feestelijk jubelen gaf antwoord en riep een heldere echo in het hoogland
wakker. Langzaam schuifelden de lachend zich verdringenden de grotpoort binnen,
en voor wie gebukt zijn weg zocht tusschen de dreigende hoeken en punten van
gangmuur en verwulfsel, verbreedde zich allengs het hobbelig steenpad, verruimde
het donkere dak zich, totdat zich eindelijk in het schijnsel der toortsen de rotszaal,
door een wonderwerk van in den harsgloed fonkelende stalagtieten omwoekerd,
onthulde. Dadelijk werd dicht bij den tochtigen uitgang een mijt van dennenblokken
aangestoken. Een koesterende warmte vervulde het veilig hart der moederlijke aarde,
en toen het recht vakerig en behagelijk was geworden tusschen de beschuttende
wanden, begon er een blaffend getwist, een vervaarlijk krakeelen. Ieder zocht zich
de beste rust- en slaapplaats voor den winter uit. Maar de dag mocht niet worden
beëindigd, eer de voorraad was gebeurd en geborgen. Hoog boven het wachtvuur
werden de geweldige hammen, de schinkels en druipende ribstukken opgehangen,
om beademd, verwarmd en gekruid te worden door den opdwarrelenden rook. Immers
proviandeeren beteekende nú iets anders dan in den zwoelen zomertijd. De
onverbiddelijke vrieskou stond als een ijsmuur rond de woning opgetrokken,
stuifstormen veegden over rotskloof en vlakte, de wreede god van den blinkenden
gletscher duldde geen sterveling in zijn doodenrijk. Alleen op windlooze dagen, als
de hemel blauwde en het janken van den sneeuwvos de stilte verscheurde, durfde
een dappere zich buiten te wagen en bracht tegelijk met zijn vangst, die blij juichend
begroet werd, een vlaag van kilte mede, waardoor allen het rusten op de warme
berenvellen bij den houtgloed behagelijker docht. Wanneer het booze weer niet wilde
wijken, kwam de honger te gast. De hulp van het zachtzinnige huisdier verlichtte de
moeiten van die menschen immers niet. Ook konden zij den grond niet bebouwen
en hadden daarom het leven, waarvan het zinnebeeld het gouden graan is, nog niet
waarlijk lief.
Zij verveelden zich onuitsprekelijk in den langen en ledigen winter. Eerst zetten
zij zich ijverig aan het herstellen der wapenen, aan het slijpen
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en beitelen, totdat zij steengruis op de lippen proefden, en de scherpe stof hen in de
oogen beet. Doch als na een pooze de arbeid gereed kwam, bleef er geen anderen
uitweg meer over dan den dag te versluimeren, om vrouwen te vechten en te droomen
van de zomerjacht.
Aan Koohwek was een plaats aan het uiterste einde van het grothol aangewezen.
Heimelijk werd hij bewaakt. Driemaal kort na elkander had hij de wilde begeerte
naar zijn vrijheid, als de branding van den zeevloed, in zich op voelen bruisen, en
telkens was hij er redeloos door meegesleept. Hij wist niet van wikken of wegen,
wanneer de groote stem van een verlangen sprak. Bij zijn eerste poging was hij
gemakkelijk door de mannen rond het wachtvuur, terwijl hij door den lichtschijn
heen sloop, betrapt, en bij de worsteling die volgde was hij gespaard gebleven, enkel
omdat in een bijna meewarige minachting ontdekt werd, dat hij in de kracht van het
lichaam de zwakkere was. Zijn tweede nederlaag viel samen met een algemeene
ramp. Op een nacht was door een onverklaard verzuim het wakend wachtvuur
gedoofd, terwijl de koude asch geen vonk, geen nagloeienden sintel bewaard had.
Den ganschen dag door zaten de door het lot getroffen stamgenooten, stom van
vertwijfeling en van koude rillend in elkaar gedoken, roerloos bijeen. De schoone,
roode vogel, die het vuur is, konden zij zelve uit het rookend hout niet wakker roepen,
en om de zoete koestering, zonder welke zij niet leven konden, weer te winnen, moest
er een krijgstocht in dit barre jaargetijde worden gehouden, moest een sprank uit den
haardgloed van gelukkiger broeders worden geroofd. In den avond sliepen die
menschen vermoeid van treurige gedachten in. Toen trachtte Koohwek, door het
ondoordringbaar duister geholpen, te ontsnappen aan een nu oogenlooze
waakzaamheid. Hij stuitte op een gedaante, die hem den weg wilde versperren, hij
sloeg toe met zijn vuursteenen wapen, maar terwijl de vijand met verpletterden
schedel nederstortte, slaakte deze nog een laatsten jammerenden kreet. Op hetzelfde
oogenblik werd de vluchteling van alle zijden aangegrepen, overmand en
neergeworpen.
Den volgenden morgen zag hij, hoe de grijsaards en de strijdbare mannen in een
wijden cirkel rond hem nederhurkten, en hoe er in de vergadering werd beraadslaagd
over zijn lot. Hij verstond nog slechts weinig van de vreemde taal, maar uit de enkele
woorden, die hij kon begrijpen, werd het hem duidelijk, dat zijn dood besloten was.
Toen rees hij op met een breed en plechtig gebaar, waar zijn rechters voor weken,
hij knielde voor het gedoofde houtvuur en onthulde het heilig geheim van zijn volk.
Hij greep twee steenen uit zijn voorraad, een vuursteen en een blanken, wonderlijk
dooraderden, en nadat hij schraapsel en spaanders te hoop had geveegd, sloeg hij de
keien tezamen, tot er een vonkenregen, een gestuif van sterren uit te voorschijn spoot.
Het fijne zaagsel nam een
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flonkerende sprank ervan in het hart op en koesterde haar in zacht gesmeul. Toen
boog de toovenaar, die de mensch is, zich behoedzaam over die schoone geboorte,
en blies er zijn grooten adem over heen. En zie de gevleugelde, de vlam, werd wakker,
dat zinnebeeld des geestes, en die redder van den sterveling. Weldra knapten de
harsige blokken in hernieuwden schijn en gloed. Over het misdrijf van den gevangene
werd niet meer gesproken en toen men hem bij den maaltijd het vetste deel bood van
een blinkend lendestuk, geschiedde dit met den eerbied, die aan de aanbidding van
een demon deed denken.
Nog eenmaal miste Koohwek een kans. Het was op een avond, dat de wachters,
door de warmte van het al te hoog opvlammende houtvuur bedelmd, waren
ingesluimerd, en hij zonder ze te wekken over hun verstarde lijven stappen kon. Met
een angstig kloppen van verwachting in de polsen, was hij bukkend door den uitgang
heen gekropen en plotseling had hij voor de wereld van zijn vrijheid gestaan. Hoe
slecht was hij ontvangen. De god van het Noorden had hem met zijn ijsknots tegen
het voorhoofd geslagen, de vlokken der razende sneeuwjacht hadden hem als vonken
in de oogen en op de huid gebrand, de loeiende stormwind had hem laf en angstig
als een kind doen beven. Zuchtende sloop hij terug naar het rotshol, stapte nogmaals
over de dóórdroomende slapers en wikkelde zich huiverend in zijn berenvel. Dit
voorval had hem dieper ontmoedigd dan zijn vroegere mislukkingen; ook de heer
der aarde wilde hem niet helpen, de winter had hem dreigend afgeweerd.
Van nu af schikte hij zich lijdzaam in een toestand, welken geen god kon
veranderen, en verdiepte zich in zijn arbeid, die een liefde werd. Luide weerklonken
de slagen van zijn houwbeitel door gang en gewelven, de vuursteensplinters stoven
in het ronde, de rendierhoren werd doorboord en besneden, de bisonschonken
vormden, gepunt en gespleten, een welgemaakt en fraai geraad. Koohweks hartstocht
was groot voor de dingen, welke zijn hand uit doode grondstof schiep; hij rook er
aan met wijd uiteengesperde neusgaten, hij bracht ze aan de ooren, of hij ze beluisteren
wou, ja, hij drukte ze vast aan de lippen in een innige voorspelling van den eersten
kus. De helderste van zijn gedachten bloeiden tot een nieuw wonder op tusschen zijn
werkende vingers, en iedere droom, dien hij droomde, maakte zich zichtbaar in een
vorm zóó bekorend, als er nog nimmer op aarde was aanschouwd.
Zoo ontstonden de strijdbijl, zoo deugdelijk en vlijmscherp van snede, dat één
slag ermee genoeg was, om dat rotsblok van een bisonschedel te verbrijzelen, de
speerpunten, gaaf en glad als een boomblad, die een lied van zege zongen, als zij
door de lucht heensuisden, en die doel troffen en doodden, de messen met hun greep,
waarin een hert, een rendier midden in den sprong tot steen was geworden, en bovenal
ook het kunstvolle

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

408
sieraad, kettingen van blank geschuurde vossenwervels, armringen van veelkleurig
kiezel, en de uit been gesneden haarnaald, waar als knop een vogeltje op neergestreken
zat, alles pronk en schittering, waarvan het dragen de vrouw die losse gratie leerde,
welke den man tot wilde daden van vertwijfelende ijverzucht en hartstocht drijft.
Vaak droomden zij, de schoon getooiden, dat de hand, die deze heerlijkheden had
geschapen, warm en machtig aan hun boezem lag. Doch den gevangene schuwden
zij te zeer om hem te durven naderen. Immers het was uit vrèes alleen, dat zij zich
goden schiepen; de oogen mijmerend naar de sterren richten konden zij nog niet. De
stormwind die het wreede ijs bracht, de buiten hun oevers tredende rivieren, het vuur
dat verslond en verteerde, voor deze meesters bogen zij de knieën, hieven zij de
armen en drukten zij het voorhoofd in het stof der aarde. Ook om Koohwek vlochten
zich hun sagen als een dichte doornenheg. Trouwens de vreemdeling riep de wezens,
die hij verachtte, evenmin tot zich. Hoe rank en buigzaam als het riet der meren, en
hoe zachtgebruind als rijpe dennenvruchten waren de meisjes geweest, die hij eenmaal,
toen hij knaap was, aan zijn wil had onderworpen en bezeten, en hoe deerlijk bespotten
de grofschonkige witmenschen dat zoete, rijzige herinneringsbeeld.
De eenigen der stamgenooten, die zijn vrienden werden, bleken de kinderen te
zijn. Hoewel in den beginne niet dan schromend, waagden zij zich toch zoo gaarne
in dien weerklinkenden hoek van het grothuis, waar getooverd werd. Moedernaakt
en den smakelijk-volgegeten buik vooruitgestoken, verdrongen zij zich rond het
geklop en gebeitel, dat de felle splinters springen deed. Met de kleine, voorzichtige
vingers betastten zij het scherp van spies of meskant, bemachtigden een glinsterend
steentje, of zetten zich naast Koohwek neder en bootsten in gewichtigen ernst zijn
arbeid na. Om de beste plaatsen vechtend, schaterden zij van franke uitgelatenheid,
en stelden den nijveren werkman hun zuivere vragen. Omdat hij in het lachen van
hun oogen een weerschijn van den eigen snellen geest herkende, antwoordde hij
altoos gewillig en leerde zoo de taal van den vijand liever van die jonge, argelooze
monden, dan uit de barsche keelgeluiden der volwassenen. Maar ook de knaapjes
groeiden op, en wie als naakte nieuwsgierige eenmaal speelziek naar de meesterlijke
rapheid van die sluwe handen gegluurd had, werd later een wrevelige wachter.
Zoo rijde het eene seizoen zich aan het andere. De stam, die een slaaf bezat, werd
groot boven de andere, besefte de kostbaarheid van een bezit, dat het lot hem vergund
had, en bewaakte het met een gestrengheid, die zich nooit vergat. Ook op de
zomertochten werd geen kans tot ontvluchting gegeven. Op de marschen ging
Koohwek tusschen de vrouwen
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en grijsaards, trots en rechtop, als een koning, die bij bedelaars in ballingschap is
gedaan. Aan den zoom van den stoet liepen de weerbare mannen. Wanneer het kamp
was opgeslagen, werden de sterkste krijgers uitgekozen, die het leven zouden
verbeuren, als hun gevangene ontvlood, en zoodra de nacht viel, bond men hem de
handen en lag hij daar ver van het kampvuur, gelijk een dier, dat buitgemaakt is, om
een feestmaal op te luisteren, hij, die het denkend brein was van die onnoozelen en
door wiens kloeke vondsten de herinnering aan die zwervelingen voor de eeuwigheid
gered zou zijn.
Steeds verder dwaalden de jagers af van het oord, waar eens de bruine mensch,
die uit het legendeland van den voorgoed verslagen winter was gekomen, zich
vestigde; totdat de velden dorder werden, schaarsch het wild. Toen keerde men terug
op zijn schreden. Langzaam reisde men Zuidwaarts jaar op jaar, maar dit werd niet
gevoeld en geweten. Alleen in Koohwek wies het heimwee als een boom op en droeg
vrucht.
Ook hìj begreep niet, wat die gevoelens, die het oog hem vochtig maakten,
beduidden. In die aloude tijden was de gedachte slechts een ééndagsbloem, gisteren
staat zij nog in knop en morgen zal zij verwelkt zijn. Maar er woei een geur over de
velden, die den gevangene ontroerde, en onder het beklimmen van de bergen
verwachtte hij een groot geluk.
Bij het betrekken der winterkwartieren, na dien onverklaarbaren zomer, was hij
de eenige geweest, die het hol had herkend. Er lagen brokstukken van wapenen,
zooals hij alleen die kon beitelen. Hij zocht dezelfde plaats op voor zijn leger, waar
hij reeds voor dien had gerust. En in den verborgen hoek, dien een heugenis
omwaarde, kwamen avond op avond, zoodra hij zich nedergelegd had en de oogen
gesloten, de droomen. Dan zag hij de dingen, waarop hij zich in het nuchter daglicht
niet bezinnen kon, de woningen door de bruine mannen telkenjare opgezocht en die
zij nooit wisselden, en de schoone wapenen, de fraai versneden dierenvellen, welke
hem als knaap hadden bekoord; dàn zag hij tusschen de bloesems van een
voorjaarsstruik een meisje met de handen voor de borst gevouwen, één uit de velen,
die hij zich had gewonnen, wanneer het bloed het van hem eischte, en die onder zijn
winnende wildheid als een stervende hinde waren geweest, en dan ook vond hij zijn
bloedbroeder, Walf, voor wien het hart hem nog warmer dan voor de vrouwen had
geklopt, dien dappere, met den bliksemflits van zijn lidteeken over het voorhoofd,
die samen met hem had gestreden, terwijl zij elkander wederkeerig van den dood
hadden gered. Ook zijn vader trad hem ernstig tegemoet, sterk en machtig met zijn
immer jeugdige gezicht en die rustige hand van een held en een rechter, waaraan een
ieder, zoodra zij opgeheven werd, gehoorzaamde. En al die schimmen uit dat
eindelooze rijk, welks poortwachter de slaap is, speelden hun spel met Koohwek,
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die daar roerloos neerlag, begonnen hun geschiedenissen en verwarden weer den
draad ervan, brachten blijheid, die in zuchten eindigde, wenkten, lokten en verdwenen
als de rook van het wachtvuur in een duistere onbereikbaarheid. En bij het wakker
worden, bleef de ziel van den droomer vervuld door de beelden, en het viel haar
zwaar, om in het lichaam van een slaaf te wonen. Het heilig smachten, dat den man
eert, dorst naar vrijheid, maakte hem de lippen dor, de blikken brandend. En zooals
dit immer bij dien begenadigde geschiedde, uitte zich zijn stil begeeren in den vorm,
den aard van het gereedschap, dat hij schiep.
Op een morgen, toen het al langzaam naar de lente liep, hield hij mijmerend een
slanken, buigzamen, manshoogen boomtak tusschen de vingers en zonder een
waarlijke reden, alleen maar omdat hij aan de vlucht dacht, en de goddelijke verte,
bond hij een tezaamgedraaiden dierendarm aan de beide uiteinden van den boomtak
vast, hij trok aan de pees, en een zachte, klare toon werd hoorbaar; daarop, enkel
alweer uit zucht naar het voortsnellen over een bloeiende vlakte, legde hij een dunne,
rechte twijg op het betooverde ding, dat kon zingen, trok den stok krom en liet
plotseling los, en zie, de twijg werd tot een vogel en steeg op en zweefde heen. Doch
niet verder dan tot aan den rotswand, waar hij zich in de voegen van de steenen
boorde met een kort tikkenden stoot.
Het was een dag van luid geraas in het grothuis; een door de jagers bemachtigde
bison werd na gevild te zijn, gebraden boven het feestelijke vuur. De ranze vetlucht
maakte dwaas en dronken. Niemand die op Koohwek en zijn geheimzinnige
verrichtingen had gelet. Het vreemde wapen was aan zijn vuist ontvallen, zelve hurkte
hij neder, drukte het gelaat tegen de knieën en verloor zich in een wereld van gepeins.
Toen hij het hoofd weer omhoog hief, had hij den lang verloren trek van trotschheid
terug om den mond en straalden zijn oogen. Rustig rees hij op van zijn zitplaats,
niets verried zijn ontroering, alleen zijn handen beefden, waarin zoo even een der
vondsten, die het menschdom tot het einde der tijden zullen schragen, spelende was
neergelegd.
(Slot volgt).
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Huisgezin,
door C. Tielrooy-de Gruyter.
III. Het stille uur.
Wat is het zoet
het stille uur,
Wat is het goed
bij den heeten gloed
Van 't brandend vuur.
Wat is het zoet
het stille uur,
Wat is het goed
in koestrenden gloed
van zonnigen muur.
Wat is het zoet
het stille uur,
Wat staat het goed
een bolle kindertoet
tegen klimopschuur.
Wat is het zoet
het stille uur,
Wat is het goed
de hoofsche groet
van ouden buur.
Wat is het zoet
het stille uur,
wat is het goed
wat 't leven doet
in eeuw'gen duur.
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IV. Herdenking.
Als 'k niet meer u kan minnen,
Als 'k lig in 't koele linnen,
Waarin dood mij haalt naar binnen,
Na het stremmen van mijn zinnen,
Laat fluistrend mijnen naam
Heen-en-weer uw lippen gaan;
Licht kan ik het verstaan,
Vanuit mijn stil bestaan.
Laat ook uw hand dan woelen,
En aan mijn haar zich koelen;
Licht dat ik het kan voelen,
Voor 'k trek naar vreemde doelen.
Streel nog mijn koude leden,
Waarmee 'k vóór u kwam getreden;
Licht voel ik nog het heden,
Voor 'k zink in het verleden.
Herdenk de ziltheid der verdrieten,
De koortsen van ons heet genieten,
De stilt,' nadat de stemmen riepen,
Voordat we ons ten laatst verlieten.
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Belijdenissen,
door C. Tielrooy-de Gruyter.
I.
Ik wil geen christen zijn,
afzwerend het schoone lijf;
ik wil geen heiden zijn,
Omringd van godengekijf,
Wel wil ik beiden zijn.
Wel wil ik Christen zijn,
Wetend den éénen God,
Wel wil ik heiden zijn,
Grijpend het aardsch genot,
Wel wil ik beiden zijn.
Ik wil geen Christen zijn,
Smadend den roes der liefde,
Ik wil geen heiden zijn,
Verzakend de broederliefde,
Wel wil ik beiden zijn.
Wel wil ik Christen zijn
Offrend mijn bestaan aan God,
Wel wil ik heiden zijn,
Kussend mijn aardsche lot,
Wel wil ik beiden zijn.
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II.
Zij zeggen dat ik schuldig ben,
En dat ik ongeduldig ben
Te zijn bij God in 't paradijs.
Zij zeggen dat er is een kloof,
En dat ik bouwen moet de boog,
Die gaat naar God in 't paradijs.
Zij zeggen dat ik hoor een stem,
Waardoor 'k mijn aardsche lusten rem,
Een stem van God uit 't paradijs.
Zij zeggen dat 't lijf verwerplijk is,
En dat de ziel onsterflijk is,
Als God, die is, in 't paradijs.
Maar mij heeft God aldus gemaakt:
Het soeple lijf heb 'k niet gelaakt;
Ook dat schonk God uit 't paradijs.
Ik vier de orgiën van mijn zinnen
Lijk de orgiën van mijn ziel hier binnen,
Ik vier den God van 't paradijs.
Mijn voet, naast der bacchanten staf,
Zwaait elken weg der vreugde af,
De vreugd van God uit 't paradijs.
Zoo kan ik dan de kloof niet voelen,
Ik span de boog naar hooger doelen,
De boog naar God in 't Paradijs.
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De molenaar.
Door Laurens van der Waals.
DE prille uchtend ging welhaast verdwijnen.
De zon die over het zilveren berkenboschje schuins in den muldershof scheen,
verlichtte allengs helderder de gisteren geschoffelde, netgeharkte paadjes, vond er
het dauwvocht nog leven tusschen de schaarsche kiezelsteentjes en zoog de
nachtdampen weg uit de kelken der veelverwige bloemen en uit de schaduwnesten
der heesters. De vogels, die uit koele kelen af en toe een liedje zongen, hielden zich
nog schuwig verscholen in de lage boompjes, tot zij, moediger opstijgend in den
steviger wordenden zonneschijn, uitvlogen naar de dennenboschjes, wat verder aan
de westzijde van den nog sluimerenden molen.
Het was toen dat de keukendeur openging en dat, voorafgegaan door zijn
roodgetijgerden kater, de bejaarde molenaar naar buiten trad. Zijn eerste blik streek
de meidoornhaag over, langs het thans overzonde witgele korenveldje achter den
hof, naar de karkas van den molen, die met stille ontzeilde wieken, werkeloos, nog
onscherp afstak tegen de nevelachtigheid van de atmospheer. Even mompelde hij in
zich zelve: ‘de jong slaapt nog,’ half ontevreden, omdat zijn zoon den arbeid nog
niet had aangevangen, maar toch met de zachtzinnige berusting van iemand die dit
gewend is en weet dat verzet daartegen noodeloos en niet wijs zou zijn. Dan stopte
hij de berkenhouten pijp, poetste die met zijn bemeelde mouw tot zij blonk en stak
ze onaangestoken in het linkerhoekje van den mond; daarna de kat toesprekende, die
hem ongeduldig geroepen had, volgde hij deze naar de bank in het looverprieel, van
waaruit hij rustig het verder ontwaken van den dag kon gadeslaan.
De mulder wist wel dat, ofschoon er gisterenavond nog veel zakken op den molen
gebracht waren, Evert nu vooreerst niet komen zou, ‘de jong had geen ijver in zijn
arbeid,’ hij deed niet meer dan het allernoodzakelijkste en zelfs nu hij voor vrouw
en kind moest zorgen wist hij nog van geen aanpakken. Dikwijls ging hij dan ook
zelve, hoewel thans zijn tijd van rust in het leven was gekomen, des morgens vroeg
aan den arbeid en ving dezen voor zijn zoon aan, doch somtijds ook - en zoo heden
- had hij een zijner denkdagen, dan lustte het hem niet de molendeuren open te sluiten,
de zeilen te reven en het kruis naar de windzijde te kruien, hij ging dan enkel maar
de steile gammele trap op naar het balcon en bleef daar, leunende over de balustrade,
uitzien over de rijpende, nog nauwelijks bedauwde, korenvelden die in de verte
uitgolfden tot den oostelijken horizon
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en over de zandige heide nabij. Bij goed weer kon hij dikwijls, door de beweeglijkheid
van het loover van de niet te ver verwijderde boomenreeks, zien hoe de molens van
twee naburige dorpen den arbeid aanvingen en bij heel heldere atmospheer gebeurde
het af en toe dat hij, daar ver tegen den horizon, den snellen wiekslag speurde van
den hoogen onbereikbaren molen, een flink eind weg over de duitsche grens gelegen,
waarop hij, jong zijnde, als knecht had gewerkt en waar hij gelukkig was geweest.
Zoo bleef hij dan lang staren, in streelend gedroom verzonken, onbewust hoorende
hoe de leeuweriken, als trillende echo's van elkander opstegen uit de akkers naar de
verbijsterende blauwte van den hemel, hoe van ver de ruige kreet van de stoomtram
doordrong en weer te loor ging in den uchtend of hoe als een zacht ijl gezang de
bellen klonken van een hooge tweewielswagen, die van den zandweg uit de
dennenboschjes den grooten weg opreed en zwakker nog dan dit alles, als een geluid
dat hij van binnenuit hoorde, als de weerklank van een onwerkelijk gezang in zijn
hart, den rustigen roep en weerroep van de veerbel aan den overoever van de Maas.
Dit alles smolt dan zoo zuiver met de vluchtige gedachten en gevoelens te zamen
tot een rustig en ruim geluk, dat hij van alles wat er geschiedde en niet geschiedde
de onveranderlijke juistheid erkende. Van de lichte ontevedenheid over Everts
wegblijven bleef geen spoor over, zelfs gevoelde hij vaak een zoo diepe
erkentelijkheid voor de hem gegunde eenzaamheid, dat het vroolijk geblaf van Smous,
die het komen van den jongen molenaar aankondigde, hem verraste; dan daalde hij
voorzichtig de trap af en verdween langs het smalle voetpad tusschen het
eikenhakhout. Doch een andere maal trok de tocht van de snelle wolken langs de
machtige spanning van den hemel zoozeer zijn aandacht en snoof hij de prikkelende
vochtigheid van den naderenden Westenwind zoo begeerig in zijn longen op, dat
hem de komst van Smous en Evert bijna ontging. Eerst nadat de molen in beweging
was gebracht, het gekreun en gekners van wieken en houten tandraderen de
buitengeluiden gingen overheerschen en allengs door den zwaarder wordenden arbeid
van de trage molensteenen de zware binten en balken schokten tot in hun voegen,
vond hij een woord van begroeting voor zijn zoon en een grapje voor zijn hond.
Doch het gebeurde ook meermalen dat hij op zulke dagen niet naar den molen
ging, doch zich - zooals thans - nederzette in zijn priëel en zijn gedachten liet
meedrijven met het geruisch van het snelstroomende beekwater en het geritsel van
wind en vogels in het gebladerte.
Hij bedacht dan, terwijl hij genoot van de geurigheid van den groeienden dag, hoe
alles in den hof zoo langzamerhand aan het worden was, gelijk hij het zich bij den
aanleg, nu zeven jaren geleden, had voorgesteld. De ligusterhaag langs den grooten
weg was al zoo luisterrijk en rijzig dat de voorbijgangers slechts met moeite in den
tuin konden gluren. De paden
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slingerden, niet àl te grillig, tusschen de breede grasranden door en een overvloed
van bloemen, witte vooral, sierden van de lente tot in den herfst perken en heesters.
Het looverprieel was bijna ondoordringbaar dichtgevlochten, zoodat hij verscholen
op de bank uit de groene schemering alleen maar uitzag over het zonnige grasveldje,
over de witte warreling der bloeiende rozenstruiken, tot de rooddoorweven groenheid
van de doornhaag, waarboven - tegen het blauw van den strakker wordenden hemel
- de krachtige silhouet van den ouden molen oprees.
‘Wat de jong dan toch aan den kop had?’ dat hij nog steeds niet kwam!
Verder peinzende, riep hij zich als een genoeglijk visioen zijn eigen werkzame
jeugd voor den geest. Vreemd verlicht, in het verschiet van den tijd, vond hij zich
zelf terug als een krachtigen kerel, die als pachter den hem nu in eigendom
toebehoorenden, molen bemaalde en bij gunstigen wind liet werken dag én nacht;
en de nu oud geworden, van hem en elkander vervreemde boeren, reden als jonge
stoere venten met hun wagens af en aan of bleven, verlokt door de kleurrijkheid van
zijn verhalen, op den molen verpoozen, hem helpende met sjouwen en hijschen van
zakken, om daarna in het nu vervallen, tot pakhuis gedegradeerde huisje op de heide
eenige uren bij de vrouw in vroolijkheid door te brengen. Later was dat alles
afgestorven, doch dat het zich thans, nu zijn zoon baas op den molen werd, niet ging
herhalen, gevoelde hij eenigszins als een gemis... al ging dit gevoel niet diep. Het
eenige wat inderdaad bitter stemde was de overtuiging dat onder Everts beheer het
onderhoud van den molen, dien wonderlijken bouw van bochtige balken, gebarsten
binten en gekneusde tandraderen, wier verloop hij tot in de bizonderheden kende en
wier samenstel hem dierbaar was geworden, wel veel te wenschen zou overlaten.
Zoo zachtjes aan was de dag ontloken. De hof lag vol beloften in het stralende licht
uitgespreid, de geur van lupine woei van den overkant van den grintweg op een bijna
onwerkelijk windje de paden langs en trok, vermengd met het sidderend bromgeluid
van zwervende bijen het prieel binnen.
De kater was eensklaps opgerezen, zijn lange lenige lijf wellustig rekkende, en
met een nerveuzen sprong tusschen de heesters verdwenen. De goudvinken droegen
bestendig en voorzichtig voedsel aan voor hun jongen, die veilig en geduldig
verborgen lagen in het scherpomdoornde nest in de hooge haag. Ook de andere vogels
waren werkzaam geworden; alleen de geelgors zong ononderbroken uit de
verborgenheid der bladeren zijn fijn doordringend lied.
Alles was ontwaakt, een paar hooggeladen wagens reden langzaam voorbij; de
voerlieden begroetten elkander met vérdragende stemmen die slechts traag uitvloeiden
in de aandachtige stilte, .... later drong nog
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af en toe regelmatig gerinkel van bellen en het kort knallende klappen van zweepen
aan en toen dit bezinken ging op den bodem der rust, rees daaruit op het bijna
welluidend gepiep van een kruiwagen, die met horten en stooten over een zandpad
voer.
De mulder die dit alles, verzacht en als gezeefd door het lichtgevlochten netwerk
zijner mijmering, waarnam, ontwaakte daaruit glimlachend, juist toen de blijde blaf
van Smous opklonk. Een deur werd dichtgeslagen, klompen klepperden op het harde
voetpad en de mulder begreep dat Evert thans op weg was naar den molen. Evenwel....
bleef alles plotseling een korte spanne stil, ... tot het dreunen van een trap tegen een
boomstam, gevolgd door twee korte ploffen als van nauwlijks rijpe vruchten vallend
in het gras de stilte weer verbrak; en met een goedigen doch halfspijtigen glimlach
bedacht de molenaar hoe Evert thans de zachte perziken opraapte en voor zichzelve
medenam. Een mopperig gemompel drong tot hem door, .... was de oogst niet
meegevallen? of werd Evert reeds gewaar - en die veronderstelling vervulde hem
met een goedmoedig-ironische tevredenheid - dat de molen nog onbewogen stond
te wachten? dat al het werk voor hem was vandaag?
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Kroniek.
Boekbespreking.
Louis Couperus, Het Zwevende Schaakbord, Amsterdam, Maatschappij
voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1922.
Dit het boek van een zestiger? 't Is niet te gelooven! Neemt de beweeglijke Couperus
soms ook met zijn lezers een loopje, en is dit ‘Zwevende Schaakbord’ een grap uit
zijn jaren van.... minstens vier decenniën terug? Maar neen, hij verzekert het ons
nadrukkelijk in een ernstig, ja bijna geleerd ‘woord vooraf’:
‘Prof. Jonckbloet gaf onzen Roman van Walewein naar het handschrift uit, dat
berust in de Bibliotheek der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
De hedendaagsche schrijver, die dit werk, tijdens zijne jaren lang geledene studiën
in de Geschiedenis onzer Nederlandsche Litteratuur bestudeerde en voorts voor zijn
genoegen herlas, heeft altijd gemeend: hier is een bron, om eens een eigene schepping
uit te doen wellen. En dit oogenblik is gekomen. Het Zwevende Schaakbord is
geschreven en.... een soort humoristisch vervolg geworden op den
Midden-Nederlandschen roman van Penninc en Pieter Vostaert.’
Een humoristisch vervolg? Maar dan toch met den klemtoon op humoristisch! Een
‘vervolg,’ zooals Offenbach's Belle Hélène er een op Homerus was. Een parodie,
zooals geen Sinclair of Cornelis Veth het zou kunnen verbeteren.
En toch - neen, ook dát niet heelemaal. De oogenblikken zijn niet zeldzaam in dit
verhaal, waarin de gevoelige, menschelijke mensch en schrijver, die Couperus al
sinds E l i n e Ve r e bleek, door zijn eigen fantastisch-malle vertelsel is gepakt,
oogenblikken waarin hij werkelijk mooie beschrijving geeft, ja momenten waarin
hij ons.... zacht ontroert voor de, dikwijls toch zoo lachwekkende, figuren zijner
groteske helden, zijner kinderprent-achtige heldinnen. Zulke momenten - de
bladzijden, de passages die ik bedoel - ik zal ze hier niet citeeren, ik zou den schrijver
onrecht doen. Juist te midden van het met zooveel jongensachtig plezier geschreven
boek treffen ze als bewijzen van menschelijke verteedering, die geen zware
onderstreping verdraagt, die maar opgemerkt moet worden, en op haar beurt
verteederen: al wie van dien schrijver houden.
En zijn er eigenlijk wel, beschaafde nederlandsche mannen en vrouwen, die niét
van Couperus houden? O, ik weet, er is veel met hem gespot. Zijn onhollandsche
élégance en wat men zijn ‘verwijfdheid’ pleegt te noemen - er zijn wel kwetsender
woorden gebruikt! - heeft bij de degelijke Hollanders (degelijk en zoo braaf burgerlijk)
heel wat aanstoot gewekt. Maar heeft niet tevens in de eerste plaats een zoo
verbluffende
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vruchtbaarheid, veelzijdigheid, onuitputtelijkheid - onuitputtelijk in jeugdig élan, in
vinding, in geest en sentiment - een ieder die er nota van nam, respect afgedwongen?
Eerbied, bewondering, tegen-op-zien, hoogachting - volgens 't aloud recept de
voornaamste ingrediënten der liefde! En ik ga verder, want bij de meesten die deze
gevoelens kenden is het daar niet bij gebleven. Couperus is een charmeur in alle
beteekenissen, ook in den oorspronkelijksten: een toovenaar - minstens even sterk
als de Merlijn uit zijn verhaal, die immers eigenlijk ‘slechts’ een uitvinder is, een
wis- en natuurkundige en mécanicien, zijn wereld goede duizend jaar vooruit! - een
toovenaar is Couperus die met geheime, hemzelf allicht nauwelijks bewuste middelen
werkt, en ook den stug-ernstigsten, knorrig degelijksten zijner landgenooten op het
onverwachtst.... charmeert. Men zegt: ‘neen-neen, Couperus, die verwijfde
Couperus.... Alleen, ja’ (en een gelukkige glimlach daagt op!) ‘ik heb eens een verhaal
van hem gelezen....’ Ha! hoe gelukkig - en oolijk - moet ook Couperus glimlachen
als zulke triomfen hem ter oore komen. Betooverd heeft hij, vroeg of laat, geen
dametjes alleen, geen Hagenaars, geen lieve en elegante mondaine menschen alleen,
maar ook den grauwsten professor, den zakelijksten beursman, den gewichtigsten
medicus.... om te zwijgen, in dit verband, van het leger der hollandsche pietlutten,
neepjeskappen en andere zeurkousen. Ik beweer dat Couperus, de meest onhollandsche
onzer hollandsche schrijvers, den Hollanders ondanks alles in het bloed gevaren is.
Hij is een deel van hen geworden, zijn gemis ondenkbaar, zijn naam een woord, zoo
hollandsch en zoo algemeen bekend als ‘kalmte’ en ‘degelijkheid’ zelf!
Nu Couperus' zestigste verjaardag nadert - op Zondag den 10en Juni a.s. zal het
zijn, lezer, vergeet het niet! - en dus van mij, zijn niet veel jongere in jaren, maar
wèl veel mindere in talenten, een soort feestrede verwacht zou kunnen worden, bezin
ook ik mij, in mijn hollandsche nauwkeurigheid, op het enorme aantal van zijn
pagina's dat ik las. Niet álle die hij geschreven heeft. Wie die hem bij heeft kunnen
houden! Maar toch wel zeer, zéér vele - en geen enkele die mij niet boeide. Er zijn
boeken van Couperus waar ik niet van houd. Ik mag zelfs zijn veelgeprezen historische
romans niet zoo bizonder. Mij dunkt, hij heeft er zichzelf en zijn onderwerp nooit
genoeg in ‘au sérieux’ genomen, voor mijn gevoel hebben zij alle.... iets éven te
ironisch, of te spottends, iets min-of-meer parodistisch. Maar E l i n e Ve r e , maar
N o o d l o t , E x t a s e , en M e t a m o r p h o s e , maar D e S t i l l e K r a c h t , d e
B o e k e n d e r K l e i n e Z i e l e n , Va n O u d e M e n s c h e n , en die kostelijke
kleine verhalen: K o r t e A r a b e s k e n , Va n e n O v e r M i j z e l f e n A n d e r e n
- ik sla heel wat over; opsommingen zijn nu eenmaal vervelend, en zoo iemand, dan
is Couperus de man om te begrijpen dat men alles doet om ‘vernoije’ te ontgaan!
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Ik houd van Couperus om zijn menschelijkheid, die met geen zwier of voorname
terughouding te bemaskeren valt, ik houd van hem om zijn schitterenden geest, zijn
zelfvernieuwingen, zijn onvermoeibare levenskracht, zijn fijnheid, zijn - ja, al spreekt
hij het zelf ook tegen - zijn genialiteit, zijn geniale vindingrijkheid vooral, zijn
onuitputtelijke fantasie. En in deze maand van zijn zestigsten verjaardag breng ik
hem mijn zeer eerbiedig en welgenegen saluut!
H.R.

Herman Salomonson, Luisterrijke Dagen, (Daalderseditie) Amsterdam,
Van Holkema & Warendorf, zonder jaartal.
Wat is dit eigenlijk: zoo-maar een mal en slordig opgeschreven verhaaltje, een
spoorlectuur- of amusementsroman? Of moeten wij het dieper zoeken en er een soort,
dan dadelijk interessant en bijna tragisch wordende zelfbespotting in zien? Heeft
Salomonson gevoeld, hoe hij van het geenszins bizonder hoog, maar dan toch
aangenaam boven-vloersch gelegen plan zijn eerste romans (‘De Collage van
Ferdinand Volnay’, ‘Menschen van hun tijd’) was afgesukkeld, afge....trippeld
misschien, naar de ‘rez de chaussée’ der populaire grappigheid en sensatie, en heeft
hij ons het zinnebeeld van dit versukkelen, of vertrippelen, willen geven in de figuur
van een (eveneens respectabelen) acteur, die, verleid door goudgeschitter.... maar
laat ik de aardigheid dan vooral niet bederven door hier iets te verklappen van deze
in vele opzichten lamentabele geschiedenis. Men leze! Het kost maar een daalder.
Plus 75 cts. voor den ‘luxe-band.’
H.R.

Gerard van Eckeren, De late Dorst, Amsterdam, Em. Querido, 1921.
In dit kort verhaal van 143 kleine bladzijden ligt wel heel een leven besloten. Het is
fijn en toont daarnevens den goeden naturalistischen eerbied voor scherpe, objectieve
details, en deze zonder overdaad.
De schrijver is geen groot stylist, noch een machtig fantastisch beelder, maar zijn
inspiratie is echt; sterker dunkt mij dan in sommige zijner vorige boeken; het
vrouwelijke in hem heeft deze stille vrouwenziel heel fijn en heel zuiver gezien. Het
is alsof het van een vrouw uit, van dit gemarteld, hunkerend vrouwehart uit geschreven
is en dat is essentieel verschillend met wanneer een zeer mannelijke psyche zulk een
proces als kunstenaar aanschouwt. Het vrouwelijke is hier heel zacht-echt, zonder
zwakte, maar ook zonder groote kracht, en het zal het vrouwelijke van Van Eckeren's
ziel zijn, dunkt me, die de details vond, als vanzelf, zonder berekening. Het mooie
van dit boekje is de koele, rustige eerlijkheid; nooit iets te mooi, te groot, te
sentimenteel: het leed of de verrukking in deze heel gewone wel sensitieve vrouw,
nooit ook te scherp - hoewel raak - doch niet wreed, het karikaturale naderend - het
arme zielige, falende.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

422
Dus altijd met warmte, met begrijpenden eerbied voor wat menschelijk is en lijdt.
Heel dit verhaal beweegt zich in de sfeer van het allergewoonste gebeuren, zonder
merkbare verheffing, zonder religie of idealen; wat er het kenmerkende van is, dat
is de drang naar leven, die ieder mensch, ook die jaren vegeteerde, op eenmaal besluipt
- de hartstochtelijke, roekelooze ijver zich een plaats in het bloeiend heelal te
verzekeren, een ijver soms gelijk aan zelfmoord. Het leven is onberekenbaar en
beloont soms met dubbelen bloei, die in eenzaamheid reeds bloeien wilden, terwijl
zij wier ijver slechts verwachting was, verdorren moeten.
Zou Lina Berdens met rust en gewoonheid niet meer kans hebben gehad op geluk?
Het verhaal toont ons haar nauwelijks als mensch, enkel als vrouw. De liefde komt
over haar, de liefde met de groote genade of de onverklaarbare keuze, maar liefde
geboren uit de noodzaak tot liefde. Haar moeder is gestorven, het leven was voor
dien goed en gewoon; de nijpende eenzaamheid dwingt haar tot liefde, en den eersten
den besten die haar sympathiek is, den man die haar pad kruist en vriendelijk voor
haar is, maakt zij tot doelwit van haar koortsachtige meisjesdroomen. Dit moest wel
komen om den ondragelijken ban van rustelooze eentonigheid te verbreken, zij schept
zich-zelf de hevigheid en den strijd, niet wetend dat de laatste elders ware te vinden
zonder deze noodlottige vernietiging. Zij spant zich in tot het uiterste, bedwelmd;
als een speler aan een roulette waagt zij haar kans, zonder aan de gevolgen van het
mogelijke verlies te denken. Om jong en mooi te zijn koopt zij japonnen, die ze niet
betalen kon, verkwanselt ze een familiestuk, haar grootmoeders brillanten broche,
moderniseert ze haar zitkamer, wordt ze lid van een deftige tennisclub en schaft ze
haar lessen, de bron van haar inkomsten, af - omdat ze anders van die club waar ook
hij geregeld verschijnt, als lesjuffrouw geen deel kan uitmaken.
Zoo gaat het bergaf zonder echter tot den ondergang te geraken, want zij zal zich
wel weer redden na de schrijnende deceptie, dat hij in haar slechts een intelletueele
vriendin gezien heeft. Zij zal wel doorgaan, moe en verbitterd; de strijd en het leed
zullen haar niet gelouterd hebben. Het is ook niet de bedoeling van den schrijver iets
anders te geven dan een snel, intens beeld van een vrouwegemoed zonder veel
evolutie, maar dat als in kramp haar korte begeerte doorlijdt - één kwelling van
geslingerdheid, hoop, angst, schaamte en zelfoverschatting. Het zijn zielen die
nauwelijks tot het wezenlijke leven geroepen worden. Zij staan aan den oever en
duiken niet onder. Hun strijd is klein en hun hoop is bleek, toch draagt iedere
beweging iets van het eeuwig menschelijke in zich, van dat, wat zij met allen gemeen
hebben. Ook dat kleine kon nog soberder, in eenvoud grooter, dan hier gegeven werd,
klaarder en nijpender.... Toch is dit eenvoudig werk, dat door de eerlijkheid aantrekt.
J.D.W.
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W. Jansen, Geschiedenis der Wijsbegeerte, 2e, 3e en 4e deel. Zutphen,
W.J. Thieme & Cie, 1921-'23.
Het is stellig zeer te hopen, dat hetgeen in deze Geschiedenis der Wijsbegeerte wordt
aangeboden, in wijderen kring dan waarvoor ze oorspronkelijk bestemd was, lezers
zal vinden - vooral ook in kunstenaarskringen. Van den letterkundige bijvoorbeeld
mag verwacht worden, bovenal van den letterkundigen criticus, die het immers op
den duur zonder philosophische scholing niet doen kan, dat hij niet slechts de
uitmuntende gedeelten die over Goethe, Schiller e.d. handelen zal hebben gelezen,
doch dat hij, door rustig zich nu en dan in dit in den besten zin populaire werk te
verdiepen, zal geraken tot verdiept begrip en mild doorschouwen van zijn tijd.
De publicatie van deze Geschiedenis der Wijsbegeerte in voordrachten is eene
daad van zeer groote cultureele beteekenis. Het eerste deel, destijds uitvoerig te dezer
plaatse besproken, verscheen in 1919 - thans, 1923, kwam het vierde deel van de
pers, en is het geweldige werk van ruim 1600 pagina's, groot formaat, klein bedrukt,
gereed. En wat wel bovenal treft in dezen uiterst serieuzen arbeid, dat is: dat
niettegenstaande de welbewuste poging tot populariseering van ‘de kennis aangaande
personen en stelsels van de voornaamste wijsgeeren van vroeger en later tijd’, niet
licht over moeilijkheden werd heen geloopen, en dat het alles met groote liefde in
trouwe toewijding is verricht. Het is een monument geworden, dit levenswerk, voor
den inmiddels ontslapen grijzen Werker, hij had zich schooner niet kunnen wenschen.
Geen aanspraak maakt hij, in zijn prettig-rustige bescheidenheid, op
‘oorspronkelijkheid of wetenschappelijkheid’, maar indien uitgebreide kennis,
vastbrandende liefde en volkomen trouwe klare levensernst tezamen vermogen op
‘wetenschappelijk’ terrein iets schoons voort te brengen, dan is dat hier geschied, en
het stemt tot weemoed dat de schrijver deze vrucht van vele jaren arbeids niet zelf
heeft mogen aanschouwen: hij stierf, toen pas twee deelen van het werk waren
verschenen, en de copy voor het geheel op twee hoofdstukken na (thans door professor
Ovink verzorgd) gereed was. Na de lectuur over den aard van dit werk napeinzend,
komen mij de woorden van Elifaz de Temaniet te binnen, die zoo goed des schrijvers
streven en bedoeling karakteriseeren: ‘Ziet dit! Wij hebben het doorzocht, het is
alzoo. Hoor het, en bemerk gij het voor U!’
Echter, - heb ik groote waardeering en diepen eerbied voor de hier besproken
publicatie, de aankondiging zou niet volledig zijn, zoo ik niet wees op een gevaar,
dat aan eene behandeling van deze materie, in den vorm van v o o r d r a c h t e n ,
verbonden is. Bij eene voordracht immers moet men, om verstaan te worden, zich
altijd e e n i g e r m a t e voegen naar het bevattingsvermogen van zijn publiek, en men
is ook aan een zekeren tijd gebonden. Het kan daardoor voorkomen, òf dat sommige
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bijzaken (die echter toch van groote beteekenis kunnen zijn) verwaarloosd worden,
òf dat, om tot contact met de hoorders te geraken, even een term gebruikt wordt, die
het niet precies zegt.... en waar het toch terdege op aankomt. Om dit duidelijk te
maken, een voorbeeld uit het hoofdstuk over Fichte, het eerste hoofdstuk van het
laatste deel.
Populariseering van de kennis aangaande den wijsgeer Fichte en zijn werk zou
geen doel hebben, zoo zij den hoorder - en thans ook den lezer - niet bracht tot....
Fichte zelf! En dan rijst de vraag, of bedoelde hoorder, na de voordracht des Heeren
Jansen zich verdiepend in Fichte's werken, wel voldoende is voorbereid op Fichte's
beruchte ‘Schwerverständlichkeit’ e n h a r e o o r z a k e n ! Is dit niet het geval - en
het schijnt hier zoo te zijn! - dan mist de voordracht haar doel, de gewekte
belangstelling verkeert in onverschilligheid.... en de befaamde ‘Wirkungslosigkeit’
van Fichte is opnieuw een feit!
Ook rijst de vraag - al scheen het bij de v o o r d r a c h t noodzakelijk - of het goed
is, over Fichte sprekend, herhaaldelijk de uitdrukking ‘het stelsel van Fichte’ of ‘het
systeem van Fichte’ te gebruiken. Immers - om tot goed begrip van Fichte te geraken
is het allereerst noodig, den leek-hoorder te vrijwaren voor de misvatting, als zou
Fichte een ‘systeem’ in den zin van een philosophische begripsconstructie hebben
geschapen. Hetgeen Fichte gegeven heeft schijnt mij veeleer eene merkwaardige
methode tot verklaring van het wezen van bewustzijnsverschijnselen
(bewustzijns-samenhangen misschien!)
Had de vorm ‘voordracht’ bezwaren - zij bracht ook voordeelen! Niet beter dan
door het g e s p r o k e n woord kon den leek worden gewezen op wat in Fichte het
echte en blijvende was, op zijne beteekenis voor ons. Dat was bovenal: het
onveranderlijk gericht-zijn van zijn geest o p h e t w a a r a c h t i g e , op de altijd
werkzame, nimmer verslappende kracht die v e r w e r k e l i j k i n g van het eenmaal
gestelde doel wilde, en die noch bij den droom noch bij de bekoring van het ideaal
lang deed verwijlen. En wanneer de heer Jansen zijne voordracht over Fichte besluit
met deze woorden uit de ‘Reden an die deutsche Nation’: ‘Slechts over den dood
heen, met een wil die voor niets, zelfs niet voor den dood terugdeinst, d e u g t de
mensch iets’ - dan is hij daarmede weer genaderd tot wat de kern van Fichte's
beteekenis voor ons is: p e r s o o n l i j k h e i d ! In mijne bespreking van het eerste
deel, destijds, wees ik er op, dat het werk van den heer Jansen was een roep om
persoonlijkheid en karakter. Het is dit gebleven, ook in de verdere deelen. Dit groote
en beteekeniszware werk, monument van wil en van toewijding, is echter niet slechts
een Roep om Persoonlijkheid - het is ook het schoon G e t u i g e n i s van
vol-ontplooide Personaliteit in den te vroeg verscheiden schrijver.
D.TH.J.
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Nieuwenkamp, Zwerftochten op Bali, Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij
‘Elsevier,’ 1923.
De archivaris van het Bali-Instituut, de heer C. Lekkerkerker, stelde voor Indologen
en anderen, die zich interesseeren voor Insulinde en zijn bevolking, een merkwaardig
boek samen: Bali en Lombok, overzicht der litteratuur omtrent deze eilanden tot
einde 1919, 't welk in ruim achthonderd boeken, artikelen en gegevens een klaar
beeld geeft van de aandacht, die sedert het bezoek der Nederlanders in 1597 onder
Houtman aan Bali geschonken werd aan de cultuur dezer eilanden.
En aan de kunst, mag hieraan worden toegevoegd, sedert W.O.J. Nieuwenkamp
18 Maart 1904 voet aan wal zette te Pabean Boeléléng en met groote toewijding in
menigerhande prenten en vlot geschreven studies getuigde ‘van al het moois, dat hij
op Bali ontdekte.’
Zijn arbeid wordt terecht gewaardeerd door C. Lekkerkerker met het woord ‘....de
onderzoekingslust van een Van Kol, het kunstenaars-gemoed van een Nieuwenkamp
trekken de belangstelling voor het eiland der goden naar veel breeder kring dan te
voren het geval was,’ terwijl hij zijn boek ‘Bali en Lombok’ noemt ‘een schoon
werk.’
Daarvan verscheen in 1910 bij de Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’ een verkorte
uitgave onder den titel ‘Zwerftochten op Bali’, die thans, uitverkocht zijnde, in
tweeden druk het licht ziet.
Hoewel 't uiterlijk niet is veranderd, noemt de schrijver in zijn voorrede met recht
dit nieuwe boek een verbeterde en aangevulde uitgave.
Door zijn vierde reis naar onze Oost kreeg Nieuwenkamp gelegenheid van 3 Sept.
- 17 Oct. 1918 zijn geliefd Bali, waarvan hij in dit maandschrift het jaar te voren nog
had geschreven: ‘Wanneer zal ik het weerzien?’, wederom te doorkruisen en er ‘zelfs
nieuwe tochten te maken en nieuwe dingen ontdekken.’ Maar ook tot zijn ergernis
te ervaren, dat het Bali van nu, dat sedert 1908 geheel zijn onafhankelijkheid verloor,
niet meer het eiland is, wat zijn ‘ongerepte natuur’ en oorspronkelijke kunst betreft,
van ruim tien jaar geleden.
Met bitterheid schreef hij in zijn ‘Op Bali terug’ (Elsevier's 1922), dat de natuur
‘gehoond’ was, door hetgeen het Nederlandsch Bestuur er had opgericht. ‘Al onze
bruggen en gebouwen vloeken met de omgeving en over groote oppervlakten is het
landschappelijk schoon voor goed door ons bedorven.’ Daar komt nog bij, dat de
aardbeving van 21 Jan. 1917 zeer verwoestend heeft gewerkt.
En wat de Balische kunst aangaat, wel verheugde het Nieuwenkamp bij het zien
van het nieuwe zeetempeltje in 1918, toen hij aan wal stapte, dat zij ‘nog steeds
nieuwe bloemen wist te doen ontluiken’, doch de weemoedige verzuchting wordt
geslaakt: ‘Maar zal dit over 25 jaar, of over 50 jaar het geval nog zijn?’
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Met reden! Want te Kalianget, hopend zijn beeldhouwer I. Segnol nog te zullen
ontmoeten, zag hij, hoe diens leerling I. Dangin boven zijn mooie
Soebaktempelpoortdeuren een bovenlicht had gemaakt, ‘dat hem de haren te berge
deed rijzen’, omdat dit niet een maaksel was volgens Balischen trant doch naar
Europeesch model!
Desondanks is zijn ‘Zwerftochten’ een prachtwerk gebleven en in menig opzicht
uitmuntend boven de vorige uitgave. Van het ‘gevloek’ der Hollandsche bouwselen
tegen de natuur merkt ge in de prenten, die het boek weer rijk versieren en tot een
kostelijk bezit maken, niets, omdat deze Schoonheidszoeker - en -vinder! - koel de
werken van zijn landgenooten den rug toekeert en dan in het tegenwoordige Bali
tóch haar onverstoorde heerlijkheid ontmoet. Zóó zit Nieuwenkamp teekenende op
de prent R i v i e r o v e r g a n g b i j K l o e n g k o e n g (Elsevier's 1922 p. 363) - bldz.
138 van de nieuwe Zwerftochten. ‘Wat ik voor mij zag’, schrijft hij, ‘was Bali, zooals
het vroeger was’ en hij voegt er aan toe, bij de herdenking nog weer zijn
kunstenaarsgeluk belevend: ‘Dat was heerlijk werken toen.’ Deze landschapsteekening
openbaart, dat Nieuwenkamp innerlijk een wijziging als kunstenaar onderging,
waardoor hij klaarder van zijn schoonheidsontroering kon getuigen. Ook thans is hij
nog in zijn tekst de oude als ethnograaf en onderzoeker; zijn ontdekking van de
inscripties op de beelden van den Panoelisan-tempel (teekening bldz. 182) werd voor
den Oudheidkundigen Dienst in Indië aanleiding, om daaromtrent ter plaatse
werkzaam te zijn, hetwelk, in verband met het vinden der vermoedelijk XIde eeuwsche
bouwwerken aan het riviertje de Pekarisan in Gianjar door den resident Damsté, onze
kennis van den invloed der Oud-Javaansche Hindoe-cultuur op het geestelijk leven
van Bali zeer zeker zal verrijken. Maar toch geldt ook weer voor dit boek, wat G.P.
Rouffaer in 1906 schreef van het eerste deel van Bali en Lombok: de prenten maken
er de ware schat van uit. En die rijke bezitting is zeer vergroot, omdat in het dertigtal
nieuwe prenten, die met de vele der vroegere uitgave de Zwerftochten thans
verluchten, meer direct de aandoening van het kunstenaarsgemoed werd verbeeld,
dan wel het ethnografisch-merkwaardige afgebeeld. Deze teekeningen geven de
geestelijke verwerking van de waarnemingsindrukken in lichtende
schoonheidsdroomen. Daardoor komt vooral in de landschappen klaarte en weidsche
ruimte. Grootsch en verheven zijn de berggezichten: I n d e w o l k e n (bldz. 122)
en P i e k v a n B a l i (bldz. 194), waarin het plaatselijk-bijzondere te loor gaat in
het universeele van den artistieken Kijk, die schouwt in het eeuwige en oneindige.
Nieuwenkamp zag veelmaals de Balische badplaatsen met de zich wasschende
vrouwen en de vruchtendraagsters, die hem bij haar gaan naar den pasar
voorbijschreden in den typischen, rhythmischen, uiterst sierlijken gang. Terwijl hij
vroeger van die dagelijksche gebeurlijk-
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heden nauwkeurige studies maakte, schiep hij in de prenten S c h i l d e r a c h t i g e
b a d p l a a t s en V r u c h t e n d r a a g s t e r die Balische realiteit om tot een nieuwe
werkelijkheid der Verbeelding, waaruit veel krachtiger getuigenis spreekt dan door
de afbeeldingen van vroeger.
Nieuwenkamp stelde zich met zijn Baliboeken tot doel, de oogen te openen voor
de wondere schoonheid van natuur en kunst in Indië. Wat hij wilde, is hem gelukt.
Na hem hebben anderen Bali bezocht en getuigd van zijn heerlijkheid. Ik wijs slechts
op het belangrijke werk van Dr. G. Krause met de prachtfoto's van het Balische
volksleven en het in 1922 verschenen boek van Tyra de Kleen (teekeningen) en P.
de Kat Angelino (tekst) ‘Mudra's op Bali’.
En dat de uitgever van de oude ‘Zwerftochten’ de uitgave waagde van dit nieuwe
boek, mag evenzeer aangemerkt worden als een gunstig teeken, dat in Nederland de
geestelijke belangstelling wassende is voor Tropisch Nederland.
ANNE HALLEMA.

Willem Witsen †.
‘Want geen tijd is zoo vol geweest van middelmatigheden, van zoogenaamde zoekers,
die op alle mogelijke wegen, behalve langs die van eerlijkheid en stadig-arbeid, naar
goedkoope effecten en oppervlakkigen glans streefden.
Nabootsen van naïviteit gold voor eenvoud, ijdel gesmeer van verf voor kracht,
zoetelijk geteem van vlakke kleurtjes voor diep sentiment. En in plaats van gevoel
kwam er ijdelheid, in plaats van kracht lafheid, in plaats van naïviteit sentimenteel
gestamel van den dag’.
Dit schreef Aeg. W. Timmerman, drie en twintig jaar geleden in dit maandschrift
in een artikel over het werk van Willem Witsen, en met weinig variatie zouden wij
het nog van toepassing kunnen achten op den tijd van heden.
N o g meent men dat onbeholpenheid in teekenen de ware eenvoud is, beroept
zich daarbij op Cézanne, wiens tafels, schotels, vazen soms den indruk maken alsof
zij voorover vallen, een verschijnsel aan kinderteekeningen eigen; maar ziet de kracht
van kleur, de voortreffelijke compositie van een Cézanne voorbij. N o g meent men
dat sterke contouren, zooals Breitner die wel eens om zijn figuren zette, het essentieele
waren, en vergat, naar de meesterlijke kleur, naar den voortreffelijken bouw van het
schilderij te zien.
Waarlijk onze tijd is in die drie en twintig jaar nog maar weinig in dit opzicht
veranderd. Ontegenzeggelijk zijn er tegenwoordig kunstenaars
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wien ook het métier ter harte gaat, maar noode missen wij toch mannen als Witsen,
zóó doorkneed in hun vak dat zij het geheel meester waren en het naar hun wil konden
zetten. Toch volgt hier niet uit dat zij hun kracht in de vaktechnische kennis zochten;
in geenen deele; maar men voelt in hun werk den kunstenaar die alle mogelijkheden
der materie beheerscht.
Een aquarel van Witsen is niet een met waterverf gepenseeld geval, het is geen
w a t e r v e r f meer, het is geen verf zelfs, wij denken aan geen penseelstreken, het
is k l e u r . En die kleur, zij geeft ons de indrukken van den kunstenaar, geeft ons zijn
stemming weer. Ziet slechts die groote bruggen en viaducten uit zijn Londenschen
tijd, bruggen bij avond of bij sneeuw, als de vormen massaler en eenvoudiger worden,
zij zijn eenvoudig geschilderd, maar geenszins naïef, ze geven den grooten bouw
weer; die sterke tegenstellingen, ze deelen u den machtigen indruk mede, die deze
gevaarten van ijzer en steen, deze spelonken van duisternis op den voorbijganger
maken.
En ziet daarna in de tweede plaats eens, hoe technisch knap die aquarellen
gewasschen zijn, hoe zuiver van kleur en van verhouding. Het is geen aanduiding,
het is geheel doorgevoerd, doorwerkt, zonder overdreven détails, die den indruk
zouden afleiden.
En niet minder vakman toont Witsen zich in zijn etsen. Hij etste niet als
tijdpasseering, het maken van een afdruk aan den drukker overlatend, neen, het etsen
was voor hem een wijze van zich te uiten, en daarom ook verzorgde hij zijn etsen
tot het einde toe. Hij doorgrondde zijn vak, wist wat hij met aquatint, met vernis-mou,
met hars, zwavel en salpeter bereiken kon; hij wist ook van hoeveel belang het
opbrengen en afvegen van den drukinkt is en daarom drukte hij ook zelf. D a n kon
hij ook geheel krijgen wat hij in zwart en wit geven wilde, sterke tegenstellingen en
fijne nuances.
Al was Witsen een man uit den opbloei van het impressionisme, uit den tijd dat
de kleur domineerde boven de acheveering der details, voor hem was dit
impressionisme geen bedekking van onmacht, maar ingehouden kracht.
Met hem verliezen wij een der vertegenwoordigers uit een periode, waarvan men
wel eens meent dat ze afgedaan heeft, maar die een vergelijking van wat men ons
thans dikwijls als kunst voorzet glansrijk zou kunnen doorstaan.
Een tentoonstelling van het werk van Witsen, van Breitner, van Van der Valk,
Bauer, de Zwart, van Looy, zij zou toonen dat deze kunstenaars nog lang niet
verouderd zijn en van velen der modernen zou de oppervlakkige uiterlijke kant dan
maar al te duidelijk blijken.
R.W.P. JR.
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W. WITSEN, NAAR TEEKENING VAN F. BOBELDIJK.

CH. DANKMEYER. FOTO BERSSENBRUGGE, DEN HAAG.
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WILLEM WITSEN. WATERLOO BRIDGE (SCHILDERIJ).
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C.G. VERBURGT-KRAMERS. MOEDER EN KIND.

C.G. VERBURGT-KRAMERS. BLOEMENSCHIKKEN.
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R. PARTANEN. JONGE ESKIMO.

R. PARTANEN. HELENA PARTANEN.
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Ch.B. Dankmeyer. 1861-1923.
Kunst, Lebendiger als Leben.
ALOIS BRANDL.
Zijn heengaan heeft me verrast en het doet me leed, dat ik de gelegenheid, hem als
schilder te huldigen, voorbij heb laten gaan. Hij wist hoe ik zijn kunst kon waardeeren
en had dit gaarne van mij gezien. Nu voel ik mij gedrongen, dit verzuim, dat geenszins
een veronachtzaming van zijn kunst beteekende, te herstellen. Sinds jaren hadden
wij elkander, zoo nu en dan, ontmoet, en, soms op straat of in een stil hoekje van een
of ander café, gesproken. Hij had een harden en moeilijken levensstrijd doorgemaakt;
zonder ooit het leven meester te worden. Hij was de voortdurend bewogene, die rust
en evenwicht zocht, en ze steeds zelfstandig verstoorde, om ten slotte, met den
nerveuzen spot van een onmachtige, in dezen fatalen samenhang genoegen te vinden.
Maar ondanks al zijn sociale tekortkomingen - waaraan vele brave menschen zich
ergerden - was deze heftige, bohémien-achtige mensch mij lief; liever dan velen.
Langzamerhand zag ik hem aftakelen, zijn oogen verzwakken en zijn handen weifelen,
maar innerlijk smeulde een vuur, dat zijn moede en doffe oogen soms deed schitteren.
Onze laatste ontmoeting, kort voor zijn dood, was tragisch; hij, de physiek en
psychisch uitgeteerde mensch, was vol wanhoop en machteloozen strijd tegen: alles
en allen. Als de dieren, die de nadering van den dood gevoelen, zocht hij instinctief
de afzondering; maar zijn heftige en onrustige geest verzette er zich tegen; tooverde
hem een fata-morgana, waarnaar hij vol verlangen greep, maar waarachter de dood
hem wachtte.
Dankmeyer heeft veel, tè veel wellicht, voortgebracht, maar onder dit alles zijn
er werken, die ik dankbaar wil gedenken, en die, in onze openbare verzamelingen,
naast de beste landschapschilderkunst, een plaats verdienen.
Zijn werk had aanvankelijk verwantschap met de Haagsche school, verder met
zijn tijdgenooten: Breitner en De Zwart, later was De Bock zijn vriend en tijdelijke
leermeester. Zijn impulsieve geaardheid drong hem tot steeds onmiddellijker en
spontaner uiting. Als colorist zocht hij naar een rijker palet, en heviger
kleurtegenstellingen, dan ooit zijn grootere voorgangers bereikten. En wat hij bereikte,
was de volkomen uiting van zijn impulsieven aard; de innerlijke realiseering, niet
de reproductie der werkelijkheid.
P.C.H.

Mevr. C.G. Verburgt-Kramers in Pictura, Den Haag.
De kunstzaal Pictura, in de Bazarstraat in den Haag, heeft de reputatie, dat zij
meermalen werk exposeert van kunstenaars die nog geen naam ge-
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maakt hebben, nog niet geëtiquetteerd zijn. Daarbij komt nog, dat zij, zich niet
bekommerend om naam of bekendheid, noch om buitenissigheid, w e l waarde hecht
aan werk, dat kwaliteiten bevat van ernstige studie.
Hoewel ernstige studie alleen een werk nog niet tot een kunstwerk maakt, komt
het toch meermalen voor, dat wij op de tentoonstellingen in de Bazarstraat schilderijen
of aquarellen aantreffen, waarbij naast dien studieuzen kant ook de eigen visie van
den kunstenaar ons treft.
Zoo bracht de April-maand ons het werk van Mevr. C.G. Verburgt-Kramers, een
voor ons onbekende kunstenaresse. Wanneer men veel tentoonstellingen bezoekt en
ambtshalve moet bezoeken, dan gebeurt het maar zeer zelden dat men plotseling
overweldigd wordt door de kracht of het uitdrukkingsvermogen van een kunstenaar;
meer echter schuifelt men langs de wanden, critiseerend, apprecieerend, om dan aan
het eind der tournée de balans op te maken. Somwijlen echter, en dat was nu hier het
geval, worden wij nòch overweldigd door het forsche talent, nòch overdonderd door
het buitengewone, maar toch, als bij intuïtie voelen wij tegenover een zeer fijn
besnaarde kunstenaresse te staan, wier werk ontroert door de stille, schier vrome
aandacht waarmede die kunstenaresse zelf haar moeders met hunne kinderen, al die
jeugdige vrouwenlichamen heeft beschouwd.
Zij had die moeders, die neerzien op het kinderhoofdje, dat zij met de hand
omvatten, gezien, niet als een geval, maar als een door liefde verheven schoonheid.
Dit was: ‘het geluk van 't moederschap’, in schoonheid gezien. En zóó ziet Mevr.
Verburgt ook het naakte meisjeslichaam, niet om de kleur, niet om de actie zelfs,
maar om de geheimzinnige, schier vrome bekooring, die er van zoo'n jong lichaam
uitgaat. Zij zijn voor mij, zegt de kunstenaresse, als een bloem, en zóó, wij voelen
het ook, heeft zij haar naakten gezien, zooals men een schoone, wondervolle lelie of
orchidee aanschouwt.
Het is de zachte teere schoonheid, die haar bekoort, die haar in de kinderen het
liefelijke doet zien, in de moeders het stille geluk, in de naakten de ongerepte weelde
van vormen.
Nòch ernstige studie, nòch alleen de ontroering van een kunstenaar kunnen ons
echter een kunstwerk schenken; een samenwerking is hier noodig, want kan in het
ééne de trillende snaar ontbreken, bij het andere is het mogelijk dat de kunstenaar
zelf w e l de schoonheid voelde, maar niet bij machte was ze zóó weer te geven en
dat ze ook tot o n s doordrong.
Bij het werk van Mevr. Verburgt komen wij echter w e l onder hare suggestie, wij
voelen haar liefde mee, wij zien de schoonheid, die haar tot uiting dreef.
Waar zij in het meisjes- en jongevrouwenfiguur, in de kinderkopjes den teeren
vorm juist waardeert, daar is zij voor zichzelve ook niet tevreden met een aanduiding
daarvan, maar wil zij den vorm in alle souplesse, in alle
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zuiverheid uitbeelden. En daaraan danken wij, naast haar visie, haar scherpe en vaste
teekening. Zij heeft in haar teekeningen iets van Haverman, terwijl haar
bloemen-aquarellen haar bewondering voor Voerman's werk doen gevoelen, echter
zonder dat zij den een noch den ander tracht na te volgen. Daarvoor trouwens heeft
zij zelf een te persoonlijken kijk, en ongetwijfeld zal haar uitdrukkingswijze zich
daar langzamerhand wel geheel bij aanpassen.
R.W.P. JR.

Reino Partanen in den kunsthandel Everts te Rotterdam.
Een nieuw kunstenaar, te Helsingfors in 1889 geboren, leerden we in den jongen Fin
Reino Partanen kennen, wiens arbeid - dertig schilderijen, figuur en landschappen door een te Rotterdam wonend landgenoot naar hier werd gebracht. Een zeldzaam
voorkomende tentoonstelling vormde deze collectie, want Partanen is een moderne
in den waren en goeden zin van het woord, d.w.z. de moderne idee werd door hem
op klassieken grondslag opgebouwd. Vooral als landschaps-schilder doet hij zich
kennen. Zijn zomer- en winter-gezichten, uitgestrekte brokken natuur, zoowel als
kleine stukken van vlakbij beschouwd, vat hij in forsche, saambindende vormen, in
sterke - pure - doch ook in gebronsde kleurvlakken op, daarbij steeds een schoon
evenwicht en lijnenrhythme zoekend. Breed en rul zet hij de verf op grof linnen;
geen behagelijke, doch een innig gezonde, levendige schildering door de zuiverheid
van toon en kleur en door de sterke expressie van de teekening.
Het lijnenrhythme, de geometrische grondvorm, waarlangs Partanen zijn
composities construeert, domineert nooit, zij blijft steeds achter de natuurimpressie,
is daarin verwerkt en opgelost, doch zij is bijna altijd aanwezig. In de maaiers op het
veld bewegen zich de halmen evenwijdig met de rokplooien der bindsters; in de
voorovergebogen vrouw die aardappelen wascht in een steenen pot - een interieur
in harmonische bruinen gehouden - vormen de lijnen van de armen, van den rok en
van het schort met de contour-lijnen van het vaatwerk, als het ware een bundel lijnen,
die naar één punt, op den bodem van den pot gelegen, verloopen.
Het gezonde, het belangwekkende hierin is, dat deze lijnen n i m m e r domineeren,
doch geheel als achtergrond slechts merkbaar zijn voor den dieperen speurder en in
het werk uitsluitend het rust gevende, klassiekdegelijke, monumentale element
vormen.
In het groote sneeuwlandschap, dat een der mooiste werken van de collectie is,
dat in zeldzaam pure, blanke witten, in teedere lila's, paarsen, blauwen, met enkele
doffe bruinen en een paar groenen, ons volkomen de schoonheid van de blanke
sneeuw suggereert; hierin zijn de rond-
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bultende vormen van de door sneeuw omkuifde takken en heesters over heel het doek
doorgevoerd; en zelfs in de allereenvoudigste motieven, als eenige bijeen geworpen
paddestoelen of een klein brok besneeuwden bodem met een paar kale stammen, ook
daarin ontdekt men dit evenwicht, deze geometrische indeeling van het vlak.
Elk van deze werken heeft een eigen harmonisch palet, waaruit men het fijn
coloristisch gevoel van den kunstenaar leert kennen. Is zijn sneeuw in pure witten,
zijn interieur in warme bruinen ontworpen, uit felle, sterke kleuren zijn daarentegen
zijn zomerlandschappen ontstaan. In zeldzaam violent blauw zijn de bergen van zijn
landschap St. Marie onder de van zonnegloed lichtende lucht aanschouwd boven de
sterk groene velden.
Partanen studeerde te Parijs. Het is te hopen dat zijn kunst in Nederland de
belangstelling zal ondervinden, die zij verdient.
A.O.

Aquarellen van Albert Neuhuys bij Van Wisselingh.
De groote collectie aquarellen van Albert Neuhuys, die de firma Van Wisselingh in
de April-maand tentoonstelde, was voor menigeen een verrassing. Er is, en de
Larensche schilders van den tweeden en derden rang hebben daar zelf wel schuld
aan, een zekeren tegenzin gekomen tegen al die geschilderde moeders met kinderen
in de wieg, bij een paplepel, aan de borst, in den stoel enz., kortom tegen het
kunstmatig geënsceneerde boerenbinnenhuis-milieu. En al weten wij wel dat vele
schilders, ook Neuhuys en Kever, in den hoek van hun atelier een ersatz-binnenhuisje
hadden ingericht, toch moeten wij wel degelijk onderscheid maken tusschen degeen
voor wien ‘het geval’ alles was, en zij voor wie het slechts als aanleiding diende.
Bij Neuhuys vergaten wij meermalen het onderwerp, en boeide de kleur en het
licht. In zijn aquarellen, die meest voorstudies voor grootere schilderijen waren, maar
die op zich zelf toch volmaakt compleet zijn, zien wij hoe hij daarin reeds niet alleen
de compositie geeft, maar ook de kleurwaarde. Zelfs zijn vele hiervan van een
ongewoon fijne harmonie; het zijn geen voorstudies meer gebleven, maar kunstwerken
op zichzelf. Wij zien dat het onderwerp hem heeft geboeid, niet alleen om de situatie,
om de pose, maar dat hij er reeds zijn schilderij in zag, en er voldoende geheel i n
was om zijn aquarel vlot gewasschen en raak opgezet, geheel door te voeren, tot een
zoo grooten graad van compleetheid, dat ze, wat studies dikwijls zijn, niet alleen van
belang waren voor den kunstenaar zelf, maar ook voor den kunstminnaar.
R.W.P. JR.
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[Nummer 7]
Inhoud van Deel LXVI.
AMIENS, door HUIB LUNS, met 7
illustraties naar teekeningen van den
schrijver

Bladz.
370

‘AUGURES!’, door A.E. DRIJFHOUT

270

BEMINNEN, door BOB SPOELSTRA

274

BERLIJNSCH PORSELEIN (NIEUW), 377
door Dr. GEORG LENZ, met 12 illustraties
BLAUE VOGEL’ (‘DER), uit
93
‘Reisbrieven’, door GUY DE VOS, met 7
illustraties
BRITISH MUSEUM (IN HET), De
Grieken, door J. DE GRUIJTER, II, De
Eeuw van Pericles (Slot) met 11
illustraties

81

BRUG DER ZUCHTEN (DE), door
MAYA HOOGEWERFF, met 3 illustraties

239

CARCASSONNE EN ROGER DE
161
TRENCAVEL, door Mr. C.P. VAN
ROSSEM, met plattegrond en 7 illustraties
CHINEESCH HOUTSNIJWERK, door 308
HENRI BOREL, met 5 illustraties
DE VRIEND, door NINE VAN DER
SCHAAF

119, 186

DROOMWAKE, door FRANS
BASTIAANSE

117

EEN KINDERLOOZE MOEDER, door 195
J. TREFFERS
EXPRESSIONISME, door Dr. MAGDA 155
RÉVÉSZ-ALEXANDER, met 8 illustraties
GAUL (AUGUST), door MARIUS
DAALMAN, met portret door Max
Liebermann en 9 andere illustraties

289

GESTEL (LEO), door Mr. J. SLAGTER, 1
met zelfportret en 13 andere illustraties
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GOES (NAAR AANLEIDING DER
TRYPTIEK VAN HUGO VAN DER)
IN DE UFFIZI TE FLORENCE, door
H.A. GERRETSEN, met 5 illustraties

304

GROEIENDE SCHILDERKUNST, door 217
A.M. HAMMACHER, met 13 illustraties
HERINNEREN, door TONY DE RIDDER 312
HONGAARSCHE MODERNE
385
SCHILDERKUNST, door A.J. VERBEEK
VAN DER SANDE, met 6 illustraties
INKEER, door ANNIE SALOMONS

92

JAARS LAATSTE LIED, door FRANS
BASTIAANSE

383

KINDEREN, door JET LUBER

343

KOOHWEK, DE BOOGSCHUTTER,
door AART VAN DER LEEUW, Slot

48

KRONIEK

59, 131, 203, 275, 347, 419

LILJEFORS (BRUNO), door Dr. K.E.
RUSSOW, met 10 illustraties

73

LONDEN (MET EEN SCHETSBOEK 302
DOOR), door JAN POORTENAAR, II,
Parken, Pleinen, Straten, met 6 illustraties
naar teekeningen van den schrijver
NEDERLANDSCHE CARICATUUR 19
(AANVULLENDE NOTITIES OVER),
door CORNELIS VETH, III, Emblemen,
met 12 illustraties
NIET ALS DE BOOMEN, door TONY
DE RIDDER

313

NôFRIT, door J. SLAUERHOFF

130

OP HOOGE GOLVEN, door HERMAN
ROBBERS, VII-XII (Slot)

32, 102, 171, 244, 319, 389

OPTIMA, door KAREL VAN DE
WOESTIJNE, I-IV

98

't PAARDJE, door Z. VERSTIJNEN

271

RUTH, door JAN R.TH. CAMPERT

193

SAMENDRIFT, door ROEL HOUWINK

259, 335
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Leo Gestel,*)
door mr. J. Slagter.
Aan Leo Gestel's Vader en aan de nagedachtenis van zijn Moeder.
WEER eens, op een morgen, slaan wij het paadje in naar de werkplaats - het woord
atelier is daarvoor te elegant - die daar ligt vlak bij de romantische ruïne van de
Bergensche kerk, maar ver van de romantiek! Die werkplaats - ruwe bolster - is een
onaanzienlijk steenen schuurtje, meer niet.
Wij gaan de deur in en wringen ons tusschen dichte rijen van doeken, waarboven,
op houten stellages, weer andere doeken en teekeningen staan als in een pakhuis,
met typischen zin voor orde gerangschikt. En zoo geraken wij in een kleine, vrije
ruimte, die, geloof ik, ieder jaar weer kleiner wordt naarmate de arbeid groeit, en
waarin een oude divan staat en nog juist plaats genoeg is om te werken in het rustige
licht van het hooge raam. ‘Over een tijdje,’ zegt Gestel, kan ik er niet meer in of uit!’
Dit teekent dezen enormen, onverzettelijken werker. Want immers, hij werkt van
vroeg tot laat, zit des zomers vaak den heelen dag buiten met wat brood in den zak
om maar geen uur te verliezen, werkt dan zes dagen lang, vaak zoo laat, dat een boer
hem zegt: ‘Man, ik begrijp niet hoe jij nog wat kan zien, maar ik ga naar bed!’ En
dan Zondags thuis even uitblazen....
Hij wacht niet op inspiratie: die komt wel, al werkende. Nooit tevreden met het
bereikte, arbeidt hij gestadig voort aan den opbouw van zijn kunst, blijft hij zoeken
naar steeds schoonere uiting. Studie en nog eens studie. Hij begint met zich rekenschap
te geven van alles, wat zich aan zijn oogen vertoont en bestudeert vormen en kleuren.
Eerst als hij die kent, gaat hij ze herscheppen tot elementen van zijn kunst.
Tegenwoordig begint men vaak aan het einde en zien wij jeugdige beginners tot een
op goed geluk aangegeven synthese komen zonder dat zij datgene kennen, wat zij
dan meenen te hebben gesynthetiseerd. O zeker, wanneer een begaafde zooiets
onderneemt, valt het wel eens goed uit, maar zulk een alleenstaande uitslag kan nooit
een basis zijn om er een leven van scheppen op te bouwen.
Wanneer wij den omvangrijken arbeid van Leo Gestel beschouwen,

*) Een kunstreis, in Januari van dit jaar begonnen, heeft Leo Gestel o.a. in Dresden gebracht.
Van Dresden uit bezocht hij ook het Ertsgebergte, waar hij veel teekende. De lithografie,
tegenover deze pagina afgedrukt, is een motief uit het Ertsgebergte.
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zien wij, dat hij zich met zulk een min of meer toevallig succes en ook met het ‘à
peu-près’ nooit tevreden heeft gesteld, maar dat zijn kunst van den aanvang af op de
stevige grondvesten van studie en overdenking heeft gestaan. Zelfs in zijn eersten
tijd, toen in tal van charmante, vlotte teekeningen het mondaine groote-stadsleven
in hem een vertolker vond, bleven die toch in alle onderdeelen getuigen van de vaste
hand van een, die de uiterlijke verschijning van dat leven in de finesses kende en
werden zij nooit het met trucjes half-gemaskeerde vooze samenraapsel van eigen
onmacht en gestolen motieven, dat ons als z.g. mondaine schetsen zoo vaak wordt
voorgezet.
Om zich van een bepaald onderwerp op de hoogte te stellen, schuwt Gestel het
niet, om een gegeven lang achtereen telkens weer opnieuw te behandelen, net zoolang
tot hij het van alle kanten kent en daarvoor eindelijk het maximum van
uitdrukkingsvermogen heeft gevonden. Daar zijn b.v. de verschillende ‘staten’ van
het geschilderd portret van den dichter Rensburg uit 1913, die van de haven van
Mallorca uit 1914, de reeks van kolossale teekeningen van zonnebloemen uit 1916
en 1917. Later in 1921 en 1922 ontstaan weer groote verzamelingen van teekeningen
en composities uit de Beemster, van jong vee onder bloeiende boomgaarden, allemaal
studies, welke dan eindelijk leiden tot meer principieele composities, waarin de
toevallige momenten zijn uitgeschakeld en het meest-wezenlijke met het grootst
mogelijke uitdrukkingsvermogen wordt verbeeld.
Het oeuvre van Gestel vertoont in zijn verschillende perioden groote uiterlijke
verschillen, hetgeen verband houdt met zijn ontwikkelingsgang, waarin wij hem nu
aan het eene, dan aan het andere element bijzondere aandacht zien wijden en dat niet
moet worden uitgelegd als weifelachtigheid, zooals wel eens geschiedt. Die verschillen
zijn ook maar uiterlijk, want in het wezen van zijn kunst is zooveel, dat nooit is
veranderd. In al zijn werk is eenzelfde wil te onderkennen, een gelijke fijne, naar
evenwicht en diepte zoekende geest, die ruwe excessen mijdt, maar die ook alles
schuwt, wat het werk voor het publiek aantrekkelijk zou maken door gebruik van
buiten de kunst staande middelen. Dit werk heeft eenzelfden stijl, dien wij als Gestel's
geestelijk bezit steeds terugvinden. Hoe het zich ook vertoont, het is uit eenzelfde
overtuiging voortgekomen en het transigeert niet met materieele aanlokkelijkheden.
Intusschen zijn die uiterlijke verschillen groot genoeg om in dit oeuvre
verschillende perioden te zien, welke elkaar duidelijk opvolgen en waarin telkens
een der vele elementen, waaruit een kunstwerk kan bestaan, wordt bestudeerd en
daardoor op den voorgrond wordt geschoven. Van den aanvang af zien wij Gestel
doende om zoo het eene na het andere element in zijn werk te verzorgen, zooveel
mogelijk met behoud van vroegere vondsten.
Slaagt hij er in, zulk een element tot zoo volmaakt mogelijke uiting
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te brengen, dan ontstaat ten slotte werk, dat een sterke eenheid vertoont, allereerst
doordat met een zekere doordachte eenzijdigheid een bepaald element tijdelijk als
uitgangspunt wordt gemaakt en voorts omdat meestal een bepaald gegeven als
aanleiding dient.
Maar juist tengevolge van het principieel doorvoeren van zulk werk, gaat hij dan
die eenzijdigheid voelen als een tekort. Een wending treedt in en een periode van
hernieuwd zoeken, nu in andere richting, volgt, met het verkregene als basis. En zoo
zien wij het werk voller en dieper worden, zien wij den schilder, steeds meer
technische moeilijkheden te boven komende, zich vrijmaken tot zoo sterk mogelijke
uiting van wat in zijn ziel omgaat.
Vaak na zulk een wending keert Gestel voor een wijl terug naar de natuur om zich
opnieuw te vergewissen van vormen en kleuren. Want is de natuur niet het leven zelf
en de eeuwige bron van alle kunst? Zeker: deze studie der uiterlijke verschijningen
laat minder ruimte voor de ziel, maar zij verhoogt het ‘kunnen,’ dat een kunstenaar
al om zijns naams wil toch moet bezitten! En tevens loopt hij daardoor minder gevaar
om in een klein, al te kunstmatig gedachtenkringetje te gaan ronddraaien en binnen
de vier wanden van het atelier werk te gaan uitbroeden, dat bij gebrek aan een rijk
en warm-voedend leven dood wordt geboren. Die voortdurende studie en dat telkens
uittreden uit de abstractie onderhouden het levenswarme in het werk en in die
voortdurende wisselwerking van stilstaan en om zich heen zien en dan weer verder
gaan stijgt de kracht tot uiting van wat de kunstenaar zich droomt als het ideaal van
zijn kunst. Rodin, die in de laatste jaren van zijn leven wel eens een huivering kreeg,
als hij jonge beginners met zwier naar het palet of den beitel zag grijpen, vaak zonder
ander geestelijk bezit dan hun onstuimig verlangen om een kunstwerk te scheppen,
Rodin zag dien stortvloed van onrijpe, machtelooze voortbrengselen rijzen en hij
zeide ten jare 1911 in zijn raadgevingen aan jonge kunstenaars, dat de kennis der
waarden, der verhoudingen en kleuren noodzakelijk is en dat het krachtigste gevoel
wordt verlamd, als de hand haar vaardigheid mist. ‘Que deviendrait - riep hij uit - le
plus grand poète dans un pays étranger dont il ignorerait la langue? Dans la nouvelle
génération d'artistes, il y a nombre de poètes qui, malheureusement, refusent
d'apprendre à parler. Aussi ne font-ils que balbutier’.
Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat het métier alles is en dat het tenslotte iets meer
zou zijn dan het m i d d e l om schoonheid te scheppen. Zooals het kind in zijn
gestamel soms een directer en vollediger uiting weet te geven aan een bepaald
sentiment of begrip dan een over groote woord-techniek beschikkend schrijver, zoo
kan soms de onbedreven doch innerlijk bewogen en bewuste kunstenaar iets scheppen,
dat in zijn onbeholpenheid meer zegt en dieper treft dan een in den vorm volmaakt
werk van een in het métier
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doorkneed doch innerlijk onbelangrijk man. Kunst komt nu eenmaal uit de diepste
schuilhoeken van de ziel en hoe zij zich ten slotte belichaamt, is voor het grootste
deel het resultaat van zoo verborgen dingen des geestes, dat wij er nooit in zullen
slagen ten deze wetten of voorspellingen te maken.
En dit brengt me vanzelf op het voorbehoud ten opzichte van het bovenstaande,
dat wij nu wel voor ons eigen gemak Leo Gestel een vakje kunnen geven in de
ladenkast der schilderkunst - F.M. Hübner rangschikt hem niet onaardig in diens
lezenswaardig boekje ‘Die neue Malerei in Holland’ onder de ‘Idealisten des Raums’
- doch dat dit niets meer is dan een klassificatie-manie, welke gemak brengt voor
het oogenblik, doch niet bijdraagt tot verheldering van inzicht. Ook stoort een schilder
zich niet aan zulk een indeeling en hij springt op een goeden dag uit het vakje. In
zijn jongste werk is Gestel er met élan uitgesprongen! Zelfs de hierboven besproken
perioden-indeeling is toch eigenlijk maar kunstmatig; ze kan alleen als werk-hypothese
dienen om het zoo omvangrijke oeuvre van Gestel te kunnen rangschikken. Ook aan
zulk een verdeeling stoort een kunstenaar zich niet en in zijn steeds onberekenbare
uitlaaiingen zal hij plotseling iets maken, dat aan alle verdeeling ontsnapt, zal hij
soms in een veel ouder werk zich naar ons gevoel schooner en vollediger uiten dan
in nieuweren arbeid, waarin oogenschijnlijk meerdere elementen zijn opgelost, maar
waaraan de ‘vonk’ ontbreekt. En hoe verschillend een kunstenaar zich uit, zijn
persoonlijkheid blijft ten slotte dezelfde.
Blijft overigens onze heele beoordeeling niet altijd benadering? Wij kunnen vaak
niet eens precies zeggen, waarom wij iets mooi vinden - telkens zal het mysterie van
de kunstenaars-persoonlijkheid ons voor vragen stellen, die wij niet kunnen oplossen.
Gestel bij een programma in te deelen, zal ik ook niet probeeren; met stelligheid
kan alleen worden gezegd, dat hij staat buiten het naturalisme in zijn verschillende
vormen (impressionisme, luminisme) en dat voor hem het ‘onderwerp’ derhalve
slechts van belang is als een uitgangspunt voor schepping van composities van meer
geestelijken inhoud, waarin nu eens het decoratieve element, dan weer de
kleur-aandoening, de vormgeving of de ruimte-idee de wijze van verbeelding
beheerscht. Daarin is hij verwant aan anderen, als Jan Sluyters, Matthieu en Piet
Wiegman, Arnout Colnot, om naar enkelen te noemen.
Sluyters en Gestel hebben hun luministische periode gehad, maar thans staan zij
allen duidelijk tegenover het naturalisme, doch zij verliezen daarbij niet de aanraking
met de natuur en vervallen niet in het van de schilderkunst afgestorven nihilisme van
Mondriaan, Van der Leck e.a. van welke richting de eenige nog op te lossen
inconsequentie is, dat zij het doek niet in de meeste absolute abstractie blank laat.
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Onverzettelijk heeft deze groep, ondanks de onverschilligheid of de afkeuring van
het publiek, vastgehouden aan haar denkbeelden en daarvoor een vaak harden strijd
moeten strijden. Het is een geluk, dat zij al van den aanvang af bij enkelen de moreele
en stoffelijke waardeering heeft gevonden, welke het haar mogelijk maakte voort te
werken. Onder hen neemt de verzamelaar P. Boendermaker een voorname plaats in;
zijn naam zal aan die groep verbonden blijven omdat hij vooral het is geweest, die,
volkomen onbaatzuchtig en met een fijn begrip voor haar beteekenis, van deze
jongeren een collectie hunner beste werken bijeenbracht en hen overigens, waar hij
kon, met raad en daad bijstond. Van deze collectie is een deel in bruikleen afgestaan
aan het Stedelijk Museum te Amsterdam, waar zij zoodoende in het midden van de
openbare belangstelling is geplaatst. Met evenveel sympathie kunnen de verzamelaars
W. Beffie en Dr. Esser worden genoemd; verschillende van de beste werken dezer
jongeren bevinden zich verder in de collecties-mevr. Kröller, H.P. Bremmer en W.
Scherjon. Volledig is dit lijstje gelukkig niet*).
***
Leo Gestel werd in 1881 in Woerden geboren, waar hij nog een paar jaren
schildersleerling was bij zijn vader, huis- en decoratieschilder, die zelf in vrijen tijd
teekende en schilderde. Zoo kwam de jonge Gestel uit een omgeving, waarin hij niet
alleen de verftechniek leerde - welk een voorrecht ook dit - doch waar hij bovendien
opgroeide in belangstelling voor de beeldende kunsten. Na middelbaar onderwijs in
Utrecht legde hij in 1903 het eindexamen aan de Rijks Normaalschool voor
teekenonderwijs te Amsterdam af en toen begon zijn eigenlijke kunstenaarsloopbaan
met het illustreeren van boeken en het werken voor reclame-doeleinden. In zijn vrijen
tijd maakte hij tal van figuurstudiën zoowel te Amsterdam, waar hij woonde, als des
zomers in de buurt van Woerden (kermisstudies uit Noorden en Nieuwkoop).
Landschapstudies volgden in 1905 tijdens een zomervacantie in Laren en in 1906
begon hij wat meer tijd te krijgen om te schilderen. Uit datzelfde jaar dagteekent een
groote, knappe teekening, ‘Rembrandtfeesten’, een hossende menigte bij avond.
Uit die jaren stammen ook een menigte teekeningen van het mondaine (meest van
het demi-mondaine-) grootestadsleven; hij had de psyche van dit leven ‘der deernen
praal en val’ wel begrepen en hij illustreerde het op de hem toen eigen vlotte manier,
maar zonder oppervlakkig te worden.
Toch kon dergelijk werk hem op den duur geen voldoening geven; bij alle snelle
bevattingsvermogen voor uiterlijke karakteristiek zocht zijn

*) Eenige werken konden bij dit artikel worden gereproduceerd, dank zij de welwillendheid
van P. Boendermaker en mevr. Kröller, in wier bezit zij zich bevinden.
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ernstige aanleg toch wel dadelijk naar andere problemen en allereerst naar dat van
het Licht. Meer en meer gaat hij schilderstudies maken en in 1907 komen dan eerst
lamplichtstudies, waarin getracht wordt de zuiverheid en intimiteit van figuren in
lamplicht weer te geven. Studies van zonlicht volgen. Dit werk zet hij in 1908 voort,
deels in Amsterdam, deels in en om Nijmegen en uit dit jaar zijn eenige pittige kleine
schilderijen van Amstellandschappen buiten de stad, waarin hij, hoewel nog niet
pointilleerende, toch reeds naar de vibratie van het licht schijnt te zoeken.
Kort daarop gaat hij dan over tot pointilleeren en hij, die zoo harstochtelijk de
kleuren en het licht bemint, kan zich dan heelemaal geven aan schilderijen, waarin
de puur naast elkaar gezette verf-stippen tot een krachtig-levend geheel samenvloeien.
Hoe langer hoe meer krijgt zijn werk nu een eigen karakter; hoewel pointilleerende,
doet hij dat toch weer op zijn eigen manier. Lamplicht- en naaktstudies en
landschappen (streek om Nijmegen) volgen en in het begin van 1909 schildert hij in
fijn-grijzen toon het gepointilleerde liggende naaktfiguur, dat zich thans, met meer
werk van Gestel, in de collectie-mevr. Kröller bevindt en hier is afgebeeld. Dit
naaktfiguur is niet alleen een hoogtepunt van zijn kunnen uit die jaren, maar het is
nog altijd een van zijn beste werken. Het is een prachtig brok van gedempte kleur
en in het fijn-grijze lichtwaas is de figuur met groote zekerheid en gevoeligheid
opgebouwd.
Veel landschappen in kleur-divisie schildert Gestel in 1909; uit dat jaar dateeren
zijn zeer krachtige landschappen uit de buurt van Montfoort, waarin het divisionisme
met vervaarlijk élan is toegepast en dan ondergaat hij in Hatert bij Nijmegen de
gouden verrukkingen van den herfst; zijn werk uit dien tijd is één jubel van kleur en
hij schijnt zich aan de uitbundige tinten niet te kunnen verzadigen. Toch treedt reeds
een sterk-decoratief element, teeken van bezinning, naar voren, dat zich later meer
principieel ontwikkelt.
Een reis naar Parijs in 1910 beëindigt het verblijf bij Nijmegen, maar maakt ook
een eind aan deze naturalistisch-luministische periode en in dit jaar wordt bij Gestel
een groote zwenking zichtbaar naar dieper aanschouwing. Hij keert in tot zichzelf
en bemerkt, dat toch ook in het luminisme niets nieuws meer te zeggen valt en hij
voelt steeds scherper dat men aan een schilderij toch hooger eischen mag stellen dan
dat het de uiterlijke dingen op een schoone wijze nadrukkelijk weergeeft. Dit gebaar
van het zich afwenden van den tot de uiterste perfectie opgevoerden cultus van het
naturalisme zien wij ook Sluyters op een gegeven oogenblik maken; al eerder had
de oudere Toorop het luminisme verlaten om gehoor te geven aan diepere
levens-instincten. Zij allen zijn kinderen van onzen tijd, die, met bewustheid het
geestelijk tekort wetend van de Haagsche School met haar epigonen en het tekort
van het luminisme aan den lijve
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hebbende wedervaren, hun eigen wegen inslaan, zoekend naar hooger doeleinden,
voortbouwend weder op de stylisten Cézanne en Gauguin en de diepe
levensdoordringing van Vincent van Gogh.
In 1910 in Amsterdam teruggekeerd, gaat Gestel weer figuur behandelen (veel
pastels) en nu zien wij duidelijk het verschil met vorige jaren. Het vlot-charmante
in de voordracht, het uiterlijk-bekorende verdwijnt en hij gaat zijn composities, eerst
aarzelend maar later met volle overtuiging, ordenen tot een geheel van strenge
structuur en tegelijk gaat hij zich meer verdiepen in den geestelijken inhoud van zijn
figuur met weglating van het uiterlijk-karakteristieke, m.a.w. hij komt dan voor het
eerst tot die schifting, ordening en samenvatting, welke wij tegenwoordig met een
veelmisbruikt woord ‘synthese’ noemen.
Dit jaar en 1911 zijn bijzondere jaren in Gestel's ontwikkelingsgang, want hij
bereikt daarin reeds zooveel, dat wij nu, twaalf jaren verder, naar dat werk terugzien
met bewondering voor zijn gaafheid, stijl en distinctie. Zijn figuren en decoratieve
stillevens uit dien tijd treffen door de prachtig-evenwichtige vlakken, waartoe zij
zijn herleid. Bloemen en vruchten in die stillevens hebben een geheel andere
beteekenis dan die in later werk. Zal hij later bloemen schilderen om hun volle, rijke
kleuren of om hun fijne geheimzinnigheid, vruchten om hun symbool van weelde,
nu zijn zij slechts decoratieve haast vlakke plans, waarin hun vormen tot het
eenvoudigste zijn teruggebracht en die nu alleen maar een rol spelen in het bouwen
van een coloristisch en lineair evenwicht. Behalve de stillevens, waarvan een der
beste, uit de collectie-Mevr. Kröller, hierbij is gereproduceerd, noem ik hier uit dien
tijd zijn vrouwenfiguren met zonnebloemen of vruchten. In een lichten toon zijn al
deze werken geschilderd; de kleurwerking wordt niet meer verkregen door
pointilleeren maar door het tegen elkaar zetten van kleurvlakken.
Maar Gestel zoekt verder. De strenge indeeling van de ruimte had hem bezig
gehouden, maar nu zoekt hij er naar om de suggestie te geven van de oneindigheid
der ruimte zelve. Hiervoor vindt hij steun in het cubisme en hij gaat nu de vormen
min of meer geometrisch ontleden (segmenten) en tracht dan de idee der ruimte uit
te drukken, niet meer door de natuur te bezien als een tooneel met coulissen, maar
door de gebroken vlakken naast elkaar te verschuiven, waardoor inderdaad een
suggestie van ruimte kan worden gegeven zonder hulp van perspectief, belichting
en atmospheer. Hij wil aldus het beeld zoo bewust in de ruimte plaatsen, dat wij er
de oneindigheid van de ruimte in voelen. Duidelijk blijkt dit streven in
bloemenstillevens uit 1913, waarin het geheele vlak is gevuld met de in veelvuldig
gebroken vlakken weergegeven bloemen, welke als door een kaleidoscoop zijn
gezien. De rust der decoratieve stillevens is verdwenen. Ook enkele portretten (b.v.
het Meisje in Syrisch costuum) zijn op die manier gedaan.
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Sterker dan in deze stillevens en portretten, die meer als interessante proefnemingen
beteekenis hebben, geeft hij de ruimte-suggestie in enkele landschappen; die
beschouwende, voelen wij ons niet meer tegenover het beeld staan maar ons zelf als
het ware in de ruimte opgenomen. Een bijzonder goed landschap uit dien tijd is een
‘Septembermorgen’ en vergelijken we dat met de kleurige herfstlandschappen uit
de streek van Nijmegen (1909) dan zien wij, hoe hij nu met minder middelen, immers
met weglating van de naturalistisch-geziene attributen van den herfst, meer de emotie
van den herfst geeft in een geheel van schuivende, lichte kleurvlakken, waarin wij
het beeld wel terugvinden, doch waarin dat beeld als ‘onderwerp’ geen beteekenis
meer heeft. Het doek is helaas om zijn zeer subtiele overgangen van lichte kleuren
voor reproductie minder geschikt. Merkwaardig is nog, dat het - evenals veel der
latere landschappen - buiten, midden in de natuur is geschilderd en dat dus het geziene
direct tot deze compositie is verwerkt. En dit zal ook wel de reden zijn, dat het ons
niet aandoet als geschilderde theorie, maar dat het levend en boven het ‘middel’
(want een ‘middel’ blijft deze ruimte-verbeelding) is gebleven.
In 1913 weet Gestel zich geheel boven dit ‘procédé’ te verheffen in zijn schitterende
reeks portretten van den dichter Rensburg, portretten zoo suggestief van vorm en
zoo intens weergevend de brandend-nerveuse onrust en bizarre gedachten binnen dit
kantige dichterhoofd, zoo scherp in de strenge belijning van het wezenlijke van dezen
dichter, dat ik ze tot het beste reken, wat in de portretkunst bestaat. Waar wij in
vroegere min- of meer cubistische portretten van Gestel de opzettelijkheid van het
middel soms te sterk voelen, zijn hier voorstellingswijze en inhoud tot volkomen
harmonie verklonken, en voelen wij in iedere lijn, in ieder vlak de weerspiegeling
van des dichters persoonlijkheid. Er is in deze reeks portretten een intense
levensspanning; geen ‘belle peinture’, maar een bereiken van veel verder doeleinden
der schilderkunst.
Tot vruchtbaren groei komen deze schildersjaren in 1914, waarin de belangrijke
studies ontstaan, geschilderd tijdens een verblijf op het eiland Mallorca. Evenals in
de portretten van Rensburg is hierin de volle harmonie bereikt tusschen het beeld en
de wijze, waarop het is weergegeven. Twee dingen treffen hierin: het prachtige
kleuren-gamma en de fijn-gespannen zekerheid, waarmee rhythme is gebracht in de
wonderbaarlijke speling van vlakken, welke het onderwerp nog even aanduiden. Het
meest suggestief van deze studies zijn wellicht de Havens met de dooreenwriemeling
van op den golfslag deinende schepen, masten en gereefde zeilen, waartusschen de
huizen eveneens schijnen te bewegen. Dat zachte deinen in het gulden zuiderlicht is
voortreffelijk verbeeld. Het geheele palet is in dit Mallorcaansche werk verfijnd tot
een toonschaal van subtiele verhoudingen en, hoewel Gestel later in zijn motieven
uit de Beemster de
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natuur dieper heeft verstaan, vertoont deze Spaansche periode een zoo vaste eenheid
van zuivere vormgeving en fijne kleur, dat wij die als een hoogtepunt in Gestel's
ontwikkelingsgang moeten beschouwen.*)
In de volgende jaren zien wij bij Gestel twee krachten werkzaam: de
Mallorcaansche studies verwerkt hij in steeds verder gaande abstractie (1916 en
1918) maar tegelijk werkt in hem de reactie daarop en dringt hij met een zich weer
gansch-nieuw openstellen voor de Natuur haar Rijk binnen en verdiept hij zich weer
in het aan vormen en kleuren zoo rijke land van Bergen. Het is een terugkeer naar
het reëele, maar geen terugkeer tot het naturalisme, want van de eens-gevonden
ruimte-vertolking en van zijn behoefte aan rhythmiek blijft wel zooveel behouden,
dat in deze natuurstudies de persoonlijkheid van den kunstenaar toch nergens schuil
gaat achter de uitbeelding.
Afzonderlijk dienen we hier te noemen de reeks van magistrale teekeningen van
zonnebloemen, voornamelijk uit de jaren 1916 en 1917. Dit onderwerp - hoe geliefd
was het ook bij van Gogh - brengt hij tot groote composities in houtskool en
gewasschen krijt, enkele in aquarel, waarin de klemtoon is gelegd op het majestueuze
en toch zoo geheimzinnige van deze wonderlijk-groote bloemen. Bracht de
Mallorcaansche periode een verfijning van palet, in deze geteekende composities
van zonnebloemen treft een rijker en dieper geschakeerd zwart-en-wit; prachtig zijn
hier de donkere en half-donkere tinten, waartusschen de bloemen vreemd opgloren.
Maar in deze zonnebloemen en, nog duidelijker, in andere bloemenstillevens uit
1917 zien wij nog iets, dat belangrijker is, n.l. hoe Gestel's houding ten opzichte van
de Natuur gaat veranderen. Hij is niet louter meer degene, die alleen maar door
vormen en kleuren in de natuur wordt geboeid, maar hij ondergaat meer en meer de
emotie van het groote Geheim, het nooit-te-begrijpen, wonderbaarlijke leven, dat
zich in de Natuur uit. En nu is een bloem toch nog meer dan een decoratief of
stylistisch moment, want het Wonder van het Leven sluimert in haar kelk: is die
bloem niet zelf een wonder? En het landschap: is het van dat wonder niet vol? En is
juist dat Wonder niet belangrijker dan nog de vormen, waarachter het verscholen is?
Ik denk hier aan de woorden van den schilder J.A. Zandleven, die het karakter van
zijn eigen kunst aldus aangaf: ‘Ik aanvaard de werkelijkheid, maar zie achter haar
verschijning het Wezen, dat voor mij niets anders is dan het Wonder’.
Naar den gevoelsinhoud is er dus omstreeks 1917 een kentering in Gestel's werk
waar te nemen, doch ook naar den vorm. Hoewel in al zijn arbeid een sterk decoratief
element aanwezig is, komt in den vorm toch in zooverre een verandering, dat de
kleur voller en rijker wordt en dat tegelijk, nu

*) Volledigheidshalve zij hier nog gewezen op de bekende reeks van schetsen uit 1914 ‘de
Vlucht uit België’, werk van meer-journalistieken aard, dat hier buiten bespreking kan blijven.
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het evenwicht niet meer wordt gevonden in het naast elkander stellen van de in
veelvuldig gebroken vlakken ontlede vormen, evenwicht wordt gezocht door
verdeeling van accenten, door m.a.w. de lichten en donkerten zoo te ordenen, dat
daardoor weer een rhythmisch geheel ontstaat. Naar inhoud en vorm is naar mijn
gevoel zulk een nieuw werk het zoo fijne Stilleven met gladiolussen uit 1917 (aquarel),
waarin nu duidelijk de bloem niet meer als decoratief onderdeel een bescheiden plaats
inneemt in een decoratief geheel, maar als zelfstandig levend ding het middelpunt
vormt. Het beleven van het mysterie van de bloem is hier de aanleiding tot dit werk
en dat mysterie is in de teere blankheid der zuivere kelken heel mooi gegeven.
In 1917 en 1918 heeft Gestel geteekend en geaquarelleerd, veel groote stillevens
met bloemen en vruchten, maar ook landschappen. De in het voorjaar van 1919 te
Amsterdam gehouden tentoonstelling van de Hollandsche Kunstenaarskring bevatte
daarvan een groote verzameliing. Belangrijke teekeningen uit de jaren 1916-1918
zijn ‘Oud Schuylenburgh’ (1916) en vooral de Boerderij met koeien (1917), in welk
laatste motief, ook in 1918 verwerkt, dat diepere beleven van de natuur krachtig tot
uiting komt. Het is een zeer eenvoudig motief: voor een hooggedakte boerderij,
tusschen boomen met breed-welvende bladerschermen, staan in een melkbocht de
blanke en zwarte koeien om gemolken te worden. Tusschen de diepe donkerten van
het dak, de boomen en de donkere beesten is het hooge accent gevonden in het op
de ruggen van een paar witte koeien en op een hek vallend licht. Het is een compositie
van landleven in weidsche rust, in groote vormen opgebouwd en ontstaan uit een
ontroering, die meer was dan de impressie van het oogenblik, waaraan de Haagsche
School is doodgebloed.
De zomer van 1919 drijft Gestel weer naar buiten en gedurende vele maanden
werkt hij in Koedijk en komt terug met een vracht studies, waaruit enkele meer
doorwerkte composities ontstaan als de Arbeid op de akkers, teekening van groote
kracht, in het sentiment verwant aan Van Gogh en de Vaart met schuitjes, een
levendige verbeelding van het drukke gedoente der scheepjes met blanke zeilen,
waarin de blauw-gekielde boeren bezig zijn. In dit Koedijksche werk is een streven
merkbaar naar het weergeven van het weelderige, vruchtbare van dat land. Het vormt
een overgang naar de belangrijker jaren 1921 en 1922, waarin Gestel, voortbouwend
op het beste, wat hij tot dan heeft bereikt, in zijn Beemsterwerk tot een volheid en
rijpheid van kunnen komt, welke ieder zullen verheugen, die zijn ontwikkeling van
den beginne af met stijgende belangstelling hebben gevolgd.
Reeds in 1920 was Gestel in zijn stillevens gekomen tot een grooter rust en grooter
vereenvoudiging van vorm en trachtte hij meer met enkele
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lijnen de essentie van een voorwerp te geven; dat streven zet hij met zijn
Beemster-motieven voort en ook in eenige geteekende portretten, waarin hij met
enkele simpele lijnen het wezenlijke tracht te bereiken. De diepere aanschouwing
van de Natuur als het uiterlijk kleed van het Wonder, reeds in 1917 kenbaar, komt
nu tot volle uiting in dezen arbeid uit 1921 en 1922, dat voor een belangrijk deel uit
dierenstudies en lente-composities bestaat (jong vee onder bloeiende boomen).
Wat wij hierin nu het meest bewonderen, is niet gemakkelijk onder woorden te
brengen. Zijn het die prachtige blanke tinten en diepe zwarten tegen elkaar, is het de
bewondering voor de wijze, waarop, na tallooze voorstudies, eindelijk in één enkele
lijn van absolute zekerheid en gaafheid heel dat teere wezen van een jong dier zoo
wonderlijk-suggestief is gekarakteriseerd? Dat teere welven van zoo'n zacht-behaarden
rug, dat kantige, ingespannen luisteren en in jonge nieuwsgierigheid uitstaan van de
opgerichte ooren, dat nog weeke, onzekere staan op de jonge pooten, hoe is het alles
scherp en raak neergezet, evenals die in enkele groote vormen gebouwde bloeiende
boomen. Meest van al geloof ik, dat dit werk tot ons spreekt, omdat het ons de emotie
geeft van een der heerlijkste dingen in een menschenleven: de ontroering van de
aanschouwing en beleving beide van het prachtige, onmetelijke-rijke,
diepst-geheimzinnige der zich steeds weer in nieuw leven voortzettende Natuur. En
nu Gestel ons dát heeft gegeven in den rijpen groei van zijn kunnen en wij ook de
met hem verwante kunstenaars zich in die richting zien bewegen, voelen wij ons met
vertrouwen de toekomst ingaan. Want wij zijn uit het rauwe realisme en het nauwe
formalisme: de beeldende kunst is weer rijker geworden en tot hooger doel gestegen!
***
Hoezeer Gestel in zijn gansch eigen vorm thans dat wonderlijkste en meest
gecompliceerde, dat toch altijd de mensch is, weet te benaderen, blijkt uit een zijner
jongste werken uit 1922, het hier gereproduceerde portret van J.H. Toorop dat ons
den geest van dezen ouderen kunstenaar evenals diens machtigen, oosterschen kop
vol geheimen en vreemde sentimenten zoo volledig veraanschouwelijkt.
Tot deze hoogte is Leo Gestel nu gekomen: twintig jaren van heel hard werken pas un jour sans une ligne - liggen achter hem. Maar ook twintig jaren van
onwankelbare trouw aan een hoog besef van kunstenaars-integriteit, die niet gedoogt,
dat een beginsel wordt verkocht.
In onze moderne schilderkunst is Leo Gestel een der leidende figuren. Meester
over den vorm als weinigen, van een steeds oprechte distinctie in al zijn werk, steeds
rijker wordend in zijn coloriet en dieper grijpend naar
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het levensmysterie, behoort hij tot diegenen, tot wie wij opzien als tot de vernieuwers
van de, na het impressionisme in kunstigheid, bloedarmoede of burgerlijke platheid
doodgeloopen schilderkunst.
Heeft men wel eens kunnen vreezen, dat ook Gestel, met zijn verschillende vormen ruimte-experimenten, zich al te veel zou verliezen in formuleeringen, de zoo
vruchtbare laatste twee jaren hebben die vrees wel heelemaal ongegrond gemaakt.
In het bezit van een eigen uitdrukkingswijze heeft Gestel nu zijn kunst van zoo innige
menschelijkheid vervuld, dat wij, daarbij niet meer denkende aan de middelen,
waarmee zij is opgebouwd, de zuivere ontroering ondervinden, welke wij voelen,
als wij staan tegenover kunst, waarin het ‘middel’ is overwonnen, het overbodige en
het toevallige zijn verdwenen en waarin wij de groote stroomingen van ons innerlijk
leven terugvinden.
Toen Rodin zijn waarschuwend woord tot de jonge kunstenaars richtte, vermaande
hij hen, om nooit te wachten op inspiratie. En hij vatte zijn lessen in deze woorden
samen: ‘Les seules qualités de l'artiste sont sagesse, attention, sincérité, volonté.
Accomplissez votre besogne comme d'honnêtes ouvriers’.
Naar deze woorden, zoo vol van een verheven, ernstig besef van des kunstenaars
taak, heeft Leo Gestel zich wél gedragen!
Leiden, Januari 1923.
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Touraine in de Fransche geschiedenis,
door Ir J.H. Plantenga.
II.
HET is niet mogelijk zeven kasteelen werkelijk goed te zien in twee opeenvolgende
dagen. Men verwart dan de geschiedenis, de indrukken vervagen en de belangstelling
verslapt. Daarom zijn we dan ook eerst een paar dagen in Tours gebleven, hebben
er in de naaste omgeving gewandeld, in St. Avertin geroeid en gezwommen en langs
de heuvels heerlijk geluierd, tot vier dagen nà onze eerste tocht een tweede ons naar
't Westen bracht, langs Villandry, Azay-le-Rideau, Langeais en Luynes.
Tours zelve, een provincieplaats met een levendig straatverkeer - het is een centrum
voor de toeristen van midden-Frankrijk - vertoont twee gemakkelijk te onderscheiden
bloeiperioden, namelijk het begin der 16e en het einde der 18e eeuw, doch ook voor
dien was de stad lang niet zonder beteekenis en een profusie van beroemde namen
is aan haar geschiedenis verbonden. Uit de zeer vroege tijden van het Christendom
zijn het St. Martin, de Heilige van Tours, en St. Grégoire; later, in het begin der 9e
eeuw, is Alcuïnius, de geleerde raadsman van Karel den Grooten, er abt van het
Martinusklooster. Dan, na de 15e eeuw, zijn het kunstenaars en geleerden, die luister
aan den naam van Touraine's hoofdstad verleenen. Jehan Fouquet, de hofschilder
van Karel VII, woont er een tijd; Michel Colombe heeft er zijn groote atelier naast
dat van de broeders Juste; Ronsard en Rabelais verblijven er; Abraham Bosse, Plantijn,
Descartes, Honoré de Balzac zijn er geboren.
Tours is lang een plaats geweest met een zuiver bewaard Middeleeuwsch karakter.
Nauwe, bochtige straatjes verbonden de onregelmatige pleinen en marktplaatsen,
totdat in de eeuw van het classicisme de stad hetzelfde lot onderging als Orléans en
Nancy. De prefect der provincie Du Cluzel zette het mes er in, en een groot regelmatig
stratenplan kwam tot een begin van uitvoering; een voorbeeld, dat door Haussmann
onder het tweede keizerrijk in Parijs op zoo groote schaal zou worden nagevolgd.
Critiek op het werk van Du Cluzel is natuurlijk niet uit gebleven. Wie een uitsluitend
beminnaar is van romantische hoekjes zal het steeds blijven betreuren, dat zooveel
verloren ging, wie voor groote lijnen voelt, zal genieten van dit stadsplan, dat, al
bleef het gedeeltelijk ook onuitgevoerd, toch de Rue Nationale deed ontstaan, met
eenerzijds het ruim opgevatte halfrond van de Place du Palais de Justice, en anderzijds
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de Place Choiseuil met de vier afsluitende hoekpavilloens, de Loirebrug, en aan
weerszijden van de ingang der hoofdstraat de Bibliotheek en de
Académie-des-Beaux-Arts.
Wat de gebouwen betreft, aan de oudste tijden herinneren de Tour du Trésor en
de Tour Charlemagne, beiden met de Basilique St. Martin - welke in de 20e eeuw
geheel vernieuwd is - in het middeleeuwsche stadsgedeelte. De eigenlijke hoofdkerk
van Tours, de kathedraal St. Gatien - in de 12e eeuw begonnen, in het tijdperk der
late Gothiek voortgezet - wachtte eenige eeuwen op beëindiging. Eerst in de 16e
eeuw werden de torens voltooid, die al zijn zij geheel afwijkend van het Gothische
type, toch een prachtig geheel met de rest vormen.
Dit is de tijd - 't begin der 16e eeuw - van Touraine's grootsten bloei. Lodewijk
XI en z'n opvolgers hadden de stad zeer begunstigd, handel en huisindustrie kwamen
tot grooten bloei; zoo was er een oeconomisch gunstige bodem geschapen voor het
stekje Italiaansche Renaissance, dat naar hier werd overgeplant; spoedig tierde het
welig. Met groot assimilatievermogen hebben de inheemsche kunstenaars van
Touraine de nieuwe kunst aanvaard en ateliers ontstonden, waarin Italianen, door de
Fransche vorsten van hun veroveringstochten meegebracht, werken naast, en de
leermeesters waren van, de Fransche artisans.
Een eerste bewijs van dien nieuwen Italiaanschen invloed zien we in den gevel
van het Hotel Gouin, dat voor Tours is, wat het beroemde Hotel Pincé is voor Angers.
Nog onsymmetrisch, middeleeuwsch van plattegrond en opbouw, de vensters met
Gothische profielen en wimbergen, heeft men het nieuwe uitsluitend weten toe te
passen als decoratieve versiering. Aan enkele gepanelleerde pilasters, aan een paar
kapiteelen en aan wat arabesk steensnijwerk wordt het nieuwe gedemonstreerd.
Ook de kloostergang van St. Martin werd in Renaissancestijl herbouwd en op de
markt verrees het pompje van de gebroeders François, neven van Michel Colombe,
die, in samenwerking met Italianen, de graftombe in de St. Gatien maakte voor de
vroeggestorven kindertjes van Karel VIII en Anne de Bretagne.
Wanneer eindelijk, ten tijde van Lodewijk XIII, het bisschopshuis gebouwd wordt,
heeft men de oude traditie losgelaten en de Italiaansche bedoelingen vrijwel zonder
voorbehoud aanvaard. Dit bisschopshuis ligt, met de 18e eeuwsche uitbreiding
daarnaast (thans tot een geheel verbouwd als gemeentemuseum) evenwijdig aan de
langsas der kathedraal in een rustig parkje.
Het is daar heerlijk zitten; vreemdelingen komen er bijna niet. Het beste middel
om te ontkomen aan het toch altijd min of meer onvermijdelijke gevoel van
gejaagdheid, wanneer men reist van de eene plaats naar de andere, is wel, in een
stadje, waar men wat langer vertoeft,
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één plekje te hebben, dat men geregeld weer opzoekt. Dat vonden we in het Le-Nôtre
parkje van Tours. Daar hebben we 's middags altijd zitten lezen, we keerden er
dagelijks terug en maakten er onze aanteekeningen en verdere reisplannen. Zoo is
die tuin met de beschaduwde lanen, de prachtig onderhouden gazons en de bloeiende
bloemenranden, met in de verte het blanke huis voor ons een herinnering van
rustig-opgewekte uren geworden.
't Was weer een heerlijke zonnige dag, toen we voor de tweede maal Tours verlieten,
om den tocht te maken in de richting Azay-le-Rideau en Villandry. Gedurende de
rit door dit westelijk gedeelte van Touraine - al even rijk aan natuurschoon als de
oostelijke helft - langs de heuvels, over de rivieren, door de bosschen, hadden we
maar één gedachte: c'est ‘le Paradou.’ En ik heb toen m'n oordeel over ‘La faute de
l'abbé Mouret’ herzien. Wat erg sprookjesachtig was mij die tuin met dien langen
muur voorgekomen, dat verlaten huis, waarin Serge en Albine een onderkomen
vinden, en die bloemen- en plantenpracht. Maar het is geen onwaar of verfraaid
gegeven, tientallen van tuinen hebben we gezien zooals Zola ze beschrijft. Kilometers
lange muren, oud, half verbrokkeld metselwerk, en een haast overmatige weelde van
boomen, kruiden en bloemen.
In de zonnige, van waterdamp bezwangerde atmosfeer, groeit en bloeit alles
dooréén, dikke trossen gloedroode bloemen werken zich door de spleten der muren
en vullen de lucht met zwoele geuren, duizenden insecten zoemen er en hagedisjes
koesteren zich op bemoste, zonnige plekken. Geen overdreven romantiek, geen
sprookje is le Paradou, maar een stuk waarachtige natuur, zooals het te vinden is in
Touraine met heel z'n overweldigende vruchtbaarheid.
Azay-le-Rideau - omstreeks 1520 gebouwd - is een van die kleinere Fransche
buitenverblijven, waaraan men later terugdenkt als aan een fijn ivoorsnijwerkje.
Blank lag het in de zon, de gevels en dakkapellen met fragiel steensnijwerk versierd;
rondom de diepe schaduwen der eeuwenoude boomen. Zoowel van het kasteeltje,
als van het park ging iets liefelijks en vriendelijks uit. Het is niet grootsch, niet
uitgesproken van karakter, maar... het charmeert. De stoerheid der militaire
architectuur heeft het lang niet meer, de rustige monumentale lijn der latere
bouwwerken uit de Lodewijken-periode bezit het nog niet. Het heeft aan zich het
irrationeele, dat iedere overgangsperiode kenmerkt, op de hoeken de vorm der oude
verdedigingstorens (ook Chambord heeft die nog) terwijl zoo'n kasteeltje voor
verdediging natuurlijk absoluut onbruikbaar was. Diezelfde torens hebben als
kantwerk zoo fijn,
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gesneden dakvensters, een eerlijke erkenning feitelijk, dat het met dat
verdedigingsgebaar zoo ernstig niet gemeend was. Niet lang daarna werd dan ook
dit motief losgelaten; toen men 25 jaar later Villandry bouwde, werd het een
lustverblijf zonder meer; met z'n open binnenplaats, waaromheen de schaduwgevende
arkaden, heeft het voor goed de oude feodale herinneringen laten varen.
In den namiddag zijn we naar Langeais gereden, en daar hebben we weer van die
heerlijke uren doorgebracht als in Chartres en in Chenonceaux. Oogenblikken van
emotie, doordat de geschiedenis er zich zoo levendig openbaart, oogenblikken van
devotie door de pracht der Middeleeuwsche kunst. Zware, donker geworden moeren kinderbalken vormen de plafonds, de vloeren zijn op alle verdiepingen met
glazuurtegels belegd in prachtige, sobere patronen. Maar wat wel in hoofdzaak de
stemming aan de zalen geeft, dat zijn de buitengewoon mooie gobelins. Prachtige
weefwerken uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk bedekken de muren zaal aan zaal.
Verreweg de mooisten zijn van vóór den tijd der zwaar allegorische en historische
Renaissance-tafreelen. In groote vlakken, waarbij de teekening sterk op den
achtergrond treedt (bladornament is het, half naturalistisch, half gestyleerd met enkele
vogels en vruchten), van onbeschrijfelijk gevoelige kleuren, diep blauw met
groengrijze tinten, geven ze wijding aan de ruimten en maken het bezoek tot een
hooggestemd kunstgenot. Van zulke interieurs vermogen reproducties in de verste
verte geen indruk te geven. Het uitwendige laat zich fotografisch beter vastleggen.
Midden in het dorp, aan den weg, die van Angers over Saumur naar Tours loopt,
werkt zich het kasteel uit het huisjesgekrioel omhoog. Een zware, massieve ophaalbrug
geeft toegang tot de slotpoort, en daar doorheen komt men in de prachtig aangelegde
tuinen, waarin zich eenzaam een ruïne verheft; één van de vele donjons, die Fulco,
de zwarte hertog van Anjou in deze landstreken bouwde. Ook het kasteel zelve, al
bergt het zulke prachtige schatten, is zuiver militaire architectuur. In 1464 werd het
gebouwd op last van den vroeger genoemden wreeden en vreesachtigen koning
Lodewijk XI. Door z'n massale hoektorens, z'n geweldige muren, z'n ommegang
onder het kapoverstek, waaruit men schieten kon, of kokende olie en steenen
neersmijten op de vijanden, die de muren met stormladders waagden te beklimmen,
vormt het een scherp contrast met het fijne Azay-le-Rideau. Hier was het nog ernst.
Lodewijk XI en zijn leenmannen, daar was nog een soliede vesting bij noodig. Sociaal
zoowel als aesthetisch gaan alle overgangen zoo langzaam. Tien- en honderdtallen
van jaren zijn voor een algeheele verandering noodig, en zoo min als op het feodalisme
in-eens de tijd volgde van nationaal koningschap en burgelijke financieele en
commercieele verhoudingen, zoomin werd het oude vestingkasteel plotseling door
het lustverblijf vervangen. Bouwde
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Lodewijk XI Langeais om z'n leenmannen in toom te houden, Richelieu wierp nog,
bijkans twee eeuwen later, de weerspannige de Bassompierre in de Bastille. Toen
nòg, onder Lodewijk XIII, was de macht van den ouden leenadel niet geknakt en
werd het absolute koningschap bedreigd door het streven der vroegere
leenmangeslachten naar hun verloren zelfstandigheid.
In Langeais huwde Anne van Bretagne. We hebben de sporen van haar leven
voortdurend en overal in Touraine weergevonden en zoo heeft de herinnering aan
haar zich dieper in ons geheugen gegrift dan van menig ander. In Langeais verbond
ze haar leven aan dat van Karel VIII, nà een tijd van ongeloofelijk geïntrigeer, die
begon, toen zij, als kind van zeven jaar, met haar prachtig erfland Bretagne de
hebzucht opwekte van de grootsten onder de grooten in Europa. Hendrik IV, koning
van Engeland, wilde haar voor zijn zoon; de Duc de Rohan dong naar haar hand,
terwijl Maximiliaan, keizer van Duitschland van zijn kant pogingen deed, en tenslotte
een voorloopig huwelijkscontract wist door te zetten. Zijn dochter moest dan huwen
met Karel VIII, met wien ze op haar derde jaar verloofd werd. Karel zag echter bij
tijds het politieke gevaar in, dat schuilde in een huwelijk, waardoor een groot leen
als Bretagne in 't bezit van den Roomschen koning zou komen. Zoo verbrak hij dan
zijn verloving met de Habsburgsche prinses, deed het contract tusschen Anna en
Maximiliaan ongeldig verklaren, en vroeg haar zelve ten huwelijk; zij weifelde lang,
doch stemde ten laatste toe. Als zoovele regeerende vorsten zal zij gezwicht moeten
zijn voor wat voor haar land het beste was; koningin van Frankrijk zijn was zeker
voor haar land en haar onderdanen veiliger dan vorstin van Engeland of Duitschland,
en zoo trad zij dan 16 December 1491 in het huwelijk met Karel VIII. Deze
plechtigheid vond plaats in de groote zaal van het kasteel van Langeais.
In het vorige stuk bespraken we den dood van Karel VIII in 1498. Hun twee
kindertjes waren hen reeds voorgegaan in den dood, zij rusten onder de prachttombe
in de kathedraal van Tours. Een tweede herinnering aan Anne de Bretagne in Tours
vonden we in de Bibliotheek, één van haar met prachtige miniaturen versierd ‘Livre
d'heures’. Ten slotte zagen we later nog in St. Denis het groote praalgraf van haar
en haar tweeden gemaal Lodewijk XII. Al is haar de glorie ten deel gevallen, tweemaal
koningin van Frankrijk te zijn geweest en al heeft zij haar leven weten te vullen door
haar liefde voor de kunst, persoonlijk leed is haar niet bespaard gebleven, en dat leest
men op het smartelijk gelaat, zooals het gehouwen is door Jean Juste voor de Tombe
van St. Denis.
De tocht langs de Loireoevers terug, in het late middaglicht, was een droom
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gelijk. Zilver schitterde de breede, door geen scheepvaart verontruste stroom tusschen
de groene oevers. Telkens en telkens weer de verrassing der eilandjes, met haar
boomen en bloemen. Langs de wegen de rotswoningen, de heel oude buitenhuizen,
de begroeide muren en de dorpjes - waaronder Cinq-Mars - met hun marktplaatsen,
waarop onder ruime overdekkingen de vrouwtjes vlas zaten te kloppen. Luynes, met
het oude verlaten kasteel hebben we nog even bezocht en de in de zon blakende trap
gefotografeerd met de twee schuwe kleine dreumissen, die niet naar voren durfden
komen en er toch zoo graag op wilden staan.
Ten slotte wachtte ons nog één historische bijzonderheid. Midden in de weilanden
tusschen Luynes en Tours verheft zich het fragment van een Romeinsch aquaduct.
Niet alleen op de hoogte van Amboise had Caesar zijn legerplaats, ook op de heuvels
om Luynes huisden en werkten de legioenen.
Bij de zeven kasteelen in dit en het vorige artikel genoemd, hebben we het gelaten.
Niet dat er niet nog meer zijn, ook Ussé is prachtig en Chinon is om z'n historische
bijzonderheden belangrijk. Maar binnen een bepaald aantal dagen is een bepaalde
‘beschränkung’ noodzakelijk.
In den avond bracht ons de Bordeaux - Paris-expresse naar Blois. Een geweldig
onweer barstte los toen we in den trein zaten. Grillig verlicht werd het landschap,
donker het Loirewater, vreemd groen de weilanden. Langs de rivier rijdend zagen
we aan den overkant schitterend, blank onwezenlijk als een vizioen, het kasteel van
Amboise tegen de loodgrijze lucht. Dat was de laatste groet uit het land, dat de Vigny
‘de tuin van Frankrijk’ heeft genoemd.
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Aanvullende notities over Nederlandsche caricatuur*)
door Cornelis Veth.
III. Emblemen.
Wie wel eens een schildersfeest heeft bijgewoond, heeft dan misschien, als ik, den
indruk gehad, dat de tooneelkunst en de meer in het bijzonder zoogenaamde beeldende
kunst innig verwant zijn. Het is opmerkelijk, hoeveel plezier schilders er in hebben
zich te costumeeren, te grimeeren, te vermommen en iets of iemand voor te stellen.
Een verklaring die ik van het verschijnsel hoorde, is dat zij... groote kinderen zijn;
ook kinderen hebben immers deze neiging. Maar daar is ook nog dit, dat zij hun vak
aan zich zelf of aan een ander levend wezen nu eens kunnen uitoefenen op een
gemakkelijke en zeer dankbare wijze, kunnen werken met levend materiaal, met de
inspiraties van de feeststemming, en voor een publiek dat bereid is den schijn voor
lief te nemen. Intusschen is nog iets anders uit deze liefhebberij te besluiten, en wel
- dat het bloed toch altijd kruipt waar het niet gaan kan.
Welk een overtuigd realist ook de schilder zij, op dat oogenblik voelt hij de
beteekenis van het symbool; en omgekeerd, hoe afkeerig hij ook is van de
‘voorstelling’ als beslissend element in schilderij of beeld, thans ondergaat hij het
genot van iets voor te stellen met eigen lichaam en met vernuftig aangebrachte
kunstmiddelen.....
Zoo is ook de 17de eeuwsche Hollandsche schilder, met al zijn frisschen, langzaam
maar zeker ontwaakten werkelijkheidszin, gehecht aan het symbool. Alsof de oude
mysterie-spelen met al hun beelden en gelijkenissen nog in hem leefden (zij zijn
trouwens in zijn tijd nog niet geheel in onbruik) vermeit hij zich in zinnebeeldige
voorstellingen, en dat vooral als hij - en hier denk ik aan het puriteinsche begin der
eeuw - moraliseeren wil. De moraal laat zich gaarne steken in het emblematisch
kleed, ze krijgt daardoor een genietbaarheid, die haar anders nu eenmaal niet eigen
is.
Hier zijn natuurlijk verschillende tradities tegelijk in het spel. Men zou dan ook
waarschijnlijk heel verkeerd doen met aan één daarvan te nadrukkelijk het ontstaan
van het embleem en zijn populariteit toe te schrijven. Brueghel, en misschien ook
Jeroen Bosch, illustreerden spreekwijze, spreekwoord en spreuk, en wel naar de
letter, niet altijd met een didaktische bedoeling. Brueghel onderhield geestelijke
relaties met de rederijkers; wat zij speelden en hij teekende was niet zoover af van
het gezelschapsspel,

*) Zie mijn ‘Geschiedenis van de Nederlandsche Caricatuur en van de Scherts in de
Nederlandsche Beeldende Kunst.’ A.W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij, Leiden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

20
dat wij ‘charade en action’ noemen. Leeren en bekeeren was dan wel nauwelijks hun
bewuste doel.
Naast deze neiging om met het woord en het beeld te spelen, om het begrip, dat
het woord vertegenwoordigt, door een beeld uit te drukken, deze vergedreven
illustreer-neiging, is er de invloed van de fabel der ouden. De fabelen van Phaedrus
dienden reeds op de middeleeuwsche kloosterscholen tot het leeren van Latijn; ze
hebben een sterken indruk gemaakt op de gedachtenwereld der eenvoudige geleerden
van den tijd, en in menig getijboek b.v. ziet men op de randen de fabel van den vos
en den ooievaar afgebeeld. Met de Renaissance wordt die invloed er niet minder op,
en de neiging om in het leven der dieren het leven der menschen weerspiegeld te
zien, beheerscht de geheele allegorie.
Hoe algemeen en hoe stout is verder, in de eerste tijden der Renaissance, de
beeldspraak! Ze is niet enkel visueel, als de onze, d.w.z. ze berust niet enkel op
vergelijkingen van de uiterlijke verschijning der dingen. In de litteratuur vindt men
beelden, even gewaagd en voor ons gevoel even wonderlijk als in de allegorieën van
Brueghel.
In dat prachtige afscheid tusschen den ongelukkigen Richard II en zijn gemalin,
wanneer hij gevangen gezet en zij verbannen wordt, laat Shakespeare de koningin
haar man vergelijken bij de ruïne van het oude Troje, bij een kaart van eer, bij zijn
eigen graftombe, bij een schoon hotel, waar de barsche Smart haar intrek heeft
genomen, terwijl de Triomf de gast is geworden van een bierhuis (Bolingbroke). In
zijn antwoord noemt hij zich de ‘eedsbroeder van de grimmige Noodzakelijkheid....’
Wél moet de beeldspraak gemeengoed geweest zijn, als een zoo menschelijk
voelend schrijver zijn personen op zulk een oogenblik zoo doet spreken.
Het embleem nu, was oorspronkelijk niet anders dan een aanhangsel van het een
of ander voorwerp, een versiersel die er geen organisch deel van uitmaakte. Dikwijls
was het mozaïek, gevat in metaal. Eerst in de 16de eeuw zien wij het woord gebruikt
voor een zinnebeeldige voorstelling van eenvoudigen aard.
Een van de voorloopers van het Nederlandsche emblemenboek zou genoemd
kunnen worden een der bekende dialogi of fabelboeken. ‘Een genoeghlick boeck
gheheten ‘dialogus der creaturen’, een incunabel met mooie houtsneden, die een
korten tekst illustreeren. De term kwam echter later in zwang, en gold dan vooral
voor prentjes met een korten tekst in verzen, Latijnsch of Nederlandsch, of in proza.
Later werd die tekst uitvoeriger, nog meer moraliseerend. Jan Luyken's ‘Spiegel van
het Menschelijk Bedrijf’ zou een emblemenboek genoemd kunnen worden, want hij
vat elk ambacht op als een zinnebeeld, en voegt er een moraal aan toe. De Jezuieten
hebben in de 18de eeuw het enblemenboek veelal als propaganda-middel gebruikt.
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Roemer Visscher, wiens ‘Sinnepoppen’ een van onze mooiste emblemenboeken is,
zegt in zijn voorrede van de emblemen ‘datter gheen menschelijke forme in behoort
ghebruyckt te worden,’ een voorschrift waaraan hij zich overigens in het geheel niet
houdt. Karakteristiek is verder deze verklaring die hij van het woord ‘Sinnepop
(embleem) geeft: ‘Sinnepop is een korte scherpe reden, die van Jan Alleman so met
het eerste aansien niet verstaen kan worden; maar evenwel niet zoo duister datmer
nae raeden, jae of naeslaen moet; dan eyscht eenighe na bedencken ende
overlegginghe om alsoo de soetheyt van de kerle of pit te smaecken’.
Het embleem mag dus niet al te direct, te duidelijk zijn, doch ook weer niet een
puzzle, niet al te diepzinnig, en te begrijpen, zonder dat men er iets op ‘naeslaen’
moet. Is dit niet typisch voor den tijd, voor de (gematigde) heerschappij van het
vernuft, voor de behoefte om populair te zijn, en de menschen toch even bezig te
houden door een niet al te gemakkelijke voorstelling? Kom daar nu reis om!
In het begin der 17de eeuw is de drang naar het didaktische, vooral in de prentkunst,
sterk. Het embleem krijgt dus in dien stoeren maar ook strengen puriteinschen tijd
(ik spreek hier van ons land) bijna altijd een moraliseerend karakter.
Toch zien wij ook reeds toen het woord misbruikt. Omdat het embleem nu eenmaal
in de mode was, noemde men gaarne elke prent met een kort bijschrift een embleem.
Roemer Visscher's emblemen zijn het werkelijk, ik wil straks op het aardige, geestige
en zoo perfect verzorgde ‘Sinnepoppen’ met de prentjes van Claes Jansz Visscher
II terugkomen. Bij Theodoor de Bry's ‘E m b l e m a t a S a e c u l a r i a ’ echter zijn
er verscheidene, die eigenlijk geen recht hebben op dien naam, daar zij ‘van Jan
Alleman met het eerste aensien verstaen kunnen worden’, m.a.w. in het geheel niets
overdrachtelijks hebben. Theodoor de Bry werd in 1528 te Luik geboren. Hij werd
om geloofswil vervolgd, en nam de wijk naar Frankfort, waar hij met zijn zoons een
belangrijk oeuvre heeft tot stand gebracht, o.a. een heele serie prenten ter illustratie
van reizen. Hij stierf daar in 1598. In hoeverre de ‘emblemata saecularia’ zijn eigen
werk zijn, of in samenwerking met zijn zoons zijn ontstaan, is minder belangrijk dan
de vraag of er werkelijk bij zijn die hij niet slechts graveerde doch ook zelf teekende.
Dat hij een knap kunstenaar was, ook als oorspronkelijk (niet reproduceerend)
prentteekenaar, bewijzen de rijke medaillonvormige gravures: ‘De Koopman van
Wijsheid’ en ‘De Koopman van Narheid’, waarop hij den prins van Oranje en Alva
in een lijst van barokke en satirieke figuren heeft gezet.
Onder de ‘emblemata saecularia’ zijn er ook van nawijsbaren oorsprong. Er zijn
er bij naar zeer bekende teekeningen van Brueghel; b.v. ‘het hooi den peerde naloopt,’
‘de vette en de magere keuken,’ ‘de ezel op de school,’ verder zijn er naar Beham,
de Jode, Hans Bol. De eierdans van den eerste,
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het concert in de boot van Jeroen Bosch, de parabel der blinden naar Hans Bol
verschijnen tusschen deze emblemen met een min of meer toepasselijke Latijnsche
spreuk. Over het geheel is nogal wat gezochts in die aardige prentjes, maar er zijn
er eenige, die zeer karakteristiek, en kostelijk van voorstelling zijn.
Aan den regel, dat de voorstelling van een mensch niet in een embleem mag
voorkomen, houdt de Bry zich nog minder dan Visscher, en over het algemeen zijn
de emblemata saecularia zeer uiteenloopend van bedoeling, enkele didaktisch, andere
meer satiriek, weer andere gewoon realistisch.
Ik neem intusschen aan dat de overdrachtelijke beteekenis van menige voorstelling,
de les in levenswijsheid, die er uit te putten zou zijn, (en dat is toch wel meestal de
bedoeling van het embleem) voor ons, die ver afstaan van den tijd toen het
spreekwoord ontstond, niet altijd voor de hand ligt. De mooie teekening van Brueghel,
die het hooi voorstelt dat het paard naloopt, heeft wellicht een ironische bedoeling:
het hooi loopt het paard niet na, als het niet zorgt dat het ervan eet zoolang het krijgen
kan. De geheele Luilekkerland-fantasie (ook door Brueghel geschilderd) kan de
uitkomst van zulk een gedachtengang zijn. Maar als de Bry naar de Jode een jonge
vrouw en een jongen man teekent, die vrijen, terwijl een oud man (haar echtgenoot)
voor den haard zit, is dit eenvoudig een te meer van de vele prenten waarop dit
onderwerp behandeld wordt, en hoogstens kan men in het gebaar van de vrouw, die
den ouden den bril van den neus neemt, en hem verblind maakt, een zinnebeeld zien.
Een gewone realistische voorstelling, onverbloemd, en onvermomd, is die andere,
waar een jonge man een bordeel binnentreedt, en ze wordt door een Latijnsch
onderschrift niet tot een embleem.
Iets anders is het met de verzinnebeelding van de mannen als duiven die door de
vrouwen met een soort hengels en netten gevangen worden. Zij hebben zotskappen
op. Hun vleugels raken ze kwijt en ze storten in het water, waarin een til, door een
hart bekroond, is opgericht. Hoe het verloop van het proces eigenlijk precies is kan
ik uit het prentje niet opmaken, maar zeker is dat de beide, daar zoo stijf staande
vrouwen, den man door haar bekoorlijkheden in verleiding brengen en doen vallen
‘Sic abeunt, redeunt qu'aliae de more columbae’ zegt het onderschrift. Zoo gaan en
komen, volgens hun gewoonte, de duiven. Op een ander, evenmin onnoodig
gecompliceerde bewerking van dit gegeven heeft de Bry de manspersonen door de
vrouw een ander soort val laten zetten; zij vallen in doornen en prikkels; de duivel
is hier aanwezig als toeschouwer.
Gemoedelijker is de opvatting van een ander embleem van de Bry, ‘Felices iuvenes,
quibus haec est arbor in hortis: ‘Gelukkige jongelingen voor wie deze boom in de
tuinen is’. In dezen boom waarnaar zij met een
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soort knodsen slaan, zitten vrouwtjes, die zij blijkbaar slechts te veroveren hebben.
Dit is weer eenigszins een luilekkerland-motief!
Eenige verborgen beteekenis te zien in het concert van kattenmuziek, dat het
bijschrift draagt: ‘Auriculis Midae non musica gratior ulle est’ (Voor de ooren van
Midas is geen muziek welgevalliger) is mij echter onmogelijk. Het is inderdaad
kattenmuziek, de arme dieren - er is een hondje bij -, worden door de twee muzikanten
op de pooten getrommeld en aan den staart getrokken om geluiden te provoceeren.
Dergelijke instrumenten bespeelde men werkelijk in en nog na de Middeleeuwen;
ook op den Vastenavond op het ijs van Adriaen van de Venne komt er een voor. Er
zijn echter nog meer executanten, een nar die de guitaar bespeelt en zingt, twee kerels
met een muziekblad, een bok, een varken. Het zotte prentje, waarop de vormen in
elken zin caricaturaal zijn, heeft nog een ander opschrift, nu Duitsch: ‘Tred all her
bij, seht wer der schönst sij, aber zelt mich auch frij ich bin des bas in der contrij’.
(het koor).
Een hoogst interessant embleem van de Bry is dat op de kwakzalverij. Het schijnt
dat de oude heer, die hier met pels en bril er zeer geleerd uit ziet, en die een narrenkop
(?) in een bol glas beziet, het vermogen heeft, allerlei muizenissen uit uw hoofd, en
alle hinderlijkheden uit uw lichaam te verwijderen. Uit het hoofd van den man in het
dampbad komen een paard, een kanon, speelkaarten, insecten, vogels, een vrouw,
een luit, een rad, een vleermuis, en veel andere dingen, die er ongetwijfeld niet in
behooren, maar waarvan de zin niet altijd duidelijk is, te voorschijn; bij den tweeden
patiënt worden ze door een kraan uit zijn buik geloosd. Professor van Rijnberk, die
van medische prenten veel studie heeft gemaakt, kan uit het onderschrift: ‘Arte mea
cerebrum nisi sit sapientia totum,’ niet anders maken dan: Door mijn kunst worden
ieders hersenen een en al wijsheid’.
Zooals het eerst door mij beschreven prentje van de Bry al doet denken aan een
van de Caprichos van Goya, waarin deze de mannen als vogels voorstelt, die door
de vrouw geplukt worden, zoo vinden wij de beeldspraak van dit laatste in menige
prent terug, b.v. in politieke Hollandsche, waar Spanjaard of Franschman schepen
en soldaten uitbraken of anderszins loozen, en in Hogarth's ‘Credulity, Superstition
and Fanatism’ waar konijntjes te voorschijn komen van onder de rokken eener in de
kerk uit pure exaltatie in zwijm gevallen vrouw.
Dr. A.G.C. de Vries wijst er in zijn proefschrift over Nederlandsche emblemata
op, van hoeveel belang voor de cultuurgeschiedenis de emblemen zijn. Dit geldt nog
meer dan voor zulke emblemen als die van de Bry, voor die zakelijke
leuk-gemoedelijke prentjes van Claes Jansz Visscher in Roemer Visscher's
‘Sinnepoppen’.
Claes Jansz Visscher II, wiens mooie stadsgezichten, landschappen, topografische
en zelfs krijgskundige prenten in het Prentenkabinet te
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Amsterdam eens apart tentoongesteld waren, en elken prentliefhebber moeten hebben
verrukt, is een fijner en edeler teekenaar dan de Bry. Zijn gegraveerde stillevens, een groot deel der prentjes in ‘Sinnepoppen’ zijn niet anders - zijn van een uiterste
sobere volmaaktheid. Zij worden dikwijls eerst met den tekst samen tot een embleem.
Zoo teekent hij een paar schelpen bij dezen tekst: ‘'t Is misselijck waer een gek sijn
gelt aan legt. Een dwaes en sijn gelt sijn haest gescheyden. Het is te verwonderen
datter treffelijcke lieden sijn die groot gelt besteden aan kinckhorens en
mosselschelpen, daer niets fraeys aen is als de seltsaemheid’ - en tulpen bij een
analogen tekst, die eindigt: ‘'t is niet dan tuylery’. Waar een kam met een goed officier
vergeleken wordt, die het land van ongerechtigheden zuivert, teekent hij eenvoudig
de kam, en lakoniek illustreert hij de opmerking ‘die ze minst behoeft isser best aen’
(toe) met de afbeelding van krukken, een houten been enz. ‘Lof meulenaers acker
bij heerenpoppegoet’ - een ring en een molensteen wordt ook eerst samen met dien
tekst tot een zinnebeeld. Men ziet, overal diezelfde puriteinsche idee, die afkeer van
overdaad en smaak.
Maar bij sommige van zijn prentjes zit het overdrachtelijke toch ook al in de
voorstelling zelf. Merkwaardig is een politiek prentje (er zijn ook emblemata politica
van Bruck met prentjes van Hogenberg doch dat zijn geen eigenlijke emblemen.)
‘Frendeat aper’. ‘Laat het wilde zwijn(maar) tandenknarsen’. Hier is de verklaring.
‘De figuren die ghij hier aanschout, beteecket, d'eène scepter (verciert met het
Fransche schilt) de koningh van Vranckrijck, d'ander, (met het wapen van Groot
Brittaniën) de koningh van Engeland, de Leeuw (op het punt hanghende) de state
van de Gheunieerde Provinciën, waarmede men te kennen wil geven, soo lang als
deze twee machtighe koninghen onse Ghelijck-Wichtigheid blijven houdende, zoo
sal ons het Bosch-swijn of wild-swijn niet veel bijten’. Dat wild zwijn is natuurlijk
Spanje, en de teekening van de situatie van ons land is, mutatis mutandis, nog wel
van kracht. Een varken op een aardbol, is verder een niet onduidelijk symbool van
tot aanzien gekomen vulgariteit: ‘As mijn fortuyn tot hooghheidt voert, soo laet ick
gheen dreck ongheroert’, of ‘Als niet komt tot iet, ist allemans verdriet’. Bij de
teekening van een schaap met een leeuw, op zich zelf reeds te denken gevend, merkt
de schrijver op: ‘Het is immers soo periculeus met groote Heeren te handelen en
wandelen, als 't een schaap is te gaen weyden bij een leeuwe’. Dikwijls is de teekenaar
eenvoudig zedenschilder, hij beeldt ons een pronker af, die veel knechts heeft, doch
weinig te eten, ‘veel vlagghen, luttel bottels,’ een vrouw met een luit, die verstandige
minnaars liever niet trouwen, de gekke weduwe c'est par là qu'elle parle françois’
(door haar opschik).
Meestal dus is de toepassing zeer direct, en zelfs ‘van Jan Alleman,’ dunkt me,
spoedig te maken. Zeer fijn is echter de bedoeling uitgedrukt
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EMBLEMEN VAN CLAES JANSZ. VISSCHER UIT SINNEPOPPEN VAN ROEMER VISSCHER.
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UIT CATS: PROTEUS, OFTE MINNEBEELDEN VERANDERT IN SINNEBEELDEN.

Wanneer de smit het stael gaat in het water steken
Om door het koele nat den brand te mogen breken.
Siet wat een wonder ding! het maect een groot gerucht
Het schijnt of dattet kijft, of immers dattet sucht
Moet niet de minnebrant een seltsaem plaghe wesen!
Hoe seer de minnaer klaeght, hij vreest te zijn genesen!

UIT CATS: EMBLEMATA MORALIA ET AECONOMICA. EMBLEMEN VAN ADRIAEN VAN DER VENNE.

Hoe can het doren-hout van ruijchte suijver blijven
Dewijl het dertel schaep daer aen bestaet te wrijven?
Wie ist dien niet en dorst en niet met eenen drinct
Wanneer de koele wijn staet voor hem op en springht?
Geleghen stont er plaets verwecken quade streken,
Doet vlas en vier bijeen, het sal terstont ontsteken.
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POFFENDE JONGHE. HIJ IS CLEYNDER DAN SIJN BECK.

CLAPPENDE TONGHE. NIET HET MINST, DAN MET GEWICHT. UIT EEN EMBLEMENBOEKJE DOOR JOHAN
CNOBBAERT, ANTWERPEN 1630.
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in de ‘sinnepop’ - ‘of 't walght of 't bijt.’ De hoofsche vleitaal wordt er vergeleken
met ‘marsepijn, confijt, marmelade en dierghelijcke snorrepijpen. Zulcken die in 't
lest den mond laf maken. Zij wordt daerom van de goedtrondheid uit haer gilde
ghedaen en hier gemaelt in een helsch rondt met Ghiegauwen verzet met een
Marsepijn in 't midden’.
Even aardig is het prentje van den egel met de appels op zijn stekels, en het
opschrift: ‘morghen zijt ghij hier niet te gast ghenoodt’. Het heeft betrekking op een
zeer brutaal soort tafelschuimers. ‘De poeet Martialis’ - zegt de tekst - ‘maackt mentie
van een Cecilianus, die van al dat op tafel quam wat nam, en leyde dat in een servet,
om 't huys te draeghen; ghelijck den eghel, die is het niet genoech, dat hij in eenen
boomgaert hem met ooft versaet, maer steeckt oock eenighe op zijn pennen, om in
zijn hol te sleypen, daerom besluyt hij: Cras te Ceciliane non voccavi’. Godt behoedt
ons voor etende gasten, en draghende gasten, want de schotels zijn ledigh en niemandt
is versaet’. - Men geeft dus, op de bovenvermelde keurige wijze, zulke hebberige
gasten hun congé.
Zoo zijn deze Sinnepoppen met hun gemoedelijke scherts en eenvoudige
beeldspraak een der aantrekkelijkste uitingen van 17de eeuwschen volkshumor en
volkswijsheid, ze hebben nog niet dat zelfgenoegzame dat in Cats' emblemen is, en
zij hebben voor ons op de vroegere de duidelijkheid en de werkelijke finesse vóór.
Ze doen een van onze fijnste realisten uit de school van Van de Venne, Jan van de
Velde, en Averkamp, kennen als smaakvol en geestig teekenaar van gemeenzame
zinnebeelden, van huiselijke symbolen.
De Achtbare, Hoochgeleerde ende Godvruchtighe Heere Jacob Cats heeft o.a. in
zijn ‘Proteus of te Minnebeelden in Sinnebeelden’ en ‘Emblemata moralia et
aeconomica,’ tal van emblemen uitgegeven met prenten van Adriaen van de Venne.
De tekst, in het Hollandsch, Latijn en Fransch, is uitvoerig, de beelden meestal zeer
gezocht. Ook de prenten van Van de Venne, (hoe voortreffelijk meester hij overigens
was) zijn niet zoo mooi als die van Visscher, ingewikkelder, met complete
landschappen en stadsgezichten. Typisch in beider emblematische prenten is het
allegorische hulpmiddel van de uit de wolken komende menschenhand, die in komt
grijpen, door een kaars te snuiten, een slak met zout te bestrooien of iets vast te
houden. Men zou uit dit wat goedkoope manierisme misschien toch weer een tekort
aan compositaire fantasie bij die groote realisten kunnen afleiden.
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Verzen,
door Jac. van Looy.
Avondwolk.
Voor een heemling op van groen-blauwe zwaart'
Kwam ze opgelaaid uit een smeulende aard',
Uit ijs-kil gestapelde horden,
Van bulten en bonken en borden,
Van vormsels, gekanteld als zerken,
Als schaliedaken van kerken,
Uit strooken, banden en dammen
Van muren, bedwingende vlammen.
Aan het looden gevang ontsneld zij is; gevleugeld,
Oer-oud gedierte gelijk, dat onbeteugeld
Bemorste haar eigene krop,
Zoo stevent zij bloederig op,
In duister gestriem, als van snavel,
Verpluizende rafel na rafel
Van veêren, van geel en rood,
Van vlambeeld en vlam-genoot.
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In het stomme gekrijsch van haar kleuren vuurs,
Zij spookte een oogwenk van tijden duurs,
En nestte zich in het gezinder
Als een zich zonnende vlinder,
Gebed in kolkingen sulfer,
Van gloeiend en gulden pulver,
En lokte in 't stralend venijn,
Een vleermuis van karmozijn.
Nu verzwonden zij is.... naar waar gevlogen?
Naar waar zij van kwam? was 't waarheid, logen?
Verdook zij achter de lijning
Van avond-gestreep en dreining?
Was 't waarheid? Was het geen droom?....
Wanneer niet in het gedoom,
Wanneer ik niet ginds nog zag
De glimp van haar rooden lach.
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Na de bui.
Uit schaduwen en streng als ijs,
Paleis-gewijs,
In stillen hof,
Van zwaar-zwart lof,
Staat er het huis als in wonder
Bevangen, na daver en donder.
Het maanlicht al, uit wolken schuin,
Omstolt den tuin,
Den stillen hof
Van zwaar-zwart lof,
Waarbinnen de droppeltjes leken,
Als schrikkige geestjes nu spreken.
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Tuin-liedje.
In het licht gebeuren
Van der dagen troost,
Hangt de vrucht te kleuren,
Tot den val geroost.
Duizend brooze dingen
Die men niet en ziet,
Komen er naar zingen
Hun verijlend lied.
In het stage weten
Van der dagen smart,
Hangt als rijpe bete,
Mijn te zware hart.
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Zwaard-lelies.
In de oude, bekende vertrekken
Zij pronken en stralen en strekken
Hun vuur-prachtig rood;
Zij staan voor de ramen te gloeden
Als van kardinalen de hoeden,
Van machtigen, groot;
En staan in de hoeken te vlammen
Als pluimen in hellem-kammen
En vanen in oorlogsnood;
En schaatren diep en schreeuwen
De kreet stil die ging door de eeuwen
Om vrijheid en brood;
En sieren door hunne verschijning
Heel 't huis met die donkere schrijning:
Van de wieg tot den dood. -
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Nachtegaal.
Hoor het verheven roepen in het dagen,
Nu er de nacht nog is, de geurge, zoele,
Overal-stille nacht; hoor 't wellend, zwoele
Gefilomeel, dat donker is als klagen. Nu tjuikt het henen over lage hagen,
En slaperige keeltjes komen joelen:
Zoo op een meer veel scherpe zeiltjes kroelen
Den dag gemoet, de dag met al haar vragen.
O, flonker-vochte stem die sloeg bewogen,
Uit zwaarmoed riep mij naar den lichten hooge;
Hoe hing mijn aandacht aan uw diep geschater;
Keer, zingende dwang, zacht geweld dat kliefde
De smachting van den nacht, keer, liefde, o, liefde,
Hermaak mijn hart tot een diep-orglend water.
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Op hooge golven,
door Herman Robbers.
VII.
HET was nog gedurende dienzelfden zomer en het najaar van 1901, dat tusschen
Huib en Til, in hun dagelijkschen omgang, een stemming begon te broeien - een
atmosfeer in hun huis - zooals zij die nooit vroeger gekend en ook niet voor mogelijk
gehouden hadden. Wel opgemerkt, bij anderen, die toch ook vaak ‘gelukkig getrouwd’
heetten, opgemerkt of aangevoeld, met een huiverenden terugschrik soms, waarin
zeker afschuwelijk begrijpen lag, maar verwondering tegelijk - hoe berustten zulke
menschen daar toch in, waarom praatten zij niet eens uit? - met medelijden ook
dikwijls en een drukkenden weemoed, mistroostigheid om 's menschen noodlottig
voortschrijdende evoluties, 's levens onberekenbare wendingen.... Doch zie, nu
bezocht het henzelf. Een stemming alsof er voortdurend door de lucht toog iets droefs
en kils - je wist niet waar vandaan - iets van twist of onheil, van sterke stoornis in
elk geval, dat toch nimmer tot uitbarsting kwam. Een zwijgende afstandigheid, een
aldoor iets verduwen of vermijden, met ook wel nu en dan wat klein geharrewar,
bitse woorden of blikken van verwijt. Nooit luid krakeel. Daar waren zij nu eenmaal
geen van beiden de menschen voor. Maar ook nooit meer die argelooze losheid en
gemakkelijkheid in den omgang, die hun vroeger zoo vanzelfsprekend voorgekomen,
ja toen nauwelijks bewust geworden was. Kleine ruzietjes werden spoedig weer
verzoend, onredelijke gezegden ingetrokken, en dan volgde gewoonlijk zelfs een
oogenblik van aanhalige verteedering wederzijds. Toch gevoelden ze dan beiden,
vaak nog in dezelfde momenten, door niets aanwijsbaars, niettemin soms met
adembeklemmenden angst en stil knagend verdriet, het vluchtig en ten eenenmale
onvolkomen zijn van zulk spontaan herstel. Er bleef iets.... ontbreken.... O, het was
de liefde niet, goddank, de innige gehechtheid en saamhorigheid, die zij beiden
immers, bij hun denken aan elkander, nog zoo sterk en vaak ontroerd ondergingen,
het was iets anders - dat aldoor verder wijkende - het had geen naam, tenzij zulke
onbestemde, en waarin allerlei nieuwe vragen besloten lagen: gerustheid, overgave,
vertrouwelijkheid....
Dat er iets bestond tusschen Huib en Janne, een bizonder soort vriendschap, bijna
teeder en ook min of meer geheim, althans voor haar, Til had het al wel dikwijls....
deels gemerkt, deels gevoeld, begrepen. Zij was er zelfs een paar malen diep en hevig
van geschrokken, en nog bonsde
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bij tijden de onrust erover haar fel en pijndoend door de borst. Maar ook glimlachen
kon zij erover in haar peinzende eenzaamheid, glimlachen toegevend, ja met een
achtergedachte van stillen triomf. Zoo begrijpelijk leek haar zulke vriendschap dan,
toch ternauwernood gevaarlijk. Klein, daar jaloersch op te wezen.... Zoo begrijpelijk;
daar immers dat knappe en levendige actricetje, schrander en talentvol kunstenares
als ze was, Huibs artistieke bedoelingen gewoonlijk precies begreep en uitnemend
vertolkte. En toch ongevaarlijk, want, nu ja - en hierbij was het dan, dat mijmerende
Til met fierheid glimlachte en de voldoening in haar bloed voelde kloppen - Huib
was nu eenmaal een man, die door de menschen heenkeek, sterk en onbevreesd, dien
men niét bedriegen kon, en die ook van frischheid en echtheid hield, van diepen ernst
en kloeke waarachtigheid, niet van geverfde actrices, hun bestudeerde houdingen en
weloverlegde coquetterie, hun knap comediespel, ook buiten den schouwburg. Want
zoo was haar tenslotte ook Janne Terwijne gebleken, en Huib.... och, hij had dat
immers altijd wel geweten, véél vroeger dan zij; hoe vaak had hij, zachtjes, gespot
met haar aanvankelijk enthousiasme - zachtjes en mild, want zoo was hij, die fijne
en lieve man van haar.... En ook al mocht het dan, van Jannes kant, misschien iets....
nu ja, hartstochtelijkers zijn, iets van verliefdheid - geen wonder waarachtig - lang
kon zoo iets toch niet duren, niet diep zich wortelen, bij zulke meisjes, immers lévend
van successen. En daarbij, zij, Huibs vrouw, ze moest vertrouwen, blindelings
vertrouwen; had ze 't niet beloofd? Nooit reden tot iets anders had Huib haar gegeven
trouwens. Huib, de kunstenaar, de dichter, die leefde voor zijn litteratuur, en voor
haar en Liesje; dat wist ze toch immers, dat w i s t ze vast, ééns en voor altijd. Had
ze 't zich niet heilig voorgenomen, al in die heerlijke dagen toen hun band ontstond,
nooit te gelooven iets slechts van Huib, ook al kwamen de menschen van alle kanten
het haar vertellen? Nee-nee, Huib was goed, Huib was groot, hij was sterk en trouw....
Dat er tegenwoordig wel vaak, en wel triest en drukkend, iets aan hun omgang scheen
te haperen, - aan haarzelve lag het misschien het allermeest. Aan haar, de zwakke
en zwaartillende. Zij had er helaas de energie niet voor, met Huib te zijn zooals ze
toch wel wist dat ze zijn móest. Hem op te wekken, aan te moedigen, te steunen bij
zijn enorme werk, zijn ontelbare moeilijkheden. Te veel steun had ze zelf noodig,
en steun van hem, den éénigen. Van zijn hulp en raad, zijn opgewektheid, zijn
levensmoed. Maar in den laatsten tijd....o, veel erger dan zijn vriendschap voor die
Janne, verontrustte haar, en stelde haar teleur, telkens opnieuw, Huibs tegenwoordig
vaak zoo somber-abstracte wezen, zijn blijkbaar meer-en-meer gebukt gaan onder
werk- en zakenzorgen, zijn gejaagdheid en prikkelbaarheid. En hij wilde daar nooit
over spreken. Stellig geloofde ze, dat er het een of ander was, in de
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zaken het waarschijnlijkst, maar misschien ook in zijn litteraire werk, dat hij haar
wilde besparen. Maar ze dorst daar haast nooit naar te vragen, daarop te zinspelen
zelfs. Zoo koel en kort, bijna wrevelig kon hij haar vragen weren.... Och, eigenlijk
al héél lang, al van den aanvang af misschien, had hij zich daar méér aan moeten
gewennen, ook over zijn eigen moeilijkheden te praten. Van de hare daarentegen,
de huislijke - en van haar vroegere leven, haar sombere jeugd en mislukte eerste
huwelijk - was altijd weer sprake geweest. Met voordacht? Of ontbrak het soms bij
Huib aan de.... ware behoefte.... om tegen haar.... Zulke gedachten waren moeilijk
af te denken - o, dat pijnlijk bonzende hart van haar!.... Was het dan toch wáár
misschien, hetgeen, naar ze meende, Van Looy eens had geschreven, brandt altijd
een vuurtje harder aan den eenen kant dan aan den anderen? En had haar
allergeheimste en telkens weer verdrongen besef haar tenslotte toch niet bedrogen:
wás er medelij bij Huib geweest, en hield zij méér, en met diepere overgegevenheid,
van hem dan hij van haar?... Zij rilde; het zou verschrikkelijk zijn; zij zou er aan
sterven misschien; maar, als dát het was, als hun huwelijk hem drukte.... dan moest
hij het haar toch in godsnaam maar zeggen; dan zou ze wel.... Alles, álles zou ze er
tenslotte voor over hebben om hem weer opgewekt te zien.... moedig.... gelukkig....
Ook Huib, in deze moeilijke maanden, lijdende onder den toestand, zooals die
zich nu eenmaal, tegen al zijn bedoelingen in, ontwikkeld had, dacht veel aan vroeger,
aan den tijd van zijn kennismaking met Til, aan hun ontmoetingen vóór het huwelijk,
en aan de eerste jaren daarna. Hij herinnerde 't zich álles nog. Zijn liefdesélans en
wijdingsbereidheid, zijn twijfelingen en teleurstellingen. Hij had het zoo gaarne
gewild, maar altijd weer was het hem te moeilijk gevallen, tegen Til te spreken over
het diepste en tegenstrijdigste dat in hem woelde, altijd had hij daartegen opgezien.
Er waren dingen die hij niet over zijn lippen krijgen kon; drieste verlangens, pijnlijke
onbevredigdheden, levensontdekkingen van zijn wroetenden geest, die haar al te zeer
verschrikt en bedroefd, haar ten doode gekwetst zouden hebben misschien. Dingen,
die te denken, te ondervinden, hij zich dikwijls schaamde. En hij hield zoo veel van
Til, altijd-door - zij had zoo'n kinderlijk-rein gemoed. Zijn werk, zijn litteratuur, nu
ja, daar had ze nu eenmaal nooit veel van begrepen, nooit meê kunnen beleven zijn
hartstocht ervoor, zijn vreugde en ellende erdoor, nooit dát in hem gekend en bemind.
Was misschien ook onmogelijk. Begrijpen? Je begreep jezelf al zoo slecht, hoe zou
een ander dat dan kunnen? En dan iemand als hij, zoo vol en ingewikkeld, die al het
menschelijke in zich droeg, het hoogste en het laagste - nee-nee, het kon niet; en het
was dan ook volmaakt onnoodig. Wie zou gelukkig kunnen zijn met een vrouw die
hem geheel begreep? Is niet alle liefdegeluk op illusie, op verwondering,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

35
ja juist misschien op de aantrekkelijkheid van het nooit geheel gekende gebaseerd?
Begreep hij Til ooit heelemaal, begreep hij Janne? Och, begrijpen, onzin!
Behoefte moest je hebben aan elkaar. En in elkander gelooven. Bewonderen,
omsfeeren, omkoesteren met je gevoel.... dat was hét! Ja, maar toch..... Oók wel je
best doen, misschien, althans eenigszins tot onderling verstaan te komen, tot een
werkelijk kénnen, en doen kennen, tenminste.... Had hij dat verzuimd? 't Was waar,
van den beginne af was het gewoonte tusschen hen geweest, veel meer te praten over
háár zwarigheden dan over de zijne. Nu ja, de zijne! Hij had het best afgekund altijd,
nooit sterke behoefte aan raad en steun gevoeld. Ook wel eens gedacht: het wordt er
alles nog maar grooter en welbewuster van, als je tracht het zoo precies te benaderen.
O-god, maar nu? Nú juist, daar praten met Til tot de onmogelijkheden was gaan
behooren, nú zou hij het willen. Om er van af te zijn, van dat bange bedrog. Dit
verboden geluk, waar hij toch letterlijk niet meer buiten kon. Dat hem verrukte en
meesleepte, fel extasieerde, telkens opnieuw, en toch tegelijk, ja voortdurend, zoo
hevig benauwde, neerdrukte, vernederde in zijn eigen bewustzijn.... Waardoor hij
zich nooit meer eens heelemaal vrij en ruim, nooit meer eens over zichzelven tevreden
voelen kon! O, en.... het kwade stak niet alleen in het bedrog van Til, maar ook in
de soort van zijn liefdegevoel voor Janne. Dat scheen te verminderen aan gehalte
naarmate het grooter en onoverwinnelijker werd. Met haar heerlijke lichaam verwende
zij hem, meer-en-meer, hij raakte verslaafd aan haar omhelzingen, haar liefkoozingen.
En hoe streelde hem de gedachte dat zij hem liefhad, zij, de jonge, de mooie, de
kunstenares, die hij vereerde, nog even sterk als een jaar tevoren! Maar met zijn
teederheid voor het moedige meisje in haar, zijn aanvankelijk zoo groote bewondering
voor haar karakter, haar geest, haar vrije ideeën, was het anders geworden. Hij wist
zelf niet hoe. Hij raadde haar eer- en genotzucht, veel gauwer dan vroeger; vaak
prikkelde hem haar eigengereidheid als een belachlijke pedanterie. Soms in-eens,
als jaloezie hem zweepte, leek zijn eigen liefde hem bijna haat, een hartstochtelijke
vijandschap, die intusschen nóg meer te verbinden scheen. En daarbij, zóó vervuld
was hij van haar geworden, zóó hevig vrat hem zijn begeerte in vleesch en geest, dat
het hem ál meer moeite kostte, zich op iets anders te concentreeren. Zijn roman
schoot niet op, hij knoeide en peuterde eraan. En ook zijn werk voor de zaken kreeg
de aandacht niet die het noodig had. Huib zwoegde zijn dagen door, in een hekel en
ergernis aan zichzelf - die tot verscheurdheid stijgen kon - oplevende alleen, in een
roes van zinnenbevrediging, van driest en trotsch genot, als hij bij Janne was, zij met
heel de schat van haar temperament in hem scheen weg te leven....
En zoo, ondanks alles, stond hij meermalen op het punt, aan dezen
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toestand een plotseling einde te maken, openlijk met Til te spreken, een beroep te
doen op haar liefde, haar levensbegrip, haar edelmoedigheid, haar te smeeken hem
te hulp te komen....
Maar hóe dat dan...? Hij wist het weer zelf niet... Met Janne, die niet dácht over
trouwen, die hem uitlachte, zoo vaak hij van zoo'n ‘oplossing’ gewaagde. Er wás
niets op te lossen volgens haar. Waarom dan zulk nutteloos verdriet geven? Wie van
hen drieën, die er iéts door winnen, die er ook maar een oogenblik gelukkiger door
worden zou....?
Misschien nog het ellendigst stemde Huib intusschen, dat hij, zijn vrouw
bedriegend, zijn gansche hartstochtelijke gevoelsleven voor haar verheimelijkend,
zich toch nog niet genóeg te beheerschen wist, en dat zijn zorgelijke gejaagdheid en
bezwaarde geweten in norsche woorden en onredelijke verwijten een uitweg zochten,
verstorende, telkens opnieuw, heel de vrede en goedheid van hun huiselijk samenzijn,
de sfeer van Tils vrouwenbestaan - en waarin ook Liesje moest opgroeien....
Plotseling echter, in dit stadium, bezorgde het leven aan hun beider
gedachtewerelden een sterke afleiding, een nieuw en groot object ter verwerking.
Het onheil kwam, maar als van buiten-af. Zoo scheen het een tijdlang veeleer een
uitkomst. Iets belangrijks was er eensklaps, fel ingrijpend in hun bestaan, en waarover
zij tezamen praten konden, ja wel moesten.
Er was een nieuw plan van uitgaaf, en Hoogland had - gelijk hem in zoo'n geval was
voorgeschreven - een bestuursvergadering van zijn uitgeversmaatschappij
bijeengeroepen. In 't begin van October, op zijn afzonderlijk kantoor. Vier van de
heeren commissarissen waren verschenen; de vijfde - helaas juist hij, op wiens
intelligente oordeel Huib het meest placht te rekenen - ontbrak. Vóór de eigenlijke
opening der vergadering onderhielden zich de deftige liberale heeren - allen mannen
op leeftijd, kennissen van den vroegeren directeur - onderling, en ook wel met Huib,
op lossen toon over de gebeurtenissen van den dag. Over Kuyper, den minister, die
zijn eerste treffen met de Kamer achter den rug had - Abram Kuyper, dien zij heimelijk
bewonderden als hun machtigsten en bekwaamsten verdediger tegen het veldwinnend
socialisme, maar op wiens houding en optreden zij in hun onmacht grapjes maakten.
En over den toestand in Zuid-Afrika, die den Engelschen toch nog maar lang niet
meeviel. Tot in hun eigen Kaapstad was de staat van oorlog geproclameerd. Die
Boeren toch! Mannetjesputters! De heeren voelden zich trotsch op hun
‘stamgenooten’; zij lachten triomfant.
Toch, al onder dat praten, waardóór wist hij niet goed, had Hoogland den indruk
gekregen, dat er iets gaande was onder de commissarissen, iets tegen hem. Zij deden
beleefd, maar teruggetrokken, letten weinig op zijn meening, wisselden blikken van
verstandhouding die zij voor hem te
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verbergen schenen. En toen er dan begonnen was, de notulen gelezen, Huib voor den
dag gekomen met zijn nieuwe plan: het stichten van een volksweekblad, niet van
uitgesproken socialistische richting, maar met een geletterd socialist als hoofdredacteur
- hij noemde den naam - barstte de bom los. De president-commissaris, bekende
bankier - gaafrose gezicht met witglanzende snor - deed het woord. Hij manoeuvreerde
daarbij met zijn gouden lorgnet als met een veldheersstaf in duodecimo, hem
afnemend om er mee heen-en-weer te zwaaien en hem plotseling, zonder bepaald
motief, weer op den dikken neus te duwen, waarna hij er Hoogland, onder zijn krullige
witte wenkbrauwen, scherp door aanzag. Een goed idee van den directeur, deze
bijeenkomst. Heel noodig, dat eens een ernstig woord gesproken werd. ‘Onze ijverige
en intelligente heer Hoogland, mijne heeren’ - zoo wendde hij zich, in schijn, tot zijn
collega's - ‘volkomen te goeder trouw, dat spreekt van zelf, werkt meer en meer in
sossialistische richting, en verwaarloost, onwillekeurig - natuurlijk, natuurlijk! - voor
de propaganda zijner ideeën de belangen van aandeelhouders. Voor welker
bevordering wij nu eenmaal hier zitten.... Die onbekookte revolutionnaire uitgaven
- passez-moi le mot, Hoogland! - wij hebben er leergeld genoeg mee betaald’. De
president wist niet hoe de andere heeren erover dachten, maar hij voor zich.... fini,
hij wou er niets meer van weten, van plannen in deze richting.... tenzij misschien....
Meneer van der Kamp, u als onze technische specialiteit....’
Van der Kamp, zachtjes plukkend in zijn enormen grijzenden baard, betreurde
den voorzitter gelijk te moeten geven. Zijn eigen grieven trouwens tegen het beheer
der vennootschap gingen nog wel eenigszins dieper. Dat de directeur van een
uitgeverszaak zelf als auteur optrad, het kon natuurlijk niet gewraakt worden ofschoon het wel een vreemden indruk maakte dat zijn eigen geschriften elders het
licht zagen - maar iets anders werd het, wanneer die directeur, ter bevordering zijner
litteraire liefhebberijen.... ‘gelijk u zegt, meneer de voorzitter’ - zijn zaken
min-of-meer.... veronachtzaamde.... Bij deze woorden drukte de oud-boekhandelaar
zijn zich daardoor breed-uitzettenden baard met een gebaar van diepen ernst op zijn
waardige borst neer, en keek ook hij, met streng gefronsden blik, Huib in het strakke
gelaat. O, hij wist wel, het was tegenwoordig een soort van mode, onder méér van
de jonge uitgevers, met spot en minachting te spreken over den koopmansgeest der
negentiende eeuw, en zelf den.... litterairen idealist of den socialen hervormer uit te
hangen. Maar zooals nu bijvoorbeeld meneer Hoogland er een gewoonte van maakte,
de opvoeringen van zijn comediestukken na te loopen.... na te reizen zelfs, tot diep
in de provincie.... dat ging toch eigenlijk nog wel wat verder. Zelfs werd er gefluisterd
over zekere bijredenen voor dat nareizen.... bijoogmerken.... die nu juist niet van
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litterairen aard zouden zijn.... Maar daar wilde meneer van der Kamp niet over
spreken. Het particuliere leven van den directeur, althans - niet waar? - zoolang dat
niet al te veel opspraak baarde, ging den commissarissen niet aan.... ‘Intusschen....’
‘Hm!.... Ja!.... Intusschen....’ viel hier met zijn hooge stem en een dreinerig lachje
de derde der heeren bestuursleden in - klein heertje met felle bakkebaardjes, notaris
van zijn vak, - zulke praatjes, men werd er natuurlijk onwillekeurig door herinnerd
aan hetgeen bij het verschijnen van meneerre.... Hooglands eerste ‘novellen’ in de
kranten werd geschreven.... ‘Ik meen.... ik zal maar zeggen.... nu ja.... de
onzedelijkheid, die daar toen in geconstateerd is....’
Hij keek er zijn vriend, den vierden commissaris, een gewezen marineofficier, bij
aan, doch deze, zijn wenkbrauwen zoo hoog mogelijk optrekkend, bepaalde zich tot
een gewichtig hoofdknikken, en geeuwen, als verveeld. De voorzitter intusschen,
hanteerend zijn lorgnet met duim en wijsvinger, was bedaard weer ingevallen: ‘Mijne
heeren, laat ons de zaken vooral niet embrouilleeren. Laat ons.... ik zou willen zeggen:
voet bij stuk houden..... Dát wat wij, zooals we hier zitten, in onzen nog jeugdigen
directeur, wiens toewijding en werkkracht wij overigens zoo hoogelijk waardeeren,
vooral bedenkelijk achten - niet waar? - het is zijn blijkbaar steeds toenemende
sossialistische gezindheid. Wij maken ons daar ongerust over, natuurlijk enkel in het
welbegrepen belang onzer vennootschap, enne.... ik zou dan ook willen vragen, of
meneer Hoogland ons, voor de toekomst, geruststellende verklaringen daaromtrent
kan doen....’
Ook na deze laatste, welbetoonde woorden, die door een algemeene stilte gevolgd
werden, bleef Huib nog een paar seconden zwijgen. Dan evenwel, zijn baardelooze,
zeer bleek en strak geworden gelaat als met een rukje opheffend, plooide hij zijn
mond tot een lichtelijk minachtenden, ironischen glimlach en sprak als voor zich
heen: ‘Of hij bereid is zijn overtuiging af te zweren dus.... Neen, meneer de voorzitter,
dat ben ik niet. Ik kan voor onze zaken alleen maar blijven werken zooals ik het altijd
gedaan heb, en dat is: naar mijn beste en zuiverste inzichten. 't Is waar dat ik
persoonlijk steeds meer tot het socialisme ben gaan overhellen, maar 't is óók waar
dat ik.... bij het zoo constant groeiend aantal socialistisch denkenden.... in uitgaven
met een sociale strekking, een socialistische strekking als u wilt, voor onze
maatschappij een voordeel zie. Op de aanmerkingen en de insinuaties der andere
heeren veroorloof ik mij.... niet in te gaan....’
‘Insinuaties, meneer?’ barstte Van der Kamp, zijn baard van schrik loslatend, uit,
terwijl de kleine notaris venijnig schetter-lachte.
‘Insinuaties, ja meneer van der Kamp, dat heb ik gezegd’, ging Hoogland, uiterlijk
rustig, voort. ‘Ieder die mij kent kan weten, dat ik er de
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man niet naar ben om zaken die mij zijn toevertrouwd te verwaarloozen.... of mij ten
koste van anderen te amuseeren. Wanneer ik, om de opvoering van een stuk bij te
wonen, wel eens kantooruren heb verzuimd, dan deed ik dat in de zekerheid’ (even
trilde ontroering in Huibs geluid) ‘er niemand ter wereld leed of schade mee te
berokkenen. Die uren trouwens, altijd heb ik ze, in wat toch mijn vrijen tijd zou zijn
te achten, wel tien- of twintigmaal ingehaald, en ik dacht ten slotte toch ook in uwe
oogen wel wat meer te zijn dan een kantoorbediende, die zijn uren afzit. Ik dacht dat
het dagelijksch beheer aan mij was overgelaten....’
‘Maar natuurlijk, natuurlijk, beste vriend’, viel de voorzitter wat ongeduldig in,
‘niemand van ons die er over denkt het tegendeel te beweren. Kom, je weet toch ook
wel, niet waar, hoe wij je steeds geapprécieerd hebben.... Alléén.... hm, ja.... laat ik
het zóó mogen zeggen: het zou dan toch tenslotte wel zeer begrijpelijk zijn, wanneer,
bij stijgende... populariteit als auteur, je hart ál meer naar de litteratuur werd
getrokken, en wanneer dit je zaken.... enfin.... ondanks jezelf.... niet ten goede komen
zou....’
‘Artiest en zakenman, de combinatie schijnt nu eenmaal uiterst zeldzaam’, kraaide
vroolijk de notaris.
‘Welnu goed, meneeren’, zei Huib met verhoogde stem, neergooiend de papieren
die hij nog altijd in de hand hield, ‘als dat uw aller meening is, dan zal ik mijn ontslag
indienen’.
‘Sst! Sst! Ho! Ho!’ deed de voorzitter, wenkend met het glimmende lorgnet om
zich dit vervolgens met handigheid op den neus te wippen en er Huib met gemaakten
schrik door in 't gelaat te staren. ‘Niet zoo driftig, mijn waarde! Wat je daar gezegd
hebt zou je waarschijnlijk maar al te gauw berouwen - gesteld dat wij eraan denken
konden, misbruik te maken van zoo'n al te haastig woord. Uw ontslag wordt in 't
geheel niet gewenscht door.... commissarissen. Wèl hebben zij gemeend - niet waar,
meneeren, u vindt goed dat ik dit thans ter sprake breng? - wèl hebben zij gemeend
u te moeten voorstellen, naar meer hulp en medewerking uit te zien. Over de
financieele resultaten van de laatste jaren, dat zal je moeten toegeven, valt niet te
roemen. 't Lijkt ons dus zeer gewenscht dat een man van.... meer.... practisch inzicht,
méér.... 't woord is al genoemd.... handelsgeest.... u komt terzijde staan....’
‘Een mede-directeur’, riep Van der Kamp uit, als verveelden hem de omwegen
des voorzitters.
‘Hm!.... Aha!.... Juist....’ glimlachte nu, als ging hem plotseling een licht op, Huib
weer met ironische vroolijkheid. ‘En als ik vragen mag, hebben de heeren voor dat
baantje soms ook al deze of gene op het oog?’
‘Daar kunnen we zoo dadelijk over spreken’, zei ietwat korzelig de president, en,
na een blik op zijn buurman Van der Kamp: ‘Zegt u ons nu
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liever eerst eens, of u genoegen zoudt willen nemen met de aanstelling van een
tweeden directeur. Wat honorarium en tantième betreft, wij zouden meenen dat het
vooralsnog onnoodig is dat te halveeren. Van een uitbreiding der directie mag ook
uitbreiding van zaken worden verwacht. Je zoudt twee derden kunnen krijgen van
wat je thans geniet, je mededirecteur hetzélfde.... zoodat het geheel toch slechts met
één derde zou behoeven verhoogd te worden....’
‘Pardon, maar, alvorens te antwoorden zou ik uw voorstel toch gaarne in zijn
geheel willen kennen. Veel hangt daarbij van de persoon af. Wordt de keuze.... min
of meer.... aan mij overgelaten, of heeft u misschien al iemand uitgekozen, met wie
ik dan “genoegen” zou moeten nemen?’
De heeren commissarissen keken elkander aan. Er heerschte een soort verlegenheid.
Men kuchte en glimlachte.
‘Mij dunkt, heeren’, zei de voorzitter na eenig rondzien, ‘er kan geen dringende
reden bestaan voor meneer Hoogland te verzwijgen, aan wie wij voor deze
verantwoordelijke betrekking in de eerste plaats hadden gedacht’. En toen zij zwijgend
en met afgewende blikken te consenteeren schenen: ‘Het is de jonge meneer van der
Kamp, thans nog boekhandelaar te Leiden, maar die, in geval van zijn benoeming,
zijn gindsche affaire zou willen aan kant doen.’
‘Juist, juist.... Daar had ik al zoo eenig idee van,’ knikte Huib met zijn zelfden
glimlach. ‘Maar mag ik de heeren dan doen opmerken, dat het bewuste zaakje van
den jongen meneer van der Kamp in 't geheel niet floreert, en dat het mij toch wèl
onwaarschijnlijk voorkomt....’
‘Te Leiden zijn te veel boekhandelaars,’ onderbrak blozend en in zijn baard
plukkend de oude Van der Kamp. ‘Mijn zoon is een kolossale werker en het zou mij
niet verwonderen als, tengevolge van zijn optreden, minstens één van uw al te hoog
gesalarieerde bedienden kon worden afgeschaft.’
‘....mij toch wèl onwaarschijnlijk voorkomt,’ hernam Huib met wat plagerige
kalmte, ‘dat iemand, die gebleken is te weinig algemeene ontwikkeling, ruimte van
geest en kennis te bezitten om zich als simpel debitant in een academiestad te
handhaven, in een uitgeverszaak....’
‘Wij meenen, meneer,’ viel de voorzitter hem op autoritairen toon in de rede, ‘dat
het in een uitgeverszaak allermeest aankomt op commercieelen zin en op attentie
voor de werkelijke behoeften en begeerten van het publiek.... en verder op algeheele
toewijding en....’
‘Stoelvastheid,’ vulde de notaris aan. En hij wisselde een blik van bijna guitige
verstandhouding met den oud-marine-officier. ‘Túcht’, zeide deze, met zware stem.
't Klonk als een blafhoest. Allen keken even zijn kant uit en glimlachten. Hij zoog
verlegen aan zijn sigaar. Huib kuchte. Een stilte volgde.
‘Welnu, meneer Hoogland....’ vroeg de voorzitter dringend.
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Huib doorzag thans volkomen de samenspanning. Die jonge Van der Kamp, een
domme en kleinzielige werkezel, moest aan een behoorlijk bestaan geholpen worden.
De oude was een der grootste aandeelhouders.... Ook begreep hij welke van zijn ‘te
hoog gesalarieerde bedienden’ werd bedoeld. Hij had er een, die socialist was en
placht te spreken op vergaderingen.... Bedwingen moest hij zich om niet onmiddellijk
neen te zeggen, bij zijn ontslagaanvraag te volharden. Gedachten aan Til en Liesje
brachten hem daarvan af. Hij zuchtte diep.
‘Ik vraag eenige bedenktijd’, zei hij eindelijk, dof. ‘Uw plan heeft mij volkomen
overvallen.... U zult begrijpen....’
‘Wij begrijpen dat inderdaad en staan uw bedenktijd gaarne toe. Er zal trouwens
een algemeene vergadering noodig zijn om ons besluit te bekrachtigen. Wees u zoo
goed mij uw antwoord schriftelijk mee te deelen.. liefst vóór Zondag’.
‘Goed, meneer’, zei Hoogland.
De vergadering was daarmee afgeloopen. Huibs voorstel - het weekblad - werd
voorloopig verdaagd. De heeren drukten hem, één voor één, de hand, en waren
vertrokken....
Een stuk van den middag bleef hem dus over. Huib gooide een raam open en liep
wat heen en weer in zijn kantoor. Dan zette hij zich voor zijn werk, maar had veel
moeite met zijn aandacht. Telkens weer, onwillekeurig, balde zich zijn vuist, en hij
mompelde vloeken. En ten slotte ging hij heen, in onverschilligheid wat vroeger dan
anders, vermeed de tremlijnen, liep een eind langs de grachten, op weg naar huis.
Dit zich in eenzaamheid en buitenlucht bewegen, deed hem goed. Herfstwind ritselde
door het hooge olmenloof.
‘De boomen dorren in het laat seizoen’, citeerde Huib stil voor zich heen. En zie,
eensklaps was het hem of al zijn bittere gedachten vervlogen waren. De schoonheid
bestond. Zij lééfde, door alles heen. Schoonheid, poëzie - het eenige dat het leven
de moeite waard maakte. Maar dan ook zéér de moeite waard. Over al het verdere
moest je eigenlijk alleen maar glimlachen, zoo'n beetje weemoedig en ironisch
glimlachen.....
Even stilstaande, tusschen de bruggolvingen der Leidschegracht, richtte Hoogland
zich plotseling heel recht op, en keek, tusschen gelende boomen door, naar den hemel,
waarover langzaam een donkerpaarse wolk kwam aangevaren. Hij luisterde
onwillekeurig. Het was als zóng er iets, ijl en lang, door de windige lucht. ‘Les
sanglots longs des violons de l'automne’, klonk het teeder en sonoor door zijn
hooggedragen hoofd. En tegelijk kriebelde hem iets langs de neusvleugels. Twee
fabrieksmeiden, van den anderen kant komend, keken verwonderd op naar zijn
geheven en bleek gezicht. ‘Sie je dát seg, die staat te huilen midden op straat.’
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‘Seiker se liefie verloure.’
Huib, onmiddellijk geamuseerd, keek glimlachende om, naar die meisjes, die
teruglachten. Zelf vatte hij niet hoe het kón zoo ineens, maar hij voelde zich
blij-gelukkig. En hij liep daar nog een poosje over te mijmeren, verwonderd: soms,
als je meende te genieten, merkte je plotseling diep mistroostig te zijn, terwijl andere
malen, wanneer je alle reden had tot treurigheid.... Vreemd, heel vreemd....
Maar het thuiskomen, praten met Til, haar vertellen van de vergadering, was weer
moeilijk, zéér. Nu pas gevoelde hij, in haar volle zwaarte, de hem aangedane
vernedering. Even huilde Huib en stampvoette van woede. Maar Til.... o, het was
weer plotseling, gelijk toen hij Willemien en Peter had moeten helpen met geld, alsof
zij blij was, blij nu eindelijk eens te weten, waarmee zij hem steunen en troosten
kon; hij moest vooral precies doen wat hij 't liefste deed, het beteekende allemaal
niets, zij zou wel zuinig zijn - en wat die aanmerkingen van de commissarissen betrof,
gaf hij daar heusch iets om? Die verwaande oude heeren, ze hadden er natuurlijk
geen flauw besef van, wien ze voor zich hadden.
‘Och ja, dat is 't ergste niet.... Maar zoo'n ellendige dwarskijker voortaan naast me
te moeten dulden.... Ik ken hem, een filister van 't vervelendste soort.... En nog pedant
op de koop toe.’
‘Welnou, dan doe je 't niet. Dan ga je er maar heelemaal uit. Zullen we ons toch
wel redden, hoor, Huiblief.... Jij met je gaven....’
‘'k Geloof ook’, zei Huib somber, ‘'t is het begin van het einde.... Maar.... me aan
't hart gaan zal het toch wèl’. En hij rilde even, zag duistere verschieten.... Maar toen
kwam Liesje binnen, trippelde dadelijk blij op hem toe, sloeg haar armpjes ver om
zijn lijf. ‘Dag vadertje!’ En het was weer of een golf van rein geluk zich over hem
uitstortte. Een paar minuten speelde Huib, juich-lachend en zacht ontroerd, met zijn
teermooi dochtertje; hij drukte haar innig aan zijn borst, begroef zijn hard
mannegezicht in het krullige, zijïge, donkerbruine haar; dan gingen ze aan tafel en
mocht zij naar hartelust tegen hem babbelen, gaf vadertje aldoor vriendelijk antwoord,
vadertje, die anders vaak zoo moe kon zijn, zóó dat ze niks mocht zeggen.... Niet
vóór Liesje naar bed gebracht was, praatten ze opnieuw, Huib en Til, kalmer en al
wat meer bezonnen, over 't voorstel der commissarissen.
‘Ik zou toch zeggen, vent’ - en Tils donkere oog-meren werden in wijden ernst tot
hem opgeslagen - ‘je moest het eerst maar eens probeeren.... Het valt misschien wel
mee. 't Heeft z'n goeie kant in elk geval, nie-waar? .... Je krijgt toch allicht meer vrije
tijd.’
‘Weet ik nog heelemaal niet.... Zou moeten blijken....’
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‘Nou ja, hoor 'is, die man zal toch wel iets presteeren, en jou van werk ontlasten?’
‘Wat weet jij daar nu van? Ophouden zal hij mij voorloopig, ja, en contrôleeren,
narijden....’
‘'t Is mogelijk, maar....’
‘O! Vin' jij dát zoo erg niet?.... Je bent gauw veranderd, hoor.... Eerst was het: je
moet vooral precies doen, wat je wilt....’
‘Maar Huiblief, je zegt toch zelf: het zal je aan 't hart gaan.... En weet je, ik bedoel:
je zoudt het toch eerst wel even kunnen aanzien met die man.... Je kent hem toch
maar vluchtig, niet? Je gaat af op indrukken, die....’
‘Ja-ja, ik ga af op indrukken, zooals gewoonlijk.... Maar die indrukken van mij
zijn nogal eens dikwijls juist.... En in elk geval, als ik zoo maar toegeef.... nu, dan....
dan zit ik er eenvoudig onder....’
‘Och kom, jij eronder!’
‘Wát? .... Maar natuurlijk, begrijp dan toch....’
‘Jij hebt geen aard om ergens onder te raken.’
‘'k Wou dat 't waar was! Jij wilt nu op mijn zelfvertrouwen werken, omdat je zelf....
in een trouwens begrijpelijk tegenopzien....’
‘Toe, Huib!’
Zoo praatten en kribden zij nog wat door. Til werd er bleek van, haar voorhoofd
klam bezweet; tranen stonden haar in de oogen, terwijl ze plotseling óók wat geraakt
en wrevelig zei: ‘Waarom geloof je toch nooit, dat ik het beste met je voor heb en
graag alles zou doen om jou weer gelukkig te zien, Huib?’
‘Wéér gelukkig?’ bromde Huib even geschrokken en beschaamd. ‘Ja-ja, dat geloof
ik immers wél, dat wéét ik wel....’
Tegen negenen kwam Charles Blécour oploopen. Hij was in vele weken niet bij
hen geweest, en nu, in de vreugde van 't weerzien, bizonder beweeglijk, druk en
luidruchtig. Huib, die deze nerveuse opgewondenheid liefst spoedig te temperen
wenschte, vertelde hem van 't gesprek in de bestuursvergadering. Maar Charles werd
er in 't geheel niet stiller van. Integendeel, hij sprong verheugd op, en, zijn bleeke
hoofd met het felzwarte baardje achteroverwerpend, pakte hij Huib bij de bovenarmen
en wilde met hem ronddansen. 'n Beetje onwillig, toch lachende ondanks zich zelf,
rukte Hoogland zich los. ‘Maar, bliksem, kerel, waarom schreeuw je het niet uit van
de lol,’ riep zijn vriend en stak zijn handen in de hoogte. ‘Een ander die je vervelende
werk komt doen, en jij meer tijd om verhalen te draaien, romans en tooneelstukken!’
‘Jawel, jawel, zoo ongeveer stelt Til zich de zaak ook voor. Maar zóó zal het niet
zijn. Integendeel. Ik zal er waarschijnlijk niets minder om te doen krijgen, en....
bespionneerd worden, en.... geëxploiteerd....
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tot het uiterste.... echt hollandsch nuchter en kleinzielig.... Och! Jelie weet niet....’
‘Nou maar, jouw zwaartillendheid is nog veel echt-hollandscher! Je wint het van
avond blijkbaar van Tilletje.... in pessimisme....? Komt niet dikwijls voor, hè? Maar
zij heeft gelijk. En jij kletst maar wat, over dingen waar je nog niets van kunt weten....
God, kerel, als ik jou was deed ik dadelijk de grootste helft van mijn werk aan die
kwibus over. Waarom zou je niet? Laat hem maar ploeteren. Jij blijft intusschen toch
het intellectueele hoofd, dat spreekt vanzelf, je commandeert eenvoudig wat er
gebeuren moet. Wat weet die lummel ervan?’
‘Jawel, jawel!’ Huib lachte met gemaakte schaters om die grappige leekentaal....
waardoor hij zich toch ook wat gehinderd voelde; zoo weinig eerbied sprak eruit
voor zijn lastige dagelijksche werk; trouwens.... geen begrip.... ‘Beste Sjarltje’, klopte
hij zijn collega op den rug, ‘vertel jij nu maar liever 'is wat anders, iets waar je meer
verstand van hebt.... Nog wat uitgevoerd in de laatste tijd?’
‘Ja! Dat wil zeggen: ik ben bezig. Een roman. Verduiveld lastig onderwerp. En
natuurlijk, ook al zoo weinig tijd, hè? 't Verrekte krantegesjouw, critiek, recensietjes....
Ja jong, werken als koelies motten we nou eenmaal allemaal, een dood-enkele rijke
pisang als Marcellus Emants uitgezonderd. Tusschen haakjes, heb je “Inwijding” al
gelezen....? Fameus, hoor....! Z'n beste boek.... 't Is of-t-ie heeft willen bewijzen dat
ie toch hart heeft ook.’
Ze zaten nu samen bij het rooktafeltje. Til, aan tafel en onder de lamp, verstelde
kindergoed.
‘En hoe is het, gaat het nogal na' je zin? Weet je wat je wilt, en ook hóe je 't wilt?’
Onderzoekend een oogenblik, keek Blécour naar zijn vriend. ‘Wat? O ja, zeker....
Geen klagen.... Maar een kwestie van tijd en van rust.... In m'n kop zit het, prachtig....
Alleen, een verdomde toer het eruit te brengen....’
‘'k Wou 'k het óók kon zeggen’, bromde Huib, met even een blik naar Til. ‘Ik ben
aan de sukkel tegenwoordig’. Hij schudde zijn lijf, alsof hij iets afwerpen wou.
‘Hoezoo? Wat scheelt eraan?’
‘'k Weet niet, gezanik, twijfel.... aan onze schoone principes van tachtig en
negentig.... de zegeningen van het realisme.... “Inwijding” heb ik gelezen, ja, 't lijkt
me een toppunt in zekere zin, maar een eindpunt misschien tevens....’
‘Och wat! Zit je daar nou weer over te hannessen? Gooi toch opzij, kerel, al dat
gepieker! Wees eenvoudig jezelf, spreek de waarheid. Schrijf je verhaal precies
zooals het van binnen in je leeft. Dat gedonder! Of wou
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je soms ook aan neo-romantiek gaan doen, en aan symboliek en al die mooiigheid
meer? Zitten de Jong-Hollanders je in de weg soms met hun brave anti-tachtig
theorieën? Humbug, hoor! Machteloos gedoe!’
‘'k Weet het waarachtig niet.... De waarheid spreken.... Ja, als je altijd maar wist
wat de waarheid was, de voornaamste waarheid.... Want er is zoo'n verschrikkelijke
boel dat allemaal waarheid is.... Het essentieele wil je dan toch geven, niet waar? En
wat is dat? Niets dan plastiek? Of stemming? Ik geloof er niet meer aan.... Er zijn
diepere dingen.... En het blijft ook alles zoo persoonlijk, zoo betrekkelijk.... zoo
toevallig.... Al dat benauwende nagaan van je allereigenste indrukjes, je
allerindividueelste sensatietjes.... nee, ik voor mij.... ik voel, ik wil dat niet altijd
meer.... Ik wil.... iets ruimers, algemeeners, dat toch tevens dieper gaat, maar ja....
ik erken....’
‘O zoo! Knelt de schoen je weer aan die kant.... Zitten Gorter en Roland Holst je
dwars, wil je socialistisch probeeren te werken....? Maar, m'n God, kerel, je kunt de
menschen en de wereld toch nóóit-van-z'n-leven geven zooals een ander die ziet,
denkt, voelt, maar altijd toch alléén maar je eigen kijk, je persoonlijke visie....!’
‘Och wat, die dieventaal.... We willen allemaal in de eerste plaats origineel zijn,
en daarom zoeken we met lantaarntjes naar de minieme ondervindingen waardoor
we een klein beetje afwijken van anderen.... Wij ijdeltuiten.... En dat noemen we dan
onze eerlijkheid, daar zijn we verbazend trotsch op. Waarom niet veeleer van je zelf
gegeven.... die enorme dingen.... die door je medemenschen kunnen worden begrepen,
nagevoeld....’
‘Waarom?.... Je schrijft toch niet voor anderen.... Je doet het toch puur voor jezelf....
Om je te uiten.... om iets in je te bevredigen....’
‘Geloof jij daar heusch nog 'an?.... Om je te uiten, juist! Te uiten aan wie?’
‘Aan jezelf! Om je rekenschap te geven....’
‘Och kom, Charles, je weet toch ook wel, als je op een onbewoond eiland zat, zou
je geen woord meer schrijven, geen volzin tenminste.... tenzij in de hoop er nog eens
áf te komen! Je uiten wil je, ja, aan je medemenschen, uit.... gemeenschapszin,
behoefte aan sympathie....’
‘Ajasses, kerel, hou nóu op!’ Blécour sprong overeind en ging fel staan rooken,
handen in zijn broekzakken, hoofd achterover.
‘Als je dat werkelijk meent’, viel hij plotseling uit, ‘nou dan ben je op een beroerd
verkeerde weg, hoor! Sympathie! Je lijkt wel een jongejuffrouw. Wat kan jou nou
in godsnaam de sympathie van het publiek schelen.’
‘Publiek, publiek...., dat 's juist het beroerde, dat wij optreden voor een publiek,
als piassen’. Huib zweeg even, kamde met zijn vingers door
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zijn kortgeknipte haar. Tot ook Charles weer ging zitten. Toen zachter, met een
triestigen ernst in zijn doffe stem vervolgde Hoogland: ‘Wij leven veel te ver van de
massa, en daar doen we glad verkeerd aan. Wij zijn te trotsch en te verwaand. We
verbeelden ons dat wij geen menschen zijn als anderen - de nonsens! Veel eenvoudiger
moeten we worden.... menschelijk onder de menschen.... Zóó alleen kan je hun wat
schoonheid geven.... wat troost en verheffing....’
‘Schoonheid, schoonheid.... Je noemt nog al iets....! Maar trouwens, wat je daar
zegt is niet waar. De menschen zoeken hun attracties juist het liefst búiten hun enge
kringetjes, hun dagelijksche gedachte-loopjes.... Nee, als je zoo iets wilt, is de
romantiek nog zoo gek niet’, spotte Blécour.
Maar Hoogland schokte zijn schouders. ‘Oppervlakkigheid’, bromde hij. ‘Allemaal
truukjes.... Het essentieele is heel eenvoudig....’ Dan eensklaps luider en met een ruk
van zijn lichaam: ‘Ben je daar, Til? Krijgen we nog een kop thee? Wat doe je toch?’
Een poosje later - Til was even naar boven - zei Huib gedempt en norsch: ‘Och weet
je, Charles, het is dát niet alleen.... Ik heb de pest in tegenwoordig. 'k Weet geen raad
met mezelf. Die geschiedenis met Janne Terwijne.... de heele toestand meen ik.... 't
drukt me kolossaal’.
‘Scrupules? Ik dacht al zooiets. Neem me niet kwalijk dat 'k het zeg, amice, maar
je lijkt wel gek. Een vrouwtje als Janne, potstausend! Iedereen benijdt je. Leef je
leven toch, kerel! Je bent toch ook niet de eerste de beste.’
‘De duivel zou mij geen welwillender advies kunnen geven!’
‘Maar je doet er toch niemand kwaad mee. Je bent een prima echtgenoot en vader,
dat's algemeen bekend. Trouwens dat.... dat merk ik toch zelf ook aan alles.... dat....’
‘Onzin! Wát merk jij, wát weet jij.... wat weet iederéén? Och, jelie ouwe
jongeneeren, je kunt je daar niet indenken, maar als je een vrouw, een kind....’
‘Pf!.... Kan ik me bést indenken! Een vrouw heb ik toch ook, al zijn we niet samen
naar het stadhuis geweest.... Maar ja, god-nog-toe, zelfs de liefste vrouw, amice....
je heele leven.... toujours perdrix.... En ik zeg nóg eens, als Til er nou iets van wist,
als je er haar een ellendig leven mee bezorgde....’
‘Doe ik! Ik ben narrig en humeurig tegenwoordig, prikkelbaar, lastig..’
‘Jij? Heb ik nog nooit iets van gemerkt, hoor! Een lobbes ben je.’ En tot Til, die
juist weer binnenkwam: ‘Zeg, hoor 'is, weet je wat hij nou beweert?’
‘Stil toch, stil’, fluisterde Huib, hem aanstootend.
Maar Charles greep hem bij den arm. ‘Laat me.... Hij verbeeldt
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zich dat hij een huistiran is, lang niet lief genoeg voor jou en Liesje. Stel je voor!
Wat zeg je me daarvan?’
Til, onder het loopen naar haar plaats aan tafel, blikte met ernstigen glimlach op
Huib neer. ‘Weet ie wel beter,’ zei-ze zacht, toch wat strak. Dan plotseling, het reeds
opgenomen werk weer terugwerpend, kwam ze op haar zittenden man toeloopen,
greep zijn hoofd tusschen haar handen en zoende hem in zijn haar. ‘Hij is een schat,’
zei ze innig. En wendde schielijk het hoofd, om de betraande oogen te verbergen.
‘Nah! Sehen se!’ riep Charles uit. ‘Zeg, weet je wat je doet, Til. Geef hem een
straffe grog, en mij ook, hè? En drink zelf wat mee. We moeten die saaie vent van
jou 'is wat oppeuteren, wat duivel, hij beschimmelt vóór zijn tijd!’
Huib had Tils hand gegrepen, gedrukt, er een kus op geperst. Maar zijn innerlijke
weedom op dat moment deed hem bijkans kreunen. Och, dat hij er Charles nu ook
al over gesproken had. En zich laten paaien. De zwakkeling die hij was, de
onbeheerschte.... En die van kwaad tot erger kwam....
‘Huippie’, zei Til, toen Charles weg was, ‘waarom heb je me dat nooit verteld, dat
je zoo'n moeite had met je werk?’
Het antwoord liet zich een poosje wachten. ‘Kan jij toch ook immers niets aan
doen,’ kwam er dan zacht en aarzelend.
En zij kusten elkander, lang en.... met medelijden.
(Wordt vervolgd).
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Koohwek de boogschutter,*)
door Aart van der Leeuw. (Slot)
DADELIJK trof hij zijn verdere maatregelen, vastbesloten en met een klare zuiverheid
in zijn berekeningen, die door de vreugde over zijn ontdekking scheen gewekt. Vele
blinde gangen liepen uit op het rotshol. In één daarvan, waarin het daglicht door een
spleet van het verwulfsel binnenviel, verborg hij den bepeesden tak, een bundel
twijgen.
Aan de stamgenooten verklaarde hij, dat hij in de eenzaamheid een groot werk
wilde volbrengen, waarin hij niet gestoord mocht worden. Van dat de zon opkwam,
oefende hij zich in de gaanderij, waar enkel zijn voetstap een gerucht was, en allengs
werd wat nog den zomer te voren met loover bedekt op een windvlaag geruischt had,
het machtigste der wapenen. Ook nu weer was het niet louter de slotsom van
vernuftige overwegingen, die hem de toppen der pijlen deed splijten, om daar
vuursteensplinters of vlijmscherpe beenscherven in te bevestigen, doch het felle
verlangen om zijn vrijheid, zijn jeugd, te herwinnen, dìt maakte zich tastbaar van
zelve in de fijne spits, die treffen zou, en als hij, in het gebaar van een droomer, het
ondereinde van de schacht met bisonhaar omwikkelde, opdat zijn gevleugelde
boodschap de zuivere richting kiezen zou, handelde hij aldus, omdat de zucht naar
lachend snellen over de hellingen der bergen dit niet anders wilde. Voor den wand,
die de rotsgang afsloot, hing hij een blank vossevel, waarop hij met donkere okeraarde
kringen teekende, dan trad hij langzaam achterwaarts, spande den boog, en het schot
zong als een vroege lentevogel. Meesterlijk leerde hij richten, en als de diep borende
punt in het wit stak, werd het hem te moede, of hij zóó een doel, dat nog veel verder
lag, en nog veel heugelijker voor het hart was om te winnen, midden in de lichte kern
getroffen had.
Intusschen keerde de lente weer. De sneeuw smolt weg en stroomde in waterbeken
langs de flanken der rotsen. Bruisen en murmelen vervulde het grothuis en telkens,
als de menschenstemmen zwegen en er geluisterd werd, zwollen de tonen aan, die
aan het dof gerucht uit holle boomen, waar de bijenvolken wonen, denken deden.
Eigenlijk was al lang reeds het oogenblik gekomen om heen te trekken voor de
zomerjacht, maar de wintertijd had week gemaakt, en de beschuttende wanden lief
doen krijgen. Bij elk nieuw voorjaar werd het scheiden moeilijker; het leek, of vaag
een eerste voorgevoelen heenwees naar het hechte huis

*) Dit verhaal maakt deel uit van een bundel vertellingen, ‘De Gezegenden’, die in dit najaar
bij den uitgever C.A. Mees zal verschijnen.
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aan den zaadrijken akker, dat eens de nazaat bouwen zou, en waar het dagelijksch
brood in vrede zou worden genoten.
Eindelijk werden de jonge geuren, die door de gangen binnenwoeien, te noodend,
dan dat er nog langer in aarzelen getalmd zou worden. De strijdbare jongelingschap
trok naar de herboren wereld uit op verkenning en als zij wederkeerden, zou geweten
worden welke de richting voor de lange reis moest zijn. In luidruchtigheid namen
zij afscheid, de mannen, vol van den feestelijken overmoed van de lente. Maar toen
het weer stil was geworden, de kinderen vakerig nederlagen na hun maal, de ouderen
over de vermoeienissen van de naderende zwerftochten peinsden en het water luide
praatte van den wind uit het zuiden, en het springen van de bronnen over steen op
steen, toen wist Koohwek, dat zijn uur was aangebroken.
Vol van innig ongeduld verbeidde hij den nacht. Ten laatste strekten de
stamgenooten zich neder, en wie eenmaal zorgeloos en wel verzadigd de oogen had
gesloten, opende ze niet eerder dan bij het krieken van het morgenlicht. Slechts den
vier wachters was de slaap ontzegd. Zij omringden het houtvuur, twee aan wederzijde
van den gloed. Duidelijk waren zij voor Koohwek zichtbaar, toen hij langzaam en
behoedzaam oprees in het ondoordringbare duister, waar hij zijn eenzaam leger had.
Tastend onder zijn harige deken, haalde hij den daar verborgen boog te voorschijn
en strooide een tiental pijlen voor de voeten uit, dan liet hij zich zachtjes op de
rechterknie neer, omdat hij in die houding juister richten kon. Even raakte hij de
strak gespannen pees aan met den vinger, en alleen voor hèm verneembaar groette
hem de klare klank. Het was, of een god had gesproken. Een grenzenlooze zekerheid
maakte hem trots en blijmoedig. Arm was de mensch nog aan woorden, anders zou
zijn ontroering een lied zijn geworden, een lied tot den lof van de geestdrift, die als
op wieken heenvloog, terwijl het lichaam zwaar en roerloos neerzat, en ver van zijn
nederige onmacht een wil werd voltrokken, een daad werd volbracht. Wild klopte
hem het bloed in de polsen, hij legde een schacht op den darm, mikte en trok af. Was
hij verblind geweest door zijn verlangen, of strafte een demon hem voor zijn
overmoed? De pijl vloog hoog over de vlammen, en een der wachters keek
verwonderd op, als naar het zwirrelen van een nachtinsect. Zijn blikken speurden
nog zoekende rond tusschen de dwarrelende schijnselen, die het verwulfsel
omwemelden, toen hem reeds het puntige hout in den slaap stak, en hij, tuimelend
in zijn doodstrijd, machteloos met de voeten schopte. Zijn makker boog zich in een
snel gebaar tot hem over, dan viel hij languit over den gewonde, een pijlspits dwars
door den strot. Koohwek kreunde, omdat hij niet jubelen kon, een zoete roes vervoerde
hem, die zijn hand tot gehoorzaamheid dwong. Aan de linkerkant van den brandenden
stapel lagen de beide getroffenen te
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stuiptrekken; de mannen, die aan de rechterzijde waakten, bleven rustig in den
vlamgloed turen, luisterend naar het geronk van het vuur. Toen stond de voorste op,
om een versch dennenblok in den sproeienden krater te werpen. Een vreeselijke
aanblik verstijfde hem, het blok ontzonk zijn greep. Doch terwijl hij daar bevende
tuurde, alsof hem een visioen verscheen, drong een schot hem diep in de oogkas, en
slingerde hij voorover in de knetterende takken, zoodat een vonkenregen in het ronde
stoof. Zijn gezel sprong op, stak radeloos de armen uit en opende den mond, om een
kreet van ontzetting te slaken. Die roep werd in zijn keelgat vastgenageld, en hij viel
met de pijlschacht tusschen de tanden geklemd. Koohwek liet zijn wapen zinken, hij
streek de verwarde haren van het vochtig voorhoofd en zijn ziel was vervuld van
zijn zege. Hij hing zich den boog om, nam de pijlen en de deugdelijke speer, die hij
voor zich gereed gelegd had, en vergat den buidel teerkost niet. Omzichtig met
tastende schreden zocht hij zich een weg langs de sluimerenden, van wie niemand
ontwaakt was. De eenige, die niet sliep, was het wachtvuur, doch dit verried hem
niet. Rustig speelde het met den eigen dansenden glans, en als Koohwek over de
lichamen van de verslagenen stapte, bescheen het de jeugdige menschen, die geofferd
waren aan een schoonen droom. De knaap, die door den strot was geschoten, richtte
zich moeizaam op de handen op, terwijl het bloed hem uit den mond en de neusgaten
gulpte en zag met den laatsten blik van zijn brekende oogen, vol deemoed en
vertwijfeling tevens, den god, die hem zijn schoone dagen had genomen, en over de
bloemen van zijn neergetreden leven schreed. Koohwek echter lette niet op wat stierf
aan zijn voeten, hij ging met opgeheven hoofd en boog het niet, eer hij den uitgang
was genaderd, omdat hij anders niet dan voor het laatst nog bukkend aan zijn vijanden
ontvluchten kon. Maar toen hij het nauw en laag gewelf was doorgekropen, en een
zuivere, koele windvlaag hem verwelkomde, ontving hij dien groet van de vrijheid
fier en recht gerezen, of hij nooit meer breken zou.
Door het dichte duister liep hij haastig voort, moeielijk kon hij de vormen der
dingen, in het zwart verzonken, onderscheiden, doch hij hoorde den klaterenden
klank van het vallende water, hij hoorde den schreeuw van een nachtvogel, het kraken
van takken, en dit bevestigde de vreugdige waarheid, dat zijn gevangenschap een
einde had. Hij ging in de richting, die hij zonder aarzelen koos, totdat de sterren
begonnen te verbleeken, en hij den voet bereikte van een heuvel. Onder het beklimmen
der glooiing, zag hij de schemering zich allengs verhelderen, en onderkende hij de
varens en de mossen aan hun kleuren en de gedaante van hun blad. Toen hij op den
top stond, was de dag reeds aangebroken, bontgetinte wolken dreven langs den hemel,
de dauw hing fonkelend in de dennennaalden. Langs de grens van de bergen strekte
zich een grazige savanne uit, een bisonkudde
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weidde met de donkere koppen naar het wuivend kruid gebogen, de stier hief den
muil op, snoof en blies twee dampzuilen in de koele lucht omhoog. Ver aan den
horizont draafde een troep ruigmanige paarden. Een vogel vloog van zijn nestje en
zong. Toen stak Koohwek de hand op, waarin hij de speer hield, en uitte de
overkropping van zijn weelde in een wilden kreet. Het was een schor geluid, dat aan
het roepen van een hert in de bronsttijd deed denken, het verbroederde met de aarde,
hoewel de bisons beneden, tot wie een echo doordrong, er toch de aanwezigheid van
den mensch uit begrepen, want met zware, plompe sprongen stoven zij angstig uiteen.
De vluchteling daalde de helling naar de vlakte af, het was hem zoo licht te moede,
nu hij het had uitgejubeld; als door een wonder was de tijd van zijn knechtschap
verzwonden, vergeten, en vatte hij het leven weder daàr op, waar hij het, toen hij
door de witmenschen verrast werd, plotseling leek te hebben verloren. Hij herinnerde
zich den valkuil, dien hij had gegraven, en zorgvuldig met twijgen en bladeren bedekt.
Het docht hem, dat dit eerst gisteren gebeurd was, hij vroeg zich af, of de beer langs
het pad was gekomen en tuimelend op de gepunte palen was gestort. In zijn
verbeelding liep hij recht op het bosch toe, om naar zijn prooi te gaan zien. Hij
zwaaide met zijn jachtspriet en voelde zich jong en gelukkig. Spoedig echter begon
hij van een greep te lijden, die hem de slapen omknelde, de zon rees hooger, het
scheen of hij een last droeg, die hem nederdrukte onder een steeds groeiend gewicht.
Lang kon hij geen weerstand bieden. Werktuigelijk zag hij rond naar een
beveiligende beschutting van heesters, en toen hij die had gevonden, verschool hij
zich daarin. Een diepe slaap kwam over hem.
Toen hij ontwaakte en zich oprichtte, ontwaarde hij twee schaduwen, die zich over
de vlakte voortbewogen, een roep klonk in de taal van den vijand. De beide vervolgers
aarzelden, riepen nogmaals en luisterden naar het antwoord van verre. Eén van hen
wees naar het boschje, de andere schudde het hoofd, dan sloegen zij de richting in
naar den avond en Koohwek, over zijn wapenen gebogen, keek toe, hoe hun donkere
gestalten kleiner werden tegen den lichtenden hemel en eindelijk verdwenen. In zijn
bloed bruiste een toorn, die alleen hemzelven gold. Zondigde hij niet tegen de heiligste
wetten, het aloud gebruik? Had Oerak, zijn vader, het hem niet van jongs af ingeprent,
bij het vluchten nooit aan de rustplaats te denken, voordat de zoekende zon met zijn
laatste stralen naar zijn leger tastte, en had hij zich als een hulpeloos dier niet aan
den blinden slaap gegeven op het midden van den dag? Had een god hem bedrogen,
verzocht? Een onverklaarbare angst overrompelde hem. Hij sprong schichtig op,
drukte de vuisten tegen de schouders, en rende over het grasveld voort. Hij schepte
eerst adem, toen hij den zoom van een woud had bereikt, zijn borst zwoegde, het
bonzende hart leek zijn ribben te breken, hij moest
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zich steunen op zijn speer. Dan ging hij langzaam verder, totdat de avond was
gevallen. Waar de sparrenstammen wijder uit elkander stonden, zocht hij zich een
ligplaats uit. De takken, die hij voor het wachtvuur verzamelde, waren nat en
vermolmd. Hij blies op de vonk, die hij gewekt had, maar zijn adem bleek te zwak
om de vlam te doen aanwakkeren. Hij maakte een holte in den bodem, strekte zich
neder en bedekte zich met naalden, mos en bladeren. De nacht was genadig, er woei
geen vrieswind en geen roofdier leidde zijn strooptocht langs dit armzalige bed.
Toen het geblaf van den jakhals den ochtend aankondigde, ontwaakte hij frisch
en gesterkt. Hij schudde zich het ritselend dekkleed van de leden en nam van den
teerkost. Behoedzaam zette hij zijn boog tusschen de knieën, en ontlokte er den
zachten toon aan, die hem verrukte in fiere ontroering, dan legde hij het wapen, dat
kind van zijn vernuft, met het bezorgde gebaar van een moeder om den schouder.
De vogels kweelden allerwege, dichter werd het struikgewas. Met moeite baande hij
zich een pad. Hier had de hand, die de machtigste is op aarde, de wildernis nog niet
getemd tot evenmaat en gratie en haar zijn hooghartige wetten opgelegd; het was het
spoor der dieren dat Koohwek moest volgen. Woekerende ranken omstrikten den
vluchteling en drukten hem een doren in het vleesch, een bloem tegen de lippen. Het
morgendronken gegons der insekten steeg op en verloor zich en daalde, kleurige
vederen fonkelden in een zonnestraal. Eindelijk opende zich de heesterhaag naar den
helderen hemel en een kokenden stroom. De beek was, na het ontdooien van de
bergsneeuw buiten haar oevers getreden, en nu snelde zij breed en schuimend voorbij
de groene zuilen van het lentewoud. Dichtbij, waar Koohwek stond en tuurde,
bouwden bevers een dam in het water. De jager keek met eerbiedige aandacht naar
dit geheiligde wezen, dat niemand mocht dooden, en dat, terwijl het zijn palen in
den bodem sloeg en het staketsel met takken en aardslib versterkte, den mensch een
betere woning voorspelde. Verder stroomopwaarts trok een eland, die trots het
geweldig gewei droeg, met zijn kudde door de beek. Koohwek aarzelde niet lang,
hij had zooveel dreigender wateren doorschreden, voor kort nog, den dag dat hij den
valkuil gemaakt had, hoe had het hem toen om de beenen gestoven, ja, hem tot boven
den navel gebruist. Rap deed hij zijn sprong, de golven reikten hem tot aan de knieën,
kalm was de branding, zoover het werk der bevers den vloed had opgestuwd. Doch
aan het einde van den half voltooiden dijk had zich een draaikolk gevormd, die den
onvoorbereide, als een hulpeloos kind, van den voet sloeg, en hem deed
onderdompelen in het ijskoude nat. Louter aan een toeval, aan de richting van de
wieling, was het te wijten, dat de drenkeling niet tegen de klippen werd te pletter
gestooten, maar spoedig naar den anderen oever werd gevoerd. Daar kroop hij
moeizaam tegen den kant op, het water gutste hem uit mond en neusgaten, hij richtte
zich op, en
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even stond hij roerloos als verdoofd, dan wierp hij zich terneer op den bodem, en
drukte het gelaat in het stof.
Gruwelijk waren de goden; spatten de golven op, dan loerden zij achter het schuim
en de droppen, raasde de stormwind, dan braken zij den tak af, die den jager
verpletterde, het wachtvuur bliezen zij aan tot een boschbrand, en wie geloofde, dat
het de leeuw was, die 's avonds op de rotsen brulde, kon plotseling door een
brieschenden demon worden verrast. Koohwek hief de handen op en beloofde een
offer van zijn schoonst gereedschap, ja, zelfs van zijn boog ook, wanneer de ban, die
hem bond, werd gebroken. Zuchtend schreed hij verder en de schaamte vrat hem in
het hart.
De zon begon naar zijn neergang te nijgen. Een kwade moeheid had zich om den
hals van den zwerver geklemd, maar de honger kwelde nog wreeder. De buidel
teerkost ging in den maalstroom verloren. Overal speurde hij rond. Doch een van de
geesten scheen naar zijn bede te hebben geluisterd. Een ritselen voer door de twijgen,
en een jonge, bruine hinde, uit de heesters gebroken, zag den jager met haar glanzend
oog nieuwsgierig aan. De speer schoot door onder het loover, een machtelooze arm
had hem geworpen, het wapen viel zonder te treffen voor de kleine, vlugge hoeven
neer. Het dier boog den kop en besnuffelde de onbegrijpelijke boodschap, dan als
om door zijn lijdzaamheid den man te bespotten, zag het nogmaals Koohwek rustig
aan, en maakte eerst zijn sprong terug in de struiken, toen de pijl op den boog werd
gelegd. O, bittere deemoediging; geslagen door een macht, die hij niet vermocht te
doorgronden, zette hij zich neder en wachtte op den nacht.
Het was op den derden dag na zijn ontvluchting, terwijl hij langzaam den loop
van een rivier volgde, dat hij voor het eerst een menschelijk wezen ontmoette. 's
Morgens na zijn ontwaken had hij zich rijkelijk aan boomvruchten te goed gedaan,
nadat hij eerst een haasje in zijn leger verrast had.
Hij was gelukkig geweest en vol warm voorgevoelen, omdat hij uit den geur van
de grassen, het ochtendgezang van de vogels en een woord, dat de wind zeide, de
belofte aanvaardde, dat zijn zwerftocht spoedig eindigen zou. Nu stond de zon in
den middag, en het heerlijkste wat zij bescheen, was een gedaante, die, op een
speerworp afstand, in het helder water tuurde. Dadelijk had Koohwek, want donker
gloeide de huid van de vreemde, en als een jonge pijnboom rees het slanke lichaam
op, bemerkt, dat deze tot zijn volk behoorde. Maar nog heviger ontroerde het hem,
dat dit eerste welkom door een vrouw werd gebracht. Blijkbaar had zij gebaad in
den stroom. Zij hield het lange blauwzwarte haar in de handen en wrong er de
droppelen uit. Het hertevel, dat de beenen, de armen en de rechter borst bloot laat,
was reeds omgeslagen, doch op den bronzen schouder fonkelde
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nog vochtigheid. Het docht Koohwek dat dit meisje schooner was dan alle, die hij
ooit tevoren had bezeten; hij poogde er zich op te bezinnen, of hij haar vroeger gekend
had, maar hij kon zich noch haar naam, noch haar wezen herinneren. Zij was er zich
niet bewust van, dat zij bespied werd en keek naar de kringen, die het nat, dat van
haar vingers neerdroop, op den kalmen waterspiegel teekende. In het bloed van den
jager sprong de begeerte op als een bergleeuw, die zich neerstort op een zwakke
prooi, die niet kan ontvluchten, en hij uitte den strijdkreet van den zinnenlust. Hij
riep en hij wist, wat de verdere loop der dingen zou wezen. De vrouwen wenden het
hoofd om, alsof zij schrikken, lachen, vluchten in schijn, laten zich grijpen in het
struikgewas tusschen de bloemen, verweeren zich, worstelen, alleen om de
schuimende kracht van de jeugd uit te vieren, en dulden den man. Zóó was zijn
zekerheid; hoe anders zou het nu gevallen. De aangeroepene zag op met een blik van
afgrijzen, die Koohwek als een bijlslag in het hart trof en dan maakte zij dat fel
gebaar, dat in den stam geldt als het teeken van den diepsten afkeer: recht stak zij
den arm vooruit, de vlakke hand naar den vijand, de vijf vingers wijd vaneen gespreid.
Een zucht lang nam de onverwachte schok van de beleediging den versmaden man
de kracht uit de knieën, dan bruiste de toorn op over die krenking. Kastijden zou hij
haar, indien zij zich niet winnen liet. Maar het meisje, dat het gevaar zag, draalde
niet langer. Zij keerde den belager den rug toe en vlood. De vervolger hoorde het
bonzen van haar naakte voetzolen op den steenigen bodem. In enkele sprongen dacht
hij ze bij het vliegende haar te zullen grijpen. Doch de ruimte tusschen hen beiden
werd grooter. En toen Koohwek met hijgenden adem moest stilstaan, de hand op het
jagende hart, verdween zij bij de buiging van een boschje, gezwinder nog dan hem
gisteren de hinde ontging.
Moeizaam sleepte hij zich voort, vol bitteren onrust, mateloos gegriefd. Het water
kabbelde, de zon blonk op de golven, de hemel blauwde, maar de vreugde van de
lente vond geen weerklank bij den zwerveling. Zoo naderde hij de kromming van
het pad, waar de begeerlijke prooi hem ontsnapt was, en als hij omboog, richtte hij
ijlings de werpspies en verstrakte tot de houding van een krijgsman, die zich schrap
zet bij een overval. Tegenover hem, een luttel aantal schreden verwijderd, stond, als
hij, een krijger, dreigend met de scherp gepunte schacht omhoog. Hij was een oud
man, de grauwe haren hingen hem verward om de slapen, zijn schouders waren
ingevallen, zijn borstkas toonde de ribben door het vermagerde vleesch en waar het
voorjaar allerwege bloeide, huiverde er een kou als van den winter om die schamele
figuur. Den duur lang van een ademtocht beloerden zij elkander als twee roofdieren,
die elkaar het jachtgebied betwisten willen, en niet rusten voor er bloed heeft gevloeid,
dan ontdekte de vluchteling op het voorhoofd van zijn vijand, helder zichtbaar
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ingevreten in de bruine huid, den bliksemflits van een lidteeken en:
‘Walf, mijn bloedbroeder,’ kreet hij uit.
‘Koohwek,’ riep de vreemde, terwijl hij zijn jachtspriet zinken liet.
Zij kwamen niet nader, maar sperden de oogen vol ontzetting open, starende. Het
was Koohwek te moede, of een vreeselijke demon hem de oplossing influisterde van
een raadsel, waarnaar hij dagen te vergeefs had gezocht. Niet zijn lang verloren
makker, maar zichzelven staarde hij in het gerimpelde gezicht. Ach, daarom die
vernederingen op den tocht; de tijden van zijn gevangenschap waren toch waarheid
geworden, en hij was gebroken en geteekend, terwijl hij niets vermoedend over den
opgelegden arbeid heengebogen zat. De onverbiddelijke was gekomen en de ellende
van zijn nabijheid trof hem schrijnender dan ooit een wond hem had bezeerd. En hij,
die het schreien niet kende, trage, zware tranen vloeiden hem langs de ingevallen
wangen neer. Toen trad Walf tot hem en bracht hem den broedergroet. Eén hand
legde hij hem op den linkerschouder en met de andere bedekte hij hem de borst; ook
Koohwek deed alzoo, en in die omhelzing bleven de grijsaards een wijle zwijgend,
terwijl hun hart klopte van een droevige ontroering, als misschien nog niemand in
die wereld, die zoo jong was, had gevoeld.
Na elkander verwelkomd te hebben, liepen zij langzaam samen voort. Walf deed
vele vragen en Koohwek antwoordde hem moeielijk, omdat hij zijn eigen taal vergeten
had. Daarop wilde zijn makker iets weten, waarvoor ook hìj geen woorden vinden
kon en hij legde zijn vinger op den boog. De moede zwerveling had zijn heerlijk
wapen uit de gedachte verloren, en nu hij eraan herinnerd werd, lachte zijn trots. Hij
nam het schiettuig van den schouder en zag rond. In de verte wachtte een jakhals op
een vooruitspringende rots, hij, de trouwe volger des menschen, die den tijd scheen
te beiden, dat hij zijn nederige vriend, zijn goede hond, zou mogen zijn. Maar hij
kende de jagers en waagde zich nimmer binnen het bereik van hun speer. Ook nu
wist hij zich veilig en gluurde nieuwsgierig uit den verstandigen kop. Koohwek
richtte, en de pijl vloog suizend van de pees. Het dier, dat de behendigste der mannen
niet had vermogen te vellen, viel doodelijk getroffen neer.
Langzaam gingen de twee grijze makkers weder naast elkander verder, en hoewel
ze beide gebogen waren en hun blik gedoofd, schenen zij toch geen gelijken meer
te wezen, immers de broeder, door het lidteeken geschonden, zag tot den ander als
een god op, en hij, die trof van verre, voelde zich een oogwenk door een diepe
innerlijke kracht gezegend, die misschien eenmaal tot zelfs den ouderdom verwinnen
kon.
Zoo kwamen zij aan bij het kamp, door de bruine stamgenooten betrokken. Walf
duwde het te hoop geloopen volk terzijde en als zij een groote tent, welke uitstak
boven de overige, waren genaderd, schoof hij het herte-
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vel, dat den ingang afsloot, weg. Een vreemde stilte heerschte daarbinnen. Toen
Koohwek zoekende in de schemering rondzag, ontdekte hij een roerlooze gestalte,
die op dierenhuiden uitgestrekt lag en hij besefte dat de slaap zóó stil niet maakt.
Zoo oud was die doode, dat hij niet meer een mensch leek, doch eer een boomstronk
uit de bosschen, die neergestort is, omdat zijn hout is vermolmd, en die met een
sneeuwwitte woekering van mos en schimmeldraden is bedekt. Te plechtiger was
zijn rust, omdat zij aan het woud en zijn stormen deed denken; zijn wapenen lagen
aan zijn zijde, de strijdbijl, de speer en het vuursteenen jachtmes.
‘Oerak,’ zei Walf.
Koohwek bukte zich en keek in het gelaat, dat hij niet anders dan jeugdig en
gloeiend van leven gekend had, dan hurkte hij neder, het hoofd op de gekruiste armen,
in de houding van de treurenden. Zijn makker ging heen, maar hij merkte het niet.
Hij zat met de oogen gesloten, want reeds waren zij neergestreken op den spiegel
van zijn donker zielewater, die vlucht van gedachten, waardoor geen sterveling
voorheen nog was bezocht. Zij waren te zwaar schier en te ernstig voor den
onbeproefden menschlijken zin, en toch was het rechtvaardig, dat hij, die in de diepte
van zijn lijden den treffer van verre, den boog had gevonden, het eerst zou peinzen
over de geheimen van vergankelijkheid en dood.
Wat lang reeds was vergeten, en in zijn hart verborgen had gelegen, als bleeke
plantenstengels op den bodem van een stroom, dook klaar en kleurrijk boven, en hij
herinnerde zich. Hoe hij een kleine knaap was en Oerak zijn meester. Hard en bloedig,
doch deugdelijk waren de lessen geweest. Geviel het niet op een stormachtigen
najaarsmorgen, toen zij langs den oever dwaalden van een bergrivier, dat zijn vader
hem plotseling in de schuimende golven had gestooten, en hij, in zijn doodsnood
worstelend, zoo de zwemkunst had geleerd? En bij zijn eerste jagen op den bison,
in het heetste van den strijd, had zijn leidsman zich niet tusschen de heesters
verscholen, om den jongen den kamp met het razende monster alleen te doen bestaan?
Het vleesch was hem opengerukt door de borende horens, maar sedert had hij nimmer
meer gevreesd. Glorierijk waren die dagen, en bloeiend als de boomen in het nieuwe
jaargetij. Waar vloden zij henen? Het lijf was kloek en sterk, het werd gebroken, de
blik was fier en vlammend, hij werd uitgedoofd. Wreed troffen de goden, de man
wordt de grijsaard, omdat niemand het lot kan ontgaan en doode Oerak was hij niet
de mindere geworden van den levenden jakhals, azend op zijn prooi? Erbarmingloos
waren de wetten, wat gaf het om een dappere te zijn. Koohwek dacht aan de
argeloosheid, waarmee hij zijn vlucht was begonnen, en dan aan den stroom, die als
een dorren tak hem mee had genomen, en dan aan de hinde en dan aan de vrouw.
Hij vervloekte het leven en hij klaagde de machten, die het stierden, aan. Ja, zijn
weedom zong als een grootsch, droef
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lied in zijn binnenst, dat de latere taal der profeten voorzegde en de schoone
bitterheden van den Prediker.
Hoewel Walf, bij zijn heengaan, het vel, dat de tent sloot, had opengetrokken en
niet weer dicht gedaan, en het roezen van het kamprumoer om den droomende gonsde,
stoorde het hem niet en lokte het hem evenmin naar zijn volk; maar met het gezicht
in de handen, blikte hij in de peillooze leegte, die om ieders voeten gaapte, doch die
één slechts had gezien. Zoo zat hij roerloos tot den avond, tot het duister viel. Toen
raakte hem zachtjes iets troostrijks aan, onvoelbaar in zijn aanwezigheid. En als hij
opzag, was het een stil, koel licht, dat over zijn knieën heengleed. Koohwek zette
zich neder voor den ingang van zijn vaders woning. De maan was in den lentehemel
opgegaan.
Langzaam hief de eenzame man het hoofd op en staarde in den milden, blanken
schijn, in dien glans, die edeler is dan welke vlam ook, die door menschenhand
gewekt kan worden en genaderijker dan het stralende oog van den dag. En terwijl
die diepst verdeemoedigde, als door een tooverspreuk gebannen, in den vloed van
klaarheid tuurde, verdween zijn ellende en overkwam hem een duizelende vrede,
een lachende blijhartigheid. Was het, omdat hij het moederlijke vuur zoo rustig
tusschen haar sterren zag weiden, was het, omdat hij het zich herinnerde, hoe het
van zijn jeugd af, immer afnemend en wassend, feilloos en met zorgende blikken,
hoog boven zijn tastende daden had gestaan, of voorvoelde hij wellicht in haar
gebogen horens het heilige huisdier der menschen, en in haar goud het komend
arenveld? Wie kan het zeggen; - maar plotseling werd het hem geopenbaard, dat de
demon van den storm, en die van het vuur en den schietstroom, ja, dat de geesten
van dood en verschrikking slechts dienaren en slaven van deze goedertierene waren,
en nederig handelden op haàr gezag. Hij ontdekte een nieuw en een beter bestuur
voor de wereld en terwijl hij, als de eerst geroepene, de uitverkorene der stervelingen,
van aangezicht tot aangezicht met zijne meesteresse stond, werd hem die teug uit de
bron van het oneindige, werd hem, wat vleugelen geeft, de vervoering, geschonken.
Met een sprong rees hij op, greep zijn werpspeer, en uitte den wekroep der van god
bezetenen.
Den ganschen dag al had, als een bijennest, het kamp gezoemd van de berichten
over een stamgenoot, die onder de zaligen gewoond had, en bij zijn huiskeer een
wonderlijk wapen, een kind van den bliksem, mee had gebracht. Toen zij dan ook
de luide kreten vernamen, snelden zij van alzijds tezamen, de mannen, de vrouwen,
de grijsaards en kinderen, terwijl zij op de over vruchtenschalen gespannen
dierenblazen sloegen en bliezen op een schelle fluit, uit been geboord. Dicht bij het
flakkerend wachtvuur omringden zij Koohwek, die een stapel dennenblokken had
bestegen, en zagen toe, hoe hij het hoofd naar boven richtte, de armen ophief, en het
lichaam in een
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wiegende beweging bracht. En allen deden zij, gelijk hij deed. En de oude man, de
arme vluchteling, die te laat bevrijd was, om zijn jeugd te herwinnen, maar vroeg
genoeg voor iets grooters, sprak het eerste gedicht van den oertijd, en bad in wilde
en vurige rhythmen tot de onvergankelijke boven wisseling en weedom, tot haar die
zegent met onsterflijkheid. Maar toen hij het lied had geëindigd, voelde hij, in een
grenzenloos teedere verschrikking, zijn zondigheid tegenover de schitterend reine,
en de diepe schuld der broeders altemaal. Hij besefte den eisch van verzoening en
delging en daarom stak hij zich met zijn wapen tot op zijn dijbeen in het vleesch. De
druipende spies zwaaide hij rond in den gloed van de houtmijt, en wie het bloed
zagen blinken, de vrouwen en mannen en Walf en het meisje, dat voor den wellust
van den grijsaard was gevlucht, smaakten de vreugd der bevrijding, en lachten,
snikten in den zoeten waanzin der vereeniging.
Zoo werd Koohwek de eerste priester van de donkere stamgenooten en sedert, als
de nachten licht en wolkeloos waren, steeg de rook der menschenoffers in den stillen
glans der maan omhoog.
Het volk der boogschutters, dat aan de hoogste godheid gehoorzaamde, veroverde
de landen van de wereld, en verbreidde de sage van Koohwek, den held, totdat er
weer blanken kwamen, die betere waarden bezaten en, in den eeuwigen kringloop
der dingen, de bruine heerscher onderworpen werd.
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Kroniek.
H.J. Schimmel 1823 - 30 Juni - 1923.
Als dit Elseviernummer verschijnt zal het precies honderd jaar geleden zijn, dat
Hendrik Jan Schimmel - één der twee eerste Elsevier-redacteuren - werd geboren.
Honderd jaar - het feit zou den oningewijde een vrij hoogen ouderdom ook voor ons
tijdschrift zelf doen vermoeden - inderdaad heeft Elsevier nog slechts gedurende het
derde van een eeuw het, altijd min-of-meer bezwaarlijk (laat ons de geesten
afkloppen!) bestaan van een hollandsch tijdschrift volgehouden. Schimmel was
zeven-en-zestig, in 1891, toen Elsevier's werd gesticht, en hij, in samenwerking met
dien onprofessoralen professor, den joyeusen Jan ten Brink, de redactie aanvaardde.
Zeven-en-zestig - het moge nog niet zeer oud zijn, het zijn er alevel maar weinigen
die dan nog iets nieuws beginnen, het zijn er zeker nog minder, die dat nieuwe zoo
frisch en met zooveel animo aanvatten als Schimmel in 1891 de redactie van Elseviers
deed. Zijn - altijd in eenige regels schriftelijk saamgevatte - oordeel over inzendingen
was pittig en raak doorgaans, altijd rechtvaardig en onbevooroordeeld. Mijn vriend
Plemp van Duiveland, toen hij, schoon 45 jaar jonger, eenige jaren later als redacteur
naast Schimmel en Ten Brink werd gesteld, was dikwijls verrast over de kracht en
jeugdigheid van Schimmels optreden, zijn vermogen vooral, zich in te leven in ideeën
en idealen, een halve eeuw na de zijne ontstaan. Ook ik persoonlijk, heb,
daarom-alleen-al, reden met eerbied en dankbaarheid aan den ouden heer Schimmel
terug te denken.
Nochthans, zijn beste jaren, had die deftige oude heer, met de scherpe trekken en
de raafzwarte pruik, die Schimmel in 1891 nog was, toen toch wel achter den rug.
In 1860 was zijn M a r y H o l l i s verschenen, in 1864: M y l a d y C a r l i s l e , in
1875: S i n j e u r S e m e y n s . Vijftigers en zestigers zijn 't ook thans al, Schimmels
voornaamste romans.
Worden ze nog veel gelezen? Men zou het den uitgevers, men zou het ook den
directeuren onzer leeszalen moeten vragen. Maar ik durf wedden van ja. Want het
zijn sterke boeken, sterk van beelding en sterk van menschelijkheid, soliede door
hun wel-verantwoorden, wel-verzorgden inhoud. En dan: bij hun verschijnen hadden
ze - in hun eigen genre althans - vrij wat meer concurrentie te verdragen dan in later
jaren. Zelfs heeft Schimmels geheele litteraire figuur, hoe stoer en pezig ook, hoezeer
geëerd en geprezen, eigenlijk altijd min of meer onder den druk geleefd van zijn nóg
meer beroemde tijdgenooten: Mevr. Bosboom-Toussaint en Jacob van Lennep. Toch
was hij stellig niet de minste van de drie. Maar mevr. Bosbooms hartstochtelijke
vroomheid sleepte een groot deel van het
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publiek naar haar zijde mee, de meer wereldsch-gezinden werden bekoord door Van
Lennep's nonchalante opgewektheid. Schimmels figuur, tusschen hen in, kreeg het
wel eens wat te kwaad. Maar zijn geest was van de oud-hollandsche soort: helder,
scherp, wat nuchter soms misschien, maar, als het er op aan kwam, van een
welgefondeerde verheffing. Hij stond zijn mededingers, en, hoewel minder genoemd
dan zij, hij staat ze nog steeds, in de herinnering, van ons jongeren zeker, maar ook
- wij mogen 't hopen althans - van zijn volk.
H.R.

Boekbespreking.
Ine van Dillen. Brekende Luchten. Arnhem, N.V. Uitgeversmaatschappij
Van Loghem Slaterus en Visser, 1922.
Deze verzen treffen. Zij doen het hart goed om deze reden: dat zulk een eenvoud,
een dusdanige directe oprechtheid is een uitzondering in dezen tijd. Het kalmeert
den onrustige, die zich kwelt bij het bewust aanschouwen van de pijnigende en
verwarrende intellectualiteit, den dolenden hoogmoed, de dorre rede - of de
gecompliceerde mystiek - die de uitingen zijn der moderne menschheid in litteratuur.
Zulk een eenvoud is dus nog mogelijk? - vraagt hij zich; zulk een bijna
middeleeuwsche onbevlektheid kan zich in dezen tijd manifesteeren? Dat is de troost
en de waarde dezer gedichten. Zij zijn niet tot kunst gerijpt - zij zijn niet gaaf of
verrukkend van melodie, zij bezitten van alles een beetje en soms in het geheel niets.
Zij hebben geen waarde dan haar menschelijkheid - een waarde als zuivere tranen
van een edel menschekind soms hebben kunnen.... een teeken van het levende hart
en van zijn reinheid.
Wie het geloof niet als overlevering rustig ontvangt, doch het zelf met strijd
verovert, voelt dit dag aan dag als een angstig bezit waarvoor hij lijden moet. Het
geloof en dit lijden zijn één. Wie niet verzwakken en terugzinken willen, moeten
iederen dag dit geloof opnieuw beleven. De ware mysticus wordt op onverklaarbare
wijze gedrongen steeds verder te gaan, steeds hooger te stijgen, steeds dieper te
dringen, steeds inniger zich te vereenigen met zijn god. Maar de beperktheid van
zijn menschelijkheid vertraagt zijn vlucht - verlamt zijn vaart - ontzielt zijn hart. En
dit zijn de momenten des doods, waaruit het steeds heviger smachten geboren wordt.
En altijd, hoe hoog hij ook stijgt, immer aanschouwt hij grenzen - de grenzen van
zijn eigen ik - terwijl hij het grenzenlooze begeert. Zijn verlangen en zijn erkennen
van kleinheid beteekenen zijn grootheid. Een andere grootheid bezit hij niet en begeert
hij niet.
Uit deze sfeer van donkere, lijdende menschelijkheid zijn de verzen van Ine van
Dillen geboren. Misschien heeft zij voor zich zelf niet naar kunst gevraagd, maar
sommige mystici waren vanzelfsprekend kunstenaars door
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de kracht van hun volledige wezen - Augustinus zocht niet de voldoening der ijdelheid,
doch hoe onvergetelijk in rhythme, in plastiek, in melodie klinkt zijn woord uit op
den adem van zijn bewogenheid. Het is de genade van het verlangen naar het
onverbiddelijke woord, dat de ziel der dingen aanraakt en tot ontstellend leven voert.
Een zwakker mensch, een kleiner mensch is eerder tevreden, hij kent dit smachten,
dat deel is van het groote smachten - niet in die mate, en zijn woorden zijn ijler,
dunner; het rhythme is machteloozer. Maar als het een mensch is, eerlijk en ernstig,
als deze dichteres - dan klinkt toch iets van het rumoer van den strijd, de zang van
vrede, het geritsel van tranen, òp uit het trouwhartig neergeschrevene, het eerlijke,
als een gebed uitgesprokene. En dan zijn er oogenblikken waarin het gesprokene
vanzelf poëzie wordt - waar de slag van het hijgend hart zich als 't ware vereenigt
met den slag van het woord - waar woorden tuimelen over woorden tot zij stilstaan
en uitliggen in een soort blankheid. Soms heeft het iets krampachtigs, een stuggen,
bijna dorren ernst, dan weer een vloed van brandend gevoel, dat zwelt en verloopt;
een zekere jeugdige ongelijkheid, met een stijging nochtans - want langzaam aan,
bij het los komen, het zuiveren der ziel, worden de woorden ook helderder en stijgt
de geheele waarde van het werk. Dan klinkt doordringender de ‘triomf der liefde’;
zekerder, onbedwingbaar het verlangen zich weg te geven - dan komen gedichten
als ‘De middelaars’, ‘Vrede’. Een vers als ‘Réveil’ heeft het wel-treffende geluid
van een stormklok die ten strijde oproept. Maar er zijn verzen als: ‘Memoriën’,
‘Bevrijding’ die bijna banaal worden. Want de woordkeus in 't algemeen wekt meest
de gedachte aan het ‘ruw-weg’ gevondene dat alleen door het rhythme van de echte
bezieling aannemelijk wordt gemaakt; maar waar die ontbreekt, althans voor ons
niet voelbaar wordt, daar heerscht soms opeens, ergerlijk, een huis-en-keukenstijl het gedicht wordt dan niet veel meer dan een rijmpje van een gevoelig liefdevol
mensch. Sommige doen sterk een middeleeuwsche inspiratie vermoeden en ook die
der psalmen ruischt er door heen. Hierin weet en ziet men duidelijk wie Ine van
Dillen is: een zoekende, een eenvoudige, die in vroomheid en liefde haar ziel redt,
en die nog groeien kan naar allen kant, zoo niet de stormen zich leggen en zij in dien
kalmen vrede niet langer de bevredigende uiting behoeft. Maar dat geloof ik niet.
Misschien dat, bij het rijper worden, het bewustzijn van deze dichteres zich zal
verscherpen - het is echter te vreezen dat zij dan haar grootste aantrekkelijkheid en
haar eenvoudige directheid zal inboeten. Maar wie waagt zich aan voorspellingen?
Wie zal zeggen waartoe de hernieuwde, de telkens weerkeerende strijd haar brengen
zal? De ééne klank van statige-bewogenheid, koraalklank die even aanzwelt, een
vermanend en rustig Bach-accent, die het schoonst is van haar werk, doet gelooven
aan de mogelijkheid, dat hier
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een zuivere ziel eenmaal stem zal kunnen geven aan haar dwalen, hoop, vrees, geloof
en verlangen.
J. DE W.

Thomas Beker. De Zonde van Pierrot. Amst., Van Munsters Uitg. Mij.
‘Arlequinade in drie bedrijven’. Een spel, een spel van geest en woord - vol modern
‘overleg’ en overbewustheid, vol baloorigen drang met de groote verschijnselen des
levens een raketspel te spelen - een verlangen naar dwaasheid, als troost met het
moeitevol bestaan, waarin bewùst het bewustzijn der eeuwige dingen vermengd
wordt. Waarom zou men van alles niet een dwaze grap maken, een grap, symbolisch
gespeeld door de figuren van Pierrot, Harlekijn en Colombine? Reeds eerder koos
een jonge dichter, M. Nyhoff, deze figuren - de mannelijke althans - tot de
hoofdpersonen van een spel, in ‘Pierrot aan den lantaarn’ - waarin ook eenigszins
met het leven gespeeld wordt - echter op oneindig treffender wijze. Daar accentueerde
de speelschheid juist den ernst - de woorden dartelen als speelsche mugjes over een
onverbiddelijk-helderen waterspiegel. In dit jongere spel is veel meer troebelheid.
Er is een stellige begaafdheid, een lenigheid, een athletisch flair om zich in ‘andere
sferen’ dartel te bewegen. Maar een invloed van buiten af ziet men toch ook,
ondergaan door bovenstaand geciteerd werk, o.a. zeer merkbaar in deze poging: door
een zeer gewone wending, een zeer alledaagsch woord te midden van meer
dichterlijke, een zeker effect te weeg brengen. Een poging die Nyhoff beter gelukt
dan Beker.
Hierin vind ik veel van de bewuste, beangstigende, want dikwijls verkeerd
aangewende, intellectualiteit dezer dagen. Zij zijn vrijbuiters naar den geest - een
soort dronkenschap bevangt hen, ze spelen met al hun door kennis verworven
bezittingen als een jongleur met hun ballen - hoogmoedig lachend en ook wel
weenend. Thomas Beker heeft enkele aardige gedichten geschreven, die ook
afzonderlijk werden gepubliceerd en die het hoogtepunt van dit werkje uitmaken.
Het spel speelt op aarde, in de hel en in den hemel. De hel is niet gruwelijk, de hemel
niet grootsch, alles is als in een lachspiegel verwrongen. Pierrot, de droomer, die
nergens thuis hoort - want de moord op zijn medeminnaar Harlekijn is als zonde te
gering van draagkracht om hem in de hel op zijn plaats te doen zijn. De hemel
accepteert geen moordenaars. Hij moet maar weer naar de aarde terug - de zwerver...
De droomerige, verdwaasde Pierrot kan toch voor den vermoorden Harlekijn in den
Hemel nog een schrikbeeld zijn - want Harlekijn is veel minder onschuldig en veel
geraffineerder; in den hemel wil hij aldoor dansen om zijn schuld en het spook, dat
Pierrot voor hem is, te ontloopen. Nergens is gerechtigheid en alle sferen vloeien in
elkaar tot éénzelfde kwasi-lugubere beperktheid. Een schouwspel dat ons echter niet
tot huiveren voert - ons slechts eventjes doet mijmeren.
J. DE W.
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Henri van Booven, Bij Vreemde Menschen. Amsterdam, Mij. voor Goede
en Goedkoope Lectuur, 1922.
Het niet in alle deelen boeiende of interessante, want ten slotte toch te
eigenaardig-omslachtige verhaal omtrent Thomas de Maerl van Campvere (!!) wordt
door den schrijver, pag. 22, onderbroken door de volgende
gemeenzaamheid-tot-den-lezer: ‘Het is in deze geschiedenis alles eerlijkheid, het is
niets dan biecht en ware (!) bekentenis, dewijl hier over de opvoeding en de
zelfopvoeding geschreven wordt en over eene vraag die Thomas veel later in
verdrietige oogenblikken stelde, nu eens in dezen dan in genen vorm, maar die al
vragend ook half beantwoordde met de gelijkenis (?) van het nest waaruit het
minderwaardige jong wordt weggestooten. Want vele kinderen worden verwaarloosd
of slecht opgevoed, omdat zij voor hunne ouders eene teleurstelling waren, wijl zij
niet beantwoordden aan de verwachtingen die brave ouders van hùn broedsel
koesterden. Of is het niet alleen teleurstelling en kan het ook spijt en woede zijn, of
valsche schaamte en nijd die op het leelijke jong verhaald wordt?’ Waarna dan het
verhaal weder, gelijk het was begonnen, wordt voortgezet.
Het wil mij voorkomen, dat al liggen in het aangehaalde waarheden-als-koeien
besloten, die wel door niemand voor aanvechtbaar zullen worden gehouden, wij hier
een uitmuntend voorbeeld hebben van de wijze waarop de heer Van Booven zijn
onderwerp omspeelt. Omhangt zou ik misschien moeten zeggen. Omhangt n.l. met
een franje van veel sierlijke en deftige woorden, een manteltje van
gedegen-breedsprakige levenswijsheid (of wat hij daarvoor houdt), en dusdoende
den rustig-beeldenden arbeid van het eenvoudig verhalen verlaat voor het
beteekenislooze spel van louter woorden, woorden waaraan geen zweem is van
hetgeen wij verstaan onder d o o r l e e f d e e n d o o r l e d e n w e r k e l i j k h e i d .
Wat al onbenulligheid wordt den als-maar tastenden en zoekenden lezer, die immers
een v e r h a a l verwacht, aldus meegedeeld! En hoe fnuikend is zulks voor dezen
schrijver met toch onmiskenbaar goede qualiteiten! Want al zou men geneigd zijn
de gesignaleerde franje eenigermate verschoonend te beschouwen, het blijft voor
ons eindoordeel over de aangeboden vertelling niettemin beslissend, dat juist datgene
wat van essentieele geestelijke waarde is; de fijnere, dieper liggende oorzaken,
verhoudingen, geledingen enz.; ook de brillante mogelijkheden tot vormgeving van
het werkelijk doorleefde; - dat al deze zaken waarop het bovenal aankomt, door de
tusschenvoeging van gedachtewerk als het bovenaangehaalde, worden naar den
achtergrond gedrongen. Het is, of aldus het geschieden in een schemerig halflicht
gezet is, dat ons niet meer ten volle doet onderscheiden; te veel immers gaat ons
voorbij, dat wij gaarne hadden mede doorleefd en daardoor innerlijk begrepen.
De heer Van Booven is te langademig en het is of hij zelf heel goed
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gevoeld heeft, dat, bij zooveel woorden, ook voor wat inhoud gezorgd moest worden.
Zoo kwam hij er dan waarschijnlijk toe op pagina 130 dit te doen drukken: ‘In de
eerste plaats vond hij, en dat idee was nog verscherpt door sommige ongeduldige
onderwijzers, .... dat zijne geestvermogens verre ten achter stonden bij die van zijne
medescholieren. Die gedachte raakte zoo fel (bedoeld is misschien: “vast” of “diep”
- D.Th.J.) in hem vastgeworteld, dat zij zijn geheele leven onuitroeibaar zou blijven,
hij zou zich immers voelen als het individu met beperkte geestvermogens, dat
gedoemd was, anderen te zien vooruitkomen en zelf hopeloos achter te geraken en
te blijven.’ - En op pagina 163 dit: ‘Wat was hij eigenlijk, vergeleken bij al die andere
jongens van de school, die zoo stil, suf of braaf waren, te beklagen. Behalve Henri
Kapelle van den notaris, was er geen als hij, die zich zooveel kon voorstellen, die
zoo denken kon over allerlei mogelijkheden, onmogelijkheden en (!) dwaasheden,
die zooveel verbeeldingskracht had. Wat waren zij eigenlijk gelukkig, vond hij, want
door die verbeelding ontstond er allerlei in hem, vooral begeerte. Verschillende
begeerten hielden hem soms tegelijkertijd vast, en op die begeerten had hij wel
tegelijkertijd af willen rennen....’ enzoovoort.
Afgescheiden nu van het flodderig taalgedoe: tweemaal ‘tegelijkertijd’ in
eenzelfden zin, en de malle situatie van iemand die, ‘af wil rennen’ op dingen die
hem vast houden - hoe omslachtig en met welk eene voorliefde worden hier
doodgewone gedachtetjes van den auteur aan den lezer medegedeeld, en nog
herhaaldelijk weer in den loop van het verhaal opgerakeld, - ze staan in het boek
zelfs gedeeltelijk gecursiveerd! - Wat is er het bijzondere aan, wanneer wij niet mee
d o o r l e v e n kunnen?
Er is hier een tekort. En wanneer wordt vastgesteld, dat dit boek van Van Booven
geschreven is in een overigens beschaafd en aangenaam klinkend Nederlandsch, dan
is dit stellig als eene verdienste in den schrijver te beschouwen, maar.... er is niet
genoeg verdienste. Door eene ontwikkelde schrijftechniek en het wijdloopig-deftig
praten over nietsjes wordt iemand nog niet de maker van een levend kunstwerk. Als
ik mijn indruk moet samenvatten over hetgeen Van Booven hier geboden heeft, dan
zou ik willen zeggen, dat blijkt, hoe hij aan innerlijkheid weinig te geven heeft.
B i j V r e e m d e M e n s c h e n vertegenwoordigt eene ‘kunst’-soort, die uit
gekunstelde volzinnen, onbelangrijken verhaalsinhoud en vlak gedachtewerk bestaat
- eene kunstsoort, die te vergelijken is bij het bekende mes, waarvan heft zoowel als
lemmet verdwenen was. Wij voelen wel, dat de verzameling van schetsjes en
situatietjes, die den inhoud van dit tendenz-werk vormen, de fantasie van den schrijver
een tijdlang wezenlijk vervuld hebben.... zij hebben echter die fantasie noch
aanvankelijk bedauwd, noch ten slotte bevrucht.
D.TH.J.
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G.H. Breitner, 1857-1923.
Eerst Witsen, nu Breitner! Het zijn waarlijk gevoelige verliezen die onze
nederlandsche kunst in dezen tijd treffen. En juist n u , terwijl velen zoeken en tasten,
terwijl de jongeren beïnvloed worden door uit het buitenland geïmporteerde
modernismen, terwijl er in de schilderkunst stroomingen merkbaar zijn, die geheel
buiten het schilderkunstige uitgaan, juist nu kunnen wij zulke zuivere schildersnaturen
als Breitner en Witsen zoo noode missen.
Breitner was de man, die de kleur boven alles liefhad, d.w.z. geen schrille of helle
kleur, maar de diepe donkere toonen, en daarnaast toch weer, als in zijn ‘naakten’,
de teere, fijne ‘grijzen’ en ‘geelen’.
Zijn schilderijen van Amsterdam zijn dan ook meerendeels zwaar en forsch van
kleur; hij zag het stadsbeeld bij voorkeur als het regende, de natte straten diepe
schaduwen gaven, of bij sneeuw, als de vormen groot en massief werden, of bij avond
wanneer de silhouetten der huizen zich scherp afteekenden tegen de lucht.
Men kon hem dan meermalen op straat aantreffen, de oogen half toegeknepen,
terwijl hij mijmerend stond te kijken naar het straatgewemel, dat zich voortbewoog
langs de verlichte winkelvensters, of naar een huizencomplex, spaarzaam verlicht
door enkele straatlantaarns; dan losten de details zich op in de groote lijnen en werden
de bouwwerken als stevige plannen van kleur.
Geen schilder heeft Amsterdam zóó groot en zóó breed gezien als Breitner. Hij
zocht niet het pittoreske, ten minste niet datgene wat vrij algemeen onder het pittoreske
(schilderachtige) wordt verstaan, maar hij z a g het schilderachtige dáár waar niemand
vóór hem het nog ontdekt had.
Hij schilderde den Dam met het Paleis en de Nieuwe Kerk niet uit topografisch
oogpunt, noch uit kunsthistorische piëteit voor Van Campen's bouwwerk; maar omdat
die imposante gevel hem telkens weer opnieuw frappeerde, en bij avond zich zwaar
manifesteerde tegen het gewirwar van trams en rijtuigen op het plein.
Breitner heeft menigeen pas doen zien hoe m o o i Amsterdam was, niet zoozeer
in details, maar als silhouet en ‘en-masse’.
Zien wij een stedenschilder als Klinkenberg, die coquette lichtjes laat spelen langs
zijn gevelrijen, en Breitner die zijn huizen stoer en forsch daar neer zet, dan voelen
wij het verschil, en tegelijk welk een krachtige figuur Breitner in de schilderkunst
geweest is.
Zijn wijze van zien en van uitbeelden, om in eenvoudige lijnen en kleuren het
karakter vast te leggen, zij is van ontzaggelijken invloed geweest op het werk van
vele jongeren, en vooral wanneer men begreep ('t geen
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dikwijls niet het geval was bij 't publiek) dat aan dezen eenvoud een zeer uitvoerige
studie was voorafgegaan.
In Breitner's vroegere artillerie-stukken, zijn ‘gele rijders’, herkennen wij wel
degelijk de geacheveerde teekenwijze van den leerling van Rochussen, en als Breitner
ons later in zijn straatmeiden met enkele rake vegen het geheele type, de physiologie
van dit volkskind geeft, dan vergete men niet wat er aan voorafgegaan is, vóór hij
het zóó deed. Men heeft Breitner wel eens ruw en grof in zijn werk genoemd, waar
breed en forsch beter zouden passen; want Breitner was zoo'n schildersnatuur, die
als hij een onderwerp zag dat hem boeide, als hij een figuur, of een kleurtegenstelling
zag, die hem frappeerde, den drift in zich voelde komen om dit in lijn en kleur als
het ware op het doek te smijten. Vandaar ook dat zeldzame élan in zijn werk; maar
dat dit niet bruut behoeft te zijn en evenzeer teer en fijn kan wezen, bewijzen wel
zijn meisjes in Japansche kimono. Hij schilderde ze ongetwijfeld in eerste instantie
om de kleur, om het rood van de kimono tegen het perzische tapijt, maar daarbij zijn
ze zoo wonderfijn van bouw en allure. Zoo'n staand figuurtje voor den spiegel onder
andere is van een rijpen, fijnen toon, die ons doet zien, hoe Breitner ook zijn
werkwijze wist te richten naar zijn onderwerp.
Men beschouwt hem wel eens als den schilder bij uitnemendheid van het
Amsterdamsche stadsbeeld en het straatleven, en ontegenzeglijk heeft hij, als Jaap
Maris zijn landschappen en luchten, ons de stad doen zien in haar majestueuse
grootheid; maar daarnaast mogen wij zeker nooit en nimmer vergeten zijn
figuurschilderijen van die meisjes in de kleurige Japansche gewaden en niet minder
zijn schitterende blonde naakten.
Als tegenstelling met zijn stadgezichten zou ik die beide laatste categoriën in zijn
werk niet gaarne missen, omdat zij, naast de forsche schildering van z'n huizen en
pleinen en grachten, een teerder element in hem doen kennen, en op een fijnheid van
vorm en gevoel wijzen, die men hem anders allicht zou ontzeggen.
Breitner is dan ook niet de grove realist, hij is de schilder van den breeden opzet,
die de dingen zag in haar groote tegenstellingen, maar daarbij tevens in hunne fijne
toonverhoudingen. En juist deze eigenschappen bepalen zijn waarde voor dezen tijd.
Hij was een reus, die kon bulderen, maar ook fluisteren; hij was een rasschilder,
die den breeden kwast der impressionisten wist te hanteeren, maar daarmede de teere
nuances van een vleeschkleur kon schilderen, hij was een teekenaar die in een
aanduiding van een gezicht, van een ruiter, meer gaf dan menigeen in een uitvoerige
potloodstudie.
Hij was de grootste schilder van dezen tijd.
R.W.P. JR.
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De Thijs Maris-kamer in de Akademie te Amsterdam.
Om de figuur van Thijs Maris heeft zich veel verdichting gesponnen. Men dacht hem
zich als een eenzelvig man, een menschenschuwe, die schier armoedig te Londen
woonde; men vormde zich een denkbeeld van een zolderkamertje zonder eenig
comfort, waar deze kunstenaar zich in zijn werk verdroomde.
En al doet dit tot de waarde en beoordeeling van Thijs' werk niets af, het is toch
wel prettig te weten dat deze legende ten deele een legende was. Dank zij de goede
zorgen namelijk van den directeur der Amsterdamsche Akademie, Prof. Dr. A.J. Der
Kinderen is in een der bovenloges een Thijs-Maris-memorial-room ingericht, waartoe
mevrouw Van Wisselingh te Londen de aan haar gelegateerde meubelen, preciosa
en al wat Thijs Maris' kamer te Londen sierde, met zeldzame vrijgevigheid afstond.
Wij zien daar, in een rustig vertrek opgesteld, een mooi ouderwetsch ledikant, een
typisch mahoniehout waschtafeltje, aardige stoeltjes, een kleine sofa, een
prentenkastje, de ezel van den meester, zijn palet, en schilderkist, en de prenten en
houtsneden, die hem lief waren.
Vooral uit die laatsten zien wij zijn genegenheid voor een Duitsche kunstperiode,
die zich kenmerkt in het werk van Rethel. Het waren alle houtsneden van Rethel die
zijn wanden sierden, en één er van: Der Tod und der Würger, schijnt hem zóó
gefrappeerd te hebben, dat hij deze kleurde met wat rood en wit, waardoor het een
ding van bijzondere bekoring is geworden. En als wij nu dit vertrekje binnentreden,
dit heiligdom zou ik haast zeggen, dan voelen wij als het ware de rust over ons komen,
en van uit het rumoerige leven is het een verademing, ons dan eenige oogenblikken
te kunnen vermeien te midden van dit alles dat de genegenheid van dezen grooten
schilder had en ons even te verdiepen in de sfeer van Thijs Maris zelf.
Voorzeker is het een daad van groote piëteit geweest om op deze wijze de
herinnering aan Thijs Maris levendig te houden. En waar in de eerste plaats de
jeugdige kunststudenten van de Amsterdamschen Akademie daar den geest van den
meester zullen eeren, is het tevens de bedoeling van Prof. Der Kinderen ook meerderen
in de gelegenheid te stellen aldaar de herinnering aan zijn groote figuur levendig te
houden.
Op vaste tijden (den eersten Maandag van de maand, 's middags van 2-4 uur) zal
dan ook deze Thijs-Maris-memoriekamer voor belangstellenden toegankelijk gesteld
worden.
R.W.P. JR.

W.H. Singer Jr. bij Buffa, Amsterdam.
Niet lang geleden zagen we bij Buffa de studies die de schilder A.M. Gorter van zijn
Noorsche reis, toen hij de gast der Koningin was, had
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meegebracht. En hoewel er de habiliteit van den bekenden landschapschilder in te
onderkennen viel, hadden deze schetsen evengoed overal anders ontstaan kunnen
zijn. Zeker het waren fjorden en watervallen, maar zij gaven ons niet den indruk van
het Noorsche landschap; het waren ‘kleine gevallen’, zooals men ze dáár, maar ook
elders aantreft.
Het werk van Singer daarentegen verplaatst ons direct in de natuur van Scandinavië.
Wij zien dat d i t landschap, deze sneeuwvelden, die lichte zon, Singer ontroerde;
hij doorvoelde d e z e schoonheid, hij zag het land in zijn groote eenzaamheid van
vlakten door bergketenen begrensd, met dennenboomen beplant, met hier en daar
een afgelegen hoeve. Hij zag het land niet als de zwervende toerist, die vluchtig zijn
indrukken zamelt; maar als de rustige beschouwer, die de machtige emotie dier
grootsche natuur over zich laat komen, die er eerst door overweldigd wordt, om
langzamerhand de kleur, de schoonheid, de rust en vrede er van te ontdekken.
Singer kon dan ook in den beginne niet tot werken komen, en daarom vestigde hij
er zich tijdelijk te Nordfjord, een visschersdorp aan de westkust, in een houten huis.
Later trok hij naar Olden, en langzamerhand begon hij er zich thuis te voelen en ging
hij eerst in krijtteekeningen, later in kleur en verf vastleggen de indrukken die deze
bergvlakten, die met sneeuw bedekte pijnboomen op hem maakten.
En hij ziet de dingen zoowel om hun kleur, als de zon een geel licht spreidt over
de sneeuwtoppen der bergen, als om den vorm, wanneer hij het teekenachtige van
een boom, van een berghut, van een laag bruggetje waardeert. Zijn teekening doet
dan in de scherpe karakteristiek ietwat Japansch aan, zooals trouwens ook de
compositie van zijn schilderijen; en zelfs de teere maar toch vaste kleur heeft een
Japansche bekoring.
Singer is plein-airist, hij schildert de zon en het licht niet om de toevallige effecten,
maar om de zon, en van zijn schilderijen stralen dan ook het licht en de heldere
atmosfeer ons tegen. Bij zijn werk v o e l e n wij de natuur, zien wij de heldere
sneeuwvlakten, niet zwaar en angstig, maar opwekkend en frisch, zooals hij ze zelf
gevoeld moet hebben.
Hij schildert vlot en direct raak in lichte blanke kleur, in juiste toonverhoudingen,
met een verwonderlijke zekerheid, en uit ieder schilderij zien wij hoe deze kunstenaar
niet de motieven voor zijn werk zocht, maar hoe hij telkens opnieuw door de natuur
werd ontroerd.
Lezen wij slechts de titels van enkele schilderijen, als De gouden kroon;
Eenzaamheid, Ongerepte natuur, Stilte, Het gelukkige dal, enz., enz., dan bewijzen
deze aanduidingen al genoeg de ontvankelijkheid van dezen schilder voor de
schoonheid die van het Noorsche landschap uitgaat.
En dat zijn overtuigend werk ook bij ons die indrukken wekt, ook ons Scandinavië
doet zien in al zijn majesteit, is zeker wel het beste bewijs van de kracht en de
eerlijkheid van zijn werk.
R.W.P. JR.
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G.H. BREITNER. DE NIEUWE KERK.
(STUDIE).

G.H. BREITNER 1923.
(FOTO, EIGENDOM FIRMA F. BUFFA).
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G.H BREITNER. LIGGEND NAAKT (ETS).
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W.H. SINGER JR.

‘ONDER GODS HEMEL’.

G. VAN DUFFELEN. STILLEVEN.
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Tentoonstelling van portretten in ‘Pulchri-studio’.
Een tentoonstelling als deze wekt in ons het verlangen naar een vollediger, en met
meer inzicht samengesteld, overzicht van onze moderne portretschilderkunst,
gedurende het tijdvak: 1870 tot 1920. Dit tijdvak bevat zoo goed als den geheelen
ontwikkelingsgang van het moderne portret. Deze tentoonstelling kenmerkte zich
echter niet door een bepaald doel ten gunste van de moderne portretkunst; er had
veel aan toegevoegd en wellicht nog meer gemist kunnen worden. Zoo ontbrak er
b.v.: het werk van Haverman, Konijnenburg, de Zwart en Breitner.
Wat is een portret? Iemand die dit een overbodige vraag vindt, of oogenblikkelijk
met een antwoord gereed staat, wat in dit geval op hetzelfde neerkomt, moet een
tentoonstelling van moderne portretkunst wel eenigszins met zijn eigen wijsheid in
verlegenheid brengen, ten minste, wanneer hij niet eigenwijs is en zich gedupeerd
acht. Zelfs een tentoonstelling als bovengenoemde - waar de ultra-moderne kunst op
den achtergrond bleef - gaf er aanleiding toe. Elk portret is een min of meer
katagorisch antwoord op bovenbedoelde vraag. Maar hoe onderling verschillend,
verwarrend en soms tegenstrijdig zijn deze antwoorden? Er zijn er, die dit probleem
gevoelig of cynisch, stomp of scherpzinnig en diepzinnig of oppervlakkig, oplossen.
‘Want een schilder kan in een portret niet meer geven, dan hij in zijn eigen hersenpan
bezit’.
Een portret, als kunstuiting, is niet alleen de afbeelding van een mensch, het heeft
niet alleen of uitsluitend betrekking op de physieke en psychische eigenschappen
van den uitgebeelde, maar is tevens - soms bovenal - de weerspiegeling van het
karakter en de intellectualiteit van den maker, schilder of beeldhouwer. Natuurlijk
kunnen deze eigenschappen in hun onderlinge verhouding verschillen, en kan de
uitbeelder zich bij voorkeur richten tot de uiterlijke of innerlijke waarneming van
het object; maar, of hij wil of niet, zijn persoonlijkheid zal zich in zijn werk
weerspiegelen. Vergelijkt men b.v. portretten van de een of andere bekende
persoonlijkheid, door verschillende schilders gemaakt, dan zullen zich de verschillende
karaktereigenschappen, niet alleen van den uitgebeelde, maar ook die van de
verschillende uitbeelders, in graphischen of plastischen vorm aan ons kenbaar maken.
Juist wanneer er sprake is van een portret als uiting van kunst, treedt het accidenteele,
van wat men gemeenlijk gelijkenis noemt, op den achtergrond, en komt het synthetisch
element naar voren.
Hoe ontstaat een portret? Een portret is meest het gevolg van een vooraf bepaalde
bestelling, zooals een kleedingstuk, een jas, een hoed of een paar schoenen; het moet
passen en liefst ook verfraaien, evenals dergelijke noodzakelijke omhulselen. Het
moet voldoen aan het voorstellingsver-
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mogen en zich aanpassen aan de begrippen, niet van den maker, maar van den man
die het betaalt. Men verlangt dus de mechanische afbeelding en is met de mechanische
afbeelding door middel van fotografie niet tevreden, daarom gaat men naar den ‘portretschilder’. Al deze eischen drukken den portretschilder te meer, naarmate hij
zich afhankelijk gevoelt tegenover zijn ‘begunstigers’. Daarom moet een
portretschilder zijn onafhankelijkheid handhaven, anders is hij niets meer dan een
geperfectioneerde fotograaf. En zelfs de moderne fotograaf is met de banale gelijkenis
niet tevreden. En nu schijnt het mij, alsof sommige van de hier uitgebeelde personen
teveel en uitsluitend hun pretenties hebben doen gelden. De gevolgen waren dan ook
ergerlijk banaal. Het waren, in dit geval, niet genoeg de uitbeeldingen van een schilder,
maar aanpassende begrippen omtrent vorm en stand, geheel en al overeenkomstig
de eischen van het object.
Het portret moet zijn de onbelemmerde uiting van een schilder en juist een
portretschilder ondervindt de meeste belemmering. Waarom zal hij zijn arbeid dan
vermengen met litteraire begrippen of geometrische theorieën?
En nu zien wij juist bij de ultra-modernen - soms met ondragelijke consequentie
- de vooropstelling van de theorie; het be-theoretiseerde portret. Men wil de realiteit,
n.l. datgene wat wij erkennen als het zelfstandig bestaande er in, persen in een
fantastisch geometrischen vorm. Waarom deze begrenzing? Opent de onbevangen
aanschouwing niet steeds nieuwe mogelijkheden, en is deze niet ruimer dan de
begrenzing van een theorie? In een portret moet geen enkele theorie, zelfs niet het
meest voor de hand liggende ‘picturale principe’ overheerschen. Waarom zou zich
de menschenkenner in den schilder achter het palet verbergen?
Wat deze tentoonstelling belangrijk maakte, was in de eerste plaats de uitgebreide
inzending van J. Veth. Verder een drietal portretten van I. Israëls, een mooi
geschilderd kinderportret door W. Witsen en verder portretten door: J. Toorop, Fl.
Arntzenius, Pol Dom en Mej. B. v. Hasselt. J. Veth is de voornaamste vernieuwer
geweest van onze hedendaagsche portretkunst. Hij heeft het begrip ‘portret’ verruimd
en vernieuwd, in een tijd toen onverschilligheid en wanbegrip overheerschend waren.
De belangstelling voor het portret heeft hij, door zijn talrijke, soms schitterende
litho's naar bekende tijdgenooten, algemeen doen toenemen.
Als schrijver, schilder en lithograaf heeft hij met kracht en talent de diepere waarde
en beteekenis van het portret, als uiting van kunst, aan ons geopenbaard. Wellicht
zal de toekomst zijn arbeid méér waardeeren dan wij algemeen beseffen en zullen
zijn portretten van schrijvers en schilders de toekomstige handboeken niet zoo
spaarzaam versieren als heden het geval is. Speciaal als portretschilder leeren wij
hem op deze tentoonstelling nader waardeeren, en wel vooral door enkele subtiele
dames-portretten.
P.C.H.
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Groepen-tentoonstelling: G. van Duffelen.
Na vele vruchtelooze pogingen is het de Schildersclub ‘De Rotterdammers’ eindelijk
gelukt een eigen expositieruimte te veroveren, zoodat zij nu geregeld exposeeren
kan en hiermee in nader contact met het publiek komen te staan. Van Duffelen, en
daarna Chabot, waren de voornaamste exposanten. Met circa vijftien werken,
stillevens en ook naakt - gaf de eerste een overzicht van zijn laatste studie-jaren,
waarin een verrassende groei te bespeuren viel.
Aanvankelijk zoekt hij uitsluitend naar techniek en zuiverheid van kleur; de doeken
uit dien tijd verraden niets persoonlijks. Daarna echter komt hij tot meer
vereenvoudiging; details vallen weg, het geheel wordt grooter aangekeken en de
schilder ontwikkelt sterke kleurkracht. Decoratieve stillevens maakte hij, die zoowel
te Dordt als te Rotterdam de aandacht trokken door hun decoratief element.
Alledaagsche voorwerpen, als: gemberpotten, muiltjes, kleurige lappen, waren de
motieven waarbij vaak bloemen en vruchten, als roode amarilla's, chrysanthen en
tomaten met smaak bijeen werden gezet. Groot stonden licht- en donker-partijen
tegen elkaar gezet, een diepen toon hadden zijn schaduwen; had ook zijn zwart, dat
vaak tegen geel of vermillioen was aanschouwd.
Doch plotseling zien we den schilder deze kleurschaterende dingen den rug
toekeeren en zich in stemmige grijzen uitspreken. Een neger, een stadsbrok en het
hier gereproduceerde stilleven met roze chrysanthen zijn daarvan voorbeelden. Ook
deze periode vormt weer een overgang; ongetwijfeld naar meer monumentalen arbeid,
want een zoeken naar het groote, typeert zijn streven en toch verraadt deze laatste
arbeid zekere matheid, daar de kleurkracht, die in zijn schildering de voornaamste
factor was, hierin ontbreekt en niets anders daarvoor in de plaats wordt gesteld.
Van Duffelen etst ook. Vaak brengt hij zijn herinneringen van rivier en havens op
de plaat, soms direkt buiten opgezet.
Dezen winter droeg de Maatschappij de Holland-Amerikalijn hem de illustraties
op voor een boek ter herdenking van haar vijftigjarig bestaan.
Van Duffelen werd in 1889 te Rotterdam geboren. Hij bezocht de academie met
het doel zijn vader in diens meubelfabriek op te volgen, daar deze het gemis van
teekenbekwaamheid steeds als een groote leemte voelde. Doch op zijn zeventiende
jaar werd de drang om schilder te worden te sterk en begon Van Duffelen voor zijn
middelbaar akte te studeeren. Veel heeft hij te danken aan het onderricht van Van
Maasdijk, wiens les geven eigenlijk een ‘zichzelf geven’ was.
In 1914 kreeg Van Duffelen de Koninklijke subsidie die hij drie jaar mocht
behouden.
A.O.
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Tentoonstelling van massa-woningbouw en machinale kunstnijverheid te
Amsterdam.
De vereeniging ‘Kunst aan het Volk’, aan wie wij reeds zoo menige belangrijke
tentoonstelling te danken hebben, hield in de afgeloopen maand een expositie van
moderne woningcomplexen en machinaal uitgevoerde kunstnijverheid.
Hoewel het eerste zeer zeker ook onze belangstelling heeft, willen wij ons toch
ditmaal bepalen tot de moderne machinale kunstnijverheid.
Dat het zuivere handwerk, waarin wij het persoonlijke en de gevoeligheid van den
maker kunnen bespeuren, geheel door het machinale werk vervangen kan worden,
is natuurlijk uitgesloten. Hieruit volgt echter niet, dat wat machinaal gemaakt wordt
alleen scherp, zuiver, en leelijk behoeft te zijn, zooals onze eerste werkers op het
gebied der kunstnijverheid onderstelden. Men miskende toen de machine, inplaats
van te trachten ontwerpen te maken die geheel in het karakter van het machinale
waren, en daaraan hunne bijzondere vormen ontleenden.
Waar het handwerk echter in vele opzichten onbetaalbaar bleek, en de
perfectioneering der machines het mogelijk maakte, goed en veel goedkooper werk
te leveren, daar beproefden enkelen, en met succes, ontwerpen te maken, speciaal
geëigend voor machinale uitvoering.
Op deze wijze toch kon men zich behaaglijke dingen aanschaffen, die binnen het
bereik van een bescheiden beurs vielen.
Van deze soort nu was ter tentoonstelling een geheele collectie bijeengebracht, er
waren tapijten, behangsels, glaswerk, aardewerk, vlechtwerk, metaalwerk enz. zoowel
uit het binnen- als uit het buitenland.
Glaswerk was er o.a. naar ontwerpen van De Bazel, De Lorm en Bogtman.
Aardewerk van Van der Sluys en Hildo Krop, waarbij deze beeldhouwer gelegenheid
had gevonden tot aardige dierfiguurtjes als eindigingsvorm, van Jac. Jongert, dat wat
gezocht en gewild van vorm was.
Van Goedewagen was er eenvoudig lichtbruin servies-goed. L.J. Muller uit Gouda
exposeerde uitsluitend effen wit, kandelaars en kannetjes, waarbij de vorm en de stof
dus het geheel beheerschten, eenvoudige dingen, een genoegen om naar te kijken.
Bij het buitenlandsche werk waren zeer goede specimina uit Weenen en niet minder
fraai Venetiaansch glas, terwijl ook bij het Beiersche volkskunst-speelgoed, en bij
het moderne Japansche werk, veel was, dat aangenaam en pleizierig aandeed, veel
rommel zou kunnen remplaceeren, en waarvoor toch slechts bescheiden prijzen
gevraagd worden.
In dit opzicht heeft deze tentoonstelling dus wel het beoogde doel bereikt.
R.W.P. JR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

t.o. 73

[Nummer 8]

BRUNO LILJEFORS. DE JAGER.
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Bruno Liljefors,
door dr. K.E. Russow.
EENS heb ik, in Oost-Azië, een aardbeving bijgewoond. Veel meer dan mijn lichaam
werd mijn ziel daardoor aangegrepen - het heenvlieden der eeuwigheid was als met
een ruk tot mijn bewustzijn gekomen. Toen ik de eerste maal voor een schilderij van
Liljefors stond speurde ik wederom dit eigenaardige aanvoelen der eeuwigheid. De
kunstenaar had den voortijlenden tijd beetgepakt, een klein deeltje ervan tot stilstand
gebracht voor ons, zijn medemenschen, die niet in staat zijn het wegvliedende te
grijpen.
Nog tegenwoordig eenvoudig op Bruno Liljefors opmerkzaam te willen maken,
en dat nog wel in een land als Holland met zijn groote artistieke tradities, het zou
wijzen op een merkwaardig gebrek aan takt, zoowel tegenover den kunstenaar als
tegenover het Nederlandsche publiek. Even zoo weinig zin heeft het te herhalen in
algemeene bewoordingen, dat Liljefors de grootste meester is in het weergeven van
het levende, bewegende dier, of ook dat het steeds door schoonheids-ontroering was,
dat hij tot schilderen gebracht werd. Het een zoowel als het ander is zeker al
honderdvijftigmaal gezegd en kan hier dus veiliglijk als volkomen bekend
vooropgesteld worden.
De meeste van Liljefors' tot 1907 geschapen werken zijn op allerlei wijzen
gereproduceerd en hebben er toe bijgedragen hem tot een der bekendste kunstenaars
van Europa te maken*) Toch blijft deze bekendheid bij de meeste menschen min of
meer oppervlakkig of uiterlijk. Ik zeg dat vooral met het oog op een in wijden kring
verbreide meening - waarvan, als ik mij niet bedrieg C.G. Laurin de uitvinder is dat de mooiste dingen van Liljefors in de jaren rond 1896 zijn geschapen. Een
eenigszins nauwkeurige beschouwing van zijn nieuwere schilderijen zal weldra
uitwijzen, dat in Liljefors zoowel de diepte van natuurgevoel als het technische
kunnen met de jaren steeds gegroeid is.
Bij een kunstenaar, wiens gansche wezen zoozeer gericht werd op intense
waarneming van het hem omringende, en op gestrengheid jegens zich zelf, als dat
van Liljefors, is het ook eigenlijk niet anders mogelijk, of met

*) Bruno Liljefors is in 1860 te Upsala geboren. Hij bezocht daar het gymnasium en leerde
teekenen bij den teekenleeraar dier school, kwam vervolgens naar Stockholm, waar hij van
1879-'82 leerling der kunstacademie was. In '82 en '83 reisde hij in 't buitenland en hield zich
eerst eenigen tijd in Dusseldorp op, waar de dieren- en jachtenschilder K.F. Deiker hem
goede leiding gaf, later in Beieren en in Parijs. Hij kreeg sterke indrukken van de moderne
fransche ‘plein-air’ kunst, zoowel als van Japansche dierteekeningen en begon het dierenleven
in bosch en veld, het vogelleven aan zee enz. te schilderen. In 1888/89 was hij de leider in
de Gotenburger Museumschool, in '96 werd hij benoemd tot lid der Kunstakademie te Berlijn.
Hij ontving verder talrijke onderscheidingen, o.a. de groote gouden medaille te München in
1889.
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het toenemen zijner ervaringen, zijner innerlijke wederwaardigheden vooral, moeten
ook zijn ziel en zijn kunnen voortdurend rijker worden. Hiermede, 't is waar,
verwijdert hij zich tevens, altijd-meer, van het groote publiek, welks belangstelling
buitendien door zoo menige nieuwe kunststrooming in andere richting wordt gebracht.
Juist daarom vereischt de beteekenis van dezen schilder voor de kunstgeschiedenis,
dat men nu en dan bij hem stilstaat en zijn ontwikkelingsgang beschouwt. Zoo mogen
dan hier de reproducties van eenige zijner nieuwere schilderijen een plaats vinden.
Reeds in Goethes tijd ontstond meer en meer verzet tegen het louter objectieve in
de kunst, zóó zelfs dat deze groote dichter het noodig vond te waarschuwen voor te
vérgaande geringschatting van het, naar den inhoud, zakelijke. De tijd echter gaat
zijn gang en tegenwoordig zoekt althans de beschaafde met recht in de eerste plaats
naar persoonlijkheidswaarde in een kunstwerk. De moderne beschouwer tracht niet
in het kunstwerk binnen te dringen, maar stelt zich er tegenover, neemt het in zich
op en ondervindt het zielscontact met de persoonlijkheid des kunstenaars als kern
van het kunstgenot.
Door zijn kunstwerk in persoonlijk contact met den kunstenaar te komen, het is
bij Bruno Liljefors wellicht moeilijker dan bij anderen, doordat zijn gebied, zijn
geestelijke woonplaats, voor de meeste menschen ontoegankelijk is, en zijn werk
zoodoende onbegrepen blijft. Nog lastiger wordt het gemaakt door de eigenaardige
bescheidenheid en voorname terughouding van dezen kunstenaar, die hem ertoe
brengen zich achter zijn objecten te verbergen. Wilt gij hem werkelijk benaderen,
zóó zelfs dat hij u, in zijn werk, als een persoonlijk vriend tegemoet komt, dan blijft
u niets anders over als zelf eerst diep in zijn objecten door te dringen, u in zijn wereld
in te leven. Pas wanneer men dit doet, en wel tot op de kleinste détails, ontsluiert
zich het innerlijk wezen des kunstenaars, maar dan zal men ook een zielsrijkdom
vinden, zoo groot, dat hij moeilijk te overzien valt en ons vervult met steeds meer
en steeds nieuwe bewondering.
Wat eigenlijk Bruno Liljefors' overheerschende eigenschap is, ik durf het niet te
zeggen; wellicht is het ook juist het harmonische tezamengaan aller bizondere trekken,
die deze persoonlijkheid haar eigenaardige betoovering verleent. Ik voor mij word
misschien nog het meest getroffen door zijn eerlijkheid; zij spreekt uit elk zijner
werken. De boomen van zijn bosschen zijn steeds gewone boomen; nooit geeft hij
een pompeus-overdreven reuzenwoud (zie zijn Elandenfamilie). Een bewogen zee
van hem vertoont nooit meer schuimkoppen op de golven dan met de windsterkte
overeenkomt. (Men denke aan het bekende werk: ‘Oehoe aan Zee’ van 1896). De
hemel wordt nooit dreigender afgemaald dan de toestand van het weer vereischt. Het
karakteristieke van den toestand wordt echter zoo
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goed weergegeven, dat een deskundige, b.v. voor het zooeven genoemde
Oehoeschilderij staande, terstond weet dat zeer spoedig een dagenlange storm uit
het noordoosten, met regen gepaard gaande, is te verwachten. En de steen, waarop
de Oehoe staat, is zoo karakteristiek, dat een geoloog terstond en nauwkeurig kan
zien uit welke streek van Scandinavië hij in den ijstijd hier naar de kust werd
verplaatst.
Deze eerlijkheid toont zich ook in de wijze waarop hij zijn dieren tegenover den
beschouwer stelt. Afbeeldingen der langszijden in hun volle lengte, die natuurlijk
het meest van het dier vertoonen, komen naar verhouding zelden voor. Hij schildert
zijn hazen en vossen eenvoudig zóó als zij zich, toevallig, aan den jager voordoen.
Door zijn opmerkingsgave en zijn nauwkeurige kennis echter bereikt hij de grootste
volledigheid. De ‘Winterhaas’ van 1921 (zie afb. 2) b.v. komt u tegemoet, zoodat
gij slechts zijn kop, borst en voorloopers ziet. Van de bij een haas zoo typische
achterloopers zijn alleen de teenen te zien. Niettemin is de haas in zijn beweging
kompleet gegeven, de beschouwer wordt er totaal door bevredigd, men heeft den
indruk gekregen dat men het dier heeft zien verschijnen, een oogenblik verwijlen,
en wederom verdwijnen. Als louter artistiek element wijs ik erop, hoe fijntjes de
weekheid der hazenvacht en de weer gansch andere weekheid van de sneeuw zijn
weergegeven. Daartegenover staat de stijfheid der met rijp overdekte takken, zoodat
in dit wit-in-wit gehouden schilderij al in voldoende mate artistieke tegenstelling
aanwezig zou zijn ook zonder de zwarte oorpunten, waarnaar immers altijd de jager
op zoek is, wanneer hij wil trachten den witten haas in de witte sneeuw onder alle
omstandigheden te onderscheiden.
Die eigenaardige tegenstelling van witte sneeuw en witte dierlichamen treedt ook
in het vossenstuk van 1922 met artistiek effect naar voren. Hier boeit echter ook de
tegenstelling der kleuren, en daarnaast het psychologisch element, het gemelijke van
den gestoorden, niet tot rust komenden vos en de zakelijke belangstelling waarmee
de honden de hoeken en wendingen van het vossenspoor onderzoeken. Het opmerken
waard is ook hierbij, hoe het toch zoo kleine stukje honderug, dat op de schilderij
zichtbaar is, den beschouwer niettemin een zeer preciese voorstelling geeft, waaruit
houding en beweging van het dier duidelijk zijn.
Ondanks de beperkte ruimte mij toegestaan kan ik niet nalaten hier nog een ander
hazenstuk te doen reproduceeren (afb. no. 3). De kleureffecten van het origineel
komen weliswaar niet tot hun recht, men krijgt er echter toch een voorstelling van,
hoe het Februari-licht over de sneeuw valt. Maar dat waarop ik hier in 't bizonder
verzoek te letten, het is de beweging van den dwars over het sneeuwveld
heenstuivenden haas. Deze toont op karakteristieke wijze welk een kracht tot
opmerken en welk een wils-discipline Liljefors ontwikkelt bij het weergeven eener
correlatie van be-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

76
wegingen, d.w.z. de afhankelijkheid der bewegingen onderling - het spel eener
spierengroep als noodzakelijk gevolg van de werking eener andere. Wanneer b.v. op
een gegeven moment de achterloopers zóó staan, dat de punten der nagels nog maar
net even den aardbodem raken, dan vormen niet alleen hielen en scheenbeen een
bekenden hoek met elkander, maar ook rug, nek en kop moeten een zeer bepaalde
gebroken lijn vormen, want de bij het loopen werkzame spieren van den haas zijn
volstrekt niet enkel over zijn lange pooten verdeeld, integendeel, een even groot
aandeel in de elastisch voorwaarts-snellende beweging heeft de rug. Zulk een
bewegingscomplex op elk moment van zijn volledigen verloop te kennen en te kunnen
samenvatten, daartoe behoort een verbazingwekkende wilsinspanning.
De Japanners werken met een fijn ontwikkeld gevoel voor lijn. Ook bij Liljefors
speelt dit een groote rol; buitendien echter wendt hij de exacte methoden der
natuurwetenschap aan, zoekt vooral hulp bij anatomische studie. Daardoor komt het
dat men op zijn dierstukken b.v. nooit die naïeve verteekeningen van vogelvleugels
aantreft gelijk men ze ziet in Japansche schilderingen, want deze vlugge dingen zijn
ook voor een goedgeschoold Japannersoog niet maar zonder meer te bemeesteren.
Een voorbeeld voor Bruno Liljefors' fijn gevoel voor lijn kan zijn schilderij met
duikeleenden, of duikelaars der poolstreken, verstrekken. Een scheepsbouwmeester
zal mij verstaan als ik zeg, dat de duikelaar een zeer bezwaarlijk teekenobject moet
zijn, daar hij gansch-en-al ‘volgens lijn’ geconstrueerd is.
Tor Hedberg wijst op nog een andere kwaliteit van dit schilderij. Hij zegt:....
‘Ziedaar de zee, oneindig in haar wijdheid en diepte, voortrollend in groote, machtige,
groen-doorschemerde golven, waarover waterdampen zweven - sidderend, bruisend,
levend in majestatische onrust. En vooraan op de golven ploegen poolduikelaars hun
weg tegen den wind in, raadselachtige, mystieke vogels, met hun slangachtig gebogen
halzen, hun vederkleed dat zijn grauw-groene tinten van de zee geborgd heeft,
eenzaam levend in deze woestenij. In dit schilderij ligt voor mij méér
mystiek-van-de-zee dan in al de zeemonsters van Böcklin bij elkaar, en toch is het
geschilderd met den meest uitgesproken werklijkheidszin’.
Lijn, kleur en edelen eenvoud van compositie toont het korhoenderstuk van 1919
(afb. no. 4). Daarbij is het een schildering van den winter in het noorden. De
tegenstelling van warm leven en verstarde natuur is indrukwekkend. De eigenaardige
tinten der triestige sneeuwlucht, de lichtschakeeringen op de sneeuw, en in
tegenstelling daarmee de donkere horizon, zijn met de fijnste nauwkeurigheid
opgemerkt en vervolgens neergezet, raak en gevoelig, met vaste en stellige hand.
Het uit schilderkunstig oogpunt komplete van het kraanvogelstuk, de
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rijkdom van deze zoo eenvoudige en zoo stoute compositie, springt iederen voor
kunst ontvankelijken beschouwer terstond in 't oog; ook de gratie in de lijnen der
beide statige vogels moet elkeen opvallen. Hun lichtheid en beheerschte kracht, de
eigenaardige bewegingen die bij deze bizonder gevormde lichamen behooren, ziet
ook nog wel de een of andere beschouwer in hun schoone harmonie. Ik betwijfel
echter of wel velen in staat zullen zijn te waardeeren met welk een nauwkeurige
perspectief de vleugels van den zich neêrlatenden kraan zijn geteekend. Om niet voor
beuzelaar gescholden te worden vermeld ik slechts in 't voorbijgaan, dat ook de, voor
het evenwicht der vogels zoo gewichtige halsluchtzakken in hun physiologische
functie volkomen juist zijn opgemerkt (afb. no. 5).
Ik weet niet of ook vele anderen, die bewonderend voor gemeenschappelijk
vliegende vogels hebben gestaan, daarbij de gedachte voelden opkomen, hoe moeilijk
het toch in den grond moet zijn, deze, ook wanneer zij elkander gedeeltelijk dekken,
met de juiste afstanden, den een van den ander, in beeld te brengen. Behalve bij
Liljefors heb ik dat alleen nog in het werk van den Fin Lennert Segerstrale gezien.
Ook hij geeft de afstanden zooals ze werkelijk zijn. De meeste kunstenaars echter
maken ze te groot.
Nog meer dan hier in het kraanvogelstuk treft mij de goede ruimteverdeeling in
Liljefors' ganzen- en zwanenstukken. Tot het schilderen dezer koninklijke vogels
heeft Liljefors zich, in de meest verscheiden perioden zijner werkzaamheid, telkens
weer gezet. Nu eens doet hij in 't bizonder hun trotsche vlucht uitkomen, dan weder
legt hij den nadruk op een vroegvoorjaarsstemming of op de ruwe kracht van een
Novemberstorm, door deze sterke vogels, in hun doelbewuste voorttrekken, rustig
getrotseerd. Van de schoonheid en het verstand van de gans toont Liljefors hetzelfde
begrip als de oude Grieken, wien het niet in het hoofd zou zijn gekomen, zooals ons,
hedendaagschen Europeeërs, de gans als een vergelijkingsobject voor onbegaafde
exemplaren van onze eigen soort te beschouwen. Reeds in zijn jeugd heeft Liljefors
het groote schilderij gemaakt, dat te Kopenhagen hangt. In de jaren 1906 en '07 neemt
hij hetzelfde thema opnieuw ter hand, doch nu verdeelt hij wat hij eerst op dat eene
doek vereenigde: de waakzaamheid der vogels, hun aanlanding, hun begroeting, het
nederzweven, alles wordt thans afzonderlijk en op speciale doeken behandeld en
zoodoende telkenmale een in-zichzelf-besloten effect verkregen. In de laatste jaren
is het de najaarstrek die hij zich tot bizonder probleem gesteld heeft. Het trekken
dezer vogels in familiegroepen heeft hij sterk doen uitkomen. Toen ik het hier
gereproduceerde stuk (afb. no. 6) voor het eerst door fotografie zag weergegeven,
werd ik terstond getroffen door den snellen vleugelslag der vliegende groep, en het
was mij ook onmiddellijk duidelijk, hoe goedgezien het was om juist deze vliegende
ganzen in de verte te plaatsen,
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want al het karakteristieke der beweging komt ook bij deze kleine silhouetten
volkomen tot zijn recht. Het tweede wat mij opviel was de vochtigheid van de lucht
en de schoonheid van het landschap; deze wolkenflarden zijn met dezelfde
zorgvuldigheid bestudeerd als de anatomische détails bij de dieren. Men lette maar
eens op de voetgewrichten der staande ganzen. Ook niet het geringste deeltje daaraan
is maar op goed geluk gemaakt, doch alles, tot op het laatste, met volledige
kennis-van-zaken, zij het slechts de vette-rimpels op den buik van een gans, of de
halsbuiging, of ook de mondhoek onder aan den snavel. Beschouwt men het schilderij
als een geheel, dan imponeert de harmonie. Ook niet het kleinste plekje valt er uit
door toon of kleur.
Wanneer men over het werk van Liljefors spreekt, dan kan men het kapittel van
de beveiligingskleuren der dieren niet overslaan. Dit thema heeft hem reeds als
kleinen jongen tot in zijn diepste innerlijk bewogen en het is hem ook nog heden een
onuitputtelijke bron. Als voorbeeld zou ik willen noemen een vos (van 1919) dien
men ook in het schilderij zelf nog maar net even kan ontdekken, en wel alléén doordat
het den vos niet gelukt den kleurigen en fraai geteekenden spiegel op den eendevlerk
te verbergen.
De vossenfamilie van 1922 moge hier vermeld worden als tegenhanger van het
bekende, 36 jaar vroeger geschilderde, doek in het Zweedsche Rijksmuseum. Een
nòg verder gevoerde uitbeelding der beweging is hier natuurlijk niet te verwachten,
daar immers ook dat jeugdwerk in dit opzicht een non plus ultra biedt. Uit louter
artistiek oogpunt bezien echter toont het thans gemaalde doek een veel grootere
geslotenheid; nutteloos bijwerk is geheel weggelaten; de dieren zijn, in plaats van
naast elkaar, meer achter elkander gegroepeerd; het geheel is daardoor op natuurlijke
wijze tezamengedrongen en een grootere ‘volheid’ - in den zin dien Nietzsche aan
dat begrip gaf - is bereikt.
Een vogel die Liljefors vaak beziggehouden heeft is de eidereend. Behalve het
bekende stuk met vier van deze vogels van 1907 en de beroemde groote zwerm van
1900, heeft hij nog een geheele reeks eidereenden-schilderijen geschapen, en wel in
de jaren 1911-1915. Daarvan zijn er verscheiden door het publiek niet begrepen, b.v.
een van 1911 dat in ‘Ute i Markerna’ verscheen. Het is geschilderd met eigenaardige
grove vlekken; toonschakeeringen, in zwart en wit, van het gevederte ontbreken.
Zelfs zijn bij sommige exemplaren de oogen weggelaten. Een jager zal mij dadelijk
verstaan wanneer ik zeg, dat de vogels op dit stuk op zulk een grooten afstand
beschouwd moeten worden, als waren ze reeds rijkelijk buiten schot. Zoo gezien
verkrijgt dit schilderij een buitengewoon effect. Daar dit werk zich echter minder tot
reproductie eigent, geef ik hier een ander (afb. no. 7) dat trots zijn vluchtige, ja
summiere behandeling een absoluut
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volledig effect maakt, want de rijkdom aan zaken waar het op aankomt is hier bizonder
groot, en alle zijn het juist zulke dingen, als Liljefors, en niemand anders als hij, kan
maken. Wat anderen óók wel kunnen is weggelaten, of slechts aangeduid; dát immers
kan een beschaafde beschouwer, even goed als een andere schilder, gemakkelijk met
zijn fantasie voltooien. Daartegenover lette men echter op het levende, het ‘animale’
der jonge eidereenden, het weeke donskleed, de nog ongevormde lichamen, hun
beweging. Niet minder karakteristiek is het landschapsbeeld, ondanks zijn
schetsmatigheid, de stemming van zomerdag die zich ook zonder de kleuren blijft
handhaven.
Als representant van eendenstukken uit de laatste jaren zij hier een van 1919 in
reproductie aangebracht (afb. no. 8). Het mysterieuse van een rietbosch is hier
weergegeven met zijn gansche sprookjesachtige betoovering en de stemming wordt
nog verhoogd door het in snijdende snelheid voortschieten der eenden.
Het elandstuk van 1921 is een voortreffelijk voorbeeld voor Liljefors'
nauwkeurigheid van opmerking waar het lichtverdeeling geldt (afb. no. 9). Hier
speciaal het spel van licht en schaduw onder boomen in tegenstelling tot de open
plek in 't bosch. Deze lichteffecten zijn hier aangewend tot het op de meest natuurlijke
wijze bereiken van den machtigen indruk, dien deze dieren steeds verwekken. Het
is echter tevens het eenige hulpmiddel dat gebruikt werd.
Iedere overdrijving is vermeden, zoodat juist door deze verbluffende eenvoud en
waarheid de volle werking werd bereikt.
Ik veroorloof mij hier nog een schilderij bij te voegen (afb. no. 10) dat uit Liljefors'
jeugd stamt en niet van groote bekendheid blijkt te zijn. Het toont reeds alle
kwaliteiten van den jongen meester. Een nadere bespreking laat ik achterwege,
aangezien zijn jeugdwerken ook zonder dat in 't algemeen gemakkelijker verstaanbaar
blijven, voller als zij schijnen te zijn van betrekkingen tot den mensch.
De havik treedt hier op als concurrent van den jager. Het schilderij treft door het
wekken van menschelijk meegevoel. Het zou ook door Maffei of door Deiker
geschilderd kunnen zijn, wanneer daar niet zekere bizonderheden waren, b.v. de
verdeeling der uitgerukte vederen. Toen het korhoen werd aangevallen bevond het
zich aan gindsche zijde van, of boven, de plaats, waar het laatste paar veeren in de
lucht zweeft. Dat is natuurlijk ook alles nauwkeurig zoo overlegd, ook hoe ver de
vaart gevorderd moest zijn in denzelfden tijd waarin de havik zijn gedurende den
stoot dichtgetrokken vlerken weer zoover uitgespreid kon hebben ten einde zijn
evenwicht in de lucht te herstellen.
Zijn eigen, toenmaals reeds geweldige kunnen te toonen is den kunstenaar hierbij
ook nog doel geweest. Nu daarentegen is hij reeds lang de wijze
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kunstenaar, wien het er slechts op aankomt de natuur zóó voor te stellen als hij haar
hebben wil; zijn kunnen is hem nog slechts middel om dat doel te bereiken.
Bruno Liljefors is een hoogst eigenaardige verschijning onder de kunstenaars.
Ofschoon afbeeldingen van dieren zulk een groote plaats in zijn scheppingen innemen,
stuit het mij toch tegen de borst hem een dierenschilder te noemen en hem met andere
specialiteiten op dit gebied te vergelijken. Ik vind veel grooter verwantschap tusschen
hem en één zijner groote landgenooten - prins Eugen. Het zwaartepunt in beider aard
ligt in het diep doorvoelen en begrijpen der schoonheden in de natuur. Doch terwijl
prins Eugen de natuur in zich opneemt met alles wat de mensch er door zijn cultuur
aan toegevoegd heeft, trekt Liljefors de wildernis in en ontvlucht den cultuurmensch;
alleen het in 't wild levende dier, en de jager, worden in zijn gebied geduld.
Welk een scheppende fantasie in zijn gedachtenwereld heerscht, dat toonen wellicht
het best eenige woorden, die hij schreef tot inleiding in een uitgave met reproducties
zijner werken: ‘Sinds mijn kindsheid voel ik mij eigenaardig en krachtig aangetrokken
tot de verschijning van een dier daarbuiten in de wildernis; dat is het wat mij er toe
aandrijft hen altijd en altijd weer te schilderen.
Hun vorm is vast en voornaam, hun bewegingen zijn beheerscht - nooit onrustige
haast, ook bij het snelste tempo en in situaties die de hoogste eischen stellen - hun
mecaniek is zoo goed en zoo consequent doorgevoerd, dat geen houding ooit onschoon
wordt, integendeel: iedere reeks bewegingen wordt den beschouwer tot een reeks
schoonheidsopenbaringen. Hoe vlugger zijn blik is, hoe meer schoonheid hij kan
grijpen, en toch komt het weemoedsvolle gevoel in hem op, dat het Wonder hem
ontgaat.
Loktoonen en roepen storen niet in de natuur, noch klinken vreemd, zij lijken op
andere klanken in 't zelfde gebied, soms zelfs op zeer eigenaardige wijze; zoo klinkt
b.v. voor den jager, die tusschen het riet loopt, de zacht zagende toon der op elkaar
wrijvende halmen dicht bij zijn oor, bijna net als het snateren van eenden op eenigen
afstand, en de piepende roep van de opvliegende bekassine geeft op verwarrende
wijze den toon weder, die de voet des jagers in den slijkigen bodem veroorzaakt.
Zie ik een gesprenkelde pluvier in de lente buiten in het wijde moerasland met
zijn rijen grauwe heuveltjes en de golfstreepen op de watervlakten, dan lijkt hij mij
een tezamengedrongen verschijning der hem omgevende natuur, en zijn lange,
weemoedige, maar klankvolle roep houdt in zekeren zin verband met het wonderbare
perspectief van het vlakke land.’
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(IN ZWEEDSCH PARTICULIER BEZIT).
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AFB. 9. BRUNO LILJEFORS. ELANDENFAMILIE
(IN PARTICULIER BEZIT).

(1921).

AFB.

10. BRUNO LILJEFORS. HAVIK EN KORHOENDERS (1884).
(NAT. MUSEUM, STOCKHOLM).
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In het British Museum, de Grieken,
door J. de Gruyter.
II. De eeuw van Pericles (Slot).
NA ons aldus (zie Els. 1922 No. 11) in hoofdtrekken het oud-Grieksche leven in zijn
religieuze en ethische opvattingen voor den geest gebracht te hebben, willen wij dit
artikel meer speciaal wijden aan de bouw- en beeldhouwkunst, die er, zooals wij
reeds aantoonden, in direkt verband mee stond.
De Egyptische kunst was niet uitgekomen boven de traditie en het zinnebeeld. Zij
was sterk en grootsch, van een domineerende monumentaliteit, maar van een zwaarte
en onvrijheid tevens, die de bekoring van de fijnere nuanceeringen, het individueelen menschelijk gevoelige buitensloot.
In tegenstelling met den Egyptenaar, die het zwaartepunt in een leven na dit leven
legde, en wiens voornaamste bouwwerk de piramide was, was voor den Griek dit
aardsche leven h e t leven. Hij voelde zich tehuis in een wereld, die hij begreep, hij
zag die wereld in heldere omtrekken. Schoonheid en goedheid waren één voor hem,
verschillende aspekten slechts van eenzelfde ding. De schoonheidszin was nog niet
een apart vermogen, een van den nuttigheidsdienst van het algemeene leven
afgescheiden iets, maar een onbewuste, allengs tot bewustzijn komende drijfveer
van menschelijk streven en willen, heel het zedelijk en maatschappelijk leven
doortrekkend en kleurend, en daaraan zijn lenige en gratievolle beweging gevend.
Ook in den Griekschen tempel spreekt zich uit de zelf-genoegzaamheid, de
zelf-bewustheid, de vreugde aan het leven, de verheerlijking van het natuurlijke, van
het zijnde, en door dezen geest bezield heeft zich dit godenhuis ontwikkelt tot steeds
bloeiender vormen, evenwichtig en sterk in zijn maten en verhoudingen, een ding
van rust en vastheid en vertrouwen, van blijden en harmonischen zin.
Een ander levenselement zal zich later weer naar voren dringen, het in de kunst
der Hellenen tijdelijk schuilgegane, het door hen s c h i j n b a a r opgeloste, maar
nimmer in waarheid te bemachtigen, het telkens weer onze rust en onzen vrede
verstorend element: het Geheim aller Dingen, de oorsprong en het doel van ons wezen
en bestaan.
De in den loop der middeleeuwen zich tot steeds rijker vormen ontwikkelende
Gothische Kathedraal, die gedurende tal van eeuwen de grootste kuntschepping en
het grootste geluk der menschheid wezen zal, zij, die vertegenwoordigt het
onbevredigende en hulpelooze van onze
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menschelijkheid, het onvoldoende van onze aardsche middelen, die meer dan van
de natuur en 's menschen blijheid en kracht en vertrouwen, tot ons spreekt van het
lijden en de liefde, het verlangen, het mysterie, welk een andersoortige indruk, heel
onze innerlijkheid op andere wijze rakend, maakt zij op ons als de Grieksche tempel.
Bij dezen is alles vast, helder, eenvoudig, overtuigend; alle verhoudingen liggen
open voor het oog; onderbouw en zuilen, fries en kroonlijst, het is alles gemakkelijk
te overzien, van een logische, smaakvolle, den geest bevredigende conceptie. Denken
wij ons zulk een tempel in de prachtige omgeving van Athene, zooals Taine ons die
beschreven heeft in een mooie bladzijde van zijn werk ‘La Sculpture en Grèce’,
onder den zuiveren, den lumineuzen hemelkoepel, in een landschap van bevallige
lijnen en aangename wisseling, omspoeld door de blauwe wateren van de
Middellandsche Zee, een landschap dat op zijn hooger punten andere monumenten
en beelden draagt aan heroën en goden gewijd en wij zouden kunnen meenen, dat
hier het volmaakte bereikt is, dat de menschheid nu voortaan niets anders te doen
heeft dan dit volmaakte te herhalen.
Zoo ergens, dan was hier een levenssynthese, die voor de eeuwigheid bestemd
scheen. En b e t r e k k e l i j k was zij dat ook. Niets gaat verloren en allerminst een
schitterende zelf-verwezenlijking als de Grieksche kultuur. Maar de menschelijke
geest, in zijn rustelooze levenskracht, duldt geen stilstand en wij zullen later zien,
waarom ook de Grieksche tempel tot een vervallen ruïne en de Grieksche kultuur tot
een historisch geval werd.
Wij hebben in een vorig artikel aangetoond, dat bij de Hellenen godsdienstig en
burgerlijk leven één was. Zoo was ook de tempel het centrum van beide en het
standbeeld van Athena symbool zoowel van de godin als van de stad. De Grieksche
tempel diende niet alleen voor het herbergen van het beeld van den god of de godin,
het was ook een schatkamer, waarin niet alleen de dikwijls zeer kostbare aan god of
godin gewijde offeranden opgenomen werden, maar waaraan ook de Grieksche burger
zijn persoonlijke rijkdommen toevertrouwde voor een veilige bewaring. Alle
muntstukken van Grieksche staten ook droegen de afbeelding van een of andere
godheid en het wegen van kostbare metalen was inzonderheid het werk van de
priesterschap.
Na deze voorloopige beschouwingen wenden wij ons meer direkt tot de rijke
verzameling van Grieksche oudheden, gehuisvest in het British Museum en in de
eerste plaats tot die, opgesteld in de zoogenaamde Elgin Room, een deel slechts,
maar het m e e s t b e l a n g r i j k d e e l van de in dit Museum opgenomen
verzameling.
De Elgin-zaal is aldus genoemd naar Thomas Bruce, zevenden graaf van Elgin.
In 1799 benoemd tot Britsch Gezant bij de Porte, besloot hij
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zich zijn nieuwen werkkring ten nutte te maken om een overzicht te verkrijgen van
de nog aanwezige oude Grieksche kunst, speciaal die van Athene, en verbond daarom
eenige kunstenaars, architekten, teekenaars e.a. aan zijn dienst voor het maken van
de noodige platte-gronden, teekeningen en afgietsels, daarop betrekking hebbend.
Met dit werk bezig zijnde bleek hem dat de beeldhouwwerken van het Parthenon,
waaraan zijn aandacht in de eerste plaats gewijd was, aan een snelle verwording en
vernieling blootgesteld waren en ofschoon het aanvankelijk niet in zijn bedoeling
gelegen had kunstwerken te verzamelen, wist hij de Porte - Griekenland vormde toen
een deel van het Turksche Rijk - te bewegen hem vergunning te verleenen een groot
deel van het nog in het Parthenon aanwezig beeldhouwwerk, naar Engeland over te
brengen.
Zoo kwamen zij dan naar Londen en Keats dichtte zijn Sonnet ‘On the Elgin
Marbles’. Maar mooier dan dit is zijn ‘Ode on a Grecian Urn’.
Na het roemrijk afslaan van de Perzische invallen, te Marathon, Salamis en Plataea,
was een groot deel van de Grieksche wereld tijdelijk vereenigd in de c o n f e d e r a t i e
v a n D e l o s onder de leiding van Athene. Vooral de kleinere staten hadden de
voorkeur gegeven aan een bijdrage in geld boven het zelf uitrusten van één of meer
schepen voor de verdediging der deelgenooten. Dit tribuut werd oorspronkelijk
bewaard te Delos, maar in 454 v.C. bracht Athene het algemeen fonds van Delos
naar Athene over. Dit was een stap op den weg van het zich ontwikkelend Atheensch
Imperialisme, dat weldra in zoo sterke mate zich zou doen gelden en Athene befaamd,
maar ook gehaat maken in het overig Griekenland. De Atheensche Republiek, waarvan
P e r i c l e s toen eerste magistraat was, nam weldra als beginsel aan, dat wanneer zij
zich verantwoordelijk hield voor de verdediging van de Confederatie, zij met het
algemeen fonds naar eigen goedvinden kon handelen, en in overeenstemming met
deze leer besteedde zij een deel van de gelden oorspronkelijk bijeengebracht voor
de verdediging van den Bond aan de versiering van haar hoofdstad, tevens hoofdstad
van de Confederatie. Tot de voornaamste werken, met dit doel ondernomen, behoort
het P a r t h e n o n , een tempel aan de godin A t h e n a gewijd, Parthenos of Maagd
genoemd. De architekt ervan was I c t i n o s , maar het beeldhouwwerk en
waarschijnlijk ook het ontwerp van den tempel, werd gemaakt en uitgevoerd onder
leiding van P h i d i a s , die gezegd wordt met het algemeen toezicht bekleed te zijn
geweest gedurende de administratie van Pericles. Uit inscripties blijkt ons dat het
gebouw, dat op de acropolis, een ommuurden heuvel, het centrum van Atheensch
leven, stond, begonnen werd omstreeks 447 v.C. Men mag aannemen dat de bouw
in 438 v.C. voldoende gevorderd was om het standbeeld van de Parthenos te
ontvangen en dat het vijf jaren later geheel gereed kwam. Het Parthenon was van de
Dorische
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orde en omringd door een kolonnade die acht kolommen aan elk einde had. Van de
twee voornaamste ruimten, waarin het verdeeld was, bevatte de grootste de cella,
het beeld der godin. Voor het eigenaardig onderscheid tusschen den Dorischen en
Jonischen bouwstijl, die met den Corinthischen gedurende eeuwen in zich steeds
herhalende afwisseling gebruikt werden door de Grieksche bouwmeesters, nemen
wij de vrijheid hier over te nemen wat de heer J.H.W. Leliman in een heldere en
beknopte uiteenzetting daaromtrent opmerkt in ‘Zeven Voordrachten over
Bouwkunst’.
‘De D o r i s c h e tempel is een zuiver rationeel organisme, een overzichtelijk
samenstel van gedragen en steunende deelen. Zijne konstruktie en trouwens die van
den Griekschen tempel in het algemeen, is in beginsel uiterst eenvoudig. Als een
geheel met den onderbouw of stylobaat, d.i. de algemeene grondslag die den
tempelvloer eenige treden boven de profane omgeving verheft, verrijzen zonder eigen
basement de zuilen. Een zachte tijdelijke zwelling aan den voet, gepaard met eene
verdunning naar boven toe, verzinnelijkt evenals de kapiteel-vorm, eenerzijds kracht,
anderzijds last.
De zuilen worden vereenigd door den architraafbalk. Op dezen rust het fries,
bestaande uit triglyphen afwisselende met tusschenvelden of metopen, welke laatste,
oorspronkelijk wellicht open en als vensters dienend, in later tijd met beeldhouwwerk
prijkten. Boven het fries volgt de kroonlijst. Op den architraafbalk, achter het fries
en met het andere einde op den cellamuur steunend, waren steenen dwarsbalken
gelegd, die op hare beurt weer de steenen platen der caissonzoldering droegen.
Die konstruktie geeft geen raadselen ter ontcijfering. Elk deel heeft zijn taak. Geen
ervan kan gemist worden als ware het dekoratieve toegift. Het stelsel is dat van den
konsekwent doorgevoerden architraafbouw. De rechte lijn overheerscht en
uitgangspunt is de overspanning, die met één steenblok mogelijk is. Alleen de
kapkonstruktie immers was van hout.
Het is een belangwekkende en nog niet tot klaarheid gebrachte vraag, in hoever,
met Vitruvius, de geheele konstruktie van den Griekschen tempel uit den
oorspronkelijken houtbouw is te verklaren. Reeds de oudste ons bekende steenen
tempels steunen deze verklaring evenwel niet, maar wijzen veeleer op zelfstandige
steenkonstruktie. De Jonische natuur is geheel verschillend van de Dorische. Daaraan
beantwoordt de J o n i s c h e stijl. Hij is vrijer, slanker, losser dan de Dorische. De
vormen zijn plooibaarder en de fantasie heeft grooter vrijheid van beweging. Een
motief als de karyatide, het tot zuil gestyleerde menschbeeld, is niet vereenigbaar
met den aard van de Dorische bouwkunst.
Aan het ornament wordt eene ruimer plaats toegekend en op het konstruktieve
element valt iets minder de nadruk. Ook hier spreekt de invloed van het materiaal,
doorgaans marmer, van grooter draagkracht
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dan tufsteen en meer zich leenend tot fijne bewerking der architektonische geledingen.
De licht- en schaduwwerking wordt rijker en tegenover het plastische dekor treedt
de polychrome versiering op den achtergrond.
De klip der weekheid ontzeilend, worden in den Jonischen stijl kracht en sierlijkheid
gepaard. Niet beter komt dit uit dan in het kenmerkend onderdeel van den stijl, het
voluutvormig kapiteel, dartel als het vergeleken wordt bij de strenge, sobere vormen
der Dorische zuilbekroning, maar niettemin toch karaktervol.
Een derde Grieksche bouworde is de K o r i n t h i s c h e . Zij werd meer toegepast
in den natijd, de Hellenistische periode, en nog later ook door de Romeinen, wier
zin voor weelde zij het meest in het gevlei kwam. Hare voornaamste elementen zijn
ontleend aan de Jonische bouwwijze, waarvan zij in het algemeen een
speelsch-dekoratieve variante te zien geeft. Kenmerkend is het kapiteel, de met
acanthus bladen omrankte kelk, een vrije, willekeurige schepping.’
Het Parthenon is het schoonste Dorische bouwwerk van den tijd der Hellenen,
maar het is niet alleen om zijn architektuur, dat het een zoo groote plaats inneemt en
een zoo machtigen invloed uitgeoefend heeft op het kunstleven van latere eeuwen.
Want het dankte zijn waarde en beteekenis, zoo al niet in de eerste plaats, toch voor
een zeer belangrijk deel, aan den rijkdom en de volkomenheid van zijn
beeldhouwwerk.
Zooals wij zeiden, de ontwerper, ten deele waarschijnlijk ook de maker, daarvan
was Phidias.
Het voornaamste beeldhouwwerk dat het Parthenon bevatte, was een kolossaal
standbeeld van Athène Parthenos, de godin voor welker huisvesting het gebouwd
werd. Het was vervaardigd van elfenbeen en goud en met zijn basis ongeveer 40 voet
hoog. Athena was gedrapeerd in chiton en aegis. Met de linkerhand steunde zij speer
en schild. Tusschen haar en het schild was de slang Erichthonios. Op haar uitgestrekte
rechterhand verhief zich een gevleugelde Victorie, van zes voet hoogte, die een krans
vasthield. De helm van de godin was versierd met een sphinx en een griffioen, twee
beelden van Pegasus en een rij paardjes. Alle beschikbare ruimten waren bedekt met
reliefs. Zoo bevatte het schild o.a. een strijd tusschen Grieken en Amazonen, nog
waartenemen op het fragment dat in kopie aanwezig is in de ‘Elgin room’.
Er is bewijs, dat dit beeld omstreeks 430 n.C. nog op zijn plaats in den tempel
aanwezig was; niet lang daarna echter is het daaruit verwijderd en het Parthenon had
zich te onderwerpen aan de tijdsomstandigheden en werd voor den Christelijken
eeredienst bestemd. Athene werd ingenomen door de Turken in 1458 en met deze
nieuwe gebieders onderging het voornaamste monument van Helleensch leven den
nieuwen smaad tot een Turksche Moskee gemaakt te worden. Van dezen datum af
leed het ge-
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bouw waarschijnlijk weinig tot in 1687 Athene ingenomen werd door den
Venetiaanschen Generaal Morossini. In die dagen slaagden de belegeraars erin een
bom in het kruitmagazijn te werpen, waarvoor - diepste vernedering - een deel van
het Parthenon gebruikt werd, en de explosie, daarvan het gevolg, vernietigde het dak
en veel van de lange zijden van het gebouw. Door deze en andere omstandigheden
is veel van de oude heerlijkheid van het gebouw en zijn beeldhouwwerken verloren
gegaan.
Tot de laatste behoorde in de eerste plaats het verdwenen s t a n d b e e l d v a n
A t h e n a , maar meer belangrijk, zij het minder kostbaar, waren de op het gebouw
zelf aangebrachte beelden en reliefs. Daarvan moeten genoemd worden:
(1) De groepen, die de Oostelijke en Westelijke tympans, de driehoekige
gevelvelden tusschen kroonlijst en dakvlakken, sierden en den voornaamsten tooi
van de buitenordonnantie vormden.
Het oostelijke, boven den ingang tot den tempel, bevatte de voorstelling van
Athena's geboorte uit het hoofd van Zeus. Het westelijke huldigt Athena's overwinning
op Poseidon in den strijd om de beschermheerschappij over Attica.
Van deze kolossale beelden zijn weinig anders dan fragmenten overgebleven,
waarvan verscheiden zich bevinden in het British Museum. Een gedeeltelijke
reproductie daarvan vindt de lezer in de bij dit artikel gevoegde illustraties. In den
Theseus, in de zoogenaamde Demeter en Persephone, in de Schikgodinnen, in een
paardenkop zijn ons eenige van de meest volkomen en meest grandioze voorbeelden
gebleven van wat de Grieksche kunst in dit bloeitijdperk bereikte. Hoe harmonieus
is ook de aaneensluiting der groepen, met welk een natuurlijkheid voegen zich de
lichaamslijnen naar de daling der omlijsting. In deze kunst van gevelversiering spant
het Parthenon de kroon.
Meer is er overgebleven van:
(2) De Metopen. De 92 reliefs op de aldus genoemde vierkante ruimten aangebracht,
waarvan er zich 15 in het British Museum bevinden, geven tafereelen weer uit den
strijd van Goden met Giganten, van Atheners met aziatisch gekleede vijanden
(Amazonen?), van Lapithen met de meisjesstelende Centauren. Onder deze laatste
bevinden zich de het minst gehavende. Het pleit voor het superieur realistisch inzicht
van het Grieksche volk dat op deze en andere afbeeldingen de Grieksche strijder
even dikwijls de overwonnene als de overwinnaar is. Wij, negentiende-eeuwers zijn
minder geneigd onze nederlaag te erkennen, nog minder te verheerlijken. De metopen
zijn in zwaar relief vervaardigd en nog al ongelijk van waarde, sommige meer
archaïstisch en conventioneel, andere van een groote vrijheid en levendigheid in de
behandeling, voortreffelijk van groepeering en uitvoering. Over het geheel lijken
deze figuren streng en gebonden,
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vergeleken met het losser en leniger leven voorgesteld op de Fries.
Moderne kunstenaars heb ik, en naar ik meen terecht, op deze Centauren de
aanmerking hooren maken dat zij veel te naturalistisch opgevat zijn en daardoor iets
monsterachtigs, weerzinwekkends gekregen hebben, wat dit soort scheppingen van
Assyriërs en Egyptenaren missen.
(3) Alvorens eenige woorden te wijden aan den indruk, dien dit werk op ons maakt,
moeten wij den lezer eenig denkbeeld trachten te geven van wat een Atheensch
volksfeest was. En in het bizonder het volksfeest dat verband houdt met het op deze
Fries voorgestelde: de P a n a t h e n e ë n . Dit was het groote nationale feest van
Athene, dat elke vier jaren daar gehouden werd en waarop alle hoogere
werkzaamheden van het Atheensche leven zich op de meest volkomen wijze
openbaarden: zangwedstrijden, wedstrijden op de lier en op de fluit, wedrennen en
wedloopen, wedstrijden in het worstelen, het boksen en in gymnastische oefeningen,
militaire evoluties van infanterie en ruiterij, pyrrhische dansen, in symbolischen vorm
den aanval en de verdediging voorstellend, mystische gezangen van vrouwen en
koren van jongelingen - en dit alles uitloopend en zich oplossend in die groote
processie, waarin als in een kompleete en harmonieuze belichaming, een machtig en
bewonderenswaardig geheel, de verschillende vormen en elementen der Grieksche
gemeenschap, verlicht door de ziel van het groot levens- en eenheidsbeginsel, waaruit
zij voortkwam, zich vereenigden en samentrokken.
Het is deze processie, het culminatiepunt van de Panatheneën, die de beeldhouwer
ons voor oogen heeft trachten te stellen en waarvan thans een belangrijk gedeelte de
wanden van de Elginroom bekleedt. De lengte van de heele Fries, die om de cella
liep, was ongeveer 160 Meter en zij is ruim één Meter hoog.
Het doel van de processie was het aanbieden van een peplos, een gewaad, aan de
godin. En wij volgen haar hier tot nieuw leven geschapen in den steen: het bestijgen
van de paarden, het langzaam zich in gang zetten, de in dichter rijen opdringende en
zich samenhoopende ruiterij, de antieke oorlogswagens, de bespelers van fluiten en
cithers, de rijen jonkvrouwen, die mandjes met werktuigen en urnen dragen welke
bij de offerplechtigheid dienen moeten, de met kransen getooide ossen en schapen,
die voor de offerande bestemd zijn, de magistraatspersonen, herauten en maarschalken,
die voor de orde zorgen, ten slotte de goden zelve, gereed de eerbewijzen hun door
het Atheensche volk gebracht, in ontvangst te nemen.
Er is éénheid in het doel van deze processie, maar welk een variaties in de
samenstellende deelen. Hoe prachtig van leven en wisseling is bijv. de verscheidenheid
van houdingen en situaties in de mannen en paarden dezer Atheensche ruiterij. Geen
houding, geen mensch, geen paard, die zich herhalen in een volgende, er is een
wonderbare spontaneïteit in heel
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het geval. Slechts één ding herhaalt zich: de onfeilbare gratie van lijnen en vormen,
slechts één ding is éénig: het aaneensluitend, het evenwichtig, het volmaakt geheel,
gevormd door al die zich aan elkander schakelende, elkander volgende figuren.
Treffend misschien het meest zijn die jongelingen en mannen, naast hun paarden
staande, hun paarden leidend of te paard gezeten, en die, welke hun pose ook moge
zijn, met die dravende of galoppeerende, die zich rustig bewegende of in wild verzet
opsteigerende paarden steeds een zoo schoon geheel vormen. Deze Atheensche
ruiterij, ongetwijfeld, komt het best tot haar recht op de fries in de ‘Elginroom’, er
zijn veel prachtig gave gedeelten onder; maar ook de rest van de processie heeft hier
en daar nog mooie ongehavende brokstukken, niet het minst in de ossen en de mannen
en vrouwen, die hen tempelwaarts leiden.
De vergelijking met een muziekstuk is door anderen gemaakt maar zij mag hier
wel herhaald worden: er is dezelfde eenheid en verscheidenheid in dezen optocht,
als in de muziek harmonie geheeten wordt.
‘En’, merkt Mahaffy op, ‘elke figuur is uitgevoerd met zulk een volkomenheid,
met zulk een eenvoud en zich-niet-opdringende bevalligheid en schoonheid, dat het
moeilijk is een enkele fout of ontoereikendheid aan te wijzen. Het werk vertoont
zelfs deze subtiliteit van uitvoering, dat, in verband met het feit dat deze figuren
bestemd waren voor een plaats hoog boven den toeschouwer, de onderste ledematen
in een wat vlakker relief dan de hooger gelegen lichaamsdeelen bewerkt zijn en dat
de pooten van de paarden van een wat lichter structuur genomen werden dan in de
natuur, om het overwicht dat het beeldhouwwerk daar waar de toeschouwer er zich
het dichtst bij bevond, op zijn voorstelling mocht uitoefenen, zooveel mogelijk te
breken.’
Staande voor deze Panatheneën voelen wij de overtuiging in ons vastzinken, dat
wij hier in haar hoogste uitdrukking voor ons zien, die speciaal Grieksche schoonheid,
welker bereiken een onvergetelijk moment, een hoogtepunt in het leven der
menschheid vormde.
Een schoonheid, die zich beweegt binnen zekere grenzen van maat, van orde, van
harmonie, tot in haar meest bewogen periodes en voorstellingen beheerscht door het
welbewust levensbeginsel dat heel het Grieksche leven, in al zijn vormen, ethisch
en aesthetisch, doordrong: den maathoudenden wil, het redelijk inzicht; een
schoonheid, die den hartstocht steeds in teugel houdend, dien overheerscht, en niet
daardoor beheerscht wordt. Een schoonheid, waarin alles zijn plaats heeft in het groot
geheel en het geen ding geoorloofd is onze aandacht te trekken met verdringing van
al het andere en waarvan men mag aannemen, dat ‘niets in overmaat’, het motto op
hun tempel van Delphi aangebracht, hun ideaal, hun ideaal in wereldlijke dingen en
hun ideaal in geestelijke dingen, het best karakterizeert. Een schoonheid waarvan
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STRIJD VAN CENTAUREN EN LAPITHEN. METOPE VAN HET PARTHENON.

RUITERS VAN HET PARTHENON, FRIES.
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DE SCHIKGODINNEN. OOSTELIJK GEVELVELD PARTHENON.

DEMETER EN PERSEPHONE. OOSTELIJK GEVELVELD PARTHENON.
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dus ook het nadenken en de meditatie integrale bestanddeelen uitmaken.
Toch zouden wij zeer verkeerd doen uit dit altijd door geestelijke en intellektueele
invloeden beheerschte van de Grieksche kunst afteleiden dat het die kunst aan
z i n n e l i j k e schoonheid ontbrak. Wij zijn lichtelijk geneigd die opvatting te vormen
omdat wij haar nooit in haar volle, levende glorie zien. Dit geldt natuurlijk ook van
het Grieksche treurspel, maar wij hebben meer speciaal het oog op Hellas' bouw- en
beeldhouwkunst. Te zeer stellen wij ons die als te koud, te abstrakt, te intellektueel
voor, omdat wij haar ontdaan van haren sier en ontrukt aan haar omgeving zien. De
zinnelijkheid der Grieksche kunst moge niet de helle vormen, de schelle glanzen, de
purperen vlammen, de violente diepten en bewegingen vertoonen van veel
middeleeuwsche of moderne kunst, zij heeft haar eigen zinnelijkheid, een fijne,
bekorende zinnelijkheid; vol teerheid en gratie, niet zonder energie en passie ook,
maar een altijd gedempte, altijd bedwongen, altijd in maat gehouden passie.
Die zinnelijkheid is er en de fijnzinnige aestheticus Walter Pater, die haar met zoo
liefdevolle aandacht en inzicht bestudeerd heeft, merkt in een zijner studies over
Grieksche kunst daaromtrent op: ‘De Grieksche schilderkunst kennen wij slechts uit
haar verwijderde reflectie op de muren der begraven huizen van Pompeji en de
ontwerpen van ondergeschikte maar superieure ambachtslieden op de vazen. Van
gewrochten metaal, ten deele door het inhaerent nut van zijn materiaal, dat onwetende
lieden, in wier handen het valt, ertoe verleidt het een nieuwen vorm te geven, is ons
betrekkelijk weinig gebleven; terwijl tengevolge van zijn vergankelijkheid niets tot
ons gekomen is van het eigenaardig houtwerk, het gekorven ivoor, het borduurwerk
en de gekleurde weefsels, waaraan de Grieken zoo groote waarde hechtten - van heel
dat systeem van verfijnd en veredeld handwerk, dat als een atmosfeer van schoonheid
en rijkdom verspreid lag om de meer verheven scheppingen van Grieksch
beeldhouwwerk. Wat wij dus van de Grieksche sculptuur bezitten, wordt ons
voorgesteld in een soort van drievoudige isolatie; isolatie ten eerste, van de
begeleidende kunsten - de fries van het Parthenon zonder de metalen teugels van de
paarden, waarvoor men de gaten opmerkt in het marmer; isolatie, ten tweede, van
het architekturaal samenstel, waarvan die fries, met de meest zorgvuldige schatting
van afstand en observatiepunt, bestemd was een deel uit te maken; isolatie, ten derde,
van de heldere Grieksche luchten en het poetisch Grieksche leven, in de vaalheid
onzer moderne museums. En als een enkele, hier of daar, de vereischte substituten
tracht op te roepen, als hij dit beeldhouwwerk tracht te herplaatsen in de eigen
atmosfeer, waardoor alleen het al dien toover op ons zou kunnen uitoefenen waarmee
het zijn oorspronkelijke toeschouwers bekoorde, dan wordt die poging niet altijd met
succes bekroond tusschen de grijze muren van een Louvre of British Museum’.
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Pater spreekt hier niet over de kleur van gebouwen en beeldhouwwerk en toch moet
ook die in de Grieksche kunst een groote rol gespeeld hebben. Zoo lezen wij in
Hamlin's History of Architecture’ na zijn beschrijving van den Dorischen tempel:
‘Het is ten volle uitgemaakt, nadat er een eeuw lang over gedisputeerd is, dat heel
dat uitgewerkt systeem van deelen, streng en waardig in hun eenvoud van vorm, een
rijke versiering met kleur ontving. Terwijl de juiste nuances en tonen hiervan niet
met zekerheid vastgesteld kunnen worden, is het toch aan geen twijfel onderhevig
dat de triglyphen blauw en de metopen rood geschilderd werden en dat alle lijstwerk
getooid was met bladornamenten “eieren-en-pijlen”, enz. in rood, groen, blauw en
goud. De muren en zuilen waren ook gekleurd, waarschijnlijk met bleeke tinten van
geel of geelbruin, om de verblindende schittering van het nieuwe marmer of de
witheid van het fijne gips, waarmee de vlakken van metselwerk van ruweren steen
belegd waren, te temperen. In de heldere Grieksche atmosfeer, uitstaande tegen den
schitterenden hemel, moet zulk een tempel een aspekt van rijke, sprankelende blijheid
vertoond hebben’.
Misschien zijn deze opmerkingen vooral op de oudere tempels toepasselijk, meer
dan op die waarin de nadruk van de versiering op het beeldhouwwerk kwam te vallen.
De Jonische tempel althans, was voor haar schoonheid en sier meer van vormgeving
dan van kleur afhankelijk. Veel zal ook hierin niet met zekerheid vast te stellen zijn;
ik wijs er slechts op, dat de kleur in deze tempels een veel grooter rol speelde, dan
het aanzien van hun overblijfselen doet vermoeden. Klaarblijkelijk is de schilderkunst
helpster en leidster geweest van de plastiek zooals zij deze later voorgegaan is in
zelfstandigen arbeid.
Uit deze fries van het Parthenon wordt ons duidelijk op welk een superbe wijze
de Grieksche kunst, in het verloop van 'n vijftig, honderd jaren de Egyptische
voorbijgestreefd is. De Grieksche kunst, de menschelijke figuur als een vrij, levend
organisme opvattend, heeft dit organisme hier gegeven in verband met dat oneindig
aantal mogelijkheden van b e w e g i n g en u i t d r u k k i n g d o o r b e w e g i n g ,
waarvan de Egyptische kunst, in haar stijve vormelijkheid, gebonden aan eenige door
de conventie voorgeschreven houdingen en wijzen van voorstelling, geen begrip had.
Binnen die grenzen was zij dikwijls voortreffelijk, maar die grenzen doemden haar
tot betrekkelijke onvruchtbaarheid. Grieksche opvattingen wierpen die grenzen wijd
open en maakten heel het leven in beweging, in zijn oneindige wisselingen en
verscheidenheid, tot domein der kunst.
Zoowel de Dorische als de Jonische bouwstijlen kwamen te Athene tot volle
ontplooiing. Naast den tempel der Athena Parthenos bevond zich op de Acropolis
o.a. het Erechtheion, een uitnemend voorbeeld van den Attisch-Jonischen stijl. Het
was van een zeer onregelmatigen vorm
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en wijst er op, dat de Grieken zich onverschillig betoonden voor formeele symmetrie,
wanneer praktische overwegingen het wenschelijk maakten daarvan af te wijken. De
tempel kreeg zijn eigenaardigen vorm, omdat de bouwer tot één geheel verschillende
bestaande en eerwaardige tempels samensmolt aan Attische goden en helden gewijd,
- Athena Polias, Poseidon, Pandrosus Erechtheus, etc. Begonnen in 479 v.C. werd
het Erechtheion niet voltooid vóór 408 v.C. Ook in zijn ruïne is het nog een van de
meest aantrekkelijke dier oud-Grieksche gebouwen van een verfijnde en rustige
gratie. In zijn kolonnades van verschillende soort en vooral in zijn Karyatiden-hal
huwt het een groote oorspronkelijkheid aan bevalligheid en kracht. Een dezer
Karyatiden bevindt zich in de ‘Elgin Room’.
De kleinere zaal die op deze volgt, bevat verschillende fragmenten, afkomstig van
den tempel van Apollo Epicurios te Bassae bij P h i g a l i a in Arcadië. Ook deze
tempel werd gebouwd door Ictinos, den bouwer van het Parthenon, hij dateert van
ongeveer 430 v.C. Wij vinden Dorische, Jonische en zelfs een Korinthische zuil in
dit gebouw vereenigd. De fries van de cella, thans opgesteld in de
‘P h i g a l e i a n -r o o m ’, is kompleet en bevat (1) een gevecht tusschen Centauren
en Lapithen; (2) een gevecht tusschen Grieken en Amazonen.
Dit beeldhouwwerk is vooral opmerkelijk omdat het geacht wordt het oudste te
zijn waarin de Grieksche beeldhouwer er bewust naar gestreefd heeft aan het pathos
en de emotie door den strijd gewekt uitdrukking te geven in zijn werk.
Er is in de Grieksche bouw- en beeldhouwkunst van de vijfde eeuw v.C. veel
waarvan wij hier geen melding gemaakt hebben, vooral omdat wij ons bepalen
moesten tot het voornaamste in het British Museum. Onder onze illustraties zal de
lezer ook een tweetal afbeeldingen opmerken van werken, die verband houden met
de groote beeldhouwers Myron en Polykletos, tijdgenooten van Phidias. Maar zoozeer
behooren het Parthenon en zijn sculpturen tot het belangrijkste der Helleensche kunst
dat Max Sauerlandt in zijn ‘Griechische Bildwerke’ ervan zegt:
‘Elke afzonderlijke periode van de Grieksche kunst heeft hare onvervangbare
waarde. De vormgeving der naakte helden uit de gevelvelden van den tempel van
Egina is even eenig, als de glimlachende gratie der gelijktijdige ionisch-attische
vrouwenbeelden, even eenig als de arcadische lieflijkheid der praxitelische gestalten.
En toch mag dit alles te gronde gaan, als slechts de sculpturen van het Parthenon
behouden blijven. Gebroken in fragmenten, en verminkt, blijven zij het grootste, wat
de kunst der Ouden voortgebracht heeft’.
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Inkeer.
door Annie Salomons.
Verlangen werd nooit vervuld; - maar het is gestorven,
Eindelijk dood gedrukt tusschen daad en wil.
Opstandige, muitende droomen hebben vergeefs gezworven,
Oogen verleerden te schreien, wrokkend hard werd stil.
't Wijde leven trok samen tot een rij van plichten;
Kracht en vlijt vonden ieder hun gestadig doel;
Alle dagen droegen gelijkmatige, klare gezichten,
Ieder uur stond verzadigd van een waardig, opbouwend gevoel.
Maar als op zoele nachten lauwe regens beginnen te zingen,
En de volle goten klokken luid hun eentonig-rijk lied, Dan beken ik mij stil: 't Leven bracht mij belangrijke dingen,
Maar toch, - zoo bedoelde ik het eigenlijk niet.
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‘Der blaue Vogel’, uit: ‘Reisbrieven’,
door Guy de Vos.
Pommeren, Augustus 1922.
DOOR een samenloop van omstandigheden is je vrind Guy in Berlin, in de
Grosz-Stadt, terecht gekomen. Zoo'n boertje hè, wat doet ie er?
'k Heb een paar pracht-kamers in de buurt van den Kurfürstendamm oftewel
Newski-Prospekt, en ik ga elken avond ‘uit’. Ik leef hier zooals ik nooit in den Haag
of in Zürich leven kon en geniet ‘bis in meine Fingerspitzen’ van den valuta-waanzin.
Dat ik hier niet lang blijf, dát weet ik wel - (Ascona wenkt me) - maar nu ik hier toch
eenmaal bén, wil ik ook alles meemaken en het Berlijnsche leven léven. Ik lees de
advertenties der publieke vermakelijkheden in de B.-Z. am Mittag van 't begin tot
het eind door, kies dan iets uit en verrijk zoo langzamerhand elken avond mijn
grosz-stadt-kennis. Zit je me uit te lachen? Zal je weer zeggen, dat ik toch, ondanks
deze kennis, een boertje blijf? - goed. Dit neem ik als een compliment op.
Een paar middagen heb ik doorgebracht bij 5-Uhr-Tee's, mit Tanz-Vorführungen.
Erg leelijk waren deze laatste, maar de thee en de zachte canapé's waren goed. Op
enkele uitzonderingen na wordt er slecht gedanst. Namen van de variété-danseressen
zal ik je maar niet noemen - ze zijn hier beroemd! Bij Sasselli in Ascona wordt beter
gedanst.
Dan ben ik, op aantrekkelijke advertenties - als b.v.: Allawerdi - Kaukasisches
Restaurant - Zigeunerkapelle - Kaukasische Tänzer! - uitgegaan. Op een avond neem
ik dus een Droschke en beland bij een klein, aardig, verlicht restaurant, waar me een
èchte Kaukasiër, in keurig Kaukasisch kostuum de deur opent. Hij neemt me
vriendelijk mijn jas en hoed af en zijn voornaam, bleek gezicht, met de melancolieke
diepliggende oogen verraadt den arm geworden Russischen prins. Ik laat me door
hem naar een zachte sofa geleiden, door palmen overwuifd, en ik bestel een
Kaukasisch gerecht. Dan bekijk ik nieuwsgierig de Zigeuners, die juist weer begonnen
zijn te spelen en ik verwonder me over hun blozende, rustig-Duitsche gezichten en
hun nog rustiger vervelende muziek. Waar zijn de Zigeuners? Waar is de Kaukasische
danser?! Ik zal dien prins eens vragen. - Harre meine Seele, warte auf ihn, er wird
dich schon hereinlegen.
‘Bitte Herr Ober!’ knal ik, na een goed uur, wee van de zigeunermusiek en de
Kaukasische eterij.
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‘?!’ daar staat ie al, buigend en beleefd.
‘Wanneer komen de Kaukasische dansers?’
‘Wie bitte gefälligst?’ zijn wenkbrauwen rijzen in groote verbazing.
‘Die Kaukasische Tänzer, waarover in de krant staat’.
‘Wie meint der Herr?!!’
Ik herhaal mijn vraag, uiterlijk geduldig.
Hij zal het even vragen, zegt de Ober en snelt weg, om na een lange rederij met
den Herrn Direktor terug te komen:
‘Der Tänzer ist leider krank heute Abend’....
Dan verlaat ik het lokaal, boos over den Schwindel, want ik kan den kerel niet
gelooven.
Mijn ondervindingen op variété-gebied zijn bijna alle gelijk: c'est sale. Misschien
ligt het aan mijn boertje-zijn, maar ik heb er een hard hoofd in of ik ooit de groot-stad
zal kunnen verdragen. Je moet niet denken, dat ik niet moeite doe om alles te zien.
Buiten Opera- en Schauspielhäuser, Theater, kleine Theater etc., waar hier en daar
iets werkelijks goeds te zien en te hooren is (over de vele solisten, vooral de
buitenlandsche, wil ik maar niets zeggen), zag ik: Venus in Ballett en auf Erden,
Salome, das Pharaoweib, Celly de Reidt, der Tote Punkt ('n goeie naam voor Berlin),
Marmorhäuser, Nelsons, Rokoko's, allerhand Dielen, Raketen, Kakadu's, Katers in
allen Farben, uni und gestreift und schwarz.
Op een middag loop ik treurig door de Leipzigerstrasse, waar ik zooeven bij
Kempinski gegeten heb. De glazen draaideur heeft me eruitgedraaid en nu loop ik
langzaam verder, voortgestuwd door de eeuwige menschen-menigte. Waar zal ik
heengaan? Ik had genoeg van Berlin, had alles gezien wat op kunst- en amuseergebied
te zien is, had de heele stad àfgekeken en had toch niets gezien wat me ook maar
eenigszins aantrok.

Pommeren, Augustus 1922.
Onder al het gepraat en geschuifel van de menschenmassa om me heen, het lawaai
van tram's, auto's, Droschkes, karren, Kraft Omnibus, het ‘B.Z. am Mittag’-geroep
enz. hoor ik ineens een bekende stem in slecht Duitsch zeggen:
‘Nein - also - ich sack dir - ich war in der Philharmonie im Kleinen Saal weiszt
du? - und....’
Ik kijk om en zie een bekende uit Ascona, een Russischen beeldhouwer. Hij ziet
mij ook en we begroeten elkaar verheugd. Hij loopt met een vriend. Je moet bedenken
wat dat voor me was, iemand uit Ascona te zien en dat juist hier! Deze ontmoeting
verwarde en verheugde me zoo zeer, dat ik hem, die me in Ascona weinig meer als
van gezicht bekend was, omhelsde als mijn beste vriend. Hij beantwoordde mijn
begroeting even hartelijk - het scheen hem te gaan evenals mij.
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‘Wohin gehen Sie? Was machen Sie?’ vraagt hij me op zijn gewone opgewonden
wijze.
‘Ik ga naar de Zoo, daar is een menschaap, de laatste attractie van Berlin’.
‘Ach was - ich zeick Ihnen was viel schöneres,’.
‘Iets mooiers als een Gorilla? Hier in Berlin?’
‘Ja - also - ik haal u vanavond af aan het Nollendorf-Platz; en dan zal ik u een
Kleine Bühne laten zien, een Russisch cabaret: Der blaue Vogel. Wunderbar! Ik was
daar eenmaal in Februari, toen het pas geopend was. Zóó iets van kleuren, muziek,
èchte Kunst, - zóó iets van,’ hier waaide hij zich met zijn hoed wat lucht toe, ‘zóó
iets van fijne, origineele, typisch Russische kunst, iets wat in 't geheel n i e t naar 't
erotische neigt, zooals anders àlles hier in Berlin wat Cabaret betreft, zóó iets van....’
‘Hör mal auf, d u ,’ zijn vriend, een Zwitser, tracht hem tot bedaren te brengen.
‘Maar het i s zoo, hier in Berlin is n i e t s te zien, je verrekte van verveling als wij
Russen hier niet waren!’
Mijn belangstelling was 'n beetje gewekt. Naar dien blauwen vogel moest ik heen.
‘Ik heb mezelf gezegd,’ vervolgde de beeldhouwer opgewonden, ‘als d i t niets
is, dan is er in 't geheel niets in Berlin - en het wás - wundervoll. - Weisst du - het is
niet “Duitsch,” en ook geen lawaaierig Parijsch Cabaret - het is echte Russische
volkskunst!’
Ik wist dat hij als jongeman naar het zoolang begeerde Europa was gereisd, Londen, Parijs, Weenen, enfin, z.g. West Europa gezien had, in de meening iets te
zien wat Rusland in kunst en beschaving vèrre vooruit was - (wij Russen zijn maar
stommelingen, boeren, grove, ruwe naturen - doch Frankrijk, dát is wat!) en hoe hij
gansch teleurgesteld van deze jarenlange reizerij terug was gekomen met de
overtuiging dat Rusland in vele opzichten echter, rijker aan kunst, minder bedorven
en minder praatzuchtig (dit laatste zégt wat!) is dan West Europa.
Ik had dus nog de meening, dat hij overdreef, en alles wat Russisch was nu in de
hoogte stak, als te groote reactie op zijn vroegere gevoelens.
In elk geval had deze ontmoeting me uit mijn Berlijnsche apathie wakker geschud.
We spraken dus af dien avond elkaar te treffen aan het Nollendorf-Platz en vandaar
samen naar de Goltzstrasse te loopen.

Pommeren, Augustus 1922.
‘Zing me iets voor, dat me het hart verscheurt!’ riep de dronken Rus tegen de
Zigeunervrouwen.
Ze zaten op een rij, in kleurige kleeren, waarboven de donkere zigeuner-gezichten
met het donkere haar. Toen zong er één van hen, zonder
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op te staan, de handen in de schoot. Het was, als behoorde die stem niet háár, doch
als was die in haar gekomen om haar keel te gebruiken en als verdroeg ze dit gelaten.
Ze zong van de steppen, van de vrijheid, van hartstochten, van wildheid en teederheid,
van een verlangen, van een onbevredigd, nooit eindigend, klagend, kwellend, zoet
verlangen.
De dronken man had het hoofd voorover op de kleine kroegtafel gelegd en huilde.
De Zigeuners zaten onbewegelijk.
We waren dus in ‘Der blaue Vogel,’ in de kleine zaal, waar alles als van marsepijn
is en waar een kameraadschappelijke stemming heerscht tusschen publiek en tooneel.
De direkteur, Jushnij, praatte met ons, plaagde ons en vertelde ons grappen in slecht
Duitsch en je voelde je er werkelijk thuis.
Ik had ook graag mijn hoofd op tafel gelegd en gehuild, maar dit doe je niet als je
niet dronken bent en geen Rus.
Het gordijn sloot zich en onder het handgeklap riep de gansche zaal: ‘Jschtschorras!
jschtschorras!’ (nog eens).
‘Jschtschorras?’ vraagt Jushnij. ‘Bitte, mein Herr,’ vervolgt hij belangstellend tot
een heer die vooraan zit en het luidst ‘jschtschorras’ heeft geroepen, ‘wo wohnen
Sie?’
‘In Charlottenburg,’ is het antwoord.
‘Ah - dann ich verstehe - warum sie sprechen so gutes Russisch’.
Charlottenburg is n.l. bijna heelemaal ver-Russischt. Het zal niet lang meer duren
of je moet een Russisch woordenboek meenemen om er terecht te kunnen. Het beste
en aanbevelingswaardigste voor degenen die naar Berlin reizen is eerst grondig de
Russische taal te leeren - ook Chineesch kan ter vergemakkelijking van het verkeer
strekken. Met Duitsch komt men slecht terecht en wordt men ook met den nek
aangezien.
Het gordijn wordt weer weggeschoven en de ballade: ‘Le roi a fait battre tambour’
wordt in 't Russisch gezongen en in beeld gebracht. En ik ben wéér verplaatst naar
Ascona, waar ik met Bert op het balcon van mijn huisje zit, vanwaar ik het
maanbelichte lago maggiore zie; en bij zachte gitaarbegeleiding zingt Bert met zijn
eenvoudige stem deze ballade. Maar hier is het anders! Hier is zinlijkheid, passie,
lijden, leven, beweging, kleuren en luide fanfare-muziek. En als de schoone stille
marquise is neergevallen, doodelijk bedwelmd door den geur der leliën, welke de
koningin haar gaf, dan zinkt ook de nar neer, die voor 't laatst zijn: ‘rataplan, rataplan,
rata-plan-plan-plan-plan’ snikkend herhaalt.
Het gordijn dicht, het publiek stil, getroffen.
‘Hat es Ihnen gefallen, ja?’ klinkt spottend-lachend Jushnij's stem. ‘Die kostjume
- schöne kostjume, ja? - die kostjume sind von mirrr, - nein,’ - hij verbergt zich vlug
achter het gordijn met angstig gezicht, en vervolgt dan: ‘nein, van Chudjakow.... er
ist hier’.
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A. CHUDJAKOW. ZELFPORTRET.

J. JUSHNIJ, DIR. VAN ‘DER BLAUE VOGEL’. TEEKENING VAN A. JAROSY

THEATER ‘DER BLAUE VOGEL.’ BIJ DE ZIGEUNERS.
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THEATER ‘DER BLAUE VOGEL.’ RUSSISCHE BOERENLIEDEREN.
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P. TSCHELISCHTSCHEW. SCHETS VOOR EEN SPAANSCHE DANS.

P. TSCHELISCHTSCHEW. SCHETS VOOR EEN SPAANSCHE DANS.

A. CHUDJAKOW. SCHETS VOOR ‘RUSSISCHE BOERENLIEDEREN.’
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Ook zijn er vroolijke nummers, waar men danst en zingt en lacht - en toch heeft alles
iets zwaars, iets ‘verhängnisvolles’ (wat is dit in 't Hollandsch?), iets tragisch; het is
de groote kracht van een groot volk, dat op 't oogenblik nòch met zijn kracht nòch
met zijn grootheid raad weet, waardoor zijn kunstuitingen zwaar en melancolisch
zijn.
Het was alles mooi. Ik kan er niet meer van beschrijven, dan dat het ‘kunst’ was
- iets zeldzaams in Berlijn.
Ik nam afscheid van mijn beeldhouwer.
‘Blijft u lang in Berlijn?’ vraagt hij me.
‘Neen,’ zeg ik, ‘ik ga nog een tijdje naar buiten en dan misschien weer naar 't
Zuiden’.
‘Naar Ascona gaat u?!! zijn oogen schitteren.
‘Misschien, ik weet nog niet. Eerst wil ik een beetje tot mezelf komen. En u?’
‘Ik moet naar Rusland terug, naar Riga. Mijn broeder is daar ziek. Maar schrijf
me als u in Ascona bent. En groet ze allen, a l l e n van me, ja?’
Nóg een paar weken heb ik in Berlijn rondgeloopen en geleefd, zoekend, kijkend,
hoorend - en ben dan met een bezwaard hart afgereisd naar het land, om me te laten
schoonwaaien door den dennenbosch- en akkerwind.
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Optima
door Karel van de Woestijne.
I.
Gij die ik deelzaam in mijne eeuwigheid,
o gij die 'k deelzaam maak in mijn verderven:
ik zal wel buiten ruste moeten sterven,
waar gij de zweepe van mijn leven zijt.
Ik ben het peil-lood, aan me-zelf gebonden;
gij maakt me pijl die ge in de sterren schiet;
wat ik u, bitter van mijne onmacht, bied,
hebt gij allang in eigen vreugd gevonden,
o schoone en krachtige! Ik, alle ijlt gewijd,
gedoemd me-zelf de oneindigheid te schenken:
ik ben de slaaf van uw verbeide wenken,
gij die me beidt, mijn kind, gij die me beidt.
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II.
Wie mij wat bloemen biedt, en 't zoete weren
van weemoed volgens liefde-rijk gebod:
is zij mij minder dan het daaglijksch keeren
der helle hemel-spheren
in 't zeker oog van God?
Zijn mij die steeds-herhaalde en nieuwe geuren
wel minder, dan aan mijn vertrouwd gezicht
het kallem en het koninklijke beuren,
uit vochte en veer'ge veuren
der zee, het zonne-licht? ....
Wel word ik nooit het matelijke wikken
(o gulden pols die door mijne ooren klopt)
dat wijs bestieren zal en rijk beschikken:
een vlinder die, bij tikken,
zich wemelend ontpopt;
maar worde ik, in de diepste en warmste korven
't framboosken, onder alle vracht geplet,
dat, kenen-rijk gekneusd en dood-verdorven,
aan 't laatste bloed gestorven,
den dag in geuren zet.
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III.
Sluit uwe oogen op het licht:
dieper zal het branden........
Nimmer is me uw lief gezicht
liever, dan waar 't veilig ligt
binnen mijne handen.
Keer uw zinnen van den dag:
langer zal hij duren......
Rijker langend wordt uw lach
Waar hij schemert door het rag
der verleden uren.
Neuren als een voorjaars-wind
bij geborgen wachten....
Mondje, dat geen vrage ontbindt;
oogen zonder vreeze, o kind;
en uw haren, bleek en blind
als de maan ten nachte.
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IV.
Er is geen tijd. Wat gistren wás
is wat vandaag me een liefde wijst.
Herdenken: aangedronken glas
dat morgen laaft en spijst.
Wat is me droeve scheppings-daad
en baren in 't gelaat der dood?:
een kindje dat aan 't schaetren slaat
daar 't wemelt in mijn schoot.
Welke is de krankheid die me pijnt
bij dreigend komen en vergaan?
We zijn, daar ze onbeweeglijk schijnt,
een sterre aan hare baan.
Wij reizen, en uit ieder punt
verrijst een einde, ontrijst begin;
waar alles wat het leven gunt
verlies is, en gewin.
En komt eens de ongenoode Gast
ons scheemren in 't vervaald gelaat,
o Dood, met gaven rijk belast:
dán wordt het dageraad.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

102

Op hooge golven,
door Herman Robbers.
VIII.
ZIJN houding tegenover het voorstel der heeren-commissarissen had Huib weldra
vastgesteld. Met hoogheid gaf hij toe. Zeer correct, maar kort en koeltjes, schreef hij
den voorzitter, dat hij bereid was, bij wijze van proef, en voorloopig voor een drietal
jaren, met een mede-directeur genoegen te nemen. Eenige weken later benoemde de
zoogenaamde ‘algemeene vergadering’ - het bestuur der vennootschap, vermeerderd
met een zonderlingen ouden heer, die daar zijn bezigheid van maakte, ‘algemeene
vergaderingen’ na te loopen - zonder verdere discussie den jongen Van der Kamp.
In stugge zwijgzaamheid, en met een gevoel alsof iets in zijn binnenste zich verhardde,
zat Huib erbij. En dit hem anders zoo vreemde gevoel, hetwelk zich tevens
eenigermate tegen Til en Blécour, ja ten slotte, wonderlijk genoeg, ook tegen hemzelf
en Janne Terwijne keerde, bleef nog verscheiden dagen zijn gedachteleven
overheerschen. Tot, op een zeldzaam helderen Novembermorgen, hij op de groote
Breitner-tentoonstelling in ‘Arti’ voor een van die geweldig-aangrijpende stukken
van den meester kwam te staan, waarin van een stuk stad in aanbouw, een rauwen
en desolaten rommel waar menschen in werken, iets druischends en juichends van
ontembaar leven, iets van groote, kostbare en verrukkelijke schoonheid was gemaakt.
En in Huib ontstond, haast onmiddellijk, een ontroering als dien middag op de
Leidsche gracht, maar nog heviger en met dat kunstwerk verbonden. Machtig
aangehouden hoornklanken verdreunden rond zijn eenzelvig hoofd, dat, in extase
verloren, minutenlang zich niet van de plaats bewoog. Als dít bestond, deze zege
over het troosteloos nuchtere, deze goddelijke oplossing-in-den-cosmos van alle
zoogenaamde leelijkheid, waarom dan nog te treuren, te mokken? Dan bestond er
niets leelijks meer, dan was de wereld groot en schoon, overal! Men beweerde
tegenwoordig - en hij geloofde het somtijds zelf - dat ‘deze tijd’ geen cultuur bezat.
Maar zie, deze tijd, hij had dan toch maar het vermogen zich zóó te zien. Van alle
kanten ging geringschattend gemopper op tegen het realisme, het impressionisme,
die kunst der stijllooze toevalligheid. Daartegenover deze schilderijen - daden,
daverende daden, die symphonieën waren tegelijk. Huib balde zijn vuisten, keek
plotseling schichtig om zich heen. In een huiver voor 't ontmoeten van bekenden liep
hij haastig het Arti-gebouw uit ....naar buiten, buiten! En daar zag hij haar, de stad,
de wereld, gelijk
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Breitner haar gezien had, groot, jong, levend en schoonheid-stralend tot uit de keien
van de straat. Weer stond hij een oogenblik stil en haalde diep adem - in heerlijke
eenzaamheid genietend van zijn heilige ontroering.
Het was op den eersten Januari 1902 dat ‘de jonge Van der Kamp’ zijn betrekking
aanvaarden zou. Doch al te voren was hij eenige malen uit Leiden over geweest, om,
gelijk hij zeide, ‘vast wat beter kennis te maken, zoowel met zijn aanstaanden collega
als met zijn toekomstigen werkkring’, had zich administratief op de hoogte gesteld
en reeds van allerlei bestudeerd. Huib, die hem koel beleefd ontvangen en ingelicht,
hem intusschen, zonder daar iets van te laten merken, met heftige inspanning
waargenomen, ja beloerd had, meende hem thans wel geheel te kennen. Om te zien,
te hooren, in zijn onmiddellijke omgeving te weten, vond hij hem nog
onuitstaanbaarder dan hij zich vooruit had voorgesteld - een aartsvervelenden
zuurdeesem, burgerdonder van zijn nattige kuif tot aan zijn vierkante bottines, zoo
zei hij tegen Til. In een anderen gedachtegang evenwel kon hij niet nalaten, den
verstandig-degelijken, stugdoorzettenden werker zeker respect toe te dragen. Van
der Kamp was een man van Huibs eigen leeftijd, getrouwd en vader van een viertal
kinderen. Rustige bezadigdheid hield zijn grauw-bleek gelaat, met de vaal-blonde,
ziekelijke dungeplante en piekerige haartjes om mond en kin, in altijd dezelfde,
slap-rimpelende aandachtsplooien. Echt lachen deed hij zelden of nooit - en vooral
niet om loszinnige grappen - slechts sperde zich nu en dan zijn kleurlooze mond tot
een beleefden grijns waardoor zijn grijzige tanden zichtbaar werden. Wat zijn geest
aan helderheid en scherpte, aan ruimte en lenigheid te kort kwam, blijkbaar deed hij
zijn uiterste best het met waardigen ernst en onverstoorbare concentratie te vergoeden.
Zonder eenige spontane warmte, menschelijk begrip of zelfs maar wellevende
toeschietelijkheid tegenover Huib, toonde hij toch ook geen strakte, noch afkeurende
houding, geen rancune zelfs over Hooglands aanvankelijk verzet tegen zijn
benoeming, hetgeen hem toch moest zijn ter oore gekomen. En ook Huib, ofschoon
de innerlijke botsingen tusschen hun disharmonische persoonlijkheden telkens
opnieuw ervarend, vermeed in die eerste maanden, met sterke beheersching, al wat
tot uiterlijk conflict, tot twist of kibbelarij met zijn mede-directeur zou kunnen leiden.
Hun gesprekken in dien tijd getuigden van een wederzijdschen wil, elkander zooveel
mogelijk te verdragen, tegemoet te komen zelfs. Het moést nu eenmaal; dan maar
‘bonne mine à mauvais jeu’, zei Huib zich vaak met een schouderschok. Terwijl Van
der Kamp over zulke gevoelsaangelegenheden niet eens scheen na te denken. Hij
deed zijn werk, ging plichtgetrouw zijn gang, zich bezig houdend voorloopig
hoofdzakelijk met administratie.
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Doch dit bescheiden zich bezig houden, dit rustig en onverstoorbaar zijn gang gaan,
het bleek toch al gauw, hoewel aanvankelijk zonder eenig opzien, allerlei
veranderingen op het kantoor der maatschappij ten gevolge te hebben. Maatregelen
van orde en contrôle werden in- en doorgevoerd. Het eerste gesprek in scherpen toon,
tusschen Huib en zijn mededirecteur, ontstond toen deze voorstelde, twee bedienden
ontslag te geven - één van hen was de militante socialist, de andere (bij wijze van
bliksemafleider, vermoedde Huib) een orthodoxe burgerjongen - en in hun plaats te
stellen, als veel goedkooper en toch goede werkkracht, zekere oudachtige juffrouw,
vriendin van mevrouw Van der Kamp, iemand die van bijna niets vermocht te leven,
en die niettemin, al in de zaak te Leiden, van zeer opmerkelijken ijver blijk gegeven
had. Hoogland verzette zich, voor het eerst niet zonder drift en afkeer, maar Van der
Kamp, ten uiterste kalm blijvend, wist overtuigend aan te toonen, dat de maatregel
groote voordeelen bezitten zou. En Huib moest weer toegeven - hij besloot dan maar
te trachten de twee ontslagenen, die hun werk tot zijn tevredenheid gedaan hadden,
aan andere betrekkingen te helpen; slaagde daar ook in.... Doch nieuwe voorstellen
volgden, kleingeestige bezuinigingen, een wreede loonsvermindering onder andere,
door Huib onmiddellijk en met klem verworpen. Van der Kamp, wrokloos en
onverstoord, kwam kort daarop met plannen tot liquidatie van sommige
‘fondsartikelen’, uitgaven der maatschappij die géén of ternauwernood éénige winst
meer opleverden, maar waaraan Huib was gehecht. Hij verzette zich, stelde uit....
Nooit vroeger had hij gemerkt, hoeveel stille illusie, hoeveel liefde en enthousiasme
van hem in die toch dikwijls zoo driftig verwenschte ‘zaken’ verscholen lagen.
Intusschen ontwikkelde Huib-zelf, deze winter- en voorjaarsmaanden, een ook
voor hém buitengewone energie. Het verlangen was daarbij betrokken, hoewel
ternauwernood bewust, zijn krenterigen mede-directeur te imponeeren, hem geestelijk
te overheerschen, hem te laten zien, dat de kunst van het vak niet school in benepen
zuinig beheer. Hij bezocht allerlei specialiteiten van naam, en wist hen tot schrijven
op te wekken, verzon exploitatiemiddelen, herzag zijn weekbladplan met de bedoeling
dit ondanks alles door te voeren. En het was of deze vernieuwde geestkracht ook den
schrijver in hem had aangegrepen. Op een avond, plotseling, wierp hij de cahiers
met zijn romanbegin ongeduldig opzij en maakte de schets van een novelle, de idee
waarvoor al eenige dagen in hem rondwoelde - een inval was het geweest, zooals hij
er wel méér had, maar die ditmaal met magische snelheid tot een complete conceptie
groeide. In veertien avonden, koortsachtig werkend, schreef hij het droeve verhaaltje
af. Het was van een meisje, diep vervuld van erotisch verlangen, maar die door een
lichaamsgebrek de bevrediging daarvan ten eenenmale en voor
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goed ontberen moest. Zijn eigen als ondergrondsche verlangen naar volledig
liefde-geluk - eindelijke stilling van álle verlangens tegelijk - zoowel als zijn wijd
en heftig medelijden met de verstootenen der natuur, kon er zich in uitleven.
Onmiddellijk door ‘De Gids’ gepubliceerd, maakte deze novelle een werkelijken
en merkbaren indruk op haar lezers. In een tijdschriftoverzicht, dat eveneens de
aandacht trok, werd gesproken van haar snijdende, snikkende en toch ook weer, als
boven het ongeluk uit, trotsch zingende menschelijkheid. Aan brieven van
onbekenden, die hem schreven over zijn werk, vrouwen en meisjes vooral, was Huib
gewend, maar nog nooit had hij er zoovele ontvangen als in de maanden na de
verschijning dezer nieuwe novelle. En ook de bezoeken namen toe van jonge
schrijfsters en schrijvers, die om raad kwamen vragen, hem hun werk voorleggen.
Hoe vaak dacht hij daarbij terug aan zijn eigen, schuchtere, eerste pogingen - nu
haast twintig jaar geleden - zijn zitten tegenover den ouden tijdschriftredacteur, die
hem wees voor het eerst op het lijden als één der voorwaarden van kunstenaarstalent.
De jongens en meisjes, die bij hem kwamen, waren meerendeels zoo schuchter
niet. Het zelfbewustzijn der jeugd leek Huib in de laatste decenniën wel zéér versterkt.
Hij glimlachte daar vaak wat over, licht ironisch, en zijn woord klonk soms vriendelijk
spottend. Maar een blosje van schaamte, ja soms een enkele verschrikte blik, kon
dien toon weer doen verdwijnen en hem terugvoeren tot begrijpend medeleven....
Intusschen, ze kostten tijd, al die brieven en bezoeken. Sterk ingespannen, gejaagd
en tot laat in den nacht soms, moest Hoogland werken om de uren, er mee verloren,
weer in te halen.
En Janne, in deze tijden, kon wrevelig mokken. Haastig telkens, tusschen allerlei
bezigheden en bezoeken door, kwam Huib haar trap opstormen. Ook reisde hij nog
wel eens mee, naar een andere stad, niet te ver gelegen, maar bleek dan zenuwachtig
en abstrakt vaak, en vertrok in den vroegsten ochtend om op tijd in zijn zaken terug
te zijn. En juist deze haast verdroot haar dan. Schamper kon ze praten over zijn
koopmansambitie, ironisch over zijn loffelijken ijver, zijn ontzag voor dien
mede-directeur. ‘Waarom laat je die vent toch niet werken en wurmen? Daar is hij
toch voor aangesteld. Blécour zegt ook: je lijkt wel mal. Begrijp dan toch eindelijk
eens wie je bent, jongen, en durf te nemen wat je toekomt. Maar ja, 't is waar:
Bescheidenheit ist eine Zier....’
Ook met die nieuwe novelle van Huib, waar de meesten zoo hoog mee liepen,
bleek Janne geenszins ingenomen - zij juist, wier woorden van critiek hem het diepst
konden treffen.
‘God nee, zeg, zulk soort werk van je, daar hou ik nou niks van.... van dat weeke
gevoel in je... Dat eeuwige meelij... die flauwe gevoelerigheid..’
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‘Nou-nou,’ protesteerde Huib, nog meer teleurgesteld in háár dan gekwetst in zijn
werk....
‘Ja zeker, gevoelerigheid,’ ging ze plagend door. ‘Teemerige sentimentaliteit,
ziedaar! Ik zou je daaruit willen hebben, daaruit óp. Het is je onwaardig, dat slappe
allemansgevoel! En jij die zoo anders zijn kan. Zijn kón moest ik liever zeggen
misschien. Zoo juichend overmoedig, met zoo'n heerlijk krachtsbesef. Dat was ook
immers de toon van je drama, waar je zooveel succes mee gehad hebt, waar je ook
mij de coup de grâce mee hebt gegeven.... Ja, Huibje.... Daarmee vooral, hoor, al
denk je zelf, geloof ik, liever dat het je knappe gezicht is geweest.’
‘Hm! Jawel! ... Maar ik dacht toch anders ook, dat in het laatste bedrijf..’
‘O, dàt's niks, dat weten we wel, dat het niet is vol te houden; tegen de massa leg
je het af ten slotte, spreekt van zelf.... Maar dat komt er niet op aan. Tóch doen, tóch
leven of die ellendige burgerij niet bestond, stoutmoedig, glorieus, roekeloos
lichtzinnig... Je moest meer in Nietzsche lezen. O, mannetje, mannetje, als i k jouw
talent had! Hoe zou ik die heele lieve wereld in 't gezicht spuwen. Wat doet het er
toe, zou ik denken, of er duizenden stumpers tegronde gaan, als jij maar leeft! Heerlijk
trotsch leeft in altijd onverwachte daden...... stralende scheppingsdaden.....’
Huib lachte, maar zonder vroolijkheid. ‘Onzin hoor! Ik ben geen Uebermensch.
Je overschat me.’
‘Hm.... ja-ja.... dat begin ik waarachtig ook te gelooven....’
Nu hief hij het hoofd. Verdriet over Jannes krenkend wanbegrip, haar miskenning
van zijn menschelijk gevoel, wekte fier verzet in hem. ‘Je hebt het toch zelf ééns
erkend: in deemoed is de hoogste superioriteit.’
‘Heb ik dat gezeid? .... Zoo.... Nou.... Het kan wel zijn.... Dat was dan zeker in
moeheid of onder de indruk van jouw woorden..’
‘Het was na de voorlezing van mijn stuk....’
‘Hm.... Over 't algemeen, Huibje, als ik je een raad mag geven: herinner een vrouw
nooit zoo nadrukkelijk aan 't geen ze vroeger eens gezegd heeft....’
‘Wat 's dat nou weer? Waarom zou ik niet.... de waarheid....’
‘Ik bedoel een vrouw waar je van houdt.... Je weet, wij hebben nu eenmaal zoo
weinig secondaire functie.... Het oogenblik beslist voor ons, altijd opnieuw....’
‘Je weet.... je weet.... Ja, ik weet natuurlijk dat jelie vrouwen geen logica verdragen
kunt.... logica in redeneering....’
‘Nee-nee, ook in gevoel niet, nergens in, alsjeblieft nóóit logica, wat doe je ermee,
jij ook trouwens, een artiest! Onze beste momenten komen immers bij plotselinge
inspiratie, dat's toch juist het heerlijke.... O, Huibje als jij toch eindelijk eens de....
advocatenzoon, de verstandig-
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critische redeneerder heelemaal afschudde, als je toch 's eindelijk.... eindelijk....’
Zij zweeg, wierp zich achterover op haar rustbank, tusschen de kussens, sloeg de
armen boven haar hoofd uit, neuriede overmoedig.
‘Nee-nee, ga nou door alsjeblieft.... Wàt dan eindelijk?’ riep Huib nu zéér gekrenkt.
Hij stond midden in de kamer, rechtop, keek strak op haar neer.
‘Als je toch eindelijk eens jezelf, heelemaal een kunstenaar kon worden.’
‘Een mensch wil ik zijn, Janne, een mensch boven alles.... Dat is wat jij niet
begrijpt.... Een mensch onder de menschen....’
‘Gelijk de eerste de beste schoenlapper!’
‘Juist! Als dié het schoenlappen verstaat tenminste. Ik wil góed leven en góed
mijn werk doen. 'k Ben ook volstrekt niet zeker dat schoenlappen iets minders dan
schrijven is. Een goed schoenlapper is zeker iets beters dan een slecht schrijver....
God, begrijp dan toch, jij die de wijsheid in pacht hebt....’
‘De wijsheid!’
Huib beende de kamer op-en-neer, terwijl Janne op haar rustbank bleef liggen,
languit en geheel achterover. Zij rekte zich als verveeld. Huib schouderschokte, blies
van ergernis, ongeduld. Ergens diep in zijn borst lag een doffe smart.
‘De wijsheid,’ herhaalde zij plagerig, ‘ik en wijsheid!’
‘Nou, de eigenwijsheid dan.... De hoogmoed, de trots, de supérieure levenshouding.
Ik zeg je: daar is nog een andere superioriteit. Een die zich bukt, niét voor de
menschen, maar voor het goddelijke in de menschen, het groote, eeuwige mysterie,
dat in ieder schepsel leeft. Ook in hemzelf. Die zich boven niemand stelt, maar zich
ook aan niemand overgeeft, door niemand laat verdrukken.... verknoeien.’
Zeer opgewonden, al heen-en-weer-stappend, had Huib gesproken. Er was een
korte stilte.
‘Maar man, maar mán dan toch!’ riep Janne plotseling, de armen uitstekend, zoodat
de terugvallende mouwen hun blanke pracht ontblootten. Een smachting was in haar
stem, maar een heimelijke bespotting tegelijk.
‘Wat is er?’ vroeg Huib, bijna norsch, terwijl hij staan bleef en op haar neerkeek.
Zij wentelde zich op haar zij, maar bleef hem aanzien, glimlachend. Een smoring
ontstond in haar sterke getuur. ‘Weet je dan niet,’ begon ze vleiend, ‘dat wij vrouwen,
van mijn soort tenminste, daar juist naar snakken.... ons over te geven.... te laten
verdrukken desnoods.... door een sterkere.... een bewonderde man.... Dat wij, in onze
hevigste overmoed, verlangen, eindeloos verlangen.... overwonnen te worden..?’
Hoogland fronste zijn wenkbrauwen, hij zette zich sterk recht op. ‘Hm.... Ja....
Maar....’
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‘Ja.... maar?’ Janne had zich op haar rug teruggewenteld. Zij legde zich de handen
over de oogen. Haar stem ging in fluisteren over. ‘Maar kom dan toch, Huibje, kom
dan toch bij me....’
Toen lachte Huib; een korten, bijna minachtenden lach; zijn onderlip trilde. Nog
eens keek hij op haar neer. Dan boog hij zich langzaam, sloeg zijn handen om haar
schouders. Tusschen haar slanke, bleeke vingers door ontgloeide het wonder van
haar liefdeblik.
En zij verloren zich in omhelzingen.
Maar ook wel andere scènes kwamen voor. Huib wist allang: zijn Janne hield van
scènes. ‘Is ze actrice voor,’ prevelde hij soms, met een glimlachje, stil voor zich
heen.
Dat zij druk met Gerbrandts flirtte - tegelijk exploiteerend de vereering van
Melchior Spin, die regisseur geworden was, - en ook nog wel gaarne, en met menig
ander, een blikje, een lachje, een schertsend woordje wisselde, ook Hoogland was
het welbekend nu. En het gebeurde dat hij achterdochtig was, jaloersch en argwanend.
Dan meestal bespotte hem Janne, en plaagde hem, deed heel geheimzinnig of
kwasi-schuldbewust, verborg zich achter halve woorden, lachjes of
gezichtsvertrekkingen. Doch soms ook werd ze woedend, diep-innerlijk woedend,
bleek en star van gekrenktheid en drift. Dan verweet ze hem dat hij haar prikkelde,
zich werkelijk eens wat meer gelegen te laten liggen aan haar vele bewonderaars,
aan Gerbrandts vooral, den grooten kunstenaar, die haar wel zeer begeerenswaard
scheen te vinden....
‘Wie weet wat ik nog doe.... Ik voel me vrij, begrijp je dat? .... Zoo vrij als een
hinde in 't groote bosch.... Ik zal doen wat ik wil, altijd..’
‘Heel goed!’ Ook Huibs geluid kon dan koel en tartend klinken.... ‘Als je me dan
maar van te voren waarschuwt alsjeblieft.... Bedrog is volmaakt onnoodig, juist omdat
we zoo vrij zijn... allebei.’
Een andermaal, dat zij tezamen waren en Huib op ironischen en eenigszins bitteren
toon jaloerschheid en verdenking had doen blijken, viel Janne hem plotseling heftig
aan, beweerde dat hij naar voorwendsels zocht om van haar af te komen. ‘'t Zijn je
eigen laffe scrupules, ik begrijp het wel,’ beet ze hem toe. ‘Je kunt niet volhouden
wat je in onstuimigheid begonnen bent.... Je durft niet meer!’
‘Laffe scrupules? Tegenover een vrouw die de loyaliteit zelf is?’
‘Maar ga dan toch terug naar die vrouw, man, ga dan toch! Vertel haar álles. Zeg
dat je er zoo'n verschrikkelijke spijt van hebt. Zal i k het doen soms? Naar haar toe
gaan en vertellen... hoe veel maanden wij nu al samen..’
‘Janne! God! .... Als je dát ooit deed!’
‘Nou? Wat dan?’
‘Ik.... ik zou je kunnen vermoorden....’
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‘Als je dat ooit dorst tenminste.... als je dát dorst, ja!’
Ze keken elkander aan. Ze verhardden zich en stonden, één vreeslijk oogenblik,
als felle vijanden tegenover elkaar. Zij schrokken er beiden van, doch bleven kijken
en zwijgen. Dan trad van uit het mysterie hunner zielen verzachting in. Huib schokte
zijn schouders, hij bromde wat. ‘Laten we nu toch geen onzin praten.... Je weet wel
dat ik geen voorwendsels zoek.... En niet laf ben ook.... Een lafaard zou niet durven
wat ik heb.... op me geladen. Een gevecht met jezelf.... 't is soms zwaarder dan met....
een bende.... Ik kan je niet meer missen, Janne, noodig als brood heb ik je.... Maar
toch, als jij niet meer van mij zou houden.... spaar me niet, en ik zal je tóónen dat ik
geen lafaard ben.. Dat is het eenige wat ik je vraag, altijd weer: bedrieg me niet, zeg
het eerlijk zoodra je.... nou ja.... genoeg van me zoudt krijgen. God, ik ....Ik ben er
waarachtig de man niet naar, me dát niet vóór te kunnen stellen.... dat niet te begrijpen,
te.... vergeven....’
Na zulke woorden begon Janne gewoonlijk te glimlachen, een hand over zijn hoofd
of langs zijn wangen te strijken, hem eindelijk verteederd naar zich toe te trekken.
Heimelijk bewonderend een bescheidenheid en deemoed waartoe zij zelf zich niet
in staat voelde, fluisterde ze dan, toch nog met een schijntje van spot, dat ze 't hem
beloofde, heel vast hoor, hij kon op haar aan. Week en aanhalig kon ze worden vaak
vlak na de heftigste woedebuien. Al hun scènes totnogtoe waren in vurige
omhelzingen geëindigd en als te niet gedaan. Eéns alleen was Huib weggeloopen,
plotseling en als voorgoed. Om den volgenden dag - na haar oolijk-plagerig en
teeder-deemoedig briefje - met orchideeën terug te komen....
Maar een anderen keer, toen hij Janne met gloeiende wangen uit Gerbrandts' kantoortje
had zien komen, en aanstonds, onopgemerkt, teruggegaan, in bitterheid en norsche
woede door de straten doolde, kwam hij Melchior Spin tegen, liep met hem op, sprak
in kregele baloorigheid over zijn kwade vermoedens, zijn fellen argwaan.
‘Onmogelijk,’ zei Spin, rustig, ‘nee-nee, dat is onmogelijk.’
‘Hoe zoo, onmogelijk? Pf! Onmogelijk!’
‘Ik begrijp jou niet’. Strak van terzij, keek Spin, die wat kleiner was, op naar Huibs
barsche gezicht. ‘Ben jij nou een psycholoog of niet? Ken je zulke naturen als die
van Janne dan niet beter? Geloof me, daar is ze veel te fier, te.... eigenzinnig, te
roekeloos voor, ja, en ook te.... te wrééd misschien.... om nog één dag langer van jou
te blijven, terwijl ze zou voelen.... te houden van een ander....’
‘Hm! .... Nou ja, houden, houden.... Gerbrandts is haar directeur. Hij verdeelt de
rollen....’
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‘Foei Hoogland, nou zou ik bijna willen zeggen: je bent haar niet waard ....Ik weet
wel, er zijn actrices.... o, genoeg misschien.... Maar hoe je zoo iets van haar kunt
gelooven....’
Huib bloosde, hoestte. ‘Dus jij denkt, dat....’
‘Wat ik denk? .... Nou.... Dat jelie verhouding natuurlijk niet eeuwig blijken zal,
zelfs niet zoo heel lang meer duren misschien. Dat komt bij vrouwen als Janne niet
voor. Die leven van hartstocht, en alle hartstocht is heerschzucht en kan alleen bestaan
voor het nog niét geheel bekende, .. nog niet gansch veroverde....’
‘Wat een wijsheid, Spin!’ zei Huib, een weinig spottend.
‘Ja-ja! Had je niet achter mij gezocht misschien. Zoo zie je alweer, meneer de
zielevorscher....’
Huib lachte schamper. ‘Dus jij denkt dan verder....’
‘Dat Janne, als ze aan jou niets nieuws meer vindt - 't woord klinkt hard, maar dát
is het toch eigenlijk.... van je hóuden zal z' ook daarna nog wel - dat ze 't je dan zal
zeggen, dadelijk.... zoodrá tenminste als ze 't zelf weet... Ze heeft veel fantasie, 't is
waar, ze kan zich bedriegen, tamelijk lang zelfs misschien..... Maar denk vooral niet,
als 't eenmaal zoover is, dat ze ook maar één oogenblik meelij met je hebben zal....’
‘Meelij! .... 'k Zou nog liever....!’
‘Nou juist.... En zoo voelt zij het zelf ook, daar kun je van op aan.... 'n Liefde
huichelen, die niet meer bestaat.... doen alsof.... Ver beneden zichzelf zou ze 't vinden,
en beneden jou ook. Want, dáár kun je ook wel zeker van zijn, respect zal ze voor
je houden, altijd. Respect voor karakter en kunstenaarschap, 't is haar aangeboren.’
Huib drukte zijn vriend de hand. ‘Je stelt haar wel hoog’, zei hij stilbewogen.
‘Ja, dat doe ik,’ antwoordde Spin met klem.
En even later, gemoedelijker geworden door hun toenadering: ‘Liefde huichelen...
maar dat is het immers juist wat de burgervrouwtjes doen. De meisjes die een goed
huwelijk sluiten, een érg goed huwelijk met een doodelijk soliede man, een ijverig
centjespletter of een eigenwijze schoolfrik. En die dan toch ook wel er'is wat beleven
willen en haar man bedriegen met een interessant artiest of een gezellige pretmaker.
Dat worden dan de slimme rakkers, de geraffineerde huichelaarsters....’
‘Hm.... Nou ja.... Praat daar maar niet te veel over. Zijn wij mannen, die onze
vrouwen bedriegen, soms ook geen doortrapte huichelaars?’
‘Hè? .... Och wat!’ schokte Spin ongeduldig zijn schouders, toch een beetje verlegen
ook, en zijn blik afwendend. ‘Er is geen praten met jou vandaag. 'k Vraag nogmaals:
ben jij nou een psycholoog?’
‘Nee, hoor! Heb ik m' ook nooit voor uitgegeven. Moet je bij professor Heymans
zijn.... Maar zeg nou 'is: waar zit dan het verschil?’
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‘Ten eerste in de mannenaard en de vrouwenaard, en ten tweede, bij jou bijvoorbeeld,
in het kunstenaarschap, de fantasie vooral.’
‘Tweeërlei moraal dus!’
‘Hm.... Ja-ja.... Tweeërlei moraal,’ zei Spin weer stugger. ‘Wat is daar eigenlijk
tegen? 't Geldt toch ook tweeërlei menschensoort? Al die dooddoeners van feministen
en zoogenaamde moralisten....! 'k Zal geen bedriegerij verdedigen natuurlijk....
Bedriegen is altijd minderwaardig.... Maar een fatsoenlijk man kan er toch toe komen,
te goeder trouw, als hij de keus heeft bijvoorbeeld tusschen bedriegen of vermoorden
.... Een fatsoenlijke vrouw....? Nou, óók wel 'is misschien, maar toch uiterst zelden.’
‘Mooie theorieën!’ Huib, hoezeer innerlijk verscheurd, moest schaterend lachen
om Spins rustig aplomb.
‘Jawel, lach maar,’ wuifde de acteur met zijn bruinig verweerde hand. ‘Maar laat
ik het je dan nou maar 'is heel nuchter en plompweg uitleggen. Een vrouw, al wat
ouder meestal, wanneer je haar volkomen oprecht behandelt, haar ontzettend eerlijk....
je liefde opzegt, vindt gewoonlijk maar zoo gauw geen ander die zijn geluk in haar
ziet. Terwijl een man, die door zijn vrouw wordt verlaten, in den regel maar een
vinger hoeft uit te steken....’
‘Hahaha....! Dus die tweeërlei moraal van jou blijkt tenslotte nog een schoone
uitvinding ten profijte van de vrouwtjes.’
‘Wie weet! Ik voel mijn inzicht als het eenige deugdelijke bij onze bestaande
huwelijkswetten.... In een gansch andere samenleving, o ja....!’
‘Maar zeg, ik geloof intusschen niet dat ze dat soort van bescherming bizonder
zouden waardeeren, onze dwepende vrouwtjes.’
‘Hoeft ook niet,’ glimlachte Melchior met stillen zelfspot, ‘op waardeering heb
ik nooit gerekend. 't Is mij genoeg van wel te doen, ik kan de dank versmaden, zooals
die dame in het boek van Emants zegt.’
‘Je bent een perfecte kerel, Mels’ - en Huib pakte hem bij een schouder, schudde
hem zachtjes heen-en-weer - ‘maar ik verdenk je'r toch wel een beetje van, die heele
practische redeneering, die dubbele moraal bedoel ik, uitgevonden te hebben.... pour
le besoin de la cause, en wel speciaal uit genegenheid voor één of méér van je goeie
vrinden... Hè....? Wat....? Nou maar, ik dank je wel, hoor.... Ik sla hier af.. Adieu,
kerel.... Ik zal er nog 'is over nadenken.’ Hun handen lagen in elkaar en ze keken
lang en vertrouwd in elkanders oogen.
‘Doe dat!’ zei Spin alleen.
In de eerste dagen na dit gesprek had Huib weer moeite uit zichzelven wijs te worden.
Met Spins ‘dubbele moraal’ had hij volstrekt geen vrede,
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doch omtrent Jannes gedrag en wezen had de zonderling-eenzelvige acteur, die zulke
onalledaagsche dingen zeggen kon, hem gerustgesteld. En toch..? Gerustgesteld....?
Hij sprak het woord verscheiden malen aandachtig in zichzelf uit, en bemerkte
tenslotte dat het in 't geheel niet paste op zijn gemoedstoestand. Werkelijk te moeten
aannemen - zooals Spin toch scheen te doen - dat Janne hem hartstochtelijk en boven
alles liefhad, nog altijd, de gedachte verontrustte hem haast nog sterker dan ze hem
streelde en verblijdde. Immers zulk een groot en volledig liefdegevoel - hoe onmisbaar
de mooie en geestige actrice hem ook geworden mocht zijn - hij wist het haar niét
terug te kunnen geven. In den roes hunner eerste vervoeringen had hij het wel even
aangevoeld, dat machtige, wel geloofd tenminste dat het zóó ging worden - neen, er
was zekere wending ingetreden; groeiend wel, maar niet in opgaande lijn had zich
zijn liefde voor Janne ontwikkeld. Maar... God-o-god! Zou hij het dan nóóit leeren
kennen, dat groote, absoluut komplete, hemels zaligende....? Was hij daar de man
niet voor, miste hij die zielskracht misschien? De gedachte werd hem onverdragelijk
van bitterheid. Hem, Huib Hoogland, den romancier, die dat extatisch gevoel al zoo
herhaaldelijk beschreven had, hemzelf zou het ontzegd zijn? Of kwam het misschien
juist daardoor, dat hij kunstenaar was, een dichter, slurpte in zijn binnenste de
scheppingshartstocht alle andere leeg? Neen-neen, hij verzette zich met al zijn
heftigheid, het wás niet zoo. Hij wist wel beter! Janne Terwijne, het verrukkelijke
meisje, de prachtige actrice.... O, hij was fel verliefd op haar geworden, maar zijn
echte illusie, zijn liefdesideaal.... zij was het nóóit geweest!
Maar hoe dan....? Had zijzelf dan toch gelijk misschien, die vrouw met haar sterke
instincten: zocht hij.... onbewust.... naar voorwendsels om....? Een schrik klopte plots
in zijn keel. Zoo 't eens werkelijkheid bleek, dat waarvan hij haar telkens weer, ja
met hardnekkigheid verdacht, zoo ze eens, hem innerlijk loslatend, eens anders
liefde.... aanvaardde, zou dat hem dan... o, behalve een onverdraaglijk ontberen, een
wrang en afschuwelijk verdriet.... niet ook een klein beetje.... een opluchting geven?
God, die vragende gedachten altijd, Huib werd er bijkans dol van. En zoo doodmoe.
Hij verwierp ze met drift en afschuw.... kon ze intusschen toch niet beletten in hem
terug te komen, telkens opnieuw....
Maar wat was hij dan toch bezig te worden, waar ging het naar toe met hem? Hij
haatte het, dat eeuwig vragende, zich martelende ‘ik’, hij trachtte eraan te ontvluchten,
het terug te duwen, maar, wáár hij ook was en wát hij ook deed, daar was ook dát
weer, en zijn zelfverachting tevens. Ook in zijn litteraire, ja voorál in zijn romanwerk,
kon hij zich maar zoo zelden ervan verlossen. 't Was of hij niet vrij meer was, te
schrijven wat hij wou; telkens, juist bij dat soort van werk, stuitte hij op
gedachtewendingen, die hij niet meer in oprechtheid verwoorden, noch met
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kracht van verbeeldingen suggereeren kon - daar hij ze niet meer kon voelen als
gedragen en bevestigd door zijn levende persoonlijkheid. Zoo zou ook zijn werk dat
oneerlijke, schijnheilige krijgen, dat in het leven hem vervolgde.... En Huib vorderde
bijna niet meer, verscheurde telkens weer het pas geschrevene. O, zijn verrukkelijk
‘op gang zijn’ van vroeger - zijn ‘âme en allée’, waarvan hij zelf, en met zooveel
trots kon genieten - nooit meer scheen het terug te komen! Hoe dikwijls al, in dezen
wanhopigen winter, was hij op het punt geweest, geheel het reeds voltooide gedeelte
van zijn roman in zijn laaiende kachel te stoppen, had hij zich voorgenomen
voorloopig aan geen arbeid van dien aard meer te denken, zich over te geven, gansch
en al, aan het leven, het zoo ontzaglijk aangrijpende, alle kracht vergende, zich te
werpen vooral op dat deel van zijn dagelijksch bestaan, dat door het optreden van
dien Van der Kamp van zulk een sterk verhevigd belang geworden was. En toch,
altijd weer keerde hij terug tot het onnoodige verbeeldingswerk als tot zijn innigste
verlangen. Hij las werk van anderen en voelde: het béter te kunnen. De gedachte aan
die koortsig-snel geschreven novelle, die toch zoo zonderling voortreffelijk was
gebleken, gaf hem moed en soulaas. Dát had hij dan toch nog vermocht!
Sentimentaliteit, zei Janne. Hij geloofde het niet. Maar ja.... wie weet.... misschien
had ze gelijk.... Tháns trouwens scheen ook dát weer gedaan te zijn; maar een vleugje
was het geweest; voorbij, voor goed misschien.... Menigen nacht, na benauwend
zwoegen, terwijl zijn vrouw allang naar boven was, naar bed - Til wist, dat had hij
graag, en zij wende er zich gewillig aan - lag Huib voorover met zijn gloeiende hoofd
op het koelende, gladde papier, krabbend of grabbelend met zijn handen langs zijn
lijf, over zijn schrijftafel, of in de ijlte om hem heen, snikkende soms ook, maar
zonder tranen, in een wanhopigen angst, niet meer ziende zijn weg, niet meer wetende
hoe te geraken uit deze ellende....
Wel pijnlijk scherp contrasteerden in zulke dagen de bewijzen van eerbied en
bewondering - zoo vele en hooggestemde - die hem uit brieven en bezoeken tegemoet
kwamen, met zijn innerlijken toestand. Hoe vaak sloeg bij die, soms zoo naieve,
betuigingen een schaamte-gloed hem fel naar het hoofd.
In 't zakenwerk, goddank, bleek zijn energie nog onaangetast, zijn arbeidsproductie
veeleer groeiend zelfs dan verminderend. Zijn handschrift in deze tijden werd bijna
onleesbaar - door haast en krampige nervositeit - onberispelijk overigens zijn vele
brieven en van een vindingrijke intelligentie, die hem zelf verrassen kon. Een sterk,
hoezeer onverklaard gelaten vermoeden, dat het deze, bijna altijd weer slagende
arbeid was, die hem steunde, hem staande hield, nog angstiger werd hij erdoor, ééns
ook dát te moeten verliezen. Van der Kamp verdragen werd hem
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een soort van sport, een vrijwillige zielsoefening, een zelfmarteling. Zelfs was hij er
dralende toe overgegaan - niet terstond, maar na de eerste maanden - zijn
mede-directeur een schrijftafel in zijn eigen, totnogtoe afgezonderde kantoorvertrek
aan te bieden. Doch de ander, met even dien afschuwelijk-onechten grijnslach, waaruit
viel op te maken dat het voorstel te laat kwam, beweerde er den voorkeur aan te
geven, tusschen het personeel te blijven zitten. Hij achtte dat juist zoo geschikt voor
een onopvallende contrôle. Huib drong volstrekt niet aan. Niet of graag, dacht hij
plotseling, trotsch en spottend. Hield hij tenminste dat weinigje persoonlijke vrijheid,
een plek van afzondering met bezoekers en met zijn vaak zoozeer
concentratie-behoevend werk.
Op dit ‘privé-kantoor’ was het ook, dat Nelly Beukers, de jonge novelliste, hem
voor het eerst kwam bezoeken. Zij was toen een meisje van twintig jaar en had al
het een en ander gepubliceerd: gedichten en schetsjes. Een donker meisje, donker
bruin, met zeer blanke gelaatskleur, een diep en hartstochtelijk levenden blik. Huib
was verdiept geweest in een moeilijke correspondentie; toch, al dadelijk bij haar
blozend binnenkomen, ondanks zijn ietwat kregele abstraktheid, had die bizondere
blik, in warme vereering op hem gevestigd, had ook haar bijna knijpende handdruk
zijn sterke aandacht gewekt. Zóó keek en zóó handdrukte een meisje vroeger absoluut
nóóit - het was wel zeer verrassend, een gevoels-emancipatie van den allerlaatsten
tijd. Nell ging zitten, op de gewone, bezoekersplaats, tegenover Huib aan zijn
bureau-ministre, begon te praten, verlegen-brabbelend, over een uit te geven bundel,
maar bekende al bij Huibs eerste woorden van verwondering - nu al een bundel!? dat haar, eerlijk gezegd, aan een uitgave nog voorloopig niet zooveel gelegen was,
maar, ja.... als meneer Hoogland haar werk misschien dan tóch wel eens zou willen
doorzien.... Het zou zoo heerlijk zijn.... Een voorwendsel had zij gezocht.... om....
ja.... om met hem kennis te maken, hem dát te vragen.... Zij hield zoo vreeselijk van
zijn werk, kende stukken eruit vanbuiten. Ze sprak de titels van zijn boeken zoo
liefkoozend, ja bijkans dwepend uit, dat van verlegenheid, en zekere schaamte, ook
hij zich onrustig voelde. Huib hoestte en lachte; verzette, kwasi-aandachtig
wenkbrauwfronsend - zonder eenige reden - allerlei voorwerpen op zijn schrijftafel.
Maar het meisje, nog verlegener, scheen van die verwarring niets te merken. Zij ging
voort, met zachte stem, haar vereerende bewondering te uiten, en vroeg het ten slotte
nogmaals, haast smeekend, of hij haar werk misschien eens lezen, en eens zeggen
wilde, wat hij ervan vond, en of hij haar wel raden zou met schrijven door te gaan....
of.. liever niet....
‘Of u er mee door moet gaan?’ vroeg Huib, ‘Hoe dát dan, zoudt u het óók nog wel
kunnen laten?’
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‘Ik weet het niet,’ zei Nell, en met een diepen blos tot onder het blauwzijden mutsje
boog haar donkere hoofd zich wat voorover. ‘Misschien wel ....wanneer iemand als
u me dat zei.... dan zou ik.... m'n best doen tenminste....’
‘Iemand als ik....? Kom.... Wat weet ik....?’ bromde Huib. En hij streek zich
herhaaldelijk over het achterhoofd.
Zijn schaamtegevoel nam nog aldoor toe. Tot welk een houding dwong hem een
bezoek als dit. Het onschuldig meisje daar tegenover hem, dat in zoo stralende
vereering sprak over.... och, bespottelijk, afschuwelijk! Hoe oneindig blanker en
zuiverder dan het zijne moest haar zielsleven zijn. Even, terwijl hij als peinzend langs
den rand van zijn bureau streek, had Huib een gewaarwording alsof in zijn binnenste
een vergif te gisten lag, met een enkelen druppel waarvan hij haar op slag zou kunnen
dooden. Ja, of een blik daarvoor voldoende kon zijn. Tusschen keelschrapingen door,
en haar niet aanziende, begon hij weer: ‘De kwestie is: als u het nog laten kúnt, dan
is dat.... eigenlijk altijd.... onder alle omstandigheden.. het beste.... Er wordt al meer,
véél meer dan genoeg is.... geschreven, gedicht vooral.... Niemand heeft ons noodig....
En, u weet dat natuurlijk zoo niet, maar zelfs wanneer je 't dan in je hébt.... dat wat
ze gewoonlijk talent noemen, hè? .... de gave...., schrijven.... alle artistieke bezigheid
van scheppenden aard trouwens.... één langdurige worsteling blijft het.... Succes is
niets, ook geen slagen voor jezelf, je wilt altijd meer, altijd weer iets hoogers,
moeilijkers.... Je hebt geen idee, kind, hoeveel ellende dat meebrengt.... 't Is eigenlijk
zoo: wie het in de kunst tot iets groots, iets werkelijks brengen wil, moet de gedachte
aan wat de menschen geluk noemen.... gewoon, menschelijk, gelukkig worden....
maar liefst zoo gauw mogelijk van zich afzetten....’
Huib keek op. Nell had haar glanzende hoofdje nog wat meer voorover gebogen.
Hij kon haar niet in 't gezicht zien, maar hoorde een snikachtig geluid, meende ook
plotseling iets glinsterends op de in haar schoot gevouwen handen te zien vallen.
Aanstonds overwaasde ontroering ook zijn eigen oogen.
‘Hm.... Nou.... Gaat u daar nou al om huilen....? Hm.... Ja.. 'k Lijk ook eigenlijk
wel gek, hè, met mijn sombere redeneeringen.... Trek je d'r maar niks van 'an, hoor!
.... Zoo'n mooi meisje, zóó jong nog, en die al afscheid zou moeten nemen van het
geluk! Volmaakt idioot. Zet het maar gauw uit je hoofd. 'k Heb wel meer van die
zonderlinge buien.... Enne .... goed, laat uw werk dan maar eens hier, dan zal ik het
eens rustig lezen....’
Nu hief ze het gezichtje weer naar hem op en keek hij in haar bruine oogen, nog
vochtovervloeid, maar thans weer aanstonds stralend in een kinderlijke blijdschap,
een warme dankbaarheid.
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‘O, heerlijk, zalig. En mag ik dan over een poosje nog eens komen hooren ....wat u
vindt....?’
Iets in Huib waarschuwde hem voor een toestemmend antwoord. ‘Wat....? Och,
ja.... Maar zou ik je die dingetjes anders maar niet liever met een briefje....? Hoe is
je adres?’
Zij sloeg de oogen weer neer en drukte haar witte tandjes in het trillend-zachte
lippenrood. ‘Zooals u wilt natuurlijk....’
‘Hm.... Ja.... Of kom je wel véél liever nog eens terug?’
Dit leek waarachtig op coquetterie. Huib wenkbrauwfronste sterk, trachtte norsch
te kijken.
Zij knikte, wat blijder weer.
‘Waarom dan toch eigenlijk,’ zei hij met iets van spot, bedoelend een zachten
afweer.
‘Ik weet het niet, meneer.... Een briefje.... daar is zoo alles in-eens mee
afgeloopen....’ En met weer even dat verwachtingsvolle-warme straalde haar gezichtje
hem toe.
‘Hm.... Nou, goed, kom dan maar.... over.... laten we zeggen een dag of veertien....
En mocht ik er soms niet zijn....’
‘O, dat's niks natuurlijk, dan kom ik nóg maar 'is!’
Aha! Zoo.... Nou.... dat is dan afgesproken’. Hoogland stond op. ‘Dag, juffrouw
Beukers’.
‘Toe, zegt u Nell alsjeblieft!’
Zij was al een poosje weg, toen Huib plotseling begon te mompelen een paar
onzinnige verwenschingen, en met zijn vlakke hand op de schrijftafel sloeg dat het
pijn deed. Hij wist zelf niet waarom. Maar het luchtte hem op.
(Wordt vervolgd).
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Droom-wake,
door Frans Bastiaanse.
Héél vroeg, terwijl ik wakker lag
In Meinacht zwoel en zwaar van lust
En aan de kimme reeds de dag
Kwam van de lichtende oosterkust,
Ik wist niet of ik waakte of sliep....
Ik dacht: ik droomde en 't was nog nacht,
Ik droomde: ik waakte in slaap, die diep
weerspiegeld leven wederbracht....
De damp moest nog op de'akker zijn
In zwemen zilververwig licht
Met paerelblanken morgenschijn
Als zee-verzonken vergezicht.
Sinds wanneer wist ik niet, maar voor
Mijn venster zong een nachtegaal,
Die zingt er dag en nachten door
Zijn schoon oneindelijk verhaal.
Toen zweeg hij stil en stiller dan
Men zeggen kan met klank en woord
Werd in de vrome stilte van
Den morgen een geluid gehoord:
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Niet dat de wind in blad'eren maakt,
Want windstil was de dageraad;
Niet van een vogel, die, ontwaakt,
Zich in de volle dakgoot baadt Maar ruischen hoorde ik in het gras
Alsof een zeis de halmen sneed
En toch, ik wist, dat dit niet was
Wat mij zoo vroeg ontwaken deed;
Want wie dat ééns vernomen heeft,
Hem heugt het, héél de levensreis,
Tot hij zijn laatste garve geeft
In lust of leed de laatste zeis....
Toen stond ik op en zag van ver
De glooiing van nog donker land,
Daarboven hield de morgenster
In den verbleekten hemel stand En langs mijn venster ging een paard
Door de bedauwde weide heen;
Het hief den bruinen kop bedaard;
Het graasde rustig door; het scheen
Me'alsof ik duizend jaar voor dien
In vroeger leven dan dit, hier,
Dienzelfden ochtend had gezien
Datzelfde licht, datzelfde dier....
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De vriend,
door Nine van der Schaaf.
TONIE was alleen in de stad gebleven, de eenzaamheid was ontstellend groot om
hem neergegleden en toch voelde hij de lente om zich en in zich, in het heden en in
de toekomstfantazieën van zijn zestien jaar oud zijn.
Zijn moeder had hem de groote verwachting bijgebracht die over zijn vroege
jeugddagen lag uitgespreid, al de half vergeten dagen van kindergespeel en teere
verkleefdheid aan de menschen, nauw om hem heen. Zijn vader was midden in die
tijd gestorven, dat was een groote, onopgeloste rouwplek in zijn gedachten, die met
de jaren eer aanwon dan vervaagde. Hij wist dat er een zachte kalmte van die vader
was uitgegaan, een vaste uitstraling van veiligheid en de dood was midden in hun
samenleven gesprongen als een groote verschrikking. Hij wist nu ook wat zijn vader
geweest was: een zakenman die ten onder ging en zijn moeder en hem achter liet in
armoedige omstandigheden.
Tonie studeerde in de groote stad, waar hij geboren en opgegroeid was, voor
onderwijzer en bewoonde met zijn moeder een paar vertrekken bij burgermenschen,
bekenden van vroeger, doch met wie de verstandhouding, onder het voortdurend
dicht op elkaar zitten, niet verbeterd was. 't Gaf een voortdurend gekibbel dat hij in
't eerst niet begreep en dat hem in die omgeving stil maakte of kwaadwillig. Eindelijk
begreep hij dat de vriendschap die zijn moeder onderhield met een handelsreiziger,
lid van de burenfamilie, het kernpunt van de kibbelarij was en hij werd tegenover
het geval nòg stiller.
Ze was nu weg gegaan om enkele weken ergens buiten door te brengen, terwille
van die man waar ze van hield en om, onafhankelijk van het burengedoe, met hem
de toekomst te overleggen, - ze ging verteederd door een ijdel berouw dat al haar
schreden omgaf en Tonie had haar getroost en was lief voor haar geweest, doch
innerlijk voelde hij zich wat verhard en vervreemd als een die nu een hoopvol eigen
leven begon, onafhankelijk van haar en met een leedgevoel daarnaast: dat de vreugde
die hij met zijn moeder gekend had nu dof was geworden. Hij had haar naar het
station gebracht 's morgens en op het perron bij de trein noemde zij hem met
liefkozende namen, - hij deed tegen haar als een beschermend groot man, zocht
ijverig naar een geschikte coupé en boog zich bij het scheiden naar haar toe om een
laatste kus; in stilte genoot hij er even van dat de menschen wel moesten merken hoe
hij op dat oogenblik afstand kon doen van een moeder die hij liefhad en de komende
tijd, jong als hij was doch geen kind meer, op eigen beenen in de wereld zou staan.
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Hij keerde dapper naar huis en ging zijn leven regelen naar zijn zin en zijn beurs, hij
voelde zich eensklaps een volwassen heer op kamers, deed zeer gereserveerd tegen
de buren en was duizelig van vrijheid. Het spook van de eenzaamheid zou hem de
baas niet worden, dat had hij zich vast voorgenomen.
Hij ging 's middags eten in een volkskeuken, waar hij ook wel samen met zijn
moeder de maaltijden gebruikt had en waar hij zich nu dadelijk aansloot bij een paar
jongens van ongeveer zijn leeftijd, die hij te voren eenigszins kende; ze hadden veel
praats en waren in het eetlokaal geheel als thuis. Tonie vond hun manieren wel
passend en hun wereldwijsheid leek iets grooter dan van hemzelf, daarom was hij er
zeer op gesteld om met hen op vertrouwelijke voet te komen.
In een hoek van het eetlokaal zat een stille figuur, een jonge arbeider naar 't scheen
en Tonie zag hoe zijn oogen, mooi en warm-verlangend, iets leken te zien ver buiten
het eetlokaal, buiten de stad misschien tevens. Er was in zijn gezicht ook een sombere,
dreigende uitdrukking, maar het was Tonie alsof hij zich die jonge man gemakkelijk
anders kon voorstellen, alsof dat gezicht vroolijk en goedhartig kon zijn, - hij moest
hem zoo tevoren gezien hebben, hij kon hem zelfs in gedachte hooren lachen.
Aan hun tafeltje werd veel gelachen om malligheden en brutale grapjes, die Tonie
in een heel andere sfeer brachten dan waarin hij met zijn moeder placht te leven en
die hem juist daarom nu welkom was. Maar tusschenbei keek hij steelsch naar de
jonge arbeider en hij hoorde een van zijn nieuwe maats een keer zeggen: ‘zwarte
Anna’ en nog iets, waarna een spotgelach opklonk; Tonie herinnerde zich dan ineens
hoe hij diezelfde jonge man enkele weken tevoren hier gezien had in gezelschap van
een donker meisje en dat hij toen die andere uitdrukking in dat gezicht had
waargenomen en een gul-vroolijke lach had gehoord.
't Was de laatste keer dat hij hier met zijn moeder samen had gegeten en het paartje
had overigens geen indruk op hem gemaakt; deze stille vreemde met zijn verlangende
oogen en overvloedige, dreigende kracht boeide hem.
De spotternijen aan zijn tafeltje, wat verholen maar toch duidelijk gericht naar de
jonge man en zijn lief, dat er niet was, beklemden Tonie niet weinig, maar hij vond
zichzelf kinderachtig om zijn plotselinge, haast eerbiedige bewondering voor de
vreemde, hij wilde een goed kameraad zijn en wond zich op tot het meedoen aan
hun luidruchtige scherts. Doch hij was heimelijk blij toen de baas van het eethuis
hun rumoerig tafeltje naderde en op wat barsche toon hun drieën tot ordelijk gedrag
maande. De jongens sputterden tegen en schikten zich, hun vernuft koos een andere
richting en Tonie voelde zich weer opgelucht en monter. Hij had onderdehand
vernomen dat de jonge man Caspar Bleeker heette, een
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gevaarlijke rooie fabrieksarbeider was en vreeselijk gauw driftig kon worden.
Er kwamen zich een paar maats voegen aan diens tafelje, het stille gebaar van de
arbeider, dat Tonie het besef van iets verholens en geheimzinnigs had bijgebracht,
verging geheel, er werden heftige dingen gezegd, die onbegrepen aan Tonie
voorbijgingen en het gezelschap werd door wantrouwige oogen van bezoekers hier
en daar gadegeslagen.
Tonie verliet samen met de nieuwe makkers het lokaal en buiten maakten die twee
een afspraak om elkaar 's avonds weer te ontmoeten, - met vage aanduidingen spraken
ze over zakgeld en bioscoop en Tonie kon met ze meegaan vanavond als hij 't
wenschte. Hij antwoordde onbepaald; op dat oogenblik was hij eigenlijk vastbesloten
's avonds thuis te blijven en flink te werken, doch wilde daar tegenover het jolige
tweetal niet eerlijk voor uitkomen. Hij ging zijn school opzoeken en toen de leeruren
om waren liep hij naar huis, liet zich de avondboterham en de opmerkingen der buren
welgevallen en in zijn kamertje met zijn boeken en zijn werkgerei voor de ledige tijd
troostte hij zich dat het leven goed was, ook alleen, en floot als een kwinkeleerende
vogel, wel wetend dat de stilte hem aanstonds weer nauw zou omsluiten als hij zweeg.
Hij overzag zijn taak en wilde werken, hij floot nog even en voelde dat het toch
echt was, die levenslust die uit zijn hart opklonk, en ineens stond het eetlokaal met
de menschen daarin hem weer voor de geest, hij dacht met een glimlach aan de
bestraffende tronie van de baas en dacht aan de onbekende jonge man, zooals die in
't eerst stil aan zijn hoektafeltje zat. Achter het sombere dreigende gebaar van deze
stond het onbekende groote stadsleven, iets van het woelige wereldleven voelde hij
en aan die arbeider te denken, wiens oogen hem van iets bekends en liefs zwijgend
vertelden, diens gave sterke stem te hooren, die niet ruw was, noch zijn spraak zooals
hij had opgemerkt, gaf hemzelf een kracht die zijn kinderlijke weemoed, het heimwee
naar zijn moeder, voor een wijle te niet deed.
Hij ging dapper zijn werk aanvangen. Even schrok hij daarna bij het onwillekeurig
tellen van de avonduren die hem nog wachtten. Hij zou klaar zijn lang vóór bedtijd.
't Werd nu schemerig en triestig. Hij draaide aan 't knopje van 't electrisch licht.
Buiten zag hij nog het bleeke doode daglicht, maar binnen was alles nu veel beter.
Hij deed de gordijnen toe en voelde zich even warm, behaaglijk. Vreemd tooverding,
dat inwendige lampjeslicht! Nu voortwerken en daarna....
Hij wist plotseling dat hij daarna toch de afspraak met de jongens uit het eetlokaal
zou nakomen. Toch wel rijk aan gebeuren zoo'n dag, waarin je goed kon werken en
dan nog allerlei in de stad kon beleven! Prettige jongens wel die hij gevonden had,
hij wou ze niet weer verliezen. Ze
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hadden 't met hun branie-grapjes afgelegd tegenover de stillere grootere gast, maar
wat zou dat?
Een uur later zwierf hij door drukke straten om de makkers te vinden, voelde zich
intusschen niet gehaast en liep in het prettig en trotsch bewustzijn dat hij zich bevond
op nieuwe, onbekende wegen. Hij ontmoette de jongens na een wijl en de eene, wiens
beurs leeg was, verkwanselde hem een klein geïllustreerd boekje voor de kosten der
bioscoop; ze liepen vervolgens, dicht naast elkaar, eensgezind en kameraadschappelijk
samen daarheen. Ze spraken nu, ernstiger en vertrouwelijker dan 's middags, over
hun omstandigheden, zij waren sjofel en hadden geen idealen dan die schuil gingen
in de glans van de bioscoop en de latente treurigheid van arme zwervertjes schemerde
door hun kleineerend-ernstig gepraat en hun jolige grapjes heen.
Tonie liep mee in het besef dat hij 't niet zelf was die hier met ongegeneerd-luide
stem af en toe zich hooren deed, hij voelde evenveel weemoed als lust in zich ten
opzichte van dit avondvertier, maar een vage opgewondenheid droeg hem voort en
hij hoorde met belangstelling naar het relaas dat zijn makkers van hun leven gaven
en meende: zij hoorden heel goed alle drie bij elkaar, alle drie waren zij meest aan
zichzelf overgelaten en zij konden pret maken of het eenzaam hebben zonder dat de
overige menschen zich daar om bekommerden.
Eensklaps schokte hij op, want hij zag de jonge arbeider uit het eethuis, die wat
slenterend hen tegemoet kwam; - er ging een wonderlijke kracht uit van die gestalte
die forsch en eenzaam tusschen het andere haastig-drukke volk zich bewoog; zijn
oogen zagen onverschillig om zich, toch zat er gloed in die oogen, iets dat deed
denken aan moed en aan..
Aan liefde, dacht Tonie, maar het donkere meisje stelde hij zich daarbij niet voor
oogen. Zijn makkers hadden Caspar Bleeker ook opgemerkt en lachten om het
verstrooide, dat in zijn slentergang, zijn dwalende blik was uitgedrukt, alsof zijn
gedachten ver waren en iets zochten.
‘Hij zoekt der en kan der niet vinden, ze heit een ander genomen’, spotten ze onder
't voorbijgaan en ‘Zwarte Anna’ zeiden ze half-luid sarrend, terwijl Tonie hoogrood
werd omdat hij vreesde dat de gehoonde het zou hooren ondanks de roezemoes der
straat. Maar diens vage blik gleed onverschillig langs hen heen en hij herstelde zich.
‘Zou hij der wel zoeken?’ vroeg hij daarna ernstig en wat geheimzinnig en om die
plotselinge ernst gaapten de twee anderen hem spottend-verwonderd aan. Zij waren
nu bij de bioscoop en gleden met de stroom de nauwe gang in naar het avondfeest,
waar de dolle jacht van de fantazie de innerlijke beelden verwarde, hij keerde tegen
de nacht eenzelvig in zijn straat terug, in de stilte waarin enkel het beeld van zijn
moeder, de herinneringen van vervlogen kinderdagen bleekschimmig verrezen.
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De volgende ochtend, opstaande in een zonnig omgeven, lag de dag van gisteren
voor hem als iets dat tot scherven vergaan was, hij voelde zich een heel andere dan
de jongen die gister, willoos en opgewonden, door de straten dwaalde, hij voelde
zich nu meer een ijverige flinke scholier, die van zijn toekomst iets groots wou maken.
Hij kreeg het boekje dat een der jongens hem had verkocht uit zijn zak en keek het
in: een goedkoop verhaaltje van een verdwenen markiezin die na veel
wederwarigheden werd teruggevonden en in eer hersteld. Hij voelde zich boven
zulke lectuur verheven en dacht er over hoe hij verder zou handelen tegenover de
jongens bij wie hij zich zoo snel had aangesloten. De morgen had zooiets
bemoedigends, alles leek hem zoo licht, er waren zooveel goeie dingen in 't leven
die je doen kon, het was prettig jong te zijn en zich vrij in de wereld te bewegen.
Die middag zat hij weer met de twee aan dezelfde tafel in het eetlokaal, hij had
nu minder bewondering voor hen, daar hij zich reeds zelf met de omgeving vertrouwd
voelde, doch hij was even kameraadschappelijk, want er was toch in hun lot een
gelijkheid die hen verbond. Hij gaf het boekje met beslistheid terug aan de vorige
eigenaar. ‘Da's niks voor mij, ik lees zulke malle verhaaltjes niet,’ zei hij forsch,
omdat hij er trotsch op was andere lectuur te kunnen waardeeren, hij was ook
kinderlijk gereed al 't moois dat hij op dit gebied wist te vinden tot gemeen goed te
maken voor hun alle drie. Doch de jongen die 't aanging was gekwetst en vond het
een paskwillige hoogmoed zijn boekje te minachten, - vriendschap sluiten was niet
zóó gemakkelijk als 't gister leek ondervonden hij en Tonie allebei, maar juist daarom
wou deze zich vooral vandaag niet terugtrekken en ze kwamen weer alle drie tot een
afspraak voor 's avonds; de bioscoop was nu uitgesloten om de beperktheid der
geldmiddelen.
Caspar Bleeker was die middag niet in het eethuis. Tonie had hem terstond gemist
en wachtte hem onder het eten voortdurend, ofschoon 't gesprek met de makkers hem
afleidde. En toen 't hem bij het heengaan eindelijk duidelijk werd dat hij zijn held
deze keer niet zou zien, zonk er iets in hem en hij wist onder het teruggaan naar huis
dat het de forsche vreugde van deze dag was die wegzonk. En het was niet mogelijk
dat hij zijn moeder eensklaps voor zich zou zien, hier in de bekende straten, ergens
uit een winkel komende zooals dikwijls hiervóór gebeurd was, - en dan liepen ze
gearmd en vlug, met de boodschappentasch slingerend terzij, kibbelend of schertsend,
een straatje om naar huis. Wat was alles stil en kil als je alleen woonde!
Maar was dat niet iets als een wonder? - daar zag hij bij een hoek van een straat
op eenige schreden afstand de bekende gestalte die hij in 't eethuis had gemist. De
jonge man had dezelfde slentergang als de vorige avond, Tonie volgde hem
voorzichtig op eenige afstand en na een korte
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wandeling zoo achter elkaar ging de arbeider met een sleutel ergens een huis binnen,
zijn tehuis blijkbaar. Tonie keek naar het nummer toen hij daarop voorbijliep.
Waarom? Hij wist het niet. Hij ging dan snel naar zijn eigen huis dat niet ver meer
was.
En 's avonds liep hij weer met de twee jongens en verbloemde hen niet dat hij
voortaan anders wou leven: goed studeeren, veel lezen en veel weten. Hij wist dat
dit voornemen wankeler stond dan hij voorgaf, over de jongens kwam een onnoozele
verwondering, ze lachten hem uit om zijn brave gemoed en beseften enkel dat hij
vele avonden eigenwijs wou wegblijven van de straat.
Ze dwaalden door een schemerig stadspark; de armoe van de stad was nu daarheen
getrokken: groote groepen werkloozen en andere gebreklijders, een warrende bende
misdeelden, die 't park door naar een ander stadsdeel zwierven in zwijgend betoogen.
Diezelfde avond werd er een bom gegooid die een breed handelsgebouw in een
stille buurt gedeeltelijk vernielde. Het behoorde aan een maatschappij die pas een
aparte bekendheid had gekregen door het streng weren van roode elementen onder
haar personeel. Een bewaker werd gewond en de dader was verdwenen toen er volk
en politie kwam opdagen. Tonie stuitte bij 't huiswaarts keeren op de bewogen
menigte, hij droomde die nacht opgewonden van oproer en gevaar.
De volgende middag zag hij Caspar Bleeker terug op zijn plaats in de hoek van
het eetlokaal. Het leek hem deze keer dat de arbeider naar hem en ook naar de anderen
keek alsof hij had willen spreken. Er kwam geen gezelschap bij hem.
Toen Tonie opstond, nadat de arbeider reeds was heengegaan, bemerkte hij op het
tafeltje waar deze gezeten had een voorwerp dat de bezoeker blijkbaar daar vergeten
had. Vastbesloten ging hij er naar toe, het bleek een vuil oud étui te zijn, Tonie nam
het weg en stak het in zijn zak. Een der meisjes die bediende zag dit wantrouwend
en verwonderd aan en hield hem staande toen hij wou wegloopen. Ze vroeg
onvriendelijk waarom hij dat ding wegpakte en liet hem nog niet gaan op zijn
verklaring dat hij het de eigenaar zelf terug zou brengen, eerst nadat hij het étui weer
uit zijn zak had gehaald en zij zich tezamen overtuigd hadden dat het oud en
waardeloos was en niets bevatte, keerde zij zich onverschillig af. De jongens, niet
begrijpend wat voor grap hij met het étui wou uithalen, giegelden verbaasd en werden
niet wijzer toen ze daarna met Tonie enkele straten ver opliepen.
Die avond maakte Tonie met veel zorg zijn schoolwerk af, plichtgetrouw alsof er
iemand naast hem stond die hem dwong tot nauwgezette en geduldige ijver. Toen
hij klaar was stond hij dadelijk op om uit te gaan en hij bloosde alsof een stem tot
zijn hart had gesproken.
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Hij belde eenige minuten later aan bij het huis waar Caspar Bleeker woonde en vroeg
naar hem. Een onverschillige stem riep: ‘drie hoog’, hij klom de onbedekte trappen
op en vond op de portalen geen levend wezen. Na de laatste trap stond hij besluiteloos.
Hij wist niet anders meer dan dat het een dwaze onderneming was hierheen te gaan
en alleen een sterke nieuwsgierigheid, een vage avonturenlust, dreef hem op dit
oogenblik om niet terug te gaan, doch vrij hard op een der deuren te bonzen.
De deur ging open en hij stond eensklaps voor Caspar Bleeker, er vloeide een
bleek licht uit het vertrek naar de donkere ruimte waar Tonie stond, een kilte kwam
over hem alsof zijn intiem plannetje nu de mislukking nabij was. Maar de oogen, die
hij vaag in de verte ontmoet had, keken hem nu van nabij scherp en verbaasd aan en
hij moest zijn verklaring uitbrengen. Hij gaf het étui, zei hoe hij 't gevonden had en
was beschaamd om de onnoozelheid van dit voorwendsel.
‘Kom je voor dat ding alleen hier?’ vroeg de jonge man wantrouwend en Tonie
antwoordde, zelf verbaasd over zijn vrijmoedigheid: ‘Ik wou ook graag kennis maken.
Mag ik dat?’
De deur ging verder open en Casper ging terug in het vertrek, Tonie meende iets
als een gebaar gezien te hebben dat hem noodde tot volgen. Hij trad mee de
zolderkamer in, het late dagschijnsel viel op hem en hij voelde de
donker-wantrouwende oogen sterk op zich gericht. Hij stond even beweegloos, het
zwijgen van de ander beklemde hem, hij greep zich dan vast aan zijn trots, wendde
zich bruusk tot de jonge man en zei: ‘Ik ben geloof ik een indringer, ik zal maar weer
weggaan, je hebt me niet noodig, hè?’
Hij wachtte in spanning en zag dat de ander zijn houding wijzigde. Hij scheen
nieuwsgierig te worden en daarom toeschietelijker.
‘Je kan ook nog wel wat blijven als je dat wilt,’ zei hij en Tonie nam dadelijk
vastbesloten op een der stoelen plaats.
‘Woon je hier alleen?’ vroeg hij.
‘Ja,’ antwoordde Caspar. ‘Ik heb dit hokkie voor mij alleen. Is daar iets bijzonders
aan?’
‘Nee,’ zei Tonie. En weer voelde hij de blik van de ander scherp en wantrouwend
op zich gericht, het was of hij zich tegen een onzichtbare vijand moest verdedigen.
‘Kom je vaak eten in dat volkshuis?’ vroeg hij en voegde er voor hij 't antwoord
afwachtte aan toe:
‘Ik ga der voortaan alle dagen naar toe, ik vind niet dat je der zoo goed eet als
thuis, maar zoo'n lokaal waar je allerhande menschen ziet vind ik wel prettig. Ken
je die jongens waar ik mee aan één tafeltje zat? Ik ben al een paar avonden met ze
uit geweest, ze zijn wel aardig, al zijn
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ze geen van beide erg ontwikkeld. Maar dat kan me niet schelen’.
‘Dat kan mij ook niet schelen,’ zei Caspar lakoniek en vroeg even later: ‘Ben jij
dan wel erg ontwikkeld?’
Tonie werd vuurrood om de spottende toon waarop dit gevraagd werd en hij
antwoordde eerst niet. Een weinig later toen de oogen van Caspar hem nog steeds
vragend aankeken zei hij koeltjes: ‘Och, ik geloof 't niet, nog niet’. En Caspar
aanziende ging hij voort: ‘Ik zal 't ook wel niet worden, want ik kan 's avonds niet
bij mijn boeken blijven, ik ga toch de straat op, al neem ik me voor om 't niet te
doen’.
‘Waarvoor de straat op?’ vroeg Caspar, schijnbaar onverschillig.
‘Om niets, om een beetje pret te hebben,’ antwoordde Tonie en keek naar de grond.
Na een pauze vroeg Caspar: ‘Je bent toch niet alleen, daar waar je woont, net als ik
hier?’
Tonie antwoordde niet dadelijk. Na weifeling zei hij, terwijl hij de ander weer
aanzag: ‘Denk je dat ik hier kom omdat ik 't eenzaam heb?’ Hij voelde tranen in zijn
oogen komen die hij met geweld terugdrong. ‘Ik kom alleen hier omdat ik je meer
van dichtbij wou zien,’ zei hij dapper. ‘Ik ga aanstonds weer weg, ik zal niet
onbescheiden zijn’.
‘De straat op?’ vroeg de ander, weer met wat spot, maar Tonie merkte daarna dat
zijn oogen, zachte groote oogen thans, hem bewogen aanzagen.
Hij is vast niet veel ouder dan ik, dacht Tonie plotseling. Maar hij is veel grooter
en sterker!
‘Ja, misschien de straat op, waarom niet?’ zei hij uitdagend en voelde daarbij hoe
de moed hem in de schoenen zonk. Waar was toch zijn goede voornemen om ijverig
te studeeren? Meende hij wat hij zei of niet?
‘Blijf dan liever hier vanavond,’ klonk het ineens en de vreugde dreef sterker de
tranen naar zijn oogen, zoodat ze over zijn wangen rolden en toch wilde hij dit
kostbaar oogenblik niet bederven door die ongepaste weekheid. Hij bedwong zich
zoo gauw hij kon en zei ferm: ‘Als je 't goedvindt, dan wil ik graag blijven’.
‘Ik vertrouw je omdat ik je heb zien huilen,’ zei Caspar. ‘Anders zou ik je voor
een spion houden’.
‘Een spion?’ vroeg Tonie verbaasd.
‘Nou, waarom niet?’ vroeg de ander onverschillig. ‘Ik ben lid van een club die
wel es 't een en ander doet tegen de maatschappij. - We komen in opstand tegen de
maatschappij,’ voegde hij er zakelijk en afdoende aan toe.
‘Ben je lid van de revolutionaire partij?’ vroeg Tonie, even correct en gewichtig,
ofschoon hij niet recht wist waarover hij sprak.
‘Och nee, 't is een club van een man of zes,’ zei de ander ongeduldig. ‘Laat dat
nou verder maar rusten, ik vertel je daar toch niet meer van op 't oogenblik’.
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Tonie zweeg over 't onderwerp en was niet eens nieuwsgierig naar 't geen hem niet
verteld werd. Hij was blij dat hij 't vertrouwen van Caspar gewonnen had, deze vriend
moest oneindig belangrijker zijn dan de jongens met wie hij pas was uit geweest. Hij
wilde niet het een of ander betreffende hem weten maar alles en daarom kwam het
er niet op aan wat hij 't eerst vroeg en wat hem 't eerst werd meegedeeld. Hij was
gevaarlijk, hadden de jongens gezegd en dat hield verband met die club, begreep
Tonie.
Zou hij van die bom afweten? Tonie kleurde even, niet over de vriend, maar over
zichzelf. Als Caspar zijn gedachte kon zien zou hij hem weer voor een spion houden.
‘Het is prettig en gezellig hier,’ merkte hij op, nadat zij elkaar nog wat zakelijke
dingen van hun leven hadden meegedeeld.
‘In dit hok?’ vroeg de ander onwillig.
‘Ja. 't Is hier veel lichter dan op straat. 't Is misschien wat leeg, maar dat hindert
niet als je er met z'n beiden bent’.
Caspar lachte wat norsch en vroeg even later: ‘Ben je niet een beetje bang voor
me? Je kent me toch heelemaal niet!’
Tonie voelde zich al vrijmoediger worden en antwoordde: ‘Ik ken je niet, maar ik
kan toch wel een beetje raden hoe je bent. En hoe je hier leeft zal me vanzelf wel
duidelijk worden als ik hier nu en dan mag komen’.
‘Heb je daar plan op?’ vroeg de ander half uitvorschend, half spottend. ‘Onzin,’
brak hij af, toen Tonie in antwoord van zijn belangstelling en genegenheid wou doen
blijken. ‘Heb je honger?’ vroeg hij bruusk, terwijl hij eetwaar voor den dag haalde
en op tafel bracht. Zij aten samen enkele boterhammen en Caspar zei onderwijl
terloops: ‘Je hebt zeker veel boeken thuis?’
‘Niet veel, maar wel goeie boeken,’ zei Tonie.
‘Ik heb er hier zelf ook nog een,’ merkte Caspar op. En hij haalde uit zijn zak een
boekje dat Tonie dadelijk herkende als een exemplaar van het verhaal der verdwenen
markiezin. Hij keek verschrikt en durfde van zijn minachting, die hij zoo grif geuit
had tegenover zijn tafelgezel, nu geen blijk geven. Doch Caspar keek hem met
donkere, snelbegrijpende blik aan.
‘Vond je dat nou een mooi verhaal?’ vroeg Tonie ter afleiding. Hij kreeg eerst
geen antwoord. Een groote weifeling, een angstige groote vraag scheen in het gemoed
van de ander om te gaan. Zooveel belang kon hij toch niet bij dat verhaal hebben?
dacht Tonie, terwijl hij hem beschouwde.
‘Je krijgt het niet meer onder je oogen,’ zei Caspar ruw schertsend en wierp het
boek terzij.
‘'t Was van een mooi meisje, een goddelijk mooi meisje,’ zei hij dan vertrouwelijk
en met wat vuur, en Tonie keek even vóór zich, lachte dan hardop. Iets dreigends
kwam even in het gezicht van de ander, doch Tonie
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vroeg schuchter-spottend, de oogen naar de vloer gericht: ‘Was je dan verliefd op
der? - op die mooie markiezin?’
En hij voelde dat hij donker werd gadegeslagen en wachtte in spanning of de ander
hem soms zou aanvatten en de deur uitgooien. En toch wist hij dat dit niet gebeuren
zou. Hij wist dat hij nog wel iets gevonden zou hebben om dat op 't laatste oogenblik
te verhinderen. Maar de ander vatte hem zelfs niet aan.
Toen Tonie opkeek zag hij dat Caspar hem een oogenblik had vergeten. Voor wie?
voor wat? Hij geloofde dat het wel voor dat donkere meisje kon zijn, die ze zwarte
Anna noemden.
‘Ik ben heelemaal niet verliefd,’ bromde Caspar. ‘Wel es geweest, al was 't niet
op een markiezin, maar nou niet. 't Is nog al een tijd om verliefd te wezen!’
‘'t Is een tijd voor - wat anders, hè?’ zei Tonie nu ernstig en veelbeteekenend. Hij
begreep dat Caspar's uiting verband hield met diens rooie gevoelens en zag met
zwijgende aandrang de ander aan.
‘Je wou wel es weten hoe ik eigenlijk ben, hè, al zeg je dat je 't wel raden kunt,’
zei Caspar een weinig scherp. ‘Ik ben een vrijgevochten kerel. Meer valt er niet van
te zeggen’.
‘Ik wil in elk geval graag hooren wat voor soort denkbeelden jullie hebben,’ zei
Tonie, hem ernstig peinzend aanziende. ‘Jullie van die club’.
‘Denkbeelden?’ kwam de ander minachtend. ‘Nou ja, natuurlijk’, deed hij achteloos
volgen en: ‘Heb je dat meer bij de hand gehad?’ vroeg hij na pauze spottend.
‘Ik heb nog wel een vriend. Bedoel je dat?’ vroeg Tonie aarzelend.
‘Ja. Wat voor soort?’
‘Een jongen waar ik mee naar school ging vroeger. We houden nu briefwisseling
en we gaan samen een tocht maken in de zomervacantie’.
‘Zoo,’ zei Caspar langzaam. ‘Nou, ik heb op 't oogenblik vacantie. 'k Ben
werkloos’.
‘En?’ ving Tonie aan te vragen, maar hij durfde niet verder. Wat hij vragen wou
stond echter duidelijk in zijn oogen te lezen, zoodat Caspar antwoordde: ‘O, ik heb
nog genoeg om geen honger te lijen, dat zie je immers? Je had zelf honger daareven
en wie zou je brood gegeven hebben als ik het niet gedaan had?’ voegde hij er
uitdagend aan toe.
‘Ik had zelf nog wat kunnen koopen van mijn zakcenten,’ zei Tonie, haast
fluisterend en kleintjes. Caspar lachte hard en kort, dan zei hij met woeste heftigheid:
‘Wij zijn de bestolenen, de uitgezogenen in de wereld. Daarvoor werken we en
daarvoor zetten ze ons op straat als ze lust hebben. Maar de ommekeer zal gauw
komen!’
(Slot volgt).
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Voorwereldlijk landschap
door J. Slauerhoff.
Door 't slikmeer breken smalle steenkoollagen,
Als zwart ijs, bovenop met asch beslagen.
Het glanst op versche breuken en verbrokkelt snel
Verre springbronnen sissen hoog en fel.
Het dieptegas welt op, dampbellen bersten.
Een mastodont, verdwaald van 't grondig land,
Plonst door een zware laan moerascypressen,
Zakt af in 't dras, opstekend slurf en tanden:
Twee spitse blaren bij een kronkelende plant.
Zaagtandige bekken gapen uit het drab,
Over schubstammen beent een monsterkrab.
Boomvarens groeien sterk op verre randen.
De zon staat groot en vaag, een ronde damp, te branden.
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Nôfrit
door J. Slauerhoff.
Was 't waar, dat uit het balsemend Verleden
Lichamen wel, geen levens komen bloot,
Waart gij dan zoo gebleven;
Uw lieflijkheden
Als ingehouden adem door uw leden?
Gij zijt niet dood
En zult als ik vertrouw bewegen!
Begint uw borst te beven?
Worden uw trekken zachter
Uw oogen groot?
Uw armen weren uw gewaden achter
Uw tenger lijf, gij komt naar voren
Alsof ge een diep gevaar ontvloodt.
Is het dan mooglijk naar elkaar te leven,
Zoover uiteen geboren,
Over een tijd die u van mij verstoot?
Een vloedgolf loopt door alle eeuwenzeeën
Een baar bewoog ons tweeën....
Als leefde ik vroeger en waart gij niet dood.
(Grafbeeld van Nôfrit, Louvre).
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Kroniek.
Louis Couperus †.
‘Zijn gemis ondenkbaar....’ Ik schreef het twee maanden geleden. En nú al, nu al
móeten wij het ons indenken, dat ‘ondenkbare’. Couperus, de groote Couperus is
gestorven. Zijn stem verklonken....
Dat hij zoo'n nutteloos leven geleid had, schreef hij zelf eenige jaren geleden. Dat
hij ‘alléén-maar’ een-stuk-of-wat romans geschreven had.... Nutteloos inderdaad.
Zijn kunst en schoonheid, is geestigheid iemand tot nut? Zij zijn ‘alléén-maar’ het
zout des levens - voor geen nut ter wereld zouden wij ze willen ruilen.
Eeren wij de nagedachtenis des modernen toovenaars.
H.R.

Boekbespreking.
Johannes Tielrooy, Conrad Busken Huet et la Littérature française, essai
de biographie intellectuelle; Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & fils; Paris,
Champion, 1923.
Dit tamelijk uitgebreide werk (300 blz.) over onzen grooten criticus is het proefschrift,
waarop de heer Tielrooy, zoowel te Parijs als te Amsterdam, tot doctor in de letteren
werd gepromoveerd. Is het niet een loffelijk voorbeeld? Mij dunkt, wij mogen den
laatsten wetgever op het gebied van ons hooger onderwijs dankbaar zijn, dat hij
aanleiding gegeven heeft tot dergelijke krachtsinspanningen. Ernstige en diepgaande
monografieën over onze groote schrijvers, ziedaar een soort schrifturen die in de
vaderlandsche letterkunde steeds te veel ontbroken heeft.
Met zijn woorden ‘essai de biographie intellectuelle’ bedoelde de heer Tielrooy,
dat hij geen ‘levensbeschrijving’ in den ouderwetschen zin heeft willen geven, d.w.z.
een beschrijving van de uiterlijke feiten, daden, gebeurtenissen, waaruit een leven
immers slechts in schijn bestaat*), en ook niet den ‘roman’ van Busken Huet, d.w.z.
de geschiedenis zijner voornaamste gemoeds- of (beter nog) zielsbelevingen, doch
een ‘biographie intellectuelle’, d.i. de beschrijving van een geestesgang, een
intellects-ontwikkeling. Ook zoo gezien is deze ondertitel nog iets te veel omvattend,
Dr. Tielrooy zal het toe moeten geven, immers zijn verhaal bevat bijna uitsluitend
Huets wel-is-waar zeer talrijke, doch lang niet alleenstaande bemoeiingen met de
fransche litteratuur. Het bedoelde ook niet meer te bevatten - zie den hoofdtitel!
Welke neerlandicus vult het aan en geeft ons Huet in zijn verhouding tot de
nederlandsche letterkunde? Of voelt

*) In verband hiermede verdient de eerste der ‘stellingen’ van Dr. Tielrooy hier vermelding.
Zij luidt als volgt: ‘De studie van de hoofdwerken der groote schrijvers, het definieeren van
hun geest en gemoed, het bepalen van de plaats die zij innemen in de evolutie der beschaving,
is van grooter waarde dan het zoeken naar bijzonderheden over hun leven in de maatschappij.
Door Sainte Beuve is aan dit laatste soms te veel beteekenis toegekend.’
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wellicht dezelfde Dr. Tielrooy zich ook hiertoe in staat? Dat zou prachtig zijn en zijn
‘biographie intellectuelle’ op de meest waardige wijze vervolledigen.
Afgezien van deze kwestie, het werk totnogtoe door Tielrooy verricht moet rechtaf
uitstekend genoemd worden. Zijn schrandere en beheerschte geest bleek de ware om
dien van Huet te verstaan en voor ons te kenschetsen. Gelijk Busken Huet toont
Tielrooy een warm en menschelijk begrijpend hart, maar tevens een scherpen en
koelen geest te bezitten. Hij keurt en schift met vaste hand, zonder eenige opwinding
of dweperij. Toch is hij iemand die bewonderen kan en die graag bewondert. Zooals
bijna van zelf spreekt wijst ook dit geschrift op het merkwaardig en velen
verwonderend feit, dat Huet - gelijk zijn meester Sainte Beuve - niet, of niet genoeg,
notitie genomen heeft van sommige der allergrootste fransche schrijvers. ‘Il na pas
été tout à fait juste pour Balzac, Stendhal, Vigny, Flaubert, Leconte de Lisle,
Baudelaire....’ In 't geval van Sainte Beuve, merkt Tielrooy terecht op, kon men aan
jaloezie denken, niet alzoo bij den vreemdeling Huet. Inderdaad - doch is een tekort
aan de krácht tot bewonderen niet bij vele toch overigens voortreffelijke, en vooral
geestige, critici waargenomen? Ik wijs op Frans Coenen. Geest en pittigheid vinden
in het schrijven over gelijken of minderen, over.... niet al te zeer imponeerenden,
gemakkelijker uiting. Bewondering schijnt ons altijd wat af te stompen, extatische
bewondering - evenals de meesterwerken zelf trouwens - lijkt vaak ietwat bête.... En
er is nog iets anders. Vergelijken wij-lezers niet onwillekeurig het werk van den
criticus met zijn onderwerp? En is de behoefte, onder alle omstandigheden in de
eerste plaats een behoorlijk figuur te slaan, niet ieder onzer - en ons Hollanders
misschien nog wel meer dan anderen - aangeboren?
Doch zie, er zijn ook critici, die.... kúnnen en dúrven voluit bewonderen. Die zich
geven, en niet ‘verlegen’ zijn, niet denken aan hun figuur. Men mág hen vergelijken
met hun meerderen. Bij die vergelijking zullen zij .... afvallen, in zekeren zin; welnu,
wat zou dat? Is het niet juist hun bedoeling, of een deel daarvan, te zeggen: zie, hoe
groot deze mijn verreweg meerdere is? En daarbij, men kan af-vallen, in zekeren
geestelijken zin, en toch volledig overeind blijven in een anderen, een hoogeren, als
karakter n.l., als mensch van geest- en gemoedskracht. Men kan bescheiden zijn en
fier, men kan onder alle omstandigheden een gave en waardige persoonlijkheid
blijken. Ik geloof dat Johannes Tielrooy tot deze soort van critici behoort en ik hoop
dat.... niet enkel de fransche, maar ook de nederlandsche litteratuur daar zeer veel
van profiteeren zal. Wie dit boek over Busken Huet geschreven heeft - een
ontzagwekkend werk, dat behalve critisch inzicht en schrijftalent een enorme mate
van volharding en toewijding vereischte - die heeft als criticus en litterair-historisch
essayist zijn toekomst in de hand.
H.R.
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Edgar Gevaert, In den Hof der Liefde. Antwerpen, ‘De Sikkel’; Santpoort,
C.A. Mees, z.j.
‘Hierin zijn gedachten’ aldus vangt het kleine bijzondere boekje van den heer Gevaert
aan - en als fijn gedachtewerk, derhalve niet als poging-tot-beelding valt dit
‘oorlogsboekje’ dan ook te beschouwen. ‘Wij hebben deze gedachten allen gehad in
onze jongde, toen wij ziekelijk en lichtgevoelig waren, en nog niet ernstig, of niet
aan het leven gedacht hadden. Maar wij zijn spoedig onzen hoogmoed gewaar
geworden....’ ‘Thans hebben wij den hoogmoed verlaten: ziet ons nu: zijn wij
nederig?’
Het is een klein boekje in drie gedeelten. Gedachten ‘voor vrede’; gedachten ‘voor
rijkdom’; gedachten ‘in den Hof der Liefde’. De gedachte voor vrede zijn geweven
rond een simpel gebeuren: het bezoek van een geestelijke-der-gevangenissen aan
een opgesloten ‘dienstweigeraar’, een ‘landverrader’; want het is oorlog. En hoe
geestig is dit stuk, hoe fijn en wijsgeerig goed doordacht! In eene rijke taal,
oudtestamentisch angehaucht, wordt hier een probleem behandeld, hetwelk wij op
vele manieren, in krantjes en brochuurtjes, slecht verdedigd hebben bevonden, en
het voortreffelijke eraan is, dat hier iets persoonlijks tot ons spreekt, eene persoonlijke
aanvoeling en doordenking van een bekend gegeven, zoodat iets bijzonders ontstond;
zoodat het dáárdoor wezenlijk nieuw was. De gedachten voor rijkdom vormen eene
beschouwing over de wereld als den hof ‘gegeven door God aan den mensch om in
te werken,’ en waar slechts rijkdom is ‘met het werk’. De gedachten in den Hof der
Liefde voeren naar ‘de stilte van middernacht’ als ‘het Kindeke geboren’ is. Ik vind
dit alles zeer fijn en dichterlijk en getuigend van eene oorspronkelijke wijze van
innerlijk zien.
Ik heb bij de lezing van dit boekje herhaaldelijk teruggedacht aan Max Dauthendey's
‘Wanderbuch über die geflügelte Erde,’ verschenen nu reeds een kleine twintig jaar
geleden, en waarin, als in dit boekje van Gevaert, dingen stonden, die, gelijk een
criticus van die dagen het formuleerde, ‘sich nur mit Vernachlässigung des lyrischen
Eigensinns ergreifen lieszen’.
‘Het licht is geboren in het midden der zwartste duisternis, en in het midden van
den donkersten nacht is het kindeke geboren. De zon is nogmaals opgestaan, de
wolken zijn aan het dooien en onder de regenvlagen is de sneeuw gesmolten. Het
waaien heeft van warme landen lauwte in zijn wind. De dampen drijven en de zonne
komt in het droge riet der blauwe wateren. De visch is opgekomen uit het geur. Wij
hebben met sneeuw overdekt gelegen, maar als het zaad dat in den beginne gezaaid
is, als het kind in zijne slaap. En al wat woest was, is overgevaren. Er is niet meer
zoo zag men het. Als een kerkhof lag de grond begraven, als onder sneeuw. De aarde
was een steen, maar het leven lag er onder. Het leven is van hooge gewekt geweest,
en alles is opengegaan, alles is opgestaan, en als
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een kind uit warmte, uit witte lakens, zoo staat gij nu voor mij in nuchtere
zuiverheid.... De kevers vallen zat uit het ontvouwen der blaren. Alles wordt nu dikke
van de blaren, alles wordt nu donker in de blaren. Alles is gedempt en verloren in
den groei. De beke is gedempt, verloren in de lovers. De vogelen zijn gedempt,
gedoken in de blaren. De lammeren zijn niet meer huppelende op de hoogte der
weide..... Zijt gij in de diepte der wouden, ligt gij op de toppen der bergen?’....
Het aangehaalde - uit In den Hof der Liefde - zal voldoende zijn, om te doen
beseffen hoe hier, anders dan een preekend gedachte-mensch, een dichterlijk Droomer
aan het woord is, bij wien doorheen den plechtigen ernst van zijn betoog, achter de
strakke teruggehoudenheid, de sterke bedwongenheid der woelende emotie, toch de
brand der waarachtigste ontroering bespeurbaar is. En bij wien de menschlijkheid
zonder versiersel is, noch van valsche nederigheid, noch van pronkenden hoogmoed.
Deze schrijver, op wien ik de aandacht vestig, (maar lees zijn boekje
in-'s-Heeren-naam niet in éénen uit!) komt mij voor als een zacht mensch, vol begrip
en vol mededoogen, nederig van hart, toch vol hartstocht voor het Ware en voor de
Rechtvaardigheid, die met van-gewonde-innigheid-verbleekt gelaat tot ons spreekt
van wel zeer diepe levensdingen. Spreekt vervoerd en staag zacht-hijgende.
En wanneer zijn oog soms even dieper gloeit, wanneer gij sceptisch glimlacht zoudt gij niet kunnen beseffen dat, voor dezen getuige, de man-van-twijfel moet
verschijnen als de zot van deze eeuw?
Hij weet het wel. ‘In Kunst’ zegt hij, ‘is geen twist. In Kunst is eenheid, Kunst is
ééne waarheid. Die in den godsdienst zijn der kunst, twisten niet, en breken zichzelven
niet tot niet. Zij zijn eenheid, en van eeuw tot eeuw in dienst van eene waarheid’.
D.TH.J.

L. Simons, Het Drama en Het Tooneel in hun ontwikkeling; Amsterdam,
Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur.
Als ik mij niet vergis bezitten wij Hollanders slechts weinig van dergelijke critische,
tamelijk volledige boeken over het drama en het tooneel. Wij zijn daarin de
buitenlanders immer verre ten achter, wij zijn vrij koeltjes gebleven tegenover een
onderwerp, dat in het buitenland altijd zoozeer de belangstelling had, en wij moeten
den heer Simons dankbaar zijn dat hij den moed en de kracht gehad heeft dit zoo
omvangrijke materiaal te ordenen volgens het inzicht van zijn kennis - critisch te
bezien, historisch niet alléén, doch ook volgens diepere maatschappelijke gronden,
en daarbij het wetenschappelijk volledige niet uit het oog verliezend. Zulk een boek
te schrijven, zóó dat het zou zijn een kunstwerk, in hooge mate boeiend en vol van
levens- en menschenkennis, doch daarnaast vol van de bewijzen eener litteraire
doorkneedheid - het zou
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een werk zijn waarmee bijkans heel een menschenleven gemoeid was.
Iemand als Brandes zou het misschien kunnen, de geniale, levenskrachtige Brandes
zou er een kunstwerk van gemaakt hebben. Hij die zestig jaren werkte (tusschen al
't andere werk door) aan zijn studie over Michel-Angelo - en wiens studiën over
Shakespeare heel een generatie met bewondering vervulde, hij zou de man geweest
zijn voor zulk een herscheppend, historisch werk.
Onze Nederlander mist de groote bewogenheid en de rhythmische taal van zulk
een essayist, maar heeft toch stellig vèle kwaliteiten. Hij is geen dor
wetenschapsmensch, zijn ontroering welt telkens op en geeft kleur aan het werk,
doch niet overal, en zijn taal is dikwijls wat droog, wat zakelijk. Maar zijn liefde die
minutieus werkte, verantwoordelijk en getrouw, zijn jaren lang vergaarde practische
tooneelkennis, zijn gaven van verstand en hart, zij waarborgen ons werk van degelijk
en aangenaam gehalte. Dit zal uitteraard een werk zijn om op te slaan; men mag er
met liefde in lezen, het nut zit 'm toch in de geordendheid der gegevens, het
aangetoonde verband. Zoo vinden wij na een pittige inleiding, waarin de schrijver
aan een wachtkamer van een station demonstreert wáár de chaotische handeling
ophoudt en de dramatische verwikkeling ontstaat, na een inwijdende beschouwing
vol treffende zaken over ‘de plastiek en het drama’, ‘het drama en het woord’ - een
bespreking van den alleroudsten oorsprong van het drama - vinden wij in ‘de lyriek
in het drama’ een aardige beschouwing ten aanzien van de koren in de Grieksche
drama's en bij Vondel, waarvan wij het volgende overnemen:
‘Zoo ik straks het koor den middelaar noemde tusschen toeschouwers en de
spelende personages van het spel, het is toch zeker niet minder de tolk geworden van
den dichter zelf die er zijn meegevoel, de verhevene levensbeschouwing in kon
openbaren, ongehinderd door eenige noodzaak om de rechten en het wezen van een
bepaald tooneelpersoon te eerbiedigen en te ontzien. Vooral in het Godsdienstige
treurspel van de Grieken en van onzen Vondel vinden wij den koorzang als hymme
aan de Godheid, die al het op het tooneel gebeurende beheerscht als een samenvatting
van des dichters onvoldoend uitgesproken bespiegelingen over dit gebeurende; bij
Aischylos zelf als de golf der dramatische bewogenheid. Het is of het gordijn wordt
toegetrokken en de aandacht der toeschouwers bepaald tot den moreel-religieuzen
ondergrond van het aanschouwde. Zijn stemming, ontstaan door de aanschouwing
van dit gebeuren tusschen bepaalde personen, wordt van het te persoonlijke verruimd
tot het algemeene; meegevoerd tot de algemeene wereldbeschouwing waarvan dit
bepaalde en feitelijke alleen als een symbool mag worden genoten - het persoonlijk
leed wordt aldus tot het algemeene verheven en gelouterd’.
Na een en ander te hebben aangetoond bij de Antigone van Sophokles
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‘het werk waarvoor de volksgunst hem met een generaalschap beloonde’, stapt de
schrijver over op ‘werkelijkheid en waarschijnlijkheid.’ ‘Het tooneel moet den
toeschouwer den indruk geven van hem de levende werkelijkheid te toonen en tegelijk
is haar vertooning niets dan schijn, de symbolische handeling ervan. Haar gansche
oogmerk moet altijd zijn door het gegeven voorbeeld de wijdere wereld te verbeelden.’
Deze overpeinzingen, door het kennismateriaal onderstreept, maken de lectuur zeer
lezenswaard, al zal het voor een leek, een amateur-lezer, wel wat al te ‘droge en te
lange kost’ blijken. Het derde deel, dat nog komen moet, en dat het tooneel van
Vondel tot heden omvatten zal, brengt ongetwijfeld velen op vaster grond. Dan - na
de inwijdende beschouwingen die de zaken van zeer vele kanten belichten - gaat de
schrijver over tot een bespreking van ‘het tooneel en zijn inzichten’ met platte gronden
van Grieksche tooneelen - van een Amsterdamsch tooneel in de 17e eeuw enz. enz.
- waarna hij zich wendt tot de verdeeling van de stof volgens de groote
cultuurperioden. Het indisch tooneel, het oud-Grieksche tooneel, het Romeinsche,
met Terentius en Plautus, de middeleeuwen met de mysteriespelen, de mirakelspelen,
de abelespelen, de kluchten. Dit alles vindt men in het ruim 300 blz. dikke eerste
deel. Het tweede deel grijpt, bij de renaissance, nog vele malen terug naar de oudheid
- in verband met de renaissance, Vondel, Hooft en Breero. Aardig is het te lezen over
Breero's Moortje en Hooft's Warenar, wier gegevens en inspiraties bij Terentius en
Plautus zijn te vinden, doch die door onze volop levendige, echt-hollandsche schrijvers
niet alleen zijn verhollandscht doch gelocaliseerd, veramsterdamscht.
Het herderspel met Aminta van Torquato Tasso voert tot een bespiegeling van wat
Breero in zijn Angeniet, wat Vondel in zijn Vredes-idylle ‘Het Landspel’ ontleende
aan de Italiaansche Herdersspelen met behoud toch van hun persoonlijkheid.
Dan het blij- en tooneelspel in Engeland. Engeland's tooneel heeft de bijzondere
liefde en belangstelling van den heer Simons. Shakespeare als middelpunt, Jonson,
Marlowe en hun navolgers. Bij het Engelsche drama, verdeelt de schrijver zijn stof
niet meer alléén langs de beide lijnen zooals: treur- of blijspel, romantisch drama;
doch hij begint fijner te splitsen ‘Het bloedwraak en misdaad-drama,’ ‘Het romantisch
historische Spel’ en.... ‘De treurspelen van de oppermenschelijke en van de voorname
zwakkelingen....’
Te veel biedt dit werk om er ook zelfs maar een vogelvlucht van te geven. Wij
staan er machteloos tegenover. Zooveel is er in vergaard, verwerkt, geordend en
bepeinsd, dat de lezer slechts tot deze rustige slotsom komen kan: te mijner tijd vind
ik er stellig iets naar mijn gading.
J.D.W.
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Étienne Moreau-Nélaton, Millet, raconté par lui-même. Tome I, II, III.
Paris, Henri Laurens, éditeur, 6, rue de Tournon, 1921.
In mijn studie over Millet in 1917 in dit maandschrift verschenen, schreef ik aan het
slot, na een litteratuur-overzicht te hebben gegeven: ‘'n Werk, waarin alles, wat de
hand van Jean François Millet voortbracht, in prent werd weergegeven, kwam ons
niet onder oogen. 'n Zoodanig boek uit te geven in October 1914 ware een passende
hulde geweest bij de herdenking van Millet's honderdsten geboortedag’.
Deze begeerde uitgave ligt thans in drie deelen naast mij.
't Stemt hoopvol, dat zoo spoedig na de verwoestende werking van den
wereldoorlog, deze schoone daad van den Franschen geest kon worden volbracht en
in zoo een monumentaal boekwerk Frankrijk's machtigen verbeelder van het leven
der boeren, die door William Hunt in zijn Talks on Art ‘de grootste man van Europa’
wordt genoemd, werd geëerd, niet door bewonderende woorden, maar door het toonen
in een overstelpend aantal reproducties van zoo ongeveer alles, wat Millet's
kunstenaarsgeest schiep. Dit wil nochtans niet zeggen, dat de uitvoerige tekst van
gering belang moet worden geacht, al komt deze pas in de tweede plaats in
aanmerking. Integendeel is het geen kleine verdienste van Étienne Moreau-Nélaton,
dat hij, bewogen door zijn liefde voor de kunst van Millet, waarin een groot hart zoo
ontroerend zijn menschelijkheid vertolkte, consciëntieus zijn geschrift verzorgde en,
voor zoover hij daartoe in staat was, de werken in innig verband ziende met het leven
van den kunstenaar, deze alle dateerde naar den tijd van hun ontstaan, zoodat het
thans mogelijk is geworden den ontwikkelingsgang na te speuren van Millet's kunst.
Als zoodanig kan zijn arbeid als een herziening van Sensier's levensbeschrijving
van Millet worden aangemerkt. Daar staat, om met een enkel voorbeeld te volstaan:
‘...malheureusement, il avait la mauvaise habitude de ne point dater ses compositions...
Pour nous, nous avons le regret de ne pouvoir assigner une date certaine à un de ses
plus charmants tableaux, la F e m m e a u r o u e t ...’ Dit komt voor in het 31ste
hoofdstuk van Sensier, waarin sprake is van het jaar 1869 en gaat vergezeld van een
héliogravure naar dat schilderij, zoodat er gemeend is geworden, dat deze Fileuse
uit dien tijd is. Moreau Nélaton nu schrijft bij zijn reproductie van dit werk ‘vers
1855’, wat mij, in verband met de zwaarheid der schildering, die sterke overeenkomst
heeft met die van de ‘Paysanne enfournant son pain’ (1854 - verzam. Kröller)
aannemelijk voorkomt, te meer, omdat ook Sensier verklaart ‘que la première pensée
de ce tableau ait été fournie à Millet par les souvenirs de sa jeunesse et de la maison
paternelle, notamment par le croquis qui représente sa soeur et dont on a vu la
reproduction à la page 13 du présent volume....’
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De bedoelde teekening van Emélie Millet werd in 1854 gemaakt, toen haar broer na
jaren weer te Gréville den vaderlijken grond betrad en gretig in schets en teekening
de dierbare dingen van het ouderlijk huis vastlegde. Hoewel nu Sensier van de ‘Femme
au rouet’ zegt, dat zij ‘n'est point une femme de Gréville, mais une femme de Barbizon
qui a posé devant lui’, lijkt 't mij niet zoo mis gezien, dat betrekkelijk kort na zijn
bezoek aan Normandië Millet deze Spinster schiep, machtiger en meer monumentaal
de synthese scheppend van dé spinster dan het schilderij, dat rechtstreeks naar de
teekening van Millet's zuster ± 1855 werd gemaakt en eveneens in het 2e deel van
Moreau-Nélaton staat afgebeeld (fig. 175).
Die teekeningen van Millet! Dat is het warme, kloppende hart van den Man en de
wereld zijner ziel!
Heerlijk, dat daarvan het derde deel tot slot in het ‘Album’ ruim vijftig geeft, ook
vooral daarom van zoo bijzondere waarde, daar ze zich zoo uitmuntend voor de
reproductie leenen en maar weinig of niets aan kracht verliezen, wat ook geldt voor
Millet's pastels, maar niet voor de prenten naar zijn schilderijen, die er wat berooid
afkomen, helaas! in dit anders zoo begeerenswaardig boek. Al te zeer ontluisterd
geeft bijv. het tweede deel ‘Le Greffeur’, die veel beter is bij Sensier.
Desondanks mag ‘Millet par lui-même’, gedrukt met mooie letter op zwaar blank
papier, geprezen worden als een kostbaar prachtboek, een verheuging voor de vrienden
van den grooten Meester van Barbizon.
Ik mag niet nalaten, dank te zeggen voor het recht, dat hij Alfred Sensier laat
wedervaren. Omtrent dezen levensbeschrijver van Millet, die met zoo groote zorg
en toewijding diens brieven en aanteekeningen bewaarde en het daardoor Paul Mantz
mogelijk maakte het standaardwerk ‘La vie et l'oeuvre de J.F. Millet’ in 1881 uit te
geven, las ik indertijd in The Studio (1902 Millet and Corot):
‘Mijnheer Charles Millet, de Parijsche architect, stelt ronduit vast, dat zijn vader
altijd dankbaar de sympathie en de hulp van Alfred Sensier erkende; en zijn oudere
zuster, Madame Saignier, die een volwassen vrouw was vóór haar vaders dood,
verklaart, dat Millet altijd zijn kinderen voorhield, Alfred Sensier lief te hebben en
te eeren naast ‘le bon Dieu’.
Met ingenomenheid vermeldde ik in mijn Millet-studie dit bericht, want ik achtte
Sensier, die ‘n'aimait pas beaucoup les académies; fut, dès l'origine, de la libre
académie de Barbizon’, hoog om zijn Daad van vriendschap voor den toèn verworpen
Millet. Nu stelle men zich mijn ontzetting voor, toen ik in ‘De Gids’ van 1904 (Aug.)
in een aanteekening van C. en M. Scharten-Antink bij hun prozagedicht ‘Barbizon’
las: ‘Dit deden (n.l. Millet's huisje uit geldzucht “verbouwen en vervillaën)” de
erfgenamen van een zekeren Sensier, die de eigenaar was van de kluis waar Millet
- zoogezegd om niet - woonde tegen vergoeding van wat
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schilderwerk.... Reeds bij zijn leven begon dit schatten te vertegenwoordigen, doch
toen Millet gestorven was, zette de “vriend en beschermer” de weduwe het huis uit.
Deze Sensier is dezelfde, die een werk over Millet heeft geschreven.’
Zulk een monster zou in werkelijkheid zijn geweest ‘l'ami le plus constant de Jean
François Millet’, smadelijk thans aangeduid als ‘een zekere Sensier’!
Dat wou er bij mij niet in en nòg geloof ik niets van deze beschuldiging. De
Schartens hebben te Barbizon geruchten vernomen, zijn op onderzoek uitgegaan,
naar ik vermoed, om te weten, wèten! Maar.... in datzelfde jaar kwam Richard
Muther's boekje, waarin ik lees: ‘In den kleinen Hause, das seine Witwe noch 16
Jahre lang bewohnte, strömten Besucher aus allen Teilen der Welt zusammen’. (p.
68). Ik kan daaraan toevoegen, dat de landschapschilder Hendrik van Bloem mij
mededeelde in 1901 nog Millet's atelier te hebben gezien bijna in den staat zooals
de Meester het gelaten had. Van dat oude atelier toonde hij mij een toen te Barbizon
gekochte prentbriefkaart, precies zòò er uitziende als de photo ervan in E. Michel's:
‘La forêt de Fontainebleau’ en ook in het hier aangekondigd boek, waarin ik tot mijn
geruststelling vind: ‘Nantis du petit patrimoine qui venait de leur échoir, rien
n'empêchait que Mme Millet et ses enfants poursuivissent leur vie sur les lieux où
la destinée l'avait fixée depuis tant d'années. Moyennant une légère augmentation de
loyer, Sensier leur consentait un assez long bail. La piété de la famille se gardait de
porter la main sur l'atelier où continuait de planer l'âme de celui dont la présence
avait fini de l'animer’. (III. p. 110).
Voor wat zijn erfgenamen ruim twintig jaar na zijn dood deden, kan men moeilijk
Sensier verantwoordelijk stellen, die niet ‘een werk’, maar hèt werk over Millet
schreef, waarvan Moreau-Nélaton loflijk getuigt, dat het is ‘une biographie pieusement
écrite.... un monument admirable, avec lequel il est difficile de rivaliser’.
Op het kerkhof van Chailly liggen de Groote dooden van Barbizon. Ook rust er
Sensier. Zijn portret komt in Moreau-Nélaton's boek voor onder die van al de
geestelijke vrienden-tijdgenooten van Millet. Zoo is het goed! Bij leven en dood een
der hunnen. ‘Sensier a été plutôt un batailleur qu'un critique’. Hij was onder de
bewonderaars der kunst van ‘La laideur magnifiée’ zoo niet de eerste, dan toch een
der eersten en zeker een der krachtigste verdedigers van ‘L'art pour l'homme’, waarvan
zijn vriend Millet de machtigste schepper was.
Zoo beleed ook Moreau-Nélaton het Levenswerk van Millet bij het schrijven van
zijn boek, dat hij wijdde aan de nagedachtenis van zijn vriend Alfred Lenoir,
getuigende: ‘C'est à sa flamme pour Millet que s'allumait celle dont je devais brûler
à mon tour’.
ANNE HALLEMA.
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C.A. van der Willigen bij Buffa te Amsterdam.
Wat een volharding, wat een energie, wat een jeugdigen durf zit er toch in Mej. van
der Willigen.
Zij, de schilderes van smaakvolle bloemenstillevens, die juist het tegenovergestelde
hebben van ‘dameswerk’, die forsch en krachtig van kleur en opzet zijn, trekt als een
jonge vrijbuiter de wereld in en teekent en schildert het stadsbeeld aan de kust van
Frankrijk, zwerft in Salzburg, Rothenburg, in München, en brengt daar studies van
mee.
En opvallend is het frissche élan waardoor die reisnotities zich kenmerken. Ze zijn
misschien niet alle even goed, dat kan moeilijk met reisschetsen, maar de meesten
zeggen ons toch iets van de schoonheid dier oude steden, sommigen zijn zelfs heel
mooi en meer geworden dan een schets.
Ik denk hier aan een bruinkleurige studie uit Chartres mee gebracht, die me - ik
weet niet waarom, en het kan mij ook eigenlijk niet schelen - aan de reisherinneringen
van Thijs Maris herinnert.
Het is een schilderijtje dat zoo prettig aandoet, doordat het de frischheid der eerste
impressie geheel heeft behouden. Wij zien hier wat de kunstenaresse geboeid heeft,
en wat zij - voor zich zelf - heeft willen vastleggen - hetzij om te bewaren als
herinnering - hetzij om er later nog eens op terug te komen.
Dikwijls toch zien wij ‘reisstudies’, die zoo ‘af’ zijn, dat ons de onaangename
gedachte opdringt alsof de maker ieder oogenblik zoekt naar een pittoresk geval om
daar iets van te maken dat ‘verkoopsfähig’ is - en dan kunnen deze studies naar de
mate van habiliteit van den maker wel eens knap zijn, wel eens handig, ze behoeven
ook niet slecht te zijn, maar juist datgene wat zelfs een studie tot een kunstwerk
maakt - de ontroering - ontbreekt.
Daar men mejuffrouw van der Willigen reeds sedert lang zal kennen als
bloemenschilderes met uitnemende kwaliteiten, was het ons een aangenaam voorrecht
eens op een andere zijde van haar talent te kunnen wijzen, waaruit niet minder haar
echte schildersnatuur naar voren komt.
R.W.P. Jr.

Lou Loeber bij Buffa te Amsterdam.
Het is wel een zeer groote overgang van mej. C.A. van der Willigen naar Mej. Lou
Loeber en wij vragen ons af, waarom heeft Lou Loeber niet nog eens eenige jaren
gewacht met een tentoonstelling van haar werk te houden. Het is nog zoo onzeker
van bedoelen, onzeker van kunnen, onzeker van richting.
Wanneer iemand - na een paar jaren academie en zelfstudie - haar (zijn) werk eens
wil exposeeren, dan is dit in de meeste gevallen om het
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eens te zien los van het atelier, tusschen andermans werk in; men krijgt er dan zelf
een meer onbevangen, een nieuwen kijk op, en kan de waarde ervan beter toetsen.
Om echter een tentoonstelling alleen van eigen werk te houden, daar behoort méér
toe; dàn willen wij in het werk van een kunstenaar een vastere lijn waardeeren, of
wij verwachten dat hij zich tot op zekere hoogte volkomen uitspreekt, maar niet een
allegaartje van studieus beginwerk en onvoldragen grepen naar wat men ‘nieuwe
richting’ zou kunnen noemen.
Ik moet deze laatsten term even toelichten, omdat ik niet graag geacht zou worden
er iets minderwaardigs mede te bedoelen; het is voor mij alleen een zeker soort
aanduiding van het schilderij waarbij de maker niet meer de werkelijkheid aanschouwt
maar de natuur volgens eigen inzichten in vlakken en kleuren tot een decoratieve
samenstelling opbouwt.
Nu heb ik deze ‘schilderwijze’ altijd beschouwd als alleen toelaatbaar voor
toegepaste-schilderkunst - voor glas-in-lood, voor mozaiek, voor naaldwerk - voor
tegels, waar de techniek d w o n g tot een terug brengen van vormen tot eenvoudige
omtrekken en de kleur tot vlakke tinten. Voor het losse ezel-schilderij met olieverf
is deze werkwijze m.i. absoluut onnoodig en daarbij tegenstrijdig met het materiaal
- tenzij men schablonen maakt. Bij dit bezwaar tegen de uitvoering, komt dikwijls
voor mij nog het bezwaar tegen de opvatting, die zich niet g e h e e l losmaakt van
de natuur, maar slechts ten halve.
Indien iemand een vlakverdeeling in lijn en kleur maakt en dit heeft geen meerdere
pretensie dan mooie groepeering, dan een aangenaam (of onaangenaam of een
bepaalde-sensatie-wekkend) effect te suggereeren, heb ik er vrede mede. Wanneer
iemand zooals ook de impressionisten op hun wijze gedaan hebben, de natuur
vereenvoudigt, een boom meer en-masse beschouwt, een landschap als een combinatie
van tinten aanziet, ook dan kan ik deze zienswijze billijken. Maar wanneer een
schilder beide opvattingen dooreenhaspelt, een vlakversiering wil maken met een
natuurafbeelding ten grondslag en deze vasthoudt in details, maar in groote lijnen als perspectivische verschijnselen bijv. - los laat, dan krijgen wij een tweeslachtig
wezen. Een vlak landschap loopt dan in de hoogte als een berg, een rij staande huizen
valt dan om, telefoonpalen reiken ten hemel, bruggen in het verschiet worden grooter
in plaats kleiner etc.
Deze tweeslachtigheid in opvatting nu, kenmerkt veel van het werk der jongeren
die zich op de ‘nieuwe kunst’ werpen, en die hetzij om de mode, hetzij door suggestie
meenen zóó te moeten schilderen.
Ik meende dit als inleiding te moeten zeggen tot het werk van mej. Lou Loeber,
omdat wij hier te doen hebben met het werk van iemand die, eenvoudig studieus
begonnen, de nieuwe richting is uitgegaan.
Wij zien hier academiewerk, niet exceptioneel maar ook zonder pretensie
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en als zij uit dit min of meer conventioneele stillevengeschilder langzamerhand los
zou zijn gekomen, bij geleidelijker overgang, was zij waarschijnlijk meer zichzelf
geworden. Nu is zij zonder merkbare wijziging plots in vlakke harde kleuren gaan
schilderen die ongevoelig zijn en aan het schilderij alleen de moderne ‘allure’ geven.
Wij zien, afgescheiden van het resultaat, niet den groei in het werk; vandaar dan
ook, dat ik 't mij best zou kunnen voorstellen, indien mej. Loeber over eenige jaren
heel wat anders zou maken, en dan kom ik tot mijn eerste gedachte terug dat het
werk van mej. Loeber nog niet van die kracht, overtuiging of persoonlijkheid is om
een geheele tentoonstelling te wettigen.
R.W.P. Jr.

Severini bij Huinck te Utrecht.
Er zijn in de verloopen maand twee tentoonstellingen geweest in den kunsthandel
Huinck, beide van belang: een portret-tentoonstelling en ééne, die o.m. een hier
onbekende Va n G o g h en enkele stukken van Fransche meesters liet zien: een
landschap van H e r b i n en eenige S e v e r i n i ' s. De Van Gogh en de Severini's
vormen een absolute tegenstelling. Het schilderij van Van Gogh is: L'Homme à la
Veste,’ uit Zwitsersch in Utrechtsch bezit overgegaan, en nu tijdelijk tentoongesteld
in het Centraal Utrechtsch Museum. Geschilderd gedurende den droeven tijd te S.
Remy, is 't niet één der sterkste, wel één der zeer emotioneele werken van Vincent.
Van Gogh en Severini, ze vertegenwoordigen de twee kunstrichtingen die altijd
min of meer naast elkaar bestaan, doch waarvan nu deze dan gene de heerschende
is: n.l. de hartstochtelijke en de redelijke, of de lyrische en de epische, de expressieve
en de componeerende. Deze vertoonen zich ook nu weer in hun verschillende
verschijningswijzen, en 't zal afhangen van den geest der tijden, of deze meer
individualistisch anarchistisch of meer organisch ordenend zal verloopen, welke in
de toekomst de leidende zal zijn, het z.g.n. expressionisme en verwante uitingen of
de componeerende richtingen die evenwicht en zuivere vormen zoeken, waarvan 't
cubisme één der nu verdwijnende uitingen was.
Severini, Italiaan-Franschman, oorspronkelijk impressionist, werd daarna een der
bekende cubisten.
Men heeft 't Cubisme beschouwd als een dwaasheid, een spelletje om de aandacht
te trekken. Het was een noodzakelijke overgangsvorm om van 't vervallen stijlloos
impressionisme weer tot stijl te komen. Daarnaar zoeken velen, langs verschillende
wegen. Ik denk in ons land o.a. aan Konijnenburg, aan v.d. Leck en Mondriaan, aan
Gestel. Er zijn er die zoo het schilderij maakten tot een decoratieve of geometrische
vlakvulling. Maar Severini, het schilderij als zoodanig behoudend, heeft 't weer
gemaakt tot een zuiver
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rhythmisch gecomponeerd geheel. De schilderijen die we bij Huinck van hem te zien
kregen waren: een groot olieverf, een staande Harlekijn, die de guitaar bespeelt,
melancholieke uitdrukking in 't terzijde gebogen gelaat, met een stad als achtergrond;
een stilleven bestaande uit muziekinstrumenten en bloemen, en eenige kleinere
stukken met gouache geschilderd: Pierrot- en Harlekijn-scenes. De voorstelling is
dus uit de verbeelding geboren, niet een beeld naar de natuur en evenmin een
voorstellingloos beeld. Ook is het niet een nieuwe persoonlijke verbeelding, maar
één die aanknoopt bij de Italiaansch-Fransche traditie, ontleend oorspronkelijk aan
't tooneel, doch geworden tot type van 't sentimenteele spel, 't spel van den humor
der liefde. Kenmerkend is 't, dat juist tot deze soort voorstellingen de schilder, die
weer evenwicht, vorm en stijl zoekt, terugkeert in onzen tijd, nu men weer zoekt naar
't symbool, de allegorie, de type o.a. ook in het masker.
De door het cubisme geoefende kwam, nu hij zich van het onderwerplooze
schilderij weer wendde naar een levensvoorstelling tot het in rhythmisch evenwicht
en feillooze zuiverheid gecomponeerd schilderij. En dit is niet alleen een technische
zuiverheid. Beziet men bijv. de Harlekijn, dan voelt men in de gespannen lijnen den
levenden ondergrond. Elk onderdeel hiervan, evenals van de gouaches of 't Stilleven,
is overwogen van kleur, vorm, verhouding. Te midden van anarchie en pogingen om
tot stijl te komen, is hier stijl gevonden, die meer schijnt dan een persoonlijk
voorbijgaand pogen.
C.V.H.

Vincent van Gogh-genootschap: internationale tentoonstelling van
houtsneden.
Deze tentoonstelling - de eerste door het Vincent Van Gogh genootschap*)
georganiseerd, in overleg met de Belgische ‘Lumière’-groep, zouden wij kunnen
beschouwen als een demonstratie van de moderne houtsnede.
Hier was werk uit Duitschland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Yoego-Slavië,
Hongarije en ook uit Nederland bijeengebracht, maar uitsluitend datgene wat men
de ‘moderne’ houtsnede zou kunnen noemen, want uit België waren er niet Edward
Pellens, noch Henri Wils, uit ons land noch Nieuwenkamp of Aarts of Wittenberg,
uit Frankrijk geen Lepère, en dat was wel jammer, omdat naast veel wat hier het
vermoeden zou wek-

*) Men verzocht ons uitdrukkelijk mede te deelen, dat de naam dezer vereeniging slechts een
zekere symbolische beteekenis heeft en zij zich geenszins ten doel stelt het werk van Vincent
van Gogh in ruimeren kring bekend te maken of zijn nagedachtenis als schilder te eeren
boven die van andere kunstenaars. Wij kozen (schrijft het bestuur) den naam Van Gogh als
symbool van ons streven, omdat hij, in de eerste plaats, een Nederlander van onzen tijd
geweest is, wiens faam in alle beschaafde landen is doorgedrongen; daarnaast kozen wij hem
omdat hij was een groot mensch en kunstenaar, Europeaan evenzeer als Nederlander, wiens
leven één tragische worsteling is geweest voor de verwezenlijking van een ideaal dat ook
het onze is: het ideaal van den zuiveren en nederigen mensch, die zijn medemensch eerbiedigt,
hem vertrouwt en, kan het zijn, ook lief heeft.
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ken dat de houtsnede als kunstuiting absoluut grof en zwaar moet zijn, het werk van
deze kunstenaars zou toonen dat ook fijnheid van lijn en toon, bij goede
techniek-beoefening, mogelijk is.
Deze tentoonstelling doet ons te veel het primitieve karakter der houtsnede kennen,
de gravure au canif - het harde hoekige, dat kenmerkend is voor het werk van
beginners in de techniek die met eigengemaakte, voorwereldlijke hulpmiddelen in
een plankje snijden.
En al valt hierbij, indien een artiest aan het werk is, altijd wat te waardeeren, toch
deed veel wat ter tentoonstelling hing afbreuk aan de waardeering der houtsnede als
moderne kunstuiting.
Zoowel de grove lijn, de onbeholpen weggestoken fond, de onevenwichtige
verdeeling van wit en zwart gaven aan menigen afdruk het karakter dat wij in een
cents-kinderprent accepteeren, maar in kunsthoutsnede te naïef vinden, te gewild, te
(bewust of onbewust) primitief.
Over het algemeen zijn de hier vertegenwoordigde Hollanders het meest strak en
vast, vooral Franken, Fokko Mees en Tielens. Ook h u n werk kenmerkt zich door
eenvoud, waartoe de houtsnede kan voeren, maar tot een wel overwogen, beheerschten
eenvoud. Zien wij hier tegenover den eenvoud van Pechstein bijv., de slordige naakten
van Ramey, het werk van Jansen, de slechte figuren van Counhaye, dan komt het
verschil zeer duidelijk uit.
Goed van expressie daarentegen was Erich Heckels' Mann im Gebet, maar het
aanbrengen van een kleur bleek hier noodig om het anders onrustige evenwicht te
herstellen. Ook Eekman's inzending, vooral zijn ‘boerenkop’ was vast en raak. Ietwat
aan de sterke houtsneden van Valotton (waarom ontbrak ook die hier) herinnerende
het werk van Laboureur. Frans Masereel karakteriseert in groote lijnen wel goed het
portret van Verhaeren en dat van Le Fauconnier; zijn naakt was wat ongevoelig. De
Belgische kunstenaar Henri van Straten beheerscht wel zijn techniek, en heeft in zijn
negerdanser en bokser iets geraffineerds weten te leggen, dat mij toch liever is dan
de grove, stuntelige naakten van Henri Ramey.
Ook een enkel blaadje van Thiolliere heeft wel bekoring, o.a. Le désir, ‘Voix du
monde’ is daarentegen van een zeer verwarde compositie, die meer bedacht, dan
gevoeld of gezien is. Uitstekend weder zijn de Aronskelken van Tielens. Zoo was
er dus rijp en groen in deze (als toevallig) door Lumière bijeengebrachte
houtsneden-collectie en dat leek mij voor de waardeering der houtsnijkunst zoowel
als voor die der ‘moderne’ houtsnede jammer. Wij hopen een volgende maal in een
tentoonstelling van het Vincent-van-Gogh genootschap een vastere lijn aan te treffen.
R.W.P. Jr.
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[Nummer 9]

TO SHU SAI SHARAKU: NAKAMURA GWANZO
DIKKE EN DE DUNNE’.

EN NAKAJIMA WATAYEIMON ALS BEDIENDEN. ‘DE
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Sharaku,
door Anne Hallema.
Aber ich sehe ihn so greifbar deutlich vor meinen geistigen Augen, dass
ich mit ihm sprechen könnte....
JULIUS KURTH.
GELIJK Holland in Herkules Seghers een koen kunstenaar werd geschonken, die,
niet begrepen als een schoon licht, stralend in de duisternis, jammerlijk in zijn titanisch
pogen door zijn handelswinstenbejagende tijdgenooten werd genegeerd en omkwam
in de huilende eenzaamheid van zijn wanhoop; gelijk ook Duitschland thàns als
Grootmeester der laat-Duitsche Gothiek eert Matthias Grünewald in zijn Isenheimer
Altaar, nadat deze magistrale kolorist en dramatische Verbeelder van de
Christuskruissmart eeuwenlang de Onbekende bleef, van wien wieg noch graf kon
vermeld worden; zoo heeft ook het gezegend Libelleneiland onder den Opgang van
de wijdblinkende Zon zijn tragisch Genie, dat, plots de tinnen van den machtigen
Burcht der voorvaderlijke heilige Traditie met het goud van den Nieuwen Dageraad
verguldend, slechts kortstondig werd gehuldigd en daarna met bloeddoorschoten
wanhoopsoogen de vuren van zijn profetengeest zag gebluscht door de kille
duisternissen, die opwolkten uit het haathart van zijn volk.
Even is de Stem gehoord: Osanna... toen kreesch 't ras, rouw- en moordblazend:
Kruist hem!
En hij werd gekruisdood: Sharaku!
‘Sie haben ihn gehasst.....’
Alzoo de aanvang van Dr. Julius Kurth's boek over den grootsten schilder van den
Japanschen volkstooneelspeler. ‘To shu sai Sharaku.... ich schreibe diesen Namen
niemals, ohne an das grosse Leid eines grossen Künstlerlebens gemahnt zu werden.’
Innerlijk bewogen om de tragiek van Sharaku's ondergang, wiens droeve
kunstenaarslevensgang gelijkt op het levensdrama van onzen Vincent van Gogh,
werd Kurth, menschelijk begaan met het lot van den Japanschen meester, geïnspireerd,
om zijn heerlijk boek te schrijven ter rechtvaardiging van den machtigen dramaticus,
die in het masker van het gelaat de verborgen roerselen van de menschelijke ziel
vermocht te openbaren. Ruim honderd jaar na zijn dood heeft de ontroerde Geest
van den Germaanschen Westerling Sharaku uit het graf der vergetelheid ten leven
geroepen, hem wederom lichamelijke gestalte gegeven als No speler te Yedo en
aan het hof van den vorst van Awa en hem als schepper van de meest schoone prenten
der Ukiyoye-riu een eereplaats toegericht
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in het waereldpantheon van de Onsterflijken, die voor alle tijden en volkeren hebben
gearbeid en door hun universeelen Levenskijk bij eigen volk in den tijd hunner
aardsche omwandeling geen genade vonden. Julius Kurth, die een uitmuntend
gedocumenteerde biographie schreef van den Verheerlijker der Yoshiwaraprinsessen,
Utamaro, en een fijn werkje wijdde aan de bloemschoone kunst van den kinderlijken
Harunobu, deed een nobele daad door zijn buitengewone gaven als spoorzoekend
geleerde en fijnzinnig Schoonheidsminnaar te besteden aan het Sharaku-probleem.
En mochten ook in der jaren wenteling bij nieuwe vondsten van degenen, die door
zijn arbeid werden opgewekt zich te verdiepen in de studie van Sharaku's leven en
werken, vele van Kurth's hypothesen onhoudbaar blijken en de kristallen bouwselen
zijner vernuftige combinaties tot scherven storten door den brandfellen diamant der
historische waarheid, dan nog blijft de Liefde, die dezen nauwgezetten onderzoeker
bezielde.*)
Wie was de mensch Sharaku, die als kunstenaar eerst de inwoners van Yedo zeer
behaagde en daarnà als psycholoog en satyricus om zijn ontblooting van het geheime
hartstochtenleven werd verguisd, genegeerd en doodgezwegen, zoodat hij als een
melaatsche schuw en eenzaam ronddwalend, ergens ver van eenig menschelijk
mededoogen, alleen met zijn ellende, omkwam.
Is het doenlijk, iets van deze mystische verschijning te realiseeren in betrouwbare
gegevens omtrent zijn maatschappelijk leven en artistieke werkzaamheid?
Terwijl Friedrich Perzynski waande, dat er niets aangaande Sharaku was te melden,
wijl een onderzoek op zijn navraag te Tokio slechts aan den dag had gebracht, dat
de kunstenaar zijn arbeid had moeten staken ‘da seine Bilder wegen ihres
übertriebenen Realismus Anstoss erregt hatten’, kwam Julius Kurth na een uitgebreide
bronnenstudie tot de ontdekking, dat er aan verspreide gegevens meer over Sharaku
werd geboekstaafd dan van den vermaarden Torii IV Kiyonaga en, aangespoord door
den gunstigen uitslag, waarmee zijn Utamaro-arbeid was bekroond, toog hij opgewekt
aan het werk, omdat ‘die wissenschaftliche Analyse seiner Blätter, mit den Quellen
richtig kombiniert, ermöglicht einen ziemlich sicheren Aufbau seines Lebens- und
Schaffensbildes’.

*) Prof. Dr. M.W. de Visser verzocht ik, de proef van dit artikel door te zien. Zijn Hooggeleerde
heeft dat met veel zorg gedaan, waarvoor ik hem hartelijk dank zeg. Daardoor werden
sommige namen anders geschreven dan in Kurth's boek. ‘Uit de transcripties sabro , Ko no
Moronao (inpl. v. Ko no Moronao) blijkt, dat Kurth geen Japanoloog is, maar een op
vertalingen van Japanners steunende, 't Japansch zelf niet kennende kunsthistoricus. (de
Visser).
Tevens kreeg ik een uitvoerig schrijven met lang niet malsche kritiek op de hypothesen van
Kurth: ‘Zijn groote fout is, dat hij zijn eigen vindingen geeft en met schijnkennis pronkt, wat
het Japansch betreft.’ Meer geef ik hier niet van: 't betreft een kwestie, die de geleerden
moeten uitmaken; laat ik me niet de vingers branden! Gelukkig schrijft me onze Leidsche
Japanoloog òòk: ‘Ik moet eerlijk bekennen, dat ik uw bewondering voor Sharaku wèl, maar
voor Kurth niet deel;’ terwijl hij tevens verklaart te gelooven, dat Kurth ‘het ernstig meent
met zijn liefde voor Sharaku’. Nu, om Sharaku is het te doen!
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't Resultaat van deze werkzaamheid is het boek Sharaku, waarin niet alleen is gegeven
de levensbeschrijving van den Meester en het verhaal van zijn scheppenden arbeid
gedurende de jaren einde 1787 tot zijn sterfjaar 1795, maar dat tevens den
beschrijvenden catalogus bevat van de prenten, de Japansche bronnen vermeldt en
zelfs een alphabetische lijst biedt van de Yedo'sche tooneelspelers met de tabel van
hun geslachtswapens, die ten dage van Sharaku in het volkstheater optraden en door
hem werden vereeuwigd in zijn machtige Lijnkunst.
Het avontuurlijke Bohémienbestaan van dezen Ukiyoye-meester wordt
merkwaardigerwijze weerspiegeld in zijn verschillende namen, daar zijn
naamswisseling in nauw verband staat met de wijzigingen in zijn
levensomstandigheden.
Dat Sharaku de uitverkoren schilder werd van den Japanschen volkstooneelspeler
vindt gedeeltelijk zijn verklaring in het feit, dat hij zelf werkzaam was als No -speler,
eer hij zich wijdde aan de voortbrenging van houtsnedeprenten. Hij woonde toen te
Yedo in dat stadskwartier, hetwelk den naam voerde van Hatcho bori. Als kunstenaar
van het eerwaardige No -spel, dat in lyrische drama's religieuze geschiedenissen
en heldensagen veraanschouwelijkte op de wijze der christelijk-middeleeuwsche
mysteriespelen, heette hij Saito Ju ro bei. Slechts de adel mocht zich veroorloven
een gezelschap No -spelers te houden, die een grondige kennis dienden te bezitten
van de heilige mythen, om hun door den godsdienst gewijde kunst te kunnen
beoefenen, en toegang hadden tot de aristokratische kringen van Japan, in tegenstelling
met de artisten van het profane volkstooneel, die als paria's in verachting waren. Zoo
wordt het verklaarbaar, dat de vorst van Awa, Hachisuka Haruaki, bij zijn bezoek
aan de residentie van den toenmaligen Sho gun, waar staatszaken hem toe
verplichtten, Ju ro bei zag optreden, toen hij naar het gebruik dier dagen een
galavoorstelling der No -spelers bijwoonde. Blijkbaar muntte deze uit boven zijne
medespelers, want toen de vorst naar zijn gebied wederkeerde, nam hij Ju ro bei
in zijn gevolg op als aanwinst voor zijn eigen troep No -spelers. Deze was daartoe
te gereeder bereid, wijl hij daardoor een vaste aanstelling erlangde bij een voornaam
edelman en niet meer naar de theaters zou behoeven te gaan, waar ook de zoozeer
bij een No -speler minderwaardig geachte volkstooneelspeler optrad.
Door zijn noodgedwongen omgang met deze lieden echter leerde hij al deze
kunstenaars in hun rollen en persoonlijk leven grondig kennen, terwijl hij als
No -speler dagelijks beschouwde de schitterende, met heerlijk goudbrokaat bewerkte
gewaden en de karaktermaskers, waarmee het gelaat werd bedekt bij het vertolken
van een No -drama door stem en gebaar.
De verschillende indrukken, die door deze omstandigheden op hem
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inwerkten, zouden later van grooten invloed blijken voor zijn uitbeelding van den
tooneelspeler.
Wonende nu te Tokushima, de hoofdstad van Awa, raakte Ju ro bei onder de
bekoring van de rijke natuurtafreelen van het landschap, dat zich voor zijn oog
ontrolde bij zijn gang naar de burcht van vorst Haruaki, zijn beschermer.
Japan niet kennende door eigen aanschouwing, veroorloof ik mij een beroep te
doen op Julius Kurth, die schrijft: ‘Stellen wir uns Awas prächtige Gaue vor die
Seele, seine waldumrauschten Felsgebirge, seine meerumbrandeten pittoresken
Gestade, seine sonnentrinkenden Eichenhaine, seine scharlachglühenden Ahornbäume,
die bunten Blume seiner Lenze, das Immergrün seiner Winter, und wir werden
begreifen: Dieser Mann musste als Maler zum Farbenträumer werden.’
Echter komt het mij voor, dat het voorzichtiger is, den geestdriftigen auteur niet
te volgen in den sprong van zijn stoute gevolgtrekking. Geloovende, dat het
paradijsschoon van deze uitverkoren landstreek Ju ro bei sterk ontroerde, moet
men toch de oorsprong van de tooverpracht zijner kleur-gloeiende prenten niet buiten
hem in de schoonheid der natuur zoeken, maar in de ziel van den beeldenden
kunstenaar zelf. Dat nochtans het diep innerlijk beleven van de grootsche
kleurharmonieën der schepping rondom Awa het sluimerend talent als schilder in
den No -speler deed ontwaken, zal niet kunnen betwijfeld worden, hetwelk nog
meerdere zekerheid krijgt, wanneer men de liefde voor de werkelijkheid in aanmerking
neemt, die Sharaku in zijn lijnverbeeldingen openbaart en waardoor hij zich
onbevredigd moet gevoeld hebben bij zijn optreden in de mysteriespelen van het
No , waar bovendien nog datgene door het houten masker werd verborgen, hetwelk
zoozeer hem als spiegel der ziel en haar geheime werkingen boeide: het menschelijk
gelaat.
In deze dagen verlengde hij zijn naam met het woord To shu sai, dat niet zonder
beduidenis is. To shu *) toch beteekent Oostprovincie en door zijn toegevoegden
naam werd het begrip uitgedrukt: hij, die uit het Oostland komt d.i. uit Yedo, dat
noordoostelijk van Awa ligt. Metaphorisch begrepen, lag hierin opgesloten, dat
Ju ro bei, de Meester van Yedo, als ervaren tooneelspeler de hooge
kunstopvattingen van de residentie der Sho guns overbracht naar het afgelegen
gebied van Awa, zoodat die naam To shu sai hem in het bijzonder als den
No -speler kenmerkte, die ‘den Bühnengenossen der Awa-sippe seine feinere Schule
mitteilt, während ihn den Nimbus priesterlicher Mystik und höfischen Glanzes
umfunkelt’.
Hoewel een andere bron nog meldt, dat hij ook toentertijde heette

*) To shu sai: Studeerkamer, Atelier van de Oostprovincie (Yedo), dus: Yedo-atelier. Atelier
en kunstenaar werden vereenzelvigd. (de Visser).
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Hachiro bei,*) waarin het begrip Hachi ‘bijen’ beduidt en ontleend is aan den naam
van zijn heer Hachisuka, is voor ons, die Sharaku als schilder willen leeren kennen,
alleen de No -spelersnaam To shu sai van bijzonder belang, daar Sharaku in de
periode van zijn bloei als schilder van dramatische persoonlijkheden wederom dezen
naam gebruikte, als om daardoor te kennen te geven het karakter zijner portretkunst.
Reeds hier in Awa begon onze No -speler zich toe te leggen op de hanteering
van het penseel, maar zeker zou hij voor het schildersberoep niet zoo ras zijn
betrekking aan het hof van den Daimyo opgegeven hebben, als niet door politieke
verwikkelingen, welke ontstonden na den dood van den Sho gun Iyeharu om de
troonsopvolging, Ju ro bei To shu sai's beschermer zich minder aan zijn
No -troep liet gelegen liggen, wijl ook hij in den burgerkrijg het zwaard toog.
‘In dieser Zeit der Wirren legte Ju ro bei To shu sai seine No -Maske ab,
und der grösste Holzschittmeister Japans, S h a r a k u , ward geboren. Er kehrte nach
Yedo zurück, aber zu einer No -truppe ist er nicht wieder zurückgekehrt.’
Vanwaar nu deze nieuwe naam: Sharaku?
Begonnen in 1787 onder den invloed van Katsukawa Shunsho en Torii IV
Kiyonaga met de voortbrenging van tooneelspelersprenten, teekende hij tot 1790
met de twee karakters, die tezamen Sharaku vormen. 't Onder die signatuur geplaatste
teeken luidt ‘gwa’ en beteekent niet anders dan ‘geschilderd door’, het ‘pinxit’ van
de Europeesche schilders der Renaissance. Voorts kwamen daar spoedig nog twee
figuurtjes bij, waarvan het eene slechts een verkoopsmerk is, doch het andere een
Ahornblad geeft met daarboven in drie streepen een berg: den Fuji. Dit laatste
dubbelteeken is van bijzondere beteekenis, daar 't het signet is van den voornaamsten
uitgever van boek- en prentwerken te Yedo dier dagen: Tsutaya†) Kosho do
Ju zaburo , die veel van Utamaro's beroemde prenten en boeken uitgaf en ook zoo
goed als alles van Sharaku in het licht bracht. Bij dezen Ju zaburo nu verscheen
in 1788 een buitengewoon belangrijk werkje van Utamaro, het Insektenboek Yehon
mushi erabi, dat Sharaku lang voor het uitkomen onder oogen kreeg, daar hij veel
bij den uitgever kwam en het zeer veel tijd kostte dit boekje door de houtsnede te
vermenigvuldigen. Behalve door zijn groote waarde als eminent kunstwerkje gelijk
Utamaro's heerlijke boekjes der Schelpen en Vogels, kreeg deze uitbeelding van
libellen en sprinkhanen in hun natuurlijke gedaante en plantenomgeving een zeer
karakteristieke beteekenis in de kunsthistorie der Japansche houtsnede: vooreerst
door het sympathieke nawoord, dat

*) Hachiro bei = Achtste zoon - lijfwacht; heeft niets met bijen te maken, wèl Hachisuka (de
Visser). Kurth heeft ook: Hachi = acht. Zie voorts de ‘bijen’-oplossing, welke hij geeft op
pag. 33. (A.H.).
†) d.i. Ahornhuis.
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de schilder Sekiyen aan het boekje van zijn leerling toevoegde en waarin hij helder
het nieuwe beginsel omschreef, dat aan Utamaro's schepping het wezen gaf n.l. het
Naturalisme, doch vooral door zijn invloed, die dit edele werkje der Insecten
uitoefende op de kunstenaars Katsushika Hokusai en den uit Awa weergekeerden
Ju ro bei. Zij getweeën hebben zich verstout de consequenties te aanvaarden van
Utamaro's principe, dat deze meester zelf bij zijn prinselijke verbeelding van de
Yoshiwara-hetaeren verloochende en 't welk Sekiyen interpreteerde met het begrip
‘utsushi’: het nabootsen der natuur, echter dan zóó dit kopieeren opgevat, dat ‘m e t
h e t h a r t de bouw der schepselen moet begrepen zijn’. Hokusai werd de
humoristische afbeelder van de Japansche menschen in al de handelingen van hun
dagelijksch leven bij werk of spel, Ju ro bei werd als dramatisch verbeelder van
de innerlijke beroeringen van het menschelijk gemoed herboren in den geweldigen
karakterschepper Sharaku. Dat Utamaro de natuur, instee haar vormen in een
hiëroglyphische verkorting om te zetten en dienstbaar te maken aan een harmonisch
lijnenrhythme, nauwkeurig ontleedde en zijn schelpen, planten, insecten en vogels
naar zijn analytische waarneming afbeeldde, werd hem door het publiek niet kwalijk
genomen. 't Betrof immers maar nietige wezens! Doch de Mensch! Die mocht niet
zoo onheilig naakt in zijn natuurlijke gedaante worden gezien en door het penseel
geteekend!
‘Wehe aber dem Meister, der das wirkliche Leben gegenüber einer vorgetäuschten
Ideenwelt auf die Darstellung des Menschen übertrug! Die beide Genies, die das
wagten, sind zu Märtyrern geworden: Sharaku ging am Hasse seines Volkes zugrunde,
Hokusai hat bis in sein hohes Alter hungern müssen, und noch heute ist die
empfindliche Volksseele des Libelleneilandes mit beiden nicht ganz ausgesöhnt’.
Wat Vincent van Gogh ondernam in Europa: de Waarheid zonder oogenknippering
te schouwen in het zonnevlammig Gelaat en zonder vrees voor de schendende
zielsangsten en kruisigende lichaamspijnen hartstochtelijk vocht, arm en eenzaam,
om voor zijn Grooten Kijk op de Schepping en den Mensch een nieuwe taal van de
lijn en kleur te scheppen, die getuigde in grootsche karakters en vurende teekens van
de onsterflijke Liefde en eeuwige Smart; - deze Daad van het Groote Hart voltoog
Sharaku in het Japan van het eind der XVIIIde eeuw: het nieuw principe van het
Naturalisme paste hij toe op de uitbeelding van den mensch en zijn hartstochten,
front makend, onwrikbaar, tegen de onaanrandbare nationale Traditie. 't Militante
van zijn kunst drukte hij uit in zijn naam: Sharaku! Die was hem als het devies van
de banier, welke hij voor de rechten van den vrijgeboren kunstenaar op het eiland
der ceremoniëele vormen plantte. Gelijk Jezus zàg, wat er i n d e n m e n s c h was
en het gedichtsel van zijn leugenomsponnen hart open brandde door
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zijn felvlammend Waarheidswoord, zoo tastte ook Sharaku achter het masker van
het vriendelijk glimlachend menschengelaat naar de lage neigingen en misdadige
gedachten van het begeerend egoïstengemoed en dat binnen-Binnenste moest in zijn
Tooneelspelersprent ‘gekopieerd’: eerst het innerlijk van dien speler zelf, daarna i n
het zielsportret van den acteur het kleinmenschelijke in al zijn uitingen van heel het
Japansche volk: een monumentale zedenschildering door de nabootsing van de
‘kleine’ ziel!
Sharaku: sha-raku d.i. vrij geïnterpreteerd: Hij, die mint het kopieeren. Maar dan
dit navolgingsprincipe opgevat naar de schoone begripsomschrijving van Toriyama
Sekiyen ‘in den winter van het jaar van de geit’ (1787):
‘Wanneer men schilderijen maalt, moet de bouw der schepsels met het hart
aangegrepen en met het penseel weergegeven worden. De studie van het leven der
insecten, die mijn leerling Utamaro in dit werkje publiceert, is zulk een echte
schilderkunst des harten. Reeds in zijn jeugd beschouwde de kleine Uta de geringste
bijzonderheden der dingen. Als hij in het najaar in den tuin insecten ving en een
sprinkhaan of heimpje in de hand hield, bekeek hij het beestje nauwkeurig en had er
groot plezier in. Hoe menigmaal vermaande ik hem, zich het niet tot een gewoonte
te maken, levende wezens te vernietigen. Thans, nu zijn penseel den hoogsten roem
heeft behaald, schenkt de kracht van zijn genie ons dit Boek der Insecten. Den
juweelkever heeft hij zijn gloed geroofd en daardoor de oude schilderkunst doen
wankelen en is, gewapend met de slanke voelhoorns van den sprinkhaan, tegen haar
in het krijt getreden. Hij paste de wijsheid van den regenworm toe, om zijn talent tot
ondermijnen te toonen; met het tastvermogen van de larve dringt hij door in het van
geheimen vervulde duister der natuur, terwijl hij zijn weg door den glans van den
lichttor laat bestralen en pas dan eindigt hij, wanneer hij de webbedraden van de spin
geheel heeft ingepalmd’.
Daar schoot de lichtende straal uit in het duister, waarin de No -speler
To shu sai rondtastte. 't Was hem, of hij aan zich zelf werd geopenbaard. Hij zag,
wie hij was. En de wijze, zoo hij deze werkelijkheidsnavolging, die in den grond een
aanval op de in conventioneele vormen versteende oude schilderkunst beteekende,
toepaste bij de uitbeelding van het hoogste schepsel in de natuur: d e n M e n s c h ,
doet hem kennen in zijn fier zelfbewustzijn en kenschetst den durf van het genie, dat
zijn volk het nog nooit aanschouwde voor oogen stelt in zijn realistische prentkunst:
het wonder der werkelijkheid.
Hoewel het onderwerp van Sharaku's kunst aanleiding zou kunnen geven tot een
breedvoerige studie van de Japansche literatuur, vooral van de
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legenden en mythen der oude tijden en de drama's en romans der historische perioden,
en het evenzeer verleidelijk is zich erin te verdiepen, op welke wijze de Japansche
tooneelspeler, die als maatschappelijk persoon zeer in verachting bij het volk was,
geleidelijk als sujet in de beeldende kunst der Ukiyoye-riu een even voorname plaats
innam als de Ridder met twee zwaarden en de Japansche vrouw, waarbij
gedemonstreerd zou kunnen worden, hoe evenmin als in de kunst van eenig ander
volk der aarde het niet het onderwerp is, hetwelk de waarde uitmaakt van een artistiek
werk, maar de beeldende kracht van den kunstenaar, zoodat Toyokuni I zeer zeker
een even beteekenisvol artist moet geacht worden als Utamaro, al beeldde gene
menschen uit, die deze gelijk Harunobu niet waardig achtte, om door het penseel te
worden verheerlijkt.
Kurth schrijft in het hoofdstuk ‘Sharaku's Vorläufer’ een beknopt zakelijk overzicht
van de historische wording van het tooneelspeler-genre, waarin hij den invloed
schetst, die uitging van Shuncho en Kiyonaga en inwerkte op Sharaku's kunst.
Door een negental reproducties hunner prenten en die van hun voorgangers wordt
daarvan een aanschouwelijk beeld gegeven. Inderdaad sluit de eerste Sharakuprent
bij deze figuren aan.
Maar dan!
Terstond wordt bij de beschouwing van het veertigtal prenten van Sharaku der
periode 1888-'90 de aandacht getrokken tot de gelaatsexpressie, de mimiek der handen
en den dramatischen stand van het i n a c t i e bewegende lichaam! Dit zijn niet louter
fraaie figuren in schoone lijnrhythmen geteekend, maar m e n s c h e n i n
h a n d e l i n g , in hun gemoed ontroerd en bewogen door passie. 't Is niet een Zijn,
maar een Leven. Zij doen! Van lieverlede concentreert de kunstenaar zijn scheppende
krachten uitsluitend op de weergave van de uiting der gemoedsaandoening. Terwijl
hij eerst den Speler plaatst in een bepaalde omgeving: op het tooneel, onder een
pruimeboom of ahorn, op een veranda, in een interieur of landschap, bepaalt hij zich
weldra bij de uitbeelding van den mensch alleen. Eerst wordt deze dan nog ten voeten
uit gegeven, maar het besnoeiingsproces werkt dóór en in ‘halffiguren’ vermag hij
zoo treffend de gemoedsbewogenheid uit te drukken en het reageeren der ziel, dat
in het tooneelspelersportret door de sterke vertrekkingen van het gelaat een
aangrijpend drama wordt verbeeld. Monumentaal! En met welke simpele middelen
bereikt! Alleen door de houding van het hoofd, den blik der oogen en den stand der
lippen, waarmee het gebaar der hand volmaakt overeenstemt. Dàt is een rol creëeren,
zóó, dat men den tooneelspeler niet ziet, maar den ontroerden mensch, in wiens
zielebestaan deze zich heeft ingeleefd. Een mensch-schepping, waarbij de kunst tot
natuurlijk leven wordt en het leven is omgezet in bewogen kunst.
Ziedaar het ontstellend-menschelijke in deze machtige Sharakukoppen,
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waarbij de schoone figuren van alle meesters der Japansche houtdrukkunst ziellooze
poppen lijken!
En toch, ondanks het stormend geweld der hevige hartstochten, die in de zielen
dezer Sharaku-menschen storten als windvlaag op beweeglijk water, waardoor hun
pols wordt versneld en alle gelaatsspieren heftig gespannen, schijnt de Meester zelf
onaangedaan en beheerscht hij zijn lijn met de koelbloedigheid van een operateur,
die zonder handsiddering het mes in het vleesch zet en wèl mikt, in heilige
kloekmoedigheid zich bewust, dat door zijn onvervaarde snede het leven wordt
behouden en een mensch gered!
Daar is een Liefde, die koud schijnt als de Dood.
Zie het dramatisch portret van Ichikawa Danju ro VI, waarin rillend de psyche
van een mensch in de uiterste ontzetting is verbeeld, als staande plots aan den afgrond
van het schrikkelijkst leed, dat den mensch ontmenscht. Hoewel de weergalooze
kleurenharmonie en de prinselijke rijkdom van het koloriet der Sharakuprent hoog
wordt geroemd, geeft de wit-en-zwart-reproductie van dit Danju ro portret zònder
kleur een juist denkbeeld van de geweldige spanning der Sharaku-lijn. 't Is het lèven,
dat met ontstellende onstuimigheid uit dat lijnbouwsel op den beschouwer aanstort.
Zóó als een waterval in het berglandschap, waar de rotsen stil en star uit den
woelenden stroom op torenen, door zijn driftigen nedervaart machtig ontroert, wijl
in het vervaarlijk bergzwijgen deze snelle waterbeweeglijkheid het ontzagwekkend
wonder van het scheppend natuurleven openbaart, zoo manifesteert zich in het
lijnenspansel van dezen tooneelspelerskop de stormende hartstocht van een ziel, die,
plots starend in het gelaat des doods, van de hevigste aandoeningen wordt beloopen.
Is het nu waarlijk noodig voor de aesthetische waardeering en genieting van het
gemoedsdrama van dezen machtig expressieven kop te wèten, welke rol deze
vermaarde Danju ro in het tooneelspel van den auteur Takeda Izumo creëert en
moet men dat stuk kènnen tot recht begrip van de artistieke waarde dezer
Sharaku-schepping? Ik meen neen! 't Gevaar is niet denkbeeldig, dat men daardoor
afgevoerd wordt naar gebieden b u i t e n de kunst van Sharaku. Men zie maar eens
de talrijke kunstgeschiedenissen en monographieën van geleerden, die veel
cultuurhistorisch wetenswaardigs optasten en rijkelijk strooien met namen, data en
jaartallen, maar niets zeggen, dat het leeren zien van kunstwerken vergemakkelijkt.
Zich telkens weer verdiepen in de lijnarchitectuur van zoo'n Sharakukop is
levenwekkender voor de verheldering van den geest. Welk een pracht van uitdrukking
in de rechterhand van Danju ro , die den waaier krampachtig omklemt. Dezelfde
heftige elektrische gemoedsschok siddert in de op elkaar genepen lippen, trekt heftig
de wenkbrauwen op en rukt de oogen wijdstarend open. Die gelaatsdeelen zijn
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in dien verzetstand gespannen door één onstuimig het gemoed berennende emotie.
Dit is niet een mensch, die overlegt noch handelt, maar verstomt en versteent van
schrik. Dat ééne hooge moment van buiten-zich-zelf-zijn, waaraan het oogenblik
van de aangrijpende gebeurtenis voorafging en waar een uitbarsting van toornrazernij
op moet volgen, is door Sharaku dramatisch verbeeld. Het tegenwoordige, het verleden
en het komende wordt er in beleefd en doorleefd: een epische zieleroman in de Lijn.
De elektrische gemoedsbewogenheid werkt dóór in de gerezen en veerkrachtig
gespannen haren van het in grandiooze plastiek geteekende kapsel. Die felle haren
trillen onder de vurige uitstrooming van magnetische krachten en vlammen aan den
top in St. Elmusvuur. Welk een visionair, die zoo den onzichtbaren zielekrater zag
werken! Daar staat hij, deze mensch, den ontzetten kop teruggetrokken tusschen de
hooge schouders, als voor een stonde wegduikend in de omhulling van zijn
breedomplooiend gewaad en donkeren mantel, om dadelijk recht te veeren en in
brieschende woede uit te schieten, een leeuw gelijk, vóór den machtigen
aanvalssprong.
(Slot volgt).
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Expressionisme,
door dr. Magda Révész-Alexander.
DE ongelukkige mensch, die in dezen tijd ten aanzien van de nieuwe kunst als publiek
wil gelden, tracht tevergeefs zijn weg te vinden in den chaos van programma's,
theorieën en richtingen; altijd weer krijgt hij woorden, namen, die hem niets zeggen,
en hij blijft hulpeloos, zonder te begrijpen, voor de kunstwerken staan. Uitdrukkingen
als kubisme, futurisme, expressionisme, dadaïsme doen hem duizelen, en men moet
zich niet verwonderen, als er bij de nuchtere, beschaafde mensch uitsluitend een
gevoel van ergernis opkomt. Immers onlangs had hij begrepen, wat impressionisme
beteekent, en hij was juist zoover gekomen, een Manet werkelijk mooi te vinden;
mogelijk begreep hij ook nog Cézanne of van Gogh, maar daarmede had hij dan ook
de grenzen van zijn bevattingsvermogen bereikt. Hij gelooft werkelijk, dat hij
bedrogen wordt en daar hij niet het slachtoffer wil worden van een ‘bluff’ of van de
oude leuze: ‘épatez le bourgeois,’ verweert hij zich met verachting
enonverschilligheid.
Maar de kunstenaars werken ook niet langer voor het publiek; zij werken en praten
voor zichzelf en voor elkaar; zij weten, dat zij niet begrepen en niet gewaardeerd
worden en hierdoor is een ongezonde afzondering ontstaan. De nieuwe kunstenaars
werken als in het laboratorium van een geleerde, afgewend van de menschen en zij
willen zelfs niet begrepen worden. Misschien wachten zij hun tijd, die komen zal,
af, zooals ook de eens zoo verachte impressionisten wachtten, totdat zij juist door
de generatie van thans erkend werden? Wel publiceeren zij af en toe hun programma's
en manifesten; zij leggen wel hun streven uit, maar meestal zijn zij onduidelijk en
werpen weinig licht op hun kunst. Vijandig staan tegenover elkaar: het publiek, dat
van de kunst klaarheid en schoonheid verlangt en de kunstenaar, die van het publiek
eischt, hem op zijne wegen te volgen, ook al loopen deze uit in het duistere labyrinth.
Overal gapen diepe kloven, en daar, waar men vroeger harmonie en samenwerking
aantrof, zien wij thans vijandigheid en haat. De kunst is voor de menschheid niet
meer, wat zij geweest is: vreugde en vertroosting, - uitdrukking van haar diepste zelf,
- lichtbrengend in duister voelen en willen, - zichzelf-vinden en - bevrijden. En het
publiek is niet meer de echo en de steun voor den kunstenaar, niet meer de bodem,
waarin hij wortelt, en steeds nieuwe bronnen tot scheppen vindt. - Kan het anders
dan dat zij misnoegd tegenover elkaar zijn?
De hedendaagsche kunstenaar wil geen kunst meer maken in den ouden zin; zijn
streven is in de eerste plaats negatief, vernielend! Hij veracht
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de eenzijdig-blinde naturalistische richting, die de kunst der laatste eeuwen beheerscht
heeft en wier uiterste consequentie het impressionisme was. Impressionisme beteekent
immers in den grond niets anders dan de grootste u i t e r l i j k h e i d in zien en
scheppen, zoo meenen de meeste modernen. Zij gelooven dat de impressionistische
kunstenaar slechts deemoedig de indrukken, de verschijningsvormen der natuur in
zich opnemen en deze getrouwelijk weergeven wil. Alles, wat de natuur ons biedt,
is heilig: waar en hoe wij haar grijpen, doet er eigelijk niet toe, als wij den
o p t i s c h e n indruk maar zoo zuiver, zoo maagdelijk, zoo onvervalscht mogelijk
opvangen. Het beeld moet ongerept, zooals het bij zijn geboorte in ons oog is, op het
doek geprojecteerd worden. De impressionistische natuurbeschouwing voert in haar
l a a t s t e c o n s e q u e n t i e daarheen, dat de kunstenaar bijna tot een
opnemingsapparaat der natuurindrukken gedegradeerd wordt, en eigenlijk niets
oorspronkelijks meer te zeggen heeft. Tenzij hij een groot en begenadigd kunstenaar
is, komt alles wat hij geeft hier neer op een openbaring der bonte menigvuldigheid
van o p t i s c h e i n d r u k k e n , die de dingen der natuur ons verschaffen.
Dit nu is het eerste, wat de nieuwe kunst bestrijdt.
Doch reeds veel vroeger, voor het huidig bewust zich afwenden van het
impressionisme, hebben eenige groote persoonlijkheden, door innerlijken noodzaak
gedreven, zich van deze passieve indrukken-cultuur afgewend en zijn zij hun eigen
weg gegaan. Zij zagen in de kunst een strijd om hun eigen ziel; voor hen was het
in-beeld-brengen een worstelen om iets, dat voor alles, als i n n e r l i j k e v i s i e , in
hen leefde en waarvoor de natuur slechts het materiaal geven kon.
Cézanne streed een zwaren strijd om de voorwerpen, de vormen wederom hun
gewicht en hun kubieke, ruimtelijke verhoudingen terug te geven, die het
impressionisme in louteren verschijningsvorm opgelost en vervluchtigd had. Hij wil
den heiligen, stommen bond der dingen weder opwekken, den bond, die al het
levenlooze levend maakt, die uit toeval noodzaak, uit willekeur wet schept - de
ordening der dingen, die men akademisch ‘compositie’ noemt en die toch in de dingen
zelf sluimert, totdat een ziend oog en een kunstenaarswil ze opnieuw wekt.
Een andere - van Gogh - zag daar waar de impressionisten slechts indruk en
verschijning opmerken, in de eenvoudigste voorwerpen, in een boomstam, in de
bedompte ruimte van een klein kamertje, in een eenzame cypres, het onheimelijk
bewogen, smartelijk worstelende leven eener tragedie. Hij schilderde de hartstocht
der lijnen en in al zijn natuurvisioenen trilt de eeuwige, golvende onrust eener zee.
Ook hij gaf mystieke samenhang tusschen de doode en de levende dingen, tusschen
het stilzwijgend rustende en het bewogen leven en op dit merkwaardig innerlijk
verband van alle dingen met elkaar zijn zijne
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werken opgebouwd. Deze twee waren veel verder van het impressionisme en van
elk naturalisme verwijderd, dan men heden algemeen meent en misschien ook verder
dan de hedendaagsche revolutionairen der kunst zijn. Zij zijn gelijk wegwijzers in
de woestijn. Hun komst heeft vele dolende zielen geleid in gesteund en zal dit nog
lang doen in de worstelingen van den tijd; en al die schilders, die niet bij den
zondvloed beginnen, die zich met eeuwige banden aan de grooten der kunst willen
binden, putten uit de zuivere bron der kunst van deze twee.
Het bevrijdend woord der nieuwe kunst zou dus zijn: ‘los van de natuur!’ Maar
haar discipelen willen ook geen abstracte gestyleerde kunst; zij willen zich losmaken
van elke tot het verleden behoorende traditie, van elke herinnering; zij willen alle
banden verbreken. In de kunst van het verleden is geen vormentaal aan de
hedendaagsche ziel adaequaat - dus weg daarmee! Zij willen ook geen ‘beeldende
kunst’ meer maken, willen geen ‘voorstellingen’ meer geven. Zij willen zelfs de
techniek, het kunnen, uitsluiten. Waar kunnen is, is geen kunst meer, meenen zij.
Tot nu toe is dit programma louter negatief - dit alles willen zij n i e t - wat is het dan
wat zij wel willen?
Daar begint reeds het niet eensgezind zijn der verschillende richtingen. De ééne
groep wil niet anders dan uit de vormen der dingen, op zuiver intellektueele wijze,
een quintessence verkrijgen, de abstrakt-geometrische wettelijkheid daaruit
analyseeren en deze zuiver en objectief in beeld uitdrukken. Zij ontnemen de dingen
al het zinnelijk-individuëele, zijn bijna kleurloos; hun perkamentachtige dorre lijnen
en stereometrische vormen werken nuchter als een mathematische stelling, zonder
haar fraaie logica en noodzakelijkheid.
Dat zijn de k u b i s t e n ; is, wat zij geven, misschien wetenschap? Een beeld van
de ‘zuivere aanschouwing’ is echter voorzeker geen kunst. Nu, dat willen zij ook
niet, evenmin als de f u t u r i s t e n , die alhoewel op andere wijze, evenmin kunst
geven. Zij zijn de echte verdelgers, niet alleen opzettelijk, maar uit instinct en
hartstocht. Zij stooten de vormen der wereld met blinde woede uit elkaar en in elkaar;
zij schudden eraan en verbrijzelen hen zoolang, totdat slechts gebroken resten, enkele
brokstukken, als door een cycloon gegrepen, chaotisch ronddansen. Dit doen zij
echter even bewust-intellectueel en zonder innerlijke noodzaak als de kubisten; met
dit verschil, dat zij daarbij toch steeds aan de werkelijkheid, aan de voorstelling
vasthouden. Het is alsof zij, niettegenstaande dit razen en tieren tegen de natuur, zich
toch niet van haar los konden maken en zij geven slechts een verminkte werkelijkheid,
een puinhoop der natuurvormen. - Bovendien willen zij geen kunst maar
s u p e r - k u n s t geven! Zij willen de grenzen der beeldende voorstelling verbreken,
zij willen ‘simultan’ zijn; zij vergenoegen zich niet met het ruimtelijke, met de tweeof drie dimensioneele veelvuldigheid, maar
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zij willen tegelijkertijd het t o t d e n t i j d b e h o o r e n d e , het opeenvolgende, in
hun werk vastleggen. Dus alles wat met de verschillende zintuigen tegelijkertijd
waargenomen kan worden: optische, akoustische indrukken en de tijdsopvolging,
dat alles willen zij in hun werk door lijnen, kleuren, brokstukken van vormen
weergeven.
Het uitzichtslooze en het onvruchtbare van dit futurisme in de schilderkunst heeft
de tijd echter zelf bewezen. Wij kunnen deze beweging reeds nu als doodgeloopen
beschouwen, en wanneer nu van een kunstontwikkeling sprake kan zijn, loopt deze
in geheel andere richting.
Naast deze verdelgers, die met scheppen bij den chaos willen beginnen, zien wij
ook anderen die de diepste en edelste mogelijkheid der kunst ten doel hebben, en
zich e x p r e s s i o n i s t e n noemen. Doch hier wederom zijn twee richtingen. De
eene, die slechts door kleuren en lijnen de uitdrukking van innerlijk, van psychisch
gebeuren weergeven wil en zonder eenig gebruik maken van natuurvormen, streeft
op de manier der ‘absolute muziek’ naar een ‘absolute schilderkunst’. De schilderkunst
moet den inhoud van stemmingen, de niet in woorden en vaste vormen te vatten
aandoeningen der ziel uitdrukken en opwekken; zij moet evenals de muziek in ons
binnenste doorklinken en daar haar weerklank vinden. Dit v o o r w e r p l o o s
e x p r e s s i o n i s m e - hoe edel zijn einddoel ook zij, berust toch op een diepgaande
dwaling, ook al zou de mogelijkheid bestaan, om zuiver door vormen en
kleurencomplexen een werking teweeg te brengen, die aan de muzikale werking
gelijk is. Wanneer de schilder of de beeldhouwer uitbeeldend zou blijven, hoeveel
grooter zou dan niet zijn macht zijn, om een innerlijk aangrijpend, muzikale werking
vol van stemming teweeg te brengen en noodzakelijk steeds weer op te roepen. En
dat slechts door de rythmiek der vormen, door het tot-leven-wekken, het
vergeestelijken en meester-worden der materie - door zulk een samenvoegen, een
toepassen van natuurvormen, die in de natuur zelf niet te vinden zijn, maar toch voor
een ieder begrijpelijk worden. Aldus voert deze wijze van voorstellen ons in een
nieuwe wereld, die toch evenzeer met de buitenwereld samenhangt, zooals de
mystiek-bovenzinnelijke ondervindingen der ziel nog altijd met fijne draden in de
werkelijkheid geankerd blijven. Zouden wij echter de samenhang met de natuur
geheel loslaten en slechts de ‘zuivere uitdrukking’ abstraheeren, dan behielden wij
niets dan een skelet uit lijnen, kleuren en richtingen; dan bleef juist dus het
zinnelijke-stoffelijke over en zou het geestelijke en dat wat tot de ziel behoort,
verdwenen zijn. Zulk een absolute schilderkunst werkt niet als absolute muziek, maar
als een zuiver toon- en klankervaren! Daarmee is dan ook meteen gezegd dat het
voorwerpslooze expressionisme principieel niets anders is dan een v o o r w e r p s l o o s
i m p r e s s i o n i s m e zijn zou; want van
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beide is het resultaat in laatste instantie slechts de optische indruk. Dat bewijst ook
de uitwerking, die het werk der schilders van deze richting, zooals bijv. dat van
Kandinsky teweegbrengt. Hij geeft zijn schilderstukken muzikale namen, zooals
‘improvisatie,’ ‘kompositie’ enz. en zij hebben in hun kleurrijke levendigheid ook
een bepaalde muzikale stemming; maar daarmee is bij lange na nog niet het
zielsgebeuren uitgedrukt en het is noch diepzinniger, noch in wezen anders dan de
stemming, die over een impressionistisch landschap zweeft. Als trouwens dit streven
naar een absolute schilderkunst levensvatbaarheid zou hebben, dan zou eerst een
nieuw systeem van kleuren en lijnen uitgedacht moeten worden, een systeem dat i n
z i c h z e l f zonder zijn oorsprong in de natuur te hebben, zijn eigen wetten,
samenhang en autonomie heeft, om daardoor tot een logischen opbouw te komen,
een beteekenisvolle eenheid te worden; zooals de muziek steeds is, waarvan het een
analogon zou willen zijn.
En wanneer wij ons zulk een zuivere uitdrukkingskunst willen voorstellen, die
ook zonder op de natuur te steunen, met eigen middelen haar eigen leven leven kan,
dan behoeven wij slechts aan de vroeg-middeleeuwsche ornamentiek te denken - aan
de gehouwen steenen, die de wanden en portalen, de zuilen en kapiteelen der
romaansche kerken bedekken, en ons hun geheimzinnig gloeiend leven ontsluiten.
Diezelfde kunst zien wij ook in de kleurrijke lijn-ornamentiek der
vroeg-middeleeuwsche miniaturen, hetzelfde overheerschen van een eigenaardige
ornamentale uitdrukkingswereld, die zoo geheel onafhankelijk is van de heilige tekst.
Hier leven de lijnen waarlijk een bovenzinnelijk, aan-de-werkelijkheid-vreemd leven,
dat ons met zich meesleept, dat een metaphysische macht tot uitdrukken bezit en een
dwang op ons uitoefent, waaraan wij niet kunnen ontkomen. Deze ornamenten zijn
evenwel niet willekeurig en wetteloos als de absolute schilderkunst; zij hebben hunne
eigene onverbiddelijk strenge regels, hun systeem, waardoor zij ver verheven zijn
boven een louter lijnenspel. En mogelijk dwingen zij ons juist daardoor hun
eigenaardige bewegingen zoo onvoorwaardelijk te volgen, ons over te geven aan de
mystieke stemming van hunne atmosfeeren.
En toch is dat streven naar uitdrukking, dat zoeken naar het innerlijke, in de
hedendaagsche kunst het eenige waarin een kern van ontwikkeling liggen kan.
Expressionisme, - hetzij wel of niet gebonden aan het voorwerp, - wij zijn vervuld
van den wensch een nieuwe openbaring van de ziel te geven, met nieuwe middelen,
door nieuwe vormen.
Maar waarom willen wij juist nu een expressionistische kunst hebben? Zijn wij
dan van de dingen der ziel evenzeer vervuld als de middeleeuwsche mensch? Worden
wij door één idee geleid, door één gevoel gedragen, dat ons tezamen vereenigt? Zijn
wij zóó rijk, zóó vol, dat ons innerlijk naar symbolen en vormen verlangt, die het
ook in de wereld uitstralen moeten
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om de geheele natuur daarnaar te vervormen, een nieuwe gedaante te geven, zooals
de bezielde lijnen der middeleeuwsche figuren getuigen?
Neen, wij hebben evenmin een centrale leidende gedachte, noch een geweldig
gevoel waarin wij één worden - ons ontbreekt de nieuwe gezamenlijke zielsinhoud,
- waarom willen wij dan expressionisten zijn, wij, die in den meest zielloozen tijd
leven, die er ooit geweest is? Maar juist daarom, juist omdat wij in dezen zielloozen
tijd leven moeten, zoeken wij naar onze ziel, zoeken met hartstocht en smart naar de
nieuwe verlossing, naar de richting gevende woorden en dit v e r l a n g e n is het
eenige wat ons tezamen vereenigt - het is op zichzelf reeds als een i n h o u d , als een
toestand die naar uitdrukking verlangt.
Dit verlangen schept ook de chaotische oplossing en het dolend zoeken naar nieuwe
vormen, nieuwe mogelijkheden. Omdat wij nog vergeefs om de groote idee roepen,
die ons werkelijk zou kunnen vereenigen, verbinden en vereenigen wij ons in tallooze
kleine gemeenten! Omdat wij nog geen verlosser hebben, tieren welig de kleine
sekten en de kleine profeten.
Onze dwalingen, ons lijden en verlangen, zij komen voort uit dezelfde bron. Er
bestaat heden ten dage een ongelooflijke spanning tusschen de menschelijke ziel en
de buitenwereld! Het gevoel van den mensch verwijdert zich in zijn zoeken ver van
de gansche tegenwoordige realiteit van het leven. Alles wat om ons heen gebeurt, is
ons vreemd, alsof wij het zelf niet waren, die dit leven leefden en schiepen. Ziel en
wereld zijn niet gelijk geordend - en al het gebeuren geschiedt tegen en in weerwil
van ons en er gebeurt altijd dat wat niemand wil en waarvoor niemand de
verantwoordelijkheid op zich nemen kan, wat door niemand wordt gedragen en in
niets vertolkt, wat in ons leeft.
Mogelijk is de grondige afkeer der hedendaagsche kunst van de natuur. slechts
een uitdrukking van dit beklemmende gevoel, dat de wereld, het leven als een vreemd
gesternte los van ons in het heelal zweeft, een gesternte, dat ons uitgestooten heeft,
zoodat onze ziel eenzaam ronddolen moet. Wij willen expressionisten zijn, niet omdat
wij onze overvolle rijke ziel in de wereld moeten laten uitstralen, maar omdat wij
voor onze verstarde ziel een tehuis zoeken, waar zij zich weer verwijden kan, om
opnieuw tot 't leven te worden gewekt. Wij willen haar niet meer buiten de wereld
laten omdolen, wij willen weer in deze wereld binnendringen, om haar van binnen
uit te begrijpen en niet meer door haar vernietigd te worden! En wanneer wij in de
kunst zeggen: ‘los van de natuur,’ - dan geeft dat misschien slechts den haat en de
vertwijfeling weer over deze onze verlatenheid en eenzaamheid, - het beteekent
evenwel ook het groote verlangen om de natuur met onze ziel te doordringen, haar
wederom in ons op te nemen, in bevrijdende eenheid van ziel en wereld, die ten allen
tijde iedere ware expressionistische kunst vervuld heeft.
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XXXVIII

CARCASSONNE GEZIEN VAN HET NOORD-OOSTEN.

CARCASSONNE IN VOGELVLUCHT GEZIEN.
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Carcassonne en Roger de Trencavel,
door mr. C.P. van Rossem.
DE steenen van het oude Carcassonne, ze hebben niet alleen een geschiedenis, ze
hebben ook een ziel. Ze spreken van vrijheid van gedachten in een tijd dat het religieus
fanatisme met martel-kamer en brandstapel iedere meening van andersdenkenden
den kop inslaat, ze spreken van een cultuur die in de duistere jaren van de Kruistochten
tot een baken wordt welke in de komende eeuwen zelden zoo lichtend heeft geschenen
als toen, ze spreken van een gelukkig onbezorgd leven onder de stralende zon van
de Languedoc, een klein paradijs van rust en vrede temidden van bloed en tranen en
vernieling. Maar als ze vertellen van den edelen en dapperen Roger de Trencavel,
die dit alles uit zijn ruimen en modernen geest wist te scheppen, zoo hebben ze ons
ook een tragedie te verhalen die al deze schoone bladzijden afsluit.
Carcassonne, het is de onneembare veste, de machtige stad aan den voet der
Oostelijke Pyreneeën, de sleutel van de zuidelijke defilé's, de sleutel van de couloirs
waar eenmaal Romeinen en West-Gothen en Mooren een doorgang hadden gezocht
naar het bloeiende land van Provence. Een beschrijving van een vesting is een
moeitevolle en ondankbare arbeid. Een enkele kiek van Carcassonne, uit een
vliegmachine genomen, een beschouwing van de foto der dubbele omwalling,
gekroond met z'n poorten, gevecht-torens, merlons en machicoulis, een aandachtige
studie van het vesting-plan, zal U meer zeggen dan duizende schilderende woorden.
Vooral in den avond, onder de zwaar sinister gestuwde luchten, biedt het geheel een
ongeloofelijk en angstwekkend schouwspel. Het is als de fantasie van een
hartstochtelijk etser, die met z'n stift de muren tot aan de wolken opbouwt en zich
zelf vergeet in een boven-menschelijk vizioen. Hij gooit met torens en poorten en
barbacanes, hij zet ze neer als spookachtige wachters, van een monumentaliteit een
goden-wereld waardig; hij bouwt steen op steen totdat z'n plaat geen ruimte meer
biedt. Dan kijkt hij om zich heen.... hij heeft de realiteit wenschen te overweldigen
en de realiteit is zelfs z'n vizioen de baas. - ‘Je ne sache pas’ - schrijft Viollet-le-Duc
- ‘qu'il consiste nulle part en Europe un ensemble aussi complet et aussi formidable
de défenses du Xe et XIe siècle, un sujet d'études aussi intéressantes et une situation
plus pittoresque’.
De details van dit titanisch geheel zullen in den loop van ons verhaal meermalen
naar voren worden geschoven. Het is ons doel een periode uit het historisch verleden
van deze stad op te diepen die door haar felle actie en haar vlucht naar het licht, door
de duisternis van de middeleeuwen heen, deze steenen een meer dan louter romantisch
aanschijn
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schenken. Het is de tijd die inzet met het opper-leenrecht van den graaf Roger-le-vieux
(950-1012) en eindigt met den afstammeling van dezen, den vicomte Roger de
Trencavel (1179-1209). Deze twee mannen zijn de twee caryatiden die de oude
feodale veste en haar historie dragen.
Roger-le-vieux verlegde de grenzen die het oude leenrecht hadden afgebakend,
maar ook de stad won, onder z'n handen, aan macht en sterkte. Op de zware
Romeinsche fundamenten, waar de West-Gothen hun vierkante blokjes hadden gezet,
bijwijlen getatoueerd met rood, gelijk ze hun lichamen, hun paarden en wapenen
beschilderden, plaatste hij z'n zware middeleeuwsche steenen, die de muren en de
torens naar de wolken hieven. Ook bouwde hij het formidabele Kasteel (zie op de
luchtfoto, blz. XXXVIII, de muren en de twaalf gevecht-torens; rechts in den hoek),
de vesting in de vesting, de grafelijke behuizing, zetel van den generalen staf, laatste
bolwerk tegen den vijand als de beide stads-om-muringen waren genomen. Ook
legde hij den grond voor de opkomst van den vrijen, industrieelen, derden stand, die
in een uiterst gelukkige verhouding zich met groote genegenheid onderwierp aan z'n
heer en meester. Verscheidene invallen van de Mooren waren op de ijzeren
verdedigingen van de stad gestuit en voor lange jaren ging het machtige Carcassonne
een tijd van pais en vrede in. De burgers leefden hun leven van vrijen rustigen arbeid
en op het kasteel, temidden van zijn Byzantijnsche en Moorsche luxe, waar de
kleurrijke stoffen de zware ronde gothische meubelen overschaduwden, trokken de
dagen langzaam voorbij, eentonig sleurig, somwijlen verlevendigd door de komst
van die zwervende muzikale vogels, die als Troubadours met vreugde werden binnen
gehaald. Hier kwam die Geoffroy Rudel die doodelijk verliefd was geworden op de
vrouw van een der graven van Carcassonne, zonder haar te kennen, zonder haar ooit
te hebben gezien, louter op haar reputatie van schoonheid en deugd. En toen hij langs
verre wegen tot haar was gekomen en haar had benaderd, stierf hij aan haar voeten,
geslagen door de emotie. Of het is die andere Troubadour, Capetant, die op zoo
tragische wijze zal worden vermoord in de omhelzing van dame de Coucy. Wonderlijk
is de wraak van deze tijden. Deze moord kan de Sire de Coucy niet bevredigen, hij
zoekt naar andere, naar feller straf. En z'n ingenieuse hersenen vinden het volgende:
hij dwingt de echtbreukige gemalin de tanden te zetten in het doode hart van haar
minnaar.
We schrijven nu de eerste jaren van de dertiende eeuw. De oude leenheeren,
onafhankelijk geworden, zijn steeds in macht en aanzien gestegen. In het Noorden,
op de promontoirs der bergen, liggen de kasteelen van Soussac, van Cubaret, van
Minerve en Capendu, bewoond door graven die allen, op de eerste roepstem, gehoor
geven aan het bevel der vicomte's van Carcassonne. De afstammelingen van
Roger-le-Vieux, in de rechte
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lijn, zijn uitgestorven. De laatste rechthebbende, van de zijde der vrouwen, is Roger
de Trencavel. Om de rechten van z'n pupil, tegen den wil van den bisschop, kracht
bij te zetten, verschijnt de Sire de Soussac zekeren dag voor de muren van Alet,
vergezeld van eenige ridders, allen tot de tanden gewapend en het vizier voor de
oogen. De inwoners van Alet kunnen ten slotte alles verwachten van dezen
onbesuisden wilden ridder, maar het schouwspel dat hij hun biedt zal voorzeker de
stoutste fantasie verslaan. Hij grijpt enkele onderhoorigen, brengt ze voor de
bisschoppelijke graftombe en beveelt ze het lichaam van den doode op te graven.
Dan voert hij het gebalsemde cadaver naar de stad, hij poot het lichaam op den
bisschoppelijken zetel en met den degen, dreigend boven den ingevallen leeren kop
van den gestorven prelaat, dwingt hij de aanwezigen tot een nieuwe verkiezing en
tot het erkennen van de rechten van den vicomte Roger de Trencavel.
En met dezen betreden we de nieuwe atmosfeer van Carcassonne, een atmosfeer
zoo vreemd, zoo anachronistisch, zoo weinig passend in het kader van dezen tijd,
dat we moeite hebben de waarheid voetstoots te aanvaarden. Het is ons alsof in dit
gezegende land van Languedoc een nieuw menschen-ras geboorte heeft gevonden,
hetwelk z'n eeuw met snelle schreden is vooruit gesneld. Carcassonne werpt het
vaandel van het ideaal omhoog, alle steden die van Trencavel afhankelijk zijn, Albi,
Béziers, Razès planten het op haar muren. En vandaar gaat het naar Toulouse waar
de suggestie alle zielen bevangt. Dit ideaal, het is de geest van godsdienstige tolerantie,
van recht, van humaniteit. In deze jaren, waar de macht der kerk zoodanig was dat
geen enkele misdaad zoo hoog werd aangerekend als die, begaan tegen de geheiligde
symboliek van het altaar, het dogma, de kerk en den priester, wierp Roger de
Trencavel z'n zwaard in de weegschaal voor de levens-vrijheid van het individu en
de gedachte-vrijheid van het menschdom. Persoonlijk geloovig katholiek en
plichtmatig in alle kerkelijke ceremonieën ontsloot hij de poorten van z'n stad voor
alle afvalligen, ketters, scheurmakers, voor alle slachtoffers die door de kerk op
beestachtige wijze werden vervolgd. Hij verwierp geen enkel geloof maar beschermde
ze allen, hij kwam den mensch te hulp, niet omdat hij geloovig of ongeloovig was,
maar omdat het een mensch was. Aldus is de lichtende figuur van Roger de Trencavel,
de waarachtige Christen temidden van het geboefte dat in naam van den Christus
hem tot in den dood zal vervolgen. Hij viel de kerk niet aan in haar geloof, haar
dogma's en gebruiken, maar hij trok het zwaard tegen al het onchristelijke van
martel-vervolging, van brandstapel, en tegen de geest van verdrukking. En als hij te
Montpellier gedagvaard wordt om te verschijnen voor de verzamelde kruisridders,
gepresideerd door den afgezant van Rome, zal hij het prachtige woord spreken: J'offre
une ville, un toit, un asil, un
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pain et mon épée à tous les proscrits qui erreront bientôt dans la Provence, sans ville,
ni toit, ni asile, ni pain!’ Hij beschermt z'n onderhoorigen tegen de woeker-practijken
van de bisschoppen, hij behandelt de burgers op denzelfden voet als den adel, hij
ruimt de laatste vestigia van de slavernij op en als hij, tijdens het beleg van z'n stad,
na twaalf uur van vechten en vermoeienissen, z'n portie gerançonneerd water ontvangt,
geeft hij het over aan een armen stakkert die vergeten is. Is het wonder dat deze man
door z'n onderhoorigen op de handen wordt gedragen en dat aan z'n roepstem, als
het de verdediging van z'n ideaal betreft, met fanatisme wordt gehoor gegeven?
Het duurde geruimen tijd dat niemand, zelfs niet de machtige Paus Innocentius III,
zich aan den dapperen edelman durfde vergrijpen. Knarsentandend zag Rome het
aan hoe de pauselijke bul, gericht tegen de ketterijen en dreigend met de bloedigste
straffen, in het land van Provence slechts spot en minachting oogstte. Reeds in 1198
waren twee monnikken van de Cistercyner-orde naar het zuiden van Frankrijk
afgezonden om het land te evangeliseeren en de bevolking tegen de heerschers op
te zetten. Het resultaat was nihil. In het jaar 1203 werd een nieuwe poging gewaagd,
ditmaal was het de vreeselijke Armand Amaury, op wien de hoop van Rome was
gevestigd. Hij was vergezeld van Pierre de Castelnau en Raoul, alledrie monniken,
door een bloederig fanatisme bezeten. Amaury en Raoul keerden met leege handen
naar Rome terug, Pierre de Castelnau viel als slachtoffer van z'n verblinding. Hij
meende Raymond, graaf van Toulouse, met een ban-vloek onschadelijk te kunnen
maken en liet het leven onder den dolk van z'n vijand. Het bericht van den moord
bereikte Rome en zweepte de religieuse hartstochten tot het kookpunt op. Honderde
monniken werden over Frankrijk geworpen om er den Heiligen Oorlog tegen de
ketters te prediken. Een nieuwe kruistocht werd geboren, ditmaal niet gericht tegen
de ongeloovigen in het Oosten maar tegen een arbeidzame, rustige, goed Christelijke
bevolking, die de humaniteit en de vrijheid van gedachte als een zuiverder geloof
trachtte te belijden.
Het was in het jaar 1209 dat het nieuwe kruistocht-leger, in drie afdeelingen, de
grenzen van de Provence overschreed. Op het bericht van de nadering van deze
honderd-duizend ridders en soldaten verloor Raymond, graaf van Toulouse, den
moed en bood z'n onderwerping aan. Roger de Trencavel snelde naar z'n steden, riep
z'n onderhoorigen, z'n leenmannen en z'n edellieden bijeen en bracht ze het naderend
gevaar onder de oogen. Maar gegrepen door een machtig enthousiasme brachten de
duizenden hem een ontroerende ovatie en verklaarden, als één man, liever onder de
steenen van hun muren te worden bedolven dan hun onderwerping aan te bieden aan
een te vuur en zwaard vernietigend
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Christendom. De teerling was geworpen, het scherm op de eerste acte van de tragedie
was gevallen.
Om het vervolg te begrijpen is het noodig een korten blik te werpen op de
versterkingen van Carcassonne. De droog technische standaardwerken van
Viollet-le-Duc zullen ons den weg wijzen*). Toch zal ik een poging wagen het geheel
een weinig romantischer en begrijpelijker te belichten dan het aan dezen overigens
zoo genialen restaurateur gelukt is.
Iedere vreemdeling, iedere toerist, hoe weinig ook voorbereid en gestudeerd in de
militaire architectuur van de middel-eeuwen zal bij het bestijgen van den Cité-heuvel
en het binnen-treden in de stad een woord van bewondering en verbazing moeielijk
kunnen onderdrukken. De hemelhooge wallen van de binnenste versterking, een
massale kracht waartegen het individu in z'n peuterige kleinheid wegvalt, bijkans de
onafzienbare rij van gevechts-torens, drie en vijftig in getal, de drie dubbele poort
van Narbonne, het labyrinth van de poort van Aude, dit alles zal 'm in de eerste plaats
de gedachte suggereeren dat de kracht van blijen en katten en arbaleten en springalen,
al deze primitieve middeleeuwsche aanvals-enginen, tot een bespotting worden voor
dit titanisch geweld van steenblokken en metsel-werk. Mocht hij z'n onderzoekingen
meer in detail inzetten, zoo zal hij voor allerlei militair-architectonische verrassingen
komen te staan. Het Carcassonne is meer dan een berg van steen, een orgie van
domme kracht, het is tevens een eeuwige verleiding, een eeuwige val-strik, een
eeuwige muizenval. Waar de belegerden in verdedigingsmiddelen over niets anders
beschikten dan pijlen met korte vlucht, steenen en kokende olie, was de heele kunst
van afweer gericht op het vermenigvuldigen van kronkelwegen, van dreigende
overheerschende torens, met het doel den aanvaller zoo dicht mogelijk te lokken naar
de bogen en de menschelijke armen. Vandaar die constructie-listen, die uitspringende
moeilijkheden, die versperringen, die doolhoven, die complicaties, alle geboren uit
het meest natuurlijk levens-instinct. Zie bijv. op den platten-grond de omgeving van
de poort van Aude. Volg voor een wijle de stippellijn die de pijl verlaat; deze lijn
gaat allereerst langs een rots-pad naar boven. Aan het einde van dezen weg stuiten
de vijanden op toren no. 10, la tour du petit Canisou, en de steenen der buitenste
ommuring. Om de poort van Aude te bereiken - een poort is immers de meest
kwetsbare plaats van iedere vesting - zijn ze gedwongen links af te slaan in de richting
van de vóór-poort no. 9. Voordat ze deze echter bereiken, zullen reeds velen van hen
gevallen zijn, getroffen door de pijlen uit de schietgaten, de steenen en kokende olie
uit de hourden. Stelt echter

*) Viollet-le-Duc: La Cité de Carcassonne.
Viollet-le-Duc: Architecture militaire.
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dat de berenning van vóór-poort no. 9 tot een mogelijkheid wordt, stelt zelfs dat ze
door-breken, zoo bevinden ze zich in de lange gras-rijke gang tusschen de buitenste
en de binnenste muur.

PLATTEGROND VAN DE VERSTERKINGEN VAN CARCASSONNE.

Om tot den ingang van de stads-poort, de poort van Aude door te dringen (volg de
stippellijn naar links) zijn ze gedwongen een scherpen hoek te maken, aan den voet
van den buitensten muur, bestookt door de vijanden van boven, door de verdedigers
van toren 37 en van de poort van Aude zelf. Het gevaar van deze nauwe muizen-val
zal hen eerder van richting doen veranderen. In het bezit van een gedeelte der lices
(de gang tusschen de twee om-muringen) zullen ze hun verovering naar rechts trachten
uit te breiden. Geknepen in de ruimte van torens 38, 39 en 10 stuwt de massa zich
onwillekeurig nog meer naar rechts voort. Maar hier worden ze gegrepen als door
twee tangen van een schaar. De lices vernauwen zich hier merkbaar en aan het uiteinde
van deze vernauwing wacht hen het meest dreigende gevaar; de toren no. 11, de Tour
Carrée, over beide ommuringen heen gebouwd. Slechts één à twee mannen kunnen
tegelijk onder dit bolwerk passeeren en een ieder begrijpt hoe gemakkelijk het hier
de verdedigers moest vallen de aanvallers stuk voor stuk af te maken. Aldus loopt
het oogenschijnlijk zoo groot succes dood in het gevaarlijke dool-hof van de
verdediging,
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ja, van een aanval wordt het een aftocht en slechts weinigen zullen waarschijnlijk
van deze expeditie weder-keeren.
Het zou ons te ver voeren de stad in haar geheelen cirkel rond te gaan, op zoek
naar andere verrassingen en architectonische moord-kuilen. Slechts heb ik U willen
toonen, met een enkel detail, hoe sterk en onoverwinnelijk vicomte Roger zich achten
moest achter de steenen van z'n Carcassonne waartegen een leger van niet minder
dan honderd-duizend soldaten optrok.
Het is in den nacht van den 31en Juli 1209 dat de posten van de Noordertorens de
lichtjes van het naderend leger zien opschieten boven de rotsen van Minerve. De
kruisvaarders, aangevoerd door den soldaat Simon de Montfort en de priesters Amaury
en Dominique hebben het zwakke Béziers, met hoeveel ontstuimigen moed ook
verdedigd, omver geloopen en met den dierlijken hartstocht, die slechts de religieuse
extase kent, de verdedigers met vrouwen en kinderen gehangen en geslacht.
Nu hebben ze zich gelegerd voor de muren van Carcassonne en het eerste en zoo
gemakkelijk succes suggereert hen ook hier een prooi die in de hand valt. Binnen in
de vesting is alles kalm en vast-beraden. De twee duizend militaire verdedigers zijn
over de poorten, de wallen en de barbacanes verspreid, de twee duizend burgers staan
gereed voor de hulpdiensten, de hersen der poorten zijn gevallen, de blyden zijn van
steenen voorzien, de olie kookt op het vuur van elke burgerlijke bewoning, op de
tinnen van het kasteel wappert de trotsche vaan van Roger de Trencavel.
De eerste berenning breekt los tegen de noordelijke zijde der stad tegen de torens
4, 23 en 24. De lepels der blijen hebben aas, krengen en andere vergiftigde stoffen
over de wallen der Cité geworpen, nu beuken de steenen de flanken van de Tour
Notre Dame, de arbaleten zenden hun groote pijlen op de met schermen geblindeerde
toren-vensters, de schutschermen spuwen een regen van werptuigen. Op een kleine
verhooging is het priester-gilde geschaard, rondom den vreeselijken Amaury, le fleau
de Dieu, den man die Béziers heeft uitgemoord met de opwekking: Dood ze allemaal,
vrouwen en kinderen, God zal de zijnen herkennen! Hij heeft een geheiligd gezang
ingezet en uit dozijnen keelen schalt het over het krijgs-rumoer heen.
De kat, dat logge houten gevaarte met z'n versche koe-huiden gedekt, sluipt stootend
aan om de gewonde toren met z'n ram te knagen en te deuken, de kleine blijden
trachten met brandende stoffen de over-hangende hourden*) in het vuur te vangen en
de arbaleten veegen de openingen

*) Hourden zijn houten gaanderijen, die hoog tegen de muren zijn opgehangen. Naast het
voordeel van een verbreeding der borstwering bieden ze gelegenheid van boven af en goed
gedekt, de bewegingen der vijanden, aan den voet der muren, te kunnen bespieden en door
de gaten in de houten vloer hen te kunnen bestoken met keien en kokende olie.
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der borstwering schoon. De ridders, het roode kruis op de borst, staan klaar voor den
grooten aanval.
En Trencavel waakt.
Hij is van een gigantische lichaams-gestalte, wild onstuimig als een stier die rood
heeft gezien, sportief in het gevaar, een mensch zonder zenuwen, de typische
liefhebber van het knock down. Men zegt dat hij ook strategisch genie bezit, maar
voorloopig zijn het z'n spieren en z'n zwaard die het meest zullen tellen. Op het
oogenblik is het nog een vrij suffig amusement; het is een pijl die raak is, een man
die plat gedrukt wordt onder een vallend kei-blok, een kat die lekt van kokende olie,
een toren-blinde die uit haar voegen wordt geschoten. Een ieder wacht op de
storm-ladders en de evenhooge en de klimmende golf van aanvallers.
De historische gegevens schilderen ons den vicomte als een man met honderd
armen en honderd lichamen. Als de ladders tegen de muren zijn gepoot springt hij
als een duivel rond om ze met z'n vuisten omver te keilen en de bespringers onder
z'n zwaard te vermorzelen. Maar deze sport biedt 'm nog niet voldoende actie; eenmaal
in beweging wil hij er ook alles van hebben. Op zeker oogenblik geeft hij het bevel
aan z'n officieren de enkele bespringers, wien het gelukt is de eerste omwalling te
overschrijden, in een gesloten kudde voor de buiten-poort te drijven. Dan laat hij
zich zelf in de gracht afzakken en aldaar, vóór de poort, als een jager wien het wild
wordt toegezonden, slaat hij ze één voor één tegen den grond.
Vijftien dagen en nachten drensde de strijd bijkans ongestoord voort, uit een
onuitputtelijke bron werden de aanvallers tegen de muren gegooid en nog altijd stond
het Carcassonne, ongeschokt, onder de lachende zon van de Provence. De noordelijke
torens wrongen zich pijnlijk onder de aanhoudende regen van keien en hingen
gescheurd en afgeplukt tegen de wallen aan. Maar toch hadden ze het hoofd omhoog
gehouden, als bezield door de levende krachten die haar hadden verdedigd en
beschermd. Met een luidruchtigen triomf had de Cité haar zege kunnen vieren als er
ook aldaar niet reden was geweest voor een ernstige bezorgdheid. Er was namelijk
gebrek aan water. De zomer-warmte had de caternen, gevuld met regen-water,
opgedroogd en slechts de gevaarlijke tochten door de onder-aardsche gang naar de
rivier de Aude, brachten bijwijlen enkele hoeveelheden aan. Hoe vastberaden de
stemming ook mocht zijn, de toekomst dreigde met het algeheele water-gebrek. Want
dit kostbaar vocht diende niet alleen voor de droge kelen maar door de uitputting
van de olie werd het, in kokenden vorm, ook voor de verdediging opgeëischt.
Toen kwam op zekeren dag een oude bekende binnen, Peter van Arragon, een
oom van Roger de Trencavel. Simon de Montfort had hem geroepen en gezonden
om z'n condities aan de belegerden over te brengen.
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CARCASSONNE GEZIEN VAN DE TOUR DE L'ÉVÊQUE.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

169
Had Trencavel voor z'n eigen leven gevochten, geen woord had hij aan de
mogelijkheid van overgave verspild. Maar deze wonderlijke man, zoo geheel
middel-eeuwsch als generaal en krijgsman, had iets wat in deze tijden bijna een
abnormalitiet was: hij kende de humaniteit en het medelijden; hij cijferde zichzelf
weg en dacht slechts aan het lijden en de beproevingen van z'n mede-menschen.
Wellicht was een vergelijk mogelijk die z'n dappere soldaten en burgers de komende
ellende zou besparen. Doch toen hij vernam dat hij zelf vrij zou mogen aftrekken,
vergezeld door twaalf ridders, op voorwaarde dat hij de bevolking aan de wraak van
de aanvallers moest prijs geven, stoof hij als een gewonde leeuw op. En Peter van
Arragon - die overigens deze houding geheel approuveerde maar niet genoeg moed
had ook daadwerkelijk z'n partij te kiezen - keerde terug naar Simon de Montfort als
afgezant van een vruchtelooze zending.
En nogmaals kwamen de blyen in beweging en de arbaleten en de katten en de
evenhoogen, en nogmaals botsten de twee ijzer beslagen massa's in de kletterende
golven van eb en vloed. En steeds weer was het Roger de Trencavel die verbaasde
door z'n wonderen van durf en onstuimigheid. Het gebeurde meermalen dat hij zich,
met een lang touw rond het middel, in de gracht liet afzakken om aldaar, als een
hout-hakker die zich een weg baant door een bosch, een vluchtende opening te hakken
in het woud van vijanden. Men vertelt zelfs dat hij zekeren dag, juist op het oogenblik
dat hij weer naar boven werd geheschen, een der ridders bij de beenen pakte en 'm
in z'n ijzeren knuisten, als gevangene, omhoog bracht. Ook moet het een wonderlijk
schouwspel zijn geweest als deze jonge vierkante figuur in een spottende uittarting
op de wallen verscheen, de blonde lokken wapperend om het ongedekte hoofd,
ongevoelig voor angst, onverschillig voor de fluitende pijlen, een levend symbool
van de onoverwinnelijke kracht van Carcassonne. Overal waar gevaar dreigde was
hij de eerste en de laatste, z'n aanwezigheid wekte als een prikkel de vermoeide
lichamen op; omringd door gewonden en lijken, zonder drank, zonder eten, wakend
om anderen te doen slapen, een mechaniek dat nimmer rust behoefde, hield hij met
z'n energie een lijdende bevolking van vier duizend zielen op en bracht de wanhoop
in de harten van honderd-duizend aanvallers.
Want zelfs een Simon de Montfort had zekeren avond gezucht: - ‘Ik zie geen kans
de stad te nemen.’ - ‘Niet met de wapens, maar misschien met list en door verraad’
- antwoordde de priester Amaury. Maar Montfort schudde het hoofd. Een poging
met goud, beloften van levensbehoud en gunsten hadden niemand in de stad gevangen.
Waarom zou een tweede poging meer succes geven?
Toen kwam de priester Amaury een stap nader en fluisterde: - ‘Roger
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de Trencavel is alles, zonder hem is de stad machteloos. Hebben we Trencavel, zoo
hebben we ook de stad.’
Montfort liet z'n vragenden blik rusten op het gelaat van den monnik.
- ‘We kunnen 'm in het kamp lokken voor een bespreking, onder belofte van
vrij-geleide....’
Montfort begreep, maar in een schouder-beweging van ergernis en verachting
schudde hij het voorstel als van zich af. Zelfs hij, welk een onzuivere persoonlijkheid
hij ook mocht zijn, had z'n woord van ridder, het groote noblesse oblige van de
feodaliteit.
De sluwe valsche oogen van den priester bleven strak op het gezicht van den
aanvoerder gevestigd.
- ‘Niemand is aan een eed gebonden jegens hem die z'n gelofte jegens God heeft
gebroken....’
Stilzwijgend verhief Montfort zich van z'n zetel, hij sloeg het doek van z'n tent op
en verdween in den donkeren nacht.
Twee dagen later ontsloot zich de poort van Narbonne voor een ridder die met brieven
voor den slot-voogd was gekomen. De infernale suggestie van Amaury had haar doel
getroffen, machts-beloften van den paus en de angst voor het échec hadden een
edelman als Montfort tot een daad gebracht die alle komende eeuwen hebben
gebrandmerkt.
En Trencavel, omringd door honderd ridders, verliet de stad. Waarom zou hij
getwijfeld hebben aan het woord van een edelman die opkwam voor de heiligheid
van Christus? We weten niets van z'n verbazing voor dezen valstrik, voor dit geval
van perfidie, maar als hij ooit de christelijke hypocrisie in haar diepsten afgrond heeft
doorschouwd, zoo was het wel op het uur dat hij geboeid en gebonden in de oogen
keek van den kruisridder Montfort en den priester Amaury.
Na dezen dag van verraad en schande wijkt de historie voor de legende. Slechts
één datum heeft de geschiedenis kunnen vastleggen, den 12en November 1209, den
sterf-dag van Roger de Trencavel. We weten dat hij in een der torens van z'n vesting
werd gevangen gezet en door vergif om het leven kwam. Een ontroerend verhaal van
vrouwelijke opoffering, een vergeefsch offer om den ongelukkige te redden, het feit
van de vluchtende bevolking door onder-aardsche gangen, een vreeselijke
grand-guignol van plundering, moord en verkrachting, het zijn allen balladen die
van geslacht op geslacht zijn overgedragen. Is het waarheid, is het fictie, we weten
het niet....
De eeuwen hebben de wraak gebracht, want tot op heden, als de bewoners van de
Lanquedoc een bruut willen schetsen die z'n valschheid verbergt onder de mom van
vroomheid, zoo zeggen ze: C'est un Amaury.
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Op hooge golven,
door Herman Robbers.
IX.
HET was noodig geworden, Janne weer eens te inviteeren. Ze kwam haast nooit
meer uit zichzelf en Til verwonderde zich. Heeft ze gemerkt misschien het
verminderen van mijn genegenheid, vroeg het vrouwtje bezorgd zich af. Wacht ze
op een uitnoodiging? Denkt ze mogelijk aan iets van wantrouwen of onderstelt ze
jaloezie? Dat mocht niet, was trouwens onjuist; er lag een miskenning in, een
onderschatting, die Til hinderde. En ze had haar een briefje geschreven, haar
vriendelijk en dringend ten eten gevraagd, de keus van den dag aan haar overgelaten
- zoo zeldzaam immers wist ze de vrije avonden der actrice.
‘Onnoozelheid, overmoed, of.... politiek, wát zou dat nu eigenlijk wezen,’ had na
lezing van dit briefje Janne peinzig voor zich heen gepreveld. Een glimlach om den
mond - ze hield wel van zulke puzzles. Lieve Tilletje, met haar stillen, groot-donkeren
blik.... nee-neen toch, voor zoo onnoozel kon ze haar niet houden. Taktiek dus...
hm... ja... of zekere geëxalteerde tarting? Och-heer, arme kleine Til.... Intusschen
verzonden werd een opgetogen antwoord, en vlot kwam de afspraak tot stand.
Zoo zat daar Janne weer aan hun tafel, dien avond in het eind van Februari, iets
te feestelijk getoiletteerd, rechts van den gastheer, links van zijn vrouw en tegenover
hun levendig dochtertje. Een welkome afleiding voor hen alle drie, dat bleek-mooie,
praatgrage kind. Want de gesprektoon der volwassenen onder elkaar klonk soms
valsch geanimeerd en had lichte haperingen. Een heftige scène, nog maar twee dagen
geleden, tusschen Huib en Janne - twist om niets, om een schertsend woord, een
nuance van stemgeluid - in omhelzingen gesmoord was ze tenslotte, niet gansch-en-al
uitgepraat, niet echt verzoend. In hun beider blikken, hun vriendelijk converseeren,
wrevelde nog iets na....
Er kwam bij dat Til, welhaast ondanks zichzelve, voortdurend en scherp op hen
beiden lette, op hun houdingen, hun gezichten. Zóó dat ze 't merkten. Janne, bedreven
en talentvol, bleef spelen de opgewekte visite-dame, maar Huib kreeg het warm en
benauwd, deed onhandig en schutterig; hij bloosde herhaaldelijk, als zonder oorzaak,
en fronste als werd hij geërgerd. ‘Is er iets, vent,’ vroeg tot tweemaal toe Til.
O-god-o-god! En zoo afschuwelijk vond hij het tóch al, Janne hier, tusschen hen
in.... aan hun tafel.... lief-pratende met Til.... Janne,
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nu zoo keurig gekleed.... maar van wier prachtig-blanke lichaam hij kende de
allerintiemste bizonderheden....
Over de groote stakingen, pas uitgebroken, in Amsterdam en in Enschedé, liep
hun gesprek een poos. De massa-uitsluiting in Twente vooral trok en spande in die
roezige voorjaarsdagen de aandacht aller denkende Nederlanders. Hoogland gloeide
voor de zaak der wevers; hij had geld gestuurd, gewild dat ook zijn maatschappij
iets zou doen. Maar collega Van der Kamp, ten hoogste verwonderd, scheen in het
voorstel alléén-al iets ongepasts te vinden. Hun gesprek erover was zeer onaangenaam
geweest - bits, op het vijandige af - Huib vertelde ervan, kwasi schertsend,
onverschillig. En Til, hoezeer ze wat de kwestie zelf betrof met haar man
sympathiseerde - negen gulden in de week, ook zij ontstelde bij de gedachte, hoe die
gezinnen ervan geleefd moesten hebben - toch scheen ook in de onthouding van
Huibs mede-directeur iets begrijpelijks voor haar te liggen. ‘Hij zal zich misschien
niet verantwoord voelen.’ Het woord kwam dralend. Die goeie Til, dacht Huib, ze
vergoelijkt zoo graag. ‘Juist-ja, dat zal het wel zijn,’ zei hij knikkend, ironisch, ‘hij
denkt aan die arme aandeelhouders.... Prachtig!.... Zoo'n plichtgetrouwe directeur
toch!’
‘Plichtgetrouwheid, maar dat 's een heel mooie eigenschap. 'k Dacht, om je de
waarheid te zeggen, dat jij daar ook in uitmuntte,’ spotte Janne brutaal.
‘Zoo.... hm!.... ja.... zoo zie je. Altijd baas boven baas! 'k Zal je toch 'is met Van
der Kamp in kennis brengen, Janne. Net iemand voor jou.... Maar denk eraan, hij
heeft een vrouw en vier kinderen. Maak geen heel huishouden ongelukkig!’
‘Baas boven baas.’ Als een grapje bauwde Liesje het na.
Maar Til knorde: ‘Huib nou toch!’ Verwijtend, en met een fronsblik naar het kind.
Janne, dit ziende, lachte schel en druk met Liesje mee. De scherts was volkomen
mislukt, en dit ontsnapte hun geen van drieën.
Dan, vlug en zich volkomen meester blijvend, met prachtige vondsten van intonatie,
wist de voortreffelijke actrice het gesprek terug te voeren tot zijn uitgangspunt. Nog
altijd wat vage spot in haar stem - zoodat de overgang niet opviel - vroeg ze aan
Huib, of werkelijk hij zich zóó had ingewerkt in die kwestie tusschen de
Enschedeesche fabrikanten en hun werklui, dat hij beoordeelen kon wie gelijk had.
‘Ingewerkt? Ja, zeker heb ik dat,’ zei Huib met klem en lichte ergernis. ‘Mij dunkt
trouwens, waar zulke hongerloonen gegeven worden, hebben de arbeiders per se
gelijk. Negen gulden, bij stijgende prijs van het product, is het geen schande? Weet
je, dat noemen ze: het loon op peil houden. Hoe ook de prijzen vooruitgaan, en hoe
ook de machinerieën, de arbeiders mogen daar niet van pofiteeren. Een typischer
geval van patroons-dwingelandij is wel nauwelijks denkbaar.’ Op dreef rakend, zich
wat
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opwindend over de kwestie, praatte Huib er nog een poos over door; hij gaf blijken
precies op de hoogte te zijn en sprak met sterke beslistheid.
Janne knikte eens tegen Liesje. Keek dan weer strak voor zich uit. Op ietwat
ostentatieve wijze, als had ze moeite een geeuw te onderdrukken, tikte ze met haar
fijne vingertoppen op haar bovenlip. Maar Huib scheen het niet te zien. ‘Toe vent,’
zei Til ten slotte, ‘laat je biefstuk niet koud worden’. En weer klonk even het schelle
lachje.
Na het eten werd er, traditie-getrouw, wat gestoeid met Lies. En het kind, tegen
achten, naar bed gebracht. Maar ook daarbij ontbrak de vereischte stemming. Koud
was het boven, Huib huiverde. Janne en hij gingen gauw naar beneden terug. Daar,
zich weer warmend, bij het openbrandend haardje, waren ze even alleen. Hij greep
haar hand, die ze lijdelijk gaf.
‘Janneke! Hoe gaat het, kindje?’
‘Goed-goed’. Ze knikte even, maar niet naar hem, bleef in het vuur kijken.
‘Toch vergeven en vergeten.... alles.... van eergisteren?’
‘Wat?’ Zij fronste even. ‘O, jawel....’
‘We leken wel mal.... Wat ik zeggen wil, ik breng je thuis hoor, straks’.
‘O.... Ja?.... Zooals je wilt anders....’
‘Janneke!’
‘Ja....?’
‘Toe zeg, wat is er nou?’
‘Wat er is?.... Er is, dat ik hier nóóit meer terug kom.... 't Is de laatste keer, begrijp
je.’ Zij keek hem nog altijd niet aan, strekte een slank en puntig voetje, keurig
geschoeid, naar het vuur uit.
Huib was diep geschrokken. ‘Wat?.... Maar, m'n God zeg, hoe moet het dan
voortaan.... weet jij dat....?’
Ze viel hem driftig in de rede. ‘Nee-nee, ik weet er niets van. Maar het kan me
ook geen steek meer schelen. 'k Doe het eenvoudig niet langer. Comedie-spelen, op
de planken, prachtig! Maar niet in het werkelijke leven, niet op zóó'n manier.... ik
word er gek van!’
Toen kwam Til binnen. ‘Hè-hè!... 't Is hier lekkerder dan boven... Kom, nou gauw
een kopje thee....’
Ook de verdere avond moest worden doorgebracht met praten en naar elkander kijken.
Eén van hen mocht eens een tijdschrift of boek opnemen, Huib of Janne een gedicht
voorlezen, dat duurde toch maar kort. Huib spande zich in, sprak veel over litteratuur,
deed verhalen met een groot vertoon van geanimeerdheid, zich nu eens tot Janne,
dan weder tot zijn
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vrouw richtend. Vergeefs. Gelijk in een moerassigen poel, dien men in beweging
tracht te brengen, de giftige gassen nog meer dan anders naar boven komen, zoo rees
ook, als tusschen Huibs drukke woorden, zijn nerveuse gebaren, 't benauwend besef
der gevaarlijke verborgenheden telkens weer en onafwendbaar in hem op. En ook
Til en Janne, hij zag het op hun strakke, in avondlicht glanzende aangezichten, zij
ondervonden hetzelfde. Een haast onverdraaglijke broeiing, die uit hun bijeenzijn
scheen voort te komen. Janne, al telkens oogend, kwasi achteloos, naar de
schoorsteenpendule, begon tenslotte zichtbaar te geeuwen. Ze verontschuldigde zich
met een flauw-lief lachje, bekende dat ze, helaas geregeld, juist op zoo'n enkelen
vrijen avond, verschrikkelijk moe was. Of haar moeheid dan loskwam, ellendig! Al
tegen tienen begon ze te praten van naar huis gaan, en nog geen half uur later, als
van de klok geschrokken, stond ze haastig op. Huib mocht haar brengen, o ja, heel
graag, maar dan tot aan de trem, niet waar? Want bepaald met de trem wou ze gaan,
als hij 't niet kwalijk nam. Ze verlangde toch zoo naar haar bed.... ‘Zeg.... maar ....laat
ik dan liever.... een rijtuig....’, opperde Huib bezorgd. ‘Welnee, welnee, dat hoeft
toch volstrekt niet.... De trem is best.... brengt me tot vlak bij huis....’
‘Ga jij dan intusschen naar boven, kind,’ zei Huib tegen Til. ‘Je ziet ook zoo
moe....’
‘Ja-ja, hoor.... dat's goed.’ En ze glimlachte met een doffen blik, kuste Janne
vaarwel.
Op straat loopend, zij aan zij, eindelijk weer samen alleen, en dit beiden hevig
beseffend, kwamen Janne en Huib elkander toch nog in 't geheel niet nader. Het was
kil en mistig. ‘Liever niet praten,’ stootte Janne uit, zich de mof voor den mond
houdend. En jachtig stapte ze door. Huib dorst haar arm niet te vatten; te gewaagd
was dat ook; op dit uur nog in deze verlichte straten. Zoo ontbrak dan alle contact,
bleef er kilte en trieste vervreemding tusschen hun zich naast elkaar voorthaastende
menschwerelden....
De trem. Daar was hij al. Huib zwaaide zijn hand. ‘Nacht Janneke.... schat.... wel
thuis, hoor,’ zei hij met schorre, gesmoorde stem. ‘Ik zal zien weer 'is gauw.... maar
ik weet nog niet precies....’
‘Ja-ja. Nou. 'k Hoor het nog wel. Adieu....’
De trem, zacht licht-omkranst in den schimmigen mist, verdween weldra om een
hoek. En Huib, in zijn eenzaamheid, zeer gedrukt, met een gevoel alsof er in dien
tijd iets ergs kon zijn gebeurd met Til of Liesje, haastte zich terug, naar zijn huis.
Hoe dichter hij 't naderde, hoe angstiger hij werd.
En zie, er was wel iéts van 't geen hij half bewust gevreesd had. Til, niet naar boven
gegaan, had ook nog heelemaal niet opgeruimd, zooals toch
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haar gewoonte was. Verzakt op haar stoel zittend, keek ze hem aan bij zijn
binnenkomen, star en met wanhopige triestheid.
‘Maar vrouwtje nou toch, waarom ben je niet naar bed gegaan?’
‘Ik.... Ik kon heusch niet’ - loomig kwam ze wat op, als uit diepe gedachten - ‘ik
voelde me zoo vreemd, zoo verlamd.... Mannie, toe, ga ook 'is even zitten.... We
moeten toch 'is praten, nie-waar?’ Ze boog het hoofd, scheen plotseling zeer benauwd,
slikte een paar malen. ‘Wat.... wat is er nou toch eigenlijk tusschen jou en Janne, ik
bedoel, hoe staan jelie.... God! Je begrijpt toch wel.... ik merk.... ik ben niet blind en
doof....’ Strak en groot keek ze hem eensklaps in de oogen.
Huib, zijn brauwen samentrekkend, gaf zich een air van monterheid. Hij kwam
bij haar zitten. ‘Kom.... maar wát dan, vrouwtje.... wat merk je....?’
‘Ik weet het niet. Dat er iets hangt tusschen jelie.... Je hadt nu iets met haar gehad....
dat was duidelijk.... iets van onaangenaamheid.... Maar waarom vertel je me dat dan
niet.... Wat is daar voor geheims aan.... God!’
Snel veerde ze op, om onmiddellijk - als geparalyseerd - aan Huibs voeten neer
te zinken, zijn knieën te omvatten, en ze riep het bijna uit, ofschoon op een
fluistertoon: ‘In vredesnaam zeg het me toch, wat is er tusschen jelie?.... Is zij méér
dan een vriendin.... is zij.... ik.... ik kan zulke woorden niet uitspreken.... help me,
toe help me, Huib.... Hóu je van Janne, en zij van jou?’
Hevig geschrokken - zijn borst bonkte, zijn mond, als verdroogd, kon haast geen
toon doorlaten - boog Huib zich tot zijn vrouw over; hij vatte haar bovenarmen, toen
haar hoofd. Hoe greep haar ook zijn blik in dat felle moment, hoe scherp verscheen
voor zijn angstige zoeken haar vale, verarmde gezicht met de donkere oogkuilen,
het zilvergekronkel door 't diep-zwarte haar. Spreken moést hij. Maar wát? Haar
alles zeggen? O neen, o neen!
Het werd een brabbelen op goed geluk. ‘God-nog-toe.... Tilletje dan toch.... Hoe
kom je.... Omdat je 't nu hebt opgemerkt, dat er iets.... van avond.... tusschen Janne
en mij.... Wát?.... 't Is waar, ik had een kleinigheid met haar gehad, niets bizonders....
m'n hemel.... niet de moeite waard om te vertellen....’
‘Ja maar.... wanneer dan, en waar? Ik dacht toch.... je zei nog dat je haar óók in
een heele tijd.... Wáár en hoé zie je haar dan?.... Och toe, vertel het me nu maar,
Huib, alles, álles!’ Ze keek hem smeekend aan, en toen hij, verward, verbijsterd bijna,
even zwijgen bleef: ‘Spaar me niet langer.... Als je wist.... Ik kan alles verdragen,
maar niet die sombere dreiging, dat vreeselijke gevoel dat er achter m'n rug.... Zeg
het,
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toe zég het me, Huib!.... Als je van haar bent gaan houden, méér dan van mij.... als
zij....’ - weer slikte Til eenige malen, schudde haar hoofd, en haar stem klonk schril,
toen zij door kon gaan: ‘Als dát het is.. dan wil ik.... dan zal ik je wel.... aan haar
afstaan.... dan moet dat maar.... dan moet zij je maar hebben.... in godsnaam.... ik....
ik heb al zooveel doorgemaakt, dan zal ik.... wel weer....’
‘Maar vrouwtje dan toch, mijn arme.... arme.... Wat haal je nou toch allemaal in
je hoofd.... Van Janne houden.... Nou ja, ze is een goeie vriendin van me geworden,
dat weet je wel.... en.... Ja, God! ....ik kom wel eens bij haar, op haar kamer....
Misschien.... toe nou, wijfie, niet zoo droevig kijken.... misschien wel eens wat meer
dan jij weet altijd.... Ik.... denk dan soms.... ik ben wel 'is bang.... juist omdat jij altijd
zoo ernstig, zoo zwaarmoedig bent.... Maar.... lieve schat.... jij mij afstaan, aan haar!....
Nee-nee, hoor, ik wil niet, en nóóit, door jou afgestaan worden.... Jij.... jij bent m'n
vrouw.... tot je dood.... of tot de mijne.... iets anders wil ik niet, nooit, nóóit! Dat
zweer ik je!’
Het angstig zoeken van haar oogen, zijn eigen heesch-hooge stem.... Huib schrok
opnieuw, werd bang dat de heftigheid-zélf van zijn ontkenning hem zou verraden.
Fel-smartelijk vertrok zich opeens zijn gezicht, steigerden zijn borst en hoofd in
snikgieren, maar hij beet zich in de trillende onderlip en herstelde zich met opperste
inspanning.
Til greep zijn onderarm. ‘O mijn Huib, mijn lieve, lieve man,’ - smeeking en
medelijden verzachtten haar blik en stem nu - ‘bedrieg je zelf toch niet en mij met
jou, dat's toch immers het ergste wat ons overkomen kan.... Toe, jongen, denk nou
'is even, zou het toch maar niet het beste zijn....? Zij past zooveel beter bij je, in alle
opzichten haast, z'is zooveel artistieker dan ik, en zooveel geestiger, levendiger....
En ja.... jonger en mooier natuurlijk. Ik begrijp het best, hoor, o, ik begrijp het zoo
goed.. en ik.... ik gun....’ Ook zij snikte plots, hevig en diep. ‘Alles gun ik je.... álles....
álles....’
‘Ik weet het wel, vrouwtje, ik weet het immers allemaal wel.... Je bent een engel,
een vreeselijk lieve schat.... Toe, kom nou eindelijk 'is in de hoogte.... kom 'is bij me
zitten, op m'n schoot, ja, zoo.... Lieveling! ....Leg je goeie kop maar tegen me aan,
ja.... zoo.... zoo....’ En hij zoende haar herhaaldelijk. ‘Vóel je 't nu weer.... zeg.....
dringt het in je door.... dat ik hou van jou: dat jij m'n vrouw bent, m'n echte, m'n....
eenige.... Luister 'is.... Als jij het wilt.... als jij het beter vindt.... dan zal ik met Janne
alle omgang.... dan zal ik haar wel nooit meer....’
‘O nee, o nee Huib, nee! Ik zou me zoo schamen.... 't zoo vreeselijk egoïstisch
vinden van mezelf.... jou daarvan te berooven.... en haar
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ook.... Want ik mag haar nu wel niét meer zóó als vroeger, maar ik zie toch.... ik heb
gemerkt vanavond.... ook zij lijdt eronder.... Ze i s niet zoo.... hoe zal ik zeggen....
zooals ze zelf misschien wel zou willen zijn.... Weet je wat ik geloof? Als jij het dan
niet bent, dan is er een ander van wie ze houdt, wanhopig, al jaren misschien....’
‘Wat zeg je nou? Kom, wel nee!.... Lijden, wanhopigheid....’ Huibs stem klonk
een oogenblik bitter. ‘Nee hoor, dat's allemaal niets voor Janne ....We hadden nou
alleen even.... dat soort van ruzietje.... Ze boudeerde een beetje.... Maar, m'n hemel,
Janne, nee, geloof gerust, die leeft voor haar kunst en voor zichzelf, voor niemand
anders.... Als zij plezier heeft in mijn omgang, en ik in de hare, dan komt dat.... nou
ja.... omdat we elkaar, artistiek, op de meeste punten.... begrijpen.... nabijkomen ten
minste.... 't Is een soort plezier in elkanders geest, elkaars levende wezen.... Wat
ijdelheid misschien ook wel.... Trots op elkaars vriendschap....’
Til duwde haar voorhoofd tegen zijn schouder. ‘O, Huib.... nee.. nee.... ik kan je
niet gelooven.... Er is méér....’
‘Vrouwtje, toe nou, kom.... Geloof me, het is zooals ik je zeg....’
‘Maar wat was er dan van dat ruzietje?.... Wanneer....?’
‘Och nou ja, Janne!.... 't Was niks, heusch, volkomen nonsens.... maar ze kan dan
ineens zoo driftig.... Eergisterenmiddag, 'k was toch in de buurt, ben ik even bij haar
opgeloopen, een kopje thee gedronken.... 'k Was bang dat jij 't wat overdreven zoudt
vinden, juist omdat ze vanavond komen zou.... En toen met dat herrietje.... 't Ging
over haar rol in dat stuk van Schnitzler.... Ze speelt dan met Gerbrandts.... Nou, daar
maakte ik een opmerking over, een plagerijtje.... ik weet zelf niet eens precies meer,
een flauwiteit.... Maar zij nam het op als een beleediging.... Tegen beter weten in,
daar ben ik van overtuigd, maar ze was al wat uit haar humeur, dat merkte ik
dadelijk.... Ze kan dat zoo hebben ....Moeheid.... Dan is er geen praten met 'r, valt
ze uit om het minste of geringste.... scherp.... soms heel hatelijk....’
Til kwam langzaam-aan tot bedaren, vertrouwen.... ‘Is 't heusch zoo gebeurd?....
Ja, 'k heb ook wel 'is gemerkt.... die Gerbrandts.... maar 'k geloof toch niet dat zij....’
‘Hm!.... 'k Weet het niet,’ zei Huib. Een gloed van schaamte sloeg hem uit het
hoofd.
‘Maar Huiblief, och toe, vertel me nou voortaan weer alles.... alles.. Ook zulke
kleinigheden.... Je hebt het me toch vroeger altijd verteld, als je eens bij haar was
aangeloopen.... en dan vond ik er toch nooit iets in.... is 't wel? En zeg, vent, als er
dan niets is.... laat haar dan vooral nooit merken dat ik wel 'is even.... getwijfeld....’
‘Welnee, welnee, natuurlijk niet!’
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‘Je vertelt haar toch nooit iets over ons.... Intieme dingen?’
‘Maar Tilleke....’
‘Lieverd.... hou je dan heusch nog een beetje.... van je ouwe, siekeneurige....’
‘Kindjelief....!’
Toen reikten hun monden naar elkaar, en zij zoenden.... zoenden.. al inniger....
trachtend in het besef hunner diepe saamhoorigheid al wat daarbuiten was gering te
schatten. En Til gelukte dit ook. Zij glimlachte tenslotte in volle teederheid, en zuchtte
van opluchting, in dankbaar veilig voelen, gelukkig bijna. Maar Huib, schoon pogende
haar glimlach op zijn gelaat te weerspiegelen, verging van de pijnen der
zelfverscheuring. Hij was blij, Til overtuigd te hebben.... en verachtte zich tegelijk
daarom. Goed of slecht.... perfide of barmhartig? Nimmer échter, oprechter, met
voller innigheid - dan dien avond na hun gesprek - had hij Til in zijn armen gedrukt,
haar in dankbare liefde omhelsd, zich één met haar gevoeld, nimmer smartelijker
begrepen tevens, hoe vele zijner diepste, onverwinlijkste verlangens - of mocht hij
ze enkel begeerten noemen? - zij nóóit bij machte zijn zou te bevredigen....
Niet veel leefkracht nochtans bleek 't te bezitten, het op dien laten avond, zoo
plotseling en met schokken, door Huib en Til als heerlijk hervonden, teedere
eenheidsgevoel. Reeds een dag of wat later had zich die naamlooze en schijnbaar
geheel onopgemerkte, meestal vriendelijke en nimmer tot twist leidende afstandigheid
der laatste maanden ten volle hersteld. In openlijkheid van handelen alleen was Huib
een stap verder gegaan. Hij vertelde 't nu soms werkelijk aan Til, wanneer hij Janne
had gesproken. Hij bracht dan woorden van haar over en deed zijn best het voor te
stellen alsof hun gesprek slechts over tooneel- en litteratuur-zaken geloopen had.
Maar hij bespeurde ook, hoe zelfs dit Tils verdriet ververschte. Hoe zij 't uiterlijk
dapper aanvaardde, er kwasi luchtig over sprak, innerlijk er pijn door leed, zich als
sidderend bukte. Tils gestalte, in die dagen, kreeg iets droef gebogens, vermoeids en
haast armoedigs. Het werd een gewoonte van haar, als in huiver, de fijne en steeds
wat schonkige schouders naar voren te bewegen.
Nog gaven Huibs zakenmoeilijkheden, het optreden van zijn mededirecteur vooral,
telkens afleiding. Zij praatten er veel over. Maar daar Til dan gewoonlijk haar best
deed, hem tot zachtheid van oordeel, geduld en toegeven te stemmen - olie op het
vuur, bijna geregeld! - kwam Huib ertoe, ook bij dit onderwerp, zekere terughouding
te betrachten, ja onverschilligheid voor te wenden; begon hij meer en meer zich in
zichzelven op te sluiten. Nog het meest kwam hij los, en ontmoetten hun diepere
wezens elkander, wanneer er een brief van Cootje was aangekomen. Dat
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Huibs zusje, daar in het verre land, niet gelukkig was, 't werd steeds duidelijker ondanks den geest en het entrain van haar brieven, de vele humoristische en satirieke
opmerkingen, die er telkens weer uit opsprankelden. Ook over haar man schreef ze
soms humoristisch, goedmoedig spottend, maar vaker ironisch, en met een
onmiskenbare intonatie van onderdrukte bitterheid. Hoe stil ze ook bleven, deze
woorden uit de verte, stil en als in lachjes verstoken, ze klonken, met liefde gelezen,
vaak als ingehouden kreten.... Het kind, goddank, bleek gezond, aldoor, een baas
van een jongen, een echte heerlijkheid, schreef Co.... Lang en ernstig vaak bepraatten
Huib en Til de steeds bijna angstig geanalyseerde brieven der thans zoo onwezenlijk
ver verwijderde, die jarenlang als een deel van hun gezin gegolden had.
Het was ook in dezen tijd, dat een brief van Tils moeder, een blijkbaar op bed en met
moeite geschreven briefje, haar de ziekte berichtte der oude dame. Het vrouwtje
ontstelde er hevig van. Zoo flink en fleurig, die goeie mama, totnogtoe steeds. Geen
rekening zelfs scheen ooit gehouden te worden met de mogelijkheid, dat zij ziek
worden, sterven zou ééns.... Wonende nog steeds op haar Utrechtsche gracht, in haar
zelfde kamers, ruim, vroolijk en zonnig, kwam de oude mevrouw Molano maar
weinig over, zag ze haar kinderen liever bij zich, en haar kleinkind ook; ze was dol
op Liesje. Op Huib trouwens niet veel minder. Ze waardeerde, eerbiedigde en
bewonderde haar schoonzoon; niet de geringste oneenigheid had ze ooit gehad met
hem. Maar: ‘daarom juist,’ placht ze schelmsch te zeggen. ‘Je schoonmoeder over
de vloer, ik weet er alles van, er is geen man die het goed kan verdragen. Wat dan
ook duidelijk is. Geen twee kapteins op hetzelfde schip!’
De ziekte zelf scheen zoo erg niet te zijn - de dokter was optimistisch; hij kon niets
bizonders vinden - evenwel, een vreemde verzwakking bleek ingetreden. Mama was
drie-en-zeventig. Til schrok opnieuw van het beenige hoofdje, het slap en ingevallen,
gelige vel. ‘Ja-ja, kind,’ spotte de zieke, ‘die dokters.... een mooi vak is dat toch
maar.... Vinden ze niks, dan is er ook niks, en heb je dan toch de eigenzinnigheid
van dood te gaan - nou dan mot je 't zelf maar verantwoorden.... Kunnen zij niet
vóór!’
Lang zat Til aan het bed, moeders hand in de hare.
Moeder was heelemaal niet neerslachtig. Wel lag ze soms, oplettend en met een
stille teederheid, naar Til te kijken. ‘Kind,’ zei ze plotseling, en 't klonk wel even
heel ernstig, maar volstrekt niet onheilspellend: ‘die lieve man van jou.... hij is toch
nog altijd even goed en hartelijk voor je, is 't niet?’
‘Huib?.... Ja zeker, moeder.... Hoe komt u....?’ Til bloosde.
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‘Nee-nee, niks, hoor.... Huib is een perfecte kerel.... Heb ik ook altijd wel geweten.
Houd hem in eere.... Alleen, zie je.... als je 't soms niet weten mocht, is 't toch beter
dat je bent gewaarschuwd.... dat actricetje.... hoe hiet ze ook weer.... Janne.... Janne
Terwijne.... niewaar... Nou, die zou hem, geloof ik, wel graag.... wat je zoo noemt...
aan de haak slaan....’
‘Gunst moeder, wat weet ú....?’
‘O zoo.... hm.... dus er schijnt je toch wel wat van bekend te zijn.. Hier praten ze
erover, de kletskousen.... Hij wordt nogal eens dikwijls met haar gezien, naar 't
schijnt.... Nou, je weet, praatjes, ik geef er geen steek om.... En ik zou d'r ook niet
van gesproken hebben, als ik juist niet.... Er kan van alles gebeuren, hè? Met mij
bedoel ik.... En het had 'is kunnen zijn.... Zeg, Til, geef me dat kussentje nog 'is in
me rug, wil je.... ja, dáár.... zoo.... dank je wel, kindje. Je bent een schat, hoor ....Zoo,
dus je kent dat meiske zeker....’
‘Natuurlijk, moeder,’ had Til wat moeite uit te brengen. ‘Janne komt bij ons aan
huis. Zij is een goeie vriendin van mij ook.... Maakt u maar niets ongerust, hoor!’
‘Zoo-zoo.... mooi.... nee-nee, ongerust, geen kwestie van.... Weet je wat ik je juist
'is wou zeggen?.... Die mannen van Huib z'n slag.. beroemd.... knap van uiterlijk....
die staan aan zooveel verleiding bloot .... De meisjes en vrouwtjes van tegenwoordig....
nou!.... Laat ze maar loopen.... Ingetogenheid is anders.... Dus, kindje, begrijp me
wel, hiér is dan natuurlijk geen gevaar bij..... Maar mócht het ooit eens zijn dat Huib....
nou ja.... een bevlieginkje.... trek je daar dan niet te veel van 'an, hoor, en blijf geduldig
met hem.... Komt best terecht. Als hij maar goed en lief voor jou blijft. Voor jou en
Liesje.... Weet je wel, wat de gelukkigste getrouwde vrouwen zijn?.... Hm! Ja.... je
zult erom lachen, maar 't is toch zoo.... Het zijn die.... op z'n tijd een oogje dicht
kunnen doen.... Een leven is zoo lang....’
‘Maar, moeder, waar denkt u nou toch 'an?’
De oude vingers drukten Tils hand. ‘Niks, kindje, niks, hoor, schrik maar niet. Ik
bedoel ook niet allebei d'r oogen en voorgoed, wat dacht je? 't Is maar, zie je, een
man als de jouwe.... vooral nooit te veel aan een touwtje leggen.... En wat vergeven
als 't noodig is.... vergéven.... Altijd maar denken aan 't grootste en 't gewichtigste:
dat-ie dan toch maar bij je blijft.... en lief en goed voor je....’
Til kuste haar moeder op 't geelbleeke voorhoofd. ‘Ouwe lieverd.... ik begrijp je
wel, hoor!’ En zij glimlachte, diep verteederd. ‘Maar 'k geloof toch niet dat alle
schoonmoeders zoo spreken....’
‘Maar alle schoonzoons zijn ook geen Huib Hooglands’.
‘Nee, hè, moedertje? Huib is wel écht goed, écht nobel....’
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‘Béter, kind.... Hij is er zoo één.... nou ja... hoe zal ik dat zeggen... die je véél kunt
vergeven, als 't moet.... Die dat waard is.... méér dan .... och-god!.... zoo menige
braverd.... zoo menige dominee misschien zelfs.’
‘O jé! Uw oude stokpaardje.... Op dominees hebt u het nooit erg begrepen gehad.’
‘Begrepen, och!.... Nou ja, kind, menschen die.... laten we zeggen: ambtshalve....
braaf moeten zijn.... er mag er eens eentje onderdoor loopen, zoo'n halve heilige,
maar anders.... heiligheid, daar moeten wij-hier-beneden ons maar niks van
voorstellen, hoor... 't lukt toch nooit... Misschien maar goed ook, hè? Want dan zou
Onze-lieve-heer ons niets meer te vergeven hebben, en wij mekaar niet.... En
vergeven.... dat houdt de liefde in de wereld....’
Een poosje later zei ze nog: ‘Zoo heerlijk ook.... écht te vergeven.... dan pas wéét
je dat je liefhebt....’
Vier weken later - Til en Huib aan haar bed - stierf mevrouw Molano. Even te
voren, met de oogleden alleen, had ze hun beiden nog eens toegeknikt.... Tevreden
scheen ze heen te gaan....
Dat Til hem thans noodig had, méér dan ooit vroeger misschien, zijn rustgevend
bij-zijn, zijn steunende hartelijkheid, Huib begréép het niet alleen, met zijn hersens
- zijn medelijden, zijn gansche diepere gemoedsleven ging naar haar uit. Hoe goed
wist hij het nog, wat voor hemzelf het verlies van zijn moeder beteekend had. En
zijn eigen moeder, ofschoon door haar nederige zelfverloochening, haar onuitputtelijke
teederheid, tot mevrouw Molano's hoogte opgeheven, een veel minder zelfstandige
en pittig-schrandere, minder imponeerende persoonlijkheid was zij geweest ....Til
zonder haar moeder! Als ze nu nog hém verliezen mocht, hoe hulpeloos, hoe algeheel
eenzaam zou ze staan in de wereld....
Toch, hoe diep hij dit ook inzag en gevoelde, of juist daardoor misschien - want
iets was er, in den geheelen toestand, dat verzet in hem wekte - het gelukte Huib niet,
in deze voor haar zoo zware maanden, zijn vrouw tot grooten steun te zijn. Wel
pogingen deed hij ertoe, telkens weer, sprak veel met Til over haar moeder - die hij
niet enkel gerespecteerd, van wie hij werkelijk gehouden had - maar 't was of zijn
krachten te kort schoten, hij kon dit nieuwe moeilijke, takt en geduld vereischende,
er niet bij aan. Te veel bevangen hield hem zijn eigen levensgesteltenis, drukte en
bezwaarde hem een gansche horde altijd weer terugkeerende gedachten van
zelfverwijt, twijfel, verantwoordelijkheid.... Die onophoudelijke druk, hij trachtte
eraan te ontkomen, op velerlei manieren, met wanhopige gretigheid zelfs. De
liefde-zwijmel, het wild-sensueele genot, dat, ondanks hun twisten en strubbelingen,
Janne hem telkens opnieuw bereidde - het
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was de kans op vergetelheid vooral, 't geen hem er altijd weer heentrok, nog meer
misschien dan de zinsbevredigingen, doodend, althans voor eenige uren, alle diepere
verlangens. Dát.... maar toch ook nog iets anders. Een zekere ijdelheid, een krachtsen machtsbesef, klein en jongensachtig, en waarom hij zelf zich - soms al een uur of
wat later - ten bitterste hoonen kon. De nasmaak van zoo ziellooze zelfverheffing!
Ba! Het was in deze tijden, dat Huib, 's middags van kantoor komende.... ja, en ook
's avonds wel eens, hoewel hij er dan opzettelijk voor moest uitgaan.... met een paar
van zijn kennissen of zoogenaamde zakenvrienden in een café zat, en dronk, een glas
te veel wel vaak.... Tot zijn latere wreede ellende, zijn doodschrik bijkans.....
Van kantoor komende.... Zijn kille kantoor, zijn zakenleven, aldoor verscherpten
er zich de verhoudingen... Onveranderlijk, met zijn bedaarde wezen, zijn air van
beheersching en superioriteit, ging Van der Kamp zijn gang, dreef bezuinigingen
door, maakte elke ook maar eenigszins illusie-wekkende uitgaaf onmogelijk. Hoogland
leed eronder, meer en meer; het verbitterde hem. Terwijl zijn stil-eigene, zijn eenzame
litteraire werk.. o, dat was het ergste wel!.... weken gingen voorbij, waarin hij er niet
naar dorst grijpen, vreezende de teleurstellingen, het getob, het ijl gevoel van
machteloosheid, van niet bereiken kunnen, vreezende vooral de vreemde
geestesdolingen, waartoe zijn diepe vermoeidheid, zijn overspannen gemijmer en
zenuwachtig zielsgewroet soms voeren konden. Hij wist het nu ook wel - ofschoon
hij er met hardnekkigheid aan voortwerkte - zijn groote roman, met zooveel geestdrift
begonnen, en die zijn naam voor goed vestigen moest, hij zou waarschijnlijk nooit
gereed komen. De ontzaglijke opzet, het modern-sociale gegeven - juist dat wat hem
aanvankelijk zoo had aangegrepen en vervoerd - te zwaar bleek het voor hem te zijn.
Te hóóg had hij gereikt. Hij zuchtte en steunde eronder, genoot ook bijna nooit meer
van het eigen schrijftalent, zijn taal- en stijlmacht, van.... te slagen. En 't was het
onverdragelijk besef alleen, dat hijzelf niet wist wat er dán zou moeten gebeuren, 't
geen hem belette de reeds volgeschreven cahiers in het vuur te werpen. Want ook
tot andere concepties kon hij onmogelijk komen nu. Ideeën genoeg - God! ze
verdrongen zich soms! - doch altijd vertroebelde het aanvankelijk beeld zich in zijn
bezwaarlijke gepeinzen. Desondanks voelde Huib - en 't was hetgeen, bij al dit
vreemde, hem nog het meest verwonderde - zijn algemeene denkbeelden over kunst,
de kern van zijn litterair begrip, zich voortdurend bevestigen, versterken. Met
schokken vaak, en heviger dan ooit te voren. Hij kon er driftig van opspringen: nooit
zuiverder had hij beseft, hoe het wezen moest. Alleen: dat te bereiken.... het was of
hij 't niet meer kón! Zijn talent, zijn vermogen, waar waren ze gebleven....?
Alleen in gedachten aan vroeger, en soms in Liesje's zoeten praat,
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scheen vertroosting te vinden.... En in Janne's armen bevrijdende roes..
Toch was er nog iets anders dat hem óp-hield. Nell Beukers kwam herhaaldelijk
terug. Nieuwe verhalen had ze geschreven, prachtig-menschelijk en juist van gevoel,
verbazend wijs en sterk voor een kind van haar leeftijd. Dit meisje óók, ze begreep
zoo verwonderlijk goed - o, niet hém, Huib Hoogland; daar wilde hij niet op letten;
wat deed het ertoe! - neen, de litteratuur, hoe ‘het’ moest wezen. Zij praatten er samen
over, geestdriftig, haast stamelend soms, oog in oog, over zijn schrijftafel vol met
zakenpapieren. Bijna dwepend fel kon ze plots hem aanzien. Hoe drukte haar kleine
meisjeshand zijn nerveus-lange vingers bij 't komen en gaan! Zijn leerling noemde
zij zich met een dankbaarheid, die haar blikken zich lichtelijk befloersen, haar lippen
trillen deed.
Ook in zijn woning had hij Nell eens ontvangen, haar kennis doen maken met Til
en Liesje. Maar geen succes was dit gebleken. In Tils tegenwoordigheid trok Nell
zich terug, bleef star en zwijgzaam, op 't norsche af. Tegen Lies wel iets vriendelijker,
teertjes bewogen, toch zonder blijdschap van overgave. En kort daarop vroeg ze, met
bijna smeeking in haar donkere stem, of Huib niet eens bij haar komen wilde. ‘Zeker,
zeker,’ deed Hoogland verwonderd. Hij had er weldra spijt van, dit beloofd te hebben,
wist zelf niet goed waarom. Hij zou een boek voor Nell uitgeven. Waarom zou haar
uitgever niet eens bij haar komen? En toch.... Zij woonde bij haar ouders, ergens in
een buitenwijk, een villa-achtig huis.... Huib zag er jongensachtig tegen op.
Het was op een Zondagmiddag dat hij er heenging, voor het eerst. Nell wist het
vooruit; haar meisjeskamer was op zijn ontvangst bereid. Zijn boeken stonden op
haar boekenrekje, zijn portret op een tafeltje, een vaasje met rozen erachter. Blozend
bood ze hem haar mooiste vouwstoeltje, goudbronzig met roode trijp; een beetje te
laag voor zijn lange figuur. Huib lachte maar wat, hij strekte zijn beenen en keek
rond; hij voelde zich wonderlijk bewogen, een weinig teleurgesteld toch ook; hij had
zich haar dagelijksche omgeving zoo popperig-meisjesachtig niet gedacht.
Maar toen Nell begon te praten werd het beter. Zij had thee gezet. Gracelijk, hoewel
niet zonder verlegenheid, bewoog ze zich door het kamertje.
‘Verrukkelijk dat u gekomen is,’ zei ze plotseling, hem teeder toestralend.
‘Zou jij nu ook maar niet “je” zeggen?’
‘Mag ik dát? Dol!’
En of hij straks even mee naar beneden ging, een oogenblik maar; vader en moeder
hadden gevraagd.... ‘Of vin' je 't vervelend? Dan hoeft het niet, hoor!’ viel ze zelf
zich in de rede.
‘Welnee, welnee.... natuurlijk graag.... ik wil ook wel even kennis maken’, zei
Huib en hoestte wat, zich bukkend om zijn blos te verbergen.
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Wat was hij in 's hemelsnaam begonnen! Zoo'n familiekring op Zondagmiddag!
‘Maarre.... zeg....’, en ook Nell bloosde sterk, ‘beneden zeg ik dan toch maar “u”....
vin' je goed?’
‘O zoo.... wel ja.... zooals je wilt, hoor!’
Het viel aanvankelijk niet mee, toen ze beneden kwamen. Min of meer als een
gymnasiast, die in stilte de dochter des huizes het hof maakt, gevoelde Huib zich,
toen hij pas was gaan zitten, de pijpen van zijn broek optrok. Hij deed wat schutterig
en verward. En ook Nells ouders, zichtbaar vereerd met het bezoek, bleken niet
geheel op hun gemak. Echter, men wende algauw aan elkaar. Er kwamen broers en
zusjes binnen, nieuwsgierig kijkende eerst, maar spoedig meepratend, vrijmoedig
luid. Een lief gezin blijkbaar, gulhartige menschen.... Huib zei iets over Nells werk;
het ging niet anders - zij kleurde, fronste, keek recht voor zich heen. De vader
glimlachte met een ironischen trek, de moeder met een tuitmondje, lief-toegeeflijk.
Er was een stilte. De oudste zoon, als had hij niets gemerkt, redde de situatie handig
door van zijn football-match te vertellen. Er scheen veel aan sport gedaan te worden.
De kinderen tutoyeerden hun ouders, gemoedelijk - een beetje brutaal toch ook klonk
het Huib. Even dacht hij aan zijn eigen jeugd. Maar snel zich daaruit oprukkend
begon hij een lang en mal verhaal, waar ze allen om lachten, Nell tot tranen toe.
Het liep al tegen zessen toen Hoogland, door zijn vriendinnetje uitgelaten, eindelijk
vertrok. Hij voelde zich zonderling warm en opgewonden. Bij 't bukken naar zijn
afgegleden wandelstok had Nells donzige hoofdje even geraakt.... zijn schouder....
En haar oogen, toen ze hem daarna aanzagen, glansden, een weinig troebel.... Huib
zwaaide den wandelstok ....Iets van lang geleden, iets van jeugdig krachtsgevoel en
bijna brutale zelfbewustheid scheen eensklaps in hem teruggekeerd. Even keek hij
op zijn horloge, dacht aan thuis, aan die hem wachtten daar. En hij schrok van het
gevoel, dat als een vloek in hem opdook. Wrok tegen Til? God, waarom dát nu, en
tegen háár! Nooit nog, ook in al dezen tijd van Janne, had hij 't in zich waargenomen....
Wég!.... Niet eens pogen wilde hij, 't zich te verklaren.... Weg, wég, gáuw weg!....
Hakkende zwaaien door de lucht maakte hij met zijn stok.... Verdomd, wat je alles
in-eens kon denken!
(Wordt vervolgd).
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Zomeravond,
door Willem van Wijk.
In het oude, stille stadje
Zitten menschen op de stoepen
Loom te droomen of te praten
Met elkaar in kleine groepen.
Kind'ren spelen. Door de straten
Vliegen zij in bonte vluchten;
En ze scheuren d'avondstilte
Met hun hooge stemgeruchten.
Langs de zonbevrijde wegen
Loopen paren met de handen
In elkander, en ze spreken
Niet; ze zijn in tooverlanden.
Met een wijden slentergang
Komen boeren van de velden,
Zwijgend na de zware uren,
Die zij, zwoegende, niet telden.
Late vogels komen vliegen,
Rustig wiekend, naar hun nesten.
Langzaam vloeit de laatste streep
Van het licht weg in het westen.
In den schemer staan de boomen
Zacht te waaien, en ze zingen
Mij een lied uit oude tijden
Van reeds lang vergeten dingen.
In den weemoedszang der boomen
Vindt mijn ziel een zoeten lust.
En ik voel mij zinkend glijden
Naar de diepte van de Rust.
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De vriend,
door Nine van der Schaaf. (Slot).
TONIE zag een strijder vóór zich. En met het beeld van de nieuwe vriend aldus voor
oogen, keerde hij laat in de avond huiswaarts.
De volgende dag ging hij Caspar iets vroeger opzoeken, toen het nog volop licht
was. Hij voelde, toen hij het zolder-vertrek binnenstapte, dat hij verwacht en welkom
was als een oud kameraad. Hij deed het raam open en zette zich op het bed dat er
voor stond. Er kwam zoele heerlijke lentelucht naar binnen. Caspar beschouwde hem
en zei dan: ‘Je bent er net een om van bloemetjes te houden.’
‘Ik heb ze ook,’ vertelde Tonie. ‘We hadden vroeger een tuin en nu kweek ik ze
op een plat.’
‘Bij mij thuis hadden we duiven,’ zei Caspar. ‘Af en toe werd er een weggekaapt
door een sperwer, maar de meeste kwamen geregeld weer thuis.’ En hij zette zich
eveneens voor 't raam en keek mee naar buiten. Na een poosje vroeg hij bruusk: ‘Je
gaat zeker niet mee naar de kroeg, hè?’
‘Nee,’ zei Tonie, uitziende over de daken.
‘Je bent er wat klein voor,’ hernam de ander schamper. ‘Je bent voor een heeleboel
dingen nog te klein’. En ze bleven naar buiten kijken, naar de wijde lucht boven de
huizen en vertelden elkaar van hun leven. Eindelijk vroeg Tonie schuchter: ‘Verhinder
ik je om uit te gaan naar - waar je wilt?’
Caspar keek hem aan met een wonderlijke blik, deels snaaks, deels vriendelijk en
het was daarna of de schaduw van een verborgen gedachte langs hem heentrok. Hij
zei na een pauze: ‘Ik zal voor jou elke avond thuis zijn deze week, - maar je moet
niet denken dat dit grappie langer duurt.’
‘Maar ik zal ook nog komen nadat deze week om is,’ verklaarde Tonie.
‘Waarom kom je eigenlijk?’
‘Omdat ik....’ begon Tonie en bleef steken.
‘Goed, zeg maar niks verder,’ onderbrak de ander hem. ‘Lees je wel es een krant?’
‘Jawel,’ zei Tonie.
‘Wat staat der in op 't oogenblik?’
‘Wat wil je der van weten?’ vroeg Tonie verwonderd.
‘Niks. Zeg maar wat er instaat.’
‘De voetbalmatches?’
‘Nee, wat anders.’
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‘Der staat in van de politiek, van de moord en de bomaanslag.’
‘Hebben ze de dader van die bomaanslag al gevonden?’
‘Nee.’
‘Des te beter.’
‘Hij weet wie het is,’ dacht Tonie. ‘Maar ik zal niet verklappen wat i k merk.’
‘Kom, ga mee uit,’ noodde Caspar bevelend-hartelijk, terwijl hij zelf aanstalten
maakte.
‘Waar naar toe?’ vroeg Tonie, even aan de kroeg denkend.
‘Naar buiten. Je wilt toch niet de godgansche avond in dit hokkie zitten? En je kan
toch wel een flinke wandeling maken?’
‘Ja natuurlijk. Laten we dat doen,’ zei Tonie verheugd.
Even later haastten ze zich samen de straten door naar de buitenkant, kwamen aan
een weg langs 't water, liepen steeds met flinke pas voort en de wandelaars, die ze
eerst in menigte op hun pad vonden, werden al schaarscher. Tonie vertelde af en toe
iets dat hem te binnen schoot; - eigenlijk wachtte hij dat Caspar hem belangrijker
dingen zou meedeelen. Hij zei ook terloops: ‘Ik heb je wel eerder gezien. Voor enkele
weken in dat eethuis, - toen was je daar met een meisje,’ en hij keek de ander aan,
benieuwd of een driftuitbarsting op deze woorden zou volgen. Maar Caspar zei alleen
koeltjes: ‘Ja, wat zou dat? Ze hield het later met een ander, ze moest van zoo'n
werklooze schooier niks meer hebben.’
‘En, - wat deed je toen?’ vroeg Tonie, daar de ander zweeg.
‘Niks,’ was 't antwoord. ‘'k Heb die twee ongestoord laten loopen. Maar - eergister
heb ik die bom gegooid.’
‘Dáárom?’ vroeg Tonie ademloos.
‘Niet daarom alleen, natuurlijk. Dan had ik me beter kunnen wreken op die kerel
waar ze mee liep of op haarzelf. Maar ik wou iets doen voor allemaal en niet voor
mij alleen en daarom liet ik me der voor vinden om die bom te gooien.’
Ze liepen nog steeds met snelle pas weg van de stad en vóór hen, niet ver meer,
staken een paar dorpstorentjes op. Ze keken geen enkele keer om, doch Tonie voelde
de stad als een somber dreigend gevaar achter zich. Hij vroeg zich af waar ze naar
toe gingen, al wist hij precies wat vóór hen lag, maar hij wist niet wat volgen moest
na de openbaring van dit zwaar geheim.
Het was nu tijd....
Het was tijd om iets wezenlijks te doen nu, om zich op te richten uit zijn
kinderlijkheid en om heel en al te staan naast de vriend die grooter was dan hij. Deze
zweeg weer en Tonie was opgewonden en gloeiend alsof hij in een geheimzinnig
vuur liep. Hij zei ernstig en als een man: ‘Ik zal je geheim goed bewaren en ik wil
ook meestrijden voor het socialisme, ik
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wil ook iets doen voor allemaal en niet voor mij alleen. Ik kom daar niet zoo ineens
toe, ik heb er wel meer over gedacht en gelezen en ik ben nu vast besloten....’
‘Hou maar op! Jij zult nooit een bom gooien,’ brak Caspar hem norsch af.
‘Maar ik kan toch iets anders doen?’ verdedigde Tonie zich met klem. Dan zweeg
hij en voelde te zeer de vaagheid van zijn overdenkingen bij de ontstellende daad
die de ander had durven bestaan. Wat deed het er op dit oogenblik toe of er honderde
dingen in de wereld gedaan konden worden en of er op dit oogenblik schoone
gedachten wakker werden in hem?
Caspar sprak langzaam en een beetje schor: ‘Ik loop hier nu met jou om nog eens
goed m'n vrijheid te genieten. Elke dag kan de laatste zijn. Ze kunnen mij uitvinden,
ze kunnen de heele club uitvinden en ook, als der een ander inloopt, ga 'k me
aangeven.’
‘Waarom ga je niet naar een ander land?’ opperde Tonie. ‘Je kon dan een brief
achterlaten.’
‘Nee,’ klonk het resoluut. ‘Dat zou wezen of ik van mezelf wegliep. Laten we nou
maar terug gaan,’ zei hij even later en stond nog stil eer hij keerde. Tonie keek
weifelend van de in schemer vervagende torentjes naar de stad met zijn lichten. Zou
hij, klein en boeken-wijs als hij was, misschien als gids kunnen dienen en mee gaan
naar een vreemd land? Maar hij zag in het gezicht van de vriend een zwaardere ernst
dan die hemzelf leidde bij het avontuurlijk plannetjes maken.
Ze liepen eenige schreden zwijgend terug, dan bleef Caspar opnieuw staan, zinnend
en strijdvaardig, of hij vechten wou met een ontastbaar iets dat hem bedreigde. ‘Ik
ben sterk,’ zei hij tot Tonie, met een trotsch verzet zich oprichtend, - ‘wil je voelen
hoe sterk ik ben?’ voegde hij er tartend aan toe. Hij vatte Tonie bij de schouders en
deze zette zich te schoor, doch zijn verzet werd gebroken en hij voelde zich worstelend
de grond al naderbij. Hij spande al zijn kracht in tegen de stâge kracht die hem zonder
ruwheid naar onder drukte, een wilde lust om te stoeien kwam over hem en hielp
hem zich nog even overeind te heffen; - toen hij daarna met zijn gezicht het gras
aanraakte was het of een meer dan lichamelijke druk hem in benauwenis bracht, hij
kreet, half schertsend, half in angst en de druk hield op; hij sprong overeind en zag
de ander vorschend aan, wat spijtig en overmoedig nog. Hij zag in oogen die in
strakke woede vóór zich staarden, doch bij 't ontmoeten van zijn blik werden ze
zachter.
‘'t Was niet tegen jou,’ zei Caspar, de handen tot vuisten gebald, ‘het ging tegen
wat anders’.
‘Dat weet ik,’ antwoordde Tonie en ze gingen weer samen op weg, de stad
tegemoet. Het was nutteloos meer woorden te besteden aan het soci-
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alisme of de gevangenis, ze liepen vertrouwelijk en zacht pratend over andere dingen,
dicht naast elkaar voort; Caspar's rechterhand rustte op Tonie's schouder en die woog
langzamerhand zwaar, want Tonie werd moe en de vriend had hem zoozeer noodig
en liet dat voelen in de stevige soms krampachtige druk.
Eensklaps struikelde Tonie over een boomstronk en voelde pijn aan zijn voet, hij
was ineens diep terneergeslagen, niet zoozeer om die pijn als om het feit dat hij juist
op dit oogenblik een ongeluk moest krijgen. In de vroegere dagen toen hij op deze
weg als een jong veulen zijn moeder vooruit holde was hem zooiets nooit overkomen.
‘Leun maar op me,’ bood Caspar aan en hij legde nu zijn hand op diens schouder,
klaagde niet en sprak bijna niets meer. En de vriend liep in eigen nadenken voort,
zijn ziel was nu als deze lenteavond, waar telkens een harde vlaag wind in opstak,
die zich terstond weer neerlegde tot een dof geruisch. Zoo morde hij innerlijk tegen
wat onafwendbaar was en zoo vlaagde er het woeste verzet tusschen door; - slechts
terloops lette hij op Tonie en zag hem al pijnlijker naast hem voortgaan. Hij hield
van hem, doch dacht ontevreden: 't is dom om te struikelen op een haast effen weg,
- hij voelde lust hem dooreen te schudden zooals hij het heele leven wou aanvatten
en uit zijn verband rukken.
‘Wil je wat uitrusten?’ vroeg hij eindelijk toch, op bruuske toon. ‘Ik heb geen
haast,’ voegde hij er schamper aan toe.
‘'t Hoeft niet,’ zei Tonie, vreezend, dat uitstel het hem nog moeilijker zou maken
thuis te komen. Maar de pijn won aan, hij was dapper en toch mistroostig en de vriend
sprak niet, doch liep naast hem voort, beziggehouden door de gedachte aan zijn eigen
noodlot. De stad rees groot, flikkerend van licht, somber feestelijk.
Caspar merkte eindelijk, hij wist niet of hij het zag of het enkel raadde in 't
half-donker, hoe Tonie heel bleek was geworden, overmand van pijn. Hij bukte zich
en eer Tonie 't goed besefte was hij opgenomen en werd hij omhooggesjord, op
Caspar's schouder. Hij hielp nu mee, nestelde zich en hield vast, angstig twijfelend
eerst of hij te zwaar zou zijn en hen alle twee zou doen kantelen. Maar er kwam
evenwicht en het ging daarop voorwaarts, regelmatig en rustig. Een wonderlijke
tocht werd het, eerst langs boomen en water, eindelijk langs huizen en lichten, het
duurde lang en er werd haast niets gesproken. Tonie gaf enkel, bij de vraag van
Caspar, zijn adres op en opende daar aangekomen, zelf de deur, hij werd daarna nog
de trap opgedragen en kwam eindelijk behouden in zijn kamer, met de vriend die
hem steeds in stilte torste. Ze maakten licht en Tonie trok de kous af van de bezeerde
voet, het was een verstuikte enkel, zei hij en hij wilde geen dokter maar een
azijnverband, zooals hij van zijn moeder wist dat het behoorde in zoo'n geval. En
ook hierbij werd hij door Casper geholpen, hij zag hoe het zweet van diens gezicht
gutste en hoorde hem hijgen.
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Heftig-romantische beelden woelden in zijn brein, door het slaapgevoel en de
vermoeidheid heen die hem tevens bemeesterden, het zou hem niet verwonderd
hebben als een of ander luid alarm uit de stad was opgestegen, het was of hij stond
aan de vooravond van groote gebeurtenissen, waar de daad van deze metgezel zich
als een klein voorval in verloor. Wat was het ook weer, - die bom, - het verhavende
huis en bovendien een man die gewond was....? Nee, het was een aanval, het begin
van een groot gevecht! Sterk zijn en dapper zijn was de eisch!....
Dat hij nu moest gaan slapen, maande de vriend, week en zorgelijk en geheel
aandacht nu voor zijn beschermeling. Verliet hem en beloofde morgen vroeg terug
te komen. En Tonie ging slapen, zwaar en lang na de emoties.
Toen hij de volgende dag opstond en met moeite, strompelend op één been, zich
aankleedde, de huizen aan de overkant in hun grijze werkelijkheid aanzag, dacht hij
pijnlijk helder aan 't geen hij de vorige avond gehoord had en wist hij dat het gooien
van die bom niets was dan een armzalig ongeluk in 't leven van zijn vriend. Hij hoopte
dat het niet uit zou komen en dat die gewonde man goed zou genezen, ook dat was
een nuchtere gedachte die in hem overheerschte na de opgewonden stemming van
de vorige avond.
Caspar kwam spoedig bij hem en dat gaf een warme volheid in de kamer waar hij
vandaag moest blijven. Toch dacht hij helder en nuchter voort over die
bomgeschiedenis, zonder dat hij er een woord over durfde spreken. ‘Ik blijf bij je,
ik heb toch niets te doen,’ zei Caspar en Tonie voelde zich weldadig opgenomen in
diens gulle en teedere genegenheid, al de hulp die hem betoond werd nam hij graag
aan, was er een verheugd kind bij en ook zag hij met bewondering in Caspar weer
soms de trotsche ongenaakbaarheid, het donker besef van kracht, de dreiging
tegenover de wereld.
‘Ik tart ieder mij te beschuldigen, ik was werkloos, de wereld is vol stinkende
onrechtvaardigheid, ik hield het niet uit en daarom was mijn daad goed! - was in
Caspar's houding soms duidelijk te lezen. En bij Tonie stonden de gedachten, die
hijzelf klein en triest vond, voortdurend precies en kritisch in zijn hoofd. Hoe dom
om zooiets te doen, want daar heeft immers niemand baat bij! En er is een mensch
bij gewond, die zich niet had kunnen redden of verdedigen. Ik hoop dat het niet
uitkomt! was telkens het eind van zijn overwegingen. En hij wilde zelf een strijder
worden voor goeie groote hervormingen in de wereld, ook dat bleef in hem voortleven.
Zij gingen samen zijn kweekerij op het plat zien en ofschoon Caspar zich daar
weinig over uitliet, was Tonie er zeker van dat deze in zijn hart die schoone planten
wel moest bewonderen.
‘Dit zijn mijn blommetjes,’ zei Caspar wat later en haalde uit zijn zak
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eenige blaadjes gedrukt papier. Het waren socialistische liederen. En daarna ging
Tonie zitten werken en Caspar ving aan een zijner romans te lezen.
Spoedig was hij daar zoo in dat hij aan niets anders meer dacht. Tonie zag het en
was niets verwonderd, - hij vergeet er die bomgeschiedenis bij, dacht hij even.
's Middags haalde Caspar een ketel soep uit een der volkskeukens, ze aten samen
en waren vroolijk en na het eten hervatte elk de bezigheid van de morgen. Caspar
zag na eenige tijd op uit zijn geboeidheid, Tonie was niet bezig en beschouwde hem.
‘Waar denk je aan, dat je zoo kijkt?’ vroeg hij wat scherp, alsof hij zich gereed maakte
een verwijt af te weren. Tonie zei zacht en als voor zich: ‘Ik denk aan mijn moeder.’
Caspar keek weer in zijn boek. ‘En ik denk ook aan wat jij gedaan hebt, ik ben bang
dat ze je zullen vinden,’ uitte hij dan bewogen.
‘'t Hoeft niet,’ zei de ander haastig. ‘Ik moet dat toch alleen dragen.’ En eenige
oogenblikken later was hij weer geheel door zijn roman in beslag genomen.
Dat is nog geen dragen, wat hij doet, dacht Tonie. Dat is nog vluchten, net als hij
deed vlak nadat hij die bom gooide.
Het kan niet zoo blijven! overwoog hij angstig.
Na een poos ijverig lezen vroeg Caspar kortaf: ‘Hoe lang duurt zoo'n verstuiking?
Of weet je 't niet vooruit?’
‘Ik denk een dag of drie,’ antwoordde Tonie.
‘Zullen we later - een heele poos later, nog eens langs die weg loopen?’
‘Ja,’ zei Tonie, vol-ijverig. ‘En dan veel verder! Laten we elkaar dat vast beloven!’
‘Goed,’ zei Caspar, diep-ademend. ‘En nou over niks meer praten. Morgen en
overmorgen kom ik je weer helpen hier, - en lezen. En niks verder.’
En hij verslond opnieuw zijn boek.
De volgende dag kwam hij vroeg terug, was zachtzinnig en hulpvaardig en verslond
een tweede boek. De daaropvolgende morgen ontving Tonie een brief van zijn moeder
waarin ze hem meedeelde dat ze spoedig ging trouwen met de handelsreiziger. Ze
zouden buiten wonen en Tonie met hen. Ze schreef angstig over zijn leven alleen in
stad, - zoo spoedig mogelijk kwam ze terug en dan verhuisden ze daarna samen naar
buiten.
Hij was die dag reeds veel beter. Toch was hij nog genoodzaakt thuis te blijven
en de vriend nam een derde boek in handen, maar nog vóór hij daarin beduidend was
gevorderd veranderde hij plotseling, stond ernstig en vastberaden op en Tonie voelde
dat een belangrijk oogenblik gekomen was.
‘Ik zal je vriend blijven voor altijd,’ zei hij nog eer de ander sprak. ‘Ik zal ze zeggen
dat ik een hater ben van deze maatschappij,’ begon Caspar. ‘Ik ben uitgestooten en
uitgezogen, dat zal ik zeggen’.
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En na pauze ging hij zacht en peinzend voort: ‘Weet je wat ik ze niet zal vertellen?
Als jij één avond vroeger was gekomen, dan zou 't niet gebeurd zijn. - En daarom is
het goed dat je niet eerder bent gekomen,’ voegde hij er luider en met sombere
overtuiging aan toe.
Tonie zweeg ontroerd en kon enkel de ander aanzien. Deze zei verder: ‘Want ik
zou innerlijk woest zijn om dat niks doen. Je zou een heel andere vriend aan me
gehad hebben.’
Iets anders, iets beters had er gedaan kunnen worden, ging het door Tonie heen.
Maar wat? Hij zou het weten, later. Hij wist het nu niet. Hij dacht smartelijk na en
werd heel rood eer hij sprak. Ving aan met trillende stem: ‘En als ik nu eens niet die
invloed op je gehad had, die je meent? Als ik inplaats eens met je mee was gegaan
en je geholpen had?’
‘Dan zou je je leven in de war hebben gestuurd en waarom?’ zei de vriend hard
en kortaf. ‘'t Is goed dat je juist daarna bent gekomen. Goed voor ons alle twee!’
‘Is die man erg gewond?’ vroeg Tonie, hem gespannen aanziende. Hij had er de
krant niet op durven nakijken dezer dagen.
‘Niet erger dan jij, heb ik gehoord,’ zei Caspar ruw. ‘Maar ik moet me nu aangeven,
het is van de club uit besloten omdat we er anders allemaal zouden inloopen. Ik ga
nu de kast in en hou de anderen vrij, zoo is 't goed ook, ik heb er al lang vrede mee.’
Tonie zag dat de vriend heel bleek was en hemzelf was 't of de grond onder zijn
voeten wegzonk.
‘'k Heb je dadelijk gezegd, hè, toen je bij me kwam, dat dat grappie niet langer
dan een week zou duren?’
Tonie knikte. Maar toen hij de ander werkelijk gereed zag weg te gaan stond hij
op alsof hij hem wou weerhouden, hij snikte als een kind, - was het om 't lot van
Caspar? - om zijn eigen eenzaamheid als hij hier achterbleef? - hij wist het niet. Hij
zei bevend enkel: ‘Zal je me niet vergeten als je weg bent?’ En door zijn tranen heen
zag hij dat de vriend naar hem toekwam, voelde hij een kus op zijn gezicht drukken,
- dan bleef hij alleen in sterker tranenvloed en toen hij een tijd later, nog voorover
geleund, weer de oogen opsloeg zag hij wat voddige papiertjes op de grond liggen:
de strijdliederen van Caspar.
‘Op, proletaren!......’
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Ruth,
door Jan R.Th. Campert.
Door al de schemerende uren dezer dagen,
als vèr van over zee de nachtwind zwerft
tot dit verlaten oord, ruischt wijd-gedragen
het stille lied, dat met den morgen sterft,
en luist'rend naar de avond-zee gebogen,
waar aarz'lend nog een late zonne staat,
doomt wonderbaar, en droom-betogen
het milde gloriën van Uw zacht gelaat.
Zoo schrijdt ge door de poozen van dit leven,
als een die even troost, en 't nimmer weet,
maar tòch na alle vreugden is gebleven
het hooploos-moewe spel van liefde en leed.
Wel brengt weer ied'ren avond U en mij tesamen,
'k zie U gebogen langs den akker gaan
om traag de schaarsche aren te verzamen:
't nooddruftig brood, voor Uw zoo nederig bestaan.
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Als in den ban van dit visioen gevangen
schouw ik onwezenlijk-scherp Uw silhouet,
hoor ik den doffen maatdreun der gezangen,
de schrille snerp, waarmee een zeise wordt gewet,
en halvelings gewend, terzijde, afgezonderd,
als een zoo vroom verpeinzen rond Uw teedernis,
staat hij, Uw meester, roereloos-verwonderd
om al de vreugd, die in zijn ziel gerezen is,
bij de aanschouwing van Uw zachtheid stil gestegen,
schuchter en schooner dan het zoetst geheimenis,
want welk geluk, o God, zwerft vreemder wegen
dan liefde, die alom en eindloos is?
-----------Zoo brengt weer iedren avond U en mij tesamen,
als ver vanover zee de nachtwind zwerft,
totdat ik staam'lend zeg een wel-vertrouwde name,
Smeekend om deernis, die dit leven derft!
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Een kinderlooze moeder,
door J. Treffers.
ONDER een stortvloed van laatste instructies had Lize haar kleinen logé in ontvangst
genomen en toen was Fré, na een onstuimig afscheid van haar baby zoowel als van
diens gastvrouw, vertrokken.
Met Hanneman rechtop op haar arm, liet Lize het stijve kinderarmpje wuiven tegen
de verlangende moeder op straat.
‘Hij ziet je,’ trachtte ze, fluisterend met sterk overdreven mondbewegingen, Fré
door het gesloten raam heen duidelijk te maken, en toen, na een laatste geruststellend
knikje, trok zij de vitrage dicht.
Behoedzaam legde zij haar gast op het kussen, dat op de tafel lag, en begon - met
een stem, trillend van gecomprimeerde hartstocht - tegen hem te praten.
‘Dag jongen, dag Hanneman, waar ben je nou? Waar is moeder nou heengegaan?
Is ze weggegaan van Hanneman? Stoute moeder, hè? Kijk eens, hoe mooi!’
En, langzaam, liet zij het electrisch schellekoord, dat langs de lamp hing, voor zijn
wijdgeopende kijkers op en neder zwaaien. Het kind volgde, met schichtig heen en
weer gaande oogen, de slingerbeweging van het koord; toen begon het
tevredenheidsgeluidjes te maken, met zijn kleine, puntige roze hieltjes een roffel te
slaan op het tafelblad en, als een acrobaat, zijn buikje op te zetten, zoodat hij alleen
op schouders en hielen rustte. En toen deze inspanning hem te zwaar werd, strekte
hij weer behaaglijk zijn lichaampje op het kussen uit en liet, van louter zwemmende
zaligheid, een lange sliert speeksel uit het geopende mondje loopen.
‘O, wat ben je nou een vieze jongen,’ zei Lize, nog altijd op denzelfden innigen,
van teederheid trillenden toon. En, voorzichtig, voortdurend tegen het kind sprekend,
wischte zij het glimmende kinnetje schoon.
‘Maar ik zal jou eens wat vertellen, meneer,’ voer zij voort. ‘Jij maakt je veel te
druk en jij gaat weer in je wieg. Want als jij hier een bedorven jongetje wordt, krijg
ik het met je moeder aan de stok en dat wil ik liever niet, begrijp je? Ga jij nu maar
lekker een beetje slapen en dan krijg je straks je melk’
En terwijl het kind, met strakken vogelblik, elk harer bewegingen volgde, nam zij
hem op en legde hem behoedzaam in de wieg.
Ziezoo, dat ging goed, nu zou hij nog wel wat gaan slapen. En dan zou ze hem
straks zijn fleschje geven. Het was een beetje vervelend, dat dit net moest gebeuren
op den tijd dat Hein thuis kwam, maar enfin, dat was voor één keertje nu zoo erg
niet, morgen zou de kleine baas al weer weg
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zijn. Toen, met een boek ongelezen op haar schoot, gaf zij zich over aan het genot
van haar tijdelijke moederweelde.
De wieg, wat verfomfaaid en haveloos, nu reeds de derde bewoner zich verschanste
achter zijn gebloemde versierinkjes en tierelantijntjes, deed wat vreemd aan in deze
omgeving van ongerepte precieserigheid. Bij Lize was alles altijd opgeruimd en zij
zou met den besten wil ter wereld niet geweten hebben, hoe zij ergens rommel moest
maken. Ze voelde dat zelf wel als iets ongezelligs, dat eeuwig-ordelijke, en trachtte
altijd, met wat zorgvuldig bedachte afleidinkjes, wat bloemen hier, een paar boeken
daar, het al te blinkend opgepoetste van haar interieur zooveel mogelijk te temperen.
Maar - heelemaal lukte dat haar niet, het was alles te opzettelijk, te weinig spontaan.
En met een zucht van jaloerschheid bekeek ze soms Fré's huiskamer, waar het karpet
al begon te verslijten, de meubels vlekken vertoonden en de kinderen met hun
slingerend speelgoed, hun apothekers-fleschjes met boterbloemen of madeliefjes,
een veel warmer tint van leven gaven aan het vertrek dan zij, met haar onberispelijke
prachtbandjes en sierlijke bloemistenproducten ooit kon bereiken.
Ach, als ze kinderen had, zou dat vanzelf allemaal anders zijn. Dan zou zij niet
altijd gelegenheid hebben alles zoo in de puntjes na te gaan en te verzorgen. O, ze
wist best dat veel menschen haar benijdden, geen zorgen, een besten man, maar toch,
ze verlangde meer. Of liever, ze verlangde wat anders. Ze had best wat van haar
tegenwoordig comfort willen missen, als ze het had kunnen ruilen voor de weelde
van het moeder-zijn. Want dat, dat ontbrak haar, en geen enkel materieel genoegen,
noch de toewijding van haar besten, braven Hein, konden haar dit gemis vergoeden.
Het had zelfs, in den loop der jaren, op haar levensterrein een klein plekje afgebakend,
dat Hein nooit betrad. Want Hein was over dat gemis aan oudervreugde heengegroeid
en, een tikje egoïstisch geworden door zijn positie als spil der huishouding, bevroedde
hij niet hoe bij Lize dat verlangen naar een eigen kind bleef voortbestaan en zeer
zeker niet in hoe hevige mate het haar gedachtenleven beïnvloedde. En, in een soort
gevoel dat klagen, bij zooveel trouwe toewijding, ondankbaar zou zijn, sprak Lize
zich over dit verlangen tegen haar man niet uit.
Maar niet aan deze dingen dacht zij, in dit uurtje van stille overdenking; neen, op
dit oogenblik wilde zij er zich alleen maar in verdiepen, dat ze nu, net als andere
getrouwde vrouwen, een kindje te verzorgen had, zich mocht gebonden voelen door
moederplichten, dat zij daar in de wieg in den hoek, een klein mollig kinderlichaampje
had liggen, voor welks welzijn zij, en zij alleen, verantwoordelijk was.
En met oogen, glanzend van extase om haar nieuwe taak, bekeek zij het kussen,
dat nog op de tafel lag. Het heele tafelkleed was er van scheef getrokken en hing met
één punt op den grond, een onregelmatigheid, die
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nooit voorkwam in Lize's keurig opgeredderde huiskamer. Het spiegelplateau met
de kristallen bloemenvaas had er zelfs om moeten verhuizen en stond nu op een punt
van den schoorsteen, achteloos neergezet in een positie van eenigszins précair
evenwicht. Het reismandje met kindergoed lag open op den divan en in de gang wist
zij een heel klein mutsje en manteltje, dat zij daar eigenlijk alleen had opgehangen
om de weelde te kennen van kindergoed aan haar kapstok.
Geëmotionneerd door haar eigen overdenkingen stond zij op, om het kind nog
eens te bekijken in de wieg. Het sliep rustig, het mondje een heel klein beetje open
en de beide handjes, tot vuistjes gebald, boven op de dekentjes.
Voorzichtig bukte zij zich voorover en zachtjes, heel zachtjes, kuste zij de beide
rose knuistjes. Het kind loosde een zwaren zucht, maar sliep verder ongestoord door
en, met tranen in de oogen, snoof Lize zijn zoeten adem in.
God wat heerlijk, zoo'n kind, je zou er uren naar kunnen kijken. Maar kom, nu
moest ze verstandig zijn en den boy niet hinderen in zijn slaap. Ze zou het mandje
maar vast eens uitpakken en zien wat ze noodig had voor zijn fleschje straks.
En zoo zat zij het volgend oogenblik op den divan, geheel verdiept in de
beschouwing van luiers, ponnetjes, handdoekjes, slabbetjes en wat er nog meer tot
de uitrusting van den jongen meneer mocht behooren.
Bij ieder stuk, dat zij in handen kreeg, steeg haar enthousiasme en met wangen,
gloeiend van opwinding, stond zij eindelijk op om thee te zetten en daarna den
maaltijd voor den logé te bereiden.
Terwijl ze daar nog mee bezig was, bewees een herhaald gesabbel uit de wieg, dat
Hanneman ontwaakte en haastig liep ze naar hem toe om te genieten van zijn wakker
worden.
De tranen sprongen haar in de oogen, toen ze zag hoe het kind beide armpjes
paalrecht hield uitgestrekt boven het hoofdje, zich toen met roodgeslapen wangen
en half-dichtgeknepen oogen behaaglijk uitrekte en daarna, met een allerbekoorlijkst
glimlachje, zijn gastvrouw aan zijn sponde verwelkomde.
‘Wat 'n dot,’ zei Lize en, met een nevel voor de oogen, pakte zij het warme
lichaampje op en ging er, het zachte kopje liefkoozend tegen haar wang gedrukt,
mee naar de tafel, waar ze hem opnieuw op het kussen legde. Toen deed ze hem de
natte luiers af, die ze, met roekelooze veronachtzaming van haar glimmend-geboend
linoleum, ineengerold op den vloer kletste en, na nog even genoten te hebben van
zijn spartelende vrije beenen, pakte zij hem weer in en begon, staande bij de tafel,
hem zijn fleschje te geven. En terwijl het ventje gretig dronk, stelde zij zich voor
hoe heerlijk het moest zijn zelve zoo'n kind te voeden en was het of zij haar borsten
voelde zwellen bij de gedachte alleen.
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Midden onder Hanneman's maal kwam Hein thuis.
Ze hoorde hem den sleutel in het slot steken, zijn hoed ophangen, nog even
treuzelen en toen naderden zijn voetstappen de kamerdeur. Onwillekeurig keek Lize
even naar de theetafel. Hein wou graag altijd dadelijk thee als hij thuis kwam, maar
nu zou hij dan toch even moeten wachten; ze kon Hanneman niet midden in zijn
maal aan zijn lot overlaten, het ging nu net zoo goed met drinken. Toen ging de deur
open en stak Hein, getooid met Hanneman's mutsje, dat zijn gezond-vleezig
mannengezicht een uitdrukking gaf van groteske idioterie, zijn hoofd om het hoekje.
Maar Lize kon het grapje maar slecht waardeeren, in haar ietwat geëxalteerde
stemming van zorgende moeder. Flauwtjes glimlachte ze even, toen zei ze:
‘Kom je er in en doe je de deur dicht, ik ben een beetje bang voor tocht.’
Haar geringe appreciatie van zijn goed-bedoeld mopje deed Hein een min of meer
schaapachtig figuur slaan, wat hem lichtelijk ontstemde, een ontstemming die hij
onwillekeurig uitte door een ietwat onaangename opmerking.
Haastig trok hij zich het mutsje van het hoofd, kwam de kamer binnen, sloot de
deur en zei:
‘God Lies, wat is het hier een satansche rommel! Kan die vuiligheid niet uitbijten
op het zeil?’
En, met een vieze uitdrukking op zijn gezicht, beroerde hij even met den punt van
zijn schoen het hoopje natte luiers op den grond.
‘Nee,’ antwoordde Lize, een beetje ongeduldig. ‘Dat komt wel weer in orde. Ga
jij nu maar zitten. Wil je even wachten met thee, of bel anders even om Antje, dan
kan die het inschenken, ik kan nu niet bij Hanneman vandaan.’
‘Ik kan wel wachten, hoor,’ zei Hein, zijn evenwicht nu weer hersteld, ‘maar krijg
ik ook een zoen als ik thuiskom, of ben je nu heelemaal in beslag genomen door dien
anderen manspersoon?’
‘Nee hoor,’ zei Lize, nu toch even lachend, ‘kom maar hier; ik durf me niet om te
keeren, want dan ben ik bang dat hij zich verslikt.’
Deemoedig kwam Hein zijn zoen halen. Het was een ongewone sensatie voor hem
zijn welkom thuis als gunst te mogen in ontvangst nemen en het werd dan nog maar
een heel dun zoentje op Lize's met moeite hem toegewende wang. Maar Hein was
besloten het zijn vrouw vooral niet lastig te maken, dien eenen dag moest ze dan
maar voor dat kleine mirakel zorgen, dat vond ze nou blijkbaar een fuif.
‘Hoe vin je' m?’ vroeg Lize, toen Hein nog even bij de tafel bleef staan kijken naar
het drinkende jongske op het kussen.
‘Nou, wel aardig, dunkt me,’ zei Hein, ‘hij ziet er stevig uit. Eet ie nou straks met
ons ook weer mee?’
‘Ach, ben je nou mal,’ antwoordde Lize lachend, en verschrikt door dien
plotselingen klank, hield Hanneman eensklaps op met drinken.
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‘Toe, ga jij nu maar zitten,’ vervolgde ze toen tot Hein, ‘anders raakt ie heelemaal
van streek. Over tien minuten ben ik klaar.’
Na vijf minuten wachtens vond Hein, dat hij daar zat als een idioot. Zijn ervaringen
van den achter hem liggenden dag brandden hem als gewoonlijk op de tong, maar
er was geen denken aan daar nu bij Lies mee aan te komen; haar heele houding wees
op één spanning van moederzorg. En het duurde wel heel lang voor hij nu thee kreeg;
hij zou maar vast inschenken, ook voor Lies, het zou onzin zijn daar Antje voor te
laten komen.
‘Wat ga je doen?’ vroeg Lize, toen ze hem zag opstaan en onhandig aan de theetafel
heen en weer scharrelen.
‘Jou bedienen,’ zei hij schertsend, met een ietwat wrangen ondergrond, ‘want jij
hebt het te druk met je zoon.’
Toen schonk hij, met ongeoefende vingers, thee in voor Lize en zichzelf,
binnensmonds vloekend om een vel, dat uit de melkkan in zijn kopje floepte, terwijl
hij een uitgebeten plek op Lize's donkergebeitste blad, veroorzaakt door een onhandig
gemorste scheut kokende thee, zorgvuldig voor haar opdepte met zijn zakdoek.
‘Ziezoo, vader,’ zei Lize even later. ‘Nu ben ik weer tot je beschikking.’
En haastig ruimde zij den hier en daar verspreiden rommel op, gaf Hein een ander
kopje thee, zonder vel, ontnam hem alle mogelijke gewetenswroeging over de
uitgebeten plek door die snel met een lapje te doen verdwijnen en zette zich toen op
haar gewone plaatsje bij hem.
Toen, terwijl ze daar zoo rustig bij elkander zaten, Hein vertellend van het dien
dag beleefde, zij luisterend en Hanneman, vanaf zijn kussen, tevreden kirrend en
blaasjes makend, overviel haar opnieuw de weelde van dezen toestand, zij beiden
met dat kind, dat schattige kind, dat daar zoo innig-genoeglijk lag te babbelen.
En bij een pauze in Hein's vertellen sloeg zij plotseling haar armen om zijn hals,
legde haar gloeiende wang tegen de zijne en zei, op ziels verrukten toon:
‘Eenig, hè, Hein, zoo'n kleine peuter bij je. O, als hij toch eens van onszelf was!’
‘Ja,’ zei Hein, tamelijk nuchter tegenover haar wat opgeschroefde extase, ‘maar
Fré zal hem wel niet willen afstaan. Wanneer gaat ie weer weg?’
Het antwoord deed Lize onaangenaam aan. Ja, natuurlijk, het kind was ten slotte
voor hen niets, en morgen zou het weer weg zijn. En Hein kon bezwaarlijk iets voelen
van haar plezier zoo'n klein wurm eens heelemaal te kunnen verzorgen.
En plotseling voelde ze nu, dat ze moe was, misschien wel van de opwinding van
van middag. Het was haar nu ook niet meer mogelijk te vergeten, dat ze met dit ventje
toch maar leentjebuur speelde en dat zij aan zijn heele bestaan part noch deel had.
Hij bleef daarom natuurlijk even lief, maar ze schaamde zich nu een beetje over haar
verrukking, die ze

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

200
thans duidelijk zag als overdreven en misschien wel min of meer hysterisch.
En van dit oogenblik af was haar logé haar niet langer een verheugenis, maar werd
hij haar niet anders dan de herinnering aan wat zij zelve miste en altijd zou blijven
missen. Dit dreef haar weer dichter naar Hein, die, zonder de reden te vatten van die
plotselinge behoefte hem aan te halen, zich die liefkoozingen dankbaar liet
welgevallen.
‘Zeg eens,’ zei hij eindelijk schertsend, ‘ik geloof dat jij denkt dat je pas getrouwd
bent, nu je zoo'n kleinen peuter in de wieg hebt liggen, ‘maar denk er om, we loopen
al aardig naar de koperen bruiloft, hoor!’
Deze opmerking gaf den genadeslag aan Lize's fantaisie. Ja, het was waar, ze
hoefde heusch geen gedachten aan eigen kinderen meer te koesteren. En opeens, bij
een lang-uitgerekten tevredenheidshaal van het ventje daar op het kussen, schoten
haar de tranen in de oogen.
‘We moesten maar eens gaan eten,’ zei Hein, instinctief de noodzakelijkheid van
afleiding begrijpend. ‘Waar blijft dat jonge mensch intusschen?’
‘Nou,’ zei Lize, lichtelijk mat en lusteloos, ‘hij zal wel mee moeten, denk ik’.
Van middag nog had zij het zich als een feest voorgesteld, hoe zij samen in de
eetkamer zouden zitten met de wieg tusschen hen in, het kindje een beetje rechtop,
zoodat het de tafel zou kunnen overzien. Maar nu het zoover was, gaf het gezicht
van zijn glundere kopje haar maar een weemoedig genot en moest zij steeds meer
moeite doen een zich opdringende neiging tot huilen binnen de perken te houden.
Deze melancholieke stemming werd nog versterkt door het plezier, dat Hein
plotseling in het jongske scheen te hebben gekregen. Hij zat aanhoudend naar hem
te kijken, lachte om zijn onhandige pogingen, waarmee hij iets op trachtte te rapen,
bewonderde het volhardingsvermogen, waarmee hij ten slotte toch haast altijd zijn
doel bereikte en hielp hem soms goedig over een kleine moeilijkheid heen. Dat hier
meer sprake was van een intellectueel genot dan van eenige teederheidsneiging, kon
Lize, in haar toestand van onttakeld enthousiasme niet doorgronden. En ze zag slechts
hoe Hein, anders één en al oog en oor voor haar, thans gekheid maakte met dat
wiegekind, wat zij niet anders kon verklaren dan uit een onbevredigd verlangen naar
eigen nakomelingschap. En onmiddellijk voelde zij zichzelve de schuld van dat gemis
en drukte haar onvruchtbaarheid haar als een tekortkoming.
Toen zij, na het eten, het kind waschte en gereedmaakte voor den nacht, leek haar
eigen lichaam haar dor en verschrompeld naast het levende, roze wicht daar voor
haar. O, ze voelde het, ze was onbekwaam zoo iets voort te brengen, zoo iets warms
en levends. Nooit zou zij bloeien en vruchten afwerpen als andere vrouwen, altijd
zou ze dat gevoel houden van zoo iets verwelkts daar van binnen, alsof het eeuwig
herfst was in haar
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lichaam, alsof ze een doode boom was te midden van een bloeiende lenteweelde.
Heete tranen drupten haar uit de oogen, terwijl ze mechanisch haar plichten tegenover
het spelende jongske volbracht, en de inspanning, waarmee ze haar verdriet en
onmachtig verlangen beheerschte, gaf haar een gevoel van lamgeslagen moeheid.
Maar 's nachts, toen de realiteit der dingen bedekt was door het nachtelijk duister,
en de behagelijke bedwarmte broeierig verlangen in haar deed wakker worden, begon
ze weer te hopen. Nu ze in de losse nachtkleeding haar eigen lichaamswarmte overal
voelde, kon zij zich toch niet voorstellen, dat ze nu per se onvruchtbaar moest zijn.
Er waren toch wel meer vrouwen, die na jaren huwelijksleven pas voor het eerst
zwanger werden? En bij de gedachte alleen aan zwangerschap begon ze te gloeien
van begeerte.
O, als ze nu eens al haar willen, al haar hartstochtelijk hunkeren, legde in haar
overgave! Het was haar, of ze dan die zoo vurig begeerde zwangerschap zou kunnen
afdwingen, of ze het moment van haar conceptie zou kunnen waarnemen en dan, in
stillen triomf, het oogenblik zou afwachten, waarop haar vruchtbaarheid zich voor
ieders oog zou openbaren. Reeds was het haar, als voelde ze dat leven kiemen in
haar binnenste, reeds tastten haar handen naar haar borsten alsof ze gereedstond de
moedermelk toe te dienen aan haar kind, haar eigen kind, dat ze zou baren met bloed
en tranen, in verscheurende pijnen misschien, maar met een jubel in het gemoed!
Toen begon Hanneman te schreien, eerst zacht en schuchter als het tsjilpen van
een jong vogeltje, toen luider en luider en ten slotte met al de kracht van zijn flink
ontwikkelde jongenslongen.
Lize hoorde, hoe Hein zich onrustig omwentelde in zijn slaap en toen met een
vloek wakker werd.
‘God Lies’, viel hij uit, ‘wat zullen we nou hebben? Gooi dat kind toch de kamer
af. Je hebt er nu al den heelen dag mee opgetrokken, het is nu welletjes. Wat heeft
dat wurm in godsnaam.’
Maar reeds was Lize haar bed uitgesprongen en had ze het electrisch licht
aangeknipt. Heins woorden hadden haar, wel wat forsch maar dan ook zeer afdoende,
tot de werkelijkheid teruggebracht. En nu boog ze zich, rillend en met een
schaamachtig gevoel, alsof haar gedachten van zooeven evenzeer door het licht
werden beschenen als haar lichaam, over de wieg. Hanneman, vuurrood van
opwinding, het heele gezichtje in rimpels en plooien getrokken, krijschte met
opgetrokken knieëen zijn ellende uit en Lize, ongerust over de mogelijke oorzaak
van die ellende, vergat al haar hartstochtelijke overdenkingen van zooeven, haalde
hem uit zijn wieg en liep sussend de kamer met hem op en neer. Maar toen hij steeds
niet bedaarde en Hein, uit bezorgdheid voor haar, de onmogelijkste strafmiddelen
op het schreeuwende kind wou toepassen, zei ze vastberaden:
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‘Ik ga wel met hem op de logeerkamer slapen, wil jij even mijn beddegoed brengen,
want ik heb geen zin het bed daar expres op te gaan maken?’
En even later, Hein mopperend om zijn gedwongen vrijgezellenschap
teruggeëxpedieerd naar de echtelijke slaapkamer en de rust, was zij alleen met het
schreiende kind in de logeerkmer, waar ze ook inderdaad het gevoel had logé te zijn,
zoo weinig intiem was zij met de omgeving hier.
Toen Hanneman lekker verfrischt, weer in zijn wiegje lag in het heerlijk bezit van
één van Lize's vingers, die hij krachtig omklemd hield, bedaarde ook zijn verdriet
en langzaam, heel langzaam, gingen de betraande oogjes toe. Lize, met pijnlijken
rug en rillend van kou, stond steeds over de wieg gebogen, bang haar vinger terug
te trekken en daardoor het verdriet opnieuw te ontketenen. Maar toen zij de gangklok
eerst drie uur en daarna half vier had hooren slaan, werd de vermoeienis haar toch
te machtig en heel, heel voorzichtig, maakte zij haar vinger los uit den greep van het
stevige roze knuistje. Gelukkig, het ging goed. Een enkele maal snikte hij nog, een
o zoo verdrietig, verteedering-wekkend snikje, maar hij bleef slapen.
Rillend kroop Lize in bed, het vreemde logeerbed, waar haar eigen dekens los
over heen lagen gespreid. Ze voelde zich op van moeheid en met gesloten oogen en
hamerend hoofd lag zij roerloos te wachten op de verlossende vergetelheid. Al haar
begeerte van zooeven was verdwenen en het drukkend gewaad harer onvruchtbaarheid
leek haar nu, ondanks zijn zwaarte, toch weer vertrouwder en beter bij haar passend
dan het imaginaire moederschap harer hartstochtelijke verlangens.
Als ze nu maar kon slapen, slapen en vergeten, verlost zijn van al dat denken en
piekeren. Morgen ging het kind weer weg, ze voelde het nu als een opluchting, terwijl
ze eerst zoo enthousiast deze logeerpartij had voorgesteld. Maar dit zou ze toch niet
lang hebben volgehouden, dat voelde ze wel. Ze moest weer samen zijn met Hein,
alleen leven voor hem en dan zou misschien langzamerhand wel de berusting komen.
En voor Hein was ze alles, en Hein was goed voor haar en droeg haar op de handen.
O, dat had ze toch voor bij heel wat vrouwen, een man die zoo zijn gansche leven
op haar bouwde! Nee, het was nu te laat voor kinderen, ze moesten nu maar samen
blijven, samen oud worden, en, zoo mogelijk, samen sterven.
Toen begon ze te schreien, dikke tranen, de malsche regendroppels die de
sneeuwpop harer fantasieëen volkomen deden smelten. En toen al haar tranen op
waren, verrees zij geruischloos van het vreemde logeerbed en ging naar Hein.
‘'k Kom bij je,’ zei ze enkel, toen hij, wakker geworden, overeind kwam zitten.
En, zonder meer woorden, ruimde hij haar liefdevol haar plaatsje in. Zoo, veilig gevat
in zijn teedere omarming, sliep ze in.
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Kroniek.
Boekbespreking.
D.Th. Jaarsma, Thiss, II, Dageraad, Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon, zonder jaartal.
Voortreffelijk! Wat met H e t O n t w a k e n was begonnen, wordt hier in stijgende
lijn voortgezet. Maar vooral: wat reeds in H e t O n t w a k e n werd beproefd, maar
in dat boek m.i. nog niet volkomen gelukte: het bereiken van een ‘hoogere
werkelijkheid’ - een werkelijkheid, niet van Jan-en-alleman - alleen door zuiverheid
en innigheid van beelding en zegging, hier lijkt het mij.... bijna volmaakt geslaagd.
Bij H e t O n t w a k e n waren - men ziet het nu achteraf nog beter - zekere
hulpmiddelen van stijl aangewend, zij het zonder eenige leelijke opzettelijkheid, die
bij het schrijven van dit Da g e r a a d onnoodig bleken.
Als ik zeg: b i j n a volmaakt geslaagd denk ik aan nog een enkele - o, maar een
enkele! - niet geheel verantwoorde hoogdravendheid. Zoo iets als op bl. 2: ‘Zijn
wezen was aan het wezen des storms zoozeer verwant’. Die beste Thiss! Is dit wel
heelemaal in orde? En dan nóg!
Een gaaf en gezond, een krachtig, ja forsch, en toch zoo fijn doorvoeld boek. Thiss,
die, in zijn smart over Titia's dood, zijn eigen gevoel voor Tiny niet aanvaarden, die
aan dat gevoel niet gelooven wil - de stugge Fries Thiss, en Tiny, het echt jonge,
levenslustige, maar tevens zoo fiere, fiergeslotene meisje, met haar scrupules, haar
grilligheden, haar schijnbaar onredelijk en vreemd gedrag - dat toch later zoo zeer
verklaarbaar blijkt - hoe levend zijn ze, deze beide hoofdfiguren, waaromheen zich
de anderen voortreflijk groepeeren, zuiver en op het juiste plan, steun gevend en
nuance aanbrengend, zonder zich ooit op den voorgrond te dringen - een zeldzaamheid
in romans met zooveel hartstocht geschreven! In een woord: uitnemend is dit boek
gecomponeerd, smaakvol en delicaat in al zijn aanduidingen, zijn psychologische
bedoelingen, die daardoor toch nergens iets aan kracht verliezen.
Het lijkt soms wel vreemd met deze dingen. De juistheid, de overtuigende kracht
liever gezegd, van karakterteekening, het is iets groots en gewichtigs in de epische
litteratuur. De critiek pleegt er nadruk op te leggen, en dat zeker niet zonder reden.
Toch moeten wij nimmer vergeten, dat noch het psychologisch inzicht van een
schrijver, noch de geloofwaardigheid der feiten van zijn verhaal, o p z i c h z e l v e
ooit in staat geweest zijn aan het werk van dien schrijver te verleenen: dat wat wij
schoonheid noemen. Die schoonheid ontstaat pas bij zeker mysterieus contact, soms
blijvend, soms intermitteerend, zekere niet nader te beschrijven aanraking van des
schrijvers ziel en de onze, schoonheid is de naam die wij geven aan een zeker
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sóórt van indruk, door een kunstwerk op ons gemaakt. En hoe het nu komt dat een
bepaald stuk proza, dit of dat verhaal bevattend, zus of zoo gesteld, juist dézen indruk
op ons maakt - juist dit contact veroorzaakt - het is uiterst moeilijk na te gaan, onze
overtuiging omtrent d e w a a r a c h t i g h e i d van een verhaal is er zonder twijfel
bij betrokken, maar zij is er lang niet het eenige element van. De sterke levenseerbied,
de diepe en toch wijde vroomheid, de machtige en toch zoo gekénde, beheerschte
ontroeringen, die in dit werk van Jaarsma tot trilling, tot uiting kwamen, zij zijn het
vooral die zijn boek tot iets moois deden worden. Schijnbaar gestold, in zeer vaste
vormen, gaan zij weer leven bij onze toegewijde, onze overgegeven lectuur.
Vage aanduidingen noemt gij dit? Het is niet anders en kàn nooit anders zijn; tot
wetenschappelijke preciesheid zal geen litteratuur-beschrijving, geen critiek of
karakteristiek ooit kunnen geraken.
Dit alleen nog zou ik hierbij willen voegen: De innigheid, waarmee Jaarsma zijn
D a g e r a a d schreef, uitte zich - gelijk immers ook in het leven ons aller innigheid
zoo gaarne en zoo dikwijls doet - in korte, soms abrupt schijnende zinnetjes. Hoe
begrijpelijk ook, dit vond ik wel eens jammer. Mocht het dezen uitstekenden auteur
nog eens gegeven zijn, zich in meer gedragen schrijfwijze uit te drukken, zonder iets
van deze kostbare innigheid in te boeten - welnu, zoo zal dat nogmaals een stijging,
een vooruitgang beteekenen. Volgen wij Jaarsma, en zijn Thiss, met de warmste
belangstelling.
H.R.

Jan Walch, Drie Vertellingen, Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar's
Uitgevers-Maatschappij, 1922.
Mijn compliment - de schrijver houde het mij ten goede - in de eerste plaats aan de
uitgevers. Hoe keurig verzorgd ziet dit boekje er uit, in zijn royaal formaat, zijn mooi
papier, zijn groote, zwarte letters. Maar dan, ja wel zeker, óók een compliment aan
den keurigen schrijver. Ik geloof dat keurigheid en smaak in alle opzichten de
begrippen zijn die deze uitgave typeeren. Drie knap en smaakvol geschreven
vertellingen.
Geen vlammen slaan er uit op. Geen ontroerend-innige beelding, geen
diep-waarachtige belijdenis behelzen deze fraaie pagina's. Geen frissche
oorspronkelijkheid komt er u verrassend uit tegemoet. Gij meent misschien zelfs dit
alles.... al wel eens meer gelezen te hebben?
Maar dan toch niet zoo foutloos, in een zóó keurigen, zoo bijna volmaakten ‘stijl’,
wil ik wedden.
H.R.

Agnes Maas-van der Moer, De Omweg, Dordrecht, Morks Czn. 1923.
Hoe twee menschen langs een omweg tot het geluk kwamen, daar-
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van vertelt dit boek. Het aardige ervan is het élan. Het lijkt ‘aus einem Gusz’
geschreven, en uit een zeer bepaald plezier zou ik bijna zeggen, een echte genoegelijke
vreugde om de personen die de auteur tot leven voerde. De vrouwelijke hoofdpersoon
durft zich haar liefde voor den man dien zij lichtzinnig waant, ‘ondegelijk’ en
amoureus, niet te bekennen en zij trouwt daarom een ander, niet behebt met deze
gevaarlijke ondeugden. Het conflict lijkt zeer veel op dat van ‘De Veroveraar’ en
‘Atie's Huwelijk’ van mevrouw Simons-Mees. Atie óók vreest de verleiding, de
bekoring van wien zij ziet als luchtig, speelsch, onbetrouwbaar en erotisch. Ook Atie
wordt ten slotte overwonnen. Maar Atie had dieper gelijk, toen zij de verleidelijkheid
van Fré vreesde, want bij al de charme, al het boeiend-levende dat hij bezat, miste
zij toch in hem wat haar was ingeboren, even onverwoestbaar als het verlangen naar
fijnheid en bekoring - n.m. menschenliefde, gereedheid tot het brengen van offers,
werkkracht.
Jooske, de heldin uit ‘de Omweg’, is vlakker - of liever, zij is niet zoo ‘rondom’-af.
Zij heeft als karakteristieke eigenschap niet veel meer dan haar verzèt tegen de
ondegelijkheid. En daar Huib zoo erg ondegelijk toch niet is, zich uit eigen kracht
tenslotte gevormd heeft tot een zeer goed voordrachtkunstenaar, verwondert het ons
eenigszins dat Jooske's verzet zóó lang duurt. In haar jeugd, toen zij hem voor lui en
vlinderig hield, heeft zij hem reeds afgewezen en na haar scheiding met den
hopeloosijdelen, hopeloos leegen Alex, ziet ze Huib met vreugde en angst weer in
haar leven komen. Ze vreest nog steeds zijn drang naar ‘flirt’ met andere vrouwen,
iets wat zij nooit ende nimmer zou kunnen gedoogen - zij vreest zijn lichtzinnigen
invloed op haar zoontje Rob - want - al heeft zij het dan ten opzichte van haar eerste
huwelijk te vèr gezocht in de degelijkheid, zij smacht toch altijd nog naar orde en
rust. Maar Huib i s au fond zoo'n vrijbuiter niet en zij is toch niet zóó zwaar op de
hand als ze van zich zelf wel meende. En in Rob, die Huib met hartstochtelijke liefde
aanhangt en die tevens openlijk zijn geestelijke verwantschap met hem erkent, in
Rob ziet ze ‘haar diepste wezen weerspiegeld’. Nu is het pleit beslist, denkt ge.
Geenszins. Huib laat zich de dweepende adoratie van een lichtelijk overdreven
schepseltje goedwillig aanleunen, hij heeft meelij met haar, hij wil haar geen pijn
doen, en als hij haar zelfs bij zich op de kamer ontvangt en thee laat schenken is er
aan Jooske's verontwaardiging geen einde, ze ziet daarin weer zijn oude fout, ook
de ‘ondegelijkheid,’ want wat zièt hij in dat ‘wicht’ en bovendien is haar trots
gekrenkt, want zij wil niet óók een vriendin van hem zijn, gelijk met Flora....
En dan komt de ijskoude afwijzing.... Het conflict bij Atie lag dieper. Bewuster
voelde zij de tweespalt tusschen haar verliefde zinnen, haar bekoord-zijn naar lichaam
en geest, terwijl zij toch iets miste.... Want Fré i s egoïst en roekeloos en hij heeft
dat tikje wreedheid, dat alleen door
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zéér veel liefde en door leed, door veel vrouwelijk meedoogen tot mildheid getemperd
worden kan. Toch beseft zij dat in Willem, haar eersten verloofde, óók iets dat aan
haar verlangen voldoet aanwezig is: strakke kracht en menschenliefde. Iets van
weemoed zweeft over het werk: het onvolkomen der menschelijke erotische liefde,
het tragische dat in bijna elk mensch een deel van zijn wezen hongeren blijft naar
allerdiepste gemeenschap. Want zóó wijs, zoo gelaten is vooral een jonge vrouw
niet, dat zij stil glimlacht om zulk gemis en genieten kan van de vrijheid die haar
blijft om in haar eigen gevoels- en gedachtenwereld zich te blijven bewegen. Ook
roept het huwelijk, het dagelijksch samengaan, te veel conflicten op dat niet het gemis
a l s p i j n te voelen zou zijn.
Maar Jooske dan, uit ons boek, wil wèl het élan van Huib, zijn eerlijkheid, zijn
poëzie, maar wat haar weerhoudt is vrees. Zij is eigenlijk een beetje laf. Want haar
vrees berust op niets. Huib doet alleen maar een beetje branieachtig. In den grond is
hij een beste kerel, dol op Jooske, verrukt van Rob en van ‘Oma’. Mein Liebchen
was willst du noch mehr! En ten slotte bekeert zich Jooske dan ook maar wijselijk.
Ze kan ook niet meer buiten hem. En ze moet het dan in vredesnaam maar riskeeren,
als Huib Rob vertelt hoe vervelend en lam hij het vroeger óók op school heeft
gevonden en al zulke onpaedagogische dingen meer, en óók dat hij, wie weet, wie
weet - eens een adoratricetje op de thee zal ontvangen. Zoo heel erg is dat ten slotte
toch allemaal niet, denken wij. Jooske moet nu maar flink worden, en dat zal zij ook
wel.
Wat nu de litteraire kwaliteiten betreft, dit boek behoort tot het genre dat men
stellig niet geheel verwerpen mag - daarvoor is het te frisch, te hartelijk zou ik bijna
zeggen, te kleurig - het werkt als een lach, als een trilling. Maar daar staat tegenover
dat het als roman làng niet overal zuiver is, psychologisch allereerst al niet, omdat
de figuren steeds veel te fel van één kant uit belicht zijn en ook zijn zij er wel eens
even naast; de lust om een persoon echt pakkend te typeeren speelt de schrijfster wel
eens parten en daardoor komen er van die plekken in haar werk die men gaarne zou
missen. Het begin, het weerzien tusschen Huib en Jooske, b.v. doet geforceerd aan.
Zóó openlijk en branieachtig spreekt geen volwassen man, die na twaalf jaren voor
zijn jeugdliefde staat. Dat gemis aan fijner genuanceerde psychologie is iets dat wij
al eerder in werk van Agnes Maas-van der Moer hebben opgemerkt. Soms is het
opeens schril, plomp, of meedoogenloos. Dat laatste komt sterk uit in de beschrijving
van Alex, Jooske's eersten man. Die beschrijving is zoo echt bevooroordeeld, daarin
voelen wij geen deemoed, geen liefde welke alle kreaturen, ook de zwakke en domme
met meedoogen beziet, daarin werkt een bijna persoonlijke haat die de schepping
van een figuur eer doodt dan tot leven brengt.
Ten slotte: het is een aardig, vlot romannetje, geschreven uit een zeer
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levendige, een beetje recalcitranten geest. Agnes Maas-van der Moer is iemand die
bij haar werk sterk haar ‘momenten’ leeft. Daarom is het ongelijk van waarde. Maar
die momenten zijn heel aantrekkelijk.
J.D.W.

Frederik Chasalle en J.C. Kelk, Lampions in den wind. Van Munster's
Uitgevers Maatschappij, Amsterdam, 1921.
Henne Scholte en Jan Campert, Refereinen.
Ko de Haan, Liefde en leed. Beide bij P.N. van Kampen en Zoon,
Amsterdam, z.j.
De dunne bundeltjes, hierboven genoemd, zijn mij bij het doorlezen en overpeinzen
geenszins onsympathiek geworden - of ze echter ongemeenen indruk op mij gemaakt
hebben: dit is eene vraag, al is er wel hier en daar een gedicht dat treft, die ik niet
bevestigend beantwoorden kan. En toch is er véél te prijzen.
Terugdenkende aan de lectuur, zie ik weliswaar al dezer jongelieden Pegasus
vooreerst nog meer achteruitslaan en steigeren dan.... vliegen; - hetgeen mogelijk de
jeugdige opgewondenheid en soms baldadige rumoerighed eenigermate verklaart,
waarbij bijvoorbeeld de heeren Chasalle en Kelk zich nog al wèl schijnen te bevinden;
- maar toch, aan wezenlijk vuur, aan waarachtigen brand-des-harten overtreffen
zoowel de meer vergeestelijkte Scholte en Campert als de meer
natuur-en-vleesch-gebleven Kelk en Chasalle allicht een paar dozijn kunstige cerebrale
rijmers van het laatste tiental jaren Nederlandsche literatuur. Het is werk, jong werk,
dat men gaarne pleegt te karakteriseeren door het overigens wel wat verschoten
woord sympathiek. En zij er ook (vooral de heer De Haan met zijn gladde
gemakkelijkheid van productie krijgt nog groote moeilijkheden te overwinnen!); zij er ook nog vaak meer een ‘willen’ dan een ‘kunnen’ gebleken uit deze boekjes,
het zal wel juist aan den ernst en de eerlijkheid van dit ‘willen’ moeten worden
toegeschreven, dat de werking dezer poëzie zoo.... nu dan: zoo recht plezierig is.
Men voelt zich behaaglijk aangedaan, men heeft lichte en luchtige gedachten aan
zon en zomer, aan frischheid van jeugd, aan nog onbezoedeld en ongerept
jeugd-idealisme, en aan zonnige toekomstmogelijkheden van flinke jonge menschen.
Voor zooverre hier feitelijk ook in dichtregelen nog gezwamd wordt, zij dezen
jongen dichters gaarne elke pekelzonde vergeven! Want daar is verdienste in het
overige!
Wanneer men bij Campert, pagina 67 leest:
O de verlorenheden van dit leven
waar achter hun onzienlijkheid
de bogen van het wonder overbeven
den duizelenden afgrond van den Tijd......
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....en een gelaat, dat uit den nacht geheven
binnen den spiegel mijner droomen glijdt......

En wanneer men bij Kelk, pagina 23, vindt:
'k Heb angstig in elkaar gezeten
omdat de menschen beesten zijn
Ze hebben over mij geloopen,
Ze hebben me in een hoek geschopt,
maar ik blijf op den Ochtend hopen,
als de Zonnevlinder zich ontpopt;

dan is het duidelijk dat hier, bij deze jonge dichters, trots de vaak puur-aesthetische
allure, behalve eene neiging naar het sociaal-ethische, ook vooral is een hang naar
een wijsgeerig verklaard levensbesef; ook al schonk hunne jeugd hun nog niet de
volle kennis, het doorleden ‘weten’ van het sterke en edele poëtische Leven van het
jongste verleden en van het brandend heden.
Wat zoo plezierig van deze jongeren aandoet, is hun ferme afkeer van veel dat het
tegenwoordig ‘doet’; van datgene ‘waarvan men spreekt’; van dat wat ‘gaat’, en dat
is zeer te loven, want daaronder verstaan wij allen immers ook maar de doodgewone
amusementslectuur, een hoop beschaafde verveeldheid of opgeblazen epigonendom,
hetwelk zonder eenige diepere verhouding tot het ‘worden’ van dezen tijd, wijsneuzig
en blasé over het uit vele wonden bloedende Leven, over het eeuwig rankende en
bloeiende Leven, naar een onwezenlijken horizon staart. In deze jonge koppen, èn
harten, is in elk geval eene reactie-van-waarachtigheid ontbloeid, die wij met
blijdschap zien bloesemen, en die ons doet beseffen dat zij nog op den leeftijd zijn,
die vrij is van aderverkalkingsverschijnselen. En al wil ieder der bovengenoemden,
ook al bundelde hij met een makker, iets anders (zij zijn persoonlijkheden!) - deze
frissche reactie hebben zij gemeen. Het is opmerkelijk, hoezeer het echte en sterke
Eene deze jonge dichters reeds kracht geschonken heeft, ook al mag niet beweerd
worden, dat er geen plaatsen zouden zijn aan te wijzen, waar voorloopig nog zoowel
de beeldende als de denkkracht tekort schoot.
Dit werk doet, gelijk gezegd, vooral denken aan de toekomst. Of al deze vijf eene
‘toekomst’ voor zich hebben? Wat zij hier gaven, stemt hoopvol. Doch wij weten
van geen dezer, wanneer hij, heimelijk, den jaardag van zijn filisterschap viert.... wij
moeten nog afwachten, er het beste van hopen, het leven kan nog veel vernielen.
Het is echter een prettig gezicht deze veulens te zien dollen in de rustieke weide
onzer letteren.
D.TH.J.
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Een eigenaardig Thijs Maris-werk bij de firma Van Wisselingh.
Belangstellenden zullen zich herinneren, dat in 1919 door den sedert overleden
kunsthandelaar Theo Neuhuys twee ten onzent onbekende, uiterst belangrijke
schilderijen van T h i j s M a r i s naar Holland werden overgebracht, waar zij in de
Kunstzaal Kleykamp te 's-Gravenhage werden tentoongesteld en de diepste
bewondering bij alle vereerders van Thijs' dichterlijke kunst opwekten, n.l. in April
het als ‘G r i e f ’ bekende werk en begin December van genoemd jaar de ‘N o v i c e
t a k i n g t h e v e i l ’. Het e e r s t e stuk - volgens E.D. Fridlander (Matthew Maris,
p. 24, 76, 77), die den kunstenaar van nabij kende en herhaaldelijk bezocht, door
Maris zelven steeds ‘Va n i s h e d I l l u s i o n s ’ genoemd - was des schilders laatste
arbeid en werd na zijn dood op zijn ezel gevonden. Hij zou, ook volgens Fridlander,
vele jaren van 't laatste deel zijns levens aan ‘Grief’, vormgeving van een reeds in
een vroegere periode ontstane gedachte, hebben gewerkt.
Ook ik behoorde tot degenen, die in April 1919 bij Kleykamp er een langdurige
en aandachtige beschouwing aan wijdden en een machtigen indruk ontvingen van
deze dichterlijke, weidsch-fantastische Griefkompositie, in het bizonder van de ter
aarde voorover-liggende vrouwfiguur, symboliseering van een vereenzaamd
zielsleven, overweldigd en gebroken door het leed. In alle bladen van beteekenis
werd destijds over de ‘Grief’ (h. 67, b. 100 c.M.) geschreven (o.a. bevatte de ‘N.
Rott. Crt.’ van een der eerste Aprildagen een godsdienstig-geestdriftige bespiegeling
erover van Maris' grooten kunstbroeder Jan Toorop). Geen dier schrijvers echter
vermeldde in zijn bespreking eenige andere figuur dan de op den voorgrond liggende
Smartfiguur, de eenige, die ook ik zelf op de schilderij had kunnen ontdekken.
Eenigen tijd geleden echter, einde Juni van dit jaar, zag ik het stuk terug bij den
tegenwoordigen eigenaar, Dr. A. van der Scheer te 's-Gravenhage - die het van de
firma Kleykamp had aangekocht - en wel in een geheel ander licht dan waarin ik het
ruim vier jaren geleden in een daarvoor speciaal ingericht en verlicht vertrek van
den Haagschen kunsthandel had gezien. Een helder, sterk licht, op geen enkele wijze
verspreid, omfloersd of gebroken, viel van terzijde door een venster, in welks
onmiddellijke nabijheid het stuk vóór mij was geplaatst. Weer aanstonds, evenals
voorheen, door het kunstwerk aangegrepen en geboeid, verdiepte ik mij in zijn
roerende schoonheid, die door mij in geen woorden ook maar flauwelijk zou kunnen
worden benaderd. Tot mijn onuitsprekelijke verrassing zag ik, na aanhoudend, scherp
en diep-verzonken turen, plotseling en steeds duidelijker, rechts-onder in de schilderij,
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op wat het tweede plan zou te noemen zijn, twee andere figuren opdoemen uit den
wazigen droomschemer, een man en een vrouw, op den rug gezien, die elkaar onder
het voortgaan omstrengeld houden. Op een smallen boschweg, ergens in de laagte
(terwijl de hoofdfiguur op den voorgrond op een hooger gelegen plek ligt uitgestrekt)
schrijden zij naast elkaar voort. De man, links oopend, schijnt gehuld in een langen
mantel, waaronder maar een klein deel der beenen uitkomt; zijn rechterarm houdt
hij, beschuttend, schuin-neerwaarts achter de geliefde, die haar linker arm om zijn
hals geslagen heeft. De beide figuren, in hun vorm, stand, beweging en expressie,
waren mij vrijwel terstond, bij de eerste ontdekking, geheel duidelijk en
onderscheidbaar en zij werden dit bij voortgezette beschouwing in nog steeds sterker
mate. Dr. van der Scheer, door mij, tot zijn groote verbazing, op de beide, hem nog
geheel onbekende bijfiguren gewezen, herkende die weldra met volstrekte zekerheid.
De benaming van het stuk werd nu nog des te begrijpelijker, kreeg thans nog
klaarder zin: hier zag men (zooals ook vaak een schilderij van een primitief meerdere
fasen van het daarin verhaalde leven der hoofdfiguur vertoont) op het tweede plan,
als omneveld door het verleden, de verloren, beweende, tot smart geworden illusie
der vereeniging van twee levens.
Het hier meegedeelde geeft aan een dezer dagen, begin Augustus 1923, bij de
firma van Wisselingh te Amsterdam ter bezichtiging gestelde schilderij van Thijs
Maris noodzakelijk een bizondere beteekenis. Zij is hoog 65, breed 29.5 c.M., werd
in 1903 op de in Guildhall te Londen gehouden tentoonstelling van ‘Examples of
the Dutch School’ onder de benaming ‘A Study’ geëxposeerd en maakt thans, onder
den naam ‘Fantasy’, deel uit van de verzameling van Mevrouw van Wisselingh te
Londen. Het verband tusschen dit, in ons land nog onbekende, figuurstuk en de
‘Grief’, zooals dit werk, in het volle licht bezien, inderdaad blijkt te zijn, dunkt mij
onmiskenbaar. Twee op den rug geziene figuren, man en vrouw, in wit-grijs
geschilderd tegen een zwart nacht-donker, gaan, innig elkander geleidend, tezamen
voort langs een witten, als maanbeschenen, grond, zoekend, tastend in het ongewisse.
De man, met gekromden hals en bovenrug, treedt vooraan, het linker-onderbeen
ietwat achterwaarts in het voorwaarts gaan. Rechts-terzijde, iets naar achteren, volgt
hem de vrouw, met een weeke, lijdelijke overnijging van haar hoofd naar het zijne,
terwijl haar linkerhand, steun en aansluiting zoekend, zich heeft gelegd tegen zijn
schouder; wat verwarde haren slieren over haar gebogen rug. Een opvallende
overeenkomst, zooals men ziet, levert dit stuk, van een overigens in Thijs' oeuvre,
voor zoover mij bekend, n i e t voorkomende kompositie, met de twee bijfiguren in
de Grief. Er zijn enkele verschillen: de omstrengeling is eenigszins anders, op
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de groote schilderij draagt de man een lange jas, naar het schijnt, op de ‘Fantasy’
een kort buis en ook is de stemming, die uit 't laatste stuk spreekt, een zwaardere,
een meer weemoedige, wanhopige, dan idyllische, maar het verband tusschen beide
werken is wel evident, hoogstwaarschijnlijk het verband tusschen de definitieve
conceptie en een voorafgegane détailstudie, die, in gewijzigde stemming uitgevoerd,
een zelfstandig karakter erlangde.
H.F.W. JELTES.

Dirk Jansen bij Kleykamp, Den Haag.
Frankrijk heeft zijn peintres orientalistes, heeft o.a. een kunstenaar als Dinet, die
jarenlang in Algiers woont. Onze kunstenaars die de Middellandsche zee overtrekken
zijn meest toeristen, d.w.z. hun verblijf is er betrekkelijk kort. Zij zien het land, de
huizen met de blauwe luchten er boven, de nauwe straatjes met enkele figuren
gestoffeerd, zij worden getroffen door deze, voor hen geheel nieuwe atmosfeer,
maken hunne vlugge studies, reisimpressies feitelijk, waarnaar zij, teruggekeerd,
hunne schilderijen voltooien.
Somwijlen trekken zij opnieuw naar het Oosten, om hunne herinneringen weer op
te frisschen, een nieuwen oogst te zamelen; maar zij blijven veelal niet lang genoeg
om met land en volk, vooral met het laatste voldoende vertrouwd te geraken.
Daarom ziet men dan ook zelden dat de kunstenaars, die de kuststeden van
Noord-Afrika tot hun studieveld kozen, het figuur als sujet voor hun schilderijen
namen, wat wel jammer is, want juist die prachtig bronzen kleur van het naakt maakt
die vrouwen en meisjes schier tot beelden. En waar de afbeelding van den mensch
voor de Arabier verboden is, daar moet men bovendien wel ingeburgerd zijn, om ze
tot poseeren te bewegen.
In die gelukkige omstandigheden nu verkeert de schilder Dirk Jansen die met zijn
gezin al een jaar of zes in Tanger woont.
Als jongen had hij twee bijzondere ambities, schilderen en reizen-en-trekken. Die
laatste voorkeur deed hem al vroeg scheep gaan naar verre landen en zij zou van hem
een zwerveling maken, bestemd voor vreemde avonturen. Zoo bracht het lot hem
naar Transvaal, waar hij de boerenoorlog mee maakte, met als eindresultaat dat hij
gevangen genomen werd en verbannen naar St. Helena.
Na een tweejarig verblijf keerde hij naar het vaderland terug, maar zijn
zwerversnatuur bracht hem naar Frankrijk; van Zuid-Frankrijk weer naar Spanje, en
een stap verder, van Gibraltar naar de overzijde. Daar woont thans Dirk Jansen die
inmiddels getrouwd is met de dochter van wijlen den schilder, die als Henricus den
ouderen lezers van dit maandschrift niet onbekend is. Nu zou dit avontuurlijke leven
voor ons weinig beteekenis
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hebben, indien niet naast deze zucht tot vreemde lotgevallen, zijn andere neiging:
die voor de kunst, niet even sterk was ontwikkeld. Veel heeft hij op zijn omzwervingen
geteekend en geschilderd, en daaraan dankt hij een vaardigheid, een gemakkelijkheid
van werken, die juist voor den portret- en figuurschilder zoo onontbeerlijk is. Met
vlugge, vlotte streken zet hij een zittend figuur aan, zóó, dat houding en expressie
meteen raak getypeerd zijn. Beschikt hij echter over meerderen tijd, kan hij zijn
modellen rustiger beschouwen, dan ook weet hij zijn vlotte toets om te zetten in een
meer geacheveerde schildering. Het is wel pleizierig in dezen tijd weer eens iemand
te ontmoeten, die er weer van houdt, g o e d te schilderen, iemand die van het mooie
bruin van de huidkleur der Arabieren geniet en niet tevreden is met een aanduiding;
maar het zóó wil schilderen dat een ander óók ziet wat een mooie kerels, wat een
aardige meiskes het zijn.
En dan treft hem het kleurige in de kleedij, het eigenaardige in de actie; want zoo'n
Oosterling staat, zit, loopt heel anders dan de Europeaan, en juist dit persoonlijke,
zelfs in de rust, als de Arabier zijn lange pijpje rookt, heeft de schilder Janssen
getypeerd. Hij heeft zijn sujetten bespied, als zij gehurkt zitten op de markt, als zij
turen naar het opkomen van de maan, wanneer de vasten uit is; hij zag ze in hun
dansen, als ze in geestesvervoering niet meer weten wat zij doen, dolzinnig met het
hoofd en de ledematen zwaaien.
Zóó zag hij zijn ‘gekken’ voor de poort, en zijn dansende priesters en zijn
slangenbezweerders. Hij kent door zijn lang verblijf het volk in zijn eigenaardige
gewoonten en gebruiken, en hij weet er het schoone aan te ontdekken, en het ons te
doen zien.
Niet alleen echter het figuur maar ook het landschap, de stad, de haven,
schilderachtige huisjes, poortjes en fonteinen hebben Dirk Jansen's aandacht en hij
schildert ze met een zelfde gemak, pittig en raak, als zijn figuren. Men concludeere
hier echter niet uit als zou een vlotte penseelvoering slechts de charme van dit werk
zijn, want in menig schilderij heeft de kunstenaar ons méér gegeven dan de uiterlijke
bekoring en typeerde, characteriseerde hij den mensch dien hij uitbeelde. Ook in het
stadsbeeld, zooals o.a. in het gezicht op Tanger, gaf hij ons geen topografische
afbeelding op min of meer artistieke wijze, maar voelen wij de visie van den
kunstenaar, die dáár, voor de wit gepleisterde huizen, die warreling van menschen
in kleurige gewaden aanschouwde; en den indruk daarvan heeft hij ons gegeven.
Het was voor 't eerst dat wij kennis maakten met het werk van dezen kunstenaar,
en het boeide ons niet door het bijzondere; maar juist door de eerlijke, ongekunstelde
voordracht.
Wij voelden ons tegenover een schilder, die niet alleen het mooie in zijn omgeving
weet op te merken, en er zelf van geniet, maar die het ook s c h i l d e r e n kan.
R.W.P. JR.
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MATTHIJS MARIS. FRAGMENT VAN ‘GRIEF’.

MATTHIJS MARIS.
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Jan Voerman junior.
‘Vader, teeken je nou vandaag eens eindelijk die Perzische pot voor me uit?’
‘Nee jongen, de wolken zijn veel te mooi, ik moet er gauw op uit. Morgen zal ik
het doen’.
En morgen was er iets anders, had Jan Voerman Senior een nieuw excuus, moest
er gekarnd worden of groente geplukt, of iets dergelijks, waar de schilder, voordat
hij aan zijn werk begon, toezicht op moest houden of orders over geven. Dat ging
zoo door, tot de jonge Jan, toen een kind van vijf of zes jaar, een fijn, wit-blond
ventje met hoog, helder stemmetje en lichtelijk Hattemsch accent, zichzelf maar aan
het teekenen zette van zijn geliefde pot. Teekenen was zijn lust en op mooie
waterverf-kleuren was hij verzot.
Wie meent dat kinderen van artiesten altijd de hulp bij de hand hebben, vergist
zich. Nog zie ik hem opgetogen met een gekleurde teekening naar zijn moeder loopen,
zijn moeder die altijd druk in de weer was om voor haar groote gezin te zorgen, maar
voor het doen der kinderen steeds vol belangstelling bleef. ‘Kijk eens! Nou heb ik
het af!’ en er was iets triomfantelijks in het lieve gelaat.
Maar met een schuinen blik keek zij even van haar naaiwerk op om hem
meedoogenloos aan het verstand te brengen, dat er...... niets van deugde.... niets
Dan begon de jongen maar weer opnieuw; ontmoedigen liet hij zich niet.
Zoo kwamen er andere tijden; tijden dat èn moeder èn zelfs vader verrukt waren
over bloemen en kapellen die de jonge Jan teekende in waterverf en dat vader eens
bekende: ‘Wil je wel gelooven dat ik hem dat niet na zou doen?’ Maar dat zeide hij
zijn zoon niet.
Al heeft Voerman zijn telg nooit aangemoedigd en hem integendeel maar laten
tobben, toch spreekt het van zelf dat het kind menigmaal nuttige aanwijzingen en
opmerkingen opving, zoodat hij, toen hij op zijn twaalfde jaar geregeld onder vaders
leiding begon te werken, reeds veel zuiverder gevormd was dan andere kinderen die,
buiten een kunstenaars-milieu, ergens waar zij vaak leelijke dingen rondom zich
zien, zijn opgegroeid.
Jan Voerman Jr. was zijn leeftijd vooruit en bezat jong groote technische
bekwaamheid in het aquarelleeren. Wie herinnert zich niet de vreugd die het
verschijnen van zijn eerste plaatjes in de Verkade-Albums aan jong en oud verschafte?
Hij was toen vijftien jaar en de oorspronkelijke aquarellen waren natuurlijk veel
mooier dan de drukken. In dien tijd en ook later, maakte hij tusschen dit bestelde
werk door, dat steeds binnen het zelfde formaat gecomponeerd moest worden, vrije
aquarellen,
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waar hij al zijn liefde aan geven kon. Deze prachtige bloem-teekeningen vonden
gretige koopers en gaarne zou men ze thans bijeen geëxposeerd zien, want niemand
buiten de bezitters om kent dit werk eigenlijk. Vader en zoon hebben echter beiden
een al even hartgrondigen hekel aan tentoonstellen.
De tijdsomstandigheden zijn oorzaak geweest dat Voerman Jr. een uitgebreide
werk-collectie liet zien te Rotterdam bij Unger en Van Mens, die een heterogeen
karakter droeg, want er was velerlei en uit verschillende perioden.
Zoo kregen wij een overzicht van dit jonge, zoo stevig ontwikkelde talent.
Niet alleen waren er een paar van de hierboven genoemde aquarellen, o.a. een met
zwammen, waar de zacht-donzige pracht van de planten in pure kleuren en in pure
waterverf-techniek was uitgedrukt; er waren ook olieverf-schilderingen, waarbij de
roode koolplant de aandacht trok, een motief dat men ook op een van de beste
waterverf-teekeningen vindt, die echter niet ter expositie kwam. Bovenal echter
troffen de waskrijtteekeningen, waar Voerman zich sedert 1920 op toelegde; en ook
de teedere litho's die na 1921 ontstonden.
De eerste, het waren bloemen, planten en stillevens, vertoonden stellige
verwantschap met Verster.
Met dezen heeft de jonge man die algeheele overgave en liefde, het fijne poëtische
gevoel en de schoone rust gemeen. Vooral in het Echiveria Plantje met zijn ronde
blad in rond potje op ronden schotel, waar de herhaling van dien eenderen vorm,
geheel in rose-grijzen toon gehouden, tegen een rozig grijzigen, egalen achtergrond
gezien, aan de ontroerend eenvoudige teekening een streng karakter gaf, vooral hierin
was iets gegeven, dat boven alle materie uitging en een sereen gevoel vertolkte.
Ook in Voerman's litho's vindt men vaak, naast verbluffende technische
vaardigheid, die zachte innigheid. Niet altijd echter staat hier het gevoel boven de
techniek uit. Soms is te veel aandacht aan het bijzakelijke geschonken, zooals in de
zwammen, waar heel de achtergrond der plant wel is waar vol innige schoonheid is:
de talrijke, zacht uit het mooi-donker opdoemende afgevallen herfstbladen, met de
fijne nerven; de takjes met de speelsche lichten, kantig, scherp geteekend; de wuivende
mosrankjes zacht en teer; dit alles vol fijn gevoel op den steen gebracht, doch niet
in de juiste verhouding tot de rest, zoodat wèl de schoonheid van het omringende tot
ons komt, echter niet die van de in het volle licht staande blankheid der plant. De
eenheid ontbreekt.
Waarlijk superbe zijn een tweetal andere platen, waar naar meer eenvoud werd
gestreefd. In dezen geest teekende Voerman verscheidene bloemen, alle op eigen
pers afgedrukt; innig vooral was daarbij het Weegbreeplantje.
A.O.
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Sport in de kunst.
De catalogus van deze tentoonstelling in het Stedelijk Museum geeft een langen
ondertitel, veel te lang om hier af te drukken, bijna zoolang als het artikeltje zelf dat
ik aan het geval kan wijden.
De grens is wel wat ver getrokken. Als men tot sport in de kunst rekent elk portret
van een ruiter met of zonder paard, van een polospeler of een alpinist op nonactiviteit,
dan is er van het sportieve niet veel anders in het kunstwerk uitgedrukt dan het
kostuum. Natuurlijk kunnen de fiksche oogopslag en de gezonde tint van het model
dan een waardevolle aanbeveling voor de bedoelde sport zijn.
Sport in de kunst - men verwacht dat het sportbedrijf zelf zal zijn uitgedrukt, het
voornaamste onderwerp, het leitmotiv zal zijn. Dat is ook inderdaad zoo bij de
ouderwets en oubollig geestige zwem-teekeningen van D.A. Bueno de Mesquita, die
b.v. in zijn ‘vertraagde film’ de bewegingen van het zwemmen heeft geanalyseerd,
en de voetbalteekeningen van Jan Lutz, en verschillende afbeeldingen van
zeilwedstrijden. In Monnikendam's biljartwedstrijd zien wij behalve het biljarten
zelf, de aandacht en de opwinding er om heen, de sfeer dus, in Westermann's
manegekrabbels telkens de pogingen de beweging vast te houden, de rijsport als iets
moois, een uiting van stijlvol leven te zien.
De mascottes, door leden van den Ned, kring van Beeldhouwers ingezonden op
een prijsvraag, hebben verrassende resultaten opgeleverd. Merkwaardig is de
uitdrukking van vaart, snelle vaart, gelegd in de figuurtjes door T. Carbasius, Th.
Vos, A. Remiens en Mevr. Canter Cremers-van der Does.
In het bekroonde ontwerp van Th. van Reijn voel ik veeleer iets sluipends, terwijl
het als modelleerwerk voortreffelijke jochie van Th. van Hall in rust is. De idee van
bescherming, veiligheid, voel ik nergens weergegeven.
C.V.

D.B. Nanninga.
Een vereeniging van meest jonge kunstschilders exposeert in het Stedelijk Museum.
Zij hebben weinig overeenkomst, dan dat zij geen van allen tot de ‘modernen’
behooren. Tot de besten zou ik Boldingh en P. van der Ven willen rekenen, en
Nanninga die, naar de jaren, niet meer tot de jongeren kan worden geteld.
Het werk van Nanninga is verschillend van hoedanigheid, maar op zijn best - en
hier is veel van dat beste - onderscheidt het zich door een argeloosheid en innigheid
die wij niet veel aantreffen. Deze schilder geeft geduldig, onbevangen, de natuur
weer zooals hij ze ziet, minutieus
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soms, maar gevoelig, met een uitvoerigheid die wij ontwend zijn, als vertellend. Hij
is geen schilder met een mooie, pure factuur, moeizaam ziet het er soms uit, en de
kleur is wel eens korrelig en vuilig, plaatselijk. Maar de toegewijde liefde waarmee
alles is opgebouwd, uitgewerkt, uitgestreden, blijft toch altijd weldadig aandoen en
in menig stuk is deze schilder een waarachtig dichter.
Zoo'n gezicht op daken in een stad, met schoorsteenpijpen, zolderkamertjes, klimop,
een ouden gespleten, groenig bemosten boomstam, verweerde en verkleurde steenen
met schimmelig begroeide voegen, een besneeuwd tuintje, een ander tuintje, waar
een donkere deur, met verf die dun en afgesleten is, op uitkomt, kleine steentjes op
een plaatsje, dakpannen, alles is even zorgvuldig en liefdevol geteekend en
geschilderd, bedachtzaam en uitvoerig, doch nooit vermoeid en vermoeiend. Zelfs
uit een doodgewoon geval van tuintjes bij moderne woningen met saaie balkons weet
hij poëzie te halen. Niet minder geduldig en innig zijn vele buitengevallen:
groentetuinen langs een vaartje, gescheiden door hooge heggen; een bosch met welig
struikgewas, een erf met witte kippen tusschen zilveren boomstammen, een aan Thijs
Maris herinnerende wei met een geitje er in, even kleuriger dan deze meester ooit
was, en die kleur zoo raak. Ook zijn bloemstukken, zoo maar losse bloemen, zonder
verband, aandachtig geschilderd, hebben dat liefdevolle. Er is iets van den primitief
in dezen zediglijk bezielden schilder.
C.V.
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Groeiende schilderkunst,
door A.M. Hammacher.
IN de volgende bladen zijn neergelegd eenige gedachten over tegenwoordige
schilderkunst.
Aanleiding daartoe waren de salons in B r u s s e l en G e n t , welke in den zomer
van 1922 getracht hebben een overzicht te geven van tegenwoordige schilderkunst,
voor zoover deze werkzaam is, hoofdzakelijk onder Romaansche bevruchtingen.
De oude beproefde methode om in een reeks van notities summier de gansche
galerij te ‘bespreken’ - eene methode waarbij het onafzienbare leger der
middelmatigen steeds wel pleegt te varen - bleek alleen maar van journalistiek belang.
Het gemis van eene centrale persoonlijkheid sloot het bouwen om en van uit zulk
een middelpunt buiten.
Het prijzend herhalen van erkende meesters, die in de tachtiger jaren met hun toen
nieuwen bloei de wereld ontstelden, zou moeilijk gerangschikt kunnen worden onder
een denken over de groeiende schilderkunst. E m i l e C l a u s , het vereerde
middelpunt in Gent, is een eerbiedwaardig Verleden, dat op de jongeren zijn greep
verloren heeft. Zelfs E n s o r , die niet verouderde, diepe Meester van het Vizioen,
E n s o r , die werk zond uit de tachtiger jaren, gaat niet meer vooraan, voert geen
nieuwe sappen toe. Even karig is groeiende schilderkunst te vinden bij de
wankelmoedige, naar Fransche voorbeelden tastende, jonge Belgische schilders. Het
hart der groeiende kunst is nog in Frankrijk (tot nu toe).
Ook de anecdotische, met atelier-intimiteiten gekruide critiek, welke samenhangt
met de vereering voor het ‘pittoresque’, moet in het gezicht der groeiende
schilderkunst vallen.
Als nu toch enkele namen genoemd, enkele schilders afzonderlijk bekeken worden,
dan beteekent dit niet, dat naar mijn inzicht deze de leiders der toekomst zullen zijn,
maar wel, dat zij, krachtiger te voorschijn komend dan anderen (met bekende namen),
duidelijk te verstaan geven welke fermenten werkzaam zijn en hoe de jongsten op
dit oogenblik de aanbrengsten der reformatoren bezig zijn te verwerken.

I. Eenheid in de groeiende schilderkunst.
Een jonge schilder zeide:
Brandend wilde ik ze hangen, de belagers van ons werk. De geijkte kunstcritici,
de meesters der conservatieve kritiek, ze zijn in hunne vijandigheid
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nog altijd een barrière voor de jonge, wordende schilderkunst, die is voor hun bazige
oogen niet meer dan het gebocheld reptiel, een soort hofnar, met wien het goed is te
lachen, goed te spotten met zijn gemis aan welgemaaktheid, maar dien ge nooit au
serieux kunt nemen, want buiten de orde staat hij immers van onze goed gevestigde
orde.
Gisteren noemden ze ons verwaande gekken, die alles wanen te weten, in volstrekte
zekerheid, die breken willen met alle tradities, die onkunde verbergen en voor kunde
willen doen gelden den moed der brutalen. Vandaag smalen ze op den sektegeest;
maken lachversjes over de -ismen en laten een traan over de verdorvenheid van dezen
rampzaligen tijd.
De schilder zweeg! Ik merkte op dat zijn klacht gespeend was van argumenten.
Hij zweeg, zat en werkte.
Tegen den nacht kwam hij naast mij staan, aan het venster. De hemel was vaag
en onrustig over de landen. Vlietend schoven de wolken voort; daarachter hing de
klaarte van het maanlicht. Overal tusschen de wolken was dat stilkijkend licht en het
was anders, overal. Een teeder gezicht en een verstilde streeling aan de kimmen; een
gestolten lichtvijver in de hoogten, waar de witte wolkendoeken hangen en verderop
was het een fel droomlicht, een droom van groote vlakten, waarin trekken langzaam
kleurende optochten, een felle droom, die strak en ijl te zamen is. Ik zag dat en de
schilder, die mede zag, legde zijn hand op mijn schouder en zeide nu:
Zie, overal toch is het licht nu anders, overal is het een ander wonder, nergens zien
we een kern. De wolken van den nacht varen voort. Toch weten we de eenheid van
het licht.
Hoe zouden we alleen kunnen zijn en eenzaam kunnen werken, als we niet wisten
dat de gemeenzaamheid leefde ondanks, neen, juist door den nood van onze
verscheidenheid.
Zoo, als dit licht, zonder nu zichtbare kern, zoo is de pas beginnende schilderkunst.
Zoo is ze nu een overal anders lichtschijnsel, een verdeeldheid in een duisternis, over
een oud en somber geworden land. Maar het uur komt, waarin ook de klaarte van de
levenseenheid in en over ons zal staan.
De komende schilderkunst, ze zal niet los zijn van het wezenlijke, dat is in het
verleden-leven, maar wel los van den ouden dood, en ook los van die kunde, welke
nu-afgedane opvattingen dienstbaar bleek.
Een andere kunde en een andere schoonheid! Geen keer meer komt deze nachthemel
zoo weerom. Geen keer meer branden de hartstochten op dezelfde wijze voor dezelfde
dingen. Het zijn de woordklanken die wederkeeren, en nu gewijzigde sentimenten
dekken, met het bedrog van hunne zekerheid.
Essentie. Dat wil immers zeggen: het Eene, dat zich niet herhaalt; nooit eender
weeromkomt, de gestage vloeiïng, het altijd zelfde proces.
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De schilder ging weg. Zijn woorden zeg ik u over. Ze getuigen van een
levensvertrouwend willen, van een onzelfzuchtig zoeken en van een geloof in de
Eenheid van alle pogen in verscheidenheid, waaraan ik mij niet kan onttrekken.
En wij, stille toeschouwers, werkeloozen, die liever lachen met de onwijzen en
gaarne spelend wandelen om der dingen diepte henen, laten we den ernst van het
jonge zoeken niet in kerksche hoogheid begraven, niet met ijdel hoongelach wonden.
Geef den steun van een open en bereid schouwen aan de eenzame werkers, die de
daden volbrengen moeten. Onthouden we ons evenzeer van de ondeugd naar de
andere zijde, het worden van een fanatisch paladijn voor al wat nieuw heet, want
ook het nieuwe gaat dood, waar het niet leeft in oprechtheid.
De groeiende dingen weder te vinden is winst aan leven.

II. De kritiek.
De meeste kritiek is terug-ziende kritiek.
De goede terug-ziende kritiek is kort in haar bepalingen. Ze zuivert, schift, ordent
het onordelijke, in het kort, zij brengt klaarheid door waarde van on-waarde, wezenlijk
van onwezenlijk te scheiden.
Ze moet niet met veelheid van woorden een overdaad brengen, die verduistering
schept. Ze moet weinig praten en veel doen zien.
Ze eert de zwijgende, langdurige gemeenschap met het werk. De kunde van het
schilderen zal ze niet verwaarloozen voor de schoonheid van de eigen verbeelding.
Maar evenmin zal ze schuwen de dichterlijke beleving, uit angst voor het spook der
geleerdheid, die nuttig, maar ook doodelijk is in kunst.
Maar onjuist, onrechtvaardig en beperkt is de terugziende kritiek, als ze haar juiste
gronden ten onrechte gaat toepassen op heden en toekomst.
Ze erkent alleen w a a r d e n ; richtingen, bewegingen verouderen; hartstochten
dooven uit; liefde en afkeer tellen niet mede. Het komt alleen aan op echtheid.
Wezenlijkheid is het eenige dat overeind blijft in de tijden. ‘Houden en niet-houden
van’ komt voor de bepalend-vergelijkende kritiek niet ter sprake.
Doch deze beginselen der terugziende kritiek doen soms vergeten: dat voor de
groeiende dingen de hartstochten en liefdes de bewegende, begeleidende en vormende
krachten zijn, die mede de nieuwe vruchten zullen bepalen. Bepaalde geneigdheden,
ergernissen en aantrekkingen zijn de machten, die, afstootend en aantrekkend,
werkzaam zijn om bepaalde bewustzijns-inhouden vormend te beelden. De w i l naar
Essentie is in alle tijden dezelfde, maar de begeleidende begeerten, lusten en onlusten,
hebben telkens andere aangezichten.
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En ook onderscheiden de terugziende critici weinig tusschen s c h i l d e r i j en
s c h i l d e r k u n s t . Het schilderij is volbrachte schilderkunst. Alleen met die
gekristaliseerde kunst, met die geboren dingen en voldragen verschijningen, houden
zij zich bezig.
Maar ze vergeten, dat de geschiedenis der schilderkunst niet ophoudt bij het laatste
schilderij, maar voortgaat, ook in de onvolkomen, nieuwe pogingen.
Vooruitziende hebben zij te bedenken, dat ieder klein vonkje van nieuwe
schoonheid, de eerste gewaarwording geeft van een kern, die aan den horizont van
het landschap der komende tijden aanwezig is. Nooit is iets kleins levend geweest,
zonder dat later bleek het verband met de groote uitingen, die de Eenheid van alle
leven openbaren.
Nooit houdt de stroom naar het wezen der dingen op. Het is een belang van
ondergeschikte orde te spreken van tijden van opbloei en verval. In Essentie is nooit
verval. Alleen, het leven kan niet voortdurend geven.
Laten we niet verstarren in de abstractie van een volbrachte volstrekte schilderkunst.
Het is groote levenszonde dicht te gaan voor het groeiende, omdat beter dan de
wanhoop het Vertrouwen is.
Alleen God lief te hebben en mensch en aarde te verachten is slechte vrucht van
verloren levensvertrouwen.

III. Klaploopers en papegaaien.
Onderscheiden wij kunde van onkunde.
Het is voor velen een groote moeite nieuwe kunde niet te verwarren met onkunde.
Kunde is niet een uit het hoofd te leeren geheel van regels. Veelal geldt het dogma
dat een historische kunde zou bestaan, een kunde, die altijd eender zou zijn en nu
verloren heet voor de modernen. De een acht het eene bewering waard, dat schilder
A in 't geheel niet reiken kan tot b.v. de kunde van R u b e n s , een ander betreurt het
dat de 18de eeuwsche kunde zoo in 't geheel niet meer is weerom te vinden.
Maar als ge met vergelijkend inzicht en eigen open oogen durft te zien, dan zal
blijken hoe de technieken winnen en voortgaan. De levensfeiten bewijzen dat niets
van het leven en alles van het levenlooze te loor gaat.
Het geheel der kundigheden van Rubens of van wien ook moeten we werkelijk
niet meer overdoen. Langzaam, moeilijk, maar hardnekkig voortgaand, zal onze
schoonheid haar eigen kunde verwerven. Bepaalde bewustzijnen eischen bepaalde
technieken voor hunne beeldingen. Er is technische winst van C i m a b u e tot
Giotto.
Een teeder landschap van T h o l e n heeft andere plastische kwaliteiten en andere
kundigheden, dan een even teeder, maar uit een ander geesteshouding voortkomend
landschap van J a n v a n G o y e n .
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Zou dan traditie heeten: een voortdurend blijven herhalen, een onophoudelijk stroomen
in dezelfde beddingen?
Zou dan traditie en conservatisme een en het zelfde kunnen zijn?
Wie zoekt naar het geluk der zeeën gaat andere wegen, anders toegerust, dan wie
zoekt naar het geluk der bergen.
Hij is de niet-conservatieve erkenner der traditie, die weet voort te dragen in het
heden, het wezenlijke van het verleden. Hij die de winsten der oude tochten weet te
gebruiken voor zijn eigen nieuwen tocht door de wereld, naar het wezen, vindt de
ware steunen.
De onkunde is tweeërlei.
De eerste is de onkunde der verkeerde zoekers, die over de zee willen gaan langs
de wegen der bergbeklimmers. Zij zijn het die de Egyptische of de Primitieve of
andere technieken, niet gebruiken, maar serviel volgen. Zij doen de dingen over en
na. Deze zijn de papegaaien, de lieden ter goeder trouw, die een ouden weg blijven
begaan, met in het hoofd een ander doel. Noodeloos doen zij over wat allang gedaan
is.
De tweede is de onkunde der klaploopers, der speculatieve figuren zonder fond,
der avonturiers in romantische tijden.
Altijd zijn er zeeroovers geweest, leepe fierefluiters, die gebruik wisten te maken
van tijdelijke verwarringen in tijdperken van veel wagen en durven.
Zij hebben het sierlijk talent weelderig voor zichzelf te zorgen. Ze weten een
verblindend succes-vuurwerk te ontvonken aan de zwakheid van een arm oogenblik
der menschheid. De nieuwste pakjes trekken ze aan, de eersten willen ze schijnen,
in geleende kleeren. Maar ‘waar’ zijn ze nooit en kundig alleen in bedrog. Deze zijn
de lichtlevende klaploopers en hoe moeilijk blijkt het vaak, voor wie de buitenzijde
slechts zien, te weten, over welke reëele fondsen zij inderdaad beschikken.
Hoeveel malen zijn vergissingen begaan, als een modern maniertje van cubisten,
expressionisten of van ‘les Fauves’ slim werd opgediend. Dit is de groote zaak:
zonder angsten, met onvertroebelde oogen en vooral met een sterke herinnering aan
het beste wat uw oogen vingen, kunde van schijnkunde te onderscheiden. Duidelijk
moet het worden, dat, bijvoorbeeld, goedgeteekend werk van J u l e s d e B r u y c k e r
niets van doen heeft met de waarachtige vizioenen en de zielvolle kunde van J a m e s
E n s o r , schilders, wier werk, misschien wegens de overeenstemming der
‘onderwerpen’, vlak naast elkander is gehangen, op de Driejaarlijksche te Gent.

IV. De sekten.
Bij ieder breken met herhalingen is de verdeeldheid, na de eerste stooten, groot. Het
deel der waarheid en schoonheid, dat een tijdperk doordenken
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en beelden moet, is een geheel met veel facetten. Van verschillende kanten moeten
krachten worden losgemaakt. De verdeeldheden zijn noodig. Aanvoer van
levenskrachten en sappen komt voor een jonge plant uit vele bronnen.
In de Middeleeuwen, tegen het einde, werd de sektevorming belangrijk. Maar
opeens breekt de groote stroom, die zich voedt met al de kleine, uit. De sekten zijn
dan vergeten; hun leven is opgegaan in het veelomvattende. Naarstig bereiden de
sekten de menigvuldige levenslandjes.
Het is dwaas de -ismen te verachten. Met al die plaatselijke inspanningen te zamen,
zal eindelijk een Meester mogelijk worden, die de veelkantige daad volbrengt.
Terwijl C é z a n n e de analyse der natuurlijke vormen begon, die vanzelf tot een
herstel van de kracht-ter-orde zou voeren, kwam V i n c e n t en ontstelde de wereld
met zijn kracht-ter-onrust, die tot een her-ziening van vele
schilderkunstige-conservatismen moest komen. Het F u t u r i s m e voltrok de laatste
consequentie der i m p r e s s i o n i s t e n en bewees hiermede de onhoudbaarheid van
de toepassing van het gestelde, dat onophoudelijk de dingen anders zijn. De
zoogeheeten F a u v e s , onder wie de klaploopers welig zijn als onkruid, zoeken met
hun zin tot synthese telkens de verspreide veroveringen bij een te voegen. Het
C u b i s m e , het moge een drilschool zijn, het gaf en geeft aan de schilders het noodige
besef van de orde der kleuren in het vlak en de beteekenis der verdeeling van het
vlak. De waarde van de contouren ziet ge herleven bij veel e x p r e s s i o n i s t e n ,
welke waarde bij S i g n a c 's divisionisme totaal verzwakt bleek.
En zooals altijd, de sekte valt en is overleefd, zoodra ze haar deel heeft duidelijk
gemaakt. Het expressionisme verdwijnt allang naar de achterste rangen. Het
D a d a ï s m e houdt boete-preeken en zal aan het einde, gelijk Savonarola, den dood
op den brandstapel vinden. Maar zeker is: dat een nieuwe hartstocht vaart door de
schilderkunst. En bij haar ingang wil ik gedenken de door maatschappelijken graag
vergeten woorden van H e n r i B e y l e : U n e p a s s i o n e s t u n n o u v e a u b u t
d a n s l a v i e , u n e n o u v e l l e m a n i è r e d 'a l l e r à l a f é l i c i t é , q u i f a i t
o u b l i e r t o u t e s l e s a u t r e s , q u i f a i t o u b l i e r l 'h a b i t u d e .

V. De proloog der groeiende schilderkunst.
De Proloog der jonge schilderkunst is nieuw-romantisch.
Ze is niet oud-romantisch, omdat ze niet archaïseert. Ze tracht geen oude gewaden
op te fleuren. Ze is nieuw-romantisch in dezen zin, dat zij tracht te zijn de plastische
beelding van dezen tijd, in zijn eigen kleed.
Haar schilderkunstig uitdrukken wordt bewogen door de dramatische
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krachten van ons tegenwoordig leven. Onze rampzaligheden en onze schatten zijn
haar bronnen. Ze n o t e e r t niet deze zeden en gewoonten. Ze is niet een kunst,
zooals Ta i n e poogde te omschrijven. Te zeer heeft ze het feit van het leven zelf,
niet alleen het omringende, maar het innerlijke, lief.
Ge moet eeren in haar de liefde voor het levensfeit.
Ze vloekt het leven niet meer, maar droomt ook niet bedriegelijk de nooden weg.
Ze verplaatst teleurgestelde verwachtingen niet naar een toekomstig hiernamaals.
Maar ondanks de nooden, aanvaardt ze.
Ve e l l i e v e s c h o o n h e i d o f f e r t z e , uit vertrouwen op een groeiende
schoonheid. Eer in haar het heroïsche. Daar is felheid en gestrengheid. Hevig is ze
en tegelijk onzelfzuchtig.
Geef u langdurig en telkens op nieuw aan de uitingen der schilders. Vindt het
Wonder van het leven weder. De hartstochtelijke liefde voor dit leven vibreere in
uw daden. En laat iets van die liefde vloeien onder deze woorden, opdat hun zwaarte
lichter schijne.

VI. Maurice Asselin.
Nu vooral zou der woorden zwaarte bederven kunnen, wat licht u tegen moet gaan.
Nu vooral moeten de enkele eenvoudige dingen over A s s e l i n verstaanbaar worden.
M a u r i c e A s s e l i n is een schilder van de groeiende schilderkunst. Hij kan niet
gerangschikt worden onder een van de vele groepen, zelfs niet onder les Fauves.
Deze schilder bleek mij, uit wat ik zag te midden der talrijke jonge werken van
velerlei richting, de diepste en kundigste schilder. Zonder aarzelen komt hem om de
zielvolle kunde een eerste plaats toe.
Zijne schilderwijze is een zuiver voorbeeld van het volstrekt toegewijde handwerk.
Het vlakke schilderen, aan de oppervlakte van het linnen, dat bekende decoratieve
‘opleggen’ van verf, het komt bij dezen arbeider niet voor. De kleur - paars, groen,
rood-rose, in: het profiel met de anemonen, bruin, groen, grijzen, in: het vesperbrood
- van dichtbij bezien, is een en al doorwerkte geschakeerdheid. En dat is tegenwoordig
eene zeldzaamheid. De verdeeling der massa's is van uiterst rythmische gevoeligheid.
De orde der kleuren, hunne verhoudingen ten opzichte van elkander en hunne
verhoudingen ten opzichte der licht-sterkte, is van een eenvoud en zuiverheid, die
onmiddellijk geeft: het overzicht van het geheele werk. De contouren zijn nooit
getrokken, maar de contouren o n t s t a a n door de ontmoetingen der massa's; waar
de schakeeringsverschillen der kleur zijn leven de contouren.
Ge vindt dat volstrekt kundig schilderen weinig. Dikwijls is een vorm
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die niet duidelijk wilde ontstaan, met een min of meer dikke, getrokken contour tot
duidelijkheid, maar niet tot schilderkunstige waarde gebracht.
Om zuiver te zien en u niet te vergissen, moet ge u een even sterk voorbeeld in de
herinnering oproepen. Ik denk in dit verband aan F l o r i s Ve r s t e r . Het werk staat
op heel ander plan dan dat van A s s e l i n . Maar aan beide zijden is die onmiskenbare
schilder-kunde, die uitsluit, wat tegenwoordig gevaar is, een ophemelen van on-kundig
schijn-werk.
Bij A s s e l i n zijn deze waarden niet te ontkennen, voor wie durft te zien. Ze
vormen de zekerheid, dat deze werken zich in de tijden hebben bevestigd.
In de kleuren-arme afbeelding van het schilderij: ‘profiel met de anemonen,’ die
ge hierneven vindt, kunt ge de schoone en goede geslotenheid der contouren erkennen.
Zie de armen en de handen; het haar; de fond en let op den stand der lichamen, in
beide schilderijen.
***
In dit tweede onderdeel over Asselin, bespreek ik de bijzondere hoedanigheid van
de kracht, welke is af te leiden uit de hiervoren aangegeven essentieele waarden van
kunde.
Deze nadere bepaling van een plastisch zich mededeelende kracht is niet van
literairen, maar van schilderkunstigen aard. Ze wordt afgeleid van waarden, die buiten
het natuurlijk motief zich bevinden en buiten het z.g. ‘onderwerp’.
Het is, na het constateeren van waarden van kunde, het wegen van die waarden.
Ik vond dan of juister: in mij werden losgemaakt, toen ik de gemeenschap vond
met het werk van A s s e l i n , de Eenvoud en de Bewogen Rust. Vaste rust is slaap,
uittocht van het leven. Bewogen Rust, rustige bewogenheid, dat is levens-macht. Dat
is het zekere zeilen van de menschenziel, als een boot, op den adem der wereld. Dat
wil zeggen: de juiste plaats gevonden hebben (het even-wicht) in het geheel der
bewegende krachten; daar ontvangt ge dan klaarheid, zuiverheid en volheid van zijn.
Daar is j u i s t e o v e r g a v e in dit werk. Juiste overgave is kundig zich bestedend
leven. En zoo luidt de voorwaarde tot allen bloei.
Dit nu eischt o f f e r e n d i n z i c h t . Groot en wijd lijkt de wereld; talrijk de
vruchtbare plaatsen. Daar is een k e u z e in het werk van A s s e l i n , die aan de
overgave vooraf moet zijn gegaan. En in die keuze ligt de macht en de kracht, die
de overgave zullen doen bloeien. Duizenden hebben de gave zich te geven, maar het
geheim der enkelen is de K e u z e , die, misschien, de gave van het offeren is te
noemen. Het offer zonder keuze ligt in het blinde geven.
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Deze macht tot kiezende overgave kunt ge mede vinden aan dien eigenaardigen,
bijzonderen toets des schilders, aan het bijzondere rythme van zijn vegen, waarin ik
zie eene voortdurende teederheid, die de vastheid toch nergens verliest.
***
In dit derde en laatste onderdeel over A s s e l i n , wil ik trachten aan te geven, wat
de schilders van zijn soort te verstaan geven over den mensch. De mensch van het
doorsnee portret der vorige eeuw zeide: Ik ben de droomer, zoo is mijn droomersziel
en zoo zijn alle droomerszielen. Zie, ik ben die zieke-mensch, zoo is mijn zieke-ziel
en dit is de bepaling van de ziekte.
Van L a v a t e r af*) is de hartstochtelijke drang om den mensch steeds nauwkeuriger
namen te geven onstuitbaar voortgegaan. De priester, de speler, de zwartgallige
minnaar, de sanguinische minnaar, .... ze zijn in de psychologische scholen al
zuiverder gerangschikt in rubrieken, al naarstiger ontleed tot doorzichtige gevallen.
De mensch kwam uit het rythme van zijn dagelijksch bestaan naar voren, los uit de
geledingen van het alomvattende leven, om de schrifturen aan te bieden van zijn
belangrijke gezichten.
En zoo werd het portret van dien mensch. Zijn omgeving moest hem illustreeren;
dat werd het interieur-portret, waarbij al wat het leven gaf werd dienstbaar gemaakt
aan het belangrijk geval van dien eenen mensch. Of wel hij zat getreden uit het
bewegende leven en bood zijn facie ter rustige bepaling. Niet dat dit zonder diepte
en schoonheid was. Documenten zijn neergelegd over den mensch.
Maar ik zeg dit om aan te geven, dat in het hierneven afgebeelde schilderij van
A s s e l i n , dat hij noemt het ‘Vesperbrood,’ het 19de eeuwsche psychologische
portret is verdwenen.
Dit zeide de vorige mensch: i k l e e f m i j n b e p a a l d e l e v e n .
En dit zeggen de menschen, zooals (met anderen) deze schilder ze ziet: neen, dat
is het wonder niet, maar het wonder is, d a t e l k w e z e n v a n u i t h e t g e h e e l e
l e v e n l e e f t . Ik ben de dichter, maar ook het gedicht, de droomer, maar ook het
gedroomde. Zie het onsterflijke wonen in mijne sterfelijkheid. Zie in mij zelf niet
alleen de bijzonderheid van mijn koninklijk Ik, maar ik kom tot U als een moment
uit het groote leven.
Het licht in mijn oogen is brand van verre kometenvuren. Het geheim

*) S t e n d h a l steunde in zijne kunst-beschouwingen veel op L a v a t e r . Men weet hoe
T a i n e weer steunde op S t e n d h a l . De invloed van beiden op de 19e eeuwsche
kunstbeschouwing is in haar vollen omvang bekend. Het gelijken tred houden der
kunstbeschouwingen met de psychologische scholen is zeker, voor een groot deel, beïnvloed
door den oorspronkelijk door d. S. gelegden band
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van mijn kijken is ook het geheim van het kijken der sterren en der bloemen. Het
rythme van mijn leven is wereldrythme.
De maat der seizoenen woont in de uren, die ademen, in en uit, op en neder, binnen
de wanden van mijn stil vertrek. Ik heb de geuren der aarde. En de rust der velden
bepaalt de zekerheid van mijn gebaar. De gang van de wereld leeft in mijn gang door
dit leven.
De vervuldheid van alle leven staat in de schoonheid van deze eenvoudige plechtige
levens van menschen, die hunnen naam verloren hebben.
***
Bedaar, onrust van mijn levenlievend hart. Daar is luister uit de verten gekomen.
Licht is gekomen van oogen, die branden van de verre vuren der onzichtbare
kometen. Daar is vorm gekomen van vingers, die de vormen voelen van al wat achter
het geborene komt.
Klank is gekomen van ooren, die hooren den harteklop van levens die zijn zullen.
Wees stil nu en rustig, ongeduld van onrustigen. De oude schrifturen der belangrijke
menschengezichten zijn verdwenen. De nieuwe gezichten staan in de wereld gebeeld.
Altijd nieuwe vrede van schoonheid koelt de heete lichamen; hoor de lavende
regens. Het licht der groote ruimten komt wonen in de gezichten; zie de oogen, die
overal uit het groote leven naar ons kijken, uit de verten van hun geheim. Hoor de
stappen die nader komen, betreur niet die verklinken.

VII. Marie Blanchard.
Deze Parijsche schilderes heeft deelgenomen aan de cubistische beweging. Maar de
sterksten onder de cubisten blijken niet te verstarren in de motieven van P i c a s s o *).
Ze blijken evenmin de wegen te begaan van die perioden der historie, waaruit zij
nochtans krachten hebben geput voor de nu al meer dan tien jaren oude reformatie.
Men kent hun waardeering, die geenszins ‘na-volging’ noch ‘terugkeer’ is, voor de
E g y p t i s c h e kunst, voor I n g r e s , S e u r a t , I l G r e c o . Daar zijn modernen
tegenwoordig wier werk alle sporen draagt van Egypte. Maar zie nu deze beelden
van Marie Blanchard (herdenk ook andere sterke Cubisten: B r a q u e b.v.) en erken
dat deze menschen bewijzen hoe conventie en traditie twee dingen zijn, gelijk dood
en leven.
Ge moet in dit oogenschijnlijk weinig cubistische werk evenwel de kwaliteiten
van cubisme constateeren.

*) Het jongste werk van H e r b i n bewijst welk een levende stijging mogelijk is, n a een
consequent doorgewerkt cubisme.
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De constructie is ongemeen sterk. Ge weet hoe het gezonde verzet begon tegen den
kleur-woeker, die kleur-decadentie werd en allen vorm, allen contour ten slotte
verziekte.
Zichzelf vergetende kleuren-wellust voerde tot een uitputting der constructieve
krachten.
De kleur, vanzelf, is dus sober, puur en bedaard, bij Marie Blanchard. Het belang
van haar werk is de rijkdom van het rythme. Zeer eigen en uiterst fijn afgewogen
zijn de verhoudingen en de standen der vlakken. De binding der vlakbewegingen is
in de arabesk der hek-krullen. Het geheel roert aan als een fijne, ijle muziek. Daar
is een lichte gratie, zonder slapte.
M a r i e B l a n c h a r d schijnt mij, in het weinige dat ik van haar zag, niet het
eerste uit op de stilte-kracht der vlakken. Dat is P i c a s s o vaak wel. Eerder lijkt zij
d e p r a c h t te zoeken van een sterk f a c e t t e n -s p e l . Het lijkt een ruimte, wijd
en sereen, vol licht geklater van zomersche luchte stemmen.
Ik zou dit wel willen noemen: het bloesemen der ruimte. Het is immers niet de
strakheid, niet de stilte daarvan, maar het openbloeien en openvouwen, gelijk
op-gevouwen blaadjes, die zich strekken; gelijk een vlinder, pas uit den cocon, en
bezig zijn kreukeltjes ter strakke pracht te zetten.
Nu M a r i e B l a n c h a r d weer duidelijk herkenbare vormen, toch voor velen op
wonderlijke wijze, haar werk heeft binnengevoerd, dunkt het mij hier het oogenblik
iets te vermelden over de hardnekkige veldtocht, sinds de cubistische reformatie,
gevoerd tegen het onderwerp in de schilderkunst.
De strijd lijkt onvruchtbaar.
Eensdeels ziet ge de woordvoerders eindigen in de grauwe bureau's, waar de
respectabele jurisdictie over de wetten der schilderkunst wordt gemaakt. Zij, die daar
chef spelen, weten precies met welke middelen de schilders al of niet hun Wonderwerk
verrichten. Zij, in hun bedaarde grauwe jasjes, vonden de precieze verklaring van de
genade der schoonheid. En in hun lijvige dossiers ligt de nauwkeurige kennis van
het Geheim der Magiërs.
Maar wat is waan-wijzer geluid, dan van die stemmen des grafs, welke verklaren
de wetten der kunst, dat is van de magie des levens te weten. Wat is dooder misbaar
dan een onderzoek naar het Wonder, dat immers het leven zelf en dat onmiskenbaar
verdwenen is, wanneer een u verklaart zich niet meer te verwonderen over wonderen.
Anderdeels ziet ge verschillen en strijd ontstaan, door een onklare terminologie
en een verwarring van verscheiden begrippen. Soms leek het, dat de veldtocht
aantastte, dat een schilderij (en trouwens ieder kunst-werk)
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het gevolg is van b e p a a l d e (verklaarde of onverklaarde) emotioneele
bewustzijnsinhouden.
Liefst wilden zij, die ‘motief’ ‘voorstelling’ en ‘onderwerp’ graag dooreen
gebruiken, de ‘voorstelling’ radicaal opruimen. Zij keeren zich dan met ijver tegen
die averechtsche waardeering van een schilderij, welke steunt op allerhande
on-picturale motieven.
Maar ik heb nooit begrepen dat Va n d e r L e c k . bijv. een schilderij z o n d e r ,
en V i n c e n t , een schilderij m e t een voorstelling zou geven. De een, geloof ik, wil
evengoed als de ander, ‘iets’ en niet ‘alles’ kenbaar maken. Een schilder, geloof ik,
wil toch altijd ‘iets’ laten zien. Zijn werk is nooit iets w i l l e k e u r i g s , steeds iets
b e p a a l d s ; het stelt niet ‘alles’ voor. En wat dat ‘iets’ nu zij, of het verbonden is
aan natuurlijke vormen of geestelijke vormen, of het middellijk of onmiddellijk
kerkenbaar stoel, mensch, beweging of alleen maar mooie kleur of gevoelige lijn is,
een vanzelf beperkte voorstelling blijft aanwezig. H e t A b s o l u t e e n
U n i v e r s e e l e , h e t A l i s n i e t v o o r -s t e l -b a a r . Wie z i c h t b a a r maakt,
b e p e r k t . Zoolang een schilder dus een schilder blijft, kan ik den strijd over de
‘voorstelling’ niet recht volgen, terwijl over het al of niet naturalistisch-herkenbare
der vormen deze oorlog onvruchtbare theorie over Magie verdient te heeten.
Hoezeer ook vergeestelijkt (vermagerd in veel gevallen), blijft elk levend schilderij
eene b e p a a l d e , eigenaardige spanning kenbaar maken.
En deze spanning, waaruit voortkwam de daad, zij lijkt mij nog altoos, ook naar
de zijde van hare h o e d a n i g h e i d , een belang. Hoedanig die spanning is, voert
vanzelf tot de vragen: hoe een schilder zich verhoudt in en tegenover het leven, hoe
zijn wereldkijk is. De veranderingen in de hoedanigheid dier spanningen (de
motief-wisseling in de schilderkunst) hangen samen met veranderde levenshoudingen.
En zoolang een schilderij ook nog gezien wordt als ééne van vele levensuitingen,
zoolang dunkt mij zoo eene bespreking (zij het alleen verre van de
Duitsche-muzikaal-wijsgeerige zwaarwichtigheid) niet onverschillig.
Niet alleen het f e i t van een spanning-wekkende kracht in een werk, maar ook
het s o o r t dient gezien te worden. En dat is heel wat anders dan de picturale waarde
van een schilderij willen putten uit de herkenbare naturalistische vormen. De angst
voor die on-kundige waardeeringen voert, meen ik, velen te fanatisch naar de andere
zijde.
***
Het nieuwe rythme in dit hierneven afgebeelde schilderij van Marie Blanchard, stamt
van het oude oer-motief: het Moederschap.
In vroegere moederbeelden droeg de verteedering vaak den weemoed,
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die het huis opende voor de zachte figuur eener zoete, vage droefenis.
M a n t e g n a gaf eens het sublieme van een grootsche smart, op monumentale
wijze.
In kleine schilders, van de vorige eeuw, draagt de verteedering vaak henen naar
het sentimenteele en het gevoelvolle burgerlijke, niet zonder innigheid (zelfs soms
in Renoir).
In Marie Blanchard verdreef de krachtige helderheid van een aard, gericht op het
monumentale, al wat vervagend droef is.
Rijk en sterk is het rythme. Zij bouwde en bouwend had zij de vondst, die het
teeken bleek voor haar bewogen innerlijkheid. (De rythmische werking van het
gordijn getuigt van ongemeen-constructieve-kunde).
In dit bewogen, maar niet onrustig, pure, maar niet ijle, ontwikkelen van vlakken
en vormen is een beweging voelbaar, die iets verrukts heeft. Daar leeft iets in van
den bloei van hemel en aarde; daar beweegt een macht doorhenen, die niet vreemd
is aan de oerkrachten van het leven, aan de heimlijkheid van geboorte en dood.
De stand van het lichaam, het gebaar van de handen, de druk der vingertoppen,
het neigen van het hoofd, het zoet-vervulde zwijgen van den mond, het
stil-in-zichzelf-stralende-kijken van oogen. Iedere vorm spreekt van het levenswonder.

VIII. Marie Laurencin.
De kleur is sober, niet zuiver, maar aandachtig geschakeerd in groenen, grijzen
blauwen en bleek roze. Zekerheid van een kundig teekenen is onder haar vaagheid.
Bescheidenheid van een zich rustig ontwikkelend talent onder hare nadrukkelijke
bijzonderheid.
Wat bij een ander onmiddellijk valsch, vies prentje zou worden, is bij deze jonge
schilderes lichte gratie, in een wezenlijke gevoeligheid van contouren, gepaard aan
een natuurlijke intuïtie voor zuivere verhoudingen.
Het emotioneele leven in haar werk houdt het v o o r l o o p i g n o g buiten de
‘truc’, die een gevaar kan worden (de oogen, de dierensnuitjes).
***
Dit is de kracht der wegbereiders. Zij breken de poorten open. Zij verliezen veel
eigen rust en schoonheid. Dat is hun o f f e r . Hun rameien wekt duistere oogen en
donkere gebaren. Maar een nieuwe morgen overwint het rumoer der overwinnaars,
met zachte zekerheid.
Door de nu open poorten, in de stad der stilte, treden de gezellen, die de schoonheid
bereiden.
Zij werken zelfstandig. Zij gelijken in het minst niet de groote baanbrekers
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Zij zijn als bloemen, langs den grooten weg. Als sterren, die in hun eentje, in een
apart hemelhoekje, te schijnen staan.
Maar zij groeien en werken in de d o o r a n d e r e n geschapen stilte.
Zij zijn de stille, vruchtbare wereldbloei.
Zie D e g o u v e ; K a r s s e n ; v a n D a a l h o f f . Ge hoort niet het tumult der tijden
in hen. Ga zitten, woon hier, zie hemel en aarde; de wereld hooren wij razen, heel
in de verte. Wij kijken naar den brand, voor onze oogen, van vizioenaire beelden.
Toch, herinner U, dat deze de vruchten zijn, geboden door een cultuur.
***
Ge vindt, bij M a r i e L a u r e n c i n , dien stillen bloei eener schilderkunst, welke
rustig is, in de door reformatoren gegeven stilte. Deze is de droom van het nieuwe
bewegen; het vaag gedicht. Gedenk P i c a s s o , de wegbereider.
Maar deze vrouw, zij roept de menschen uit de wereld, weg van de zwarte ziekte,
om in haar tuin te luisteren naar het schoon verhaal.
M a r i e L a u r e n c i n . Ze wordt het teeken van een verfijnde zinnenkunst.
Daarin is die oogomfloerste, langzame, trage over-gave. Daarin is die zeer lui,
maar diepproevend gedronken teug, van den drank die betoovert.
Zoo is dat: de zachte nacht, waarin treedt, onhoorbaar, een albasten lichaam.
Langzaam drupt een geurensap, uit onzichtbre kelken en deinend welft een fluitentoon
en de uren hebben geen duur meer. De nacht houdt zijn adem in en dan is er een
uitslaande brand van angst en een diepe Roep van de Stilte. - Dan, een luisteren naar
een Val, die komen moest, den zwaren val van den nacht.

IX.
In het vorige drietal poogde ik te wijzen op een groei die sneller gaat dan velen
verwachten. Naar mijn inzicht noemde ik drie der krachtige Fransche jongeren.
A s s e l i n , van wiens rust en grondige kunde veel wordt verwacht.
M a r i e B l a n c h a r d , wier talent en leven getuigt, dat de cubistische scholing
van Picasso nog een andere uitweg heeft dan de steriele consequentie van Mondriaan
en van der Leck. (Is consequentie in kunst niet altijd fout ten opzichte van het leven,
dat geen einde maar voortduring wil? Was Futurisme niet evenzeer de steriele
consequentie van Impressionisme?)
M a r i e L a u r e n c i n , die, anders dan les Fauves (van Dongen c.s.), voordeel
wist te doen met het rameien der veldheeren, en nu eigen gang
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gaat, ter rustig bloeiende schoonheid. Nu rest mij, om inderdaad van groei te getuigen,
de korte vergelijking met het werk van de schilders van overgang, de schilders aan
den ingang der reformatie. Juist daarom deze schilders, om te toonen dat de reformatie
zelve een levende voortzetting. vindt. De voorstanders der jonge bewegingen blijven,
naar het mij schijnt, te veel de revolutie zelve, anecdotisch of ingewikkeld theoretisch,
beschouwen. De welwillende tegenstanders bezien te véel, op tragische wijze, het
beweerde steriele uiteinde der cubisten*).

X. Schilders van overgang.
H e n r i M a t i s s e . Ge vindt dezen meester, op de tentoonstellingen, als een bereider
van het Impressionisme tot Expressionisme. Hij lijkt mij de stap tot de
expressionistische-kleur, n a V i n c e n t . Er is meer orde in zijn werk. Maar ook een
zoeken van rijkdom in een precieuze keuze van kleurengroepen. Zoo gaf hij, als een
kleur-tapijt, twee meisjes voor een Moorsch scherm.
Er is geen groote adem in zijn werk. Maar het is altijd kostbaar en van het kostbare
draagt het de onrust, onrust van iedere kort-durende schittering
Het is puntig en scherp van waarneming; soms lijkt het de caprice van een helder
intellect. En toch, ondanks die kwaliteiten, het laat iets van honger achter.
Va l l o t t o n . Ge kent hem als teekenaar, als illustrator van J u l e s R e n a r d .
Als schilder tracht hij nu te geven, wat voor hem, voor zijne generatie, niet meer is
weggelegd. Hij lijkt cerebraal te beseffen, wat een klassiek (niet academisch) werk
eigen is. Het pure, het strakke en de groote rust van een machtig eenvoudig evenwicht.
Veel edel handwerk is besteed aan zijn stillevens. En er is een weldaad in de aandacht,
waarmede dingen gezien en gegeven zijn. Maar koelte dreigt in de helderheid en
nauwgezetheid in de aandacht. Zou dit het gemis zijn, dat het emotioneele-zien niet
meer mogelijk is in hem, in zijne generatie, het zien, dat door liefde glorend, de
dingen optilt tot klaarder werkelijkheid dan hun lichaamlijke-schijn vermag te geven?
Zou het zijn, wat ook in oude menschen komt, de dood der emotie?
Zijn stilleven is beter dan zijn naakt. Geen van beiden lijden aan kleinheid, altijd
is er grootheid van visie en zuiverheid van kleur. Het naakt treft door de niet te
ontkennen puurheid der kleuren, vooral in den fond.
A l b e r t M a r q u e t . In schilders, als deze, vindt ge verbanden met wat nu
verleden is, met literaire documenten van het eind der vorige eeuw. Marquet, hij was
de trouwe genoot, veel jaren lang, van Charles Louis Philippe, op de tochten door
ziek-Parijs. Er is werk van Marquet, dat,

*) Het jongste werk van S e v e r i n i , dat ik na het schrijven van deze bladen pas kon zien,
getuigt op nog stelliger, verheugend schoone wijze, van een levenskrachtigen voortgang der
schilderkunst.
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gelijk Bubu-de-Montparnasse, een akte mag heeten over de vrouwen der groote
steden, die het Moederschap verspeelden, maar in de stilte van een uitgewaakten
nacht het Kind eeren en verlangend liefhebben.
J u l e s F l a n d r i n . Het gelukkigste werk van de impressionisten komt voor van
de landschap-schilders. Dikwijls wisten zij zich te beperken en zich beperken is wijs.
De mogelijkheden, die het impressionisme biedt, worden dan niet overschreden. Het
te kort aan leven, dikwijls een nood in wat zij als portret wilden doen gelden, scheen
vaak te zoeken in het te kort aan beperking, dat mogelijkheden overschatte.
De landschap-schilder bleek dikwijls een gezond man, met een gezonde kunde.
En wanneer dan die innerlijke gezondheid zich rythmisch-schoon bewoog en uitsprak,
met iets van dichterlijke verfijning, dan kreeg de wereld die landschapdoeken, welke
zoo zeldzaam-schoon een adem gelijken van kleur, een wondere kleurendamp. Ik
geloof dat de schilder F l a n d r i n is de oer-gezonde man van het landschap, die
dichterlijk in kleur wordt.
Er is structuur in zijn doeken; orde-zin. Geen groote droomen kwellen hem; hij is
gelukkig met zijn kleineren droom. Meer dan hij zich weet te kunnen, waagt hij niet.
En dat al geeft een rust en een zekere volheid van zijn, die bij veel impressionisten
zoek is.
P i e r r e B o n n a r d . Veel meer dan Flandrin, is Bonnard een laatste impressionist
te noemen. Hij is toe aan de sensatie in de kleur. Als hij het open venster schildert,
dan is er een vervloeiing van buiten en binnen, een zwoele sfeer, waarin het zekere
onzeker wordt, waarin blijvend is alleen een p a r f u m van kleuren, waarin de enkele
lijnen van een venster-omtrek een uiterste van gevoeligheid, dat is de kleinste
hoeveelheid bepalende kracht, vertegenwoordigen. Maar altijd vindt ge, wat
terughoudt van te ijle vlucht, de lach van een onverwacht grappig hoofd, ergens uit
een hoekje. Kracht is in Bonnard. Hij doet sterke dingen in een domein der
schilderkunst, vol hevige gevaren.
E m i l e -O t t o n F r i e s z . In dezen schilder is de onrust duidelijker dan in Matisse.
Friesz tracht ruimten te ontvouwen, die heenwijzen naar cubistische wetten. Zie zijn
interieur en vergelijk het met binnenkamers van impressionistische schilders. Het
moet, vóór de cubistische reformatie, ook aan Friesz reeds zichtbaar zijn geweest,
dat een kracht naar het monumentale, de heerschende orde bezig was om te zetten.
Friesz bewijst weder dat overal iets van het nieuwe leven wakker wordt. Eenheid
van leven is in de verscheidenheid van het pogen.

XI. Aan de minnaars der schilderkunst.
De schilders volgen in hun werken, dat is een tocht in de wereld der beelden. En
volgen de schilders van dezen tijd, dat is zien hoe een nieuwe
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liefde de handen beweegt. Want daar groeit in de kunst der schilders eene nieuwe
liefde.
De schilder, dat is de mensch vervuld van het levenswonder. Schilder zijn, dat is
in kleuren zichtbaar maken het onzichtbare wonder. Diep in de oogen van het leven
ziet ge, als ge voor schilderkunst komt. Ge ziet de oogen licht en levendig; vurig en
begeerig; vaag en onbestemd; vast en diep peilend. Al wat van het oog komt, al wat
oogen geven kunnen en nemen, dat vindt ge in schilderkunst.
Daarom, als ge een mensch zijt die van de aarde durft te houden, als een diepe
liefde voor dit leven uwe doeningen dragen, vooral als uw oogen geschenken
ontvangen, dan zullen de schilders en hun werken u lief zijn.
Dan zult ge weten wat het is, al die pogingen van nu te zamen, al die
verscheidenheden, die winsten, nu hier dan daar, die schijnbare stilstanden en plotse
versnellingen, mede te beleven.
En dan ook weet ge wat een huis is, waarin geheimen verborgen zijn, achter de
gloeiende vloeiende kleuren van een schilderij, dat als een Geheim met boeiende
oogen en vreemde rustige afwachting, in zich gekeerd den tijd niet weet.
Gemeenzaam ook is u dat aarzelend toetreden door de stilte, waarin alleen de
oogen zijn die wachten. En ge weet niet wat ze u geven of nemen zullen. Of ze zacht
uw leven zullen ontvangen, als een lieve vrouw; of ze hard u weg zullen rukken, met
dwang, naar gebieden die ge vreest. Maar ge blijft staan - in ieder geval - de daad in
kleuren zal u langzaam binden en overreden met telkens nieuwe schoone glansen.
En eindelijk dan gaat ge mee, ge geeft u, iets onzegbaars neemt u.
In deze communie bouwt ge voort aan de wezenlijke schoonheid van uw eigen
zijn. De landschappen, die ge zocht uit de droomgezichten, al de gestalten, die ge
zocht in het leven, verrijzen. Ge ontvangt en ge w o r d t nu pas inderdaad, wie ge
z i j t , in het diepst van uw zelf.
Voor hen, wier levensliefde gaat door al wat oogen geven en nemen kunnen, voor
hen zijn deze bladen, bevrucht door de macht der schilders.
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Sharaku,
door Anne Hallema. (Slot).
IN 1790 vond Sharaku het procédé uit, den achtergrond zijner portretten geheel te
bedekken met mikapoeder, waardoor een sneeuwglinsterende fonkeling de
prentschoonheid verhoogde en waarnaar deze nieuwe serie houtsneden Kirara-ye
werden genaamd. Daar mij bij navraag bleek, dat in Holland, behalve de twee niet
bijzonder fraaie exemplaren in het museum te Leiden (zie de hier gereproduceerde
Otani Kiji als Ro nin), geen werk van Sharaku aanwezig is, doe ik een beroep op
Kurth, die, vervuld van geestdriftige bewondering, schrijft: ‘H i e r i s t p l ö t z l i c h
einer der grössten Farbenvirtuosen erwacht, den Japan
b e s e s s e n h a t .... Man höre nur folgende Kompositionen: Ein stehender Ritter,
ein sitzende Oiran, das Gewand des Ritters blassblaugrau mit abwechselnd
düsterrotbraunen und fahlolivgrünen Feldern bestickt, auf denen helle Figuren
leuchten; der mantel der Schönen tiefsammetschwarz mit weissem Wappen und
rosigen oder weissen Blütenfeldern besät, die wie Schneeflocken glänzen, die übrige
Robe mattfleischfarben mit violetten Rundstücken oder warmrot, d e r
Halseinsatz blassrosa und mit feinen Glimmerpulver bestreut,
so dass er in dem herrlichen Schimmer des Rosenquarzes
g l i m m t , und dieser grosse prächtige Farbenfleck auf seidigem, wie aus
Mondstrahlen gewobenem helsilbern flimmerndem Grunde.’ (Kurth, tafel 28, met
Sawamura So ju ro en Segawa Kikusaburo ). De indruk, die Sharaku met deze
tooverschoone kleursymphonieën in de Japansche kunstwereld verwekte, was
opzienbarend. Stormenderhand had hij met één slag de harten der Ukiyoye-meesters
veroverd! Utamaro en Yeishi pasten de Kirara-techniek toe. Toyokuni volgde.
Evenzoo Nagayoshi.
Met het ‘brokaatprentenjaar’ 1765 moet het ‘zilvergrondjaar’ van Sharaku
aangemerkt worden als de meest gezegende stonde in de vervolmaking van de
Japansche houtsnee.
De legende wil, dat Kiyonaga in dit jaar zijn arbeid staakte: hij was door een
Grootere overtroffen en legde daarom het penseel neer.....
Opmerkenswaard is de verandering in de signatuur van den schilder. Boven de
vijf teekens, waarvan reeds melding werd gemaakt, plaatste hij voortaan drie nieuwe
karakters: de naam, dien Ju ro bei eenmaal te Awa droeg als No -speler, was
daarmee aan zijn schildernaam toegevoegd. Voortaan heette hij To shu sai Sharaku.
Dat was niet zonder beteekenis. De helden van het Volkstheater, die hij zich tot
model koos, waren,
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ondanks hun geslachtswapens en den koninklijken tooi, waarin zij ten tooneele
verschenen, een volkje van vogelvrijverklaarden, gelijk staande met verachte
bedelaars. Door de toevoeging To shu sai gaf hij te kennen, zich als No -speler
ver verheven te weten boven de acteurs, die hij uitbeeldde, en dat hij geenszins wilde,
met de personen van zijn prentkunst op één lijn te worden gesteld. Tevens drukte hij
daardoor uit, dat hij als dramaticus herleefde in zijn schilderijen: wat hij vroeger,
dragend het No -masker, in de plastiek zijner lichaamsstanden en de gebaren zijner
handen had uitgebeeld, creëerde To shu sai Sharaku thans in de menschfiguren
zijner prenten. Hij werd zich bewust, wie hij was en wat hij kon. Hij wist zich den
schilderenden tooneelspeler en den tooneelspelenden schilder, die met zijn
kirara-prenten een nieuwe kunst aan Japan schonk, en met klare zelfkennis begreep,
werk te geven, dat boven zijn vroegere houtsneden uitrees. Dat hij zich volstrekt niet
alleen uitbeelder van tooneelspelersrollen voelde, maar ook vooral zijn krachten als
schilder wilde versterken en zijn buitengewone gaven als kolorist ontwikkelen, toonde
hij metterdaad door zijn experimenten met het mikapulver, die tot zijn uitvinding
van de kirara-techniek leidden. Terwijl in het werk van Sharaku nog fermenten gistten
uit het atelier van zijn voorgangers Shunsho en Kiyonaga, is To shu sai met zijn
Kirara-ye plots de Meester der meesters, die niet meer volgt, maar volgers ròept uit
de phalanx der groote Japansche schilders. Hij is de penseelvoerende
schilder-daimyo , die zonder vrees of blaam stout op zijn doel toetreedt en niet meer
alleen den acteur van het volkstooneel portretteert i n z i j n r o l , zooals vòòr 1790,
maar tevens a l s m e n s c h met de ordinaire gedachten en ploertige gelaatsuitdrukking
van de plebejers, die Harunobu ‘steppenkerels’ schold, lomperds en kaffers, zonder
distinctie en geestelijke beschaving. Deze k a r a k t e r s c h e p p i n g was de stoute
consequentie van Utamaro's principe van het naturalisme, zooals deze dat had geuit
in zijn Insektenboek. Doch To shu sai Sharaku ging de oude schilderkunst niet,
naar het poëtische woord van Sekiyen, te lijf ‘met de slanke voelhorens van den
sprinkhaan’, doch met het dubbelsnijdend zwaard van het meedoogenlooze realisme,
dat alleen getemperd werd door het wonder der kleuren zijner schoone prenten. Die
stralende pracht verblindde voor een tijd het volk van Yedo. Pas langzaam drong het
tot het bewustzijn der Japanners door, hoe fel in deze kunst de heilige tradities werden
geattaqueerd en hoe striemend de, in het dagelijksch leven wel geminachte, maar
a l s k u n s t e n a a r s op het tooneel zeer geliefde tooneelspelers, werden gehoond.
En die pijl trof niet alleen die komedianten, maar ook het hart van het volk zèlf.
Voor het juist begrip van het omslaan der bewondering voor To shu sai's
kirara-kunst in bloedhaat tegen den uitbeelder van het menschelijk
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karakter, is het dienstig bij vierentwintig portretten, die Kurth op één na alle kon
reproduceeren, de aandacht te bepalen. Zij geven de borstbeelden van de acteurs, die
het populaire drama Chu shingura ‘Schatkamer van getrouwe dienaars’ vertolkten,
waarin Takeda Izumo (1688-1740) een historische werkelijkheid had omgeschapen
in een liefdesdrama.
In den onstuimigen sneeuwstormnacht van den 15 Dec. 1702 veroverden de
zevenenveertig Ro nins - ridders, die hun leenheer hadden verloren - den burcht
van den minister Kira, op wien zij den dood van hun Daimyo wilden wreken. Toen
zij hun bloedvijand eindelijk verborgen vonden door bijlichting van een lantaarn in
een.... kolenschuur, stelden zij hem hoffelijk voor, zich te dooden door het harakiri,
waar deze evenwel geenszins toe genegen bleek. De aanvoerder stond hem daarom
welwillend bij en sloeg hem het hoofd af, waarmee de Ro nins naar het kerkhof
van den tempel van Sengakuji bij Yedo togen, wijl aldaar hun meester lag begraven.
Zelf daarna veroordeeld tot het Seppuku, onttrok zich geen hunner aan dien
ridderdood. Naast hun gewroken heer kregen zij hun graf. Die plek is tot heden den
Japanners gewijde grond en hun bloedige eeredaad werd door dichters en schilders
veelmaals gehuldigd.
Hoewel nu Izumo deze geschiedenis dichterlijk interpreteerde door beleedigde
vrouweneer tot aanleiding der bloedwraak te maken en de handeling in vroeger tijd
deed plaats vinden, zag ieder in het doorzichtig schema het bedoelde historische feit.
Het drama raakte tot grooten roem en werd in Sharaku's dagen bij voorkeur ten
tooneele gebracht. Vooral de afstammelingen der verheerlijkte helden voelden zich
verguld met deze huldiging der Zevenenveertig.
Va n v e r e e r i n g d e r n a t i o n a l e h e r o ë n b i j To s h u s a i S h a r a k u
g e e n s p o o r ! Toch werden zijn Ro nindramaprenten veel gekocht. Ju zaburo *)
deed zàken en de schilder werd de man van den dag.
Maar die kroon zou niet bloeien!
Met uitzondering toch van So ju ro , dien hij verschoonde uit piëteit voor den
door dezen acteur uitgebeelden persoon van den nobelen vorst Yenya, en Yaozo ,
welken tooneelspeler hij wel gezind was om diens beminlijk karakter, heeft
To shu sai Yedo's vermaarde theaterkunstenaars als ‘tuig’ in zijn grimmig-kritische
doorgronding van hun psyche gezien èn door zijn monumentale Lijnkunst verbeeld.
‘So sind die getreuen und standhaften Ro nin zu orgiastischen Amokläufern
geworden....’
Voor dezen physiognomist, die op de gelaten der rolcreëerende acteurs
weerspiegeld zag hun èigen giftige driften en slangekronkelige passies, was het
tooneelspel niet meer dan.... komedie.
Die heldenvertoonende komedianten een bende armzalige schooiers

*) Saburo

= 3de zoon. Ju zaburo

= 13de zoon (de Visser) Kurth pag. 33: Ju
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TO SHU SAI SHARAKU: SANOKAWA ICHIMATSU ALS GEISHA.

TO SHU SAI SHARAKU: KOSAGAWA TSUNEYO ALS TONASE
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met huilende dierlijke instincten en heete misdadigersneigingen! En de Ro nins, de
gevierde Ridders der ongekreukte kloekmoedigheid en schrandere voorzichtigheid?
Hij erkende niet de heroïek hunner zelfverloochening en trouw. Zijn groote
waarheidskijk op het menschenhart, dat voor zijn Oog een samenknoopsel was van
booze gedachten en gistte in kwaadsappigheid, maakte hem ongeschikt, om met den
grooten hoop in zijn chauvinistische zelfgenoegzaamheid mede te doen: voor
charmante bewondering van sterfelijke menschen en kniebuigende bewondering was
Sharaku niet in de wieg gelegd!
Met zijn universeelen Blik op het menschelijk bedrijf stond hij diametraal tegenover
het conventioneele nationalisme van het volk der Sho guns, dat contra Sharaku den
schijn verkoos bòven het wezen.
De schitterende kirara-virtuoos werd gevierd, maar zoodra het Libellenvolk in
huiverschrik terugdeinsde voor den tandenontblootenden grijns van To shu sai's
pessimisme, was hij den Yedoërs een landsvijand geworden, die mòest verdelgd. Hij
gaf, ja, portretten van tooneelspelers, die met name te noemen zijn, wijl iedere prent
gemerkt werd met het wapen van ieder hunner, als een ornament prijkend op den
mantel. Arashi Ryu zo , Bando Hikosaburo , Ichikawa Danju ro V,
Matsumoto Yonesaburo , Segawa Tomisaburo ..... Maar meer, oneindig meer dan
dat, zijn het de portretten van den hebzucht, zinnelijkheid, ijdelheid en dwaasheid,
laster en ontrouw, van den tijgerachtigen roofdieraard en het gierkarakter dezer
schouwburgkunstenaars.
‘So macht Kiji, seinem Teufelsnamen getreu, seinen Ro nin zum leibhaftigen
Satan.... durch die Maske tragischen Entsetzens hindurch blickt ein ordinärer Kerl
mit niedrigen und widrigen Instinkten’. ‘Die Figur des Yoichibei macht Ryu zo
zu einem erstklassigen Strolchideale, dem man nicht gern auf einsamen Gassen
begegnet.... Die klassisch charakterisierte Schuft- und Intrigantenrolle des Ministers
Ko no Moronao, wie sie Danju ro V gibt, zeigt zugleich die Habgier und die
Lüsternheit des Darstellers..... Nakayama Tomisaburo kann in seiner Damenrolle
nicht unterdrücken, dass er selbst ein pfiffiger, ganz verschmitzter Halunke ist...’
Ondanks het geweldige realisme dezer psychologische portretkunst, die de meest
krasse tegenstelling vormt met de elegante lijnverbeeldingen der nationale
schildersschool en de in heilige rust verzonken Buddha's van de tempelschilderijen
en beelden, was het succes dezer Ro nindramaprenten overweldigend. To shu sai
en Ju zaburo dankten dat aan de geheimzinnige schoonheid der kleuren. Beiden,
uitgever en kunstenaar, schroomden, daardoor begoocheld, niet een jaar later, 1795,
een nieuwe serie, die der D u b b e l e b e e l t e n i s s e n , in het licht te brengen.
Dàt was het barsten van de bom, waarvan de schilder zelf de springstof had bereid
en die niet Ju zaburo , maar hèm, Sharaku, trof.
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't Kwam onverwacht, in dat ongeluksjaar 1795, als bliksem bij helderen hemel. De
kunstenaarswet van zijn gemoed had hij vervuld, hij kòn niet anders. Noodwendig
mòesten op de Ro ninserie deze Dubbelkoppen volgen, maar even dwingend
noodzakelijk moest daarna de Volkshaat tegen den volkshooner uitlaaien.
‘Sharaku verhöhnte nicht nur mehr die Komödianten, sondern g a n z e
Vo l k s k l a s s e n , Bonzen, Ärzte, Bediente, Kurtisanen, Hofdamen, was ihm die
Stücke in den Wurf gaben.
Er war keck genug, vergessen zu wollen, dass mancher jämmerlich Verhöhnte im
Zuschauerraum sass!’
Ju zaburo zag de bui opkomen.... en sloot verstandig zijn deur.
Sharaku bleef buiten, alleen in het woedende weer.
Nog eenmaal waagde de Eenzame het, den ergernistoorn van het publiek te bezweren.
Voor To shu sai Sharaku was geen lucht meer in Japan. Bij geen uitgever behoefde
hij aan te kloppen. Onder den naam Kabukido Yenkyo gaf hij prenten uit zonder
uitgevers- en verkoopsmerk! Zij zijn de schoonste, die hij schiep, de meest droeve
Smartgelaten, die ooit Japan zag, die eenig kunstenaar ter wereld verbeeldde. De
alleen met ‘Kabukido ’ gesigneerde kop van Ishikawa Yaozo als samurai is tot
tranen toe ontroerend van tragiek: 't is, of uit deze in smart gebette oogen de verloren
kunstenaar u aanstaart van uit de diepte zijner grondelooze wanhoop. Want daar is
geen aangrijpender tragiek in de trekken van het Menschengelaat te verbeelden dan
die van het verdeemoedigd Opstandige hart.
De stilte rond dezen kop is verschrikkelijk: wijl de kreet van den Troostelooze
zoo doordringend is.
't Heeft niet gebaat!
Hij kon schuilen achter het Yenkyo masker, toch werd hij onmiddellijk herkend.
Eén slechts kon in Japan zulke Gezichten scheppen.... Sharaku. Hij moest het zijn,
hij wàs het!
Hij.... de verdoemde.
In dat jaar is hij gestorven.
Niemand weet waar, hòe!
Waarom ook?
Hij was eerloos.+

+ Prof. Dr. M.W. de Visser heeft wel dit artikel zelf, maar niet de onderschriften der prenten
nagezien. Daardoor is een fout blijven staan onder de afbeelding op pl. XXXIV. Het
onderschrift moet luiden: S h a r a k u : S a w a m u r a T e n g o r o
en Bando
Zenjiro ,de laatste als bouddhistische monnik.
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‘De brug der zuchten’,
door Maija Hoogewerff.
NIET de tragedie eener Doode Stad is het, die ons met weemoed vervult. Venetië is
levend en levendig genoeg.
In Italië is het waarlijk niet enkel Roma Aeterna dat eeuwig is, en het overige
vergankelijk. Alle de steden, die er een zelfstandig en roemvol bestaan hebben gehad,
handhaven dit verleden nog heden ten dage. Zij zetten, ofschoon zij thans onderdeelen
zijn van het jonge, moderne Koninkrijk, haar eigen leven voort, met al de plaatselijke
eigenaardigheden daarvan.
Florence is nog even kunstvol als weleer, Genua nog steeds ‘de trotsche’ bij
uitnemendheid; doch als Venetië nog immer, met recht en met geestdrift, ‘de schoone’
genoemd mag worden, dan is haar schoonheid toch dáárom deerniswaardig, wijl die
al te zeer inhaerent is aan de grootheid - die eenmaal was.
Venetië, de stad der Dogen, de ‘Serenissima Republica’, begon haar tijdperk van
eerste glorie, toen omstreeks 1200 de voornaamste Levantijnsche gebieden, met
inbegrip van Creta, door Enrico Dandolo voor haar werden veroverd; en zij bevestigde
haar oppermacht in de Middellandsche Zee, toen anderhalve eeuw later het
wedijverende Genua door Andrea Dandolo werd verwonnen. In de eerste jaren der
15e eeuw volgde de uitbreiding van haar Italiaansch gebied door de verovering van
Vicenza, Verona, Padua, en een aantal kleinere steden. In 1416 werden de Turken
door den geduchten doge Loredan opnieuw geslagen en kon de Republiek van San
Marco de geheele Dalmatische kust, tot Corfu toe, inlijven. De Peleponnesus en
Cyprus werden in het verloop van diezelfde eeuw vermeesterd.
Omstreeks 1425, toen de oceanen nog niet meetelden, beheerschte Venetië de
oude wereldzee en bereikte het hoogtepunt van haar macht. Met Brugge in het
Noorden was zij het voornaamste handelscentrum en de grootste koophaven van
Europa. De stad telde 200.000 inwoners. Meer dan 3000 schepen voerden haar vlag.
Haar oorlogsvloot van koene galeiën was heer en meester van de blauwe golven.
Dan kwamen de tegenslagen. De verovering van Constantinopel door de Turken,
in 1453, wierp haar sombere schaduw vooruit; de ontdekking van Amerika volgde;
de zeewegen werden verlegd. De Venetiaansche macht begon na 1500 geleidelijk te
tanen, en de oude republiek moest verscheiden vernederingen ondergaan, den
Peleponesus, Chios, Paros, Cyprus achtereenvolgens prijs gevende. Na eenige, ‘up
and downs’ gedurende de 17e eeuw, waarin Venetië nog eenigen tijd met het jongere
maar toen zoo veel machtiger Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden was
verbonden,
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kwam de tijd van verval. Gedurende de heele 18e eeuw was dit nog een periode van
praal en zwier, zooals die in een kunst van Tiepolo, Canaletto en de beide Guardi's
tot artistieke uiting kwam, en in de comediën van Goldoni oolijk, in de
gedenkschriften van Casanova bedenkelijk wordt weerspiegeld.... Op het
Napoleontische tijdvak volgde dan dat van de grootste vernedering: de overheersching
door de Oostenrijkers.
Het kwam zoover, dat Venetië geen reden feitelijk meer had van bestaan, geen
andere reden althans dan haar verleden. Doch aan dit verleden bleef zij altijd trouw,
zich tooiende zooals zij dat deed in haar tijd van rijkdom en glorie, ten tijde toen
haar kunstenaars Carpaccio heetten en Giorgione; Bellini en Titiaan....
Naar het uiterlijk immers bleef de wondere stad intact, met haar domkerk en
dogenpaleis, haar Piazza en Rialto.... Intact bleef zij tot den huidigen dag, moresk
in die sprookjesachtige paleizen, waarvan de voorkómende gondoliere u de
welluidende namen noemt, barok in gindschen anderen gevel, - barok ook in de Brug
der Zuchten.
't Zijn verschillende stijlen die men ziet, en toch is er één aspect. Er zijn tallooze
grilligheden en toch ligt er over het geheel ééne zwaarmoedige gestrengheid. Wie
zal zeggen of het de eigenaard is van deze stad, of wel onze eigen stemming?
Alom zijn er herinneringen aan blijdschap, aan de meest intense arbeidskracht met
de meest intense levenslust. Deze herinneringen, zij lokken uit tot genieting en
vreugdebedrijf (wijl immers het gelukkig verleden, ons toelachend, nog aanwezig
is, overal); maar zij stemmen ook diep zwaarmoedig, als wij de vervoozing gewaar
worden en de verwelking, waarvan een rottige reuk opdampt uit de smalle kanalen.
Dan zien wij de statige en door hun brooze bouworde toch zoo sierlijke paleizen nog
eens aan en bemerken hoe verveloos ze zijn, hoe schurftig en verwaarloosd, en hoe
zelfs de voorname, kleurige palen vermolmd zijn, die voor het groenslijmerig bordes
zich in 't bewegelijk water spiegelen. En het meest tragische is, dat men zich dit alles
niet anders wenschen kan. Want zóó is het schoon! Dit, en dit alleen is Venetië.
Vervunst, verrot; - een bekoring onder de gouden zon; - een betoovering in den
blauwen maannacht. Een schoon geheimenis, des te boeiender en des te bekoorlijker,
wijl het zich nooit geheel ontsluiert. De bruid der zee; lachend, droomend, smachtend,
onvergetelijk!
Als deze stad eens van den aardbodem verdween en haar plaats werde woest
gelaten, zou er door de menschheid een verlies worden geleden, dat nooit meer kon
worden goed gemaakt, want met haar zou er iets te loor gaan dat geheel eenig is in
deze wereld. De Oostenrijksche bommen hebben twee kerken uit elkander geslagen,
twee andere beschadigd: het waren wonden in een levend, gretig-vitaal lichaam, geen
schendingen van een
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verachtelijk cadaver. De Venetiaansche schoonheid is nog steeds opperste schoonheid.
De praal der stad is door het diep-doorleden, maar nergens sjofele of banale verval
slechts des te ontroerender en indrukwekkender geworden.
De vreemdelingen komen hier in geheele scharen om een onttroonde koningin te
huldigen; maar het is er vaak een hulde naar! - Is het niet of men naar een exotisch
gevangen dier komt kijken, zich daarmee wat vermaakt, en heengaande een aalmoes
geeft? Het meest droevige van deze stad is, dat zij tot een amusement is geworden.
Daar zijn schitterende winkels, van kant en van 't mooiste glaswerk, voor de
vreemdelingen; daar is muziek en wereldsch gedoe, voor de vreemdelingen; het wat
poenige maar tip-top moderne badleven van Lido, voor de vreemdelingen; en deze
ook zijn de meest talrijke bezoekers van de groote internationale kunsttentoonstelling,
die dit jaar weer gehouden werd. Er is een vertoon van feest; .... doch Venetië zelf
is berooid en verslonsd. Rome met zijn ruïnes is niet zóó treurig verdeemoedigd als
deze stad, waar iedere façade in de vale nachtstilte iets spookachtigs heeft en waar
de zwarte gondels geluidloos voortglijden als schimmen van vaartuig over een
onheilspellenden en toch vredigen vloed....
Het Forum wordt niet meer bevolkt door Romeinen, als in Caesars of Augustus'
tijd. Het ligt verlaten in al zijn poëzie. Een nieuwe stad verrees náást de oude. Maar
Venetië wordt nog bewoond door haar ‘Véneti’ met hun eigenaardig weeken
spreektrant; zij is in haar verval te meer onvergankelijk door de aanwezigheid harer
kinderen. Deze oefenen nochtans geen bedrijf uit, dan dat voor de weelde der
vreemdelingen en voor eigen nooddruft.
Venetië moét wel fleurig doen om aantrekkelijk te wezen voor de velen, die haar
grootheid niet indachtig zijn, haar schoonheid hoogstens zien, maar den weedom
daarvan weinig beseffen.
De aardige serenade op een zomeravond, met gewiegel van veelkleurige lampions
over 't donker water van Canal Grande wordt georganiseerd ten gelieve van de
vreemdelingen. Niets spontaans is daarbij; maar het is mooi, onweerstaanbaar mooi
zelfs en boeiend.
Overdag zijn daar de duiven van San Marco, druk in de weer naar hun aard,
vertroeteld in alle talen; een blauwe, verschrikte vlucht, wanneer om twaalf uur van
het wachtschip het kanonschot davert en boven van den Campanile de bronzen
klokgalmen dreunen door de zonnige lucht.
Zonder de duiven zou Venetië zich zelf niet zijn, en niet zonder de gondels! Deze
zijn méér dan een curiositeit: zij zijn als een toevlucht. Na zich te hebben bewogen
te midden van het Babelsch gewemel der touristen, is het of men in den onverstoorbaar
gesmijdigen gondel iets vermag te ontvluchten: Zich latende voortdeinen op het
langzame rythme kan men
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aanschouwen zonder te beroeren, deel hebben zonder in aanraking te komen, en ook
genieten van al het vergroezelde mooie, van de verleden grootheid, waarvan de glans
is verdoofd, maar die toch aanwezig is. Doch iets wrangs blijft er in het genot; want
erg wuft moet men wel zijn en geheel verstoken van deernis en van historischen zin,
gelijkelijk, om hier van harte en onbezorgd te kunnen genieten. Droomen kan men
desnoods, kan men te Venetië genoeg. Maar uw droomen zullen vol zwaarmoedigheid
zijn.
Waarlijk, in geen andere stad zou zij zoo zeer ‘op haar plaats’ zijn, deze Brug der
Zuchten, welke nu door den vreemdeling, nadat hij twee francs entrée heeft betaald,
betreden wordt met een prettige huivering, des te prettiger omdat hij er zelf het rechte
niet van weet. Met een romantischen griezel wordt in de vunze gevangeniskelders
van de oude Republiek een snellen en nieuwsgierigen blik geslagen, - het is voorbij;
de geslaakte zucht is er hoogstens een van verlichting.
Maar Venetië blijft: deerniswaardig, zonder wederga, blijft het zich zelve en haar
verleden in schoonheid getrouw.
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Zomeravond,
door Hélène Swarth.
In avondrood stapt traag de maaiersstoet:
Voorop een strooblond vroolijk zingend kind,
Den etensketel zwaaiende aan een lint,
Als 't wierookvat haar broêr, de koorknaap, doet.
De sparren donkren in den purpergloed;
De zwarte kruinen wiegen in den wind.
Een vrouw schut de oogen met de hand, verblind.
Zij schrijden kalm den nachtvreê tegemoet.
De vrouwen dragen, hoog op 't hoofd getast,
Blauwgroen, roosbloemig, koelen klaverlast.
Op manneschouders blinken hark en zeis.
Een meisje luistert naar een vogelroep.
Zij naadren al de hofsteê, koel en grijs.
De erinnring blijft me als van een bronzen groep.
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Op hooge golven,
door Herman Robbers.
X.
HET was in den vroegen zomer, een lang-lichte avond, haast al te licht en met harde
geluiden, die niet te dempen schenen. Huib trachtte te werken, thuis, aan zijn
schrijftafel in de achterkamer; de glazen deuren naar het breede balkon daar stonden
schuin naar binnen. De tuinen geurden, geluiden weerhalden; soms even streek
koelende avondlucht hem langs nek en achterhoofd; dan, zich dieper buigend over
zijn werk, fronste Hoogland de wenkbrauwen, las hij een zin hardop.
Gehoopt, en ook verwacht had hij, het zou vanavond vlotten. Wist goed wat hij
schrijven wou.... Janne, al sedert maanden overspannen, uiterst nerveus en prikkelbaar,
was een paar dagen tevoren met vacantie naar buiten getrokken - het gold bedaard
te blijven thans, van deze rust te genieten; geen jaloersche buien, geen reisjes
daarheen.... Ook in de zaken voor 't oogenblik niets dat bizondere haast had; geen
werk dat mee naar huis hoefde tenminste; toegeven moest Hoogland soms, zijn
opgedrongen mededirecteur had hem vrij wat uit handen genomen. 't Ging er dan
ook naar! Wat werd er op touw gezet tegenwoordig.... Nu ja, daar niet aan denken.
Blécour had gelijk ten slotte, het zou zijn litteraire werk ten goede komen....
Til zat rustig vóór, als gewoonlijk - de geduldige; Liesje sliep zeker al; nog
dagelijks vroeg naar haar bedje moest ze, zijn teere kind....
Ja, en dán zij, Nell Beukers. Huib rechtte zich even, stak een versche sigaar op.
Drie weken geleden nu al, dat hij haar 't laatst had gezien. Beter zoo, véél beter. Waar
moest dat op uit loopen anders. Zooals dat kind hem kon aankijken, zooals ze zijn
hand kon drukken. En wat zei ze al niet voor liefs en vleiends! Het dweepstertje - ze
moest zich tenslotte eens gaan verbeelden ‘echt’ verliefd op hem te zijn.... Een ‘groote
liefde’... Jawel, ja.... och, onzin natuurlijk, een meisje van twintig... En hij kon toch
ook niet.... Stel je toch voor.... dat ontbrak er maar aan.... Goddank, totnogtoe althans
had hij zich, wat dat meisje betrof, geen verwijten te maken..... Dat bij zijn naam
noemen? Nou ja! 't Was geweest om haar op haar gemak te stellen.... 't Schuchtere,
toch zoo heftige kind.... Die sterke blik, al zoo veel omvattend, bij dat nog zoo
donzige, frissche, blanke.... Hij was het zich bewust: een paar zeer zwakke
oogenblikken had hij gehad. Tóch niets laten merken goddank, niet dat hij wist
tenminste. Want gebeden in de stilte van zijn hart, dat dit kind...
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dit nog zalig-ongerepte.... door een onbeheerschtheid van zijn kant niets onherstelbaars
mocht overkomen. God! O nee! Dat nooit en nóóit!
Even naar Cootje gingen zijn gedachten; gesteld toch eens dat dié indertijd, door
een vreemden, een getrouwden man....
Niet aan denken, niet aan denken.... Wat zat hij nu weer dwaas te piekeren....
Kom-kom, profiteeren moest hij van zijn avond, van dezen verrukkelijk-rustigen
avond.... Zich verdiepen in wat daar voor hem lag, daar onder zijn oogen, zijn nieuwe
novelle....
Een rilling liep over zijn rug. 't Kwam door die lekkere avondkoelte. Jammer alleen
dat geschreeuw daar achter. De stad, de stad! Waarom ging hij ook niet buiten
wonen?.... Het was avond en nog licht, de menschen vermaakten zich....
Kom-kom nu, vooruit. Nog eens overlezen die laatste zinnen.
Een novelle moest het worden. Zijn grooten, ingewikkelden roman, met geen
vinger had hij hem nog aangeraakt, sinds dien avond in 't vroege voorjaar. Een
terugschrik voor dat soort van werk - enorme, zelfgestelde taak - was over hem
gekomen, al sterker; hoe ontzettend zag hij er thans tegenop, al die notities weer ter
hand te moeten nemen.... Te moéten? Gelukkig, het was geen noodzaak. Zonde alleen
van het mooie idee, den opzet, zekere bladzijden ook, in het eerste gedeelte vooral,
waaraan hij nog wel dikwijls met warmte terugdacht. En dan kon het hem zoo hevig
spijten. Met zooveel geestdrift was hij dat boek begonnen. Hoe het toch in hem
gevaren was, dat vreemde, waardoor hij verloren had zoo sterke conceptie, heel zijn
krachtige greep van vroeger.... Verloren, wég, zijn macht tot concentratie, ja bijna
zijn gansche belangstelling voor al dat fijne, genuanceerde, die huiselijk stille, toch
zoo diepe dramatiek....
Hij wist het niet....
Of.... ja.... toch eigenlijk wel.... Iets dieps in zijn binnenste was het. Een soort
verlamming of benauwing daar, vreemde onrust en schimmige gebondenheid,
waardoor hij nóóit meer denken kon zooals hij wou, nooit
vrij meer en onbelemmerd.
Och, waarom ook, zich er rekenschap van te geven? Wat baatte het?... Gebeurd
was gebeurd, en hij moest de gevolgen dragen.... Ook déze, innerlijke, nooit vooruit
geziene, nooit vermoede gevolgen.... Wilde en kón hij dan soms nog iets anders?....
Te laat, te laat....
Diep voorovergebogen zat Huib nu weer. En almaar kleine streepjes trok zijn
hand, op de marge van zijn werk daar. Streepjes, evenwijdig, en dan schuin over
elkaar, zooals hij ‘schaduwen’ geleerd had, vroeger jaren, op school.... Op school....
Al meer dan twintig jaar geleden nu....
De aanwuivende avondkoelte, van tijd tot tijd, greep zijn zittende lijf, deed iets
kloppen daarbinnen, zijn adem sneller gaan.... Zeker werd er gevoetbald, of zoo iets,
ergens achter in de tuinen; telkens klonk forsch
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het gejuich op; een jongen, een nog héél jonge jongen zeker, floot hoog en schel de
marseillaise.....
Wat had hij weer veel met Spin geboomd in den laatsten tijd - prachtige kerel toch,
nog zoo kinderlijk en enthousiast, zoo vroom eerbiedig voor 't hooge en groote, het
onbereikbare ideaal der menschheid. Spin en zijn socialistische vrienden, intelligente
koppen haast allemaal. Ja-ja, dáár was een uitweg! Zich bij hén aansluiten moest hij;
het was de richting waarin hij gestuwd werd door 't geen nog het beste, nog goed en
zuiver in hem scheen - neen, wás, o zeker wás! - zijn rechtvaardigheidsgevoel, zijn
menschenliefde.... Dat ideaal tenminste leek nog volkomen onaangetast.... Blécour
mocht praten wat hij wou - van dat menschen altijd zouden blijven zooals ze waren:
egoïst en berekenend, lui, genotzuchtig - zóó inrichten moest je de maatschappij, dat
egoïsme geen kwaad meer kon, luiheid hoon en verachting met zich bracht. Uitbuiten
de andere kanten van 's menschen aard. Zijn behoefte geëerd en geliefd te worden,
zijn volijverig doen wat hij gáárne doet. Hoe dikwijls zag je dat niet, zelfs bij
luilakken, cynische duivels.... O, het moést dien kant op. Het ging niet anders meer.
Te groot in de wereld werd het onrecht, het vóórrecht van bruten en ploerten.... Zou
hij toch niet, zonder strekking te geven, zonder eenige partijdigheid vooral, objectief,
o b j e c t i e f , iets kunnen schrijven, dat aan het begrip dier dingen ten goede kwam?
Menschelijke openbaringen, maar maatschappelijke tevens?
Daar kwamen geen liefde en trouw, geen erotische idealen bij te pas - geen
schijnheiligheid van hem dus, leugen, comedie.... Huib keek schichtig om. Riep hem
Til daar? Neen-neen, enkel gehoest had ze; ze hoestte véél in den laatsten tijd....
Een onrustige klopping door zijn lichaam, een benauwing; hij kon ineens niet meer
blijven zitten, liep naar het balkon en keek over het hek daar, de tuinen in. Frisch
was het hier, toch zoo heelemaal zomer. Ah ja, daar ginds, in den grootsten tuin,
werd gespeeld met een bal.... louter opgeschoten jongens.... Hoor ze juichen! Hoe
zuiver weerhalde dat jonge geluid. Zoo klonk het alleen in een zomeravond als deze....
Zoo zorgeloos blij, absoluut vrij-uit.... Spelen, spelen....! Kind nog zijn en van niets
anders weten.... Nóóit had hij het gekend, dat soort van leven, ook in zijn jeugd niet....
o, neen, neen.... zóó nooit....
Een oogenblik een beetje duizelig merkte Huib zich, hij lei een hand op de
balustrade. Lekker toch, zoo aan alle kanten de zomersche avondkoelte om je heen
te voelen. Nog blauw, de hooge hemel, schoon al matter beslagen, grijzer; kwam
van den rook zeker; het licht verflauwde - ondergegaan was nu blijkbaar de zon.
Heerlijk groot en mooi de wereld, een glanzende oneindigheid, zelfs hier in de stad....
Dat hij er toch niet méér van kon genieten.... Plots dacht hij aan een avond in zijn
jeugd, toen hij ook zoo had
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staan te kijken, naar buiten, naar boven, voor 't open raam van zijn kamertje.... Hoe
wist hij dat nog zoo precies? O ja, dien avond was het geweest toen zijn vader ziek
werd.... Arme vader, stumper toch ook....! Genieten je leven, genieten de schoone
wereld, zomer en licht, vrij, zorgeloos, overgegeven!.... Zoo oud was hij toch eigenlijk
ook nog niet. Acht-en-dertig. De kracht van je leven..... Dat prachtige meisje, Nell,
dat vurige kind, één en al jeugd en levensbegeerte, en dat hield van hem.. Hij stampte.
Hád je het weer! En dat terwijl hij naar den hemel keek. Toch geen ploert kon hij
worden! Geen enkel recht bezat hij.... En Janne dan....? O, in elk geval, die was geen
meisje meer geweest, en die woú niet anders.... Ook aan haar was hij gebonden
intusschen, eischte immers zelf, ook van haar, dat ze trouw zou blijven, hem niet
bedriegen, hem álles vertellen.... Of ze 't werkelijk deed? Amper vragen dorst hij het
tegenwoordig; zoo trotsch was ze immer, onmiddellijk beleedigd, zoo driftig en
spotziek en scherp.... Maar Spin herhaalde, met wijd-gesperde oogen, hij wist het
zeker, niet valsch was Janne, niet huichelachtig of achterbaksch. En dus.... ook al
zou hij het overigens kunnen verantwoorden - 't leek er wat op! - haar trouw blijven
moest hij, in élk geval, haar, die zich in vrijheid had gegeven....
Nelleke.... nee-nee, kind!
God-god-god, hoe het toch mogelijk was! Hoe had hij het óóit kunnen denken,
vroeger, dat zulke gedachten.... mogelijkheden, plannen.... zelfs maar in hem oprijzen
konden! Om het uit te schreeuwen van wanhoop, ontzetting.... zich fel te verfoeien....
te verscheuren!
En zijn werk dan, zijn werk nu toch. Hij liep terug naar zijn schrijftafel. Ook deze,
zoo rustige avond weer.... Rustig? Huib snoof met gejaagdheid, bittere verachting.
Het mocht wat! Een en al onrust die zijn lijf, onvrede, die zijn gansche wezen
doortrilde. Zelfverwijt en.... genotsverlangen, berouw, en gehunker naar nieuwe
slechtheid.... O maar....! Hij beukte zijn vuist op zijn knie, verscheiden malen.... Hij
moest zich meester worden, het moest, het móest....!
Hoe anders kon hij ooit weer tot werken komen; echt werken, rustige overgave;
het woord werd een bespotting in zijn mond.... Nu deze novelle weer. Toch zoo
scherp, precies, kompleet had ze hem voor den geest gestaan, had hij haar in zich
omgedragen, weken lang. En thans, hier, daar hij er toch voor zát. Nu kon hij ook
dit weer niet. Zelfs dit eenvoudige en beperkte niet. Wég, alle aandachtsbepaling.
Onrust, wroeging, nieuwe hunkeringen, anders kende hij niet meer. Afschuwelijk!
Er moest een einde aan komen.... Aan dat, óf.... aan álles....
Werd daar niet gebeld, een oogenblik te voren? Nu pas, daar hij stemmen op de
trap hoorde, drong ook dat belgeluid tot zijn notie door.... Wàt? Maar dat leek wel....
Stil nu, wachten, afwachten, kalm. Til zou het hem
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immers wel komen zeggen als het noodig was.... Hier blijven, kalm....
Stemmen in de voorkamer nu. Een jonge lach. Ja-ja, hoor.... Bespottelijk toch zoo
zijn borst nu bonsde.... Hij stond weer op, liep naar de gesloten porte-brisée,
luisterde.... Zij was het, Nell.... Toch uit zich zelf weer.... Ofschoon hij haar verzocht
had, niet zonder voorafgaand bericht.... Vervelend eigenlijk. Wat moest dat nu? Hij
ging weer zitten, recht-op en hijgend een beetje....
Wat zachter de stemmen. En zoo duurde het een paar minuten. Gelukkig, hij
bedaarde weer, nam zelfs zijn pen weer op, luisterde telkens toch, en soms met
ingehouden adem....
Een kloppen op de houten porte-brisée.
‘Ja-ja, wat is er?’
‘Kan je even komen, daar is Nell, ze wou je graag even spreken....’
‘O zoo.... goed.... ik kom dadelijk....’
Maar vooral nog niet aanstonds gaan. Kalmte, kalmte; nog een paar minuten
tenminste. Zich dwingen.... Ha! wacht, even eerst overschrijven, dit kleine stukje....
Toen Huib binnenkwam, wenkbrauwfronsend, stond Nell verlegen op. Ze zag warm
en rood. ‘Ben je daar? 't Spijt me toch zoo dat ik stoor.... Maar 'k wist niet meer wat
onze afspraak was. Ik heb de eerste proef gekregen en gecorrigeerd. Moet ik die nu
aan.... aan u zenden, of terug naar de drukkerij?’
‘O zoo, juist.... Is dat de kwestie.... Nee-nee, die moet je aan ons zenden. Heb je
'm bij je....? Geef mij dan maar.... Mooi....’
Zijn toon was wat strak. Heel goed zoo, dacht hij. Zij keek naar zijn gezicht,
verschrikt een beetje, en nog sterker blozend. ‘O ja.... maar dan waren er nog een
stuk-of-wat woorden.... nu ik je toch spreek.... Ik ben zoo'n ezel in de nederlandsche
taal.... wacht.... kan je nog even?’
Zenuwachtig zoekend sloeg Nell de blaadjes om, vond niet gauw wat ze zocht.
‘Ah ja!’ En ze raadpleegde Huib over de spelling van eenige woorden.... kleinigheden!
Duidelijk was, dat ze een voorwendsel had gezocht, om haar bezoek te rechtvaardigen.
Til keerde zich af, schonk thee in, praatte wat mee intusschen. Huib bleef nog een
oogenblik toeven. Hij vroeg nadrukkelijk naar Nells tehuis. Haar vader immers was
ongesteld geweest? Hoe ging het hem nu? ‘Weer heelemaal beter gelukkig,’ zei Nell
en lachte. ‘Weer lastig als steeds.’
‘Lástig....?’
‘Nou ja.... Vader is een goeierd, hoor.... Maar zoo nuchter en zakelijk altijd, hè?
Een echte zakenman.... En hij kan zoo plagen....’
‘Zoo.... ja....’ Huib trok zijn wenkbrauwen hoog. ‘Maar doet zijn
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dochtertje dan ook niet wat erg.... extatisch soms? Een klein beetje.... dweperig?’
‘Zijn dochtertje? Ik weet het niet, hoor. Ik doe zooals ik ben.... Dweperig? Ik vind
nu eenmaal, dat er hoogere levenswaarden bestaan dan.... gezondheid, comfort en
zoo....’
‘En ik dacht ook eigenlijk,’ ging ze voort, hem guitig in de oogen blikkend, ‘dat
alle kunstenaars dat met me eens zouden zijn.’
‘Heelemaal niet,’ zei Huib kwasi-ernstig, ‘ik bijvoorbeeld vind dat jongens en
meisjes van jouw leeftijd maar liever flink moesten eten en vroeg naar bed gaan en
aan niets anders denken dan aan hun toekomstige.... pesietie....’
‘O juist,’ lachte Nell, ‘ja-ja, ik was vergeten, dat's ook zoo heelemaal de geest van
je werk....’
‘Zeker, zeker’. Huib keek op zijn horloge. ‘Maar hoor 'is, ik wil je niet weg hebben;
alléén, ik moet nog een poosje doorploeteren, begrijp je ....hier achter.... Je blijft mijn
vrouw nog wat gezelschap houden....? Tot ziens dan.’
‘Hè-ja,’ zei Til vriendelijk. ‘Dat 's gezellig.... Toe, kom wat dichter bij me zitten....’
Nell had op haar onderlip gebeten. ‘Als 'k mevrouw dan maar niet ophoud
tenminste....’
‘O, welnee, welnee!’ riep Huib nog, luchtig, terwijl hij de porte-brisée dichtschoof.
En hij liep terug naar zijn schrijftafel. Goed zoo, heel goed.... Hij voelde wel, van
werken aan die novelle zou vanavond toch geen sprake meer kunnen zijn.... Die stem,
die lach.... haar zoo nabije tegenwoordigheid.... Maar uitstekend zooals hij gedaan
had.... En wacht, hij kon dien brief voor Cootje nu eerst wel eens afmaken....
Even overlezen.... O ja, over haar jongen, zijn onbekende, toch zoo geliefde
petekind had hij al een-en-ander geschreven.... Wat zou hij dien aardigen kerel toch
graag eens zien, hem in zijn armen hebben.... Dan over de zusters.... Dat Albert het
zoo kwaad kreeg op school, en almaar vruchteloos solliciteerde, een drukking daar
in huis..... Dat Willemien daarentegen, met al haar luchtigheid, zich toch maar niet
zonder gratie door het leven sloeg - waarachtig, het liep voorloopig best, daar in
Hellevoetsluis.... Wie daar Peter vroeger over gesproken zou hebben! ....Nu wat hem
zelf betrof. In de zaken nog altijd hetzelfde. Een dondersche moeite had hij er soms
mee, zich in te houden, te dulden de kalme aanmatigingen van vriend van der Kamp.
Of hij 't op den duur zou kunnen harden? Hij wist het niet. Het vuur uit je nagels
haalde dat mispunt.... O wel dikwijls verlangde hij erg naar Co, met wie hij zoo
prettig zou kunnen praten, ook daarover.... Til was lief en opofferend, zou ten slotte
ook áltijd en álles wel goed vinden.... Maar begrijpen, zijn ergernissen mee-
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voelen, zijn innerlijke woede, zijn gloeiend verzet.... nee-nee, dat kón ze niet....
Enfin!.... Maar zien.... Co moest wel de groeten hebben van Charles; altijd vroeg hij
naar haar.... Huib glimlachte even terwijl hij dit schreef.... Dat Blécour, van Cootjes
man gewagend, hem nijdig ‘dat ouwe stuk stuf’ genoemd had, schreef hij liever maar
niet.... Zou 't vroeger, bedacht hij, ook nooit geraden hebben, dat die Charles wel op
Cootje.... Nou ja.... Ook dié was niet vrij meer.... Al hing hij ook nog zoo den vrijgezel
uit.... Arme kerel....
't Werd donker nu. Huib had zijn lamp al aangestoken.... Zou hij niet nog een paar
brieven....? Van iets anders kon geen sprake zijn toch.... Aldoor dat hooge geluidje
daarvóór.... Nu goed, wel plezierig zelfs, had Til gezelschap.... 't Scheen tenslotte
toch te boteren tusschen haar en Nell.... Had hij al méér opgemerkt: afgeschrikt
werden vaak nieuwe bekenden door Tils melancoliek uiterlijk, maar bij verdere
ontmoetingen viel de omgang mee. Til kon ook levendig zijn, en zij had haar opinies....
Intusschen, als Nell nu weer zóó lang bleef.... Huib keek naar het balkon ....Geen
maan.... Haar thuis brengen?.... Beter maar niet.... Naar de trem?.... Maar het was
toch het Vondelpark door....
Zou de rakker het daarop aanleggen....?
't Was ganschelijk donker, toen ze er eindelijk liepen samen, onder de boomen van
't Vondelpark. Nell had zijn arm gegrepen; druk nog praatte ze na over dingen met
Til besproken; warm en met kleurtjes van opwinding had Huib hen een kwartier
geleden samen aangetroffen. Til was moe en hoestte. Ze had van meeloopen gewaagd.
Maar nee, nee, maar even naar de trem bracht hij Nell. ‘Tot straks!’
‘Je vrouw schijnt maar niet te begrijpen, dat ik het huis uit wil. Ze zegt, dat ik er
m'n leven lang na' zal terugverlangen, na' mijn gelukkige jeugd! Hoe kan iemand nu
zoo iets zeggen? En iemand die getrouwd is nog wel. Getrouwd met een kunstenaar....
En zoo'n schat van een kind heeft!’
‘Hm.... Nou ja.... Mijn vrouw bedoelt natuurlijk: zoo zorgeloos als nú-nog zal later
je leven nooit meer zijn....’
‘Zorgeloos? Mogelijk! 't Is maar wat je zorgen noemt. Al wat er nu in me omgaat....
Mijn gelukkige jeugd....’ Zij wachtte even. Dan opnieuw losbarstend, op gesmoorden
toon: ‘Nee, waarachtig, zeg, ik kan het haast niet meer uithouden thuis.... Vader en
Moeder zijn verschrikkelijk goeie menschen, maar van óns tegenwoordig begrijpen
ze geen steek.... O ze verbieden me haast niets, ook het schrijven niet.... Maar die
ironische toon van vader, en moeders vriendelijke meewarigheid.... Onuitstaanbaar....!’
‘Ja god maar kindje, wat wil je.... 't Is toch zoo begrijpelijk....’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

251
‘O ja, o ja, ik weet wat je zeggen wilt... Heel begrijpelijk is het, maar niet om te
harden soms.... En dan die anderen, al die blagen thuis.... Dolf is nog de beste.... O
nee, Huib, nee.... Weet je, toen ik het ándere nog niet kende, geen mán die mij
heelemaal begreep....’ Zij drong zich nog wat dichter aan zijn zijde, lei ook haar
rechter hand om zijn arm heen, keek in het bijna duister naar zijn gezicht - maar Huib
hield zich als merkte hij 't niet.
‘Nou,’ zei hij, na even zwijgen, ‘we zullen maar hopen dat je lezers je begrijpen
zullen, in zooverre tenminste, dat je werk hun wat genot verschaft. Dat 's heusch al
véél. Gansch en al begrijpen doet de eene mensch de ander nóóit, vooral een man
een vrouw niet....’
‘O ja, tóch wel, Huib! Jij wel! Jij ziet alles aan de menschen, zonder dat ze 't hoeven
te zeggen....’
Hij lachte. ‘'k Wou dat het waar was.... Of nee, eigenlijk niet.... Want dan zou ik
wel heel wat zien dat ik veel liever niet zie... Och kindje, weet je wat het is.... Jij
hebt, als wij allemaal trouwens, behoefte aan een beetje erkenning, waardeering,
voor wat je in je hebt en kúnt.... wat respect.... Als iemand je dat geeft, dan zeg je
dat hij je kent, je begrijpt.... O, menschen zoogenaamd begrijpen is verschrikkelijk
gemakkelijk, je hoeft ze maar wat vleiends te zeggen.... Maar overigens ....wérkelijk
begrijpen.... 't is onmogelijk. En dat 's maar goed ook, het zou waarschijnlijk niet
meevallen.... Laten we 't maar gerust erkennen, want het gaat om het onbewuste, het
onderbewuste zooals ze tegenwoordig zeggen, om dat wat we uiteraard niet kennen
kúnnen....’
‘Juist, juist, om het ónderbewuste.... Maar wat soms in-eens recht naar boven
komt.... Al die onverklaarbare gevoelens.... Een zoogenaamd voorgevoel, of een
redelooze antipathie.... Denk jij daar ook zoo dikwijls over?.... Hè, heerlijk toch, met
jou te praten over zulke dingen....’ Weer drong ze zich dichter tegen hem aan, en
verzuchtte: ‘Och, kon ik toch maar altijd bij jou zijn....’
‘Kom kindje nu....’
Nell duwde haar hoofd tegen Huibs schouder. ‘Lieveling! Je houdt toch ook wel
een beetje van me, hè.... zeg....?’ Zij fluisterde, liep wat langzamer. En toen hij niet
dadelijk antwoordde stond ze plotseling heelemaal stil, en hij hoorde haar hijgende
ademhaling.
‘Toe Nelleke.... Zulke dingen moest je heusch niet vragen.... Je wéét het ook wel,
ik mag je graag, allemachtig graag zelfs, maar.... ja ....ik....’
Op een heel donker plekje stonden ze; struiken ritselden, boomen ruischten zacht
in de nachtelijke koelte; er waren geuren van aarde en plantenbloeisels....
‘O Huib, lieve Huib!’ Zij liet haar hoofd langs zijn schouder en borst
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bewegen. ‘Och toe, zeg dat je een beetje van me houdt, een klein beetje maar.... Dat
heb ik toch ook immers wel gemerkt.... En 'k heb het zoo noodig.... O, ik zou er niet
meer buiten kunnen, nóóit meer....!’
‘Toe nou, kindjelief.’ Huibs stem klonk heesch, hij hoestte, slikte. ‘Toe nou, zeg....
Ik kan toch heusch niet verder gaan, ik mag niet.... Begrijp je wel.... Ja zeker, zeker,
ik hou van je.... god-ja.... maar...’
‘Maar?.... Wat dan toch máár....?’ Zij greep de lapellen van zijn jas in haar driftige
handjes en hief haar warme, verlangende gezicht naar het strakke van Huib op. ‘Ik
vraag toch niet verder, niets meer.... Huib, lieveling, zoen me dan toch 'is....’
Hij boog zich wat, kuste haar op het voorhoofd, vaderlijk zacht, toch even met
een siddering die haar niet ontging.
‘Nee-nee, toe, hier, op m'n mond.... op m'n mond,’ ging haar dringend gefluister
tot hem op.
Hoogland deed een stap achterwaarts, maar zij bleef zich aan hem vastklemmen;
hij rechtte zich niettemin, haalde diep adem. Het kwam er op aan nu, hij herinnerde
zich zijn voornemen; in een seconde van aarzeling had hij haar schouders gegrepen;
dan, bijna stug: ‘Kindje! Kindje dan toch ....Nell.... Kom, wat is dat nu... Hou je goed,
zeg, dènk aan je zelf... Laten we doorloopen.’
Maar zij bleef nog staan, bukte zich langs hem heen nu. ‘Och wat, goed houden,
het kan me immers allemaal niets meer schelen.... Ik hou van je.... voor altijd.... van
jou alleen.... Je mag met me doen wat je wilt, ziedaar!’
Huib bebeet zich de trillende onderlip. En schor klonk zijn stem toen hij
antwoordde, haar nu vattende sterk bij de bovenarmen. ‘Stil nou, Nell! Stil zeg ik!
Je mag zoo niet doorgaan, je weet niet wat je zegt.... God.. ik.... ik vind je vreeselijk
lief en zal altijd voor je doen wat ik kan, maar.... nee.... zoo iets als jij bedoelt kan
nóóit tusschen ons.... begrijp je.... nooit, nóóit.... Ik kán dat niet, ik ben er de man
niet voor.... Het spijt me vreeselijk, dat je die indruk van me gekregen hebt.... ik je
dus blijkbaar aanleiding heb gegeven....’
‘Wát!?’ Ze liet plotseling los, strekte zich op haar beurt, lachte schel op.
‘Bespóttelijk!.... 't Lijkt wel of jij het meisje bent, een meisje dat gevraagd wordt!’
‘Hm!.... Zoo.... Ja-ja.... Beroerd genoeg.... Waar dwing je me toe....’ Huib brabbelde
nog iets meer, geërgerd, verlegen. ‘'t Is afschuwelijk, afschuwelijk!’
Intusschen waren ze doorgeloopen, zwegen beiden een poos. Lichamelijk contact
ontbrak geheel; zelfs kéken ze niet naar elkaar. Pas even vóór ze de tremhalte bereiken
zouden, greep Nell Huibs hand. ‘Niet boos zijn,
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toe, niet boos.... Je hebt gelijk, ik ben te.... te.... och, alles té.... Vergeef het me maar,
Huib.... In godsnaam wees niet boos op je vriendinnetje....’
‘Hoe kun je dat nu verder nog zijn.... mijn vriendinnetje....?’
Zij bukte zich onder het loopen en huilde wat; hij hoorde de snikken en zweeg
met moeite. Ze waren er nu. En gelukkig, daar rolde de trem al aan. Bij het
afscheidnemen, in 't uitstralend licht van den glazen wagen, keek Nell hem aan, een
laatste zoeken in haar bleek gezichtje. Huib knikte, aandachtig-vriendelijk, toch
zonder tegemoetkoming.... Eerst toen de trem, die hij nakeek, een eindje verder was,
vertrok zich zijn mond tot een breeden grijns, als van schrik en verbazing, en stak
hij zijn handen in zijn zakken om er driftig in te grabbelen.... Hoe was dit mogelijk
geweest, hoe was het álles toch mogelijk....? Jong was hij zélf nog, en begreep ze al
niet meer, de nieuwe jongeren, het latere geslacht.... Of waren meisjes vroeger
eigenlijk ook al zoo?.... Meisjes, die zoo kuisch leken altijd.... 't Was waar, hij had
nooit met ze omgegaan.... vroeger.... in zijn jeugd.... Het scheen toen ook altijd of
ze niets van hem weten wilden.... Haha!
In draf bijna liep hij naar huis. Alsof er gevaar voor iets was en hij ijlings
terugverlangde: de veiligheid van zijn thuis; alsof hij bang was.... Bespottelijk, had
Nell geroepen.... Ja-ja, dat was het, bespottelijk! Een vlucht, een lafheid, een onzinnige
verbijstering! Wat voor 'n kerel was hij toch? Een man, een sterke, gezonde man,
die weigert een mooi jongmeisje den toegestoken mond te zoenen, belachelijk, bijna
verachtelijk!.... Ja-ja, en tóch.... Toch zou hij het wéér doen, en nog nadrukkelijker
misschien.... Want néén en néén, hij wilde het niet meer, hij had genoeg van die
drukkende verantwoordelijkheid, dat zelfverwijt.... Een afgrijzen zou hij krijgen van
zichzelf tenslotte.... Ba!.... Een weerzin, een walging, van al dat zoete, dat week
makend wellustige.... Het sloopte, het ontkrachtte....
Niets meer daarvan voorloopig. Ook met Janne breken dus....? O ja, als dat kón,
áls dat kon, als zij.... wilde.... Niet ruw zijn, nooit wreed, ook met haar.... Hoe ze dan
ook zijn mocht....! Groot was zij, een groote kunstenares. Hm! Nou ja! Zoo denken
de buitenstaanders.... Een mensch toch tevens, een arm zwak mensch....
Tóch, tóch, ook hij was wat waard.... En zijn leven zuiveren, heelemaal zuiveren,
dat wóu hij nu.... Het maken weer zooals vroeger, toen hij nog leefde voor zijn wérk
alleen, en voor Til, Liesje, Cootje, de anderen die bij hem hoorden.... Toen hij nog
werken kon, denken wat hij wou, schrijven wat hij wou, onbelemmerd.... In smart
en zelfvernedering, ook toen soms, maar zuiver, zuiver, zonder die muren om zich
heen, muren met oogen, die op hem neerstaarden....
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De boomen ruischten, de struiken ritselden.... Maar eensklaps, daar boven hem,
tintelden de sterren, en hij zág ze! Hij zag ze.... oneindig ver.... bespeurde een groote
verruiming.... En zijn hoofd achterover werpend, in woordelooze smeeking, riep
Huib naar de sterren om steun in zijn nood....
De eerste moeilijkheid in deze nieuwe omstandigheden was: hoe te handelen met de
uitgaaf van Nells schetsenbundel. Deze alsnog te weigeren ware zeker het meest
afdoende - maar haast onmogelijk. Ook tegenover haar ouders, Til.... Huib besloot
met Van der Kamp te praten, hem de verdere zorg voor de uitgave over te doen. Maar
ook dit was een ding op zichzelf en niet gering te schatten: wat moest hij als reden
opgeven? Hij zag er met benauwing tegenop.
Maar het moest nu eenmaal; hij zou dan wel zien hóe het ging; vertrouwen, als
zoo vaak, op een ingeving, de inspiratie van het oogenblik. Afwachten dus maar. En
het gebeurde op een morgen, een paar dagen later. Van der Kamp was op Huibs
kantoor gekomen om over andere kwesties te praten. Dit gesprek, schoon wat stroef,
als gewoonlijk, had toch geen onaangenaam verloop gehad. Ze stonden beiden op
om uit elkaar te gaan, toen Huib, als terloops, nog zei: ‘O ja, zeg.... wat ik je vragen
wou.... die bundel van juffrouw Beukers, zou jij die verder voor je rekening kunnen
nemen....? 't Lijkt me beter’.
Reeds afgewend had zich de ander. Nu keek hij opzij, wat verbaasd-achterdochtig.
‘Die bundel van juffrouw Beukers....? Hoezoo?’
‘Wel.... och.... ik spreek haar verder maar liever zoo min mogelijk.... Wat woorden
gehad.... Je doet er mij genoegen mee....’
‘Hm.... Ja.... Maar zouden we dan eigenlijk maar niet beter doen, er geheel van af
te zien....? Een onderneming heeft het me nooit geleken....’
‘Een onderneming? Och nee.... Maar 't is een goed boekje.... En je weet, het contract
is ontworpen, het eerste vel in proef gegeven zelfs.. Nu nog weigeren zou al te hondsch
zijn.... Dat gaat niet’.
Van der Kamp hield zijn oogen neergeslagen. Hij stond te plukken aan de ziekelijke
haartjes op zijn bovenlip. ‘Hm.... ja.... maarre.... wat is er dan nou eigenlijk in-eens?’
Hij keek even naar Huibs gezicht en vervolgde, licht smalend van toon: ‘Ik dacht
juist dat je.... bizonder intiem met dat juffie was’.
Huib ging voor zijn schrijftafel zitten. ‘Bizonder intiem.... zoo.... dacht je dat..?
Enne.... hoe kwam je dat eigenlijk te denken?’
De ander plukte weer. ‘Zóó maar.... Ik geloofde het maar zoo.... Een opmerking....’
‘Zóó maar?’ Huib werd warm. En o, die inwendige kriebel altijd, als
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hij praatte met Van der Kamp. ‘'k Begrijp er weer niets van. Spreek je toch uit
alsjeblieft’.
‘Nou ja....’ Een minachtend-spottende trekking kwam éven in 't slappe gezicht. ‘'t
Is goed, hoor.... Ik zal dat bundeltje dan wel op me nemen... De exploitatie zeker
ook.... En.... had je verder nog iets?’
Rechtop uit zijn leeren bureaustoel stond eensklaps Hoogland. ‘Wil je me
rekenschap geven alsjeblieft van je allerzonderlingste houding.... Wat ....wat bedoel
je.... wat insinueer je?’
Nu toch wel hevig geschrokken, zeer bleek-ineens, een stap teruggeweken zelfs,
als verwachtte hij klappen: ‘Insinueeren.... ik....?’ Maar zich in het volgende oogenblik
terugvindend: ‘Neem me niet kwalijk, Hoogland, maar met zoo driftig te worden....
Ik zei toch immers niets dat.... waar je zoo kwaad om hoefde te worden....’
‘Zoo kwaad niet? Zoo kwaad....? Als jij een verdenking uitspreekt, een insinuatie,
tegen mij en tegen een meisje waar ik belang in stel? Hoe kom je er in godsnaam
bij? Omdat Nell.... omdat die juffrouw Beukers mij nogal dikwijls hier is komen
spreken zeker. Ze kwam tevens bij ons aan huis, als je 't weten wilt.... verd....!’ En
eensklaps - hij begreep zichzelf niet op dat moment - had Huib een marmeren
presse-papiers in zijn hand genomen; een beweging maakte hij als wilde hij zijn
mededirecteur het ding naar het hoofd gooien; dan, plots, ermee hamerend op zijn
tafel, herhaalde hij een paar maal, gesmoord: ‘Godverdomme!’
Van der Kamp was een godsdienstig man, te hooren vloeken ergerde hem hevig,
ja was het eenige misschien dat hem tot zekere mate kon opwinden. Hij werd grauwig
bleek; en vochtig waas glom boven zijn wenkbrauwen. ‘Bij je aan huis?’ zei hij met
smadelijk vertrokken mond. ‘Hm ....ja.... dat beteekent heel wat! Alsof ook dat andere
mensch, die.... hoe hiet ze ook.... Janne Terwijne niét bij je aan huis komt!’ Snel was
hij, dit zeggend, weer een tweetal stappen naar de deur geweken, en keek op zij naar
Huib, een grimmige wrokflits in zijn vaal gezicht; dán plotseling schrik en angst.
Een oogenblik scheen het inderdaad, of Huib zich op hem werpen ging. Hij richtte
zich zoo recht mogelijk op, zette zijn schouders achteruit; zijn onderkaak kwam naar
voren. Met wijde oogen van woede keek hij naar 't menschengezicht daar tegenover
hem, het bleek-zweeterige gezicht met de harde haarpiekjes, dat nog even met de
oogleden pinkte, ze daarna neersloeg, bang als een hond. Een stilte was er als na een
gruwzame beleediging. Toch gaf in dit eene oogenblik, waarin zijn leven als stilstond,
deze eene seconde van hevige luciditeit, Huib zich rekenschap, dat van beleediging
geen sprake was. De waarheid was het, wat die ellendeling daar gezegd had,
afschuwelijk en vernederend, maar de volle waarheid....
‘Ga weg!’ barsste hij los. ‘Wèg....! Of ik pak je bij je strot!’
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Van der Kamp, mummelend nog even iets onverstaanbaars, ging inderdaad terstond.
En Huib zonk terug in zijn stoel. Hij staarde voor zich uit, klemmend zijn vuist nog
om dien steenen presse-papiers, zachtjes schuddend het harde ding. Zijn luciditeit
was weer verdwenen; als verbijsterd zat hij, kon zijn gedachten niet verzamelen....
Zoo ver dus was het met hem gekomen. Zóó ver, dat hij zoo iets zich moest laten
zeggen. Moést, want het was wáár! Om dol te worden.... dol van woede, schaamte,
ellende.... dol van verzet!
Toen hij een weinig tot zichzelf begon te komen, was dit zijn eerste, maar aanstonds
zeer heldere gedachte: samenwerken met Van der Kamp was thans bijna een
onmogelijkheid geworden. En hij was het, Huib Hoogland, die het veld ruimen moest;
hij, steeds de ziel van zijn zaak; het ging niet anders meer; hij had het er, in zeker
opzicht, naar gemaakt. Vreemd alweer, welk een wonderlijke opluchting, méér haast
dan spijt of bitterheid, deze plotselinge zekerheid hem bracht. 't Moest dus maar uit
zijn, en dat zoo gauw mogelijk. Den volgenden eersten Januari.... Een half jaar nog,
't was lang genoeg....
Och, als hij 't allemaal goed bedacht, dan wist hij het allang, al jaren eigenlijk.
Hij was veranderd; hij deugde niet meer voor den handel, ook niet voor dézen
handel. Zelfs al was hij alléén directeur gebleven: bij al het mooie en bevredigende,
illusie-wekkende vooral, zooveel lag er ook in dit vreemde, halfslachtige vak, dat
hem tegen de borst stuitte. In dit zonderlinge middending - aan den eenen kant een
prachtige cultuurtaak, aan den anderen: gesjacher-in-geestelijk-goed, exploitatie van
het heerlijkste dat uit menschen voortkwam. O ja, o ja, hij wist het wel - hij had dat
alles immers al zoo vaak in zich zelf bekeken - het kón eenmaal niet anders, in onze
algemeene koop- en verkoopmaatschappij; wie niet meêsjacheren wou moest ten
onder gaan.... Doet er ook niet toe, had hij zich altijd weer gezegd; 't is ermee als
met ten oorlog gaan, weigeren heeft geen redelijken zin, is egoïst en pedant
daarenboven; wat zoovele van je medemenschen geduldig doen, dat kan ook jou niet
vernederen....
Maar.... als het eens niet meer zou hóeven....! Als hij er tóch eens kans toe zien
zou, Til en Liesje en zichzelven te voeden, te kleeden, hun een behoorlijk bestaan te
verschaffen, met geestelijk werk alleen, puur scheppend of critiseerend werk, waarbij
hij niemand exploiteerde....!
Te beproeven zou het zijn....
O, maar met alles wat verder zijn leven vulde zou 't dan ook uit moeten zijn,
héélemaal uit en voorgoed.... Eén hartstocht: het werk; één doel: deugdelijke dingen
maken.... Leven voor schoonheid alleen; bóven roem, bóven alle genot!.... Zuiver
werken, overgegeven.... néén, zoolang dát
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er was kon het nu eenmaal niet.... Wist hij het soms niet bij ondervinding....? O God,
maar Janne, Janne....!
Ziel, mijn ziel, wring u omhoog!
Naar huis toe loopende, door zon en zomerwind, langs een plantsoentje waar een
tremhalte was, vond Huib daar Ten Doescate staan, den schilder. Klein mannetje
zoo in het wijde licht; zijn zwarte flambard op, de grijzende trompettersnor rond
krullende over den mond, stond hij soezerig te kijken voor zich heen.
Ze drukten handen. Met vriendelijk stralende oogjes, wat klein getrokken voor de
zon, keek zijn oude vriend tot hem op.
‘'k Ben weer 'is op verf uitgeweest. 't Is een toer, jong, 't is een toer. Al m'n geld,
weet je, gaat er aan op. En geen enkele gouden medaille meer. Die gaven vroeger
nogal eens uitkomst.... Ja, als die vrouw van mij geen novellen meer schreef.... Maar
dat doet ze flink, hè....’ En hij lachte, proestte, met innige vroolijkheid; een zonderling
geluk schoof in Hoogland binnen; ze praatten nog wat, vertrouwelijk, met enkele
woorden maar, zooals oude vrienden doen. ‘Kijk’, zei Huib, ‘zie je die man daar?
Dat is nou de rijkste meneer van heel Amsterdam, bankier en handelsman natuurlijk....
Zou jij met hem willen ruilen, Does?’
‘Ik? Ruilen:?.... Zeg, als je me nou.... Met geen engel of geen duivel! Ploeteren
maar, hè? Ploeteren.... 't Is toch zoo zalig....’ En hij proestte weer.
Daar kwam zijn trem aan. 't Oud wordende mannetje stapte op. Hij bleef op het
achterbalkon staan en wuifde met zijn hand naar Huib, één oog dicht geknepen voor
de felle zon. En - of het kwam door die zonneschijn alleen? - het leek of hij stond in
een helle halo, hem badend in teeder en innig licht.... hem heiligend....
‘Ik ook.... ik ook ben kunstenaar....’ mompelde Huib, weder doorloopend.... En
geluk overstroomde zijn hart.
(Wordt vervolgd).
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Zomer,
door Frans Bastiaanse.
Toen het dan middag werd en de zon brandde en blaakte
Was 't, dat de zomer met zijn overweldigend groen
En onverzaadlijk licht het onverganklijk maakte,
Dat werd geboren uit d i t vluchtige visioen:
‘Een ranke meisjesromp gespannen achterover;
De strak gebogen lijn, langs teedren rozeknop,
Heenstijgend naar den hals en 't hoofd, dat van het loover
Ving, over vallend haar, den gouden weerschijn op.
De traag-wiekende dans van vlind'r, in den mat-gouden
Schemer van 't moerbei-blad zijn eindlijk doel nabij,
Die, geel op 't incarnaat, de vleugelen samenvouwde
Rustend op schouderblank, dat brozer leek dan hij;
Tot de halfopen mond in droomerig begeeren
Boog naar de hand, die trok de moerbei van den tak
En, na de korte rust, den vlinder weer deed keeren
Naar 't strakke blauw, dat niet dan 't geel der wieken brak.
Toen werd het donker oog door 't ooglid afgesloten,
Maar, tusschen lippenrood gepurperd door de vrucht,
De pracht van tanden blank een oogwenk zich ontblootte
En aan den mond ontsteeg dit zalig van een zucht:
““O! zomer, zomer mijn! raak met uw weelde weder
Dezelfde lippen als gij deed een ander jaar....””
Toen boog er een gelaat zich naar die lippen neder
En of 't de zomer was, zij werden 't niet gewaar.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

259

Samendrift, (fragment)
door Roel Houwink.
UIT nevel van bewustzijn doemde morgenschijn en golfslag. Hij lag op de knarsende
bank zonder aandacht gestrekt, de handen klemmend om de roestige stangen van het
zonnescherm.
Doellooze uren doorzongen de branding, zon lichtte, onder blind-schuimende
golven sloop verraderlijk de donkere zandrug nabij.
Toen over zijn oogen de slaap - als een zachte, warme hand - vergleed, stond het
schip recht op de kust.
Hortte de gladde vaart. Schreeuwen wierp hem af van den uitersten droom. Ontzind
bedansend den schokkenden bodem hervond hij zich in een brandende stortzee.
Losgerukt touwwerk sleurde hem van den been, zijn vingers klampten aan de
verschansing. Het razende water beukte zijn kracht.
Genadeloos ging hij onder in een kolking van donker-groen licht.

I.
Zij sloot de stille luiken van het huis.
Het doodsbericht lag in haar handen.... de witte letter-reepen vloeiden trillend
saâm.
Tegen de kanteling van haar bestaan rechtte zich niets: gedragen naar onwezenlijke
verten, door diepten duister omringd, schreden de eerste dagen over haar heen.
Vallende stond zij op, bezon zich niet, wankelde wederom.
Schuilhoeken besloten zwarte kwellingen. Het avondlijk licht bette haar eenzaam
gelaat: bloem gespiegeld bleek en mat, liet haar handen in dorrende schaduw.
Weerloos kaatsten oogen - smalle vlammen - in het verzonken glas, lippen
beefden....
O, deze uren! geen tranen verteederden, geen troost naderde.
Aan de tafel zat zij, oud en zorgelijk, de naald bekrassend haar blanke nagels, haar
blik omfloerst.
Geen lach ontwaakte, geen zon.
De meid deed haar werk zonder lied, haar zachte schreden verontrustten den
doods-schemer niet; alleen de klokken bleven luid.
Menigmaal tastte haar hand naar den slinger, maar de tijd gleed tusschen haar
vingers: voorbij, voorbij.-
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Over de breede trap haastte zij zich naar het eenzaam bruidsvertrek: het bed praalde
met witte kleeren, achteloos geplooid, en tuberozen; op de kaptafel flikkerde nog het
spirituslicht.
Zij doofde het met een snellen, scherpen zwaai: een mes, dacht zij, dat mijn leven
verslaat.
En het sluipend duister bewoog haar tot vlucht.
De meid stond, rood-bekreten, haar wederkomst te wachten onder het hooge
ganglicht. Bij elkaars aanblik verstarden hun oogen, zij hieven de hoofden, de handen
troostend gestrekt. Zij omarmden elkander.Middernacht kondigde zich in een duldeloos zwijgen aan: de meid sloop naar haar
kamertje, zij legde zich uitgeput op den divan.
Het donker omhulde haar eenzaamheid, slaap en droomen wisselden; bij
tusschenpoozen verhief zij zich angstig: een wingerdrank ritselde aan het venster,
een deur sloeg. Tegen den morgen doofde haar verbeelding, zij sliep zwaar en gerust.
Toen zij ontwaakte stond over haar gebogen Jaap's zuster. Zij schrok van het stille,
witte gezicht, wilde haar iets vragen, maar dieper daalde in haar oogen de sprakelooze
smart en reikte tot haar dagelijksch bewustzijn terug: op den schoorsteenmantel
fladderde het telegram.
Zij maakten een korte wandeling, troebele zon bescheen de heesters die het verdord
gazon omzoomden. Hun oogen gingen over deze dingen met een mededoogen, dat
henzelf verschrikte. Het eendre leed bleef scheemrend beiden omhangen, doch zij
aanvaardden het in een zoo natuurlijk beeld, dat zij er het eigene niet door herkenden.
Na een slinkschen wegbocht traden zij op den uitgang toe: de witzwarte manchet
van een verkeersagent stoorde hun verloomden tred, zij haastten zich zonder verwijl
voort langs de gonzende trottoirs naar haar woning in de villa-wijk; vallend blad
begeleidde spottend hun tocht: herfst.
Dèzen troost gaven zij achteloos nog uit handen, hoewel beschaamd over wat zij
van elkander hielden voor goed-bedoelde sentimentaliteit; het kwelde Elly, die uit
hun samenzijn dagen van eenzaamheid dragelijk te maken dacht, het prikkelde Bertha
die, als oudere, slechts wijs en mild had willen zijn.
Thuis dronken zij luidruchtig koffie. De meid diende wrang-zwijgend, doch
gelijkelijk nerveus. Het kille zilver en glaswerk bleef vaal, hoe ook de hooge boog
hunner stemmen zich spande naar warmte en zon.
Dit sloopte hun moed nog voor het einde van hun samenzijn. Uren sleepten hen
langs grauwe vlakten voort. Zij zaten, elk in een fauteuil gedoken, hun slank-beringde
vingers wezenloos gespreid in het schaarsch namiddaglicht. Op de porceleinen
wijzerplaat teekende zich de stand van vertrek aarzelend af. Bertha verrees met een
korten ruk, Elly omklemde haar hand. Zoo stonden zij tot de half-slag rinkelde....
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Zij liep naar de serre: op den spoordijk gloeiden de rails in een rossig licht. Zij
wachtte, de wolken zakten omlaag, een vogel scheerde het wuivend riet. Wachtte.
De trein stoomde schokkend voorbij.
Zij tuurde voor zich uit, verzonken in den droom van zijn komst: om dagen, hel
van geluk, sponnen zich haar herinneringen.
Het schemerde, toen zij ontgoocheld terugweek in de kamer, waar het rood schijnsel
der petroleumkachel haar beschermend omving.
In haar stoeltje zat zij met brandende oogen te staren in het donkere buiten. De
meid dekte zonder licht te maken, ze wilde helpen: kletterend viel een vork op haar
bord, een brok schoot los uit haar keel, warm en mild vloeiden de tranen langs haar
wang over haar sombere handen.
Boven het mat-glanzend damast sprong de straling der lamp luisterrijk aan. Zij at
met blijmoedige aandacht, de schalen spiegelden haar klaren blik. In lange teugen
dronk zij de goudelenden wijn, extatisch flonkerden haar ringen....
En weder beklom zij de trap naar haar slaapvertrek: enkel een witzijden lint lag
nog op den grond. Zij ontkleedde zich vlug, want zij voelde zich koortsig en moe.

II.
Reeds twee weken logeerde zij bij Bertha. Het was vriezend weer, haar gang - tusschen
lamp en ster - werd sterk, eleganter dan ooit het schuchter bewegen van haar lichaam
in den weelderigen bontmantel. Veel malen werd haar blik gekruist, doch zelden
sloeg zij acht op hetgeen haar omgaf. Wat zij weerstond bleek huldigend en duister
tegelijk.
In den foyer van den Grooten Schouwburg stelde Bertha haar aan twee collega's
voor, een wiskunde- en een geschiedenis-leeraar. Na afloop brachten zij hen thuis.
Hun correcte stemmen gleden aan haar denken af.
Haar kamer - dien nacht - was blank van maan. Huiveringen doorijlden haar smalle
leden, de wind verging in een ademstoot, aan de ruiten tintelde vorst.: het schip
hooggetild, de zwaai zijner armen een dreigend schaduw-vlerken over haar witte
rust.
Zoodra zij ontwaakte - haar slaap was licht - stond om haar de windlooze ruimte,
hulploos doorschreid.
Het snikken wekte Bertha, die naast haar sliep. In den killen schemer vergrootten
hun oogen. Alléén, met den warmen troost hunner lijven, lagen zij teeder omstrengeld.
Een milde sluimering dreef hen den morgen tegen.Hun lach bezong een schuimend bad, maar menigmaal toefden ze onder het kleeden
schuchter voor den bewaasden spiegelkast.
Temidden van een woordeloos geluk, bracht hen de juffrouw thee. Zij
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stamelden verward een groet en - vóór den neerslag van hun bloed - grepen hun
handen zich ontroerd.
Een blik op de klok bekortte het ontbijt. Elly bracht haar.Voor het gymnasium stonden de jongens in groepen. Terwijl zij afscheid namen,
groette Bertha bedeesd: zij zagen tusschen de spiegelende tochtdeuren haastig een
gestalte verdwijnen.
Elly liep alleen terug langs de morsige gracht, mot-regen omhuld, als een schaduw.
In den grijzen droom-nevel doolde zij gedachteloos, tot de schreeuw van een venter
haar wakker sloeg: een handwagen schoof knarsend voorbij, uit de borstelige
Jodentronie gluurden bangelijk twee smeulende oogen.
Schrik stak haar borsten, zij ontkwam tusschen de menigte, blozend en met een
vreemd-verstarden lach, dien zij behield tot op den drempel van haar slaapvertrek.
Daar barstte zij in snikken uit, smart wierp haar neer, ganschelijk ontkracht.
Zij hoorde zich de deur nog sluiten....
Toen gleed zij in een nieuwen droom: licht lag getroost in haren schoot, een ijle
zon hielden haar handen. Het venster viel open: blauw. Zij rilde, trad voor den dooden
tuin: ijs dekte het smalle vijvervlak, een kraai vlerkte op.... een merel floot. Zij hield
den adem in.
Sloot. Nog zong het, en waar zij ging, zong het dien dag.Bertha begroette zij aan den trap met betraande oogen. Het geluk mengde in de
lage kamer dartel hun lach.
Zij rustte na de koffie, donzen mijmer doorvlotte haar sluimering:
Traag en aarzelend vloeide haar leven open. Kimmen verbreedden. Bijna vergeten
schrijnde ergens haar leed. Klaar naderde uit de verte een licht en omgaf haar met
juichende stralen. Zij richtte zich op....
Ontwaakte. In een laag stoeltje zat Bertha naast de divan te haken. Elly glimlachte.
Zij namen elkaars handen, bedolven onder een haastige schemering.
's Avonds troffen zij op een wandeling, de beide collega's van den vorigen dag.
Zij dronken gezamelijk thee bij Riche.
Van Helst, de oudste, sprak met Bertha; Barger, die naast Elly zat, zweeg. Achter
het bewasemd raam dreven de schimmen der voorbijgangers snel heen.
Haar denken volgde het nerveus gesprek, haar oogen draalden aan een hoek van
marmer tafelvlak.
Barger trok afwezig aan zijn sigaar, maar om zijn mond speelde nu en dan een
verlegen lachje. Een schok doorvoer zijn lichaam toen Elly hem aankeek. Hij begon
met afgebeten, nauw-verstaanbare woorden, doch langzamerhand bevrijdde zich zijn
heldere stem en jongensachtig werden zijn gebaren terwijl hij vertelde van een wilde
vacantie-tocht over
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de Zeeuwsche eilanden. Van Helst en Bertha knipoogden verstolen bij een al te
uitbundigen lach.
Zij brachten hen, druk pratend, thuis. Het afscheid was licht en vriendschappelijk.
Onder de gestrenge straling der portaallamp herkende hun driften zich in een
verrukt omarmen.Maar dien nacht lag zij in haar bed, huiverend, eenzaam, en schreide zich met
kleine herinneringen zachtkens in slaap.De morgen ontving haar met zon. Verwonderd bewoog zij door het rulle licht.
Haar oogen, gevlucht uit de grotten der nacht, bestaarden ontroerd de bonte schittering
van een kristalflacon. Een bloem ontlook aan hare hand, die zich aandachtig legde
om een verweerden waterkruik. Minuten vloden in deze droomerij.
Een lach verschoot, een dwaze lach! Maar leniger plooiden de stugge lippen.
Zij richtte zich in den komenden dag, stootte de ramen van een. Vorstlucht stuwde
tegen haar kloppende keel, ontvreemdde - duizelingwekkend - kortstondig haar rust.
Toen trad zij met zekere schreden de woonkamer in. Het ontbijt stond voor haar
klaar tusschen de hoekvensters van het erkertje; tegenover Bertha's bekruimeld bord
schoof zij aan, het ochtendblad hing onopgevouwen over de stoelleuning.
Blauw-vonkend gleed, met tusschenpoozen, de knettering der trambeugels voorbij.
Dit teeken van onstrembaren vaart - ijlend tot haar bloed - scherpte haar aandacht
keer nà keer; van elk zacht verlangen bevrijd, het nutteloos verleden verwerpend en
moedig bereid tot een nieuw bestaan, beraamde zij haar vertrek. Even bond haar
Barger's naam, doch zij schrok terug voor den vlucht harer gedachten.
Popelend van verwachting wandelde zij door het berijpte park: sluiering blauwde
om haar glimlach.
Blozend kwam zij thuis, maar onder het ironisch zwijgen der vriendin verliep bijna
haar plan. Stug werden hun woorden, tot een verlegen deurklop ontspanning bracht.
Barger stond op den drempel. Bertha noodigde hem binnen, hij zette zich tusschen
hen aan de onafgeruimde koffietafel. Spelend met een vork excuseerde hij zijn bezoek:
namens Van Helst kwam hij beiden inviteeren voor een Schäfer-matinée aanstaanden
Zondag.
Elly weigerde bijna bot, zeide dat zij reeds morgen vertrok. Beleefd drong hij er
op aan het vertrek dan tot Maandag uit te stellen, doch hij lette op haar antwoord
nauwelijks. Bertha kon een bitterheid niet bedwingen:
‘Als de oogst niet te gering is, gaarne’.
Hij lachte zijn argeloozen jongenslach, maar in zijn oogen twinkte achter
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de ronde brilleglazen spot. Elly, resoluut, vermeesterde de stilte die na Bertha's
onbeheerschte woorden viel en liet hem uit.
Van de trap daalde hij trotsch en gekwetst; door de spijlen zag zij hem na,
droomerig.

III.
Aan den uitgang nam de meid haar valies over. Zij gingen den kortsten weg, hun
gehaaste stappen weerkaatsten in de stegen. Op het Oranje-plein scheidde hen het
verkeer.
Ademloos bereikte zij alleen het huis, ontsloot. Het late middag-licht sloop terug.
Zij tastte naar den knop der huiskamerdeur.
Op het buffet stonden een paar theerozen, in den open haard gloeide koesterend
het vuur. Dadelijk schoof zij de gordijnen dicht en ontstak de schemerlamp.
Zacht-roode schijn verinnigde de wanden. Zij hief het hoofd op naar het Angelus
van Millet dat onzeker belicht boven den divan hing. Vrede doorstroomde haar.
Toen zij om zich te verfrisschen de slaapkamer betrad, lag haar bagage reeds op
de schraag. Neuriënd pakte zij uit, gaf de meid haar reis-geschenk.
Een wijde vreugde bevatte haar maal. Na den eten overwoog zij het andere:
bedankte Bertha voor haar gastvrijheid en schreef om een exemplaar van het laatst
verschenen leeraarsblad. Tusschen paperassen uit grepen haar vingers nerveus den
dokters-bul.
Lang lag zij wakker, van gedachten doorstormd. Over haar kwam de slaap als een
lentedag....
Droomend: Barger met Jaap's oogen, die haar handen hield. Zij wandelden een
landelijken horizont tegen.
Zij besefte dit 's ochtends vagelijk, zonder kwelling.In de kamer danste zon. Zij baadde zich, blozend verdiept in eigen schoon,
glimlachend om den uitbundigen val van heur maagdelijk haar, en vertrouwelijk
snoerde zij het hemd om haar raggen hals, tot zij - bleek van ontroering lichts
weergalm ontwaarde in den teederen roep harer borsten. Toen doken haar oogen
beschaamd, en hulpeloos omklemden de schamele handen het purperen kouseband.
Leed vertroebelde haar blik, maar zij ontzag zich niet: kleedde zich zonder
overhaasting.
Het angstig spiegel-dreigen geleek een duistere monding der oneindigheid. Als
een open kelderluik - grondlucht verraadt diepte - sperden kaken hun zwarten grijns.
Sidderend ging zij er aan voorbij naar de tuinkamer, waar het ontbijt voor haar stond
gedekt.
De rails op den spoordijk vonkten in scherpe zon, blauw tintelde daarboven een
klare lucht. Bloothoofds betrad zij het terras, leunde tegen de gesloten serre: zalig
vocht tegen den strakken winter haar bloed.
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Den ganschen ochtend zwierf zij over de bolwerken, beklom top na top.
Lang-ademend overzag zij de stad: telde torens, fabriekspluimen,; de nijvere geluiden
hurkten saâm aan haar voet. Zij luisterde met oogen wijd en vaag....
Maar kreten, schel den dreun ontstegen, voeden krampend haar menschelijk hart.
Zij voelt het zilte vloeien van tranen.
Ziet twist en bloed. Een nevel omzweeft haar verbeelding....
Beneden haar strompelt in een slop rauwkuchend een blonde slungel; elke aanval
rijt zijn mager lijf uiteen. Plotseling gutst uit zijn mond een straal vaal-rood op het
morsig keibeslag.
Vertwijfeld prangen haar handen den jagenden boezem, zij wankelt den heuvel
af. Aan den ingang der steeg ligt het in elkaar gezakt lichaam, omringd door
hoofd-schuddende buren. Zij staart voor zich uit ver over hun nieuwsgierige blikken:
de zon hangt boven de stad als een verstarde stralenkrans.
Sombere muren ontnemen haar schreden moed, maar wenden kàn zij niet. Zij
sluipt langs blikken vensters, door hoonlach nagezet, op elken straathoek tart een
gore bedelhand, verschroeide oogen zuigen zich gluipend aan haar geheimen vast.
Een vette walm verstikt de weeklacht van haar stem. Schaduwen rennen haar na.
Vanwaar? Haar voeten weigeren. Dan springt een kind, door kameraadjes opgejaagd,
wild-schreiend in haar arm.Koesterend drukte zij tegen den bontkraag het verschrikt, bekreten gezichtje, de
versleten schoentjes bungelden machteloos tegen het groene laken van haar mantelpak.
Verlegen weken de anderen terug.
Zij zette hem op den grond om een dubbeltje uit haar portemonnaie te halen en
vroeg waar hij woonde. Smerige vingertjes en een dik stemmetje antwoordden.
Zij belde voor hem aan, maar hij verdween op een sukkeldrafje terzij van het huis
in een half-overdekte gang tusschen handwagens en stapels pakkisten.
‘Ben u van armezorg?’ teemde uit de deuropening een liederlijke vrouw en troonde
haar binnen.
Zij ging. In den poel van ellende hield zij haar liefde ten doop.
Aan haar rokken rukte een half-naakt kind, een bijna volwassen meisje lag ronkend
en bezoedeld in een kamerhoek. De lamp met rood papier omspeld kroonde een
beroete schijf, doorbuigend, onder zwaar gestamp.
Zij sprak.... en het geraas verdween. In deze stilte zong hoorbaar een bovenaardsche
vreugd: haar weelde zeeg wrang en verschrompeld van de dwaas-beringde handen.
Elk sieraad legde zij berouwvol af.
De vrouw spoog nijdig op den vloer en gromde: ‘Krijge' me nog steun?’
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Verward zocht Elly in haar tasch en wrong tien gulden in de gore vuist. De deur viel
snerpend dicht.
Smart-bevangen bereikte zij haar huis.De middag verliep: behagelijk lag zij op den divan, bloemen omgeurden haar
gepeinzen en amber-blank rustten de onder het hoofd gevouwen armen in de gevlamde
kussens, prijsgegeven aan den tragen tijd.
Zij at moeilijk, reeds lokte een verlangen dat zij niet ontwijken kon.Avond-straten ontvingen haar, booglampen schoorden haar weg, winkellichten
zogen haar frank in hun toovering.
Een zoet parfum vleide zich aan haar bevende neusvleugels. Even gleed het bont
van haar schouders terug; terzij stokte een mannestem.
Fijne sneeuw begon te vallen in dichte warreling, zij liep blindelings voort tot zij
ruw naar een portiek gedrongen werd.
Vluchtend herademde zij op de brug naar een buitenwijk. Zij dwaalde - een
benauwde droom - door de gelijke rechte straten, maar zachte stappen repten zich
achter haar en zangerig riep een stem:
‘Kind, wil je niet schuilen?’
Elly wendde schuchter het hoofd om: een kleine, rosse vrouw stond met gestrekte
handen tegenover haar. Zij naderden elkander voorzichtig. Eén oogenblik rilde ze,
toen sloten - de opalen vingers haar medelijdend in hun vochtig-warmen greep.
‘Ik zag je fladderen, onrustig vogeltje....’
Elly schaamde zich diep, maar zij was tot antwoorden te moe.Myra beklom vóór haar de steile, donkere trap, haar kamertje lag aan de achterzijde
der tweede verdieping.
Een wrakke kleerstander droeg hoed en mantel.
Hoe vonden zich hun blikken in het krom-weerkaatsend glas! Het zijderuischen
omzweefde hun ijlen ademtocht.
Om de rood-stralende petroleumkachel schaarden zij twee stoelen. Het druk met
prenten overprikt behangsel doemde nu en dan uit den schemer op, aan het gebarsten
plafond huiverde een lichtkrans wild-wiekende schaduwen.
Elly wachtte, doch Myra zweeg. Zoo zaten zij minuten sprakeloos, elkaar bestarend
en wat hen deernisvol omgaf.
Plotseling besprongen radde woorden trots en eenzaamheid, droeve fluisteringen
werden tot een biecht: zij zonken in elkanders armen. Toen lachte Myra en zij wierp
het zware, losgewoelde haar zorgeloos achterover. Elly strekte verrukt haar lichaam,
nemend uit den openliggende zilveren koker met dwazen zwaai een cigaret. Glazen
wachtten op het dressoir.
Zij dronken vreugd, dampten vergetelheid, hart-brekend kermde ergens een
grammophoon.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

267
Daarna ontlook de stilte, als een zuiver-witte bloem; doch onmeedoogend toonde zij
haar wonden.
Elly schreide. Myra omklemde dapper het snikkend gezichtje.
- Het is gauw voorbij.
Dan boog zij haar helle oogen in Elly's schoot en de warme zaden harer tranen
bevruchtten beider lot.
Door ongerepte sneeuw waadden haar voeten huiswaarts.

Intermezzo.
Zijn jeugd vlood rimpelloos tot - korten tijd na elkaar - zijn ouders aan dezelfde
ziekte bezweken. Hij was vijftien, in de tweede klas van het gymnasium. Zijn oom,
die als hervormd predikant op een groot dorp in het Oostelijk deel der provincie
stond, nam hem mee. Dagelijks reisde hij naar Winschoten heen en weer.
Toen hij in Groningen student werd, zette zijn leven aarzelend in: op zijn kamer
verdroomde hij het bitter-uur, bij niemand sloot hij zich aan. Zijne medestudenten
bespotten de zachte eenzelvigheid, waaronder zijn levensangst nerveus verborgen
bleef.
Problemen trokken hem des nachts uit den slaap, dan werkte hij tot de morgen
zijn walmende olie-lamp verduisterde en legde zich bij lichts nadering met kloppend
hart te bed.
Zondags - hij ging zelden ter kerk - maakte hij lange wandelingen in den omtrek,
steeds door den hond van zijn hospita begeleid. Tegen den avond slenterde hij afgemat
door het park terug.
Zóó wentelde het trage wiel van zijn bestaan tot op een lentedag zijn leven stralend
openbrak.
Aan het raam van zijn slaapkamer riep de wind. Hij boog zich in nachtgewaad
beschroomd uit het venster: bloesemregen zwierde over het bedauwde gras. Zijn
magere handen extatisch gespreid.
Schampere lach deed hem krimpen van schaamte. Een bakkersknecht zwaaide aan
den overkant een druipenden zwabber. Terug in het dompe kamerdonker tuimelde
gescheurd de ranke vaan zijner vreugd.
Doch moediger gaand door het open land, na een sluiken tocht van slop tot slop
onder grauwen rook en walmen-dans, ving te zingen zijn eenzaamheid: weiden
mengden zich blauw aan den lenigen einder, wolken vergleden speels in de neveling.
Zoo dronken zijn oogen nooit!
En hij greep het geluk van de zoomen der wereld: jong lag de aarde aan zijn hart.
Het kiemen bevlagde den kreet zijner armen ontzaggelijk, groene gewulven betredend
met veerenden voet, het licht sloeg golven tegen zijn borst. Over zijn verrukkingen
kromde zich de oude hemel glimlachend.
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Wachten werd marteling, hij ijlde vooruit in de zilveren zon, slooten rimpelden onder
zijn sprong, zwatelend deinde het riet.
Een boerin gaf hem brood en koffie. Terwijl hij at, kropen de kinderen schuw
naderbij, maar op den deel speelden ze te samen blindeman en menigeen raakte
juichend gevangen in zijn zeker-tastenden greep.
Nagestaard liep hij de berkenlaan af, lente wiekend boven zijn hoofd. Het lengen
der schaduwen vreesde hij niet, noch de aanrollende dampzeeën. Stug zette hij zijn
weg voort door den stervenden dag. Aan het laatste licht leunde zijn lach en kerfde
de stilte.
Lampen schommelden op de vaart, het water klotste gulzig de schoeiing,
scheerlings het vluchtend halmgewas. Midden in den nacht flonkerde het sterrenheir
der stad - lonken naar zijn vermoeide oogen - gierig verraad. Doch hijgend weerstond
de schriele lokstem zijn ontwaakte geest, schoonheid-omkranst. Hij keerde zich tot
den mond der duisternis, werd beker en dronk beide, en doolde lust-verloren achter
de grijze schim zijner eindigheid; zelf hooggetogen, wandelend over de wolken
maantapijten. Geen val-angst tartte zijn evenwicht. Droomen-omweven volbracht
hij den eersten hemelgang. En hervond zich wonderlijk: staand onder het ronde
schijnsel van een straatlantaarn nabij zijn huis.Dit de vrouw: donker, slank en vermetel.
Hij bereisde nà zijn doktoraal en vóór de aanvaarding zijner leeraarsbetrekking
voor zijn genoegen Zeeland.
Aan de morgentafel van het Abdij-hôtel trof hem haar lachende stemschittering
warm in het overschaduwd vertrek. Zijn blik raakte den haren....
Op het somber plein straalde zijn vreugde, verwachtingsvol galmden zijn stappen
door het poortgebouw. Haar lichte voeten weken naar de vonkende fontein. In
duizelend licht verloor zich haar gestalte. Hij zwierf door leege witte straten....
Tusschen kramen en volk waarde haar lach. Zoekend schuifelde hij voort in het
gedrang. Eindelijk bereikten zij elkaar. Hun overmoed mondde in dwaze scherts:
een kom stiet hij onhandig aan scherven. De koopman streek het geld gramstorig op.
Gearmde boerinnen met glimmende koppen scholden hen na.
Zij liepen een smalle zijstraat binnen: het rumoer vloeide weg, stilte sloop loom
om hun schreden, Zij waagden het niet elkander aan te zien.
Aan den schaduwkant der huizen zochten zij koelte en rust, streken de zon uit hun
dansende haren. Achter een begroeiden kerkmuur vonden zich hun eerste woorden.
Zij lunchten in een klein restaurant, tramden langs het vredig-blauwend kanaal
naar Vlissingen. Over de duinen schaterde hun roep, de zee deinde
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gedwee aan hun trantele voeten en om hun verliefde hoofden zong driest een zilte
bries. Zij daalden tot den woeligen boulevard; achter hen was zilver de dag,
blank-stuivend het verre duin.
Het diner maakte den klank hunner stemmen gemeenzaam, uit den robijnen schemer
der glazen weerspatte het licht donker-verzadigd.
Maar toen hij lag, alleen in den wild-schommelenden nacht, krijschte zijn bloed,
en zijn vingers klampten het koele laken vertwijfeld.Een grauwe morgen omspande hun samenzijn: zij reden naar Veere, stalden onder
den toren. De wolken verspreidden zich.
Van uit de vierkante gelagkamer schouwden zij hand in hand over zee. Geluidloos
bewogen hun lippen, huiverend gingen zij in tot den droom.
Zij wandelden den lagen dijk af: zon bloeide open aan hun betooverd oog.
Zij keerden terug in een vergramde stad, door stugge straten sleepten zij hun
ontnuchtering. Dralende knieën beklommen het hardsteenen bordes. Zij talmden
somber om de leestafel: dreunend vielen de slagen van het carillon.
Achter den verschoten wand hoorde zij nog lang zijn stappen....
Toen hij beneden kwam, dof en vermoeid, vond hij haar tafeltje reeds verlaten.
Op zijn bord lag achteloos een couvert. Hij las haastig de groote ronde letters ten
afscheid.
.... of hij wel eens in Amsterdam kwam....
Een woord bleef schor steken in zijn keel. Doch uren later al - de trein stoof door
het zomersch land - lachten zijn oogen een blijde herinnering. En breed zwaaide de
aarde uit onder zijn vaart.
(Slot volgt).
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‘Augures!’
door A.E. Drijfhout.
Traag stijgt de maan boven verre wouden:
Geen waan, geen wil kan haar rijk weerhouden.
Wij staan bevangen, wij zijn bezonnen,
de norsche nacht is nog niet begonnen;
Nog zoeken onze oogen de lichte lucht
en speuren verlangend een vogelvlucht....
Wij zien den hemel zoo hoog, zoo ledig,
en roemen de velden, zoo vaal en vredig;
wij zeggen dat de avond een wijding bracht,
en schuwen de rust van de zwarte nacht.
Wij zijn beangst om alleen te blijven
en willen met praten den tijd verdrijven.
Wij willen met praten den dood wegjagen
en net als kleuters om sprookjes vragen!
wij willen met woorden den avond rekken
en toch is zijn licht niet meer op te wekken.
Wij duchten en huiveren, - zwijgend: - er gaan
drie zwarte vogels voorbij de maan.
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't Paardje,
door Z. Verstijnen.
ELKEN Woensdag stond ze in de lange rij, tusschen de kluit wachtende menschen,
tot de deur van 't ziekenhuis werd opengegooid, en ze er in mochten. En elken Zondag
op het bezoekuur.
Klein, tenger vrouwtje, het gezichtje jong van lijn, waarin vreemd, oud en moe,
de oogen stonden. Haar heele wezentje gebogen.
Eerst was ze om één uur naar Henkie gegaan, tot half twee, dan nog een half uur
naar Hein. Een maand lang. Ze had Henkie's smal gezichtje kleiner en kleiner zien
worden, z'n blauwmagere klauwtjes elke week machteloozer in 't grijpen naar de
paar prentjes of een vrucht, die ze voor hem meebracht, de blauwe oogjes doffer.
Tot verleden Woensdag de moeder van het ventje in 't naaste bedje meewarig
hoofdschuddend had gezegd: ‘hij doet niet veel meer’.
Zag ze zelf wel. De zuster had het ook gezegd, hij ging achteruit. Vrijdag was hij
gestorven.
Als ze bij Hein kwam begon de ellende weer. ‘Hoe is Henkie?’ ‘'t Zelfde’ zei ze
dan.
‘Doe me kastje es open, - 't is nou haast af, - de pooten nog, en bijwerken - zal ie
fijn vinden!’
Bukkend naar het deurtje, naast het bed, haar smalle hand op den rand, greep ze
naar het doosje. 't Houten paardje, dat hij wou snijden voor den jongen.
Een maand geleden al was hij er mee begonnen. Elken bezoekdag moest ze het
zien, hoever het was, voor Henkie.
En blij had ze z'n geknutsel gevolgd, blij ook, omdat hij weer belangstelling had
voor iets, weer eens iets graag dèe.
En met een zachten glimlach, die haar moe gezichtje verinnigde, had ze gezien
hoe z'n magere vingers het vormlooze ding betastten als in een liefkoozing, teeder,
voorzichtig, in een gebaar waarin heel zijn liefde besloten lag. - Tot de dag kwam,
waarop ze wist, dat Henkie er niet meer mee zou spelen, en ze het toch niet mocht
laten merken.
‘Uw man is heel zwak, hij màg geen schok hebben nu, we moeten hem niet zeggen,
dat uw jongetje achteruit gaat, - begrijpt u wel?’ Ze had geknikt. Ze begreep het.
En nùZe zag z'n beenige vingers zachtjes verder tasten, de lijnen volgen in 't ruwe hout,
dralen bij ieder scherp hoekje.
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‘Die moeten er nog af. 't Moet glad worden. En je moet kralen er op doen, voor de
oogen. Hèb je die? Kralen?’
‘Jawel Hein’, zei ze zacht, ‘die heb ik wel’.
‘'k Mag er niet meer aan werken voorloopig - ze hebben de heele rommel
opgeborgen. 'k Span me teveel in!’ Hij lachte schamper en ze zag het rood tegen z'n
slapen opklimmen, de vlekken op z'n wangen aangloeien.
‘Willen ze me verbieden om voor het kind nog wat te maken! 't Heeft tòch al
genoeg plezier van z'n vader. Als de dokter morgen komt, moet 'k het terug hebben,
zullen we es kijken!’
's Avonds zat ze bij zijn bed.
De boodschap was om zes uur gekomen. Hij was minder, had weer bloed
opgegeven. Nu zat ze naast hem, haar hand om de zijne.
Spreken mocht hij niet, maar ze zagen in elkaars verkommerde gezichten en de
verbeten smart - de scherpe pijntrek om zijn mond om het volkòmen machteloos
zijn, soms door een flauw gebaar, een even oplichten van z'n hand, en het dadelijk
weer terugvallen, opnieuw beseft, - deden haar gezichtje krimpen van verdriet. Doòr
alles heen dacht ze maar stil ‘goddànk, dat ie 't niet weet van Henkie! dat ik hem dàt
tenminste kan besparen, nou hij tòch dood moet’.
't Stille licht van het kleine lampje maakte z'n gezicht nog smaller en als hij zijn
oogen opsloeg, leek ook de schittering eruit weg te zijn. Ze stonden dof. Het fijne
gezicht lag diep in de kussens, stil. Alleen de gele neusvleugels bewogen op en neer.
Ze zag het wel. Hij was niks meer. Ze dacht niet aan thuis, aan ‘hoe ze nou moèst verder’, alleen maar aan kleine Henkie, die al dood was, en hoe hij nou dacht, dat ie
nog leefde. En al het alléengedragen leed leek nu toch niet voor niets - het was toch
hèm allemaal bespaard mogen blijven.
De zuster keek op. Z'n hand had flauw een gebaar gemaakt, wèes.
Op haar vragenden blik schudde hij ongeduldig: nèe.
Vrouwtje begreep het opeens.
‘Wil je - het paardje?’ vroeg ze schor. Hij knikte.
Langzaam bewogen zijn handen over het houten lijfje - met een oneindige
teederheid.
‘Is niet af kunnen kommen’, zei hij, moeilijk.
Haar keel kneep dicht, toen ze z'n mond, droefverbeten, zag beven.
‘Hindert toch niks’, zei ze.
‘'t Is zoo goed Hein, 't is zoo toch gòed’.
Nèe-nèe, schudde hij, met iets van het oude verzet in z'n fijne kop. Kalmeerend
streelde ze zijn hand, de magere, ingedeukte mannenhand op het laken.
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Zèggen kon ze nou oòk niks meer.
De zuster had hem hooren praten.
‘Stil zijn, Mees’, zei ze zacht.
‘Niet zoo praten, hoor. O! is het dàt?’ vroeg ze vriendelijk. Ze was onbekend op
zijn zaal en wist niet van het gestorven jongetje.
‘Is dat voor uw kindje?’ Vrouwtje knikte.
‘Daar heeft hij het vannacht zeker dan ook over gehad. Ik begreep niet wat hij
toch meende, - àl maar over iets wat niet klaar was gekomen!’
De zuster boog zich over hem heen.
‘'t Is zoo toch ook mooi, Mees’, zei ze, ‘je moet er nu niet meer over denken, hoor,
- 't kindje zal er even prettig mee spelen, is niet moeder?’
Moeder knikte. Maar jà zeggen. Overàl maar op.
Ze zat met haar hand om de zijne, totdat ze haar meenamen. Ze mocht in het
ziekenhuis slapen op een ruststoel, en als 't noodig was, zouden ze haar roepen.
Ze lag met wijdopen oogen te kijken naar een flauw streepje licht boven de deur.
Vanuit de gang kwam dat. Bij ieder geluid hield ze haar adem in. Als de deur weer
openging, was hij dood. Kwamen ze het zeggen.
Tegen den morgen sufte ze wat in. Met een schok was ze weer overeind. Hadden
ze geroepen? Nee. Ze verweet zichzelf, dat ze kòn slapen. 't Zou morgen niet meer
noodig zijn, - wakker blijven, morgen niet meer.
De deur ging open. De zuster. Ze zag ineens - het licht in de gang was uit, - haast
dag.
Ze ging mee.
‘Zult u even flink zijn?’ vroeg een zachte hartelijke stem naast haar.
Daar zag ze zijn fijn bleek gezicht - ànders, maar toch wist ze niet wàt er aan hem
veranderd was, - z'n hand geklauwd op het dek. Ze greep die.
‘Hein’, zei ze zacht.
Even lichtte hij zijn oogleden op. Ze knikte hem toe, met bijna een glimlach. Ze
kon nog best. Nou kòn het nog. Straks niet meer.
Om zeven uur namen ze haar mee. Was het uit, alles. Alle bemoedigende,
vriendelijke woorden ontgingen haar, de handdruk van de zuster, die haar tot de
buitendeur bracht, haar het pakje, met wat hem had toebehoord, in haar arm gaf, het ging alles buiten haar om, tot ze thuis kwam, in het kille morgenlicht, waar de
buurvrouwen van de trap, al in het portaaltje stonden te praten en haar doorlieten.
Op hun dringend vragen knikte ze.
Meelijdend werden de hoofden geschud. ‘Mensch, mensch, twee in een week!’
Ze hoorde niets.
Ze strompelde de trap op, het gescheurde pakje in haar arm.
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Op het armzalige achterkamertje stond ze stil, bij de tafel, wezenloos in het grauwe
morgenlicht, zonder besef. Tot het pak uit haar stijve vingers viel. Ze greep ernaar;
voelde iets hards. Ze trok het eruit, en met het hoekige, houten lijfje in haar handen,
stond ze even, - toen, ineens schokte haar smalle lichaam voorover en brak haar leed
uit in wanhopig snikken, haar witte handen het speelgoed omklemmend.
Ze boog er haar gezichtje op, en wist nu nog enkel dit naar voren komend uit àl
de ellende, dat ze 't hem àllemaal had willen besparen, en dat hij nou hierover nog
zoo had moeten liggen tobben.

Beminnen,
door Bob Spoelstra.
Voor D.T.
Samen de trillende lucht te beminnen,
Samen de zonregen neer te zien slaan,
Samen te trekken het avondland binnen,
Zwijgend in 't zwijgen der roodronde maan;
Samen te zijn in roodkoperen zomer,
Samen te schrikken van 't zelfde geheim
Wanneer de wind als een doelloze dromer
Strijkt langs uw schouders, die schuchter nog zijn;
In elkaars armen elkaar te ontvluchten,
Pijn willen lijden met lachende mond;
Fluistrend te plukken de trillende vruchten,
Vrezend de wind, die ons' woorden verstond;
Eenzaam, te wanklen in 't zonlicht als blinden,
Dorstend van koorts, die in dromen vergaat,
Vragend de wolken, en vragend de winden,
Vragend om 't vragen, naar 't andere gelaat....
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Kroniek.
Boekbespreking.
F.V. Toussaint van Boelaere, Het Gesprek in Tractoria met houtsneden
van Henri van Straten, Antwerpen, ‘De Sikkel’; Sandpoort, C.A. Mees,
1923.
Iedere litteraire bloeitijd, in elk land met een rijke litteraire traditie, kent naast zijn
grootste en natuurlijkste, vruchtbaarste talenten - naast de enkele forschen, die als
gezonde, rustig-voortlevende en groeiende appelboomen, in als vanzelfsprekende
regelmaat een overvloed van vruchten schenken - nevenfiguren van minder
indrukwekkende dracht en dikwijls teleurstellend door 't onbreken van alle regelmaat
in hun productiviteit, maar wier vruchten - s'il y en a! - vaak een bizondere fijnheid
van geur en saveur bezitten. Men spreekt ook in hun geval, m.i. geheel verkeerd, van
decadentie - een trouwens véél misbruikte term, die door al dat misbruik eigenlijk
geen vaststaande beteekenis meer heeft. Decadentie - oorspronkelijk beduidde het
natuurlijk niet anders dan verval; het was eigenlijk al niet geheel te verdedigen dat
men het woord ging gebruiken om die soort verfijningen aan te duiden waarin een
kunst bij haar verval zekere compensatie tracht te vinden. Maar waar van algemeen
verval eener kunst in 't geheel geen sprake kan zijn, lijkt mij het woord ‘decadent’,
toegepast op sommige harer meer verfijnde - zij het dan tevens schralere - uitingen
al zéér misplaatst.
In het Vlaanderen der laatste decenniën zijn groote schrijvers tot bloei gekomen,
welige, vruchtbare talenten, als Streuvels, Teirlinck, Van de Woestijne, Timmermans.
Maar naast hen, in hun sfeer, met hen bevriend, leeft iemand als Toussaint van
Boelaere, die zeker niet jonger is dan Teirlinck bijvoorbeeld, maar die totnogtoe, als
ik mij wel herinner, slechts twee of drie boekjes heeft uitgegeven - net zooveel als
zijn collega Willem Elsschot. En zie, deze twee of drie boekjes zijn van superieure
kwaliteit. Ze zijn ‘verfijnd,’ o zeker, geraffineerd zelfs, als ge zoo wilt, maar ze zijn
daarom toch heelemaal niet zwak; geenszins behoeven zij, door die geraffineerdheid,
een ouwelijk ‘verval van krachten’ te verbloemen. Integendeel, het werk van Toussaint
is sterk en vast, het mist alle flauwheid of weifeling van mindere talenten, het is met
groote kennis-van-'t-vak, véél smaak en een zeer natuurlijke welsprekendheid
geschreven. Maar ja, deze schrijver offert geen geest aan hartstocht op, hij laat zich
ook eigenlijk nimmer gaan, is vóór alles beheerscht en liever wat
moeilijk-verstaanbaar, met een vaak wat gezocht lijkende woordenkeus, liever dan
in banaliteiten te vervallen. Misschien zelfs is hij voor dit laatste wel wat ál te
vreesachtig. Een schrijver als deze lezend, kan u soms wel de lust overval-
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len hem onverwacht een lichte por in de ribben toe te dienen, vergezeld gaande van
de woorden: kom kerel, laat je houding eens varen en schiet eens uit je slof!
‘Het Gesprek in Tractoria’ - gesprek van den schrijver met een zeer zwaarlijvigen
meneer, die slechts ‘bediende’ blijkt te zijn van een lofwaardige vereeniging tot
tegengaan van slechte zeden, slechts bediende, doch een zéér uitzonderlijke bediende,
immers, hij neemt zijn betrekking met delicate zelfopoffering waar en koopt b.v. zelf
erotische prentjes ten einde te verhoeden dat deze in verkeerde handen geraken! dit gesprek, zeg ik, zal niet iederéén vermogen te boeien. Men moet wel zéér gesteld
zijn op fijne karakteristiek, en op ironie van de minst uitgelaten en minst verbitterde
soort, om er door bekoord te geraken. Men moet er zelf min of meer.... nu ja....
geraffineerd voor zijn. Stel u gerust, lezer, ik bedoel geen geraffineerdheid op
‘zedekundig,’ ik bedoel slechts geraffineerdheid op litterair gebied.
Toussaint zal nimmer populair worden. Hij schrijft voor lettrés. Is hij er minder
om? Ik weet het niet. Er worden wel boeken geschreven speciaal voor.... huisknechts
(om niet altijd opnieuw onze keukenmeisjes te froisseeren!). Waarom dan ook niet
voor lettrés?
H.R.

Fritz Francken, Vrijbuiters, Antwerpen, Uitgeverij ‘Mercurius’, zonder
jaartal.
Ook al weer van een Vlaming - het lijkt soms wel of die kerels daar allemaal schrijven
kunnen, en goed ook! Maar dit is er nu weer een, heelemaal niet van de
ter-zijde-levende, wereldwijze en verfijnde soort der Toussaints en Elsschots, maar
van de midden-in-de-beweging-staande, kinderlijk en goddelijk naïeve der
Streuvelsen, der Verschorens, der Claesen. Fritz Francken is soldaat geweest, soldaat
in den oorlog, en hij vertelt ervan - d.w.z. van Sjarel, van Peerken, van Nand en
Kromme Lowie! - en hij is heelemaal niet bang dat zijn lezers hun neuzen zullen
optrekken en zullen zeggen: ‘Och nee, alweer van die oorlog, daar hebben we nu
heusch genoeg van’. Neen-neen, aan zulke neusoptrekkers denkt Francken in 't geheel
niet. Zijn boekje ruikt, hier en daar, een beetje naar modder en bloed. En waarachtig,
ik herhaal het woord: ook hij is er ganschelijk niet ‘minder om’, want ziet ge, daar
is óók iets in zijn boekje dat gij er niet zoo dadelijk aan ruiken kunt, en dat is: hart.
Een aardig bundeltje. Die meer journalistieke verhaaltjes; zooals: Op bezoek bij
Vlaamsche kunstenaars, had Francken er m.i. liever uit moeten laten. Ook zoo'n
eenvoudig stelletje prozaschetsen dient toch wel eenigszins gecomponeerd te zijn.
Maar overigens: bravo, Fritz Francken! Gij telt mee.
H.R.
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Nico v.d. Ley, Strubbelingen. Haarl., J.W. Boissevain & Co., 1923.
Ik heb te aangename herinneringen aan het vroegere werk van dezen auteur - destijds
Fritia Lelyvelt geheeten - om dit nieuwe boek van hem.... laat ons maar zeggen: te
lijf te gaan, op de manier die het onder andere omstandigheden misschien wel zou
verdienen. Het is een vergissing. Ik geloof ook niet, dat Van der Ley de man is voor
zulke lange verhalen, romans - of wat er dan voor gelden moet! Deze schrijver is
geestig; het blijkt ook weer uit enkele pagina's van zijn ‘Strubbelingen’; en hij heeft
menschenkennis. Twee kostelijke eigenschappen. Maar de beste wijze om er gebruik
van te maken heeft hij nog niet gevonden, hoezeer hij er dan toch, in die vroegere
jaren, al menigen aardigen gooi naar deed.... Blijven wij hopen!
H.R.

J. Eigenhuis, De horizon blinkt. Amsterdam. Mij. voor Goede en
Goedkoope lectuur. 1922.
‘De ware occultist bezit bol en wortelstelsel van de geloofsplant en daaruit kan de
bloem der heerlijkste Godsgemeenschap opbloeien. Veel kerken zijn niet meer dan
een dor herbarium, waar de mooiste gewassen tot dor hooi zijn verdroogd - en slechts
een studie-object voor dr. Pluizer kunnen opleveren. Het leven, het echte warme
Godsleven moet in de gesmade occulte zielekrachten gevonden worden....’ (121).
Sinds het occultisme zijne keurige winkels in verschillende steden onzes gastvrijen
lands gevestigd en daardoor aan vele handen, naar men pleegt te zeggen, nuttig werk
verschaft heeft, schijnt ook de heer Jan Eigenhuis, na eene jeugd die ànders van hem
verwachten deed, een baantje als occultistisch koomenijsbaas te hebben veroverd.
Als een soort spiritueele haarlemmerolie, in zijn knusse zaakje, verkoopt hij ‘bol en
worstelstelsel van de geloofsplant,’ en wie er wat van meepakt, krijgt het ingewikkeld
in een keurig occultistisch tractaatje. Daarin lees je, thuis gekomen, dat er.... een
strijd is. God beware! daar schrik je van -: strijd in het land van de geestelijke
koomenijsbazen? Wat willen ze: meer loon? Want je leest, dat er ‘een vurige held’
‘gekneusd’ ‘ligt te gapen van den honger’. Waar?.... Ah ja.... in Rusland. Goddank
- dat is niet naast de deur. En ietwat verruimd zie je dan, dat je je vergiste; dat er een
strijd bedoeld werd.... een strijd.... over de vraag, wie de alleen echte occultistische
haarlemmerolie verkoopt? Ach neen. De wetenschap der Ziel, meneer, voert ‘haar
Don Quichot-strijd’, terwijl het ‘niet twijfelachtig’ is, of ‘ze zal eenmaal aan de
rechterhand tronen van hare aangebeden Zuster, de wetenschap der Stof’.
Enzoovoort. En je verneemt verder uit dat tractaatje, dat de heer Eigenhuis een
boek geschreven heeft, een heel boek over dien strijd; hetwelk daarin door den auteur
zelf ‘bescheidenlijk’ wordt aanbevolen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

278
Nou, je bent natuurlijk, als goed Hollander, een bezadigd fatsoenlijk man, je bent
maar niet zoo een-twee-drie gereed om een boek van zoo'n meneer te koopen (beware:
een boek!) en zeker geen boek over een ‘strijd’. Als de koomenijsbazen nou ook al
beginnen, en verklaren ‘heilige huisjes’ te willen ‘aanranden’ (5). Maar toch wordt
je óók weer gerustgesteld: de schrijver wil niemand ‘kwetsen’ (6). Dat is ten minste
nog 's fatsoenlijk: strijden zonder te kwetsen. Zóó hoort het. Verdraagt elkander. De
occultistische strijder.... ach, ook zijn zwaard ziet rood. Doch het is niet het rood van
bloed.... het is de kleur van haarlemmerolie. Stroop-en-haarlemmerolie....
Zoodat ik eigenlijk maar zeggen wil, dat ik er leelijk ben ingeloopen. Ik heb den
slimmerik voor ‘eerlijk’ gehouden, als hoedanig hij ook immers zichzelf aanprees
(6) - ik heb hem geloofd toen hij verzekerde, dat in zijn boek die strijd was
‘uitgebeeld’; dat het een objectief ‘beeld’ ervan was.... en verdijd! nou blijkt hij toch
die rakker, die hij verklaarde geenszins te willen wezen: de dolende ridder, die maar
ergernis verwekte. Dit is nu toch....
Kort en goed, ik ben aanstonds naar zijn winkel gestoven. Objectief ‘beeld’,
meneer? Tendenzwerk, tendenzwerk! ‘Uitbeelding’ van een strijd? Gepreek, om te
verbeteren en te bekeeren! En welk gepreek!.... Ik heb mij in u vergist meneer, - ik
heb u voor een kunstenaar, een dichter gehouden, voor een beelder en verbeelder....
en zie nu! Waart gij dit w e r k e l i j k geweest, en zoudt gij zelfs den w i l hebben
gehad een tendenzwerk te schrijven, uw boek ware tòch een kunstwerk geworden!
Alleen wanneer gij geen wezenlijk beelder, geen kunstenaar zijt, kan het u gelukken
nuchter uit te kiezen en samen te voegen al wat dienstig is voor uwe nobele
bedoelingen, en kunt gij het ordenen en zuiveren en optuigen tot er een exempel van
braafheid en heiligheid van uw boek geworden is! Maar z i j t gij kunstenaar, zoo
ziet ge al het andere ook, omdat gij het gansche leven ziet, en doorziet, voelt en
doorvoelt, tóónt, omdat ge niet anders kunt, omdat ge zelf in het midden daarvan
zijt, omdat U w persoonlijkheid ons, andren, dwingt, ziel en geheimenis der dingen
dáár te zien, waar gij zelf ze gezien hebt! Wees persoonlijkheid, meneer, heb ‘bol
en wortelstelsel’ in het volk, voed u uit ons ras, zijn lijden en zijn vreugd, dat ge niet
anders meer kunt, dan ons d i e te doen zien. Uw tendenzwerk wil ik niet! En zou
ik, in dezen tijd van versombering en verbijstering - zou ik waarlijk tendenzwerk
willen - ik neem nog eens Dickens, óók een tendenz-schrijver.... en verkwik mij aan
hem, want bij hem was liefde! Bij U is niet dan geestelijke hoogmoed, die er prat op
gaat, ‘het’ te hebben gevonden; en die als iets gansch bijzonders, waarvoor het noodig
scheen dit boek te schrijven, als ‘taak’, taak-des-levens ons voorhoudt: ‘de krachten
der ziel te bestudeeren, die in haar onbegrensdheid zich verliest in het tijd- en
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ruimtelooze wezen van het Albewustzijn’ (274) Is dit nieuw - is het zelfs maar iets
bijzonders?....
Het is natuurlijk een standje geworden, daar in dien winkel - de buren spreken
erover. Maar ik koop voortaan elders.
D.TH.J.

Dr. Med. et Phil. Hans Prinzhorn, Bildnerei der Geisteskranken, Ein
Beitrag zur Psychologie und Pathologie der Gestaltung. Berlin, Julius
Springer, 1923.
De schrijver, die tegelijk kunsthistoricus en zenuwarts is, heeft ons een, op rijk
klinisch materiaal gebaseerd, boek van buitengewone waarde geschonken, een boek
waarvan men zonder overdrijving zeggen kan, dat het een van de weinige is, die
inzicht verschaffen in het mysterie der artistieke schepping. Het is volstrekt niet zijn
bedoeling geweest, ons de kunst der krankzinnigen, als op zichzelf van waarde, of
zelfs van zinnebeeldige beteekenis, aan te bevelen - als ware de negerkunst of het
dadaïsme thans weer door dit allernieuwste overtroefd. Het streng wetenschappelijke
en door zelfcritiek gelouterde boek komt bij hoogst voorzichtig gebruik van het
materiaal tot de volgende conclusies: Ongeoefende krankzinnigen scheppen niet
zelden werken van beeldende kracht, die het gebied der ernstige kunst naderen, en
verrassende gelijkenis vertoonen met gelijksoortige werken van kinderen, van
primitieven en van verschillende cultuurtijdperken. Bizondere verwantschap bestaat
met de kunst van onzen tijd, welke hierop berust, dat deze, in haar drang naar de
zuivere intuïtie, schorsingen in het zielsverloop tracht teweeg te brengen, zooals
deze, door innerlijken dwang, ook bij krankzinnigen voorkomen. De beeldende kracht
der krankzinnigen laat zich niet door eenige karakteristieke kenteekenen samenvatten;
van gewicht is het bewijs eener productiviteit, die zich, ook ondanks het algemeene
verval van een persoonlijkheid, nog doet gelden. De persoonlijke noot handhaaft
zich zelfs tot in de laatste ziekteperiode. De krankzinnige toont zich veel minder
geneigd tot nabootsing dan tot zinnebeeldige vormgeving; er blijkt een enge
verwantschap met het droomleven, evenals met het geheele levensgevoel der
primitieven. De afbeeldingen, waaronder, met veel onbeduidends, ook zeer
eigenaardige en bizonder stijlvaste werken zijn, steunen de argumentatie des
schrijvers. Zij doen de artistieke bezigheid kennen van menschen, die uit het
gemeenschapsleven verwijderd zijn en hun door opvoeding verkregen remmen hebben
verloren. Denkt men zich hier in, dan ontmoet men den drang naar vormgeving in
zijn primairen toestand. Het was niet de bedoeling van Prinzhorn, daarvan uitgaande
tot begrip van bewust scheppend werken te stijgen. Maar de prikkel daartoe heeft
hij toch opgeroepen, en te hopen blijft slechts dat andere onderzoekers deze groote
biologische studie verder brengen zullen, zonder haar te misbruiken tot het verwekken
van sensatie.
DR. A.E.
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De jubileum-tentoonstelling der ‘Vereeniging Rembrandt’ in het
Rijksmuseum.
De ‘Vereeniging Rembrandt tot behoud en vermeerdering van kunstschatten in
Nederland’ kondigde in haar jaarverslag over 1922 een, ter herdenking van haar
veertigjarig bestaan en tevens ter gelegenheid van het regeeringsjubileum der
Koningin, te houden tentoonstelling aan van de voornaamste, dank zij haar
tusschenkomst en bijstand, in onze musea belande kunstwerken, waaraan zou worden
toegevoegd een aantal, uit buitenlandsch bezit herkomstige, Italiaansche schilderijen,
tot welker behoud voor Nederland de Vereeniging, met steun van belangstellenden,
hoopt te geraken. Deze tweedeelige tentoonstelling, op 3 September l.l. door den
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen plechtig geopend, is gebleken,
gelijk was te verwachten, van ongewone belangrijkheid te zijn en zal, naar ten zeerste
is te hopen, wellicht van de grootste beteekenis worden voor een of meer, liefst voor
één en dezelfde, onzer openbare verzamelingen. Nog in de April-aflevering van dit
tijdschrift is op de enorme, uiterst voelbare leemte ten aanzien der oud-Italiaansche
en oud-Spaansche schilderkunst in ons overigens zoovele schatten herbergende
Rijksmuseum de aandacht gevestigd naar aanleiding der zoo heugelijke, evenzeer
aan den steun der nu jubileerende vereeniging te danken aanwinst van vier
voortreffelijke stukken uit die beide ten onzent te zeldzaam voorkomende scholen,
een aanwinst, welke een eerste en aanstonds zeer energieke stap was in de gewenschte
richting, om te komen tot de zoo dringend noodzakelijke aanvulling van onze eerste
Rijksverzameling. De groep Italiaansche werken, waarmede de Vereeniging
Rembrandt thans het kunstminnend publiek laat kennis maken, oefent, naast het
eerbiedwaardige en blijvend-belangwekkende retrospektieve deel harer
tentoonstelling, een aparte en bijna mysterieuse aantrekking. Deze zestien werken
toch, alle van zoo uitgekozen representatief stijlkarakter, van zoo sterk
geprononceerden en afzonderlijken geestes-inhoud en zoo treffende, soms zelfs
geweldige, bij ons veelal nog ònbekende, pikturale kracht, vormen zulk een
aanééngesloten geheel, zulk een tezamenstemmend ensemble, dat men, na
stuksgewijze beschouwing, zich temidden van hen als in een nieuwe, een
heerlijk-bevreemdende wereld gevoelt. Het museum, waaraan het geluk zou ten deel
vallen, deze onberekenbaar waardevolle collectie binnen zijn muren te zien
binnenkomen, zou daardoor dan ook niet slechts met eenige uitmuntende schilderijen
van beroemde, zeldzaam te ontmoeten Renaissance-meesters zijn verrijkt, maar met
een geheel nieuw werelddeel der kunst, met een onbekende, ongewende en oneindige
sfeer van verrassende, vaak ontstellende, vreemde schoonheid, die den beschouwer
pakt, overmeestert en vasthoudt, in hem een stil-blijde verwondering wekt, om hem
ten slotte met een onbegrensde ad-
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miratie ganschelijk te vervullen. Van een leerrijke inleiding en zaakkundig
gemotiveerde annotities, zoowel van kunsthistorischen als aesthetischen aard, heeft
de heer Schmidt Degener, de door zijn geleidelijke reorganisatie der inrichting en
zijn gedeeltelijke verbeteringen van het interieur van het Rijksmuseum zich crescendo
verdienstelijk makende hoofddirecteur, den uitstekenden catalogus voorzien. Dit
vergemakkelijkt voorzeker de waardeschatting en het juiste begrip dezer zestien
Italiaansche meesterwerken, die, evenals het exquise drietal Nederlandsche werken,
hier mede tentoongesteld, eenmaal deel uitmaakten van de vermaarde, in het
tijdsverloop van 1804 tot 1870 door opeenvolgende Groothertogen uit eigen middelen
opgebouwde collectie in het Augusteum te Oldenburg.
Aan F r a n s P o u r b u s den Oude, van Brugge, en ook wel aan M o r o of Antonis
Mor, van Utrecht geboortig (over wien Henri Hymans' fraai verlucht werk aan een
ieder ter lezing zij aanbevolen), wordt toegeschreven het portret van een ridder van
Calatrava. Het is de beeltenis van een fijnbleek heer met hoog voorhoofd, gebogen
neus, donkerblond puntbaardje en koel-schouwenden blik, kalm en waardig, zooals
hij daar voor ons zit, gestoken in zijn hoog-gekraagden rok, waarvan de borst is bezet
met afwisselende, gouden en bruine strepen. Voornaam en geestig en vol distinctie
is de opvatting van dit portretwerk, dat den beiden genoemden namen, van welke de
eerste wel de meeste kansen van juistheid biedt, eer aandoet, al zou in het delikate
der schildering, in het eigenaardig beschaafde der voordracht, misschien eerder nog
een aanwijzing in de richting van Clouet of een anderen Franschen meester uit diens
omgeving kunnen gevonden worden. Van J o h a n n e s Ve r s p r o n c k zien we een
portret, dat niet alleen ongetwijfeld het hoogtepunt is van zijn kunnen en geheel apart
staat naast al zijn vele andere figuurstukken, maar dat tevens mogelijk wel het teerste,
bloemigste portret, naar kleur en naar expressie, is, dat ooit in onzen bloeitijd der
17e eeuw geschilderd werd. Met haar zéér blond, sluik neervallend haar, haar roode
koontjes op de mat-blanke wangen, haar ouwelijk mondje, haar bruine kijkers, haar
breede kanten kraag, die de smalle meisjesschouders bedekt, met een wit-veêren
waaiertje in de saâmgelegde handen, staat het meisje, in lieve naïveteit, te pronk in
haar flets-blauw toilet tegen een van rechts, uit de diepte, oplichtenden achtergrond.
Zijn moeder, als Profetes Hanna, schilderde Rem b r a n d t in 1631, dus in zijn
jongelingstijd, zooals hij haar zag, lezende in den aan de hoeken kromgetrokken
foliant, waarop de met aandoenlijke zorgvuldigheid geteekende kleine hand van oude
vrouw, met 't ruime, rimpelige vel en met de minutieus gekarakteriseerde vingertopjes,
meer steunt dan rust. Zij is gehuld in een mantel van een donker-sappig roodbruin,
waarover het licht glijdt en zich verheldert op de bijwijzende hand, terwijl het fijn,
oud gelaat, evenals de handen (ons welbekend uit enkele portretten, zooals dat door
Gerrit Dou
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in het Rijksmuseum) onder den goudig-blinkenden hoed wegschemert.
Maar dàn de Italianen. In welk een heiligheid en hemelsche vorstelijkheid zetelt
F r a A n g e l i c o ' s Madonna met haar kind! Welk een verpuurde kleur en
lijnenrankheid in die beide divine gelaten! In een lichtazuren, neerplooienden mantel
zit Maria, met haar blank, in devotie schouwend maagdgezichtje, tegen den rijken
goudgrond, die door eenige in rood, bruin en blauw, deels vrij geometrisch, deels
arabeskisch geteekende figuren, waaronder de aureolen, prachtig wordt gebroken en
in welks ombooging Moeder en Kind tezamen, als in een heilige, veilige intimiteit,
zijn gevat.
Een wonderbaarlijk mooie, onontkoombaar fascineerende kop is die van het
Florentijnsche Jongelingsportret, door Bode aan B o t t i c e l l i , door Bredius aan
P o l l a j u o l o toegeschreven. Als gebeeldhouwd is het modelé, imponeerend het
manhaftig aangezicht met zijn bronzigen blos en zijn strenge omlijsting van zwart,
laagvallend krulhaar. Nòg zwarter is het kapje, waarvan het effekt zich herhaalt en
versterkt in den zwarten jas, die van voren, in het midden, een malsch-olijfgroen
onderkleed zichtbaar laat, teeder van toon tegen het aanmerkelijk donkerder groen
van den achtergrond. Een sterke, koloristische tegenstelling met dit portret vormt
een scherp geprofileerd vrouwenportret van A m b r o g i o d e P r e d i s , onder
onmiskenbaren invloed van Leonardo da Vinci. Tegen een egaal-zwarten fond teekent
zich af het helle, karmijnroode keurslijf en de erboven uitkomende witte
onderkleeding, eng omsluitend de figuur van het rosharig vrouwtje met dien zuiveren,
onbevangen blik, - een beeltenis van edelen eenvoud in de karakterbeelding,
geaccentueerd in het kleurkarakter, in de profielbelijning en in détailfinesses, zooals
in de plooitjes, die zich trokken in den mouw van het keurs bij het armsgat.
Wederom geheel anders is de opvatting van A m b r o g i o B o r g o g n o n e in zijn
Madonna met Kind. Van een sonoor rood is Maria's kleed, plechtig harmonieerend
met den donkerbrons-kleurigen, aan de randen met goud bestikten mantel, van groote
fijnheid is de plooienreeks in het tonigwit hemdje van het kind, en hoe uiterst subtiel,
hoe breed en geestig tevens, is de teekening, hoe pittig de kleur van het boekje en
van het verdere stillevenwerk op de tafel, van de schoenlintjes, van het kleurig snoer,
van de vruchten, waartusschen de tengere meisjeshand der Moeder in sierlijk vattend
gebaar. Verrassend is het, zooals naast het donkergroen gordijn de achtergrond zich
opent en verdiept in een ver doorkijkje langs hooge huizen aan smalle grachtkade,
bij avondlicht, met een paar, wat langgerekte, wandelende figuurtjes, - een
stemmingsvol stadsgezichtje in grisaille-bruin, dat, met het grijs-blauwig regenluchtje
erboven, zich spiegelt in het water.
Wel gansch anders is de kleurscala bij een meester als Ghirlandajo's
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leerling en Lippi's navolger P i e r F r a n c e s c o F i o r e n t i n o in een voorstelling
van denzelfden aard. Van een geheel andere schoonheid is de goudene, slechts
lichtelijk doorbloosde grijsheid van Maria's gezicht en van het kinderlijf, met hun
rood-gulden aureolen. Hoe teer, hoe gewijd doet die wonderlijke grijsheid bij het
frissche rood van den madonna-mantel. Welk een vergeestelijkte hoogheerlijkheid
openbaart zich in de teekening van het Jezusgezicht, in de lijning van hals, hoofd,
gelaat en haardracht van Maria!
P o n t o r m o , leerling van Leonardo en later volgeling van Michelangelo, leert
men kennen in zijn ruim-levensgroot ovaal-portret van een jonge prinses, behoorende
tot of verwant aan het geslacht der Medici, een voorbeeld van voornamen stijl vol
streng bedwongen innigheid, de overweldigende uitbeelding van een waarlijk
prinselijke natuur. Hoog-rijzend en statig in haar zetel zit deze edelvrouwe, gekleed
in haar zacht-bronsgroene robe, sober, maar vorstelijk gesierd door niets anders dan
een gracieuse gouden ketting. De breede kraag van het witte onderkleed laat een
edelen hals bloot, waaromheen een blank juweelencollier stillekens parelt. Uit het
eigenaardig opwaarts-naar voren, als tot luisteren, gericht gelaat blikken twee groote,
nobele oogen, waarin diepe zachtheid en onwankelbare vastheid, een mild gestemd,
maar sterk besef van eigenwaarde, een sereene zielsgesteldheid, te lezen staan. Als
karakterbeelding geeft B a s s a n o ' s zeer groot en vigoureus geschilderd konterfeitsel
eener machtige patricienne de meest krasse tegenstelling. Gehuld in haar wijd,
breed-makend gewaad, welbewust van haar onaanvechtbare, op materieel bezit
gegrondveste positie, lijkt zij de incarnatie van brute, niets en niemand sparende
zelfzucht, van onverzettelijke, onstuitbare machtsbegeerte en tevens van grove
zinnelijkheid.
En zoo zouden wij kunnen doorgaan, kunnen uitweiden over M o r o n i 's prachtig,
kleursterk vrouwenportret, dat in de behagelijke uitvoerigheid der toiletschildering
aan de oude Hollanders, in den pralenden rijkdom van virtuoos toegespitste détails
speciaal aan Frans Hals herinnert en dat een bizondere charme bezit in den
zacht-metaligen glans van het licht, - of over L o t t o 's uit het donker naarvoren
blinkende ridderfiguur, koen, slagvaardig in het met lichtscheuten overstreepte harnas,
- of over Ve r o n e s e 's rijkdom van stralende kleur en bruisend, weelderig leven in
een blonde, blank-blozende, goudharige Venus met haar onafscheidelijken Amor.
De voortreffelijke, wèloverdachte schikking van deze zoo prettig ruim uit elkaar
gehangen, alle zoo sterk en zoo afzonderlijk voor zich-zelf sprekende stukken,
verhoogt in aanzienlijke mate de pikturale werking van elk hunner en den totaal-indruk
dezer merkwaardige en onvergetelijke tentoonstelling.
H.F.W. JELTES.
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De Amsterdamsche jubileum-tentoonstelling in het Stedelijk Museum.
Op de organisatie van deze tentoonstelling critiek te oefenen, is een werk, te
gemakkelijk dan dat ik het niet versmaden en, zonder kennis van de omstandigheden,
te onvoorzichtig, dan dat ik mij er niet voor wachten zou. Men heeft spoedig genoeg
eenige belangrijke afwezigen opgenoemd, en dat er in het algemeen, en meer
bepaaldelijk van de Haagsche school wat veel is, vertellen ons, na het hier voor het
overzicht toch zoo gewenschte in eens afzien van het geheel, onze beenen, onze
oogen en het nadrukkelijkst onze hersens. Beperking kan, bij organiseerende
commissies, slechts bereikt worden door groote kennis én groot overwicht, in één
persoon vereenigd, en wij weten altijd vooruit, dat zoo iets niet verwacht kan worden.
Wat ik wel terstond erkennen wil, is de superioriteit van deze tentoonstelling boven
de Haagsche in Pulchri, die in niets aan redelijke eischen voldoet. Ook hier ontbreekt
nog te veel, dan dat zij ons in groote lijnen zou toonen, wat de beeldende kunst in
de laatste vijf en twintig jaar bracht; wat deze tentoonstelling van de twee vorige
generaties laat zien, is evenwel zóó uitgelezen, dat meesters die wij meenden vrijwel
te kennen, ons hier nog openbaringen deden, en dit acht ik een groote verdienste.
Om deze beschouwing zooveel mogelijk van detailleering vrij te houden moet ik
den algemeenen indruk in de eerste plaats geven.
Het moet met volkomen oprechtheid geschieden, en zal pijnlijk zijn. Want ik heb
nog nooit een droever indruk gekregen van de ontreddering van onze schilderkunst
in de laatste twintig jaren dan toen ik, na de afdeeling met de oudere kunst, die met
de moderne doorging!
En hier moet toch even aangestipt, dat deze tentoonstelling - wie ook daaraan
schuld moge zijn, - aan de belangrijkste moderne stroomingen geen recht doet
wedervaren. Al hebben hier niet, als bij de beeldhouwkunst, zoowat alle modernen
zich van inzending onthouden, men kan niet zeggen, dat een paar kleine teekeningen
van Toorop en een paar op zich zelf zeer mooie schilderijtjes van Jan Mankes volstaan,
om een tegenwicht te vormen op het ordinair lawaai, hier door de jongeren
veroorzaakt.
Waarschijnlijk treft hier niemand een verwijt. Is er schuld, dan hebben wij allen
mede schuld aan het feit dat, uitgezonderd bij enkele, meestal miskenden, de harmonie,
het evenwicht in onzen modernen tijd zoek zijn geraakt. Wij zijn groot gaan doen,
maar hebben voor onze eigen nationale eigenschappen (met al wat daaraan misschien
klein was) niets terugontvangen. Het is niet te betreuren, dat al deze talenten niet
meer kunnen zijn als hun voorgangers, het is alleen te betreuren dat zij zich zelf niet
kunnen zijn. Zij overschreeuwen de stem van hun ziel.
Straks heb ik van openbaringen gesproken, doch de grootste openbaring
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AMBROGIO PREDIS

FILIPPINO LIPPI

(1455-1515). PORTRET.

(?) (1457-1504). MANS-PORTRET.
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AMBROGIO BORGOGNONE

(1450-1523). MADONNA.

PONTORMO (1494-1557)
DAMES-PORTRET.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

LVI

W. ROELOFS, - TURFLANDEN BIJ NOORDEN.
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van deze geheele tentoonstelling was voor mij wel deze, dat Vincent van Gogh, in
dit milieu geplaatst, er ganschelijk niet blijkt thuis te behooren. Het schijnt vreemd,
maar hij zou veel minder hebben gedetoneerd naast de schilders die hem hebben
verloochend, dan tusschen onze tijdgenooten, die meenen hem te vereeren. Het zijn
innig-menschelijke klanken tusschen grammofoongeluiden; en uit deze nimmer tot
rust gekomen ziel komt niettemin iets tot den beschouwer, dat hem tot zich zelf
brengt.
Eenigermate komt zulk een verrassing ook met het groote zonnige landschap van
Hart Nibbrig, dat in vergelijking met het meeste daaromheen eenvoud en overtuiging
schijnt te ademen.
In werkelijkheid is deze afdeeling, meer dan de andere, het beeld van de laatste
vijf en twintig jaar, want van de toen nog levende of zelfs de nu nog levende meesters
der oudere generatie, dateert toch het meeste hier geëxposeerde werk van voor dien
tijd.
Er is een late, vage Thijs Maris, maar de kleinere, verrukkelijke schilderijtjes zijn
van veel vroeger. Ook Jacob Maris is vertegenwoordigd door werk uit meer dan een
periode, o.a. dien prachtigen impressionistischen (en Franschen) haan, de interieurs,
en het romantische figuurtje, dat zelfs nog aan Feuerbach doet denken. Van Mauve
zijn er innig-fijne studietjes; hij, zoowel als Bosboom, van wien hier ook vroeg werk
is, waren lang vóór 1898 overleden. Zulke inconsequenties maken de tentoonstelling
mooier en belangrijker, ik zal ze dus niet laken, maar zij toonen aan dat de periode
1898-1923 geen aanspraak mag maken op de verdienste, dit werk te hebben
voortgebracht. Zoo is het ook met de zeldzaam-mooie en altijd nog weer verrassende
Breitner's, die ruiters in het half-donker, die Indische vrouw voor den spiegel (met
die voorname lijnen). Enkele de Zwart's zijn waard naast Breitner te hangen, en de
aquarellen van Witsen behooren tot het magistraalste dat hij maakte. Haverman is
de eenige, die op de Haagsche tentoonstelling beter uitkomt, al is het portret van het
Joodsche jongetje van het beste.
Wat wel de grootste verdienste is van deze tentoonstelling: Zij heft eenige van de
meest karakteristieke uitingen van de Haagsche en Amsterdamsche school uit een
betrekkelijke vergetelheid. Zoo zijn er een paar kernachtige landschappen van den
ouden Roelofs, zoo zijn er enkele zeer gelukkige Weissenbruchs (b.v. dat superbe
vrouwtje voor de piano) en dan: enkele van de te zelden geziene stoere schilderijen
van van Looy. Het wonderkastje, b.v., met den onovertroffen kop van den ouden
kerel, met die rossige, argelooze kindersnuiten, en die volle gulle kleur, werk zoo
eenvoudig, zoo oprecht-Hollandsch, dat het natuurlijk niet begrepen wordt.
De beeldhouw-afdeeling is, zooals wel te voorzien was, al te ver van het complete.
Waar op een enkel, verdienstelijk werk na, de moderne school ontbreekt, getuigen
voornamelijk de voortreffelijke portretbuste van Thé-
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rèse van Hall, en de in het soort uitmuntende Willem III van Charles van Wijk, van
een Hollandsche plastiek, die meetelt. Ik releveer vooral den laatste, omdat zijn
alleenstaande kunst niet erkend wordt in een tijd, die andere eischen heeft (hoe enorm
veel beter is zijn kop van den prins dan die van Leenhoff's Jan de Witt!) maar ik wil
noch Tjipke Visser, noch den zoozeer zich ontwikkelenden Klinkenberg of enkele
anderen, als mej. Rueb met haar portretten, daarom onderschatten. Dat de
beeldhouwkunst op het oogenblik meer vooruitzichten schijnt te bieden dan de
schilderkunst, blijkt uit deze tentoonstelling niet in voldoende mate.
.V.

De Amsterdamsche jubileum-tentoonstelling in het Stedelijk Museum.
Bij het verglijen van de tijden is het goed van tijd tot tijd stil te staan en achterom te
zien op den afgelegden weg. Een dergelijk rustpunt biedt deze tentoonstelling.
Het is nu omstreeks acht jaren geleden, dat de laatste tentoonstelling van
architectuur gehouden werd. De vereeniging ‘Architectura et Amicitia’ vierde toen
haar twaalfde lustrum. Zoo lang ligt het nog niet achter ons, of de herinnering aan
het belangwekkende dier gebeurtenis staat ons nog levendig voor den geest.
Maar sindsdien is er weer veel gebeurd en gaan de lijnen, wier begin toen ter tijd
vaag werd waargenomen, zich sterker ontwikkelen. Beginselen, waarvan men toen
een aanduiding zag, komen nu al in vasteren vorm naar voren. Nog is op geen stukken
na te zeggen, wat de toekomst zal baren. Maar dat in ons land een levenssterke
bouwkunst opkomt is heden ten dage aan geen twijfel meer onderhevig. Gebroken
is met eeuwenoude doode tradities; afgeschud is het dwingende juk van onaantastbare
vormen; met eigen kracht wordt de verrtolking gezocht van de door onzen tijd gestelde
vraagstukken.
Er zijn redenen te over om verwonderd te zijn bij hetgeen hier te zien is. Want het
is niet gering te achten, wat er in deze 25 jaren gebeurd is en waarvan deze
tentoonstelling een overzicht biedt. Nog veel meer zou aan deze verzameling zijn
toe te voegen, zelfs van het allerbeste, maar daarnaast ook nog in overvloed van wat
op gelijke hoogte staat met het aanwezige. Dat dit laatste er niet is kan niet als een
verlies beschouwd worden; dat echter het werk van de Klerk, Limburg, Oud, Staal,
Wijdeveld en Vorkink hier ontbreekt is veel erger en maakt deze tentoonstelling
bepaald onvolledig. Er zullen redenen bestaan voor deze afwezigheid. Ze zullen
gezocht moeten worden bij de genoemde personen zelve. De commissie, die deze
tentoonstelling bijeenbracht, geeft door de lijst van inzenders, waaronder de namen
voorkomen van Berlage, Kromhout, Duiker en Bij-
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voet, de Bazel, Kramer, Dudok, Lansdorp, van Loghem, maar ook van Gebrs. van
Nieukerken voldoende blijk, haar taak zeer ernstig en onpartijdig te hebben opgevat
om het overzicht zoo klaar mogelijk te doen zijn.
Zoo hangt dan in het nieuwe Administratiegebouw van de Gemeentetram in 52
afdeelingen een schat van interessante gegevens van wat er woelt en omgaat in de
gemoederen van de Nederlandsche bouwkunstenaars. De indeeling van het gebouw
stond niet toe een bepaalde hoofdgroep te maken. Het valt echter niet te ontkennen,
dat de inzending van Berlage hier de voornaamste is. Nog nimmer werd ons diens
oeuvre zoo compleet getoond. Hier is de groote kracht van den meester te
constateeren. Altijd jong, en altijd zijn werk weer met nieuwe kracht en enthousiasme
aanpakkend, weet hij het te doorsinteren van zijn gloeiende bezieling, al is daaraan
juist de échec van het laatste project aan voorafgegaan. Er hangen hier de Beurs met
verschillende voorschetsen, het Beethovenhuis, de teekeningen bij het
Uitbreidingsplan van den Haag, het Hofplein, het Tweede-Kamergebouw, het
Pantheon der Menschheid, het Vredespaleis, het Haagsche Museum, het landhuis te
Laren, het kantoorgebouw te Londen.... hoe weinig kwam van dit alles tot
verwerkelijking!
Het eerste decennium dezer vijfentwintig jaren werd met Berlage beheerscht door
de figuren van Kromhout en de Bazel, al kan hun beteekenis voor de ontwikkeling
der Nederlandsche bouwkunst niet zoo groot worden geacht als van den
eerstgenoemde. De verfijning, de door-en-door bestudeerdheid van de oplossing,
welke de Bazel wist te bereiken, hebben een geweldige bekoring. Doch ook uitsluitend
bij dit onderwerp. Brengt hij dit over op het groote gebouw, dan faalt hij
onherroepelijk. Het Rotterdamsche Raadhuis en het Gebouw voor de Ned.
Handels-mij. zijn daar het voorbeeld van. Zij hebben de verfijning van het meubel,
maar missen de forsche greep van de architectuur. Zij zijn niet in-eens gezien, niet
uit hun plaats gegroeid, maar ze zijn detailleerend ontstaan.
Kromhout daarentegen voelt wel het groote. Zijn toren voor het Rotterdamsche
Raadhuis zal immer als een gebeurtenis in de geschiedenis der bouwkunst herdacht
worden. Van zijn uitgevoerde werken zijn het American-hotel en het pand ‘Noordzee’
te Rotterdam het best. En ook de versiering van Amsterdam in 1898 is daarbij te
noemen. Daarnaast hangen de onuitgevoerde: het Dam-hotel, de verbouwing van
‘de Bisschop’ e.a.
Naast en achter deze drie figuren staan nu een heele rij van jongeren, wier werken
soms als een voortzetting van het genoemde, soms ook heel apart staat, nieuwe banen
openend.
Daar is de Academie van Bijvoet en Duiker; daar zijn de scholen van Dudok, heel
bijzonder werk in een krachtige werking van op elkaar indringende massa's in streng
bedwongen rythme. Daar is ook het zoo fantasievol doorleefde werk van Kramer,
het Gebouw voor Minder-Marine-
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personeel te den Helder, de bruggen voor Amsterdam en de gevel voor een woonhuis.
Het is heel anders van geest dan het vorengenoemde, vol speelsche vindingen, vol
afwisseling, nooit oppervlakkig, altijd ernstig.
De geheele tentoonstelling is over vier verdiepingen verdeeld. Op den
beganen-grond is het werk van de overledenen te vinden, Dr. Cuypers, Leliman, v.d.
Pek, van Gils, Bauer, Posthumus Meyes, Loeb en Nieuwenhuis, waaronder dat van
Bauer het meest interessant is. Het zijn heel gevoelige penteekeningen van een paar
groote plannen en reisschetsen.
Op de eerste verdieping hangt, behalve het opgesomde van Berlage, Kromhout en
de Bazel, o.a. uitstekend werk van Ir. Bremer (een ontwerp voor de afdeeling
Bouwkunde van de T.H.); van Roosenburg (o.a de tentoonstelling ‘Elta’ en gebouwen
voor Philips' gloeilampenfabriek); van Buskens, Ouëndag, e.a. De tweede verdieping
herbergt inzendingen van Klynen, een school met prachtige werking van dakvlakken;
van Brandes een aantal landhuizen; een goed gesitueerd, uitstekend werkend landhuis
van A.P. Smits; van Mertens het gebouw voor de Rott. Bankvereeniging te den Haag;
van Kropholler verschillende kerken; van Joseph Cuypers o.a. de St. Bavo te Haarlem;
van v.d. Kloot-Meyburg zijn huis te Voorburg en een school daar; van Van Anrooy
de winkel van Metz & Co. met de welgeslaagde trapoplossing en een aantal
uitstekende Jaarbeurs-stands; maar bovendien ook nog het werk van de Gebrs. van
Nieukerken, de eenigen omtrent, die nog met onverwoestbaar vertrouwen de oude
vormen handhaven en hier perspectieven laten zien van het Koloniaal-Instituut, doch
waarvan de omvang van het ontwerp omgekeerd envenredig is aan de artistieke
waarde.
Tenslotte is op de derde verdieping het werk van in hoofdzaak Amsterdamsche
architecten te vinden met de afdeeling Gebouwen van P.W. als middelpunt. Wat door
deze tak van dienst onder de voortreffelijke leiding van Hulshoff, met naast zich
Lansdorp, Boeken, Westerman, Marnette, in de enkele jaren in Amsterdam is tot
stand gebracht, is alleen de moeite van een afzonderlijke studie waard.*) Van al die
scholen, hulpgebouwen, openbare gebouwen, ja, wat niet al, noem ik alleen het
ontwerp voor verbouwing van het stadhuis, wat hier in een aantal schitterende
teekeningen van Lansdorp wordt voorgedragen.
In een ander vertrek is nog het werk van Heineke en Kuipers, waaronder de
ontwerpen voor de zoo goed geslaagde versiering van Amsterdam tijdens het bezoek
van H.M. de Koningin.
Het geheel is een uiterst belangrijke tentoonstelling, een vreugdevolle gebeurtenis
in dezen moeilijken, zorgvollen tijd.
JAN WILS.

*) Zoo juist is No. 7 van ‘Wendingen’ verschenen, waarin men een gedeelte van dit werk vindt
afgebeeld.
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AUGUST GAUL. ORANG-OETAN.
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August Gaul,
door Marius Daalman.
KEIZER Wilhelm II heeft ter gelegenheid van diens honderdsten verjaardag een
standbeeld van zijn grootvader opgericht tegenover het ‘Alte Schlosz’ in Berlijn. Hij
noemde dit ‘Nationaldenkmal’. Bij het volk is deze naam er echter niet ingegaan,
evenmin als het den eenvoudigen officier, voor wien Bismarck het keizerrijk stichtte,
‘Wilhelm den Groszen’ wilde noemen. Waardeering zoowel bij kenners als bij het
groote publiek vond alleen dat gedeelte van het standbeeld, dat men de menagerie
noemde. Het waren vier leeuwen in fiere staande houding, de gebruikelijke symbolen
van oorlog en vrede, die de vier uitspringende hoeken hebben te bewaken. Twee
daarvan zijn van AUGUST GAUL. Met dit dienende bijwerk begint het openbaar
optreden van een kunstenaar, dien wij als den grootsten modernen, ja als den
klassieken dierenbeeldhouwer van dezen tijd mogen beschouwen.
August Gaul werd den 22sten October 1869 in een klein hessisch nest geboren,
hij stierf den 18den October 1921 te Berlijn, waar hij bijna uitsluitend gewerkt heeft.
Zijn eerste leermeester was zijn vader, een eenvoudig steenhouwer, wien hij moest
helpen bij het vervaardigen van grafsteenen en andere weinig belangrijke
werkzaamheden. Wanneer de knaap niet goed zijn best deed, kreeg hij een paar
patriarchale oorvijgen. Op later leeftijd herdacht de meester deze opvoeding met
genoegen; veel meer wist hij trouwens niet uit zijn jeugd te vertellen. Van zijn vader
kwam Gaul bij een zilversmid in Hanau, dat nog de oude traditie van de fijne
kunstnijverheid uit de middeleeuwen handhaaft. Daar leerde Gaul ciseleeren en ook
daar leerde hij een geduldige zakelijke manier van werken. In dezen zin is hij ook
altijd een handwerksman gebleven. Na afloop van zijn leertijd zou Gaul zich verder
ontwikkelen in de kunstenaarsacademie te Berlijn en in de plotseling rijk geworden
stad met meer vooruitzichten zich een bestaan veroveren.
In Berlijn beleefde de jonge kunstenaar een dag, die in zijn eenvoudig leven
eigenlijk wel de eenige interessante of sprookjesachtige mag heeten: bij een loterij
op een schoolfeest trok hij een gratis-abonnement op den Zoologischen Garten. Voor
zijn lessen begonnen zwierf hij rond bij alle kooien, bestudeerde zoo 's morgens
vroeg, nog heelemaal met de dieren alleen, de leeuwen, de beren, de apen, de arenden,
de ganzen, de eenden, om dan hun uiterlijke verschijning volgens beknopte
teekeningetjes en enkele schaarsche aanteekeningen om zijn geheugen te hulp te
komen in klei te boetseeren. Natuurlijk was het niet het toeval van een loterij,
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dat dezen kunstenaar en deze kunst tot leven wekte, maar de uitgesproken richting
van zijn talent, van zijn beeldhouwende kracht, vond de onderwerpen die zij noodig
had om zich in het materiaal te uiten. Na afloop van zijn academieleertijd is Gaul
ook in Parijs gaan kijken. In de egyptische afdeeling van het Louvre bewonderde hij
de beroemde waterdraagster. De oude bronzen katten en zalfbakjes in hun schijnbaar
oneindige herhaling en toch elk het stempel van individueel leven dragend,
overtuigden hem dat het goed was volgens vaste wetten te werken. Maar hoe ze te
vinden, de wetten van een kunst, die niet meer de beteekenis van een mythus had,
die zich afgewend had van ieder religieus verband en elke noodzakelijke symbolische
beteekenis! In de verzameling Tonny-Thiéry leerde Gaul ook de bronzen van Barye,
den grondlegger der modernen dierplastiek, kennen; ook Barye was trouwens als
juwelier begonnen en had daarna als teekenaar in den jardin d'acclimatation voor
zijn geheele leven geen andere onderwerpen meer gevonden dan zijn dieren. De
artistieke kwaliteit van dit werk is voor Gaul een aansporing geweest en echter gaven
de oude egyptische meesters hem geen vrijheid de altijd nog romantisch barokke
geste van een zoogenaamden realist met jeugdige toegeeflijkheid te herhalen. Als
wij volkomen eerlijk willen zijn: de moderne plastiek in Europa is altijd nog een
beetje de bastaard onder de beeldende kunsten, is ondanks Rodin, of juist met Rodin,
dikwijls alleen een zwierige verplaatsing van de schilderkunst in een
ruimte-voorstelling. Vooral marmer blijft bijna altijd een vreemdeling in het noorden;
ons klimaat verdraagt nog het best hout en brons, en het oude beeldhouwwerk van
een Peter Vischer of Tilmann Riemenschneider schijnt nog het natuurlijkst op onzen
grond gegroeid. Wanneer de plastiek haar heimelijke afhankelijkheid van de
schilderkunst wil overwinnen, dan moet ze ver teruggaan en dan vergelijken, zij moet
zich dan herinneringen aan haar oudste geschiedenis verschaffen, zij moet welbewust
zelfkritiek uitoefenen. Ook deze kunst moet, zooals een groot dichter gezegd heeft
‘die Reflexion durch die Refexion töten, um wieder naiv zu werden’. Men gelooft
dat Gaul op een studiereis naar Italië van zich zelf bewust geworden is, dat hij daar
het probleem van den vorm heeft leeren kennen door ‘den laatsten Romein’ Adolf
Hildebrand, een edel mensch en opvoeder, die in Duitschland na Winkelmann een
andere opvatting van de Grieksche Oudheid bracht. Maar Gaul heeft nooit in
navolging van dezen harmonischen meester een antieken stijl gehuldigd en men kan
veilig aannemen dat zijn stille handwerkersziel door zuiver theoretische kwesties
weinig gekweld werd. De eenvoud en vastheid waarmee hij uit het Zuiden terugkeerde,
was anders dan die van Hildebrand, wiens harmonische rust altijd nog wat abstract
of althans vertaald schijnt. In Duitschland bestaan mooie vertalingen van de Ilias en
de Odyssee, maar het origineel
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is toch nóg mooier; in de grieksche hexameters leeft meer muziek. Gaul heeft inplaats
van een theoretisch kunstverstand, buitengewoon kalme, scherpe oogen, en daarbij
even rustige, onvergelijkelijk geduldige handen, die nooit een dictatuur van zijn
hoofd - laat staan van een ander - schijnen te hebben willen aanvaarden.
In Italië lijkt vaak de grens tusschen natuur en kunst uitgewischt. De romeinsche
villa staat zoo natuurlijk in het landschap als een bosch van pijnboomen. Een
alleenstaande cypres stoot tegen de blauwe lucht bijna als een zuil, de alleenstaande
zuil schijnt een gegroeid product der natuur. De plechtige gang van een rund in de
campagna, dat er tweeduizend jaar ouder uitziet dan een rund uit het Noorden, dat
bijna de ideale vorm van het type geworden is, kan Gaul meer gezegd hebben dan
de gesprekken en leeringen van zijn kameraden die 's avonds in de osteria over het
probleem van den vorm debatteerden. Gaul zal daarbij zijn chianti gedronken en met
een beleefden glimlach zijn instemming betuigd hebben. Zoo althans heb ik hem
later in Berlijn gekend als een zwijger, wanneer er principiëel en heftig over kunst
gedebatteerd werd; in vertrouwden kring echter als een gezelligen prater die over
onverschillige dingen, kleine gebeurtenissen in de maatschappij, zonder punt en
komma urenlang wist te vertellen. Van August Gaul is een enkel beminnelijk naïf,
maar eigenlijk geen interessant woord bewaard gebleven; hij behoort tot die
kunstenaars die alleen in hun werk te vinden zijn, die als particulier een anonym of
moeilijk te definieeren leven lijden. Had hij in een tijd geleefd die nog niets wist van
kranten en tentoonstellingen en een voor ieder toegankelijke publiciteit, zijn naam
zou waarschijnlijk, als die van zoo menigen ouden meester, verloren zijn geraakt.
Op den hoek van een straat in Charlottenburg staat een kleine fontein van Gaul,
die in die buurt de ‘Streichelbrunnen’ genoemd wordt. Een eenvoudig ovaal bekken
uit geelachtig zandsteen, waarop twee paar eenden aangebracht zijn, of liever waren.
Want nu zijn ze helaas gestolen: vier bronzen eenden, levensgroot, zijn voor een
Berlijnschen inbreker in deze slechte tijden al een aanzienlijke buit. Kinderen plachten
deze dieren te streelen. Zij onderscheidden eerst, dat het eenden waren, zij hadden
plezier in de onbeholpenheid van hun waggelenden gang, in de deftigheid van hun
opgeheven snavel, en dan streelden ze - niet de levende eenden, waaraan geen mensch
zou denken - maar het gladde brons, dat ook weer de kinderhanden niet had aangelokt,
als het door de natuur geboden materiaal, snavel, veeren, pooten met zwemvliezen,
naturalistisch was nagebootst. ‘Fühle mit sehendem Auge, sehe mit fühlender Hand’,
zegt Goethe. Plastiek moet men met den tastzin genieten. Ik heb in Gaul's atelier
kunnen gadeslaan, hoe zulke kleine wonderwerken ontstonden,
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heelemaal zónder wonder. De bronzen eend, die de gieterij afleverde, leek een tamelijk
vormlooze klomp, waarvan alleen het allernoodigste in omtrek en vormen te
definieeren was. Maar dan begon Gaul te ciseleeren, schijnbaar onmethodisch en
ook oneconomisch, alsof dit eenvoudige werk wekenlang zou mogen duren. Streep
na streep zette hij in de veeren, onafgebroken en zonder zich in het minst rekenschap
te geven van de uitwerking op het oog, alleen scheen zijn handschrift, het tempo, de
richting en de druk van den beitel verschillend, al naar dat hij de hardheid van den
snavel, de donzige weekheid der veertjes, de slijmerige taaiheid der zwemvliezen
behandelde. Wellicht werken zoo de chineesche meesters, voor wie schrijven en
schilderen uit denzelfden ductus ontstaat. Chineesch scheen deze vlijt, deze
gelijkmoedigheid, voor wie geen werk te veel was. Gaul was echter ook een meester
in het afmaken, het voleindigen. Plotseling hield hij op in de absolute zekerheid geen
streep te veel of te weinig gezet te hebben. Dan begon hij zonder pauze, zonder
uitrusten, zonder ook maar een minuut zijn zelfcontrôle te verliezen aan een ander
stuk werk, juist als een arbeider, die de dagelijksche taak van 10 uren moet
volbrengen.
Volgens Zola moet een kunstwerk een stuk natuur zijn, gezien door een
temperament, maar hier was niets te bespeuren van een temperament, of van een
tweegesprek tusschen subject en object, of van de tragische spanning van den
kunstenaar, die het doode materiaal als iets aan de kunst vijandigs of onhandelbaars,
met liefde, met listen of ook met verbittering tot leven in den vorm opwekt. Gaul
teekende meesterlijk naar de natuur. Maar hoe langer hij werkte, des te minder
gebruikte hij zijn eigen teekeningen als voorbeeld; ook niet wanneer hij bij voorbeeld
een grooten leeuw voor een van zijn weinige monumentale bestellingen moest
opbouwen. Zijn atelier maakte nooit den indruk van een fabriek, maar van een
handarbeiderswerkplaats. Ik heb nooit een leerling bij Gaul ontdekt, en hij heeft meer
dan levensgroote stukken plastiek naar een zeer primitief model geheel alleen in
steen gehouwen. Zijn hand was zoo vast, omdat de omtrek van zijn onderwerp hem
zuiver begrensd vóórstond, omdat de waarneming van het levend model door de
voorafgaande teekeningen volkomen afgeloopen was. Men kreeg steeds dezen indruk:
het dier dat hij aan 't scheppen was, werd niet uit vleesch en bloed in marmer of brons
overgebracht, maar ontstond direct uit het materiaal alsof het daar al van den beginne
af geweest was en slechts gewacht had tot een bezielde hand het door een tooverslag
uit zijn sluimering zou opwekken. Gaul had die hand, die de taal van het materiaal
begrijpt en wel in dienst van een oog dat de taal der natuur had verstaan. Zoo was
hem het conflict bespaard gebleven, waaraan de moderne kunstenaar in den regel
lijdt: hij heeft de anonyme, de schijnbaar onpersoonlijke
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zakelijkheid van een antieken, een middeleeuwschen kunstenaar, die den stijl niet
zoekt, omdat hij hem bezit. Elk dier, waaraan hij zijn geduldige kunst wijdde, behield
in zijn eigen verschijning zijn natuurrecht zonder het recht van des kunstenaars
persoonlijkheid ook maar eenigszins te kunnen beperken. Wanneer men een
tentoonstelling, een museum bezoekt, herkent men de scheppingen van Gaul altijd
het eerst, daar ze ook op grooten afstand haar zuiverheid van lijn, haar afgeslotenheid
en vastheid van omtrek handhaven. Hoevele van de origineele proeven der moderne
plastiek schijnen niet vormloos of vaag of pas in hun allereerste ontstaan, eer wij
met inspanning van ons verstand den inhoud der handeling, de beteekenis van 't geen
zich afspeelt ontraadseld hebben!
Aan een werk van Gaul blijft niets in het vage; het teekent zich af in de ruimte
met een geweldige bepaaldheid, maar ook met een goddelijke sierlijkheid. Ieder dier
van hem is tegelijkertijd het collectieve begrip, het ideale type van de soort; het
vergankelijke van het organische, van het tijdelijke en toevallige is door de materie
der kunst overgebracht in iets onvergankelijks. Wat Maspero in zijn egyptische
kunstgeschiedenis zegt van die oude meesters, kan ook geprezen worden in ieder
werk van Gaul. ‘Elk dier op zich zelf is in gang, uitdrukking, beweging van de
ledematen, nauwkeurig volgens het leven weergegeven. De langzame gang van den
stier, de korte stap, het peinzende oor en de ironische bek van den ezel, het korte,
onregelmatige loopje van de geiten, het rennen van den windhond met de jacht,
komen in lijnen en uitdrukking voortreffelijk tot hun recht. Bij de wilde dieren is de
bewerking even volmaakt als bij de huisdieren. Nergens beter dan in Egypte heeft
men de stille kracht van den liggenden leeuw, den valsch-sluipenden gang van den
luipaard, den grijns van den aap, de ietwat stijve gratie der gazellen of antilopen tot
uitdrukking weten te brengen’. Zóó is ook August Gaul heer over gansch een kleine
schepping. De dieren zijn voor ons niet langer godheden, geen ritueele symbolen,
geen zielen die op verlossing wachten, maar over al zijn schepselen heerschen vaste
wetten, een rhytme van krachten, een alles omvattende harmonie.
De antieke kunst heeft ad majorem gloriam deorum geschapen: zij wekte den
mensch op tot vroomheid, zij was een middel om zichzelf te vergoddelijken, zij was
een verlangen van de creatuur om zich zelf tot den rang der scheppers te verhoogen.
Onze kunstenaars hebben die goddelijke taak niet meer, en wat staat of gemeenschap
voor hen doet, kan niet vergoeden die oude zielegemeenschap, toen één zieleband
dooden, levenden en toekomstigen met een tegelijkertijd religieusen en nationalen
mythus omvatte. De in plaats daarvan verworven onafhankelijkheid gebruikt de
moderne kunst hoofdzakelijk om zuiver uit zich zelf een wet te scheppen. Wij echter
weten van hoe korten duur en hoezeer vol tegenspraak deze
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wetgeving geworden is, deze telkens herhaalde poging om door eigen kracht heilig
te worden. De schilderkunst heeft zich beter aangepast bij deze anarchie dan de
plastiek, die niet uitsluitend den individueelen smaak tegemoet wil komen. De
beeldhouwer heeft, althans van tijd tot tijd, een opdracht noodig, een groote, waardige
gelegenheid voor zijn kunstwerk; hij heeft den idealen, den veelstemmigen wensch
noodig, die van hem een symbool van het gemeenschapsleven verlangt. Wij weten
allen hoe de Staat daar te kort schiet en welk een satire men zou kunnen schrijven
over onzinnige opdrachten zoowel als onbegrijpelijke afkeuringen. Ook August Gaul
moest dergelijke ondervindingen doormaken en de ‘Streichelbrunnen’, waar ik daarnet
van vertelde, heeft ook zijn onverkwikkelijke voorgeschiedenis.
De rijke stad Charlottenburg wilde voor een plein in de buurt van den Zoologischen
Garten een fontein hebben. Als middenfiguur bestelde zij een ‘Charlottenburgia’,
alsof men zich zulk een allegorische vrouwspersoon zou kunnen verbeelden voor
een gemeente die in de vóór-vorige eeuw een klein vorstelijk zomerverblijf was, in
de vorige een villapark voor renteniers, en in de tegenwoordige een fabrieksstad
werd.
Deze onmogelijke opdracht werd door een van die artiesten, die alles maken, op
een zoo onmogelijke manier uitgevoerd, dat zelfs de vroede vaderen het moesten
inzien. De fontein werd opnieuw uitgeschreven. Gaul leverde een olifant die uit zijn
slurf water spuwt in het fonteinbekken, hetwelk bezet was met hurkende pelikanen.
Iedere plastiek van Gaul is tegelijkertijd een architectonische compositie. Uit zijn
teekening, die den fontein in verband met de omringende huizen gaf, hadden die
vroede vaderen kunnen zien hoe buitengewoon deze compositie op dat plein paste.
Zij beloofde een overeenstemming van den olifant met de omgeving, die den wat
toevalligen of onverschilligen aanleg van dat plein tot een levende harmonie zou
hebben herschapen. Het ontwerp van den kunstenaar werd geweigerd; ook al, naar
men zegt, omdat Gaul er van verdacht werd met zijn ‘Jumbo’ uit den Zoologischen
Garten de dressuur-methodes van de aan dat plein gelegen ‘Kunstschule’ te hoonen.
Zulke ironische bedoelingen lagen ver van Gaul's onpolemisch karakter. En bovendien
was het hem om de dieren zelf te doen en hij dacht er niet aan, die op eenigerlei
wijze, zij het dan ook satirisch, in verband te brengen met den mensch. Gaul heeft
daarna zijn olifant, zonder zich verder om iets te bekommeren, in een kleiner formaat
gebracht en het is een van zijn kostbaarste werken geworden. Zooals deze dikhuid
daar staat, het gewicht van zijn reusachtig lichaam geheel geconcentreerd in zijn
achterlijf, de borst vrij, zoodat de klank van de trompet onbelemmerd naar buiten
komen kan, zoodat het geheele bronsje schijnt te trillen door een kinderlijk barbaarsch
geluid, dat is een wonderwerk en groot, ook in het
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kleine formaat. Het blijft te betreuren, dat Gaul deze en ook andere gelegenheden
moest laten voorbijgaan om zijn kracht aan buitengewone opdrachten te meten, dat
hij niet zichzelf een probleem mocht worden, wanneer men zich althans bij hem een
aarzelen, een onzekerheid over 't een of andere probleem, den vorm betreffende, kan
voorstellen. Men mag ook geen medelijden met hem hebben, toen hij met spijt de
verloren gelegenheid tot ver zichtbare triomfen zag voorbijgaan. Zijn opdrachten gaf
hij toen maar weer zichzelf, of de dieren die uit het materiaal wilden ontstaan gaven
ze hem. Zijn handwerkersgemoed bleef even rustig als zijn hand en men heeft in zijn
atelier stellig nooit een klacht gehoord over het niet-begrepen-worden, hetwelk de
kunstenaar zoo graag zijn eigen tijd verwijt, om de toekomst met het moreele debet
te belasten. Gaul heeft trouwens nooit oppositie gevoerd, noch tegen instellingen,
noch tegen richtingen, of zelfs personen, en zoo heeft hij ook zelf bij de kritiek of
bij het publiek geen oppositie gevonden. In zijn biografie komt niets voor van crises
of gedenkwaardige daden, van heroïschen strijd, zooals bijvoorbeeld die van Cézanne
of Rodin. Geen heraut ging voor hem uit om zijn roem te verkondigen; in zijn atelier
zat geen vertrouwd vriend, geen ingewijde, die de beteekenis van zijn visioenen van
een littérairen commentaar voorzag. Gaul was zoowel impressionist als expressionist
of, liever nog, geen van beiden. Hij had zijn koopers en zijn kunstkooper, maar hij
sloot zich bij geen partij aan, en, zooals hij zelf nauwelijks een regel geschreven
heeft, zoo is er ook, behalve de vanzelfsprekende waardeering van zijn evenwichtig
kunstenaarschap, niet veel opvallends of gedenkwaardigs over hem geschreven.
Dieren zijn geen belijdenissen. Een leeuw is een leeuw, en een ree is een ree; daar
valt niet veel over te praten. En wat van een kunstenaar te zeggen, die niet in àl zijn
werk even groot kon zijn, maar die nooit iets van mindere kwaliteit gaf en zijn eigen
stijl met stille onaantastbaarheid handhaafde! Gaul stond altijd achter zijn werk, of
wel, hij verdween erin, zooals de schepper in zijn schepping, zoodat van zijn
persoonlijkheid ternauwernood iets overbleef. Die bestond alleen voor zijn vrienden
en was bijna onzichtbaar voor het publiek, dat hem ondanks alle bewondering toch
min of meer onrecht deed door hem als een specialist, al was het dan ook een
volmaakten, te beschouwen. Sommigen ook hielden hem voor een humorist, wilden
in hem een Wilhelm Busch van de plastiek zien, omdat zijn schapen zoo dom staarden,
zijn pinguins zoo grappig waggelden, of een kleine zwaan, die nog op een kluwentje
wol lijkt, zijn hals met zoo'n komische grandezza uitstrekt, alsof hij reeds alle Leda's
der wereld zou kunnen verleiden. Er bestaan nu eenmaal in het organische leven
zekere bewegingen, lijnen, vormen, die op zichzelf potsierlijk zijn en die, in verband
gebracht met ons eigen wezen, ieder van ons doen lachen of glimlachen. Gaul's
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zakelijkheid had niet de deftige pretenties van de moderne archaïsten, die de
mogelijkheid van een humoristisch effect ver weg werpen, maar evenmin heeft die
zakelijkheid zich een zoodanig effect ten doel gesteld. Geen enkele figuur van hem
houdt op een stuk marmer, een bronsje, een ‘oeuvre’ te zijn. Elk dier bestaat uit zijn
functies, is door een nieuwe scheppingsdaad uit den dieperen zin van het materiaal
zelf ontstaan, nooit in tegenspraak met de natuur, maar toch los van haar en in het
onsterfelijke leven van de kunst overgebracht.
Hoe kwam Gaul eigenlijk tot de dieren? Omdat hij als jongmensch een kosteloos
abonnement op den ‘Zoologischen Garten’ kreeg: dat zal de populaire overlevering,
als hij die tenminste vindt, vermoedelijk van hem zeggen. En in een van zijn
toekomstige biografieën zal waarschijnlijk met ethisch welgevallen te lezen zijn, met
welk een roerende liefde, als een St. Franciscus der kunst, hij zich gebogen heeft
over zijn broeders, de dieren. En wanneer de biograaf over eenige philosophische
schoolkennis beschikt, zal hij het stellig ook hebben over Schopenhauers medelijden
met de dieren, over de indische metempsychose en over onze kosmische verwantschap
met de nog niet verloste zielen der dieren, die eens menschelijk zijn geweest en weer
goddelijk kunnen worden. Over deze ethische of intieme relatie met zijn modellen,
zooals men die hem heeft toegeschreven, glimlachte Gaul op zijn stille manier. In
werkelijkheid waren die dieren hem volmaakt onverschillig en als een bewonderaar
hem misschien een hond cadeau had gedaan, zou hij hem in groote verlegenheid
gebracht hebben. De eenige bij hem te constateeren belangstelling was voor vlinders,
die hij echter niet in de natuur gadesloeg, maar pas wanneer ze gemakkelijk
bereikbaar, op de speld geprikt waren. Als het niet een muis is geweest, heb ik in
zijn atelier van alles wat er loopt, kruipt of vliegt, niets kunnen vinden. De dieren
waren voor hem niets anders dan modellen; hij vond ze achter hun hekken in den
Zoologischen Garten en hij heeft zich in zijn leven niet de minste moeite getroost
om ze in hun wilde vrijheid, onder de oorspronkelijke levensvoorwaarden van hun
eigen klimaat, op te zoeken. Gaul had het dier alleen noodig als verschijnsel, als
omtrek, als gelede massa, als doelbewogen vorm, en hij trachtte van zijn model iedere
bijbedoeling verre te houden, vooral ook elk geheim verband met de menschen, juist
het ‘zielige’, het sentimenteele, het gemoedelijke, wat men hem zoo graag toeschreef.
Gaul heeft nooit een paard of een hond geboetseerd, geen enkel van de nuttige, de
betrouwbare, de tamme dieren, die tot het huisraad, het gemoedsleven, de beschaving
van den mensch behooren. Hoogstens begon zijn kunst bij de kat, die geheimzinniger
is dan de hond, die tegenover haar menschelijken meester haar wildheid, vreemdheid,
zelfstandigheid, veel naijveriger bewaard heeft.
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Den grootsten modernen dierenbeeldhouwer heeft niemand ooit op de wedrennen
gezien. Het dier, dat zich bij den mensch zoo volkomen heeft aangepast, dat opgeleid
wordt tot een prestatie, dat door teelt en dressuur zelf tot een prestatie van den mensch
geworden is, was voor zijn kunst verloren.
Gaul heeft eens een portretbuste gemaakt van een jongen schilder die in den oorlog
gevallen was, in de eerste plaats uit vriendschap, maar ook bij wijze van protest tegen
zijn specialistendom, om te toonen, dat hij ook daartoe in staat was. Die buste is heel
bijzonder geslaagd, maar het succes heeft zich bij enkele latere pogingen niet herhaald.
Deze eene keer kwam hem zijn model tegemoet, omdat de schilder, een hartstochtelijk
ruiter, jager, sportsman, zelf iets animaals in zijn physiognomie aangenomen had.
Bij latere proefnemingen echter verloor Gaul de animo zich te verdiepen in de ziel,
de geest van een menschelijk gelaat; hij had er geen plezier in iets te modelleeren,
wat niet dadelijk op het eerste gezicht zinnelijk waarneembaar was, maar wat, uit
een gisteren en heden samengesteld, reeds bij het leven symbolisch moest zijn. Wij
behoeven echter niet alleen van dit gezichtspunt uit te gaan om te begrijpen dat zijn
hartstocht voor het dier andere neigingen uitsloot. Gaul heeft ook een enkele maal
het menschelijk lichaam uitgebeeld. Eens zette hij op een dravenden ezel een
prachtigen naakten jongen, die weliswaar zelf ook nog voor een klein diertje kon
doorgaan. Een anderen keer maakte hij voor een Hamburgsch Handelshuis een
Mercurius, voortreffelijke naaktfiguur van een pezigen, slanken jongeling. Maar al
kon Gaul er niet toe besluiten dezen bode der goden de allegorische vleugels aan te
gespen, de god van den handel moest zich toch op de een of andere manier kenbaar
maken. Zijn Mercurius laat een soort van weegschaal uit zijn opgeheven rechterhand,
die een geste van aanbieden maakt, naar beneden hangen, terwijl de andere hand
blijkbaar door hetzelfde gebaar schijnt te geven en te nemen. In dit gebaar, in den
aandachtigen blik, in de lichte spanning van de figuur ligt iets van de kracht der
verleidingen, van de kunst der overreding, den handel eigen. Dit was een zinrijke
vondst, maar Gaul zelf had geen plezier in andere zinrijke vondsten, die iets omtrent
samenhang en doel van mensch en beschaving zonder hulp der conventie moesten
uitdrukken. Gaul kwam altijd weer tot de dieren terug, omdat zijn talent zuiver
plastisch was, omdat hem alleen de beweging interesseerde, die verder geen verklaring
behoeft, die niets dan zich zelf wil uitdrukken. Zijn werken hebben geen opschriften
noodig. Zou men zonder den beroemden naam zich gedwongen voelen, den jongeling
van Rodin, die zijn kin op zijn hand steunt en met over elkaar geslagen beenen zit,
voor den ‘P e n s e u r ’ te houden? Gaul was geen strijder, zooals Rodin, hij gevoelde
zich niet geroepen op te komen in den bijna tragischen
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strijd voor een monumentale plastiek, die niet meer behoort tot de architectuur: den
tempel, het raadhuis; en die geen dienende kunst meer zijn wil. Met zijn dieren stond
hij buiten alle conflicten. Kunnen wij een menschelijk lichaam afbeelden, dat niets
omtrent zichzelf wil zeggen, dat een model onderstelt met volkomen zwijgende ziel?
Of moet iedere plastiek zich verstaanbaar maken door een handeling, die het beeld
concentreert en isoleert, als 't ware afsluit, als een lijst het schilderij? Of kunnen wij
een groep, die op zijn minst een bepaalde bedoeling moet hebben, die een dialoog
der zielen moet uitdrukken, de rust en zelfgenoegzaamheid opleggen van een stuk
architectuur? Voor dat wat men zijn specialiteit noemde, heeft Gaul de oplossing
gevonden. Als hij drie ganzen maakt, die achter elkaar aan loopen, of drie schapen
tegen elkaar aangedrukt, dan is het hetzelfde dier, dat hij in verschillende
mogelijkheden van beweging op hetzelfde voetstuk zet. Een rhytmisch welbehagen
komt over ons bij het zien hoe hij de lichamelijkheden, de gewichten van drie eenden
over een precies groot genoeg vlak verdeelt. En de twaalf pooten, waarop zijn drie
schapen loopen, hebben het effect van noten in een zelfde maat. In zijn eersten tijd,
- voor het laatst in Rome -, die nog niet geheel vrij was van barokke invloeden, heeft
Gaul zich nog wel eens laten verleiden tot schilderachtige effecten, althans voor zijn
reliefs. Om perspectief te krijgen zette hij bijvoorbeeld drie vlakken met de daarbij
behoorende dieren achter elkaar. Later had hij genoeg aan één vlak, en zoo kregen
zijn reliefs die rust, dat sierlijk ornamentale, dat ons in de beste antieke reliefs zoo
weldadig aandoet.
Ook het enkele, in zijn geheele plastiek uitgebeelde dier werd zonder eenigen
stilistischen dwang tot een stuk architectuur, geteld, gemeten, gewogen in alle
onderdeelen, niet door berekening echter, maar door een artistiek instinct, dat alle
verschijnselen door rhytmische welluidendheid bindt. Door zich te beperken tot de
zuiver zinnelijke wereld van het dierenleven, redde Gaul de reinheid der plastiek,
redde hij voor de kunst wat men distantie noemt. Deze distantie is niet aan het formaat
gebonden. Neem b.v. een van de egyptische bronsjes, nauwelijks 10 centimeter hoog,
een rechtop zittend katje voorstellend, en gij zult terstond zien wat ik bedoel. De
hooge simpelheid, de hieratische waardigheid van een kunst, die zoolang sacraal
bleef, zullen wij uit ons moderne leven niet weer kunnen veroveren. Toch heeft Gaul
iets geschapen, dat dit werk het naast staat. Een dier van zijn hand, zoo weinig het
de natuur ook verloochent, is geen som van opmerkingen op zichzelf, het is zuivere
voorstelling, nog eens opnieuw geschapen uit den aard van het materiaal, uit de
verovering daarvan door de goddelijke kracht van den mensch.
Het is Gaul bijna steeds gelukt ook in klein formaat monumentaal te werken. Men
zou dat nog meer hebben ingezien, als hem vaker de ge-
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legenheid tot groote representatieve werken ter vergelijking was aangeboden. Eerst
toen hij stierf en de menschen aan de baar van den volmaakten ‘specialist’ stonden,
werd het hun plotseling duidelijk: wij hebben niet geweten dat hij zoo groot was!
Het was Gaul zelf vergund nog uit zijn laatste dagen een maatstaf voor zijn geheele
oeuvre na te laten. Kort voor zijn dood kreeg hij den opdracht naar het kleine model
van een orang-oetan, dat in zijn eerste ontwerp al dertig jaar oud was, een meer dan
levensgroote figuur te maken. Een trouwe vriend en collega heeft den doodzieken
beeldhouwer, die aan kanker stierf, bijna gedwongen deze figuur met de
noodzakelijkste beitelslagen af te maken. Gaul kon bijna niet meer spreken, maar
tot scheppen was hij nog in staat.
Enkele dagen na zijn dood zag ik den menschaap - zoo zal dit grootste werk der
moderne beeldhouwkunst heeten - in zijn atelier te Dahlem bij Berlijn. De figuur is
in breede zware vlakken uit korreligen zuiveren tufsteen op een rond voetstuk
opgebouwd. Het enorme dier is in zijn gang gestuit door iets wat plotseling zijn
aandacht trok. Het is de rustpauze tusschen twee bewegingen. Het reusachtige lichaam
is naar voren gebogen; de al naar voren gezette rechterarm houdt het in evenwicht.
Zoo ontstond een soort driehoekige compositie, die, bevestigd op enorme gewichten,
naar het hoofd toe opwaarts streeft. Hier bij dit dier, dat het meest op den mensch
gelijkt, is het hoofd iets zelfstandigs geworden, met een uitdrukking op zichzelf. Is
dit eigenlijk wel een dier? Of is het een demon uit de oerwereld? Met dit korte
voorhoofd, met die diepe oogkassen, met die ingebogen in de schaduw teruggedrongen
neus, met dien vooruitspringenden muil, arglistig en zwaarmoedig tegelijk, wat hem
een kinderlijke en tegelijkertijd oeroude uitdrukking geeft? Dit kolossale schepsel
van millioenen jaren geleden, nauwelijks los van de aardkorst, heeft een blik, dien
men niet kan ontwijken, vult de ruimte met zijn macht tot het ons den adem beklemt.
Ontzetting gaat uit van dit monster, een tragische stemming omsfeert het, door een
diepmelancholisch, bijna broederlijk meegevoelen trekt het ons aan. Dit is de mythe
van onze oude aarde; dit is de duistere elementaire kracht, die ontbonden wil zijn,
die naar bewustzijn snakt. Er mag niet beweerd worden, dat Gaul een dergelijke
uitwerking op ons gemoed bedoeld heeft, dat het hem er om te doen was met een
tragische oplossing van het conflict tusschen chaos en kosmos zijn leven op grootsche
wijze te besluiten. Over dezen menschaap is bijna meer geschreven dan over alle
andere werken van Gaul samen, die zoo zuiver in hun schoonheid van vormen rusten,
dat zij nooit tot tegenspraak kunnen prikkelen, dat ook de eerzuchtigste kritiek er
geen vuurwerk uit kan slaan. Over den menschaap echter valt te commenteeren en
te fantaseeren. Men kan een gedicht op dit monster maken, een philosophisch systeem
er op bouwen, men kan het beschouwen
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als de belijdenis van een heldhaftig pessimisme. Er is ons tegenwoordig immers meer
aan den kunstenaar dan aan de kunst gelegen. De heele kunstbeschouwing
tegenwoordig is zoo littérair geworden. Waarin bestaat de overmacht van den
menschaap over Gaul's andere werken? Het model heeft het voordeel dichter bij den
mensch te staan; wij voelen ons met een zoogenaamden voorouder op vertrouwelijker
voet dan met een ezel, een schaap, een eend. Dan is het werk meer dan levensgroot
en uit een meer primitief materiaal. Alles voordeelen! Het gladde brons op zich zelf
is al kunst; deze korrelige tufsteen behoort nog min of meer tot de natuur in haar
anti-diluviaansche wildheid, het is nog een pittoresk stuk rots, dat ondanks den
geweldigsten beitelslag toch nog een zekere maagdelijkheid behoudt. Het werk schijnt
nauwelijks meer door menschenhand gemaakt, of wel: de kunst gaat er geheel in
onder alsof het door de natuur zelf ontstaan was als een kolossale versteening van
animaal leven. En dan ook heeft dit werk een eigen auto-biographie, een
wordingsgeschiedenis, die ons eindelijk eens gelegenheid geeft iets te vertellen over
dit atelier, waar geen ander geheim scheen te bestaan, dan de zakelijke overgave, het
oneindige geduld van een arbeider, die zijn regelmatige dagtaak volbrengt.
Er bestaat van dezen orang-oetan een klein gipsmodel, dat meer dan dertig jaar
oud is. Dan is er nog een jonger model van was, dat Gaul bij de voltooiing van den
kolossus voor oogen heeft gehad. Daar een kunstenaar zijn perioden moet hebben,
en dat moeten er dan minstens drie zijn, stellen de necrologisten welwillend vast,
dat men het eerste model van den jongen Gaul moet opvatten als een naturalistisch
portret, het tweede ontwerp als de overgang van de realistische nauwkeurigheid tot
den stijl, en dat men in het voltooide monument den uiteindelijken triomf van den
stijl over het naturalisme mag vieren. Hoeveel vorderingen Gaul in deze dertig jaren
ook gemaakt mag hebben in de beheersching van zijn materiaal, in de wetenschap
der compositie, waarheid is, dat de architectonische monumentaliteit van deze meer
dan levensgroote figuur reeds in het oude portret aanwezig was. Alleen het verschil
in formaat heeft de dwaling doen ontstaan als zouden het drie stations zijn op een
langen of onzekeren weg, waarvan de jonge meester het doel al heel precies gezien
heeft. Er heeft hem slechts tot dat tijdstip de bestelling ontbroken, de materieele
mogelijkheid, wat Gaul zonder klacht, schijnbaar zelfs zonder gemis gedragen heeft.
Nuttelooze verwachtingen, teleurstelling, verontwaardiging zouden hem immers
maar een kostelijken arbeidsdag ontnomen hebben!
Tout passe. - L'art robuste
Seul a l'éternité.
Le buste
survit à la cité.
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Dit schoone woord van Théophile Gautier kan men dezen kunstenaar naroepen, al
heeft ook zijn onpathetisch leven geen devies, geen wapen noodig gehad. Was deze
man zoo bescheiden of was hij zoo trotsch? Waarschijnlijk beide. ‘De kunst’, zeide
hij eens op zijn primitieve manier, ‘is een groot rijk: ik maak daar zoo'n paar
molshoopen in. Mocht men dezen of genen voor een berg aanzien, des te beter!’
Gaul was bescheiden als hij zich voor de kunst moest verantwoorden; hij was trotsch,
als hij zich met de tegenwoordige kunstenaars vergeleek. Of liever hij kende zijn
waarde, wist waarin hij eenig was en onttrok zich liever aan iedere vergelijking. Wie
hem slechts oppervlakkig kende, hield hem voor een goeien vent, die alles in zijn
omgeving goedkeurde, die allen om hem heen graag leven liet. Zijn complimentjes
waren goedkoop verkrijgbaar, uit een diep innerlijke onverschilligheid, die alleen
maar glimlachen kon over alle experimenten, alle programma's en de ieder jaar nieuw
uitgegeven tafelen met de wetten der kunst. Wie hem nader kende, stootte op een
ijzeren vastheid en een bijna vroolijke, afwerende ironie, waarmee hij ook zijn goede
vrienden en lieve collega's in den grond placht te glimlachen, ook al droegen zij heel
beroemde namen. Als ik zooeens ga optellen wat Gaul aan appréciaties uitdeelde,
dan zijn er allicht niet meer dan twee levende duitsche kunstenaars voor een
zachtzinnige executie bewaard gebleven. Maar er zullen er stellig twee dozijn in de
overtuiging leven, dat met het oog op zijn officieele vriendschapsbetuigingen, zij tot
de twee uitverkorenen behooren. Zijn leven was dat van een arbeider: het zou niet
veel anders zijn geloopen, als hij volgens der vaderen traditie steenhouwer of
zilversmid gebleven was. Uit zijn werkplaats is echter geen enkel oppervlakkig, geen
onaf, geen alleen maar gewild werkstuk voortgekomen. Hij stelde er zijn eer in zijn
klanten uitstekend te bedienen. En daar geen succes zijn eenzaam ambacht in een
fabrieksbedrijf deed ontaarden, achtte hij zichzelf voor iederen beitelslag, voor de
kleinste streep in de ciseleering verantwoordelijk. Zijn leven scheen klein en banaal,
zonder droomen-verleiding, door geen inspiratie bevleugeld, door geen tragische
worsteling gespannen. Zijn werk i s groot en blijvend, en men zal het klassiek moeten
noemen, omdat alles eraan tot vorm geworden is, omdat het daar staat, onafhankelijk,
onaantastbaar, evenwichtig, in zijn eigen schoonheid.
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Met een schetsboek door Londen,
door Jan Poortenaar.
II. Parken, pleinen, straten.
HET geboomte is de schoonheid der Londensche parken, aan de straten geven de
huizen slechts bij uitzondering waarde; het is de atmosfeer, de blauwe nevel die ze
tot iets eenigs maakt.
De boomen zijn geweldig, hoog en wijd uitgegroeid. En de liefde voor het
geboomte spreekt niet alleen uit de parken. Waar ergens gebouwd wordt zal men
bestaande boomen niet kappen, maar zorgvuldig omtimmeren, en op tal van plaatsen
zijn tuinmuren om ze heen gemetseld, schuttingen maken een omweg voor ze en in
afdaken wordt ruimte voor hun stammen uitgespaard. Hoe ‘oud’ zoo'n boom in de
oogen van een Hollandschen timmerman ook wezen mag, hier is hij door zijn
ouderdom eerbiedwaardig. En mochten wijde vertakkingen den stam uiteen dreigen
te scheuren, dan is er altijd een helpende hand die ze met palen onderschraagt of met
zware kettingen bijeen houdt. De huizen, neen, in de meeste gevallen zijn zij het
zeker niet waard dat er een boom aan opgeofferd wordt. Althans in de binnenstad
niet. Opgetrokken van ijzer en beton, worden ze jaar in, jaar uit onveranderlijk bekleed
met imitatie-renaissance, korinthische, composietzuilen en pilasters, behangen met
dikke trossen fruit. Ook de als Edammer kaas zoo ronde engelkoppen trachten te
vergeefsch den leugen hunner structuur te verbergen. Trouwens, alleen aan de
voorzijde wordt die door aangeplakte zuilen-architectuur gecamoufleerd. En hoe
dwaas zien al die gebouwen er uit als ze ook op zij gezien kunnen worden! Dan lijken
het punten, gesneden uit een reuzentaart: aan de kant die naar buiten is gekeerd vol
met er op gekleefd koekebakkers-ornament.
Maar de natuur heeft voor de atmosfeer gezorgd, de blauwige, dunne sluier van
de Theems ligt over heel de stad en niet alleen voor het oog doet zij de engelkoppen
en bloemfestoenen van steen vervagen - zij doet ook de materie spoedig verweren.
Die sluier wijzigt de kleuren, de lichten, de donkerten. Wolkschaduwen toovert ze
om tot wonderen van geheimzinnigen schemer en een zonsondergang van een
Theemsbrug af gezien kan een paarsrooden lichtgloed en een groen-blauwe
schaduwkleur hebben als nergens anders. Maar Londen dringt zijn schoonheid niet
op, die ligt zelfs niet open; de stad wil een langer verblijf dan een vluchtig bezoek
eer zij haar kostbaarheden toont, en met grauwe winters stelt zij uw verknochtheid
op de proef. Toch is Londen des winters het meest zich zelf.
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Parijs noodt den flaneur tot een zitje aan een der boulevards, een wandeling door
park of winkelstraat, een dolce far-niente. Londen heeft daarvoor noch tijd, noch
ruimte. Het werkt in haast zijn dagtaak af, en sluit zich 's avonds de city, dan leeft
wel de theaterbuurt op, maar het leeft dan niet op straat, juist dan niet.
Slechts 't snorren van auto's is er, wat dames en heeren, correct in evening dress.
Maar ge blijft er buiten staan, ge komt er niet ‘in’ zooals te Parijs; de stroom vloeit
langs u heen zonder u aan te raken. Zelfs kunt ge het va-et-vient nergens eens op uw
gemak gadeslaan, ge staat altijd iets of iemand in den weg. En na afloop puffen de
taxi's en auto's rond, en blaast de heete adem van de tube de honderden in het gelaat
die weer in het haastige Londensche tempo naar de buitenwijken worden teruggevoerd.
Voor hem, die Londen van uit Holland nader komt en niet de rivier tot aan Tower
Bridge opvaart, maar met een trein door het ‘East End’ naar een der groote
city-stations wordt gevoerd, is Londen een eindeloos schoorsteenveld. De straten
zijn daar slechts nauwe sloppen, en hoog en laag steken de schoorsteenen in de lucht,
de rechte en de scheefhoekige en uit alle stijgt traag de vuile steenkoolrook waaruit
het roet gestadig neervalt, bij mist de stad hullend in een donker grauw.
Zoo spoedig geschiedde de herbouw der city na den grooten brand van 1666, dat
vele straten hun middeleeuwsche breedte behielden. Hier en daar werd later met veel
moeite en fabelachtige kosten verbreeding bewerkstelligd. Maar ook dan blijven de
straten louter verkeerswegen en hoe men ook met plantsoenen en parkjes tracht er
een vriendelijke atmosfeer te scheppen, de smook van millioenen ‘fire-places’, de
open steenkoolhaarden, en duizenden fabrieksvuren, zoowel als het steeds groeiende
verkeer, zij blijven overheerschen en Londen tot een stad van ‘business’, van zaken
doen, stempelen.
Meer grootsteedsch aanzien heeft het nieuw aangelegde Embankment langs de
Theems. Daar staat de Egyptische obelisk, die in de oogen der negentiende eeuw een
stad tot wereldstad verhief, ‘Cleopatra's Needle’, geflankeerd door twee bronzen
sphinxen, die liggen te wachten tot er eindelijk eens iemand in het stadsbestuur komt
met genoeg smaak om ze weg te nemen. Het paleis des konings, Buckingham Palace,
is als alle nieuwe paleizen: de breedste straataanleg kan den schijn niet redden;
paleizenstijl kon het democratische Engeland der laatste eeuwen niet meer
voortbrengen.
In vrijwel de geheele binnenstad zijn het de met boomen beplante square's en
kerkhoftuintjes die de ware rustpunten vormen. En buiten de city heeft zich het
doorzicht der vroede vaderen getoond. Daar is haast geen dorp dat door het groeiende
Londen is opgeslokt of het had een meent,
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een ‘common,’ die in zijn aanvankelijken staat gelaten, saaie park-paden mist en
voor de omgeving nog de verfrisschende kracht heeft van natuurlijken groei. Zoo
heeft men in het noorden de bloemenhof van Golders Green en de heide, Hampstead
Heath met de Parliament Hill Fields; in het zuiden Richmond Park, waar de herten
vrij rondloopen, Wimbledon Common. In de groote parken, als Hyde Park en
Kensington Gardens, grazen onbewaakt de kudden schapen, en de tamme eekhoorns,
die Regent's Park bevolken, zijn een verrassing voor oud en jong. Nu en dan ziet ge
ze op de tuinmuren en boomen in de straten der omgeving.
De bloemen, die in de groote parken worden verzorgd, leveren een overschot op.
Die planten worden jaarlijks uitgedeeld aan de gretig daarvoor opkomende armere
bevolking; al wie maar komen wil krijgt zijn deel. Een file van een paar honderd
mannen, vrouwen en kinderen, en dan gaan de begonia's, fuchsia's, margrieten en
andere van hand tot hand en vroolijken de kale straten op in bakken bij de vensters
van verdieping en verdieping.
In Hyde Park is des Zondags een pantoffelparade; ‘Rotten Row,’ de oude ‘Route
du Roi’ is de rijweg voor vurige volbloedpaarden met minder vurige berijders, en
vooraan bij de Marble Arch kunt ge dan een ieder die op religieus gebied wat te
beweren heeft van wal hooren steken. Bij voorkeur brengen die self-made predikers
hun eigen spreekgestoelte mee, een stoel, een bank, een wagentje of iets dergelijks.
De hoed houdt zoo'n moderne hageprediker daarbij in de hand; voor zijn toehoorders
schijnt dat niet noodzakelijk te zijn.
Buurten als Mayfair hebben te allen tijde een deftig aanzien gehad, daar woonden
sedert jaren de oude geslachten. Nog dragen vele hekken bij de deur de hooge hangers
voor de lantaarns der achttiende eeuw en de dompers waarin de fakkeldragers hun
toortsen doofden, wanneer zij ‘my lady’ in haar draagstoel met flambouwen huiswaarts
brachten.
Hier en daar in de stad een vergeten oud winkeltje, nog niet opgemerkt en opgeslokt
door den allesverslindenden Moloch. Vlak bij Piccadilly Circus is het hierbij (bl.
LXVI) afgebeelde oude tabakswinkeltje; het zou mij niet verwonderen als er nòg
Engelschen van den ouden stempel - met bakkebaarden, monocle, grijzen hoogehoed
en ruitjesbroek met slobkousen - af en toe een beetje snuif kwamen koopen en over
het weer kwamen kouten, over rijpaarden of politiek. Maar iets als deze tobacconists,
‘Purveyors to the Kings of Hanover and Belgium’, het is een uitzondering en evenzeer
een anachronisme als zijn opschrift.
Gedurig afbreken en opbouwen lijkt wel het kenmerk der Londensche straten, 't
is een eeuwig veranderen. Daar worden groote fabrieken en opslagplaatsen afgebroken
en nog slechts een paar schoorsteenen staan er te midden van puinhoopen; ginds
rijzen de stellages voor nieuwe
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gebouwen torenhoog in de lucht, en de groote kranen hijschen met een zwaai de
logge brokken steen voor warenhuis of kantoor-complex naar boven; in Kingsway,
Regentstreet en alle groote straten van het ‘shopping centre’ ziet ge het iederen dag.
Verder oostwaarts dan het West-End ligt ‘Soho’, met een wel eigen cachet. Het
soho-geroep der jagers tot hun honden gaf deze buurt haar naam. Maar geen
jachtgebied, een vreemdelingenkwartier is het nu, vol van Fransche en Italiaansche
restauranttjes. Daar hebben de mannen de zwarte snorren van het Zuiden, romantisch
gekruld; daar zijn de kleine stalletjes met visch, kant, eetwaren, kleurig aardewerk
en lappen, en een beredderigheid is er om dat alles heen die in 't verdere Londen
geen weerklank vindt.
Verder city-waarts komt ge in het nerveuze Holborn, dat u in de richting van St.
Paul's voert en wat meer naar de Theems toe loopt de niet minder actieve Fleet street.
Daar wordt voor dag- en weekbladen haastig gedrukt wat even haastig weer vergeten
wordt. Daar werken de breinen der redacteuren die pakkende of opvallende opschriften
hebben te bedenken voor de affiches waarmede straks de straatventers de editie zullen
hebben aan te prijzen, en een goed, raak opschrift beteekent den verkoop van
tienduizende exemplaren. Dan hollen de sjofele krantenjongens er alle buurten mee
rond, en de hautaine zwarte kellner van een Soho-restaurant verwaardigt zich eens
aan de deur te komen om de ‘four o'clock Star’ te koopen, met ‘all the winners’ van
de wedrennen, met de détails van moorden of beroovingen, en verdere
zenuwschokkende berichten.
En in de zijstraten van Fleet street huizen de nevenbedrijven, de klimplanten. De
opkoopers van oud papier - bij karrevrachten worden de minder geslaagde edities
der kranten weggereden. De ‘press-agents’, die artikelen tegen betaling schrijven,
en tegen betaling die artikelen in de dagbladen plaatsen.... of vergeten te plaatsen,
die foto's van tingeltangel-sterren maken, ‘aan boord van het stoomschip zoo-en-zoo,
going on tour’ - tingeltangel-sterren, die nooit op een schip, nooit op een tournée
waren; maar in de foto-ateliers van de press-agents heeft men vele accessoires en
beschikt men over alle middelen ‘pour épater le bourgeois’. Ook ‘literary agents’
vindt ge hier. Dat zijn de firma's die, dikwijls met tientallen personeel, uw artikelen
aan den man brengen, 't zij dat ze handelen over puddingen, over politiek, sport of
faits divers van den dag. Want loods in deze papierzee is een apart vak geworden.
Gij kunt wellicht een pakkend, een ‘snappy’ stukje schrijven, maar zij weten waar
ieders geschrijf de beste kansen heeft, in wiens kraam het te pas komt, en geld brengt
en 't plezier ‘de se voir imprimé’.
Weer meer oostwaarts: de ‘Bank of England’, het hart der city. De ‘Bank-crossing’,
een warnet van straten, elk met twee rijen van opeen-
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gehoopte vrachtwagens, motorbussen, karren, die zich daar kruisen. En de agenten,
de bobbies, ontwarren er telkens den chaos van het verkeer. Verder is alles bank- en
kantoorgebouw wat ge ziet. Daarachter komen, langs de rivier, Thamesstreet en
Lower Thamesstreet, waar de doorgang ook herhaaldelijk gestremd is door de balen,
kisten, vaten en zakken, die in ontelbare aantallen van den rivierkant komen.
Overal in de city verheffen zich de slanke torens der city ‘churches’, meest door
Wren en zijn leerlingen gebouwd na den brand, die zelf door Wren's ‘Monument’
wordt herdacht. Maar behalve de straten en stegen met hun gebouwen, trekken
dikwijls hun namen de aandacht. Op het onverwachtst staat ge plotseling voor de
‘William and Mary Yard’, die onze Koning-Stadhouder voor de herinnering oproept.
Vlak bij de Bank of England zijn ‘Cornhill’ en ‘Poultry’ - wel lang geleden is het,
dat dáár korenheuvels en pluimveemarkten waren. ‘Leather Lane’ duidt een beroep
aan, als ‘Cloth Fair’, dat in de middeleeuwen een brandpunt was van den handel in
Vlaamsche en Italiaansche weefsels; ‘Blackfrairs’, ‘Whitefriars’ aan de oude
monnikken ontleend, ‘Paternoster Row’. Maar wie de schoone wilde geweest mag
zijn die haar naam schonk aan ‘La Belle Sauvage Yard’, nu midden in de drukte van
Ludgate circus? En vanwaar de naam ‘Haunch of Venison Yard’ - Bout van Wildbraad
- vlak naast de fashionable Bondstreet, ‘where Royalty goes shopping’?
Maar alle wegen zijn zoo overvol, dat het gaan in Londens straten een kunst wordt,
al is het nu niet meer om de crinolines, die Gay destijds zijn ‘Trivia: or, the Art of
Walking in the Streets of London’ deden schrijven. En dat de hoepelrokkenperiode
een vermakelijke tijd geweest moet zijn, daar kan hij niet meer aan twijfelen, die in
Shaftesbury Avenue, midden tusschen de theaters, de oude prenten ziet van acteurs
uit die dagen: Romeo in kuitebroek en strikschoenen, poederpruik met een staartje;
Juliet in crinoline; King Lear in een hermelijnen mantel en steek, die hem sprekend
op Lodewijk XVI doen lijken. En de ontevredenen met hedendaagsche toestanden
kunnen er op het onverwachtst uit zien, dat het niet alleen onze tijd is die zijn gebreken
heeft. Op het onverwachtst, want wie, die in het hart van de Londensche theaterbuurt
wijze levenslessen verwacht? Die tijd is in Londen al een paar honderd jaar voorbij;
't amusement viert er nu hoogtij. Een enkel theater, als ‘The Old Vic’ in Zuid-Londen
speelt nog Shakespeare, maar hier is alles operette, revue en balletdanserij. En de
foto's van de potsierlijkste maskeradepakken met menschen er in hangen bij dozijnen
aan de portieken en vestibules, de ‘sterren’, afgoden van de millioenen
vertier-zoekende employés der wereldstad, zien in effigie van de aanplakbiljetten op
u neer. Daar is ‘The Pearl-Girl’, hier de held van de musical-comedy ‘Oh, I say!’ of
‘Step this way’ of een andere zouteloosheid.
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Maar zonder reclame zouden de Londensche straten geen Londensche straten zijn.
Snedige opschriften, liefst op rijm (dan blijven ze beter in de herinnering van het
publiek hangen), ze zijn er zonder tal.
Bovenaan, uit artistiek oogpunt, staat de Underground, waarvoor dikwijls
uitstekende affiches worden gedrukt.
Rijmen kan ze ook:
Underground
To anywhere,
Quickest route,
Cheapest fare.

En dan verdringen zich puddingpoeders, scheerzeep, Dr. Barnardo's Homes voor
vondelingen, lucifers en bijbelteksten voor uw oog in trein of omnibus. Want voor
de laatste zorgt de ‘London Tramcar an Omnibus Scripture Text Mission,’ zoodat
ge tusschen schoencrème en electrische lampen ontwaart: ‘For in such an hour, as
ye think not, the Son of Man cometh’. Ja, wèl in ‘such an hour, as ye think not’! En
dan glijden uw oogen langs een reuzen-tabakspijp, waaruit een wolk langzaam opstijgt
en midden daarin ziet ge een juffrouw met een gezicht als op een zeep- of bonbondoos.
Wat heeft die met de pijp te maken? Het antwoord op uw vraag staat er bij, en ge
zoudt niet in Engeland zijn als het niet sentimenteel was:
Such beautiful phantoms you only see
When smoking a pipe of B.D.V.

Behoef ik u nog te zeggen dat de laatste drie letters op z'n Engelsch uitgesproken
rijmen met de eerste regel, en het merk zijn van een soort tabak?
En als ge beu zijt van den hocus-pocus en lawaaierigheid die nu eenmaal iedere
wereldstad eigen is, ga dan naar Kew Gardens. Daar bloeien de boomen, de
veldbloemen zonder tal. En in de kassen hangen veelkleurige orchideeën, uren kunt
ge door het hout en over grasvelden dwalen te midden van inheemsch en exotisch
gewas. Eindelijk stuit ge dan op de Theems, waarachter vlakke, boomrijke landerijen
zich uitstrekken. De grootste glorie is de bloei van rhododendron en azalea in
paradijsachtigen overdaad. En van de bescheiden kleine bloeiers vindt ge eindelooze
verscheidenheid in het hofjes-achtig afgesloten, stille gedeelte, dat ‘the rock-garden’
heet: een sprookje.
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Chineesch houtsnijwerk,
door Henri Borel.
CHINEESCHE kunst is in den laatsten tijd in de mode gekomen, en er zijn
tegenwoordig heel wat menschen, die zich kenners van Chineesche kunst noemen.
Er is zelfs eene vereeniging opgericht, die zich vrienden der Aziatische Kunst noemt.
Toen ik in 1900 de eerste tentoonstelling van Chineesche kunst hield, in den
Haagschen Kunstkring (waaraan de heer Gratama eene kleine collectie Japansche
kunst had toegevoegd) was dat iets geheel nieuws. De firma Kleykamp handelde
toen, in Rotterdam, nog in riet en mandewerk. In 1903 hielp ik den Bataviaanschen
Kunstkring te Weltevreden eene tweede expositie van Chineesche kunst organiseeren,
waar verscheiden Chineezen prachtige inzendingen voor deden. Maar eerst de laatste
10 à 12 jaren is Chineesche kunst in Holland in de mode gekomen. Het staat
tegenwoordig erg deftig, een ‘collectie’ te hebben, en er loopen vrij veel menschen
rond, die in een zeker collectioneurs jargon over Chineesche kunst kunnen praten,
en steeds de z.g. ‘dynastie’ bij een kunstvoorwerp opnoemen. Zoo'n voorwerp is
‘Ming,’ of ‘Soeng’ of Han, het is Kh'ang Hsi of Kien Loeng of Yoeng Cheng, of
zoo, en daarmee uit. Het is alléén mooi als het oud is. Als het niet oud is, is het zelfs
niet ‘echt’! Eenige heeren, die zich ‘deskundigen’ noemen, en betiteld worden met
‘kunst-historicus’ (somtijds met ‘aestheticus’ er achter) hebben gedecreteerd, dat de
Chineesche kunst sedert de Mandsjoedynastie (d.i. van de 17e eeuw ongeveer af) in
verval is, en dat er behalve porselein, na dien tijd niets moois meer is gemaakt. Alles
wat dus ‘nieuw’ of z.g. ‘laat’ is, deugt niet. De kunsthandels zouden er niets van
verkoopen, indien zij niet zoo gewikst waren, er vooraf gedrukte etiketjes met ‘Soeng’
of ‘Ming’ achter te plakken.
Tevergeefs heeft een wérkelijke kunstkenner als Raphael Petrucci op het ongerijmde
er van gewezen, het heeft niets geholpen. Het is een axioma geworden bij
collectioneurs en publiek: wat niet oud is, is niet echt. Dat de overgroote helft van
vele collecties en van door kunsthandels geëxposeerde voorwerpen nieuw is, met
een etiket van oud, vermoeden zij niet eens.
Door dit axioma is een volk van pl.m. 450 millioen zielen met de oudste
kunst-cultuur der wereld achter zich, gedoemd (in gedachte althans) tot stilstand.
Onder die honderden millioenen mogen en kunnen geen kunstenaars meer zijn, dat
vinden de heeren kunsthistorici nu eenmaal niet goed, en zij alleen weten het, vooral
als ze nooit in China geweest zijn.
Ik zal tusschen de kolommen van dit artikel eenige reproducties van Chineesche
kunst-plastiek publiceeren, die zeker, met een gedrukt etiketje
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‘Ming’ of ‘Kh'ang Hsi’ of zoo er op, gretig als oud zouden worden gekocht, maar
waar niemand van de zoogenaamde kunstliefhebbers meer iets van weten wil, nu ik
er bij garandeer, dat ze nieuw zijn. Ik reproduceer ze dan ook niet voor die snobs of
mode-verzamelaars, wien het alleen om oud te doen is, maar voor de wàre echt
kunstgevoeligen, die naar schoonheid van rythme en vlak en lijn zoeken, niet naar
jaartallen, in een kunstproduct. In Fuhchau, de hoofdstad der Fuhkien provincie, heb
ik deze beelden, in 1920, zelf zien maken, uit z. g, thee-hout gesneden en met de
meest primitieve middelen, n.l. vijlen en schaven en mesjes van bamboe. De werkman
heeft geen model of teekening vóór zich, hij heeft het beeld in zijn geest. De vormen
dezer beelden kan men een traditie noemen, maar dan alstublieft een levende, geen
doode. Wij kijken in Europa te veel op traditie neer, maar dat komt omdat wij er
meestal een doode onder verstaan. De traditie van deze Chineesche beelden is een
levende, innerlijk doorschouwde, met een inzicht in allerdiepsten zin. De makers
van deze stijlvolle beelden zijn heel eenvoudige werklieden, die nooit van het begrip
‘kunst’ of ‘artiest’ gehoord hebben, zij zitten, armoedig gekleed, in primitieve
werkplaatsen, van de straat af te zien, als gewone arbeiders, uit grove blokken hout,
de statige figuren te snijden en te vijlen, die ik hierbij reproduceer. Ik verzeker u,
want ik heb zelf bij hun werk gestaan, dat zij in het jaar 1920 bezig waren, en dat al
deze beelden dus modern zijn. Maar zóó groot zijn de onkunde en het snobbisme
onder onze zoogenaamde Oostaziatische-kunstkenners, dat zij er zich met minachting
van afwenden, zoodra zij hooren dat deze plastiek ‘nieuw’ is. Verzeker hun met een
effen gezicht dat zij uit de Ming dynastie zijn, of plak er een etiketje met een oud
jaartal op, en de heeren vinden het prachtig.
Ik schaam mij eigenlijk een beetje, daar ik immers voor echte kunstgevoeligen
schrijf, nog veel bij deze reproducties te zeggen. Immers, men voelt het of men voelt
het niet, door redeneering maakt niemand u kunst duidelijk. Wel mag ik een en ander
zeggen van de personnages, die hier uitgebeeld zijn. De vrouwelijke figuren stellen
voor de Boeddhisattva Kwan Yin (zie o.a. mijn boek Kwan Yin, in de Holland
Bibliotheek van P.N. van Kampen en Zn.) Ik behoef niet er op te wijzen, hoezeer de
eerste, No. 1, aan Gothiek herinnert. Kon zulk een beeldje niet, in marmer of anderen
steen, in een Gothieke kerk staan? En is het niet merkwaardig, hoezeer in de
uitbeelding van hoogste devotie, Oostersche en Westersche, en eigenlijk alle stijlen,
elkaar naderen? Het tweede beeld, Nr. 2, van Kwan Yin, doet mij altijd aan liefelijke
Mozart-muziek denken, ook gaat er iets van Rafaëls rythme door. En dan het derde,
Nr. 3. Een mijner vrienden schreef mij hier indertijd over: ‘Let eens op de profiel-lijn
van het geheele beeld! Is het niet als een juichend stijgen, als een opwieken, los van
de aarde? Welk een onweerstaanbaar élan, welk een overwinnen der stroeve stof!
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En het verwonderlijke is dat dit toch onderdeel is, dat, als gij een wijle het beeldje
aanziet, het gelaat u alles doet vergeten, en ge u voelt verglijden in de opperste rust
der reine contemplatie, het Willenlose Schauen, dat Schopenhauer als het hoogste
doel der kunst zoo zuiver heeft omschreven’.
Nr. 4, de eerwaardige grijsaard met den langen baard, wordt in Zuid-China ‘Kok
Lo’ d.i. de Oude van het Rijk genoemd, en in het Noorden ‘Shou Lao’ (‘De
langlevende Oude’), en is het symbool van hoogen ouderdom, waarmede verondersteld
wordt gepaard te gaan hooge Wijsheid. De Ouderdom, die de Wijsheid heeft
verkregen, ziehier wat dit beeld eigenlijk bedoelt uit te drukken. De perzik, die hij
in de hand houdt, is symbool van onsterfelijkheid. In het fabuleuze K'un Lun-paradijs
wordt gedacht te bloeien een z.g. Boom des Levens, waaraan een perzikvrucht, die
maar ééns om de 3000 jaar rijp wordt en wie zulk een perzik weet te bemachtigen,
is onsterfelijk.
Algemeen wordt aangenomen, dat deze Shou Lao eigenlijk een deïficatie is van
den wijsgeer Lao Tsz' (lett. het Oude Kind), schrijver van den Tao Teh King. Als
men deze figuur goed aanvoelt, zal men de Oude Wijsheid er als 't ware van zien
afstralen, in statige, verheven rust.
Men vindt dezen ‘Oude van het Rijk’ nog eens terug in de reproductie Nr. 5, die
voorstelt hetgeen de Chineezen noemen ‘De Drie Schatten of Talenten’,
gepersonifieerd in drie eerwaardige personnages, in 't Chineesch aangeduid met
‘Ts'ai-Tsz'-Shou’ d.i. Talent, Kinderen, Lang Leven. Talent hier in den zin van
capaciteiten, die recht verschaffen op hoogen rang, schitterende carrière. De middelste
figuur personifieert dezen hoogen rang, het is een groot mandarijn, die den ‘ju yi’,
den mandarijnen-scepter in de linkerhand houdt, als teeken van zijn waardigheid, en
den mandarijnen-kap op heeft. Zijn rechterhand is vermanend, als tot gehoorzaamheid
aan de Wet, opgeheven. Aan zijn linkerhand staat een personnage met een kindje op
den arm, symboliseerend het vaderschap, het geluk van kinderen te hebben. En rechts
van hem staat Shou Lao, de eerbiedwaardige grijsaard, die het onsterfelijke leven,
want de Wijsheid, bezit. Het figuurtje vóór de drie is een dienaar, met een
wierookbrandertje. Men kijke deze drie stijlvolle figuren eens goed aan, men lette
eens op de superbe compositie van het geheel, op de intens expressieve koppen, de
statige statuur, de gratie der gewade-plooien, de sterkte en de teederheid in éénen,
en men zal dan voor goed genezen zijn van de pedanteske overtuiging, ons door
zoogenaamde deskundigen opgelegd, als zou er geen schoone moderne, doch alleen
oude Chineesche kunst van groote artistieke waarde bestaan. Het meerendeel der
europeesche beeldhouwers kan van deze eenvoudige Chineesche werklieden nog
heel wat leeren, die zulke sublieme plastiek maken kunnen, met hun zeer primitieve
instrumenten, alleen omdat onbewust een eeuwenoude cultuur in hun leeft. De
beelden, waarvan men hier re-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

311
producties ziet, zijn producten van een nog steeds levende, innerlijk doorschouwde
traditie, die uit een kunstcultuur van eeuwen en eeuwen is voortgekomen. Wie in
dergelijke plastiek den grooten stijl dezer cultuur niet onmiddellijk herkent, moest
heusch maar liever uitscheiden met ‘aan Chineesche kunst te doen’ en een
colectionneurs-jargon te spreken. Zoolang men nog kunst taxeert naar wat ik eens
terecht heb hooren noemen ‘de postzegelwaarde’ toont men, van het ware wezen
van kunst geen besef te hebben. Ik zou wel eens hebben willen zien, hoe Rodin op
dergelijke beelden zou gereageerd hebben. Hij zou naar lijn en rythme hebben
geluisterd, niet naar een jaartal hebben gevraagd.
Met een en ander heb ik nadrukkelijk willen zeggen: de Chineesche kunst is niet
dood, zij heeft in de verste verte niet opgehouden met de Ts'ing dynastie, maar op 't
oogenblik nòg worden in China door eenvoudige werklieden de meest superbe dingen
gemaakt.
Hetzelfde geldt van een groot aantal andere kunst-takken, b.v. plastiek in steatiet
(speksteen) en in jade. Ook van schilderkunst. Een zeer groot (men zou schrikken
als men wist hoè groot!) percentage van hetgeen door moet gaan voor Ming en Soeng
en weet ik wàt niet meer schilderingen, zijn moderne, naar oude - maar lèvende traditie geschilderd. Er wordt nog steeds magnifiek geschilderd in China, bezield
door oude, levende tradities. Omdat in Europa het vooroordeel is ingestampt dat
alleen mooi is wat oud is, worden deze schilderingen naar Europa geëxporteerd als
oude, met oude opschriften, en nagemaakte keizerlijke zegels, als kwamen zij uit
keizerlijke collecties. Misschien vertel ik later in dit tijdschrift eens iets van een
werkelijk magnifieke schildering, die ik laatst, als zijnde uit de Ming dynastie, en
duur in een kunsthandel gekocht, van iemand cadeau kreeg, maar waarvan ik, samen
met een Chinees, onmiddellijk het bedrieglijke van daarop gepenseelde Chineesche
bijschriften ontdekte. Het was inderdaad een prachtschildering, maar.... modern. En
zij blijft er voor mij even mooi om.
Nog eens: de hier gereproduceerde houten beelden zijn modern. Een er van heb
ik zelf, langzaam aan, onder de handen van een met een bamboevijltje arbeidenden
Chineeschen werkman zien worden. De vraag is niet: zijn ze oud?, maar: zijn ze
mooi? Hebben ze stijl, rythme, lijn? Daàr gaat het om, en om niets anders. De
kunstgevoelige lezer kan dit zelf uitmaken, zonder er jaartallen bij noodig te hebben,
of over een collectioneurs-jargon te beschikken. Het wordt hoog tijd dat er een andere,
zuivere waardemeter komt voor Chineesche kunst. De zoogenaamde
kunst-historici-aesthetici, meest droge, pedanteske geleerden, en de snobs hebben er
de klad in gebracht. De ware ‘deskundigen’ (als ik dit nare woord gebruiken moet)
in deze zaak zijn enkel: de kunstenaars. Diè alleen zijn bevoegd tot het bepalen der
kunstwaarde, die niets met jaartallen en dynastiën te maken heeft.
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Herinneren
door Tony de Ridder.
Herinneren, het is: in koele handen
Houden die ééne witte bloem, die schijnt
Een rustig licht, uit donkere landen
Dat aan den einder nooit geheel verdwijnt.
En staren.... stil zijn dan, en maar niet weten:
Draagt slechts die ééne bloem zoo sterke geur,
Dat alle andere bloemen zijn vergeten
Voor dèze en hàre vorm en hàre kleur?
En roerloos zijn - de blaadjes niet betasten......
In rijk gemis en droeve teederheid
Erkennen, wat de ziel zoo drukkend wil belasten:
De zoete, zware geur, die ééne bloem verspreidt.
Maàr: houden haar en koestren; blij haar kweeken
In toegewijde liefde, Gods lichte kind van leed;
En waken, dat geen wind haar stengel breke....
't Is wèten: dat je nooit diè bloem vergeet.
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Niet als de boomen
door Tony de Ridder.
O Heer, wij zijn niet als de boomen,
Wij reiken niet omhoog uit stof,
Wij zoeken niet in alle droomen
Uw Licht - wij willen eigen lof.
O God, wij zijn niet als de boomen,
Wij sieren niet Uw weg, O Heer,
Wij zijn de vreugd niet Uwer droomen,
Wij kennen, U, onze Aard', niet meer.
Er is geen liefde in ons allen,
Geen sterke, blijde offerzin,
Als wij de blâeren laten vallen
Is 't levensnood, geen zielsgewin.
O Heer, wij zijn niet als de boomen,
Uw Licht is ons een schoon verhaal
Voor zachte, zoete kinderdroomen,
In verre, vreemde, duistre taal.
Niet heftig is 't naar-U-verlangen,
Er is geen heilig, gouden doel
Dragend de daden, dragend de zangen,
Deemoedig blad- en Boomgevoel.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

314

Naar aanleiding der tryptiek van Hugo van der Goes in de Uffizi te
Florence,
H.A. Gerretsen.
IN onzen tijd van gemakkelijke reproductie meenen wij al te gauw door een de
werkelijkheid van een schilderij slechts zeer ten deele benaderende wit en zwart
weergave tot haar wezen te kunnen doordringen. De toonverhoudingen in wit en
zwart uitgedrukt kunnen ons maar flauw iets van de kleur suggereeren. Evenmin als
ik slechts door de actie van tooneelspelers een stuk in zijn volle beteekenis kan
begrijpen, evenmin kan ik het wezen van een schilderij volkomen aanvoelen door
haar factoren alleen van rythme en toonverhouding. Wie een schilderij hem bekend
door een reproductie van aangezicht tot aangezicht ontmoet, zal plotseling weten
hoe onvolledig zijn conceptie nog was. Soms is hij misleid omdat het rythme alleen
schooner was dan de kleur. Soms is de kleur een zoo machtige het rythme aanvullende
noodzakelijkheid, dat hij het schilderij aanziet zooals hij luistert naar een voor het
eerst gezongen lied. Het is als een geschreven dialoog dat hij plotseling gesproken
hoort.
Deze aanteekening bij de tryptiek van Hugo v.d. Goes wil niet meer zijn dan de
uiting van den hevigen indruk dien ik heb ontvangen, toen ik voor het eerst haar
ontmoette in de Uffizi van Florence. Zij wil niet meer zijn dan een aanvulling van
de povere wit en zwart weergaven.
De grondtoon van het gamma der tryptiek is als het fluidium van een laatsten
herfstdag. Een ophelderend licht schijnt over horizonten achter horizonten als vele
coulisen achter elkaar. Een blauwe hemel, waarin los gescheurde wolkvlokken staat
boven een rivier, die voortstroomt in ijzige klaarte. Schaduwen zijn scherp bepaald
zonder geheimzinnige verdoezelingen. De Noord-Oostenwind geeft den kleuren den
diepen glans van een sterke prachtige bloemenhuid. En de structuur aller dingen is
ver te volgen. Deze stereoscopische helderheid trilt door de gansche tryptiek. De
kleederen der knielende engelen zijn wit als lichte winterwolken en purper als
herfstbladen die rillen in de zon. En blauw als een door hevigen wind gerimpeld
water is het kleed der geknielde Maria. Op den stalvloer, een gelijkmatige hevige
kleurkracht, ligt het kind Jezus. Het lichaampje is nog vol kreukels door het
openvouwen van het leven. De beentjes zijn opgetrokken en de omgeknikte handjes
slaan in de lucht. Zoo ligt het kind van God als het magnetisch middelpunt van de
hem omringende engelen, heiligen en menschen. Een diffuse lichtkring en een gouden
uitstraling zijn de
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eenige kenteekenen van zijn goddelijkheid. In de zijluiken de zwaardere stabiele
aanbidding der groote heiligen. In het middenluik de verstarde bewegelijkheid der
neergestreken engelen, de moederlijke devotie van Maria en de haast der aangeloopen
herders teruggehouden in hun eerbied als door een onzichtbaren werenden cirkel om
het Kind getrokken. De voorste aanschouwt het zonder verzadiging met een breeden
kinderlijken glimlach van rechts naar links over zijn gelaat. Die naast hem met
geopende handen het wonder in zijn ziel ontvangend. En de derde met de schoffel
in zijn hand en de hoed tegen zijn borst gedrukt zich rekkend vol nieuwsgierigheid
over de twee anderen. Boven hen den groenen heuvel, waarover de schapen weiden
en waar hun de boodschap der geboorte is gebracht. Geen verblijdend geluid in een
donkeren nacht, maar een mirakel dat op klaarlichten dag uit den hemel slaat en de
wakers door zijn onverwachtheid ontzet. Een engel komt aanzweven als een
verschrikkelijk reëele boodschapper van boven. En tegen den geelen luchtzoom
achter den heuvel teekent zich het verschrokken silhouet van één der herders.
Uit de engelengezichten spreekt dezelfde vreesachtige, onderworpen vereering
als der herders. De hemelsche wezens zijn niet anders dan kleurig uitgedoste
menschen, die door hun gewaden en vleugelen tot engelen zijn getransformeerd. Het
blonde haar van één ligt strak achterovergekamd over den schedel. Het voorhoofd
is laag en de afstand tusschen oogen en neus is gerekt. Een boerenkind in
hemelkleederen! Maar de liefde van den schilder heeft al het aardsche in het diep
schijnende, transformeerende licht van den hemel gezien. Met welk een namelooze
pracht en namelooze aandacht heeft hij zijn boerenengelen geschilderd. Oneindig
teer is de aanzet van den zacht uitgroeienden donzen vleugel op het witte kleed van
den voorsten. En met dezelfde sterke, teere, indringende liefde heeft hij alles wat hij
schilderde begrepen. Tot ieder strootje op den stalvloer toe is met gelijke kracht en
stijl geschilderd. Ook niet het geringste heeft hij verwaarloosd. De stok waarop S.
Antonio leunt was hem even belangrijk als het bloemenbouquet of het kindergelaat.
De aarde mitsgaders hare volheid is hem heilig. De dieren ademen niet mee als
menschelijke wezens in een sfeer van vrome aanbidding. Zij blijven van de aarde.
De os licht zijn kop even op als vermoedt hij, dat iets heel bijzonders zich in zijn
buurt voltrekt. De ezel vermaalt bedaard zijn rogge. Zij staan ter zijde buiten den
kring der aanbiddenden ter nauwernood gestoord in hun maaltijd door het
geruchtmakend geluid van een engel, die half donker half licht door de op hem
vallende schaduw van een pilaar, komt aanvliegen.
De centrale figuur der aanbiddenden is Maria. Zij is dieper, innerlijker bewogen
dan de anderen. Als een bron welt de vreugde uit haar ziel. Er is berusting in haar
neergeslagen oogen, in haar zacht gesloten mond. Zij zal
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aannemen alles wat er gaat gebeuren in het leven van haar Kind. Naast vreugde is
er droefheid en ontferming in haar. Zij heeft zich teruggetrokken in een binnenhof,
waar geen der aanbiddenden haar kan naderen. Zij is meerder dan alle engelen uit
den hemel. Zij ziet verder dan Jozef, die zijn handen vouwt alsof een ander het voor
hem gedaan heeft. Zij doorgrondt volkomen. Het rumoer der vliegende engelen, de
menschelijke nieuwsgierigheid der twee rechts boven, wier hoekige contouren te
zamen met de balken bizarre vormen in de lucht uitsnijden, versterken contrasteerend
de diepe, begrijpende rust van haar aanbidding.
Tegenover de heldere, kleurige drukte van het middenluik de vastheid der zijluiken.
De verticale beweging der voluitstaande heiligen gedragen door de basis der geknielde
figuren. Links rijzen de kleurkolommen in groen en zwart van S. Thomas en S.
Antonius boven Portinari en de twee kinderen, rechts S. Marguerita en S. Magdalena
in hermelijn wit en karmozijn rood boven Maria Portinari en het geknielde meisje.
Als stammen staan de figuren der zijluiken om die van het lichte middenluik. De
kinderen liggen er geknield als kleine planten onder zware boomen. Het
middengamma is hier getransponeerd in sonore orgeltonen, zooals het gamma van
een landschap zich zelf transponeert wanneer de zon is gedaald en dezelfde klaarheid
de nu donker geworden kleuren blijft doordringen. Zooals het zwart van een ijsvlakte
klaar kan wezen als het wit van de sneeuw. Het warme Vlaamsche oker in de
landschapfond achter de twee heiligengroepen en in het gebouw achter Maria en de
twee engelen is de bindende kleur der drie luiken.
Tusschen de bergen rechts, die rusten in het winter avondlicht, wanneer gebolde
grijze wolken boven in den hemel ronddrijven en een geel licht zich verzamelt aan
den horizont en de boomen tot ver weg hun bladerlooze takken laten zien, bewegen
zich de op- en afrijdende ruiters en onder hen ook de drie Wijzen uit het Oosten. Zij
zijn verdiept in een druk gesprek; zij maken hun gissingen over wat zij zullen zien.
Een page is vooruitgezonden om naar den weg te informeeren. Zijn beenen zijn
pierig. Zijn houding is niet voornaam en gratieus als die van een renaissance-page.
Hij buigt zich met goedmoedige welwillendheid naar den boer, die in verstomden
eerbied op zijn knieën is gevallen en stamelend de richting uitwijst naar de plaats,
waar het kind geboren moet zijn. En uit de huizen tusschen de boomen komen de
menschen haastig aanloopen om den wonderbaren stoet te zien voorbijtrekken.
Dit kleine tafereel vol bewegelijkheid speelt zich af achter de roerlooze heiligheid
van de heilige Catharina. Het is zooals kleine menschen loopen om de machtige zuil
van een kathedraal. Onveranderlijke heiligheid drukt haar gestalte uit. Streng is de
bijbel en het kruis, die haar tengere vingers ophouden en als een eeuwig-durend
geluid valt haar karmozijnen kleed
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naar beneden. Ongemerkt gaat het verticale rythme over in het horizontale rythme
der geknielde Maria Portinari.
In haar magere hoekige lichaam leeft een eenigszins saplooze ziel. Maar het is of
bij het zien van het Kind een eerste glimlach over haar uitgeteerde wezen glijdt.
Naast haar knielt in vormen nauw aaneensluitend het dochtertje. Het is mij of ik haar
ken, of ik haar al ontelbare malen heb gezien vóór ik de trypiek van v.d. Goes zag.
Ik heb haar buiten zien spelen; ik heb haar hooren lachen. Nu ziet zij strak voor zich
uit met den bovennatuurlijken, ernstigen kinderrimpel boven haar oogen. Zij vermoedt
het wonder maar ervaart het niet. In de grondelooze diepten van haar ziel ontwaakt
iets dat nog niet naar de oppervlakte van haar bewustzijn is gestegen. Het is of de
smart van een groote-menschenleven zich even verspreidt over het kindergelaat. Wij
zien het, maar zij weet het niet. De uitdrukking over haar gezicht kan nog niet het
eigendom zijn van haar ziel. Het lijkt een aankondiging van wat komen kan. Maar
ik wil die aankondiging nu niet zien. Ik wil haar kussen, omdat zij nog een kind is.
Ik wil nu niet denken aan groote menschen. Zij hebben haar zoo laten knielen omdat
het in het kader van hun heiligheid paste. Zij hebben haar dat plechtig uitgestreken
gewaad aangetrokken; zij hebben die glinsterende kralensnoer om haar hals gelegd.
Maar de opgelegde heiligheid raakte haar innerlijk niet. Wanneer alle machtige
heiligen der wereld vertrokken zijn uit den stal en alle engelen naar den hemel zijn
teruggekeerd dan zal zij opstaan. Zij zal haar zwarte jurk uit doen. Zij zal haar
kralensnoer losmaken. En zij zal op haar teenen naar het Kind loopen en zacht met
het Kind gaan praten, zooals Maria de moeder dat doet. En van den anderen kant
zullen haar zusje en haar broertje komen om het zelfde te doen. Ja, zoo zullen de
kinderen het Kind aanbidden.
Een groot schilerij leeft men ademloos mee. Men wordt gebiedend getrokken in
zijn sfeer. Het wordt een heden, belangrijker dan alle actualiteiten van den dag. Het
is een bij ons aankloppende, levenwekkende kracht. En diep uit onze ziel stamelen
wij het antwoord.
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Voor een enkel uur,
door Frans Bastiaanse.
La vita fugge e non s'arresta un'ora,
e la morte vien dietro a gran giornate.
PETRARCA.
Leven, dat mij leerde dragen
Zwaarsten last met lichtsten lust,
Zet het rad van uwe dagen
Voor een enkel uur in rust.
Laat me' één oogenblik niét voelen
Dat gij keert naar duister diep
Met het onbewust bedoelen
Te doen slapen wat eens sliep;
Laat me' één oogenblik niet weten
Dat er onder één van hen
Ligt het donker ongemeten'
Waar ik ben als ik niet ben.
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Op hooge golven,
door Herman Robbers.
XI.
MAAR intusschen bedrongen en benauwden hem zijn verhoudingen tot de menschen
aan alle kanten.
Er kwamen brieven van Janne, eerst uit de Ardennen, Luxemburg, Trier, toen uit
Houthem bij Maastricht; aanvankelijk lusteloos en vol zelfbeklag, doch weldra weer
viever en pittiger, vertellend van avonturen; overmoedig als van ouds ten slotte. In
het Geuldal vooral was het heerlijk, zoo zonnig en blij; aardig het hotelgezelschap
ook; waarom hij toch niet eens overwipte? Trok het hem niet meer aan, haar eens op
te zoeken? Ook hier waren bosschen en valleitjes.... Of was Tilletje te achterdochtig
geworden, kon Hoogland, de beroemde, de gróóte schrijver en uitgever, zich niet
bewegen zooals hij wou? Een fijn-vleiende verlokking ging van haar woorden uit.
En daarbij die andere prikkeling weer: haar luchtig-weg zinspelen op ontmoetingen
met mannen, een schalksch laten-raden van scherts en geflirt, haar zoete klagen, of
kwasi-boudeeren, om 't geen ze zijn onverschilligheid of zijn verwaarloozing
noemde....
Huib antwoordde geregeld en op teederen toon. Maar zeer beslist in zijn afwijzing,
zijn verontschuldiging. Geen tijd had hij, geen gelegenheid; zij wist zelf wel hoe
verrukkelijk hij het vinden zou: dagjes buiten met haar! Maar ja - het Geuldal lag
zoo ver.... Van der Kamp sprak in 't geheel niet van vacantie, en hij, voor zich, dacht
er ook niet over, dorst het geld er niet voor af te nemen, zou misschien Til en Lies
nog een poosje naar buiten sturen; ze hadden het zoo noodig, Til vooral dit jaar....
Overigens, hij zelf, hij wist niet waarvoor hij zou komen te staan. Al moeilijker werd
de omgang met Van der Kamp.... En Huib, op zijn beurt, maakte toespelingen op
zijn voornemen ontslag te vragen, buiten te gaan wonen, op ‘aanstaande groote
veranderingen in zijn leven.’
Zijn voornemen, ontslag te vragen.... Intusschen had hij er nog altijd niet van
gesproken, tenzij tegen zijn vrouw en met halve woorden. Mocht hij het eigenlijk
wel doen....? Het leek zoo roekeloos en baldadig.... En daarbij, je hart hing aan
tallooze dingen: illusies, plannen.... Aan menschen, aan meubels zelfs, aan
kleinigheden.... Dat alles wégslaan? Zoo'n gedeelte van je leven?
Ook van Nell kwam een brief, op kantoor bezorgd. Eerst was ze zelf daar geweest,
en tot driemaal toe. Meneer Hoogland kon haar op 't oogenblik niet ontvangen, kwam
Van der Kamp haar zeggen, persoonlijk die derde
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maal. Of zij dus maar met hem wilde ‘afdoen’. Ook de verdere zorg voor haar boek
had hij overgenomen. ‘Hm.... ja.... op verzoek van meneer Hoogland’. Een
wanhopigen brief schreef ze Huib daarop. Waarom dát haar moest aangedaan worden.
Mocht ze dan ook zijn vriendin niet blijven, zijn leerling, zijn kameraadje? Wat, ter
wereld, kon daar toch tegen zijn? De menschen, de ellendige conventie....? O, zij
voor zich gaf er niets om, geen steek!.... De hartstochtelijke toon en het nerveuse
schrift deden Huib slechts te meer beseffen, hoe noodig het was geweest, aan hun
omgang een eind te maken. Nóódig ja.... maar anders.... God, ook dit, hoe dikwijls
wrokte, foeterde, vloekte hij ertegen, voelende soms plotseling 't scherpe van zijn
nagels in 't binnenste van zijn hand.... Had ze in den grond geen gelijk, zijn lieve
Nell, zijn kleine vriendinnetje? Al dat niet mógen, niet kunnen.... hoe miserabel
eigenlijk! Elkander kwaad doen met genegenheid.... met omgang zelfs. Het ééne
warme menschenleven, dat het andere moest mijden.... Onzinnig was het en
onuitstaanbaar.... En toch, en tóch....!
Hij kwam haar tegen op straat. Zij liep recht op hem toe en sprak hem aan. Kijk
nu dien bevenden mond, die wanhopige broedende oogen! Zich fel in de kiezen bijten
moest Huib, al zijn krachten bijeengrijpen. Hij weerstond haar blikken, strak en
fronsend, zei dat ze zich goed moest houden, dapper en flink; 't kon immers eenmaal
niet anders, begreep ze toch zelf wel....! Dit ook vooral nooit meer doen, hem op
straat trachten tegen te komen, zichzelve en hem zulke pijnlijkheid besparen....
‘Och wat,’ riep ze, ‘jou, jou....? Praatjes....! Je geeft niets om me, geen zier....! Dat
is het. 't Komt alles alleen door die andere.... die.... die Janne Terwijne....!’
Huib schrok er niet erg van. Hij wist nu wel, 't werd meer-en-meer bekend. ‘Die
andere....’ kon hij enkel herhalen, glimlachend gemaakt-onverschillig, bitter. En in
zijn gedachte er bijvoegen: Stil maar, kindje, breken zal ik, ook met ‘die andere’,
mij bevrijden, heelemaal, hoeveel pijn het ook zal kosten....
Want innerlijk vast besloten was Huib nog steeds, al vaster zelfs, nerveus-energieker.
Alléén, hij wilde wachten tot Janne terug was. Het haar schrijven zou gemakkelijker
zijn, maar onmannelijk, laf. Of je iemand iets wou zeggen zonder zijn aanblik erbij
te verdragen. Echter.... hoe dichter hij hem naderde, dien dag van Jannes terugkomst,
hoe zorglijker hij er tegenopzag, er voor terughuiverde.... Zoo'n gesprek met Janne,
het zou heel iets anders zijn als met Nell, arme, naieve Nell... Janne met haar scherpte,
haar spot en hoon, haar geoefende verleidingskunst - neen-neen, met de macht van
haar persoonlijkheid....
Maar het kwam, onverbiddelijk....
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Hij haalde haar af van het station en ze waren uitbundig vroolijk samen - een
midzomerochtend in stad; luidruchtiger dan anders leek ook het straatrumoer; nog
jaren later herinnerde Huib zich den somberen deun van een piano-orgel op het
Damrak, terwijl ze daarlangs reden in hun rammelende vigilante. Huib hoorde het
geforceerde van zijn eigen opgewonden vroolijkheid in iederen toon van zijn stem;
hij keek er Janne bij aan; zij scheen er niets van te bemerken; toch, tegelijk drong
het plotseling tot hem door, dat ook bij haar de drukke beweeglijkheid en luide lach
niet waren de van vroeger bekende, de natuurlijke. Het maakte hem vaag ongerust
en angstig - jaloersch ondanks zijn eigen scheidingsplannen. Wat was er? Had ook
zij iets te verbergen? Of kwam het doordat zij vermoedde - aanvoelde mogelijk, half
bewust - 't geen in hem omging?
Hij bracht haar thuis, en tot in haar zitkamer, - waar hij bloemen had laten zetten
- kuste, omhelsde haar daar. Toegestaan had hij zichzelf, dezen eersten ochtend nog
niets bepaalds te laten merken. Voorzichtig aan, haar niet rauw overvallen; nee-neen,
even uitstellen nog.... Lachende keek ze hem aan; hem op de wang tikkend: ‘Jou
stouterd,’ zei ze, ‘waarom ben je zoo heelemaal niet eens bij me gekomen? Andere
avontuurtjes?’ En zij fronste haar fijne wenkbrauwtjes, scherp onderzoekend. Een
seconde verward, liet Huib zijn blik langs haar neerglijden. ‘O, o,’ riep ze, ‘Kijk me
eens aan!’ Maar 't bleef bij die scherts en ze kusten opnieuw, kwasi-dolgelukkig weer
bijeen te zijn.
O, natuurlijk, moest hij weer weg, die akelige man... ‘Ik moet weg, hoor, heusch
ik moet nu weg!’ Kreeg hij anders een standje, van baas Van der Kamp? Zoo'n flauwe
jongen.... Enfin, ditmaal trof het nogal. Want ze wóu hem wel kwijt zijn nu. Zoo
moe en verreisd was ze, en stoffig, stoffig....! Haar koninkrijk voor een bad!
Dus tot morgenavond. En niet te laat vooral. Kreeg hij een cadeautje, dat ze voor
hem had meegebracht. Ze moesten het waarnemen - ze zei het zonder hem aan te
kijken - nog vacantie had ze, en niemand die wist dat ze thuis was.... Zoo rustig....
Fijn!
En aanvankelijk leek het, dien volgenden avond, alsof hij niet weg was geweest. Zijn
rozen stonden op tafel. Janne althans scheen nog in precies dezelfde stemming,
overmoedig en opgewonden. Met verrukte kreetjes hipte ze Huib tegemoet, duwde
hem aanstonds op haar rustbank neer, gooide zijn hoed in een hoek en liet zich op
zijn knieën ploffen, armen om zijn hals. De blanke, ronde armen, vér-naakt uit de
blauw-zijden kamerjapon.... En maar praten, lachen. Het cadeautje kwam voor den
dag, een opgegraven romeinsch lampje; ze was er zelve verrukt mee. Niet aan het
woord komen liet ze Huib, die eerste minuten.
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Zoodat hij al begon te vreezen - of te hopen? - dat het er weer niet van zou komen
vanavond. Zou 't ook nóg niet te wreed, al te haastig zijn? In zijn geest, zoolang ze
nog ver van hem vertoefde, was hij aldoor vóór zich blijven zien, hooren, ondergaan,
de mooie, maar zoo lastige Janne der laatste maanden: vermoeid, nerveus, haast
baloorig van overspanning soms. Nu in-eens déze, vol sprankel en dollen lust,
uitgelaten levenslust. Zoo scheen het tenminste.... Maar toch, was daar niet, nu-en-dan,
vaag en vluchtig, een trillinkje of trekkinkje.... tusschen haar neus en dien éénen
mondhoek? En leek het niet telkens alsof zij, een beetje opzettelijk, hem niet wilde
aan het woord laten komen? Ze omhelsde hem soms tot hij bijna stikte, zich loswrong;
ze stoeide, worstelde met hem, wierp zich woest op hem neer....
Midden in zoo'n driftige omhelzing - haar mond op den zijnen - bedacht zich Huib
met nare nuchterheid, hoe ellendig hij het vinden zou, ongetwijfeld morgenochtend
al, wanneer weer zonder praten voorbijgegaan zou zijn deze zeldzaam stoorlooze
avond.... Hij er nog langer mee zou moeten rondloopen.... Er nog langer tegen
opzien....
Huib rechtte zich plotseling, ietwat onwillig. ‘Toe kindje, mijn dijen zijn heelemaal
doof.’ En terwijl zij, aanstonds opgesprongen, voor het spiegeltje aan den overkant
aan haar losgeraakte haren werkte: ‘Janneke, zeg....’ begon hij haastig en als
werktuigelijk, ‘vind je eig'lijk niet.... 't is zoo'n rustige avond.... dat we nu ook eens
een ernstig woord moesten praten samen?’
Zij draaide zich om, als in schrik, keek hem fel in de oogen. ‘Praten? Wát praten?....
Ach-jassus! Nou toch....? Hè nee, nee....!’
Huib zat op den rand van de rustbank, rechtop; zijn hart pompte, bonsde,
benauwend; almaar kijken bleef hij naar haar. God, hoe mooi was ze zoo! ‘Ja, kindje,
zie je.... 't is maar dat ik.... ik kan....’
Veranderd plotseling scheen de heele kameratmosfeer. De dingen verstarden, de
lucht leek dikker.....
‘Hè nee, toe nou.... vanavond nog niet.’ Zij stampte.
‘Wat zeg je.... nóg niet....? Maar.... begrijp je dan wat ik....?’
‘Och-god, natuurlijk! Wat dacht je dan? Ik ben toch niet iemand van vandaag of
gisteren.... Hè jassus, jassus.... Toe, wees nou stil....’ En ze stampte opnieuw.
Hoogland zweeg een poosje. Diep verbaasd was hij, bijkans verbijsterd. Hoe kwam
ze te weten....? Maar Janne stond weer voor haar spiegeltje, bewerkend haar krullige
coiffure.
‘Maarre.... zeg me dan tenminste.... wat meende je dan dat ik....’, schorde het
eindelijk weer uit zijn plots als drooggeschroeiden mond en keel.
Bruusk staakte zij het haargepeuter, draaide opnieuw zich naar hem om.
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‘Och maar jongen nou toch.... Denk je dan dat ik heelemaal vergeten ben die maanden
vóór ik wegging.... hoe we samen waren....? Jelie mannen toch, merkwaardig....!
Alleen wat gezégd wordt, uitgesproken, dat geldt, dat beslist voor jelie, niet waar?
Maar zoolang er nog niets is gezégd.... Pf! Alsof juist niet meestal, precies
omgekeerd.... Och-god-och-god, altijd weer 't zelfde liedje....’
‘Maar Janneke.... ik begrijp toch heusch niet goed.... In de maanden vóór je
wegging....? Dacht je dan soms dat ik.... dat er toen al....’
‘Hé, verdikkeme!’ Zij liet zich in een leuningstoeltje neervallen, bracht met een
baloorig gebaar de handen samen en achter het hoofd. ‘Wil-die toch maar
doorpraten....! Laat zich niet afschrikken, hoor! En ik, die nou juist vanavond nog....
Wat.... wat zijn jelie mannen toch onmogelijke wezens.... O ja, hè, zakelijk,
voortvarend.... Als ze iets in d'r hoofd hebben....! Waarom toch? Is er zoo'n haast
bij? Kon je nu nog niet, m'n hemel, een enkele avond....’
‘Maar Janneke dan toch! Wat scheelt je? Heusch je weet nog heelemaal niet wat....
ik....’
Maar ze was alweer opgesprongen, stampte opnieuw, dreigde met haar vuisten.
‘Dikkeme, dikkeme! Je maakt me dol, ziedaar! Dacht je dan dat ik geen oogen en
geen ooren meer had? Dat ik ook geen brieven meer kon lezen en geen toon
onderscheiden? Och!.... Hoe heb je me geschreven al die tijd.... Lief en hartelijk, hè?
O, ja zeker! Als een vader bijna ....Ba!’ Zij schudde haar hoofd, ongeduldig, fier.
‘Schei er toch over uit ....Ik weet het immers al lang....’ Voor hem staande en zich
een weinig naar hem toe buigend, terwijl ze hem sterk bleef aanzien: ‘Je wilt van me
af, dat 's de heele kwestie.... Je houdt van een ander zeker.... Van dat schrijvende
meisje misschien wel, waar je me van verteld hebt.... Hoe heet ze ook... Nell geloof
ik... Ziedaar, is 't nou goed? Heb ik het zelf al gezegd.... het je gemakkelijk gemaakt....
Kan het vreeselijke praten beginnen....!’
En zich neergooiend opnieuw, in dat leuningstoeltje van haar - waarin eens Huib
had gezeten, zijn eerste bezoek makend - sloeg ze de beide handen voor 't gezicht
en snikte hevig, met diepe gieren....
Hoogland was opgestaan. Hij wist niet wat te doen. Zijn ontzettende beklemming
maakte denken onmogelijk. Hij slikte, slikte, opende den mond om iets te zeggen,
maar er kwam geen geluid..... Dan liep hij heen en weer. Een tijdlang was er alleen
dat gierende snikken.
Eindelijk, naast haar staande, lei hij een hand op haar schouder: ‘Lieveling, toe....
kom nu eens rustig bij me zitten.... zeg.... schat.... luister 'is.... laten we nou toch....’
‘Praten, hè, práten!’ barstte ze uit opnieuw. ‘Ja-ja!’ En in ergernis wegwisschend
haar tranen: ‘Och! Ik lijk ook wel gek met m'n gehuil!’
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Dan, met een hoonlachje: ‘'t Is zoo belachelijk! Laten we praten, dat zeggen jelie
allemaal, als het uit is.... als je er af wilt..... Wat valt er dan nog te praten, ik snap het
niet.... Je wilt me kwijt, je houdt van een ander, nou, best, afgeloopen....! Daar hoeft
toch niet over gezeurd te worden, zwaarwichtig geredeneerd? Ik ben geen kind meer.
Ik weet er alles van! Méér dan een jaar heeft het geduurd, dit van ons.... Láng!’
‘Janne nou toch!’ kreet Huib als in pijn.
‘Huib nou toch!’ bauwde ze 't hatelijk na.
Dan, na een paar seconden van die stilte, waarin twee twistende vrienden zich zoo
pijnlijk dicht bijeen en toch tegelijk zoo wanhopig gescheiden voelen - op eensklaps
veel bedaarder toon: ‘Toe Huib, zég het me nu liever.... ronduit: heb je alleen maar
genoeg van me, van m'n kuren en eigenzinnigheden.... ik weet wel, ik ben een lastig
potentaat.... Of.... is er een ander, hou je van dat jonge kind.... die Nell....?’
‘Och nonsens, nonsens, het één noch het ander,’ bromde Huib schaamachtig hervindend intusschen een weinig van zijn kracht en vastberadenheid - ‘hou toch op
alsjeblieft met je dwaze onderstellingen, je ....waanideeën, en luister na'me. Ik heb
heelemaal niet “genoeg” van je, en 'k hou ook niet van een ander.... Behalve dan dat
ik van me vrouw hou, zooals ik altijd van haar ben blijven houden, dat weet je wel....
God, ik....’ Hij knipte ongeduldig met zijn vingers. ‘Maar ik kan dit met jou niet
langer aan, ik kán het eenvoudig niet meer.... Ik.... ik ben er de man niet voor op den
duur. Als een huichelaar sta ik in de wereld en tegenover mijn eigen werk.... Een
huichelaar, een leugenaar.... Heb je nooit gemerkt hoe me dat hinderde, me.... opvrat?
Ik kan niet meer denken, niet meer schrijven wat ik wil.... Sommige woorden, als ze
onder m'n pen komen, zulke woorden als trouw, oprechtheid.... ik word er gek van,
ziek van schaamte, malaise, beroerdheid.... Mijn eigen oude idealen van liefde, van....
o, ik kan er niet meer aan denken....!’
‘Och wat! Liefdesidealen!’ wierp Janne er met verbittering tusschendoor.
‘Wat zeg je....? Ja-ja, ik weet wel, jij denkt daar anders over.... Volledige liefde,
toewijding, trouw, een durend ideale verhouding, .... mogelijk dat het alles niet
bestaat.... Goed, goed, doet er ook niet toe, heb ik niets mee te maken. Méér idealen
die niet bestaan....! Maar m'n werk dat bestaat dan toch wel, hè? En ik zég je: ik kan
nu eenmaal niets goeds meer maken, ik kan geen behoorlijke bladzijvol meer
schrijven, als ik dát niet heb.... Als ik niet meer gelooven kan, aan mezelf gelooven....
Als ik dat ellendige besef verdragen moet: ontrouw te zijn.... nee-nee, ik bedoel nu
niet aan m'n vrouw - die zou me tenslotte nog wel vergeven misschien, begrijpen
zelfs, als ik haar alles vertelde - maar aan me heele leven, aan de vader van m'n kind
en van m'n boeken.... aan mezelf, me-
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zélf....! Als ik dat bestendige gevoel moet hebben, iets te.... te verknoeien in me, te....
bedérven....!’
‘Zoo,’ viel Janne schamper in. ‘Nou.... nou weet ik het wel.... Dus dat is het gevoel
dat onze verhouding je gegeven heeft, je wordt erdoor bedorven.... Best, hoor.... ik
zal....’ En ook zij was even opgestaan, als in plotseling trotsch besluit, doch om
terstond weer op haar stoeltje neer te zakken, star tot hem op te turen.
‘Ga dan nu ook maar weg, hoor. Ga toch, man, vóór d'r méér in je bedorven
wordt...! Ik ben je niet waard, hè? Zoo'n hoogstaande persoonlijkheid, zoo iets heel
bizonders.... edels, groots.... Een actrice als ik moest zich maar liever tot haar soort
bepalen, zich wegsmijten aan d'een of andere cabotin, nie-waar?.... Pah! Janne, de
vrije vrouw, de fiere, de trotsche.... de cocotte zeg maar liever....!’
‘Och maar, Janneke, lieveling....!’ Hij kwam opnieuw naar haar toe, wilde zijn
handen op haar schouders leggen, maar zij duwde hem van zich af.
‘Nee-nee, toe, ga nu maar.... Ik weet het toch allemaal wel en al zoo lang. Ga nou
maar, naar je legitieme vrouw en jelie schattige dochtertje en naar dat werk van je,
waar het toch alleen maar om te doen is.... dat geen andere liefde naast zich duldt....o,
ik begrijp het eigenlijk zoo goed, allemaal.... Ik weet heusch wel, dat er liefdes zijn
die.... Och.. Ik.... Nee-nee, niks, niks....’
Abrupt zweeg ze, boog het hoofd tot op de borst.
‘Wat is er, Janneke, wat ging je zeggen,’ vroeg Huib wenkbrauwfronsend en op
droef-teederen toon.
‘Nee-nee.... och.... ga nu maar....’
Maar toen hij stil bleef staan zonder een woord verder, op haar neerziend alleen,
met inigheid, onbestemde verwachting:
‘Wat er is, wat er is....?’ Langzaam hief ze het vertrokken gelaat, haar lip trilde;
even, als van een angstig dier, flitste het licht van haar oogen. ‘Er is iets.... wat jij
nooit hebt geweten.... en ook niet te weten hóeft...... nú zeker niet meer.... Je hebt er
me nooit naar gevraagd.... Erg kiesch, hoor, hoog nobel.... Je dacht misschien wel
altijd, dat jij, jij, de beroemde Huib Hoogland, het hoogste en heerlijkste, dat je
álles-en-nog-wat voor me was, hè?’
‘Wat zeg je nu weer,’ stotterde Huib overbluft. ‘Ja-ja.... je.... je hebt tenminste
altijd al je best gedaan, me dat te doen gelooven....’
‘Ik geloofde het soms ook zelf....’
‘Ik dacht eenvoudig dat je van me hiéld, Janne....O, ik ben wel eens jaloersch
geweest, dat weet je.... Ik verbeeldde me soms wel.... dat..’
‘Van je hield, van je hield....? Ik hou nóg van je.... Wel minstens evenveel als jij
van mij, wees daarvan overtuigd.... Maar er is liefde en
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liefde, hè? Ik....’ - Janne's stem in-eens kreeg iets extatisch - ‘O, ik bewonderde je....
enorm.... als artiest, en ik hield van je om je talenten, je kracht, je menschelijkheid....
Maar.... nee-nee.... m'n ideaal, m'n illusie, je bent het nooit geweest, geen oogenblik....’
Huib schokte zijn schouders en wendde zich af, fel gekrenkt en jaloersch, ondanks
een gelijktijdig gevoel van gerustgesteld zijn, ja van opluchting. Hij begon weer heen
en weer te loopen. ‘God, lieve kind, dat verwondert me absoluut niet.... Je ideaal....!
Het ideaal van een kunstenares als jij.... Zoo'n hoog idee heb ik heusch niet van
mezelf, hoor, nooit gehad.... Maar wat bedoel je eigenlijk....? Heb je dan wel ooit....
in een ander....?’
‘Ja, ja!’ riep ze uit als in geestdrift - als vond haar ziel een uitweg - ‘Nu het toch
voorbij is tusschen ons, mag je het eig'lijk wel weten, waarom niet....! Ik hield van
je, lang en echt, ontzettend veel heb ik van je gehouden.... Maar ja, er wás een ander,
vóór jou, en altijd dóór, een ander, die ik nooit heb kunnen vergeten, die ik boven
alles stelde, boven álles in de wereld ja, één die.... die.... Och god, ik heb hem pas
weer teruggezien, maar wat ik toen weer gevoelde, onderging....’
Huib stond stil. ‘Hem teruggezien? Nu? Op je reis?’
‘Ja. In Aken.... Hij is veel ouder dan ik, dan jij zelfs, en zoo ziek, zoo ellendig....
Een wrak, niets meer.... Geen artiest ook, och nee.... Lang zoo begaafd niet als jij....
Maar die oogen.... O, ik hou van 'em; god, wat hou ik van 'em!’
Er was even stilte. Huib reageerde niet. Maar iets diep in zijn ziel kneep zich
smartelijk samen.
Met extatische fluisterstem ging Janne voort. ‘Ik heb mijn uiterste best gedaan het
te verdooven, maar altijd weer komt het terug..... God, die oogen, dat heele lieve
gezicht, in 't geheel niet knap, maar zoo vol van dat ....dat onzeggelijke.... Al had hij
zijn armen en beenen verloren, al was er alleen zijn hoofd en borst, ik zou ervan
kunnen houden.... kunnen houden.... tot ik er gek van werd misschien....’
‘Is hij.... Is het iemand met wie je vroeger geweest bent....?’ Huib kon zijn jaloezie
weer niet bedwingen.
‘Wat zeg je....? Geweest....? Dat schijnt toch altijd maar het eenige wat jelie
interesseert.... Pf! 'k Hoefde 't je eigenlijk volstrekt niet te zeggen.... Nee-nee, gewéést
ben ik nooit met hem.... Was het maar waar....! Want van hem gehouden heb ik van
't eerste oogenblik dat ik hem zag, hem sprak.... Maar hij.... O, hij mocht mij wel,
geloof ik.... Over mij heen keek hij gewoonlijk.... Naar iets in zijn herinnering
waarschijnlijk.... En hij leed, ontzettend.... Al klaagde hij nooit.... Zeker was er ook
niemand aan wie....’ Janne beet zich fel in de onderlip. ‘Je zag het enkel aan zijn
oogen....’ schrilde haar stem.
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‘Ken je hem allang?’
‘O ja, al jaren.... Hij was een wat jongere vriend van mijn vader.... Hij kwam vrij
veel bij ons, vroeger....’.
Een tijdje zwijgen was er nu weer. Een ellendig gevoel van vernederd te zijn,
belogen en beleedigd, bleef krampen in Huib. Toch, tegelijk, ondervond hij soelaas.
Hij hoefde dus niet meer zoo'n medelijden met Janne te hebben om het erge dat hij
haar aandeed. Als het waar was tenminste, hetgeen ze vertelde, als ze inderdaad dien
ander.... Hij werd zich bewust eraan te twijfelen. Wat begreep je ooit....! Volkomen
waar is het zeker niet, zei een stem in zijn binnenste; geen diep-oprecht getuigenis
had gesproken uit haar opgewonden woorden. Om zich groot te houden dus, om
....tóch niet de minste te zijn....? Och-God, die arme.... Sterk groeide opnieuw de
weedom in Huibs hart.... Janne, Janne, waar is nu je vrijheid, je fiere artiestenatuur?
Stil, stil, niet laten merken vooral, dat hij twijfelde aan haar beweringen..... En Huib
pakte een stoel, kwam schuin vóór Janne te zitten, greep de handen, die zoo moedeloos
heen en weer schoven in haar schoot.
‘Janneke,’ begon hij, ‘luister nu 'is goed na' me.... Wij hebben ons nu allebei
uitgesproken.... Het is misschien wel net zooals je zegt: wat voor jou is die.... oude
vriend van je, dat is voor mij.... ja, het klinkt zoo pedant, hè, haast onuitstaanbaar,
maar toch....’
‘Nee-nee, och-nee, ik begrijp je wel.... 't Is zoo, Huib.... Wat hij voor mij is en
altijd blijven zal, dat is voor jou je werk, je muze, je litteratuur.... Ik moest misschien
óók het meest van mijn kunst houden, maar ja.... wij vrouwen zijn zoo anders....’ En
na even wachten: ‘Je ziet het alweer, ontrouw zijn, je kunt het wel probeeren, maar
het is niet gemakkelijk.... Echte ontrouw ten minste, ontrouw aan je diepste neigingen,
je machtigste gevoel....’
Haar blikken dwaalden.
‘Kijk me 'is aan, Janne, toe kijk me 's goed aan....’ En hun oogen, groot getrokken,
blikten in elkander van heel dichtbij.
‘Willen we dan nu ook maar van mekaar gaan, zonder wrok? Integendeel, als
innige vrienden, menschen die elkaar begrijpen, met elkaar meevoelen.... die elkaar
dus ook nooit iets verwijten zullen....? Want och, verwijten.... Alle verwijt is immers
misverstand....!’
Zij knikte, terwijl zij hem bleef aanzien. Een nieuwe, vreemd starre, dof-smartelijke
extase lag in die lange, lange ontmoeting hunner elkander, ondanks alles, altijd
vreemd gebleven oogenlichten....
Het verdere nu, tot aan zijn werkelijke heengaan, was niets dan zachte teederheid en
ijle vriendschap. Op stillen toon en met kiesche aarzelingen bespraken ze enkele
herinneringen nog, enkele noodzakelijkheden ook....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

328
En dat ze elkander.... o, natuurlijk.... nog wel eens zien zouden.... Later....
Ten slotte, doorziekt van weemoed, - maar ergens, diep in zijn binnenste, wachtte
geduldig de voldoening - nam Huib haar nog eenmaal in de armen, zijn Janne.... Zij
sloot de oogen en hij kuste ze, toen ook haar lijdelijke lippen. ‘Je bent een schat voor
me geweest.... altijd, hoor.... altijd....’
‘En jij dan, en jij dan, Huib.... lieve vent....’
Toen schudde hij haar een paar maal zachtjes heen en weer, onderdrukte een
wanhopige begeerte, liet haar los, liep naar den hoek waar ze zijn hoed had
neergegooid.... Keek niet meer om....
Op de trap al greep een doffe verschrikking hem in de borst. Wat deed hij toch....?
Wat was hij begonnen....? Ook dacht hij een oogenblik, met vlijmend verdriet, aan
het romeinsche lampje....
Maar hij liep door, liep door....
Tot de voornemens, die Huib zich deze laatste weken - in zijn stijgend verlangen
naar bevrijding, zijn woest-eenzame vastberadenheid - gevormd had, behoorde ook:
ná 't afscheid van Janne de biecht aan Til, haar alles, álles vertellen.... Het zou
noodzakelijk zijn, ook dat. Zóó alleen zou hij zijn zuivere, zijn vrije en onbezwaarde
zelf uit vroegere dagen, geheel terug kunnen winnen. Zijn zielerust, zijn vrede; dat
wat hij nauwelijks kende, toen hij het nog bezat....
Maar zich ingedacht had hij 't nog in geenen deele, het spreken tot Til. Dat voelde
hij pas scherp, nu hij ervóór stond, als naakt er vóór stond.... Blind en doof moest
hij dat plan gevormd hebben. Want nog iets veel vreeselijkers scheen het hem nu
dan het praten met Janne. O, die blikken van Til, de ijle verbeelding waarvan hem
al zoo diep verontrustte, hoe zou hij ze ooit, in werkelijkheid, doorstaan....?
Thuisgekomen, dien avond na het gesprek met Janne, was hij maar éven in de
huiskamer, bij Til, binnengeloopen, had gezegd dat hij nog wat te werken had; op
zijn kamer bleef hij zitten, de beide handen voor 't gelaat meestentijds, tot over éénen,
tot hij wel dorst aan te nemen dat zij nu sliep.... Kroop dan stilletjes en rillende in
zijn bed.... Morgen, morgen....
Maar morgen kwam en er gebeurde niets. Hij liep gejaagd naar kantoor en voelde
zich pas eenigszins tot kalmte komen, toen hij daar zat een tijd, voor zijn
welvertrouwde schrijftafel. En nu rees ook weer - mét de schrijnende herinneringen,
het telkens wéér en heftig terug-hunkeren naar Jannes omhelzingen - de voldoening
in hem op over 't met zichzelf bereikte. Goddank, het was uitgekomen zooals hij 't
zich altijd heimelijk wel had gezegd: Janne zou er niet ongelukkig door worden. Een
soort pis-aller
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was hij geweest voor haar, het noodwendig tijdelijke van hun verhouding althans
scheen haar voortdurend voor oogen gestaan te hebben. Een grootere liefde, dan die
voor hem, lag....ál dien tijd al.... in haar hart.... Zoo beweerde ze ten minste, verbeeldde
het zich misschien.... Welnu, tant mieux, tant mieux! Hoe minder zij mij mist, des
te beter, zei hij bijna hard-op, om er zich geheel van te overtuigen. Wist intusschen
wel dat zijn volledig gevoel door die woorden niet werd weergegeven. Niet gansch
zonder wrok of bitterheid wist hij de stemming in zijn ziel. Diep-innerlijk behield
hij voortdurend dien ijdelen wensch: dat het Janne zou smarten, láng smarten, zijn
omgang te moeten ontberen.... En tóch weer die voldoening telkens, al grooter, ruimer
zelfs! Het voornaamste was gedaan. Zijn onzuivere verhouding tot de mooie actrice
- onzuiver in wezen, onzuiver in uitwerking - behoorde tot het verleden. Hij was
weer vrij, vrij ....kon weer denken en handelen in alle richtingen. Bij telkens krachtiger
scheuten doordrong hem het besef van deze vrijheid, zij het ook telkens weer
opzijgeduwd door liefdeverlangen, gevoel van gemis, een soms haast verstikkenden
weemoed.... Vasthouden, vasthouden; 't wás er dan toch! Het zou wel groeien, wel
overheerschen binnenkort.... Gevochten moest er worden.... Onrustig stond Huib op,
liep in zijn kantoor heen en weer, zuchtte diep en bewoog zich, om de beklemming
weg te krijgen. Een paar maal, in driftig verzet, gooide hij 't hoofd achterover en stak
de handen ver voor zich uit. O, nu weer werken, wérken, groote en goeie dingen
maken....!’
Maar dan stond daar weer, onvermurwbaar, die benauwende gedachte: éérst nog
Til. Vóór dien tijd werd het niet heelemaal goed. Gansch de basis van zijn leven
moest hersteld worden.
En het was of de tijd niet meer opschoot, de dagen kropen. Zoo min mogelijk, en
slechts met pijnlijke schroomvalligheid - die zij gelukkig niet te merken scheen benaderde Huib zijn vrouw, besprekend met haar de gewone, daaglijksche dingen;
zijn meening gaf hij, aarzelend en bijna nederig, in vragenden vorm meestal. Hij
vermeed haar aan te zien, gedroeg zich als sterk in zijn zaken verdiept, of in zijn
lastige, litteraire werk, zorglijk-afwezig of vaag gedrukt. Weer anders was het thans,
tusschen Til en hem, als verleden jaar zomer, toen de nog jonge verliefdheid op Janne
hem gistend in 't bloed zat, een wrevelig verzet in hem woelde en hij uitviel vaak,
norsch en geprikkeld. In een mijmerend zelf-inkeeren doorproefde Huib het verschil.
Deze nieuwe stemming, schoon wel éven afstandig, leek minder gevaarlijk, kon
langer duren.... Toch drukte zij bijna nog meer, hemzelven zoowel als Til, naar hij
meende te bespeuren. Het was soms als wachtte ook zij, in een doffe berusting. Til
zag er ellendig-slecht uit, nog bleeker en triester dan vroeger; haar blankheid
langzamerhand
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had een vooze, vaal-bruinige tint gekregen, haar wangen iets slaps en hols; dieper
weg doken de donker-geworden oogleden. Ook bleef zij maar hoesten.... Plots schrok
hij van die opmerking. Het was als een ijskille lichtschamp, die hard langs hem
neerschoot.... God-o-god, als toch maar niet.... in deze benauwende omstandigheden....
de kwaal van haar vader.... Zwaarmoedig was ze altijd geweest, en zwak, en wie
weet wat voor heimelijke angsten.... verborgen verdriet.... Wie weet óóit.... Huibs
adem hokte....
Het was op een avond. Hij zat met wat werk aan zijn schrijftafel, Til in de
voorkamer. Hij luisterde. Hoor, daar schraapte zij weer en kuchte.. Huib stond op
en ging de porte-brisée door, zei haastig en zonder eenige voorbereiding: ‘Zeg, wat
hoest je nou toch weer.... Het verontrust me.. Je moest je toch eens goed laten
onderzoeken.’
Zij zat te naaien, keek naar hem op, een beetje ontsteld en verlegen blozend. ‘Hoor
je dat dáár, hindert het je....?’ En weer schraapte ze even. ‘Ja, hè.... ik hoest nog een
beetje.... 'k Zal wat drop nemen....’
‘Dat duurt nou al zoo lang....’
‘Hm.... Ja.... 't Moet zeker slijten....’ En ze bukte zich over haar werk; 't was een
schortje van Lies dat ze verstelde.
‘Moet dat nog áf vanavond?’
‘Nou.... liefst wel.... Hoezoo?’
‘'t Kind heeft toch schortjes genoeg....’
‘Maar ze houdt zoo van dit....’
‘Hm.... Dat lange vooroverzitten lijkt me toch verkeerd, vrouwtje.. En je ziet er
weer erbarmelijk uit in de laatste tijd.... Merk je ook, of je....’ Zijn stem stokte; ook
hij moest schrapen nu. ‘Of je magerder wordt....?’
Zij keek weer op. ‘Hoe..? Jawel, ik ben wat magerder geworden sinds van de
winter.... Kijk maar....’ En zich rechtend, een verhoogd blosje en triesten glimlach
op haar gelaat, stak ze een gebalde hand tusschen haar lijfje en den rand van haar
rok. ‘Ik moet al m'n rokken innemen....’
‘God maar zeg.... En ben je ook gauwer moe dan vroeger......?’
Nu boog zich Til weer diep voorover, gaf niet aanstonds antwoord. En ook Huib,
dichter naar haar toe komend, kromde 't lange lichaam, lei een hand op haar schouder.
Hij huiverde bij haar aanraking.
‘Vrouwtje.... schat.... ja, nie-waar?’ zei hij zacht. ‘Je voelt je soms wel heel erg
moe en slap.... Ik merk het wel.... Je moest er toch eens een poosje uitgaan, zeg....
jij en Lies.... Daar is nog maar altijd niet van gekomen.... Wij leven ook zoo van dag
op dag, met dat ellendige zakengescharrel tegenwoordig....’
Til knikte zonder opzien.
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O-god-o-god, dat hij toch ook niet vroeger....! Hooger en harder dan nog ooit
misschien klom de nachtmerrie van het zelfverwijt Huib naar de keel. Hij boog zich,
z'n hand op haar rug, langs Til neer, kuste haar op den slaap. ‘Judaskus,’ sprak
aanstonds hoonend een sterke stem in de diepte van zijn ziel.... O wanhoop, wanhoop
toch.... ‘Tilletje.... m'n arme schat.... hoor' is.... je gaat morgen naar de dokter, hè?....
Of nog liever, je laat hem hier komen. Blijf er eens een dagje in.... Je hebt toch geen
pijn op je borst? Nee? Heusch niet, nóóit....? Enne.... toe.... zeg 'is, vrouwtje, lieveling,
er zijn toch geen.... narigheden.... dingen waar ik niet van weet misschien.... die je
hinderen, benauwen....?’
Zij schudde 't hoofd, als huiverend, greep den zoom van zijn jasje, drukte haar
hoofd even tegen zijn borst; een diepe snik kwam los....
Bevend en als verdoofd van angst, wroeging, bezorgde teederheid, kromde Huib
zich nog dieper langs haar neer: ‘Maar kindje.... Ja....? Wat is er? Is er wèl wat....
Zeg het me, toe....’
Nogmaals schudde vlak voor zijn oogen het donkere kapsel, waarin al enkele
zilveren haartjes glinsterden. ‘Och.... nee-nee.... 't is zoo flauw van me.... Ik weet
wel, 't is verbeelding....’
‘Zoo flauw? Maar wat is het dan? Is het....’ Hij streelde haar, nauwelijks rakend,
over hoofd en schouder. ‘Heb je soms nog wel 'is angst, zeg.... over wat we toen
bespraken.... over Janne.... Dat hoeft nou heelemaal niet meer.... 't Is absoluut uit
tusschen ons.... voor goed.. ik....ik....’ Zijn stem werd plotseling zeer schor. ‘Ik heb
totaal met haar gebroken....’
Schichtig snel hief zij het hoofd. ‘Gebróken.... Wanneer is dat....? O, zieje wel,
dan was er dus toch....’
Als verbijsterd stond hij naast haar, geschrokken van zijn eigen ondoordachte
woorden, nog meer dan van haar schichtig reageeren. ‘Wat bedoel je....? Och nee,
nee.... Alleen... ik was bang dat op den duur...’ Een overweldigende weekheid deed
zijn van aldoor staan vermoeide lijf bijna wankelen. Zijn knieën knikten. Eensklaps
liet hij zich neerzinken, naast Til op den grond; schoof zijn hoofd op haar schoot,
het gezicht naar beneden. ‘O, vrouwtje, toe vraag er maar niet verder na'.... Het is nu
toch immers alles uit.... heelemaal uit.... voorgoed, geloof me....!’
Zij fluisterde, zacht huilend: ‘O, ik wist het wel, ik wist het wel....’
‘Wát wist je wel....? Och ja, ja,’ gaf hij toe en greep haar hand. ‘Je hadt misschien
toch wel gelijk.... Er is meer geweest dan goed was.... O, maar nú is het gedaan,
absoluut, geloof me, toe geloof me toch....’
‘En met die andere, die Nell....?’ Een smartelijke bitterheid trilde in Tils geluid.
‘Is die er nu voor in de plaats....? O, o....!’ Krampig kneep ze zijn hand met haar
rechter en sloeg de andere om zijn hoofd, als wilde ze het beschermen, verdedigen....
Maar hij richtte het snel tot haar op.
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Hierbij dorst hij haar aan te zien. ‘O, nee, nee, néé, vrouwtje, denk daar toch niets
van. Dat 's heelemaal niks, nooit geweest, niets dan gewone vriendschap, sympathie,
litteraire belangstelling.... Van mijn kant tenminste.... De behandeling van dat uitgaafje
van haar heb ik aan Van der Kamp overgedaan.... Dus Nell zal óók wel niet meer
komen hier.... Och, misschen dat zij soms wel.... in een soort vereering.... Maar daar
hoef je heelemaal geen onrust over te hebben, geloof me.... Zoo'n piepjong kind
trouwens.... Ze moet immers een veel jongere kerel hebben....’
‘Nou ja.... nou ja!’ Til bracht haar bleeke gezicht tot vlak voor het zijne, streek
hem over het haar, keek hem angstig en met diepe teederheid in de oogen. ‘En....
met Janne....? Is dat heusch, heúsch, heelemaal voorbij.... God, ik dacht toch, dat je
nog pas.... die avond....’ Hevig trilde haar lip.
‘Waarachtig, waarachtig, vrouwtje....!’
‘Heb jij het dan uitgemaakt.... of zij....?’
Op die vraag niet verdacht liet Huib - een seconde lang - zijn blik, uit haar
donker-broeiende oogen en langs haar bevenden mond glijden. Dan, met uiterste
kracht zich tezamen grijpend: ‘Allebei.... eigenlijk.. of geen van beiden. Hoe je 't
noemen wilt.... Het is van zelf gegaan.... Ik zou je niet eens precies kunnen vertellen,
hoe.... Uitgebloeid....’
‘Maar ik dacht toch altijd.... Ik zei het zoo dikwijls tegen mezelf.... dat zij.... in je
werk tenminste.... je zooveel beter begreep.... beter.. bij je hoorde dan ik....’ Weer
nepen haar tanden de trillende onderlip.
‘Vrouwtjelief toch.... och nee, nee.... Soms leek het wel zoo.... Maar wat beteekent
het eigenlijk, zulk artistiek begrijpen....? Zooveel eigenliefde.... Neen, geloof me, er
zijn grootere dingen, een diepere saamhoorigheid....’
‘En....? Voel je die dan heusch toch meer.... met mij.... Schat!’
Die trillende stem, haar naieve vreugde ineens...., ontroerd voelde Huib zich erdoor
tot in zijn diepste wezen; op dit moment misschien voor het eerst gaf gansch zijn
innigste zijn zich deemoedig aan haar over. Hij greep Tils handen, drukte ze aan zijn
borst: ‘Ja, vrouw, o ja, o ja, geloof me toch, soms als ik bij haar was....’
Maar daar scheen ze van te schrikken. Angstig trok ze haar rechter uit zijn greep
en stak die uit, als wilde ze er zijn mond mee toedrukken: ‘Stil, stil.... Vertel me daar
nooit iets over.... Ik heb er me nooit willen indenken.... En zie je.... Het is dan toch
een poosje móói geweest tusschen jelie; je mag haar niet verraden.... Ik.... ik heb er
genoeg aan, te weten dat het nu voorbij is.... En dat, ongeschonden, tusschen ons....
Want zóó is het toch, is 'et niet, Huib, is 'et niet?....’ En nogmaals smeekten haar
groote oogen droevig en dringend tot hem op.
‘Ja, vrouwtje, ja, ja....’ Hij fluisterde de woorden voor zich heen
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en boog zijn hoofd in haar schoot met diepe schaamte.... Verraden.... Hoe dikwijls
had hij met Janne.... O, deze vrouw was zijn meerdere, bij verre.... Hij was het die
haar nooit begrepen, nooit genoegzaam vereerd had....
De dokter, den volgenden dag, constateerde bij zorgvuldige auscultatie in Tils linker
long een plekje dat ‘niet in orde’ was. Hij keek ernstig, vond patiënte zwak en nerveus,
schreef een lange rustkuur voor, géén zorgen en flink eten, zooveel mogelijk eten.
Huib stond erbij als een veroordeelde, verdoofd, versuft.... Bij het uitlaten vroeg hem
de dokter: ‘Zou het niet mogelijk zijn, dat uw vrouw.... een maand of wat.... de hooge
lucht inging.... Zwitserland bijvoorbeeld?’
‘O.... ja zeker, dokter.... Natuurlijk is dat mogelijk.... Ik zal er dadelijk werk van
maken’.
‘Goed-goed, maar.... praat er toch eerst eens met haar zelf over.... De vraag is
namelijk of ze 'r niet te veel tegenop zou zien, zoo lang van haar man en haar kind
af te gaan.... Heimwee, of ander soort van treurigheid.... ongerustheid.... dat moeten
we vooral niet hebben.’ - Zou hij iets weten, dacht Huib. - ‘Dan liever in het land
blijven en.... laten we zeggen.... ergens in Gelderland.... de Veluwe.... een plekje dat
u zelf en uw dochtertje gemakkelijk bereiken kunnen.... Enfin, ik kom er nog wel
eens op terug.... praat u eerst maar 'is met uw vrouw....’
Een zelfverwijt, zoo zwaar als in deze dagen, een zoo sterk gevoel van schuldig en
van innerlijk verscheurd zijn, had Hoogland nog nooit gekend. Daar was ze dan nu,
zijn herwonnen vrijheid, zijn vrede, zijn zielsrust. Te laat, te laat! Hij keek op Til
neer als op het slachtoffer van zijn misdadige lichtzinnigheid; bijna beschuldigde hij
zich, haar vermoord te hebben. Uren kropen voort waarin een machtelooze gelatenheid
hem verpletterend obsedeerde.... Gedáán alles, vernietigd....
Het ‘slachtoffer’ zelf was het, dat hem daaruit ophaalde, hem althans eenigermate
geruststelde. Van melancolie scheen geen sprake meer bij Til. Zij rustte en at met
volharding. Tot Huibs verwondering leek zij ooren te hebben zelfs naar het
Zwitsersche plan. Zij weifelde - verwierp althans nog niets. Wilde er nog eens rustig
over denken, zich erin denken....
En plotseling, midden in die dagen, een uur van doffe ellende - waarin hij zijn
zenuwen verwoest, zijn élan verdwenen, zijn leven voor goed bedorven voelde werd Huib als overvallen door een uitbarsting tegen Van der Kamp, zoo woedend,
blind en fel als nog nóóit was voorgekomen. De aanleiding was een verzuim van
hemzelf, een zaak die hij ganschlijk vergeten, verwaarloosd had. Hij besefte
volkomen, ongelijk te hebben.
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Maar god, die houding van Van der Kamp, dat treiterig-superieure! Huib brieste, hij
schreeuwde: dat hij 't langer niet uithield, dat hij weg wou, terstond zijn ontslag zou
nemen.... Tegen den eersten Januari.... Stikken konden ze, meneer zijn mede-directeur
en al de commissarissen. Hij verdomde het nu verder....!
‘Zooals je wilt’, zei de ander, met zijn minachtend lachje, plukkend aan de
haarpiekjes onder zijn neus.
Aanstonds opgewonden naar huis geloopen, schaamde Huib zich ook daarover
weer; hij deed zijn uiterste best het Til zoo langzaam en kalm mogelijk te vertellen.
Maar ja, het moest nu wel.... Er moesten allerlei maatregelen genomen, onmiddellijk....
....En nog pas ten halve had Til hem aangehoord, begrepen, of zij stond al op van
haar ligstoel, kwam naar hem toe, sloeg een arm om zijn hals en trok zijn hoofd op
haar schouder neer.... ‘O lieveling, lieveling, wees maar gerust, hoor, ik heb het
allang zien aankomen, het kon immers niet anders.... Wat ben je bezweet, vent, toe
drink eens wat.... Maar zeg, nú is alles inééns in orde, hè? 't Spreekt van zelf, wij
breken ons heele boeltje hier op en verhuizen naar Gelderland, met z'n drieën.... Ik
wil er wel vooruit heengaan, hoor, als je dat beter vindt, maar jelie volgen, zoo gauw
mogelijk.... Het zal zoo heerlijk zijn, daar te wonen samen, jij altijd bij me.... mijn
lieve man....’
(Slot volgt).
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Samendrift, (fragment)
door Roel Houwink. (Slot).
IV.
TOEN zij van een middag-wandeling thuis kwam, vond zij het bericht harer
aanstelling in de bus.
Gezeten in de huiskamer, hoed en mantel nog aan, regelde zij alles. De oude meid
luisterde, frommelend een tip van haar werkschort, de oogen op het flonkeren der
lakschoenen gericht.
Dina's geaderde handen bewogen even, als in doods-stuip, dan mompelde zij
dienstvaardig haar zachte goedkeuring en verliet, den zilverbak dragend, het vertrek.
Zij doorbladerde nerveus een spoorboekje, besloot reeds morgen op kamers in
haar standplaats uit te gaan: elke gevoeligheid wilde zij vermijden.
Maar alleen met haar ongeduld durfde zij den langen avond niet aan.
Een vlaag verried haar oogen-brand, lantaarnkladden besmeurden hals en borst,
een kregele windvaan duwde balsturig haar toekomst heen en weer.
Myra's kamertje was onverlicht. In de binnenstad zag zij haar drentelen aan den
arm van een opzichtig heer. Een heimelijk lachen boog zich over haar, vergleed....
Van haar bestaan kraakten de spanten.Een man voegde zich mokkend aan haar gang: ze liepen straten, leeg en smal. Zij
droeg het licht hoog in haar hoofd: geen lamp verborg nog vreugd, geen heimlijk
raam ontvouwde nog geluk.
De samenklank hunner schreden brak aan deze geslotenheid, haperend werd hun
stem en veraf. Schoorvoetend naderden zij haar woning. De trap beklom hun laatste
moed.
Op den divan zonk zij schreiend neer. Verstomd bezag hij haar schokkenden rug,
de kleine gebaren van heur handen. Hij nam een cigaret, terwijl zijn schuwe oogen
haastig de wanden bespiedden. Dan keerde zij zich naar hem toe: oogen die spraken,
en namen....
Hij leunde tegen de tafel, maar bij zijn nadering stootte zij hem angstig terug en
vluchtte in de donkere kussens. Lange snikken doortrokken haar lijf. Toen kwamen
over haar zijn sterke, troostende handen.
Ongerept scheidden zij aan het einde des nachts uit hun eenzaamheid.-
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In den aschgrauwen morgen slenterde zij naar het station. Door nevelen dreef de
ijlende trein haar de Hoofdstad tegemoet. Zij probeerde te lezen: somber omsloot
haar de overkapping reeds. Zij tramde naar het Park-kwartier.
Haar kamers zagen uit op de ontbladerde struiken, musschen fladderden om een
voederbak, een ziekenwagentje werd langzaam voorbijgeduwd.
Haar schouders schokten onder het bont. Uit den weenenden hemel tuimelde een
zonnestraal. Muggen dansten....
Tranen schutten haar borenden blik, zij wendde zich af. De juffrouw leunde tegen
de deurpost, zij ging beschaamd voorbij.
Reisde alleen terug, en sliep.Tastend doorzocht ze het kille duister van haar huis, het bed lag opgeslagen: zij
ontkleedde zich zonder bewustzijn.
's Morgens lag een briefje van Barger naast haar bord:
‘Wij lazen je benoeming. Dicht bij ons zul je gezelligheid vinden. Ik hoop dat wij
elkaar meer zullen zien. Wat mij betreft was onze ontmoeting een zeer aangename.’
Opkomende herinneringen duwde zij terug; regelde haar vertrek tot in de kleinste
bijzonderheid, maar toen zij voor de laatste maal verbleef in het ouderlijk huis, klemde
haar angst zich aan zijn zachte vriendelijkheid vast: door de kamer bewoog zijn lach,
zijn stap. Even herdacht zij den vreemden nacht, afschuw sperde nietsziende oogen,
droomend verglom in het krijtwit spiegelvlak: sneeuw viel.
Ontroerd stond zij een wijl voor het schaamteloos raam, haar tengere vuisten
bedwongen den wild-kloppenden borst.
Nu braken de velden schemerend open, een bleeke zon.... Haar nagels scheurden
het nachtgewaad.
Omdampte ploegschaar woelde de lente bloot. Handen jubelden aan de teer-roode
heuvelen. Naakt in den prillen blauwen dag, hief zij de armen.
Het water bestormde haar met zilveren regimenten. Zij leed den schoonen
nederlaag, rillend geleund tegen één der pilaren van het ouderwetsch ledikant,
neerzinkend op de gevlamde vacht.
Een zoete sluimering - zij droogde zich voor den ontstoken haard - omspon haar
loom-gewreven lijf, haar adem vloeide trager heen....
Antwoordde zij luid die stem? De woorden vlochten kransen om haar slaap.
Verward begon een klacht, brak af, zette zich milder voort, ontvlood. Zij wees een
pijnlijk merk onder haar linkerborst. Weer klonk die stem en meldde zich, van groote
verten naderend.
Iets versprong: een stilte suisde aan, dan sloegen hameren haar hoofd, duizend
hameren haar berstend hoofd.
Witte vlammetjes kronkelden om schaduwen en verdwenen. Zwarte strepen
regenden neer....
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Na een half-uur kwam zij langzaam bij. De dokter stond aan het hooggeopend raam,
heftig schudde de meid van neen.
- Dus het kan niet?
- De juffrouw is nooit melankeliek.
Breed stroomde het licht haar denken in, de kloppingen minderden. Zij opende de
lippen en fluisterde:
- Het was een ongeluk.
Beide keken verrast om. De meid begon te huilen, de dokter reikte haar zwijgend
de hand, zei bij het heengaan enkel:
- Het scheelde weinig. U moet eenige dagen rust houden, nu.
Uren lag zij wakker, bijna bewegeloos: er stonden vlinder-orchideeën op de tafel
en naast het bed flonkerden haar bijouteriën....
Den langen dag staarde een glimlach daarheen.
De nacht vocht aan de kimmen met een helsche maan, rood en rond.Toen het licht bezweek, wiekten nog de bloemen goud-omstraald achter haar
geloken oog.
Zij droomde zwaar, zonder besef. Met losse knieën daalde zij dien morgen naar
de onttakelde tuinkamer af, telefoneerde haar komst naar Amsterdam.
Een taxi wachtte: zij renden naar de eindelijke rust. Bevangen betrad zij haar nieuw
tehuis. Een vaas welkende rozen stond in een hoek: van Barger, Bertha en Van Helst.
Zij rakelde het vuur op, zette thee. Houtwol kronkelde over karpet en tafelkleed.
Boeken lagen aan stapeltjes voor den oningeruimden kast, tegen de lambrizeering
leunden nog een paar etsen. IJverig ging zij aan den slag, was met donker gereed.
Een spichtig dienstmeisje veegde bij. Toen zij het een koekje gaf loenschten gretig
de rood-ontstoken oogen.
Na den eten nam zij uit het dressoir haar schrijfmap en bedankte ‘het hechte Trio’
met een overmoedigen brief. Van het kortelings gebeurde repte zij niet.

V.
In den nikkelen bouilloir begon het theewater te zingen. Zij schikte vergenoegd de
stoelen om den haard. Mientje bracht de koekjes en bonbons, ze gaf er haar op een
schoteltje van het ochtend-servies. Grauwe vingers foezelden nog in de kamer
ongedurig aan het zilverpapier.
De juffrouw riep. Schuw keek zij naar Elly om, die glimlachend zweeg. Maar ze
zette het schoteltje voorzichtig op den étagère-rand:
- Ze denke' da'k snoep.
Elly schrok.
- Ik gaf 't je toch dáárop?
- Ze denke' da'k lieg ook.
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De deur trok ze hard achter zich toe....
Op haar schoot klapte het boek dicht. Ze legde het in de vensterbank, reeds klonken
de meisjesstemmen van trap en gang. Zij stond op en her-telde de zitplaatsen.
Geurig geruchten vulde de ruimte, handen raakten de hare. Een warmte kwam
haar doorstroomen, blijde ontroering snoerde haar keel. Toen allen gezeten waren,
sloegen de woorden hun vleugels uit. Eerbiedig reikte zij de schalen over, anderen
dienden de kopjes rond.
Lamplicht omhuifde zacht hun samenzijn, dat zich verloor aan een verstolen
droomerij: hun oogen daalden dieper dan het hart en blanker rustten hun handen in
den maagdelijken schoot.
Zoo zaten ze, gebogen en ontroerd, om haar mijmerende stem, maar zij verbleef
in lichte sferen van herinnering: het schip juichend bevlagd ontgleed den havenmond
ter eerste reis.
‘En toen’.... even verwarden haar woorden zich. Sprak ze over dien tijd? Haar
liefste klasse aan den overkant in het naargeestige hulpgebouw? Werden haar oogen
nat? Zij liet den zin onafgemaakt.
Hoofden, zonnig omkranst, geheven uit der handen steun, reikten hun aandacht
terug. Een warm-donker lachje dook uit haar borst. Zij presenteerde. Over de
rondgaande schalen fonkelde hun jeugd.In de ontruimde kamer zette zij de kopjes samen, achter een vaasje op de étagère
stond nog het schoteltje geschoven. Zij plaatste het op het theeblad, schelde.
Het kind kwam en ging met een betrokken gezichtje. Op het portaal riep zij haar
terug:
- Mientje, morgen ga ik tot na Paschen uit de stad, neem de overgebleven koekjes
maar mee voor thuis.
- Als 't u blieft, juffrouw!
Loom deed zij haar mantel aan, de spiegel kaatste enkel haar oogenschittering
onder den breed-geranden hoed.Weinig plaatsen waren nog onbezet aan de lang-gestrekte tafel. Zij schoof bij en
bestelde: dampend werd het eten opgebracht.
Om haar geluk sloeg het rammelend gerei als een branding: hoogbeschuimde
rots.... blauw daalden de hemelen over den top....
Zij hervond zich, wakend voor het leege bord als na een zeer klaren droom.
Werktuigelijk stond zij op en kleedde zich in de hel-verlichte garderobe. Toen zij
thuiskwam, woei vochte voorjaarswind door de half-open ramen. Zij ademde ruim.
En verheerlijkt zochten haar handen de koele schaduwen der knoppende boomen....
Door een bleeke verre lentelucht tramde zij dien morgen naar Haarlem.Bertha ontving haar met bloemen en gebak.
's Middags troffen zij Van Helst in een lunchroom, hij bracht Barger's
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groeten, die door lessen verhinderd was. Schertsend maakten zij voor den avond een
‘ouderwetschen’ afspraak. Gedrieën wandelden ze huiswaarts. Elly zweeg gegêneerd
onder hun verliefde luidruchtigheid. Zoodra zij te samen waren:
- Wat was jij stil?
- Merkte je het?
- Een beetje moe nog?
- Ja....
In het zacht namiddaglicht verstomden alle vragen, met wijde oogen liepen zij
door het omsluierd park. Een innigheid, waartegen zij zich niet te verzetten wisten,
deed hen gearmd gaan door de vallende duisternis. Beschroomd naderde een verlangen
hun stillen lach en ontplooide zich.
Bertha sprak het eerst, een beving streelde haar strakke handen:
- Het nadert en wordt dagelijks sterker.
Elly voelde de woorden klimmen naar haar lippen, maar zij verbeet een bekentenis,
trotsch en bedeesd; zei enkel bij een dringende, hartelijke vraag der vriendin:
- Ik ben gelukkig zóó....
en weemoedig:
- De tijd gaat zoo snel....
Onoprecht klonk haar dit, moedig fluisterde zij na:
- Het komt met de lente....
Bertha drukte haar arm.Aan de gedekte tafel zaten zij tegenover elkaar, als in hun jeugd: rijk door elkanders
geheim. Zij snoepten uit de bonbonnière, kleedden zich feestelijk. Hoe omzwierden
de vingers het volle, zijden haar! Bertha droeg, kant-overplooid, het zwart fluweel.
Aan Elly's schouders vleide zich mild-gebloemd het shantoung.
Tegen acht kwamen Barger en Van Helst, rookend, de hoeden in de hand: de
ontmoeting hield hun blikken gespannen, maar achter het hulsel der kleêren bewoog
onrustig hun bloed.Toen zij naast Barger in de zij-loge zat en het scherm opging, verwijlde haar
denken nog bij den innigen druk van zijn hand. Veilig onder zijn gragen aandacht,
liefkoosden haar oogen zijn trouw gezicht. Tot hij keek, plotseling en fel. Zij kromp,
voorover buigend naar de matte glanzing van het programma; als een golf steeg het
bloed naar haar wangen. Aan haar slaap voelde zij zijn adem-fluistering, in zijn
warmen greep gaf zij haar handen gevangen.Achter de anderen drentelden zij over het smal trottoir, telkens raakten hun armen
elkaar.
Vóór zij scheidden - Barger opperde het glimlachend - besloten zij tot een fietstocht
naar Zandvoort over Heemstede den volgenden dag.-
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Paasch Zondag: stralend wekte hen het licht. Overal tjilpten de musschen, een merel
floot hoog in een lenteboom.
Door de blanke lucht, te midden der zwermende stoeten, reden zij uit naar het
kleurrijk veld, tegen den einder stonden de duinen zilveromrand en zachtmoedig....
Zij spraken niet: reikten een helderen uitroep elkaar, een kreet van verrukking.
In de lage warande van een dorpscafé dronken zij koffie, aten het meegebracht
brood. Zwaar hing het gesprek onder de vervelooze zoldering. Elly hoorde verdrietig
den klank verharden in Bertha's stem, zag door wrevel haar mondhoeken verwrongen.
Om een bits woord - plagend antwoordde reeds Van Helst - betrok haar weemoed
eenzaam de wacht.
Toen zij opstapten, kwam Barger naast haar rijden. Eerst zweeg zij bedrukt, maar
zijn vroolijkheid won. Zij voelde hoe hij weer uit haar blik alles las en verstond.
Veilig liet zij zich gaan in den wijden mantel van zijn zorg.
Zingende harten beklommen de laatste helling, ook op Bertha's gezicht lag
schaterend de zon, als een faun sprong het licht voor hen uit.
Glanzend de zee, naar nevel-witte verten gestrekt, door een schuimende kustlijn
besloten.
Zij stalden hun fietsen, daalden de strandtrappen af, verwelkomend de branding.
Nu nam Anton haar arm en zij wandelden de anderen vooruit, hun oogen gemunt
op de oneindigheden van lucht en water....
In kristallen klaarte mengden hun zielen zich.-

VI.
Zij dineeren in een restaurant aan den zeekant. Zoodra zij gezeten zijn, neemt Anton
het woord en maakt hun verloving bekend. Bertha blikt donker op, ziet - een kramp
trekt haar vingers saâm - het medelijden glanzen in Elly's oogen.
Van Helst schenkt monter den wijn onder Barger's protest. Aan het dessert houdt
hij een dwaze toespraak, zinspelend op de genoegens van het jong-gezellen leven.
De anderen lachen zuur-zoet, Elly bloost.
Als zij te samen zijn, na een terugtocht door de ruig-besterde nacht, begint Bertha
stil te schreien.
‘Als een ziek kind’ denkt Elly en zij slaat haar armen om haar heen. Zij spreken
geen van beiden, gaan huiverend naar bed.
Maar den volgenden morgen polst zij Anton.
- Klein zorg-vrouwtje.
zegt hij enkel. En als zij aandringt:
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- Het moet rijp worden.
Zij gaan langzaam door den Hout, het eerste groen wuift lustig boven hun geneigde
hoofden. Achter hen is de wereld grauw en verdord....
Zij bereiken den boschrand: slooten schieten in het bevruchte land, een leeuwerik
neemt zijn lied uit hun handen.
Tegen den middag keeren zij terug, scheemrende zon om hun schreden. Regen
ruischt neer. Zij schuilen. Over de geurende aarde trekt brekend licht.
Zij vervolgen hun weg door wierook en vreugde.Bertha ontvangt hen nerveus. Zij drinken gezamenlijk koffie op haar kamer. Van
Helst komt om twee uur, een bloem in zijn knoopsgat, zijn garibaldi scheef.
- Dat voor een leeraar! valt Bertha uit.
Triomfantelijk rukt Van Helst in de verlaten vesting.
- Bijna bruidegom!
Maar de anderen begrijpen hem niet; dan wordt hij plotseling ernstig, neemt de
bloem van zijn jas, legt zijn hoed achteloos op een stoel:
- Laat ons vanmiddag alleen, Anton.
Barger redt de situatie door een vluchtig ‘Au revoir.’ Hij neemt Elly's arm, samen
dalen zij fluisterend de trap af, hooren nog hoe Bertha de gangdeur sluit met een
ruk.Op zijn lichte kamer, vol in de zon, staan zij in enge omarming: rijp de roep hunner
monden, ontluikend lichaam aan lichaam gevleid. Zijn stem is in haar ooren donker
en luid als de nachtelijke branding.
Een verschuivende stoel breekt den droom. Rood van schrik drukt zij haar hoofd
tegen zijn schouder.
Aan de tafel schrijft Anton het advertentie-model, zij staat voor het open raam,
peinzend; op zijn arm rust vertrouwelijk haar hand als een kostelijk geschenk.
Den ganschen middag ontkwamen zij niet aan den speelschen drang van hun
bloed.Om vijf uur haalden zij Bertha af. Van Helst deed open, in zijn knoopsgat verlept
de bloem, maar lachend stonden zijn zwaaromschaduwde oogen.
- Je moogt ons feliciteeren.
Zij aten table d'hôte, vierden een uitgelaten feest op Anton's kamer. Laat in den
nacht brandde de gloed der schemerlamp nog over de halfgeleegde glazen op het
met asch-bemorst karpet.
Koel woei de wind om hun roezige hoofden. Elly rilde, trok hooger de sjawl. Een
geverfd gelaat doolde voorbij. Zij dacht aan Myra en voelde zich klein. De smart
zette aan in haar borst, Jaap's medaillon, tusschen souvenirs verstoken, kwelde kort
haar geluk. Maar van leed bleef niets in hun afscheidskus.-
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Den dag daarop kochten zij de ringen. Het goud gleed argeloos om haar spitsen
vinger; de kleinste paste, legde zich trouw aan haar parelen huid.
's Woensdags vertrok zij, leunde droomerig terug in de kussens. Telkens ving het
landschap haar betraanden blik. Door het stadsrumoer tramde zij huiswaarts, niets
ziende dan zijn verjongd gezicht, stralend van kracht.
Nog even zat zij voor het venster in ondergaand licht: bij de herderlijke boomen
schrijdend den nacht tegemoet een eenzaam paard....
Zons wenteling begon: zij deed haar werk met ingetogen vreugd. Leerlingen
kwamen vaak, en in de uren van hun samenspraak groeide plichtsbesef uit tot diepere
genegenheid.
Dikwijls schreef zij Anton hierover verwarde, heftige brieven en hij antwoordde
met den fijnen scherts van zijn eigen geloof: bondig karakteriseerend.
Aan het einde der maand kwam hij over: Prunis in donkere slanke vazen vierde
zijn komst.
Terwijl zij hem haalde, dekte ijverig het dienstmeisje den eenvoudigen disch.Tusschen de hoofden hoog zijn hoofd, in haar hart sloeg een vlam en zong. Over
den wijden Amstel deinde de lente....
Dwaas hadden zij dien omweg gekozen: symbool - zij lachten - der eeuwigheid;
maar zij wisten: uit heimelijk genot. En hij sprak van decadentie en verval, woorden
die verwoeien....
Zij zaten aan hun maal: dankbaar.
De bloesem vlinderde uit.Toen het koren rijpte, aanvaardden zij - na menigen droom - de zomerreis.
Over het stuifzand der Veluwe spoorden zij den Achterhoek in, roekelooze hemelen
omgordden hun tocht.
Langs dreven loom van zon, onder bestoven geboomt, gaand onvermoeid den
mullen, licht-bestipten weg.
Zij rustten op glooiend mos, dicht aaneen.Zwaluwen scheerden af en aan. Zij zaten aan een kreupel tafeltje in den hôteltuin,
de avond viel. Hun beenen werden loodzwaar.
Een uitgesleten wenteltrap leidde naar hun nachtverblijf: benard leek de kamer in
ongewisse schemering, doch nauwelijks sprong de deur in 't slot of van alle kanten
daalden verrukkingen op hen neer. Toomloos werden de daden hunner handen,
toomloos het langbeteugeld bloed.-
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Kinderen,
door Jet Luber.
HET was de eerste keer sinds de wieg voor kinderstoel en box verwisseld werd, dat
de kleine jongen niet mee-at aan tafel. Hij lag stil in zijn bedje met rood
koorts-gezichtje en starende oogen.
Aan de tafel beneden zaten de ouders en aten zwijgend. Op de plaats van het kind
was een kille leegte en het witte tafelkleed bleef zonder vlekken.
De vader wierp zijn servet neer en stond op.
‘God-god, wat is 't stil zonder hem. Ik ga eens naar 'm kijken’.
‘Ik zou 't niet doen,’ zei de moeder mat, ‘je maakt 'm misschien wakker’.
Maar de man verliet zonder verder spreken de kamer en de vrouw bleef alleen met
den leegen stoel, waar het kind anders zat. Ze bleef staren naar die plek en zag in
gedachten het bewegelijke jongensfiguurtje, het fijne blozende gezichtje met de
stralende oogen. Haar gedachten volgden niet haar man naar boven naar de
ziekekamer.
Toen, met een rilling van schrik om een plotseling opschietende gedachte, wendde
ze haar blikken af van den stoel van het kind en zag ze het half-leeggegeten bord op
de plaats van haar man. Het leidde niet af, en de gedachte was niet meer weg te
moffelen: wàt bleef er over als het kind er niet meer zou zijn, als de jongen nooit
meer zou zitten tusschen vader en moeder in, als de blikken van beiden elkaar niet
meer zouden ontmoeten in een glimlach om een grappig kinderwoord? Wat zou
vullen de leegte, de gruwelijke leegte, nu geheel door het kind gevuld?
Haar mond trok ironisch.... Liefde....? De liefde tusschen man en vrouw.... och,
zoo die er ooit geweest was.... ze wist het niet meer. Ze had ook tijdenlang niet
geweten, dat er geen liefde tusschen hen bestond, omdat, door het kind, hun leven
zoo één leek, met dezelfde vreugden, dezelfde zorgen. Haar man zou het nòg niet
weten, nu zijn vrouw, als moeder van zijn kind, deelde in de alles-overheerschende
liefde, die hij voor zijn jongen voelde. Hij zou niet weten te onderscheiden.
Nu lag de jongen ziek in zijn bedje. Het was voor het eerst sinds de man de kamer
verliet, dat de moeder aan het z i e k e kind dacht. Vreemd vond ze het zelf, dat ze
geen aandrang voelde óók naar boven te gaan, geen verlangen zijn hoofdje te streelen,
zijn handje vast te houden. Die ééne gedachte: - als hij er niet meer is wat dàn beheerschte haar volkomen. Het was, alsof ze gedwongen werd een antwoord op die
vraag te geven. Ze probeerde het zich voor te stellen en één woord hamerde steeds
in haar
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hoofd: de leegte - de leegte. En kwamen bepaalde momenten in haar op, dat de
invloed van het kind niet groot genoeg was geweest, om de leegte, die ze bij tijden
voelde, te vullen, en ze rilde, als ze aan die momenten dacht. De woorden, die zij
ernstig meende, wanneer ze hem die leegte verweet, vatte de man op als in drift
gezegd, zonder waarde, zonder waarheid. Zij wist het beter, maar durfde de waarheid
niet aan en dan was er altijd die verlossende gedachte plotseling: het k i n d is er
immers, dat heerlijke van warm leven tintelende kind. En òm het kind was er toch
telkens dat glimlachende oogcontact tusschen haar man en haar, dat er zónder den
jongen niet zijn zou. Maar haar man wist dit niet. Hij wist niet, dat hij alleen van
haar hield òver den jongen heen, dat het de moeder van zijn zoon was, die hij liefhad,
niet zijn vrouw. En zij - wás niet alleen moeder. Er was nog dat eigenlijke persoonlijke
leven van haar van vroeger, in haar huwelijk geheel op den achtergrond gedrongen,
maar dat terug zou komen en weer zijn rechten van bestaan zou eischen, als er
niemand zou zijn, die haar tegenwoordig leven vulde. Als de jongen er niet meer zou
zijn, wát bond haar dan aan haar leven van tegenwoordig, behalve de sleur, de
schaduw van een liefde tusschen man en vrouw? Het zou niet genoeg zijn, ze zou
haar oude leven terug willen hebben.
Plotseling sprong ze op van haar stoel en keek verwilderd om zich heen. Wat dacht
ze daar? Als de jongen er niet meer was? Maar hij zou immers beter worden? Het
oude leven, dat was immers n i e t s vergeleken bij dit leven, door den jongen gevuld?
Ze verlangde plotseling hevig naar hem, ze zou bij z'n bedje willen knielen en z'n
gezichtje willen kussen, lieve woordjes fluisteren, die alleen h i j mocht hooren.
Maar boven, bij z'n bedje, zou de man zijn, dien ze niet meer lief had....
Toch, na een korte aarzeling, liep ze de trap op.
‘Je eten wordt koud’, zei ze tegen den man, die roerloos bij het kinderledikantje
zat, in 't half donker.
‘Sst’ fluisterde hij.
Maar de vrouw wierp zich naast het kind neer en kuste hartstochtelijk het handje,
dat op 't dek lag.
‘M'n jongen, o, m'n kleine jongen,’ snikte ze.
‘Nu maak je 'm wakker,’ verweet de vader scherp.
Het kind, nèt in slaap, woelde onrustig. ‘Mammie’ zei hij zacht, droomerig. De
oogen, half-open, sloten zich weer.
‘Hij slaapt alweer’ zei de moeder deemoedig. Zij schaamde zich over haar
onvoorzichtige uitbarsting.
Hij legde de arm om haar schouders. ‘Laten we naar beneden gaan’ zei hij zacht.
Ze leunde even tegen hem aan. Ze behoorden toch wel bij elkaar, zij beiden, vader
en moeder van hetzelfde kind.
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De ziekte duurde maar 'n paar dagen, en 't was pas kort voor de dood intrad, dat de
ouders wisten, dat hun kind niet meer te redden was.
Het gemeenschappelijk leed om hun verlies bracht hen eerst tot elkaar. Het kind
lééfde nog tusschen hen. Ze waren zoo gewend, om alles wat de jongen betrof, aan
elkaar te vertellen, ze spraken ook nu over hem, over den tijd, dat hij een vroolijke
gezonde jongen was geweest en over de dagen dat hij ziek in zijn bedje had gelegen.
Ze konden aan niets anders denken en over niets anders praten. Het verscherpte wel
telkens hun verdriet, maar het volkomen meevoelen van de ander troostte
tegelijkertijd.
Maar toen de man langzamerhand weer door zijn werk in beslag werd genomen,
terwijl zij in het leege stille huis nog geheel vervuld was van het kind, kwam de
vervreemding tusschen hen en steeds duidelijker zag ze in, dat niets hen bond dan
de herinnering aan hun jongen. Het zou te weinig zijn voor hun verder leven. Steeds
meer begeerenswaard leek haar het leven zonder hem, zooals vroeger, maar vermooid
nu, omdat zij nu wist, hoe het was, moeder te zijn.
‘Ik moet het hem zeggen’ dacht ze. ‘Hij moet het toch voelen, dat we niet samen
verder kunnen leven in deze leegte’.
Maar de man voelde niets. De koelheid en geprikkeldheid van zijn vrouw schreef
hij toe aan haar verdriet om den dood van het kind. Hij bleef van haar houden, zooals
hij altijd van haar gehouden had, als de moeder van zijn zoon. Hij dacht nooit over
hun verhouding; hij wist niet, dat zij aan niets anders dacht.
Eens begon ze erover. ‘Wat doèn we nog bij elkaar’ zei ze.
Zijn eerste gedachte was: ‘wat komt ze er toch moeilijk over heen’. Mild
antwoordde hij: ‘je denkt zeker aan onze uitspraak: een huwelijk zonder kind is niets,
maar wij hebben de herinnering toch’.
‘Wat geeft de herinnering in deze leegte?’ vroeg ze schamper.
‘Natuurlijk is er een leegte’ stemde hij toe, ‘vooral bij jou, als moeder. Je was
altijd bij hem en nu ben je meestal alleen’.
‘De leegte tusschen òns’ drong ze aan.
Hij keek opgeschrikt naar haar strak gezicht.
‘Hou je niet meer van me?’ vroeg hij.
‘Nee,’ zei ze eerlijk. ‘en jij niet meer van mij’.
‘Ik niet van jou?’ herhaalde hij langzaam. ‘Zou ik niet meer houden van de moeder
van mijn lieveling?’
Ze werd wanhopig om zijn niet-begrijpen.
‘Ik hou 't niet meer uit’ riep ze woest. ‘Ik wil weg, alleen zijn, voor altijd’.
Ze gaf het òp, dien avond. Haar woorden waren duidelijk genoeg, maar ze voelde,
hoe hij den ernst ervan niet begreep.
De volgende dagen zwegen zij er beiden over.
De man vergat het, maar zij dacht over niets anders.
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En toen kwamen plotseling de vermoedelijke verschijnselen van een nieuwe
zwangerschap. Het sloeg haar met fellen schrik en toen ze zekerheid kreeg, met doffe
wanhoop. Ze zag duidelijk de toekomst voor zich: zij zouden niet van elkaar gaan,
want er zou weer een kind zijn, dat hen bond. Maar de leegte zou blijven en het kind
zou die niet vullen. Zij hadden té sterk van hun eerste kind gehouden, zij hadden er
tezámen van gehouden, dat zou nu niet meer zijn. Hun liefde was verkild in dien tijd
en zij althans begeerde het kind niet en zou er nooit genoeg van houden om dóór het
kind den vader te bereiken. En toch zou geen van beiden van het kind afstand willen
doen, dat wist ze nu al, met volkomen zekerheid.
Op een nacht, dat zij schreide van wanhoop, hoorde hij haar.
‘Huil je nu nòg om ons kind?’ vroeg hij ongerust. ‘Je moet je meer verzetten’.
‘Ik huil om het n i e u w e kind’ zei ze cynisch en schamper lachte ze, toen ze
merkte, dat hij niets begreep.
Toen hij de beteekenis van haar woorden eindelijk besefte, was hij zoo ontroerd,
dat zij erdoor getroffen werd. Ze werd heel kalm en stelde zich helder haar levenstaak
voor: ‘ik moet opgewekt zijn en niet aan mezelf denken, om het kind, en ik moet van
hem houden, als de vader van het kind’.
‘God, dènk toch eens,’ fluisterde hij innig. ‘Weer zoo'n heerlijk levend wezentje,
nu wordt alles immers weer goed’.
Maar zij staarde star voor zich uit in de duisternis en kuste hem niet terug.
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Kroniek.
Marcellus Emants †.
Ary Prins, Louis Couperus, Marcellus Emants.... De dood houdt huis onder Nederlands
groote schrijvers. Want ja, een gróót schrijver, dat was ook Emants. Al hielden de
menschen niet van hem, al schrikten zijn stugge hooghartigheid, zijn onvermurwbare
waarheidsliefde, zijn nimmer troostzoekend pessimisme hen altijd weer af.... In
zelfgezochte ballingschap is hij gestorven, na ‘een langdurig en smartelijk lijden,’
waarvan hier bijna niemand wist.
Zou thans een uitgever het aandurven zijn zeer verspreide werken bijeen te zoeken
en volledig uit te geven - als van een ‘klassiek’ - en zal dan eindelijk blijken, hoeveel
de nieuwe nederlandsche litteratuur aan dezen voorganger te danken heeft?
H.R.

Boekbespreking.
Aart van der Leeuw, De Mythe van een Jeugd, Bussum, C.A.J. van
Dishoeck, 1921.
‘Hij sprak, als soms muziek klinkt, waar een mengeling van stemmen tot een kunstige
fuga in elkaar gestrengeld is; maar voor wie aandachtig toehoort, is een klaar,
eenvoudig lied te volgen, dat rustig als een engel opstijgt uit de tonenwildernis.’
Zoo las ik op blz. 247, dus bijna aan het einde gekomen, in Van der Leeuw's roman.
En deze kenschetsing deed mij mijmeren. Leek zij niet van toepassing op het geschrift
zelf dat haar bevatte? Spreekt ook niet Aart van Leeuwen ‘als soms muziek klinkt’
en is ook, ‘voor wie aandachtig toehoort’ uit zijn vele woorden - ofschoon van
‘tonenwildernis’ hier in 't geheel geen sprake kan zijn - niet een klaar, eenvoudig
lied te volgen? Een ‘verscholen melodie’? Verderop spreekt hij van ‘het zangetje dat
verborgen bleef.’ Het zangetje....
Toen ik verleden jaar in deze kroniek iets over Van Schendel's ‘Der Liefde
Bloesems’ had geschreven (o.a. ‘dat deze gladde volmaaktheid helaas bizonder veel
op gladde rhetoriek begint te lijken en dat zij ons een beetje.... begint tegen te staan’)
schreef mij daarover instemmend één mijner litteraire vrienden, doch hij vroeg tevens:
komt het je niet voor, dat ook Aart van der Leeuw van dezen zelfden molen een klap
heeft meegekregen? Ik antwoordde: ik begrijp wat je bedoelt, er is overeenkomst,
maar ook een diep verschil. Het gladde bij Van Schendel heeft iets glijderigs en
aaierigs, iets aansluipend zwoels, dat Van der Leeuw ten eenenmale mist. De géést
van Aart van der Leeuw's werk is frisch en zuiver. Slechts ontkomt hij niet geheel
aan stijlmaniertjes, die hij misschien wel van zijn
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ouderen kunstbroeder heeft afgekeken, en de bekoring waarvan door den werkelijken
kunstminnaar, als uiterlijk, geringgeschat wordt. Toch geloof ik dat ook hiér de
kwestie dieper gaat en dat dit streven naar den stijl der fraaie volzinnen en
harmonische perioden is te beschouwen als een reactie op het nerveuse tasten naar
waarheid, vóór alles waarheid, van 1880-1900.
En zoo geloof ik nóg, ook na lezing van D e M y t h e v a n e e n J e u g d . Doch
thans zou ik er het volgende aan willen toevoegen. Van der Leeuw's rustig-muzikale
schrijfwijze (hoe dikwijls gebruikt hij ook zelf de woorden ‘adagio’ en ‘andante’),
evenals die van Van Schendel (zij 't dan dat deze gewoonlijk vleieriger voortmurmelt)
is zeer geëigend om er sprookjes mee te vertellen, of stille verhalen van láng geleden,
maar niet voor romans of novellen uit onzen eigen tijd. Wij die midden in het moderne
leven staan - wij met onzen aangeblazen geest en intellectualiteit, onze verrukte of
gekwelde zinnen, onze gepijnigde en vermoeide zenuwen - wij hooren de wanklanken
te goed (de ‘dissonanten’ noemt Van der Leeuw ze natuurlijk) en wij ondergaan te
moeilijk en te gestadig de wrangheden, de schrilheden, de kille armoe en de verstikte
wanhoop van het leven rondom ons, om volop te kunnen genieten van een zoo
bekoorlijke fantasie - een mythe, een sprookje lijkt het ons, om kinderen mee zoet
te houden. Muziek, dit is muziek! Ja-ja, ik voel het wel, ik geniet het ook wel. En
toch neen, er is iets in dat mij hindert, ik kan er mij niet geheel aan overgeven; ook
dit is misschien wel waarheid, maar dan toch maar een déél der waarheid van
tegenwoordig....
Telkens weer als ik zulke dingen schrijf of denk, over een mij toch zoo sympathiek
auteur als Van der Leeuw, schrik ik er bijna van en vraag mij af: is het geen
vooroordeel, niet ál te subjectief, komt het niet doordat ikzelf zoo anders ben
aangelegd, zijn niet alle stijlen, alle tonen of manieren even goed voor ál wat valt te
schrijven? Maar dan moet ik toch ook telkens weer antwoorden met een zich
opdringend ‘neen’, dan wordt mijn innerlijke overtuiging mij klaar: dit is geen kwestie
van manier alleen, maar van dieper gelegen k a r a k t e r . Wat Van der Leeuw schrijft
is een verpoëtiseering van leven en werkelijkheid. Het is lief en gedistingeerd, het
is zeer bekoorlijk, het is vaak diepzinnig zelfs, en geldt het zijn bonte, zinrijke
verbeeldingen of zijn fantasieën op het leven van eeuwen her, ál te gaarne wil ik er
genoegen mee nemen, er mij in wegdroomen. Maar over het leven van onzen tijd het hooge woord moet er uit! - kan ik mij al dit moois niet laten wijsmaken. Ik gelóóf
niet, niet genóeg ten minste, aan den zonnezoon Rijkert, niet aan zijn vriend den
Vogelaar, niet aan die wonderlijk weldadige fee Felicia. Wel aan Rijkerts moeder
geloof ik - hoe innig is die gegeven! - en ook meerendeels aan Kasper, zijn vriend,
wel aan het eenvoudig-lieve, echt hollandsche, zij het dan wat dwepende meisje
Anna....
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Wat wilt ge, het geloof is een gave! Ik zou haar zoo gaarne bezitten! Want hoe heerlijk
zouden wereld en leven niet zijn, als zij waren gelijk in deze Mythe van een Jeugd!
Dit boek is een soort van dichterlijk Utopia. Maar helaas ook als zoodanig opgevat
is de schildering te vaag. Aangenaam en fijn en ook wel zacht ontroerend, niet heftig
menschelijk, niet schrikkelijk-mooi, niet overtuigend door lijdende innigheid.
Nu zou ik alleen nog maar willen, dat ik hier de plaats had om te citeeren, aan te
wijzen ten minste, de vele prachtige bladzijden in dit bekorende werk! Dan pas zou
ik het gevoel hebben er het noodige recht aan gedaan te hebben.
H.R.

S. Ulfers, Harro Walter. Rotterdam, D. van Sijn en Zonen, z.j.
Toen Ulfers' O o s t l o o r n verscheen was ik in de gelegenheid tamelijk nadrukkelijk
van den inhoud van dit werk kennis te nemen, en ik herinner mij, toen tot het inzicht
te zijn gekomen, dat het dezen schrijver van tot dan toe uitsluitend theologische
werken niet alleen geenszins ontbrak aan eene benijdenswaardige technische
bekwaamheid in het saamstellen van een letterkundig geschrift, doch dat hij evenmin
verstoken was van dat ondefinieerbare, waardoor een auteur, trots allerlei door hem
zelf opgewekte bedenkingen, niettemin met zijn vertelkunst den gemiddelden lezer
vermag te boeien. Dat is nu verscheiden jaren geleden, en na zooveel jaren komt
daar nu H a r r o Wa l t e r als zijn tweede kunstgewrocht....
Ik wil aanstonds zeggen, dat, voor mijn gevoel, H a r r o Wa l t e r is gekenmerkt
door dezelfde eigenschappen die ook in O o s t l o o r n vielen te waardeeren, ofschoon
mogelijk niet in alle deelen in gelijke mate. Ik vind hier bovendien een zekeren
zachtglanzenden, gemeenzaamvriendelijken toon, een aangenamen toon als van een
causeerenden ouden heer in-goed-humeur, en eene voorliefde voor wat met braafheid,
deugd en godsvrucht in verband staat - voorliefde die men er niet licht toe komt juist
in zulk een ouden heer te misprijzen.... Maar ik heb toch ook bevestigd gevoeld
enkele destijds gerezen bezwaren. Ik kan toch maar, bij alle geneigdheid tot
waardeering, niet inzien dat deze schrijver een Geest, of een Hart, zoude wezen, eene
opmerkenswaarde Verschijning, wiens werk, gelijk O o s t l o o r n te beurt viel,
verdienen zou in vele oplagen onder ons volk te worden verspreid. Ik geloof niet,
dat zij, die den heer Ulfers tot dit ietwat topzwaar effect hebben ‘hinaufgelobt’, ja
zelfs tot vertalingen in het Duitsch, Zweedsch, Deensch, Engelsch en.... Esperanto
- ik geloof niet, zeg ik, dat zij daarmede de Schoonheid zoomin als schrijver en
publiek een dienst hebben bewezen: het vat kan per slot toch niet anders geven dan
wat het inhoudt. Ik besef zeer wel, dat het dom wezen zou, de positieve qualiteiten
van dezen man te ontkennen, alleen omdat hij, dominee zijnde, wel eens wat....
domineesachtig is. En het is
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ook waar, dat deze reeds bejaarde schrijver beter dan verscheiden jongeren in staat
is, uit veel onwaarschijnlijks, mitsgaders vele tot dusver voor onbelangrijk gehouden
bouwstoffen, eene dragelijke vertelling op te bouwen. Maar daarnaast zij vastgesteld,
dat men hier te doen heeft met een auteur, bij wien men op elke pagina aesthetische
en andere bezwaren heeft te overwinnen.
Het is op pagina 23 dat ik den volgenden zin aantref: ‘Maar zij hield zich weer in,
terwijl die verbittering zich ontlastte in eene kleur op hare wangen, waarvan zij zich
meesterlijk herstelde in minder dan eene seconde’. - Eene verbittering dus, die....
zich ontlast. Ontlast in.... eene kleur. Eene kleur waarvan.... zij zich h e r s t e l d e .
Herstelde in minder dan eene seconde.... Op pagina 96: ‘Hij vroeg niet wat het was
dat de jongen zoo sprak wat de moeder niet kon dragen’. Op pagina 73: ‘Hij ging de
rijke heeren aan hun kantoor vinden’. - ‘Zoo kwam hij, den een na den ander, bij een
drietal’. - ‘Hij stond al maar verbaasd over de kalme verzekerdheid waarmede alles
geschiedde, ieder precies wetende wat hij te doen had’. - ‘Hij voelde dat zich achter
dien arbeid een achtergrond uitstrekte....’
Het is heel gemakkelijk aldus door te gaan. Er zijn echter ook andere bezwaren.
Indien het waar is - en noodzakelijk was, ons in dit boek te vertellen - dat ‘in ieder
van ons eigenlijk twee menschen wonen’ van wie ‘de eene goed, de andere slecht’
is, terwijl het er dan in ons leven op aankomt ‘wie de overhand in ons’ zal krijgen....
waarom krijgen wij daar zoo heelemaal niets van te zien? Als bewering is het toch
maar eene bewering, en er zijn kunstenaars die het niet beneden zich achten, ons te
doen z i e n , hoe ‘zwei Seelen, ach, in meiner Brust’ wonen....
Laat ons echter met den ouden heer niet twisten, en het boek nemen zooals het
daar ligt. Wij kunnen onze bezwaren nog verder ontwikkelen - maar wij moeten toch
steeds weer zeggen, dat het ons i n t e r e s s e e r t , hoe het nu verder met dien dominee
Walter zal gaan. Hij komt in Rotterdam, ontmoet er een meisje dat hij al eens vroeger
gezien had, wordt verliefd, trouwt ten slotte.... en deze historie heeft ons toch niet
heelemaal losgelaten. Er wàs iets dat ons tot het einde lezen deed. Ik acht dat van
veel belang - al zijn er nog zooveel onwaarschijnlijkheden. Een mensch, een
menschelijke dominee, bij manier van spreken, een dominee met een ruim hart, al
moet hij òns nog al te vaak uitsluitend d o m i n e e schijnen, is door den schrijver
gezet midden in het eenvoudig gebeuren. Dat gebeuren, hetwelk daar voor ons ligt
onder den afglans van eene welgezinde Bestiering, waarbij dominee's God en de
aardsche ordening der dingen elk het hun toekomend aandeel krijgen in Walters
wederwaardigheden, zoodat een geruste slaap ons deel kan zijn, als wij de lectuur
voleindigd hebben....
Dit laatste wil niet als hoon bedoeld zijn. Wanneer het getuigenis over een boek,
dat zóó aanvechtbaar is in aesthetisch opzicht; dat voorts tot zooveel vragen aanleiding
geeft in zooverre het bedoelt ‘een verdedigend
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woord te voeren voor de Kerk’; - indien zulk een boek aanleiding kan geven tevens
tot erkenning van qualiteiten als welke boven werden omschreven.... dan zijn deze
laatste opmerkingen geen verwijt, - zij zijn vriendelijke waardeering. Waardeering
óók van het feit, dat, zooals de schrijver zelf het zoo ongelukkig uitdrukt, hier ‘de
humor’ wel eens was ‘het lachende vervoermiddel van ernstige gedachten’....
D.TH.J.

Jozef Cohen, Leven en Dood, Groningen, J.B. Wolters, 1921.
Jozef Cohen heeft reeds menigmaal getoond een bepaalde voorliefde te bezitten voor
gewestelijke verhalen, legenden en mythen - ja, hij heeft reeds in een boek de meest
bekende Hollandsche sproken, of althans zulke als in Holland waarlijk hebben geleefd
onder het volk, verzameld en ‘opnieuw verteld’. Dit boek had de verdienste van veel
levendigheid en liefdevollen aandacht, hoewel de lezer toch aldoor besefte dat een
grootere schrijver van deze rijke en zinrijke gegevens iets had kunnen maken, dat
boeiender en verhevener was. Toch is het ‘umdichten’ van oude stof iets dat lang
niet een ieders werk is - er behoort aangeboren eenvoud toe, een direct naderen van
primitiever en dikwijls tegelijk lucider leven dan het onze, en een zekere
folkloristische kennis.
Deze schrijver toont een speciale neiging naar het groteske, het droevig
belachelijke, het zielige dat toch schoon is. Doch waar het belachelijke het bij hem
niet wint, waar in zijn hart de meedoogende liefde het sterkst spreekt, daar heeft hij
iets bereikt dat ontroert. Zulk een verhaal is ‘de Koe’. Arme boeremenschjes laten
hun eenigen zoon studeeren voor onderwijzer. Hun eenig bezit is de koe, de koe die
hoofdpersoon is, een prachtige groote koe die melk geeft in overvloed. De melk en
de boter worden in de stad duur verkocht, zij zelf leven van stamppot en margarine.
Maar de jongen die studeert vertelt dat zijn ouders rijke boeren zijn, hij heeft te
grootscheeps geleefd en op een donkeren winteravond keert hij naar het ouderhuis,
want hij heeft gestolen.... Heel sober verhaalt de schrijver deze thuiskomst - de
primaire aandoeningen dezer oude lieden - hun simpel begrip - dat het geld
teruggegeven moet worden en dat de koe dus moet worden verkocht. De zoon uit de
gevangenis te houden, d à t is nu de strijd van hun bestaan, zooals het vroeger gold
de armoede te weeren. De koe, de geliefde koe was hun eenige waarborg tegen die
armoede. Toch wordt er toe besloten zonder veel morren. Deze menschen kennen
de woordenvloed en het ontledingsverlangen der stedelingen niet. Zij staan hun bed
af aan den jongen en gaan slapen in de stal. Mooi is het primitieve tafereel in de stal,
de koe die zij naderen met vroomheid, de woordelooze liefde en de woordelooze
smart tot, bij het morgenlicht, hun verdriet uitbarst. Dan schijnt het beest iets te
voelen, zij kijkt langzaam en met begrip. En de vrouw roept uit: ‘De koa, de koa Ze begriep ons. Ze
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weet, wat 'r gebeurt. Laowi noe ook moar doodgaen. De koa, de koa’.
Zoo direct en treffend als dit verhaaltje is er geen enkel meer in het boek. In ‘De
staatsiebokken’ dat eenigszins aan Hildebrand's Diaconiemannetje herinnert - hoewel
niet hinderlijk - zit iets van hetzelfde liefdevolle, het licht-ontroerende, doch het is
wat stijl en opzet betreft al veel minder beheerscht - ‘De Weddenschap’ - een paar
boeren en een vrouw wedden bij een stervende om een flesch jenever of de man in
het bed reeds dood is of nog niet - de ‘weddenschap’ toont een neiging die bij Jozef
Cohen steeds gevaarlijk is - een lichte hang naar het burleske, naar schrille contrasten,
een neiging die door een meesterhand beheerscht dient te worden wil zij goede en
schoone resultaten opleveren. Jozef Cohen lijkt mij iemand die wèl telkens de frissche
inspiratie heeft - doch niet den volhardenden drang, al zijn kracht aan te wenden om
datgene waarvan hij in een flits de eerste geboorte als 't ware aanschouwde, tot een
kloek en gaaf geheel op te voeren. Ingeving en volharding, het zijn beide onmisbare
elementen voor den kunstenaar. Zonder blijvende bezieling wordt geen goede kunst
geboren. Het is niet gemakkelijk na te gaan w a t t e wijten is aan het gemis van zulk
een volharding en wat het gevolg is van beperkte gaven. Jozef Cohen heeft allerlei
goede eigenschappen, doch weinige in voldoende mate. Maar stellig is bij hem de
kijk op het typische, het scherp zien van schrijnend en comisch levensgebeuren een
allereerste functie. Zie, zegt hij, het leven is als een dans, een spel, half vroolijk, half
tragisch. Maar soms ook komt hij zoover niet, soms ziet hij alleen het belachelijke.
Dan wordt hij schril. Wellicht zag hij aanvankelijk wel méér dan dit alleen, doch hij
vermocht niet het tot ons te doen spreken. Schrilheid is in ‘de Wonderlijke droom’
- het tragische is hier banaal, oppervlakkig en de mystieke aanduiding zinloos. Hier
is elk perspectief, wat alle kunst toch behoeft, afwezig. Hetzelfde geldt voor ‘Scherzo’.
De schrijver daalt er in tot het Broedelet genre. Veel beter is zijn ‘Doodenwerk’ daar wordt even i e t s opgeheven van den sluier die over het leven der menschen
hangt. De man die, na jaren, toevallig voor het graf van zijn vroegere geliefde komt
te staan en zich met scherpe duidelijkheid alles herinnert - weet plots van hoe grooten
invloed de doode, die hij vergeten waande, op zijn leven is geweest. Eensklaps beseft
hij hoe hij háár alles dankt en terwijl zijn vrouw enkele voeten van hem af een ander
graf bekijkt, kermt zijn ziel het uit in een plotselinge bewustwording. Het mooie van
dit verhaaltje is dat het de macht van het onderbewuste, toch zoo sterke leven
suggereert - juist hier is perspectief, want datgene wat het raden doet is van grooter
waarde dan wat er duidelijk in wordt uitgesproken.
‘Het leelijke paar’ heeft weer veel te scherpe, hoekige contouren. Cohen is een
man, die de nuance niet kent. Ja, dat is misschien zijn meest opvallend gebrek ‘Het
booze aardmannetje van Koevorden’ is een oude, hier navertelde sage en laat zich
aangenaam lezen.
J. DE W.
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Haagsche schilder- en beeldhouwkunst der laatste 25 jaren in
Pulchri-studio.
Deze tentoonstelling was in vele opzichten een teleurstelling en karakteriseert duidelijk
de geestelijke en economische depressie, die men vrij algemeen waarneemt. Natuurlijk
ondervinden de schilders in de eerste plaats de gevolgen van den bezuinigingsdrang,
die zich overal en in alles doet gevoelen; maar de mislukking van deze tentoonstelling,
is niet uitsluitend aan de tijdsomstandigheden te wijten. De oorzaak hiervan is in de
eerste plaats te zoeken in de onvoldoende voorbereiding en het beperkende en locale
karakter der samenstelling. Was het vormen van een historisch overzicht der laatste
kwart-eeuw onmogelijk, dan had men zich moeten bepalen tot een keur-collectie,
met achterstelling van alle andere belangen en belanghebbenden. Nu is het: noch het
een, noch het ander.
Wij Nederlanders hebben over het algemeen een vaag begrip van de groote
beteekenis van onze moderne kunst en er bestaat, tot nu toe, geen voldoende
vak-literatuur, om de algemeene belangstelling hieromtrent zakelijk en beknopt voor
te lichten*). Daarom had deze tentoonstelling de buitengewone cultureele beteekenis
van onze moderne schilderkunst in een verrassend licht moeten stellen. Dat de
samenstellers dit verzuimd hebben, is een onvergeefelijke fout, die niet zoo spoedig
hersteld kan worden. De beeldhouwkunst, die overigens zeer gebrekkig op deze
tentoonstelling vertegenwoordigd was, wil ik buiten beschouwing laten; maar dat de
commissie de graphische kunst geheel en al verwaarloosde, maakt de fout nog erger.
Zitten we er nu zoo beroerd voor, dat wij niet eens een respectabel overzicht kunnen
geven, van datgene, wat ten slotte het culminatiepunt van onze moderne Hollandsche
cultuur uitmaakt?
Van de meesters der Haagsche school waren hier: J. Maris, W. Maris, J.H.
Weissenbruch, A. Neuhuys, B.J. Blommers, I. Israëls, P.J.L. Gabriël en H.W. Mesdag
door een of meerdere werken vertegenwoordigd, waarvan enkele belangrijk; hoewel
niet voldoende, om het ontbrekende over het hoofd te zien. Het eenige luisterrijke,
den schilder voldoende karakteriseerende, werk was het bekende schilderij ‘Melktijd’
van W. Maris uit de collectie Dr. G. Bolten. Het dateert omstreeks 1900 en was op
de Wereldtentoonstelling van Parijs in genoemd jaar. Natuurlijk is dit werk niet
voldoende om het wezenlijke karakter van dezen schilder in al zijn eigenaardige,
soms weemoedige, gevoelsdiepte na te speuren, maar het is een hoogtepunt van de
moderne Hollandsche kunst der laatste kwart-eeuw. De beteekenis van J. Maris is
een meer veelzijdige. Hij is schilder van: stadsgezichten, landschappen en de zee;
maar ook van het intieme interieur,

*) Zooals b.v. de uitgaven der ‘Amtliche Veröffentlichungen’ ten behoeve der ‘National Galerie’,
door Ludwig Justi.
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het figuur en het portret. Als zoodanig is hij hier vertegenwoordigd door: ‘De Tuintjes’
uit de collectie Mevr. Thomsen en ‘De Brief’ uit de collectie Dr. Bolten. Dit laatste
is een portret van Mevr. Maris omstreeks 1873, met latere overschildering van den
meester.
Behalve in het schilderij ‘Stadsgezicht’ uit de collectie Mr. A.R. Zimmerman, dat
mij te zeer de officieele, procédé-achtige kant van den schilder vertoont, is J. Maris
door genoemde nummers naar verhouding goed vertegenwoordigd. Maar ook hier
moet ik aan toevoegen, dat de kunst van dien schilder veelzijdiger en geweldiger is,
dan het hier aanwezige ook maar eenigszins doet vermoeden. Ook de groep die den
overgang vormde van de Haagsche school tot op heden, zooals: W. de Zwart, Breitner,
J. Akkeringa, J. Israëls, v.d. Maarel en Ch.B. Dankmeijer, is niet voldoende
vertegenwoordigd. De portretschilderkunst vormt hier als zoodanig geen geheel,
terwijl deze juist in de laatste kwart-eeuw bijzondere beteekenis kreeg. Er zijn het
bekende sublieme kinderportret van H.J. Haverman, een zelfportret van Breitner, dat
teveel een picturale caprice is, een vlot geschilderd portret door A. Roelofs, en meer
andere zonder bijzondere beteekenis. Bijzonder is het coloristisch verfijnde, maar
tevens raak en scherp weergegeven portret van een Indisch vorst, door I. Israëls.
Merkwaardig, hoe in dit werk: de verfijnde en gevoelige colorist, de psychologische
opmerker en de impressieve schilder een harmonisch geheel vormen.
J. Toorop, van wien ik gaarne grootscher werk had gezien, had met de ontbrekende
werken van Thorn Prikker, W.A. v. Konijnenburg en H. de Rouville, een aparte groep
kunnen vormen. Het stilleven had eveneens vollediger vertegenwoordigd moeten
zijn. Mej. Vlielander Hein en P. Arntzenius vormen de weinige inzenders van
beteekenis.
En ten slotte, waarom ontbrak hier het werk van:*) D.J. Bles † 1899, J.J. v.d. Sande
Bakhuyzen, Henricus, W.B. Horssen, A. Hyner, T.L.G. Offermans, P.P. Rink, Ph.L.
Sadee † 1904, P. Stortenbeker, en zoo vele anderen, die, ofschoon geen leden van
Pulchri-Studio, toch Haagsche schilders waren of zijn?
P.C.H.

Tentoonstelling van schilderijen en graphische-kunst, met maximum-prijs,
in Pulchri-studio.
Men heeft dit systeem aanvankelijk met succes toegepast. Doch ditmaal bleef dit,
jammer genoeg, uit. Waarom? Was de gestelde maximum-prijs niet evenredig aan
de steeds dalende belangstelling voor kunst, waarover men zich algemeen beklaagt?
Wat is de oorzaak van dit geringe succes? Er was velerlei, zelfs aantrekkelijk, werk
en toch....? Het succes

*) De hier volgende schilders komen allen in de ledenlijsten van Pulchri-Studio voor.
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bleef uit. Eén dag voor de sluiting, waren er van de honderd-zeventig nummers slechts
twee verkocht.
Het stellen van een maximum-prijs is - in tegenstelling met het vroegere
vraag-maar-raak-systeem - een vooruitgang, zij het dan ook door den dwang der
veranderde conjunctuur.
Bovendien zal men steeds minder geneigd zijn, voor een kunstwerk een prijs te
betalen, die allen redelijken grond mist en slechts een paradevertoon is.
Een tentoonstelling met maximum-prijs dus! Maar, hiermede zijn de bakens niet
verzet. Want een maximum-prijs heeft slechts beteekenis, als prijs en product in de
juiste verhouding tot elkander staan. Men kan, bij een maximum-prijs van een gulden,
nog overvragen. Ik wil hiermede niet beweren, dat dit laatste hier algemeen het geval
was; maar er waren toch talrijke voorbeelden van verbluffende zelfoverschatting.
Een voorbeeld? Liever stel ik een vraag. Is het een tegemoetkomende houding,
tegenover den weifelenden kooper en zeldzamen bezoeker, hem b.v: f 50 tot f 60 te
vragen voor een houtgravure? Men kan van zulk een houtblok een vijftig-tal superieure
drukken, met zeer geringe materieele kosten, binnen een week maken.
En zoodoende is deze tentoonstelling een mislukking geworden, zooals er nog
velen zullen volgen.
Voor een bedrag van f 50. - koopt men een aantal mooie en goede boeken, b.v. en wat al schatten van blijvend geestelijk genot.
Maar ook hierin zal de naderende toekomst krachtig en nadrukkelijk verandering
brengen. De graphische kunstenaars zullen intusschen de ‘tactiek’ van een
slecht-beklante zaak moeten laten varen, om hun eer te redden. Zelfs Daumier vond
het geen oneer, zijn kunst in dienst te stellen van het politieke stuiversblad. Dus....?
P.C.H.

Cornelis Koning in den kunsthandel Everts te Rotterdam.
Nog niet lang geleden debuteerde Cornelis Koning in de hoofdstad op het Rokin en
nu, na eenige maanden, leert Rotterdam reeds het werk van dezen fijnzinnigen jongen
kunstenaar kennen. In de lichte zaal van Mejuffrouw Everts komt de teer-grijze,
melancholieke toon van zijn stadsgezichten en figuurdoeken op ondubbelzinnige
wijze uit.
Een van de begaafde jongeren is Koning. Een lange slungel, met roodachtig haar,
onbeholpen in zijn bewegingen; uiterlijk niets aan hem van een kunstenaar; maar als
men hem hoort spreken, terwijl hij ongestoord met zijn werk doorgaat, is er een fijne,
innige klank in zijn stem;
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even voelt men daarin het sentiment dat ook uit al zijn schilderijen tot ons spreekt.
Een fijn besnaarde persoonlijkheid leert men uit deze kennen, iemand met een grooten
kijk op de dingen.
Alles neemt hij onder handen: figuur, portret, stadsgezichten, vrij groote
composities zelfs van groepen, in de volksbuurten geobserveerd, liefst op de markten.
Zielige typen, bleek en mager, flets starend naar de dingen die hun belangstelling
hebben. Door zijn knap teekentalent - Koning was leerling van de Amsterdamsche
academie -, zijn gevoel voor compositie en door den wijden blik, waarmee hij de
vlakken groot tegen elkaar aanschouwt, bovenal door de innige liefde waarmee hij
alles ondergaat, maakt deze jonge man zelfs van het schijnbaar onbeduidendste
gegeven iets dat ontroering verwekt.
Te Amsterdam was een kleine, vage schets op den grond in een hoek gezet, niets
dan een paar boomstammen, ergens tegen den avond op een grachtje of straatje
aanschouwd; als van geen beteekenis, doch waar iets van uitging dat aandeed gelijk
een treurig gezongen lied. Thans heeft hij twee olieverfschetsen, kleine dingen ook,
waarvan men door den vagen neveltoon waarin ze gehouden zijn, niet goed ziet wat
precies de voorstelling is: een kale boomstam weer, en eenige gebogen menschen
bijeen op een vluchtheuvel, en ook daarin is die fijne toon, die ons innerlijk ontroert.
Ook in een grooter schilderij van een kerk met stationneerende auto's in den winter
gezien, met kale, hooge boomen tegen de grauwheid van het gebouw, en in de markt
met dieren: kippen en konijnen, waarvan hier de reproductie gegeven wordt. Hier
merkt men in den zig-zagvorm waarmee de dingen - kar en figuren - op het doek
zijn gezet, een telkens in zijn composities terugkeerende grondlijn, die typeerend
voor dit werk is en bewijst hoe doordacht en overwogen zijn gegeven in het vierkant
van de lijst wordt gezet.
Met zeer dunne met terpentijn vermengde verf arbeidt Koning meestentijds.
A.O.

Tentoonstelling van klein-plastiek te Utrecht in ‘Voor de kunst’.
Zooals in veel heerscht er verwarring in 't begrip, wat een kunsttentoonstelling moet
zijn. Dit komt doordat de motieven er voor verschillen.
Het is aan den éénen kant, dat de kunstenaar wil bekend worden, wil verkoopen
vooral, wil beroemd worden. En 't is natuurlijk dat de kunsthandelaar, die daardoor
mede zijn voordeel wil doen, hem daartoe de gelegenheid geeft of dat de kunstenaars
in eigen woning exposeeren of zich voor dat doel tot k u n s t e n a a r s -genootschappen
aaneensluiten. Daarnaast staan de k u n s t -genootschappen. Deze bestaan niet
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voor den kunstenaar, allerminst voor den kunsthandel, maar voor het p u b l i e k ,
d.w.z. voor het geestelijk genot, de geestelijke verheffing en verdieping van het
publiek. Met hun tentoonstellingen zullen ze, evenals andere dergelijke
genootschappen met concerten of tooneelvoorstellingen, een ideëel doel moeten
hebben. Het bestuur neemt de moeilijke maar mooie taak op zich datgene bijeen te
brengen wat de smaak veredelt, den geest verdiept. Doch ook het publiek moet
beseffen, dat evengoed als op een concert, zulke tentoonstellingen voor henzelven
en hun volwassen kinderen de plaats zijn waar hun dieper menschelijkheid tot
bezinning en ontwikkeling kan komen, hier evengoed door de aanschouwing als daar
door het gehoor.
‘Voor de Kunst’ is een der genootschappen geweest, die in vroeger tijd (het bestaat
nu 25 jaar) en opnieuw in de laatste jaren, dit doel heeft nagestreefd, al gelukte 't niet
altijd.
Een tentoonstelling als die van deze maand, van ‘Klein-Plastiek’, is een voorbeeld
van wat ze moet zijn. Niet alleen door het voortreffelijke, dat hier werd bijeen
gebracht, maar tevens door de wijze van exposeeren, die op zichzelf den aandachtigen
beschouwer, meer dan eenige verhelderende Catalogus doen kan, helpt voor
onderlinge vergelijking, voor oordeelend genieten. Het is van het beste werk van
M e n d e s d a C o s t a , A l t o r f , Z i j l , eenige stukken van R ä d e c k e r en één
enkel van Va n W i j k en van H i l d o K r o p .
M e n d e s d a C o s t a , de scherpe levensaanschouwer, fijne levensaanvuller,
diepe levensdoordenker. De menschelijke vormen en stand, bewegingen, in trekken
van gelaat, in manuaal bespiedend als uitingen van 't innerlijk wezen, zag hij ze met
scherpte van waarneming in hun karakterbepalende uitingsvormen. En hij herschiep
ze met meesterschap over de stof die hij koos voor zijn doel. Zoo beeldde hij allereerst
de kleine menschelijke handelingen, in typischen stand en gebaar, gelijk ze bij de
expressiever joden te sterker geaccentueerd zijn, en deed er de gevoelswaarden in
herkennen: Het zijn die kostelijke ‘Vrouwtjes, die ter markt gaan’, ‘de Dooven’,
waar de hoorende en roepende, in hun eigen aard gekarakteriseerd, één elkaar
omvattende eenheid vormen, zooals ook het vrouwtje met het kind op den arm, en
de vingers spreidende ‘geschiewes’ doende buurvrouw. - Al die ongeglazuurde of
geglazuurde aardewerk figuurtjes -, het Joodsch-Hollandsch genre-beeld van den
nieuwen tijd.
Daarnaast boeiden hem vooral de apen in de meest excessieve uitingen der
mensch-gelijke affecten, en geschapen werden o.a. het vol teerheid gebeelde: ‘Zieke
Aapje’, de spotvorm van den z.n. oolijken mensch: ‘Baby’, en de tot geest van
verschrikking geworden: ‘Slingeraap’, dat prachtbrons van geconcentreerde kracht.
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Dan hoogere en hoogste geestelijke waarden speurend in den persoonlijken mensch,
schiep hij van dezen het beeld gelijk hij, wijsgeer-kunstenaar, ze in zich aanschouwde:
‘Jan Steen’, de lacher om 's werelds dwaasheden, wien de weemoed met den lach
spreekt uit 't fijn gelaat. (Ook zichzelf beeldde hij in een mooi bronzen kop als de
lacher om 't dwaze leven). En in ‘Franciscus’, ‘Vincent’, ‘Spinoza’ zag hij de
Godzoekers: F r a n c i s c u s als degeen die in deemoedig zalige verrukking God
boven zich schouwt, V i n c e n t de kunstenaar, die zich hartstochtelijk tot God
omhoog wringt, begeerend het meer dan mogelijke te beelden, B a r u c h S p i n o z a ,
de zalige in God. Ten slotte onpersoonlijk, maar met de geestelijkheid als norm: ‘Het
Kind’ - het kind dat zuigt aan een perpermuntstok, maar in welks kopje (in z.n.
bewegelijk brons, met 't allerbeste te vergelijken) onbewuste, diep geestelijke
k r a c h t e n wonen.
Niet van psychisch standpunt uit moet men A l t o r f met M e n d e s vergelijken.
In dit opzicht is hij verre de mindere. Men heeft daartoe slechts de Apen van beide
kunstenaars te vergelijken. Ook die van Altorf geven, evenals z'n meeste beelden
een sentiment, een eigenschap, - geven die dikwijls zeer goed. Maar 't grijpt u niet
aan als bij Mendes, dat ge er in verzinkt tot weemoed, tot spot, tot ontzetting. Ge
bemerkt 't ook in zijn verbeeldingen van bijbelsche figuren, waarvan er terecht maar
eentje hier is. Bij Altorf is de beelding meer een opbouw, uitgaande van den vorm,
een vereenvoudigde herschepping tot nieuwe schoonheid -, architectonische
schoonheid veelal, van het te beelden dier, met een zuiver gevoel voor schoone
verhoudingen, ornamenteele schoonheid, voor de eigenschappen van het door hem
gebruikt materiaal. Daarbij, doch in de 2e plaats, komt de uitdrukkingsmacht van
psychische waarde: de trots van den papegaai, de smart of moederliefde van 't aapje
(in één houten aapje slechts is 't het gevoel, de smart zelf die den bouw bepaalde) de
mysterieuse wijsheid van den olifant. Zijn bronzen, ivoren dierbeelden, ze streelen
den aesthetischen zin, doch ontroeren niet tot in 't diepste wezen. Het is waarlijk
mooie, zeer zuivere klein-kunst, terwijl men Mendes' werk om de afmeting
‘Klein-Plastiek’ noemt, maar in hem -, zijn beeld van De Wet heeft 't trouwens
bewezen - de eigenschappen van den beeldhouwer, die groote kunst schept, aanwezig
zijn. (Dat men 't eindelijk bedenke!).
Z i j l 's Klein-Plastiek is impressionistisch, maar een impressionisme waarin de
levende geest tot uiting komt, zooals deze op het ééne gegrepen oogenblik zich
openbaart, en zijn bewerking is daarmee conform; het brons dat meer gekneed dan
gegoten schijnt, lijkt meer een oogenbliksdaad dan een na lange voorbereiding
overwogen handeling. - Of men het impressionisme als kunststrooming over 't
algemeen voorbij is, doet

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

359
er niet toe, ze behouden hun waarde als alles wat uit den sterk levenden bewogen
geest, door één die de macht tot beelding bezit, is voortgebracht.
Tegenover hem staat R a e d e c k e r als de kunstenaar van de tegenwoordige
kunstgolf: Naar de beelden van Egyptenaren en vooral van oud-Aziatische volken
heeft hij zijn beeldingwijze georiënteerd. Doch ook dit geeft omtrent de waarden
van zijn kunst geen toetssteen, noch in positieven, noch in negatieven zin. Maar
alleen weer dit, òf er sterk innerlijk leven en beeldend vermogen in tot uiting kwam.
Samengedrongen geestkracht toont het nog niet tot schoonheid geworden beeldje
van den ‘Mijnwerker’; stille wijsheid en fijne bewogenheid der ziel licht ontroerend
uit het ééne granieten steengelaat.
C.V.H.

Een kunstenaarspenning.
De ‘kunstgroep Bilthoven’, die van een zeer groote activiteit blijk geeft, heeft thans
tot bereiking van haar doel: het steunen van kunstenaars, een penning doen ontwerpen
door den beeldhouwer C.J. van der Hoef.
In zeer vlak relief heeft de kunstenaar aan de eene zijde een gier gemaakt, bij de
Egyptenaren het zinnebeeld van de zon en het zinnebeeld van de moeder, het scheppen
en voortbrengen en aan de keerzijde een lelie met de symbolische tekst: zooals de
zon de bloemen kleurt, zoo kleurt de kunst het leven.
Het is de vraag of de symboliek van beide zijden wel door iedereen begrepen
wordt, maar afgescheiden daarvan kunnen wij de penning beschouwen en waardeeren.
De vogel dan is zeer ornamentaal behandeld, misschien een beetje te simpel van
structuur en daardoor ook wat vlak; de kop echter is heel goed van karakter. De zijde
met de lelie daarentegen is minder tot een cirkelvulling verwerkt, en alleen als soort
vlak relief opgevat. Toch zit er in het geheel wel iets dat deze penning onderscheidt
van het alledaagsche. Er is niet getracht naar een bepaalde voorstelling, er is alleen
gestreefd naar iets moois.
De bedoeling met de uitgifte dezer penning is, om voor het bedrag der opbrengst
kunstwerken aan te koopen ter plaatsing in openbare gebouwen. Alzoo een goed
werk ten opzichte van de kunstenaars en een genoegen voor het publiek.
Het is op zichzelf wel verblijdend dat er menschen gevonden worden die probeeren
iets voor de beeldende kunstenaars te doen. De wijze waarop blijft echter zeer
moeilijk.
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In Haarlem heeft men opdrachten gegeven aan verschillende beeldhouwers voor uit
te voeren werken. In Laren is getracht in samenwerking met de burgerij uithangborden
te laten maken en heeft men verder opdrachten gegeven aan kunstenaars die het
Gooische landschap afbeelden.
Het Kunstverbond, een andere coöperatie, koopt kunstwerken aan, op advies van
een Commissie van voorlichting, en plaatst deze schilderijen, teekeningen of etsen,
in openbare gebouwen; maar tot op zekere hoogte blijven zij nog het eigendom van
den kunstenaar, d.w.z. voor een hooger bedrag mogen zij, ten bate van den kunstenaar,
wederom verkocht worden.
Zoowel het aankoopen van een werk eens kunstenaars als het geven van een
bepaalde opdracht lijken mij twee mogelijkheden om de beeldende kunstenaars in
hun bestaan tegemoet te komen. De moeilijkheid schuilt natuurlijk in de vraag, of
de kunstwaarde, dan wel de mate van noodlijdendheid in de eerste plaats influenceeren
moet. Ons hart neigt allicht tot het laatste, waarmede wij echter bereiken dat niet
immer het beste werk wordt aangekocht en men in de openbare gebouwen (leeszalen,
stadhuizen, scholen etc.) kunst exposeert, die men er anders liever niet naar toe zou
halen.
Nog een andere manier om deze kwestie op te lossen is die, welke uitgaat van de
Vereeniging St. Lucas en waarbij gelukkige winnaars voor een bepaalden prijs een
schilderij op een der tentoonstellingen mogen aankoopen.
Zoo ziet men, tal van plannen worden gemaakt en uitgevoerd om de kunstenaars
te steunen, en al moge aan deze of gene bezwaren verbonden zijn, het doel is goed,
vandaar dan ook dat wij van de penning door C.J. van der Hoef ontworpen gaarne
melding maakten.
Zij wordt verkrijgbaar gesteld in brons voor den prijs van f 2.50 en in zilver voor
f 50.
Het is voor de kunstenaars te hopen dat zij koopers vindt.
R.W.P. JR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

t.o. 361

[Nummer 12]

WALTER VAES. DE TOREN VAN DE KERK TE VEERE (ETS).
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Walter Vaes,
door A.H. de Meester-Obreen.
ALS ge boter wilt eten, wel, dan wilt ge ook boter hebben, en geen verf of teer.
Zoo sprak de meester Walter Vaes.
Met ons drieën zaten we daar, te Antwerpen aan de Zilversmidstraat, in het eerste
van de drie boven elkaar gebouwde ateliers, waar drie schilder-generaties
achtereenvolgens gewoond hebben en gewerkt. Eerst is het grootvader Claes geweest.
Toen diens schoonzoon Piet Verhaert; nu is het, als kleinzoon, Walter Vaes. Door
een wond aan zijn been genoodzaakt op een rustbank te liggen, ontving hij mij midden
tusschen het werk. Naast ons stond het clavecimbaal, dat van de overgrootmoeder,
eene pianiste is geweest; tegen de koel-grijze muren onder het glazen dak hingen en
stonden de schilderijen, de meeste omgekeerd tegen den wand. Het was geen
traditioneel atelier met verrassende, mooie dingen, stemmige hoeken of rijke
kleurigheid; er was geen hoog raam, om het licht geheimzinnig naar binnen te doen
zeven. Niets was er dan de doeken en lijsten en aan het eind een eikenhouten trap
met gebeeldhouwde leuning, die halverwege de kamerhoogte naar een nu blinden
muur leidde, overblijfsel van een tijd, toen het pand dubbel zoo groot was als thans.
Een werkhok? Neen, ook dit was het niet, want Vaes' eigenlijke arbeidsplaatsen
bleken op de derde en vierde verdieping te zijn; een bergplaats was het, niet veel
meer.
Levendig praatte, vertelde de meester, over menschen en dingen, over vroeger en
nu. Plastisch kwamen de geestige opmerkingen er telkens uit, en prettig gezond was
het franke oordeel, zooals toen hij het over de cubisten en dadaïsten had en volhield
dat een schildering toch altijd een schildering dient te blijven en geen algebra of
architectuur mocht worden. Toen, met de kracht der overtuiging in stem en oogen,
sloeg hij allen tegenstand dood met het schoone voorbeeld der boter en teer.
Veel had Walter Vaes te vertellen, doch over zichzelven wist hij te zwijgen. Toch
was ik om hem van de Maas gespoord naar de Schelde; ik wilde kijken; zien dingen
van hem en van hem vernemen over hem; maar daar was weer de schroom, het
verlegen zijn met zichzelf, dat men bij artiesten vindt, althans bij de wezenlijke,
vaker dan de menschen denken. Ook bij Vaes was dat allerminst aanstellerige of
overlegde bescheidenheid, maar natuurlijke, diep in hem pijnigende angstvalligheid,
immers het consequent gevolg van de eischen die hij stelt en het gebrekkige dat hem
hindert.
En daar, rondom ons, was het werk. Tergend bleven de meeste doeken
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omgekeerd tegen den hoogen muur. Ik had ze met mijn blik willen keeren, want in
mij begon het benauwend te knijpen. Mevrouw Vaes kreeg medelijden. Zij stond op
en kwam terug met een studie die zij op den ezel plaatste. Vaes, met haast en bijna
driftig: - Zet dat ding toch weg, d's niks nog! Maar zij, alsof zij hem niet hoorde,
vertelde parmantig: - Dat heb ik van 'em afgepakt. En hoewel hij ongeduldig heen
en weer schoof op den ligstoel, waaraan zijn gekwetste been hem bond en nogmaals
eischte: - Zet dat weg, ging zij voort met blijden trots: - Hij had er maar even aan
gewerkt, toen heb ik 'et van'em afgepakt. Doordat hij machteloos was, bleef ‘dat
ding’ staan. Het boeide mij ongemeen, door een totale afwezigheid van al wat er
karakteristiek is aan 's meesters werk.
Twee prachtige rijpe peren waren er in met terpentijn verdunde verf op fijn linnen
opgezet. Heerlijk levendig, frisch blank! Elke verfaanduiding van het sublieme geel,
dat van een zachte blankheid was; de aanduiding van de teedere tonen die het wijkende
deel van de vrucht naar den fond verbeeldden, met over alles de reflex van het licht;
elke aanduiding van al die door den schilder in de natuur ontdekte schoonheden in
de twee vruchten, was er als het ware zuiver in te proeven. Het verrukkelijke geel
stond ongerept, superbe tegen de schaduwplans aangezet, waarin het kobaltblauw
en de gebrande oker onvermengd te zien waren. Het leefde, dat licht- en
donker-contrast, het had het zinnenbekorende, het fascineerende van een impulsieven
opzet. Deze schildering, naar den trant waarin Isaac Israëls de doeken meermalen
minder ‘af’ loslaat, was zóó gaaf, zóó voornaam, had zóó krachtig alles wat in een
kunstwerk kan boeien: de grootheid van vizie, den bezielenden glans der schoonheid,
dat er maar één ding aan ontbrak.... zij droeg niet het karakter van Vaes. Er waren
nog alleen de het eerst uit de natuur tot hem komende kleuren en tonen in genoteerd
en wel opzettelijk zóó dun, dat de verf hem bij het doorwerken niet zou hinderen,
doch alleen het geheel er goed door te overzien zou zijn.
Maar dat vlotte, dunne gesmeer, in een kwart-uur opgezet, hoe mooi ook, daar
schaamde zich de maker voor: - Laat dat toch staon, da's nog niks! - Voor hem was
het, het nog niet voldragen kind, waar hij geen vreemde oogen op dulden kon.
Zelfs al weet Vaes, dat hij bij doorwerken de levendige frischheid van zoo'n eersten
aanzet verliezen kan, dan nog wil hij het er niet bij laten. Zijn geweten komt daar
tegen op. Want hoe oneindig veel meer ziet hij in de natuur, voelt hij binnen in zich.
Hij vecht om de stofuitdrukking, de atmosfeer, het licht, de plastiek; hij kwelt zich
om de schoonheid, die hij ziet en die in zijn ziel woont, zoo hoog mogelijk in een
hem bevredigende schildering op te voeren, en zwoegt om deze, zijn innerlijke
gewaarwordingen tot eenheid te brengen met de zuivere beelding der natuurvormen.
Voor hem is schilderen, naar het woord van Delacroix, ‘un travail de chien,’ waar
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hij al zijn liefde en al zijn kracht aan geeft. Een vechten, een halsstarrig, maar heerlijk
vechten, dat hij niet laten kan.
- Ziede ge die blauwe blommen doar oan den wand? zegt Vaes, van zijn ploeteren
vertellend. Doar heb ik bekant zeuven doagen mee gevochten. Ze hebben me een
neurasthenie bezorgd, moar opgeven.... neen, dàt doen ik niet! Als ik 'et wil, - en met
een krachtig woord stompt hij zijn knuist op z'en stoelleuning - dàn wil ik het ook....
Maar.... laat hij er kalm op volgen, als ik geen goesting derin heb, dan doen ik het
ook niet!
En terwijl hij praat, komt me een ander stilleven met peren in de gedachte; ook
twee goud-gele, volrijpe vruchten met glanzende koonen, sterk bruine steeltjes en
vaag aangeduid blad, dat eigendom is van Mevrouw Arntzenius - Bouvin uit den
Haag, die zoo menig kostelijk werk van Vaes bezit. Hier had de schilder in gevochten
en overwonnen en ik besefte het verschil met dit en de schets. Hier was alles in
gelegd; de spontane emotie van dat gloeiend, stralend glanzende was behouden; en
daarbij waren de vruchten zóó hard en rond, zóó superbe van bouw, zonder dat ge
iets bemerken kondt van de verschillende plans, waaruit zoo'n ding bestaat. De peren
waren ontleed, zooals een anatomische teekening onder een naakt wordt geschetst,
maar alles was verwerkt. In louter fijne, kleine toetsen, gelijk Vaes ook zijn portretten
schildert, waren ze opgezet en zóó was zulk een peer een heerlijk wonderding
geworden, als met de oogen gestreeld, uit de ziel gevoed, met dat echt donzige van
't warme licht, dat er op leeft, tegen 't blanke teere grijs van den fond gezien; boven
het ouderwetsche tinnen blad met geschuurden rand, waar het als 't ware in verdroomt.
Andere peren-stillevens kwamen voor den dag, alle belangwekkender van
compositie dan die welke men in Holland op exposities ziet. Er waren de sterke
groenen in den nap tegen groenen grond. Ook de peren tegen rond, zwart blad met
paarlemoer ingelegd en de witte kan, waarin superbe stofuitdrukking was verkregen.
Vaes zelf scheen tevreden over deze doeken, rustig liet hij ze aanschouwen.
Roode camelia's, tegen zwart Japansch lak-blad, met goud gezien, volgden. Vlak
geschilderd waren de hevig-harde-roode bloemen - waarin alles één van kleur - die
als een rond, rood, gaaf, glad vlak aandoen.
Puur en diep van kleur stonden ze niettemin tegen het zwarte vlak, waarin met
strepen en vlekken de bergen en velden decoratief in rood- en geeloker in eens met
het tempermes waren opgesmeerd.
Uit de volheid der versiering van het blad waren juist die motieven genomen,
welke noodig waren ter aanvulling van de compositie van den vrij ielen bloementak.
Deftig groot, edel deed het geheel. Onder op in den hoek was even speelsch een
Japansch brugje over stroom aangeduid, doch zonder meer beteekenis dan een
Japansche letter voor een Europeaan heeft op een prent.
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Mevrouw Arntzenius is zoo gelukkig, een soortgelijk schilderij te bezitten dat, in
gouden lijst gevat, van ongemeene decoratieve beteekenis is aan den wand. Doch
terwijl op het atelier een blauwe vlinder tusschen het rood der bloemen geschilderd
werd, is er dààr een rose appelbloesemtak doorheen gestrengeld.
Meer bloemstukken werden op den ezel geplaatst en onderwijl trok een rog aan den
wand mijn aandacht, die pittig, karakteristiek was geschilderd, met donker roode
vinnen; ook een gevilde, bloedige haas, waarin dat mooie rood, lekker-vettig in de
verf, iets weg had van hard geworden lak. In een hoek hingen paddestoelen en ook
hierin was die roomige, volle schildering eveneens door-en-door Vaes; de deftige
grijzen en zwarten stempelden het direct met zijn cachet.
Men kan de kleuren van Vaes van vlakbij bezien, ze blijven even schoon. Naast
de schildering, de meesterlijke stofuitdrukking, en de blonde, kinderlijke droom die
om de dingen in Vaes' stillevens is, heeft de kleur, de sterke pure, maar steeds
gedistingeerde kleur, die nooit uitbundig is, altijd beheerscht, het eigene van Vaes.
Nimmer is zij als een uitlaaiende hartstocht, nooit als een zon die plots doorbreekt
over een bonten tuin, niet hevig of brutaal. Zij brengt ons geenszins heftig in
beroering. Zij is niet als een felle schaterlach. Dit palet omvat nooit in één werk al
de kleuren van het spectrum. Vaes voert niet steeds zijn kleur hoog op door
contrastwerking. Doch die kleur is schoon, reeds door de hoedanigheid op zichzelf.
***
Toen kwamen de talrijke p o r t r e t t e n aan de beurt, en hiermee wel het
voornaamste van des schilders oeuvre.
Vaes heeft, behalve de gave der gelijkenis, die nerveuse voelhorens, noodig om
op te merken al wat er van het model uitgaat, innerlijk zoowel als uiterlijk; hij heeft
daarbij den koppigen vasten wil, deze zoo bij uitstek moeilijke taak door alle
tegenwerkende krachten heen, tot een goed einde te brengen. Ook het nauwgezette
artistieke geweten, om, indien een facie hem absoluut niets zegt, indien hij er geen
‘goesting’ in heeft, er zich niet aan te wagen. Liever zal hij een kwast halen door iets
waar hij een week lang aan ploeterde, en dan op één dag een geheel nieuw ding
opzetten, dan dat hij iets achterlaat, dat hem niet bevalt.
Ook ten onzent vindt men van zijn beste conterfeitsels. Daar zijn die van Mevrouw
S. de Stuers, van Cora en Louise de Stuers; van Mevrouw Arntzenius-Bouvin en
haar dochtertje en van mevrouw Weyland, in de eerste plaats te noemen. Zelf is Vaes
bijzonder ingenomen met de beeltenis van Madame Jasinsky (met het blauwe hoedje),
die hij tot een van zijn beste schilderijen rekent.
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WALTER VAES.
(FOTO BERSSENBRUGGE).

WALTER VAES. PORTRET MR. J.B.
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WALTER VAES. FR. LOUISE DE STUERS.

WALTER VAES. MEVR. G.M.
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Naam maakte hij in Holland door de voortreffelijke doeken naar zijn vader en naar
zijn jongsten broeder Marcel, die hier meermalen geëxposeerd en warm geprezen
werden. En wie Vaes' atelier kent, bewondert den kop van zijn vrouw uit 1901 en
de geestige en forsche schildering van zijn zoon Willem uit 1904, toen deze - nu
student - achttien maanden was. In dit guitige ventje in den tafelstoel met eenig
speelgoed vóór zich, vindt men nog niet de kwaliteiten van latere beeltenissen. Veel
hooger staat het portret van Marcel Vaes, waar men het levendige voelt in een trekking
van een wenkbrauw; in de aanduiding van een bijna onmerkbare beweging der
neusvleugels, alsof de adem er doorgaat; waar men het verglijden van een gedachte
speurt in de oogen; het onnoembare flitsende gaan van het licht over de huid; de huid
waar het bloed onder stroomt.
Vaes bouwt zoo'n kop niet constructief op; hij geeft de vormen niet als geboetseerd,
niet met afgebakende strakke contouren, of zuiver tegen elkaar aangezette vlakke
plans; hij construeert niet anatomisch, al weet hij heel precies wat er overal onder
zit. Het is bij hem veel meer een op 't gevoel af optoetsen van wat uit het leven van
zijn model tot hem komt; een weer afbrabben en gebruik maken van wat achterbleef
aan verf; om daarna weer opnieuw op te vangen het geringste - alleen door een zoo
fijn speurder op te merken, - van wat er aan levensflitsen uitgaat van zijn model. Zoo
komt hij door zijn zuiver bespieden van het uiterlijke, door zijn opvangen van de
fijnste roerselen van kleur- en licht- en donker-werking, tot de kern die daarachter
in de ziel der menschen leeft.
Vaak wordt het schilderen naar model Vaes tot een kwelling, iets waartoe hij zich
dwingen moet, daar hij zich aan moet passen, met eigen diepste wezen peilen in dien
ander, een vreemde in een vreemde omgeving, met al wat dit vreemde met zich
brengt.
Tot de mooiste portretten, ik zeide het reeds, behoort dat van Mevrouw Arntzenius,
dat in een blonde, fijne grijsheid gehouden is. Teer grijs is de fond, grijs wit de sobere
japon zonder eenigen sier. En uit dat blanke geheel, dat is als een fijn licht, komt de
zacht geaccentueerde kop op met de sprekende oogen, het donker-blonde haar, de
hals even van voren vierkant sluitend in de japon.
Het is amper te zien, hoe dit gelaat geschilderd werd. Ook hier is de verf schuchter
opgetoetst, het doek overal doorlatend. Van vormen is geen sprake; mond noch
oogharen, noch wenkbrauwen vertoonen eenige teekening; in kaak noch kin, noch
neusrug, zijn duidelijke plans merkbaar. Het is als vloeit het al in elkander over.
Alleen het neusgat werd even duidelijk aangegeven, een fijn streepje in den mond
en een paar toetsjes in de wenkbrauwen, verder niets.... En toch is het al levendige
expressiviteit; toch treft de breede opvatting; toch staan de schaduwen van neusrug,
kaak en kin, hoe blank en teeder ook, krachtig tegen het volle licht-plan aan.
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Een paar mans-portretten stonden op het atelier. Een groote, beenige kop, maar in
mond en oogen iets weeks, iets energieloos', dat volkomen correspondeerde met de
prachtig geschilderde groote handen, die vrouwelijk zacht en week waren.
De handen van Vaes vormen een belangrijk deel van zijn portretten; dit hebben
deze met die der oude meesters gemeen en onderscheidt ze van de meeste der moderne
schilders. De handen van Vaes zijn zelf portretten, zij vertellen ons evenveel van de
menschen als de facies. Ook hier weer spreekt het fijne voelen en opmerken van den
kunstenaar. Het is niet alleen de bekwame schilder, die zoo'n hand superbe penseelt,
doch heel het wezen van de hand spreekt tot ons. Wie veel werk van Vaes zag, zal
hebben opgemerkt, dat zij telkens totaal anders zijn, die handen. Anders van skelet,
van spieren, vet, en huid; de aderen zijn verschillend, de houding, heel het karakter
van die houding. De handen van Vaes zijn bovenal mooi door het absoluut uit de
verf zijn en het zacht, weelderig verglijden van het licht er over heen.
Een kenmerk van Vaes' portretten is distinctie, die nooit is enkel uiterlijk, hoewel
ook bij hem innerlijke adel steeds zijn uiterlijke kenteekenen heeft, want nooit is zijn
portret zwierig of chic. Het karakteristieke ook hierin is de voornaamheid, uit oude
cultuur gesproten.
***
Als ge Vaes vraagt, wat hij het liefst schildert, dan zijn het stellig de b l o e m e n ,
de v r u c h t e n . Bij het zich verdiepen in deze dingen is hij met zijn kunst alleen.
Hier zit hij in zijn honk in volledige overgave aan de eeuwige schoonheid. Zijn
gevoelige zenuwen worden hier door niets en niemand gehinderd; zijn behoefte aan
vechten met de verf kan hij hier onbeteugeld uitleven en zijn drang naar kleuren naar
hartelust botvieren.
Levende ‘dans son coin en spectateur,’ en slenterend door zijn oude stad, is Vaes
zeker het meest echt en zichzelf. Veel zin voor compositie heeft hij niet; dit is
misschien zijn eenige fout, als 't niet weer juist typisch Vaes was, un défaut de ses
qualités. Want hij ziet volop de kleur, de stof en 't fijne lichtgetoover dat rondom is,
het mysterie dat er schuilt in de donkere schaduwen.
Hij geniet van den kernig-typeerenden vorm. Hij streelt en aait met de oogen al
die schoonheid. Elk ding is hem zóó dierbaar, in elk ding voelt hij zóó sterk de reflex
van heel zijn wezen; in elk verliest hij zich zoozeer, dat het hoe en het wat hem verder
niet deert.
Hij legt de dingen liefst op of tegen zwart; graag boven een spiegelend vlak, en
heeft dan verder geen bekommernis, grijpt al gauw naar de kwasten. Het stille geduld
zonder nervositeit, 't geduld waarin alles beheerscht is, dàt kent hij pas wanneer hij
aan het werk is. Want alle voelhorens, die steeds bij hem op wacht staan; die alles
in zich opnemen uit het hem om-
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ringende; 't driftig gebakerde dat hem doet opstuiven; dat alles concentreert zich dan
in zijn stoeren, vasten, aandachtigen wil.
***
Hoewel Vaes zeer veel gereisd heeft over heel Europa, door Afrika ook, heeft hij
nooit anderer invloed ondergaan, zelfs niet dien van een totaal nieuwe atmosfeer.
Het kleine, ook ten onzent bekende paneeltje van een Italiaansch vleeschwinkeltje,
kan evengoed aan den overkant van de Zilversmidstraat zijn waargenomen. Het rood
geverfde tafeltje er in is lekker nat in de verf opgezet; doch de rest, de hangende
stukken vleesch; de stemming achter in de donkere ruimte en tegen de grijze
buitenmuren er omheen, daarin is gezocht en geploeterd! Als ware de verf gepoeierd
op 't doek, zoo is er gewerkt, om dat lillende, bloedige van de bonken rauw vleesch,
met de werking van het licht er over en die van den geheimzinnig donkeren keldertoon
uit te drukken. Een dompige toon als van een Antwerpsche nauwe straat.
Vaes heeft meer werk in Italië gemaakt, gondels, stil liggende aan den voet van
een huis, kerk-interieurs met mystiek van brandende lampen, teeder van toon. Maar
van invloed die het land of de Italiaansche kunst op hem gehad zou hebben, is geen
sprake. Evenmin hebben moderne stroomingen eenigen vat op hem gehad.
Niet dat hij anderer inwerking op zijn geest uit den weg zou zijn gegaan, dien
schadelijk achtende; integendeel beschouwt hij zoo iets als van geringe beteekenis.
- Verandert een hond wanneer hij op straat iets vindt en het opeet? hoorde ik hem
eens zeggen. Hij hapt d'r noar en moakt 'et tot z'n eigen, vervolgde hij met drastisch
gebaar. - Zoo moet de mensch ook ‘tot z'n eigen moaken’ en aan wie een
persoonlijkheid is, hindert dat niets.
Vaes was te jong al vast gevormd, en heeft een te gezonden geest om naar
bijzonderheden, naar nieuwe dingen te zoeken. Het buitenissige in de moderne kunst
verwerpt hij met een: - Alles wat de mensch tegen de natuur doet, straft zich zelf.
Het eenige, waar Vaes' kunst den invloed van heeft ondergaan, zijn de motieven
van het land of die welke ‘de omstandigheden’ hem aan de hand doen. Als zijn vrouw
hem bloemen meebrengt, die feitelijk niet te schilderen zijn, dan kwelt hij zich daar
dagen lang op. In Italië schilderde hij de gondels, in Holland de typische natuur.
Den meesten invloed oefende Ve e r e . Vooral zijn etsen vertellen daar veel van.
In 1890 leerde Vaes dat poëtische stadje kennen, dat het beeld van de vroegere
grootheid als een nog sprekend verleden behield.
Op zijn zwerftochten met ‘De Wulp’ kwam hij hier, waar ook veel Engelsche
jachten plegen aan te leggen, elken zomer terug, totdat hij in 1914 zich er vestigde,
om er tot 1920 te blijven wonen.
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Tijdens den oorlog trok hij weer een jaar naar België terug en ook toèn waren de
tijdsomstandigheden van invloed op de onderwerpen van zijn kunst. Want hij luchtte
er zijn ziedenden haat aan den vijand, dien hij in zeemonsters omschiep. Hij uitte
zijn woede aan de overrompelaars, die zijn land, zijn rust, zijn goed en zijn gezondheid
geroofd hadden. Maar hij luchtte dien haat naar zijn aard. Hoe vol venijn hij
daarbinnen was, hoe vol venijn hij de monsters teekende, hij beheerschte zijn hand,
zijn techniek bleef dezelfde, vol sierlijke gratie was de lijn. Voor hem is de etsplaat,
wat zij altijd is geweest; alleen de beelden, de visioenen van zijn geest veranderden.
Hij liet zich niet ertoe verleiden, door diep inbijten in de plaat tot felle zwarte
kracht te komen, noch deed zijn drift hem emotioneel-expressionistische lijnen zetten.
Hoe het ook in hem ziedde en kookte, hij speelde luchtig en sierlijk zijn motieven
van haat met den fijnen naald op de plaat.
Met monstermuilen komen ze aangezwommen, in gansche horden, onverwachts.
Nijdig zwiepend met vinnen en staart, de oogen boosaardig, begeerig, vol gal, spalken
ze den bek open, tot verzwelging van het heelal; spuwend hun giftigen adem, brakend
hun doodelijk drek uit de hoogte over de vreedzame steden.
De domme zon-visch, verzuurd oud wijf, wier spierbundels bloot liggen, loddert
iezegrimmig er tusschen, de vinnen sprietend, nijdig gekromd omhoog als de pennen
van een stekelvarken, dat zich verweert. Krabben en kreeften en ander krom-pootig
gebroed, grijpend met nijdige scharen, krioelen dooreen en zie.... daar glijdt aal-glad
een sierlijk slank vischje, zoo onzegbaar lenig en bekoorlijk, zoo kalm en schijnbaar
argeloos, zulk een aristokraat onder de gedrochten, dat ge, niet wetend wat Vaes
hiermee zeggen wilde, nimmer zoudt vermoeden, wèlk een gif er leeft onder dien
schijn.
Vaes heeft ook zijn haat aan de duikboot gelucht. Heel een wereld ziet ge storten
in de diepten der zee.
Maar hoe ook, altijd bleef Vaes de eerlijke, zuivere etser, de kunstenaar, die zijn
taak beheerscht, die niet ontrouw worden kon aan zijn opvatting van eerlijke
materiaal-behandeling. Hij speelt er gelijk altijd met den naald, met een zoo fijn,
dun, lenig, levend-werkend lijntje; met zulke pittige zwartjes, dat hij daarmee àlles
verbeelden kan, elke gedachte, elke stemming, het fijnste, teederste en het krachtigste;
maar dit laatste is niet zijn voorkeur. Het fijne dat wel zóó teer is, dat hij den adem
moet inhouden bij het opteekenen, dàt is zijn kracht.
Boven in het hoogste atelier, onder het schuine, glazen dak, daar kunt ge Vaes in
gezonde dagen zien arbeiden. Daar is het een wonderlijk lichthol. In zijn lange, wit
linnen jas staat hij daar gebogen vlak vóór het raam, een
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wit canvas-scherm schuin boven zijn hoofd. Daar poetst en schuurt hij, prepareert
zijn plaat en bewalmt haar met een kaarsvlam. Daar dekt hij met spirituslak en doopt
in het salpeterbad. Meestal doet hij er niet veel meer dan prepareeren en persen, want
het teekenen op de plaat geschiedt veel buiten, onder de direkte emotie van het
oogenblik. - Want da's zóó teer! zegt Vaes; zoo'n moment, dat moet ge seffens pakken,
want zóó is 't weg.
Nog zie ik hem het knipmanuaal maken met de vingers, nu al tien jaar wel geleden.
Puk! gelijk eenen zeepbel is 't weg!....
Maar hier in het hok, hier werkt hij, hier staat al het materiaal: de plaat met de
gasvlam er onder, een hoop lorren als tampon gebruikt, een rek vol gereedschappen.
Hier staan de persen, waarbij nog de oude van De Braekeleer; want Vaes drukt alles
zelf af.
Hoe is hier gewerkt, in dit wonderlijk lichte hol! Hier zijn ruim drie honderd etsen
ontstaan, de meeste op geel-koper geteekend, een collectie, die in haar geheel, met
alle staten, door wijlen den reeder Alph. Aerts voor het museum Plantijn is
aangekocht.
Een portefeuille vol afdrukken stond er nu. Veere, en nog eens Veere, vond ik
daarin en telkens waren dit de mooiste platen. Van alle mogelijke kanten heeft Vaes
het oude stadje geteekend, ook uit het water van onder tegen de hooge wallen aan,
zoodat het met zijn fiere citadel, zijn sierlijken ranken kerktoren, zijn boomengroep
zich verheft boven den muur. Ook het land rondom bracht hij op de plaat, van den
hoogen kerktoren af, achter langs de luidende klok.
Slechts een enkele kop was daarbij, een expressieve droge-naald-ets naar Rugatty,
den Italiaanschen beeldhouwer, neef van Segantini, die in den Antwerpschen
dierentuin studies kwam maken. Ook waren er de monsters. Doch voornamelijk was
de kunstenaar door de karakteristieke schoonheid van het oude stadje geïnspireerd.
Vaes voelt zich aan Nederland verbonden. Hij heeft niet alleen zomer aan zomer
ons heele land doorreisd met De Wulp, niet alleen er jaren lang gewoond en steeds
ook, vooral den laatsten tijd, er veel portretten geschilderd, doch hij leeft met een
nooit verflauwde belangstelling met onze kunst mee. Steeds tracht hij het werk van
Hollandsche schilders over de grenzen te halen en hij is wel de voornaamste, meest
hartstochtelijke ijveraar om Belgische kunst ten onzent te exposeeren. Sedert 1905,
toen hij de eerste Belgische expositie in den Haag en te Amsterdam hielp ineenzetten,
heeft hij niet opgehouden in Nederland zijn schilderijen te laten zien; en van de eerste,
groote Belgische oorlogstentoonstelling, te Dordrecht gehouden, is Vaes de voorzitter
geweest. Doch van zijn geestes-verwantschap met Nederland geeft vooral zijn arbeid
blijk: het sterkste, zuiverste bewijs.
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Amiens,
door Huib Luns.
Le Moyen-âge mit de la vie partout, il eut le culte de la vie.
AUG. RODIN.
KUNT u ons de reliekschrijn van St. Firmin laten zien?’
‘Neen mijnheer, dat gaat niet, daar zoudt u heel bijzondere aanbevelingen voor
moeten hebben!’
‘Il faudrait au moins montrer la croix et la crosse.... Wij zijn er niet op ingericht,
wij hebben geen ruimte beschikbaar voor onze kerkschat, het zou de moeite
waarschijnlijk niet loonen. Amiens is de minst bezochte Cathedraal. Wij hebben nog
niet de helft der bezoekers van Bourges. Zoo even na 1886, toen is er nog al veel
bezoek geweest, dat hing samen met Ruskin's boek “de bijbel van Amiens” en toen
heeft menigeen willen komen genieten van het superbe ensemble van onze decoratieve
sculptuur.’
En de koster der Cathedraal, een wezenlijke ‘érudit’, die doet denken aan zijn
bijna beroemden collega in Chartres, vertelde met nauwelijks verholen spijt van de
mindere belangstelling die de groote religieuse monumenten van Noord-Frankrijk
in de latere jaren trekken. ‘....On ne fait plus les Cathédrales, on fait les châteaux de
la Loire.’ Waaraan wij wel wat haastig.... ‘Et on a tort’ toevoegden. Het ware
misschien vriendelijker geweest op te merken, dat men het eene kan doen zonder het
andere te laten.
De minst bezochte Cathedraal! En toch, Viollet-le-Duc heeft het zoo juist gezegd:
‘La Cathédrale d'Amiens c'est l'église ogivale par excellence’.
Inderdaad nergens spreekt de krasse empirische ingenieurskunst overtuigender
dan in Amiens. Nergens werd het vraagstuk der Gothische constructie zóó gesteld
en met zoo'n meesterschap opgelost: 8000 M2, 145 M. lengte; het wonderlijke schip
42 meter van den vloer tot den sluitstukken der gewelven, bijna tweemaal zoo hoog
als de St. Jan te 's Hertogenbosch.
Geen middeneeuwsch gewelf was ooit zoo wijd uitgespannen, noch zoo hoog
verheven. Hooger dan Rheims en met dunnere pijlers dan Chartres en geen muren
meer, geen doode plekken in die architectuur. Het wonderlijk evenwicht der krachten
is bereikt met de denkbaar kleinste hoeveelheid materie, zonder dat de constructeur
in de gevaarlijke droomerij van den bouwmeester van Beauvais verviel.
En wij, die in dagen van vermoeienis in één stuk van 's Hertogenbosch ons naar
de picardische Kerk lieten brengen, wat stonden wij toen weer plots voor een werk
waarin als in geen anderen tijd en in geen andere kunst de spanning van den
rusteloozen westerschen geest tot uiting kwam.
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Wat straalt uit zoo'n Middeneeuwsch wonder toch een energie, wat een geweldige
spanning zit er in zoo'n bouw. Wat een ontembaar leven bruist uit alle zijden ons
toe! Alles trilt! Rust in elken vorm ontberen deze werken volkomen, en tenslotte
konden alleen wij rusteloos werkende zenuw-gespannen westerlingen zoo'n kunst
scheppen.
In zoo'n bouwwerk staat niets stil, de bogen dragen trillend de overhuiving, de
belichting is wisselend als die van den dag, en de sprekende spanning der zuivere
constructiedeelen wordt nog aangevuld door de levende, uiterst beweeglijke
beeldhouwkunst, waar God met zijn Heiligen staat te praten, engelen zingen en
musiceeren, het vulgus schreeuwt en duivelen gillen; hoogstens houdt ‘een rijtje
doode koningen’ wat rust en stilte.
Maar vooral in de spanning der constructiedeelen herkennen en voelen wij
westerlingen de spanning onzer zenuwen mede. Maar voor zoo'n werk, in zoo'n
wentelende wereld, in dat interieur van energiek strevende lijnen en vormen, onder
dat dak van gewelven strak gespannen overbogen die op het uiterste zijn geslagen,
kunnen wij ons den afkeer begrijpen van den Oosterling voor de bogen. ‘Zij slapen
nooit’ zegt hij met minachting.
‘L'église ogivale par excellence’ niet alleen omdat zij meer dan welke andere
groote Cathedraal den indruk geeft onder eenen greep te zijn ontstaan, maar omdat
inderdaad de groote deelen van den bouw uit één tijd zijn. In 16 jaren was het
langschip en de gevel tot boven het groote roosvenster voltooid. Tien jaren ligt het
werk stil, ten gevolge van binnenlandsche troebelen, buitenlandsche oorlogen en de
kruistocht van den heiligen Lodewijk, maar in 1265 is de kerk in zijn voornaamste
deelen voltooid.
In 1218 was de oude Cathedraal, waar niets van over is en heel weinig van bekend,
door brand geheel vernield. De aangrenzende bisdommen Laon, Noyon, Arras en
Senlis hadden prachtige kerken. Evrard de Fouilloij, bisschop van Amiens, zou weldra
een kerk bouwen die ze alle zou overtreffen. De stichter der groote Cathedraal was
een groote persoonlijkheid, de aartsbisschop van Rheims was zijn verwante, ook de
Sénéchal van Champagne was van zijne familie; de pausen Innocentius III en Honorius
III stelden hem hoog. Nu slaapt hij in brons als een der schoonste reliefs ter wereld
in zijn kerk ‘De wijsheid van het Parthenon straalt uit dit bas-relief’, zegt Rodin.
Zijn grafschrift is niet minder schoon:
‘Hij die zijn volk liet weiden, die de grondvesten van dit bouwwerk heeft gelegd,
dien de wake over de stad werd gegeven, Evrard, wiens roem welriekend was als
geurende balsem, rust hier. Godvreezend man, was hij de steun der weduwen. Met
woord en gave stond hij allen bij. Voor de zachtmoedigen een lam, voor de trotschen
een leeuw, was hij voor de hoovaardigen als een vijl’.
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Ook zijn directe opvolger, Geoffroy d'Eu, die het hooge schip der wijdsche kerk
voltooide, ligt er begraven en zijn epitaaf eindigt:
‘Homme illustre d'Eu, door wien de Cathedraal van Amiens zich ten hemel heft,
wees zelf hoog in de hemelen verheven. Amen.’
Evrard de Fouilloij vond allen steun; het hoofd van zijn kapittel was Jean van
Abbeville, theologisch doctor van Parijs, de eerste Universiteit dier dagen, voordat
hij patriarch werd van Constantinopel, Kardinaal en vertrouweling van Gregorius
IX. De burgerij was rijk geworden in de ‘draperie’ door handel op Engeland en
Vlaanderen, en vooral de handelaren in ‘guède’ (de meest gezochte blauwe kleurstof
dier dagen), gesteund door de provinciale aristocratie, waren gereed en bereid tot
groote schenkingen, terwijl Philippe Auguste en later de H. Lodewijk hun gunsten
niet onthielden.
Er bestaat een oude Charter, waarin met verheven bewoordingen wordt gesproken
van den wil van geestelijke en wereldlijke overheden, van edelman en burger om
een bouwwerk te stichten dat alle bestaande overtreft. Dit stuk doet in vele opzichten
denken aan de resolutie waarin de Gemeenteraad van Florence besluit tot stichting
van haar Cathedraal, en waarvan Busken Huet zoo gelukkig zegt dat zoo'n
hoogdravende taal ten slotte niet belachelijk is, maar ‘veeleer grootsch en aan het
oude Athene of het oude Rome herinnert’. Maar ook in Amiens waar ‘de groote ziel,
die gevormd wordt door de ziel van alle burgers vereenigd wordt tot één zelfden
wil’, daar was een groot man noodig om vorm te geven aan de veerkracht,
zelfbewustheid en fierheid van de burgers van de hoofdstad van Picardië, waar de
welvaart een macht was geworden die de kunsten kon doen opbloeien.
Robert de Luzarches wordt de Maître de l'Oeuvre van de Cathedraal.
Men hoort vaak wat kinderlijk en oppervlakkig beweren dat die middeneeuwsche
wonderen door eene communiteit werden gebouwd; dat de menigte, ‘aan het bouwen
sloeg’. Dit is natuurlijk onzin. Zeker, wij kennen maar zeer weinig namen van
bouwmeesters, wat echter in het geheel niet wil zeggen, dat ze er niet waren.
Integendeel, wij moeten aannemen dat zij niet alleen de stuwende krachten geweest
zijn, maar dat zij met wel héél sterke handen de teugels voerden.
Nu vallen wij, uit den aard van onze bezigheden, niet in de eerste plaats in de
termen om verrast te worden bij den hernieuwden aanblik eener fransche Cathedraal,
maar nergens verrassender en duidelijker spreekt eene persoonlijkheid uit het werk
dan wel hier in het machtige schip dezer kerk.
Wat 'n koelen, gedisciplineerden geest moet deze ‘Meester van de wercke’ hebben
bezeten, met wat wetenschappelijke zuiverheid maakte hij zijne berekeningen, hoe
machtig beheerschte hij maat en getal, met welke
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zenuwkracht stuwde hij zijn pijlers omhoog - hoe krachtig-karaktervol droeg hij de
verpletterende verantwoordelijkheid voor zóó stoute constructies!
Waren de bouwmeesters mindere persoonlijkheden omdat wij hunne namen niet
kennen?
Omdat wij die namen niet gevonden hebben geschreven in archiefstukken of
gebeiteld in den steen?
Ga zitten, of beter loop rond onder de gewelven van Amiens, en denk een oogenblik
aan den organisator van zoo'n bouwbedrijf, aan den geest, die hier ontwierp, aan het
karakter dat hier het bevel voerde, aan den diplomaat die hier besprekingen hield,
aan den tyran die hier gebood!
Als een vlammende haard van kracht straalt de energie uit de conceptie.
‘On ne fait plus les Cathédrales’! - tenslotte misschien begrijpelijk, voor zwakke
zielen een té sterke drank. Voor de meesten onzer eene te schokkende confrontatie.
Over de eerste verrassing heen: Waar zullen wij beginnen? Och, val maar ergens in.
Er is geen begin, werp je maar in dien stroom van bruisend leven. Wilt ge het
ensemble van den grootschen gevel eerst bewonderen? Goed; anders maar zonder
systeem naar een detail dat je begeestert. Maar vooral neem je schetsboek en werk....
en stap voor stap benadert ge het geheel.
Zoo in je werk krijg je vooreerst het geduld en door het geduld de energie, die je
weer de jeugd geeft met haar begeesterende aandacht voor het geringste detail. Want
hier zooals in de natuur geldt het: In parvis multum revelatur. Door het kleine wordt
ons het groote geopenbaard. Wij zijn geneigd te zeggen, die kleine bas-reliefs in de
viergloop, die in oneindige herhaling, telkens in een paar figuurtjes, de deugden en
zonden, de groote en de kleine profeten, de voorafbeeldingen van de Madonna, de
teekens van den dierenriem of de werken der maanden verbeelden, zijn in de eerste
plaats geschikt om iets te openbaren van het leven dat het eerste en laatste kenmerk
dezer sculptuur is. Zeker, de kracht van het ensemble zit ten deele in de meesterlijk
ontworpen en krachtig volgehouden iconografische symboliek. Hoogst zelden werd
een iconografisch program beter en klaarder in elkander gezet, en logischer en
grootscher ontworpen en ontwikkeld, dit heeft het zelfs vóór op Rheims, hoewel
erkend dient dat de aan Phidias herinnerende schoonheid van de beste beelden van
Rheims hier niet werd bereikt. Maar als gedisciplineerde samenklank tusschen
architectuur en sculptuur vindt Amiens haar meerdere niet. Wij herhalen, dat van
deze Cathedraal kan gezegd worden dat zelden een iconografisch programma zóo
breed en wijd uit werd ontplooid. De geheele bouw rust, is als opgetrokken, op de
schouders van profeten en apostelen, waartusschen naar het beeld van
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Paulus in zijn brief aan de Ephesen, Christus als ‘de hoeksteen’ werd ingevoegd. De
apostelen rijgen zich aaneen in het inspringende gelid van het portaalprofiel, terwijl
de profeten de conterforten schragen als mysterieuse zieners aan den boeg van het
mystieke schip....
Zeker hier zit ten deele de kracht, maar wat was er van het beste theologische plan
terecht gekomen zonder de trillend levende handen der werklieden? Alles leeft, alles
beweegt, het dringt zich niet op, het roept ons niet; het wacht ons op. Tot den
kunstgevoelige of kunstenaar die komen wil, spreekt dit beeldwerk echter ‘woorden
des eeuwigen levens’.
Men leert ons dat deze beeldhouwwerken op de plaats van opstelling zelve werden
gemaakt, wat overigens lang niet altijd waar is, maar waar is zéker, dat deze sculptuur
op de plaats zelf moet worden gezien door onze eigen oogen, en vooral niet door de
lens van het fotografietoestel. Het is opvallend, hoe slecht in het algemeen die
Gothische beeldhouwwerken gefotografeerd worden. In plaats van zich onder de
portalen op te stellen, wordt doorgaans getracht de opname van verre af te nemen,
waardoor naar een projectieopstelling wordt gestreefd, die met alle dieptewerking
tevens het leven aan de sculptuur ontneemt. Het relief, of het ‘ronde bosse’ wordt
platgeslagen, waardoor plannen en verkortingen verdwijnen ten koste van het
essentieele van alle beeldhouwkunst. Door het schuiven der plans, bij beschouwing
van dichtbij, waarop de beeldhouwwerken der portalen berekend zijn, komt er
beweging in de materie, ontstaat er een transfiguratie van den steen en langzaam,
maar met nadruk, komt er leven in deze beelden als in verschijningen. De heiligen,
de helden, zetten hunne gesprekken voort, buigen de hoofden naar elkander toe,
wijzen ten hemel, duiden de teksten der heilige boeken. Hoe dichterbij wij komen
hoe sterker het effect van draaiende armen en neigende hoofden. Maar willen wij
zien hoe het gedaan is, dan vinden wij niets bijzonders....: het leven zelf. Wie durft
voor dit werken den dwazen term van styleeren gebruiken? Wat moet het een
schouwspel zijn geweest toen dat alles beschilderd en verguld was. Op de draperie
van de ‘Vierge dorée’ zit nog wat goud, op de ranken achter haar, op de ‘linteau’
zijn sporen van groene vegen, maar toch, de polychromie kan de intensiteit van den
levensindruk hebben versterkt, het ademende dezer sculptuur is bereikt door het
breede schuwende licht over de juist afgewogen plans, of het flitsende lichtpunt op
het korte energieke gebaar.
Wat een weelde in de wereld van deze portaal-sculptuur, ‘porte de St. Firmin’
‘porte du Sauveur’, ‘porte de la Mère de Dieu’; de beelden terug te vinden die wij
van onze jeugd af hebben gekend. De ‘Beau Dieu’, St. Firmin, de prelaat vol nobele
distinctie, en de Maria aan den voorgevel, regeerende vorstin vóór zij aan het Zuider
Transsept de triomfeerende moeder werd in de gulden Maagd.
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Maar tenslotte zijn deze beelden niet schooner en ook niet aangrijpender dan de
acrobaten aan hunne voeten, die zich vastklampen aan de cul-de-lampe, die als sokkel
dient voor de groote beelden. Zij maken daartoe de onmogelijkste bewegingen en
de meest komische wrongen, echter zonder trivialiteit. Deze draagt met de grootste
inspanning zijn last, gene, het hoofd op den elleboog., doet een dutje, gelaten in zijn
lot. Een koning kijkt angstig naar het groote beeld dat hij torst, met de vraag op de
lippen ‘blijf je daar nog lang staan’. Een dronkaard heft zijn bierpot omhoog, een
vreetzak houdt ons den leegen etensnap onder den neus. Onder dat volkje zijn er
wagenzieken, maar ook vromen, die ietwat schijnheilig hun gebedje lezen, terwijl 'n
paar buurlui elkander bij de keel grijpen. 'n Enkele keer heeft de personage eene
symbolische bedoeling; onder het glorieuse statue van den gemartelde wordt de
martelende tyran met kroon en scepter verbeeld, maar meestentijds doen deze
figuurtjes, van ouds ‘Marmousets’ geheeten, de meest interessante verhalen van het
dagelijksch leven in de XIIIe eeuw, maar vooral ook van deze beeldjes moet gezegd
worden: Elles suent la vie!
Dit slaat ook klemmend op het wonderlijk gestel der houten koorbanken, 't geen
mede tot het schoonste behoort dat de late middeneeuwen hebben voortgebracht; 43
kanunnikken en 72 andere goddelijken konden zich nederzetten in dit meesterdak
van meubel en beeldhouwkunst. De uiterst rijke tooi van dit flamboyant werk heeft
van de vlaamsche werken dier dagen niet ‘la sévère pedanterie de l'exactitude’, terwijl
hij ook mist het extravagante van den duitschen arbeid dier dagen.
Deze houtsculptuur is een wereld en alleen reeds een bezoek aan Amiens ten volle
waard, en voor hen die ontroerd worden vooral door die werken, die in de geschiedenis
der kunsten het anders-worden accentueeren is de studie van dit werk een verfijnd
genot.
In de uitbundige en fantastische vormentaal der Gothiek klinken de lokkende tonen
van ‘il dolce stil nuova’ reeds door, of beter het schouwspel is nog anders:
niettegenstaande de vasthoudende kerkelijke kunstenaars uit Picardië weet de nieuwe
stijl, die de omringende profane wereld reeds veroverde, door te dringen tot het koor
der kerk, tot het heiligdom der kerkelijke kunst, waar deze kunstenaars in hun
meesterschap, uit hout een weefsel sponnen, waarin de lotgevallen der menschen
verhaald worden, plechtig en ernstig, maar ook boertig en luimig. 'n Technisch wonder
dat, hoe meer en beter bekeken, steeds wonderlijker en onbegrijpelijker wordt, deze
combinatie van de fijne schakeering van het mysterie en de levende kracht van het
werkelijke....
Maar ook na de XVIe eeuw heeft de tijdgeest gesproken, door graftomben als die
van Hémart de Denonville, en die van Guelain Lucas. Zij vertellen van het gratievolle
geheel dat de kunstenaars toen wisten te maken,
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al is de tijd der sterke begeestering, als die waaronder de portalen werden geschapen,
verre.
Hebt ge gevoel voor de luchtige gratie van het smeedwerk der 18e eeuw, bezie
dan die prachtige hekken in het intercolumnium van het koor. Alleen het ijzerwerk
van de place Stanislas te Nancy is er mee te vergelijken.
En dan maar weer eens wandelen in de vroolijke, schilderachtige stad, langs de
grachtjes van het oude Amiens, en de Cathedraal eens bekeken van den overkant van
de Somme als zij hoog boven alles uitkomt. Het hooge bouwwerk, dat zoo ver van
ons afstaat, maar zoo volop in het leven, zelfs als het schijnt zich te vervagen in den
droom. Onze aarzelingen en vertwijfelingen, onze begeesteringen en ons heldendom,
onze hartstochten en onze zinlijkheden worden door haar vertolkt, vinden wij in haar
terug.
En blijvender en grootscher dan in welke poëzie ook, heeft de bouwmeester der
middeneeuwen gesproken door vormen, die hij nooit zocht elders dan in de
uitdrukking van het leven, volgens de eeuwige wetten van het schoone, terwijl hij
bleek te weten dat het den kunstenaar alleen gelukt den droom te naderen met het
meest volmaakte meesterschap van den arbeid.
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Nieuw Berlijnsch porselein,
door dr. Georg Lenz.
DE artistieke ceramiek behoorde haar aesthetische wetten steeds van de wetenschap
af te leiden, dat de speciale werking der ceramische kunstwerken door de
eigenschappen der glazuur bepaald worden, die onafscheidelijk met hen verbonden
is. De gladheid en de glans der glazuur spotten zóózeer met alle scherpte in plastische
vormdoorwerking, dat een ceramisch kunstenaar, die zijn trotsch in zijn nauwgezetheid
en strengheid van vormgeving zoeken zou, zich zonder twijfel aan misbruik van zijn
materiaal zou schuldig maken. Zelfs de kleur blijft niet onbeïnvloed door de glazuur,
die de voorwerpen aan den eenen kant tot een spiegel maakt, die de hem omgevende
kleuren weerkaatst, en die haar aan den anderen kant een eigenaardig aantrekkelijk
charme verleent. Maar ook de andere eigenaardigheden van hun materiaal brengen
de porseleinkunstenaars ertoe, een eigen stijl te zoeken, die, zich rijke doorvoering
der détails ontzeggend, in de eerste plaats wel door een pikant maar bescheiden spelen
met de glimlichten der glazuur, de schoonheid van het glanzend aardewerk laat
uitkomen.
De ‘Staatliche Porzellanmanufaktur’ in Berlijn is onder de tegenwoordige directie
dezen weg opgegaan, sinds zij zich doelbewust aan het uitoefenen van een nieuwe
techniek wijdt, die aan de eischen van het materiaal meer dan eenig ouder proces
beantwoordt, namelijk die der schildering onder glazuur.
Om de zacht lichtgevende pracht van haar transparante kleuren tot effekt te brengen,
heeft deze techniek de groote spiegelende vlakken noodig, over welke het licht in
ongebroken stroomen vloeit. De schoonheid der kleuren onder glazuur ligt in teêre
en zachte tonen, wier door den sluier der glazuur licht getemperde gloed en lichtkracht,
gelijk een zachte muziek onze zinnen gevangen neemt. Zij stralen uit de diepte van
den scherf en hun natuur verzet zich zoowel tegen levendig modelé als tegen de
gedétailleerde teekening van oudere siermotieven. Geen wonder dus, wanneer de
artistieke pottebakkerskunt in het teeken van deze decoratiesoort een geheel nieuw
uiterlijk heeft gekregen.
Het is interessant, deze verandering op de verschillende velden van arbeid der
door Frederik den Groote opgerichte oude porceleinfabriek gade te slaan, welke er
zich niet toe wil beperken de artistieke erfenis, die in den kostbaren schat van haar
oude vormen en voorbeelden besloten ligt, trouw te beheeren, maar haar voornaamste
opgaaf in de meewerking aan de kunstbeweging van den tegenwoordigen tijd ziet.
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Reeds de figurale plastiek der Berlijnsche fabriek vertoont duidelijk de sporen der
‘neu-Orientirung’. Zij heeft niet meer zoo'n eenheid van karakter als in vroegere
periodes, toen de telkens ‘regeerende’ modelmeester geen andere goden naast zich
te dulden en door zijn al te sterken invloed op het werk der onder hem werkende
beeldhouwers een soort Manufactur-stijl in het leven te roepen placht, die des te
eenzijdiger en vervelender werd, naarmate hij langer met ambtsgeweld gekweekt
kon worden.
Voor dezen tak van arbeid, die voor hun roem meestal van beslissende beteekenis
is, hebben de porseleinfabrieken geen kunstenaar in vaste betrekking noodig, wien
zij de beoefening van dien tak, wel mogelijk tot aan den dood, toevertrouwen. Ook
een prominente kunstenaarspersoonlijkheid, die overigens bezwaarlijk in de
voortdurende beperking tot kleinplastiek in porselein haar bevrediging zal vinden,
kan hier veel onheil veroorzaken. Het is eerder de taak der artistieke leiding der
porceleinfabrieken, onder de vrij-scheppende kunstenaars zooveel mogelijk talenten
op te sporen, wier aanleg aan de speciale voorwaarden van het kokette materiaal
weet te voldoen, en met ontwikkeld smaakgevoel het geschiktste uit hun werk te
kiezen. De Berlijnsche porceleinfabriek heeft zich moeite gegeven, dezen eisch te
vervullen, doordat zij met wisselend maar toch overwegend goed resultaat bekende
en minder bekende kunstenaars der verschillende richtingen tot tijdelijke medewerking
uitgenoodigd, en zoo een schat van modellen verzameld heeft, die op interessante
wijze den rijkdom aan artistieke talenten weergeeft, die onze tijd juist op het gebied
der plastische kleinkunst aan te wijzen heeft. Een nieuwen ‘stijl-wil’ bespeuren we
't eerst in de figuren van den tafelopzet van Adolf Amberg, welke den bruiloftstoet
van een exotisch vorst tot onderwerp heeft. Menigvuldige orientaalsche types,
Arabieren en Perzen, Negers van beiderlei kunne, Assyriërs, Chineezen en Japaneezen,
doen in dansende beweging, door een hartstochtelijk rhytme gedragen, der op een
stier rijdende bruid en den eveneens bereden bruidegom uitgeleide. In deze
beeldhouwwerken, die in lichte stiliseering aan de voorwaarden der
onderglazuurversiering zijn aangepast, is gracie en kracht op aantrekkelijke wijze
vereenigd.
Van een nog fijner gevoel voor de eigenaardige schoonheid van het porcelein
getuigen evenwel de origineele werken van gelukkige vinding en hooge artistieke
qualiteit, met welke de Berlijnsche beeldhouwer en grafische kunstenaar Paul
Scheurich zich in den dienst der Berlijnsche porseleinfabriek gesteld heeft. Hij sluit
zich op vrije wijze aan den ouden Meissenschen stijl aan, is evenwel in zijn frisch
en levendig opgevatte buitengewoon gracieuse beeldhouwwerkjes minder
conventioneel dan wij dat bij de oude porceleinfiguurtjes uit den Rokokotijd gewend
zijn. Een zeer grondige natuurwaarneming, zooals men die daar nauwelijks ontmoet
en een rijke met blijmoedigen luim bevleugelde fantasie staan bij hem in
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dienst van een delikaat, bovendien absoluut modern stijlgevoel. Zijn beste werk voor
de Berlijnsche fabriek is de ‘rustende vrouw,’ in welk heel het charme van rijp en
gelukkig vrouw-zijn ligt. Scheurichs natuurlijke aanleg voor de porseleinplastiek is
zóó groot, dat hem hier niemand zoo gemakkelijk overtreffen zal. Zijn opvoedende
invloed doet zich evenwel reeds op gelukkige wijze gevoelen bij de werken, die de
in de Berlijnsche fabriek werkzame beeldhouwer Hermann Hubatsch in den jongsten
tijd modelleerde.
Een speciaal gebied, waaraan de Berliner Manufaktur sinds kort verhoogde
aandacht heeft verleend, en waarbij de invloed der onderglazuurtechniek bijzonder
duidelijk te voorschijn treedt, is het geboetseerde dierstuk. In tegenstelling met
porceleindieren uit de 18de eeuw, bij welke de speelsche vormen van het Rokoko
zich met een zuiver naturalisme verbonden, vinden wij hier bij voorkeur styleerende
formuleeringen, die vèr van alle zoölogische zakelijkheid en juistheid meer op het
typische afgaan. De beperking in het doorvoerend uitwerken van den vorm, die door
de onderglazuurtechniek gebiedend wordt geëischt, brengt mede, dat haar de middelen
ontbreken om het effekt van het harde, het ruige, het lenige en 't pezige uit te drukken,
terwijl zij het zachte, gladde, glibberige, vleezige, ook het gevederde en pelzige der
oppervlakte overtuigend weet weer te geven. Een eigenschap, die wellicht ook door
de eigenaardigheden van het materiaal wordt veroorzaakt, hebben al deze in porcelein
weergegeven gevleugelde of vierbeenige bewoners van veld en bosch gemeen: zij
worden alle meer of minder tot luxe-dieren, die hun doel, in de pronkkast, op den
schoorsteen, op de spiegelende vlakken van gepolijste luxe-meubels of op sierlijke
kleedjes en kostbare stoffen in elegante kamers een bespiegelend leven te leiden,
niet willen verloochenen. Graag verleenen hun de kunstenaars een intimiteit, die hen
tot vrienden der menschen maakt. Zelfs de roofdieren, hoe temperamentvol ze ook
opgevat mogen zijn, verliezen in den glans der porcelein-glazuur iets van hun
verschrikking en hun wildheid en willen gevoelens van superioriteit, welwillendheid
of welbehagen bij den aanschouwer wekken. Daarbij is het gevaar hen te snoezig te
maken, waarvoor de weergave van dieren zoo dikwijls bezweken is, hier even gelukkig
vermeden als de monumentale werking, die nog minder bij 't materiaal zou passen.
Meestal zijn het vervaardigers van kleinplastiek, specialisten der dier-weergave, die
bij gelegenheid voor de Berliner Manufactur werkzaam geweest zijn. De liefde voor
de weergegeven schepselen, die voor de richting van hunnen artistieken arbeid
beslissend was, geeft dien kleinen beeldhouwwerkjes hun eigenaardige bekoring.
Den voorrang onder deze dier-beeldhouwers nemen in: de in 't jaar 1917 op jeugdigen
leeftijd aan 't leven ontrukte Anton Puchegger, een Oostenrijker van geboorte, die
gelijk weinigen op meesterlijke wijze apen geboetseerd heeft en door
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middel van een taaie en grondige natuurstudie het wezenlijke van ieder model treffend
te pakken en in groot opgevatte techniek weer te geven wist en Edmund Otto, die
met groote liefde de bewegingen van sierlijke vogelsoorten en het fijne lijnenspel in
hun veeren bespiedt en in betooverende gedaante weet te brengen.
Het zoeken naar een nieuwen werkelijk modernen porcelein-stijl, hetgeen in deze
klein-plastiek reeds tot zoo gelukkige resultaten gevoerd heeft, is ook in de
vaatwerk-vorming der Berliner Manufaktur duidelijk te herkennen. Maar toch
ontbreken hier tot nu toe, tenminste bij eet- en koffieserviezen, overtuigende
oplossingen, die met de kostbare patronen van die beroemde pronkserviezen een
wedstrijd zouden kunnen aangaan, welke Frederik de Groote voor de Berlijnsche en
Potsdamsche paleizen liet vervaardigen. Bij deze serviezen met hun vergulde
ranken-latwerk en schubbenpatronen, hun gekleurde vullingen der randvelden, hun
bloemenbouquetjes en zacht bewogen guirlandes, is beschildering en vorm met zoo
zeker smaakgevoel in overeenstemming gebracht, dat het geen verwondering kan
teweeg brengen, wanneer het koopende publiek altijd nog in de meeste gevallen, op
de nabootsingen dezer meesterlijke scheppingen terugkomt.
En wanneer ook nu en dan smaakvolle formuleeringen voor de vormgeving dezer
gebruiksvoorwerpen in modernen stijl gevonden worden, zoo lijkt het ons toch
twijfelachtig, of de nieuwe techniek der schildering-onder-glazuur geroepen is, ook
voor dit arbeidsveld vruchtbare inspiratie te geven. Alleen de als wandversiering
gedachte sierborden met bij voorkeur landschapsbeschildering onder het glazuur
hebben de gunst der porseleinvrienden veroverd. In 't bijzonder worden de jaarlijks
uitgegeven ‘Kerstborden’ welke door Max Dürschke en Theo Schmutz-Baudiss
ontworpen werden, door de verzamelaars hartstochtelijk gezocht.
Schmutz-Baudiss, de artistieke leider der Berliner Manufaktur, wiens levenswerk
in de eerste plaats het beoefenen der onder-glazuurschildering geldt, heeft sinds
eenige jaren ook aan het landschap van grooter afmeting de onverwoestbare, heldere
en lichtgevende kleuren van het hardvuurpalet door een eigenaardig in den waarsten
zin ceramisch proces dienstbaar gemaakt. Misschien is het juister over gekleurde
graphische kunst op porselein te spreken, welke hij uitgevonden en in langjarigen
arbeid verder ontwikkeld heeft. Direkt op de zacht nagloeiende scherf der plaat wordt
de teekening met potlood geschetst en dan met alle werktuigen van den grafischen
kunstenaar erin gegraveerd. Evenals bij een gekleurde ets wordt de detailleering door
arceeringen bewerkstelligd, die tot opname der metaaloxydverven bestemd zijn,
welke laatste in fijnverdeelden toestand met behulp van den ‘aerograaf’ erop gespoten
en onder gebruik van naald en schaafmes vorm krijgen en voor de inwerking van 't
hardvuur voorbereid
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worden. Niemand, die voor kunst ontvankelijk is, zal zich aan het eenige charme
dezer in wonderbaarlijke heldere en zuivere kleuren stralende
onderglazuur-landschappen kunnen onttrekken, waarvoor Schmutz-Baudiss de
motieven in de Opper-Beiersche bergen pleegt te vinden, waar hij een klein buitentje
verworven en elk jaar de gelegenheid heeft de grootsche scènerie van het machtige
natuurtooneel, dat hier zijn betooverend spel ontplooit, op zich te laten inwerken.
De stijlwil van een tijd treedt misschien nergens zoo duidelijk te voorschijn als in
de vaasvorming, waarbij toch het gebruiksdoel geheel bij het decoratieve deel ten
achter pleegt te staan. De moderne vaas staat in bewuste tegenstelling tot de meeste
oudere vaasvormen. Terwijl bij deze de versiering absoluut aan den vorm
ondergeschikt was, heeft in de nieuwere porceleinkunst de vorm zeer veel van haar
beteekenis ingeboet. Het zijn overwegend gladde, veelvuldig gebogen vaatwerken,
die van Oost-Aziatische voorbeelden afgeleid zijn en er onbeschilderd zoo
expressie-loos uitzien, dat hun geen decoratieve waarde kan worden toegezegd,
zooals dat bij de architectonische voortbrengsels der oudere stijlperiodes bijna altijd
het geval is. Pas de schilder geeft hun door het ornament, waarmee hij, aan geen
schema gebonden, in volle artistieke vrijheid uit nog steeds weer ongekende
gezichtspunten de vlakken van 't vaatwerk, gevoelig zich aanpassend, indeelt, hun
functioneel wezen. Soms maakt hij hen tot dragers van portretten, landschappen of
architectuur-stukken in omlijst veld. Logischer lijkt hij ons evenwel te werk te gaan,
waar hij, vrij handelend, zich tot zuiver ornamenteele versiering van zulke
vaaslichamen bepaalt. Deze richting is dan ook in nieuweren tijd steeds sterker naar
voren gekomen. Wij geven een aangenaam aandoend stuk van Adolf Flad, die het
lineaire ornament beoefent en slechts de ingevingen der fantasie volgend ons in
delikaat kleuren- en lijnenspel feesten naar zijn eigen smaak verschaft.
De handelsbetrekkingen der Berliner Porzellanmanufaktur met de Nederlanden
zijn bijna zoo oud als het instituut zelf is. In de eerste jaren van het bestaan der fabriek
heeft de koninklijke fabrieksheer, wien de economische bloei van zijn
lievelingsschepping evenzeer ter harte ging als haar artistieke praestaties, reeds
connecties met Amsterdamsche handelshuizen aangeknoopt. En een welkome
gelegenheid om het Berlijnsch porcelein in Holland bekend te doen worden, waarvan
hij ruim gebruik maakte, bood hem het huwelijk van zijn nicht, Prinses Frederika
Sophie Wilhelmina van Pruisen met den erf-stadhouder der Nederlanden, Prins
Willem V van Oranje, welke in Oktober van 't jaar 1767 in Berlijn voltrokken werd.
Wanneer hij deze nicht voortdurend met kostbare porceleincadeaux verwende, dan
was daarbij, naast de teedere toegenegenheid voor deze prinses, zekerlijk ook de eer
die hij er in stelde de artistieke praestaties van zijn fabriek in Holland bekend te
maken van invloed. De kroniek der Berlijn-
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sche fabriek weet ook later over opmerkelijke kunstwerken te berichten, die als
geschenk naar Holland kwamen, bijvoorbeeld over een groote vaas met twee
zwevende figuren naar Thorwaldsen, welke koning Frederik Willem III in het jaar
1837 aan zijn zuster, de koningin der Nederlanden ten geschenke gaf en een dergelijke
met zwevende muzen naar een ontwerp van den kunstschilder August von Klöber,
welke Prinses Frederik der Nederlanden kreeg. Reeds de oude kasboeken der fabriek
laten zien, dat deze en andere pogingen voor de staats-onderneming vruchtafwerpend
bleken te zijn. Maar ook tegenwoordig is de belangstelling voor de producten der
Berlijnsche fabriek in Holland wederom zoo levendig geworden, dat onze mededeeling
over den huidigen artistieken arbeid der fabriek den lezers van dit tijdschrift wel niet
onwelkom zal zijn.
De beperking der artistieke productie, waartoe de Staatliche Manufaktur door den
economischen toestand na den oorlog gedwongen is, behoeft voor haar artistiek
bestaan geenszins fnuikend te worden. De jacht naar snel succes, welke het overdreven
tentoonstellingswezen vóór den oorlog meebracht, is voor haren artistieken arbeid
evenmin bevorderlijk geweest als de gestadig groeiende koopkracht van het publiek.
Hier is zonder twijfel op zijn plaats: ‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister’.
Aan den eisch der hoogere qualiteit kan het verkleinde artistieke bedrijf blijkbaar
beter voldoen. Op dien eisch berust immers ook in de eerste plaats de aanspraak op
een verhoogde belangstelling van 't buitenland, dat voor het economische herstel der
onderneming van beslissend belang is.
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Jaars laatste lied,
door Frans Bastiaanse.
Het jaar is in de tijdlijkheid gevaren;
Het kwam en leefde en ging in lichte pracht,
Nú, allerlichtst, wat wij het laatst ontwaren:
Bevrozen ruiten en den sterrennacht.
Maar nimmer kan een nacht zoo doodlijk vriezen,
Dat zij der droomen bloemen welken doen;
Wij winnen steeds, wij kunnen niet verliezen,
Want, als het donker-glanzend sterke groen
Van hulst met rood-koralen aan de takken
De scheiding der seizoenen overspant; Chrysanten, die ik eens als broze en zwakke
Bloemstekken in het voorjaar heb geplant,
Het brandend vlammen van den zomer vaatten
En zetten heel mijn woning nog in gloor
Van duizend bloemen, die mij niet verlaten Oudgoud en bruin en gelend als ivoor
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Met paarse praal van Perzische tapijten Dan na den nacht, dat St. Sylvester waakt,
Komt uit der sterren ruim onpeilbre wijdte
De winter, die zijn schittrend spinsel maakt:
Lichtsplintrend als vergruisde diamanten,
Varens en distels vol juweel'gen schijn
In fijngeweven rag-teere ijler kanten
Dan ooit om schouderen gedragen zijn.
En alles wordt er voor verwonderde oogen
En dan herboren in ontroerd gemoed,
Want, wat wij niet in wezen houden mogen
Maakt ons, herdenkend, later dagen zoet.
De bloemen van den vor'gen zomer dorden,
't Koraal valt van de twijgen, 't sterke blad
Verliest zijn glans, het raam is dof geworden,
Dat in één nacht zijn weidsche weelde had.
Maar leven doen ze onstoffelijker leven
Dat sterker is dan aardsche nacht en dood.
- En dan: wat ons, verstervende, begeve,
Er zijn seringen en de tulp is rood.
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Hongaarsche moderne schilderkunst,
door A.J. Verbeek van der Sande.
EVENALS alle uit het Oosten stammende volkeren, zijn ook de Hongaren rijk met
poëtische en artistieke gaven gezegend, zoodat zij zich dan ook gedurende de meer
dan duizend jaren van hun verblijf in Europa, in alle periodes van hunne aan romantiek
zoo rijke geschiedenis, op kunstenaars en schrijvers van beteekenis kunnen beroemen.
Van twee der meest beteekenende dichters Sándor Petöfi en Imre von Madach viert
men juist in deze dagen het centenarium hunner geboorte.
Evenals Petöfi is ook de schilder Mihály von Munkácsy, die in de tweede helft
der vorige eeuw leefde, ver buiten de grenzen van zijn vaderland bekend. Echter ook
onder de tegenwoordige levende kunstenaars vindt men een zeer groot aantal, die
verdienen, buiten het sedert den vrede zoozeer ineengekrompen Hongarije bekend
te worden. De oorlog trof de Hongaarsche kunst midden in een tijdperk van grooten
bloei. In het bijzonder op het gebied der schilderkunst traden in dezen tijd een groot
aantal talenten op den voorgrond en velen onder hen schiepen nog gedurende den
oorlog werken van groote schoonheid. Het spreekt vanzelf, dat de, in het bijzonder
voor Hongarije, zoo ongunstige afloop van den oorlog, zwaar drukte op de
Hongaarsche kunst. De opbloei, welke sedert dien te constateeren viel, heeft echter
opnieuw bewezen, dat het ware talent door uiterlijke omstandigheden wel tijdelijk,
echter niet duurzaam kan worden verlamd.
In de laatste maanden hebben in Budapest een groot aantal interessante
tentoonstellingen plaats gehad, die tallooze nieuwe kunstenaars van beteekenis op
den voorgrond hebben gebracht. Inderdaad is het aantal artisten van naam onder de
thans levende Hongaarsche schilders zoo groot, dat het niet mogelijk is, die allen
binnen het kader van dit artikel te behandelen, zoodat wij ons tot enkelen van de
meest beduidende moeten beperken.
Onder de oudere schilders moet in de eerste plaats genoemd worden: István Csók,
wiens succes in het buitenland, in het bijzonder op de Romeinsche tentoonstelling
van 1911, hem eene uitnoodiging van de Uffizien in Florence brachten, waar thans
zijn ‘Zelfportret’ te zien is. In den eersten tijd zijner ontwikkeling hield hij zich in
hoofdzaak bezig met groote schilderijen over historische onderwerpen. Zijne
‘Elisabeth Báthory’ in het Budapester museum der schoone kunsten toont, behalve
eene grondige kennis van de lijnen van het vrouwelijk lichaam, eene geweldige
koloristische kracht. In zijne beeltenis: ‘Hoek van een atelier’ mede eigendom van
dat museum, ontwikkelen zich alle vormen uit kleurvlakken, terwijl zijn naaktstudie
als eenheid meesterlijk is opgevat. Een van zijne deco-
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ratiefste werken: ‘Vampyr’ geeft een rijkdom van bewegingen te aanschouwen, als
bij weinig andere schilderijen valt waar te nemen, van de matheid van het bevredigd
zijn af tot de vreeselijke wildheid der actieve gevoelens, waarbij hij van alle
mogelijkheden der verlangende, smachtende en van onkuisch begeeren sidderende
bewegingen heeft gebruik gemaakt. Zijne meeste werken zijn ware kleurpoëmen.
Wanneer hij op zijne winterlandschappen eene wonderbare symphonie in wit
componeert, wanneer hij zijn dochtertje schildert in kleurenaccoorden, die eene klare
en reine harmonie te aanschouwen geven, verraadt hij in het delicate van zijne
voordracht en den nuancenrijkdom der zachte, weeke tonen de zekere hand van den
meester van het koloriet. In het stralende, vibreerende en gloeiende zijner kleuren
komt geen enkele van de andere thans levende Hongaarsche meesters István Csók
nabij.
De neiging tot koloriet is overigens karakteriseerend voor de Hongaarsche kunst.
In het laatste stadium zijner ontwikkeling verstaat Béla Iványi-Grünwald het,
monumentaliteit te geven ook aan de meest gecompliceerde vormen. Gelijk eenmaal
Poussin, zoo verplaatst ook hij zijne ideëel opgebouwde groepen in de heroïsche
wereld en bereikt, dank zij den grooten eenvoud zijner lijnen, eene hooge mate van
harmonie. De meest gecompliceerd tezamengevoegde groepen reduceert hij tot
eenvoudige geometrische vormen, zoodat zij voor het oog overzichtelijker worden
en het geheel eene rustige stemming ademt. Door het gebruik van felgloeiende kleuren
en vooral van breed opgezette licht- en schaduweffecten, wordt het rustige in de
stemming zijner voorstellingen nog verhoogd. In den laatsten tijd legt hij zich
bijzonder toe op het schilderen van tafereelen en landschappen uit de streek om het
schoone Balatonmeer. Hij zoekt daarbij naar eenvoudige motieven, legt in zijne
vormen veel ziel en omhult ze met eene diepe melancholie. De eenvoud aan kleuren
en vormen vloeit tezamen met den breeden opzet en den rijkdom aan lijnen ineen
tot een groote wonderbare harmonie.
Met weinig kleuren, maar eene prachtige phantasie weet Guyla von Rudnay
diepgaande effecten te bereiken. In zijn oeuvre wisselen de eenvoudige scènes uit
het dagelijksche leven af met historische tafereelen en de apocalyptische visioenen
uit den bijbel. Oog en ziel beide worden machtig geboeid door den gloed zijner
gevoelens, de dramatische kracht van zijn voordracht en de massieve tegenstellingen
der licht- en schaduweffecten. Zijne phantasie wordt gevoed door de herinneringen
aan eene treurige jeugd, die steeds nieuwe frischheid verleenen aan de dramatische
kracht zijner beelden. De onderdrukte hartstocht zijner gevoelens uit zich in zijne
kunst, die, ondanks de groote verscheidenheid in voordracht, toch steeds een
harmonisch geheel vertoont. Een ander maal weder ligt eene lyrische weekheid over
zijne werken, voornamelijk over zijne landschaps-
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beelden. In het zwijgen van het woud, in de kale boomstammen van een verlaten
weg, in de blonde tonen van een roggenveld, in de zwarte twijgen van een besneeuwd
park ziet hij louter gelegenheden, om in diepgevoelde melancholie met de natuur te
klagen.
In scherpe tegenstelling met Rudnay staat Adolf Fényes. Deze vroegere naturalist,
die zich in zijn ontwikkelingsstadium in hoofdzaak interesseerde voor voorstellingen
uit het leven der armen, heeft zich eerst gewend tot de lachende zon der Hongaarsche
laagvlakte, om tenslotte geheel te zwelgen in de naieve vreugden zijner
sprookjesachtige phantasieën. Zonder eenige dramatiek vertelt hij met den eenvoud
eener geloovige ziel, vertelt hij van de vrome preek van den heiligen Franciscus, die
de natuur: de vogels, het gras en de bloemen, de wilde dieren evenzoo als de menschen
als zijne broeders beschouwt, vertelt van de vrome gevoelens der heiligen, die de
Moedermaagd schilderden, van de middeleeuwsche ridders, die jagen in het
romantische licht der maan en die in de ijverzucht hunner liefde naar het zwaard
grijpen, vertelt de bijbelsche geschiedenis, zoowel als de historie der middeleeuwen
met naïef geloof en reine kleuren als droomen eener reine puriteinsche ziel.
Daarentegen is Perlmutter de ware ‘Naturschwärmer’. Hij conterfeit het interieur
der dorpshuizen in de omgeving van Budapest en de in die eenvoudige huizen
wonende eenvoudige boerenvrouwen. Met breed penseel en stralende kleuren geeft
hij met groote getrouwheid elk détail van het boereninterieur weder. Lichte, reine
kleuren lachen ons uit al zijne schilderijen tegemoet. Met hetzelfde palet schildert
hij zoowel de eenvoudigste landschapsmotieven als de rijke inrichting van patricische
woonkamers. Bij hem wordt alles tot een enkel, groot kleurenprobleem. Zijne kunst
wordt gekarakteriseerd door eene breedopgezette, eenvoudige voordracht, zonder
eenige neiging tot theatraliteit.
Ook Jozsef Koszta is een man der kleuren. Zijn palet is echter uiterst individueel.
In breede vlakken en groote licht- en schaduwtegenstellingen ziet hij de wereld: de
dorpswereld, de gehuchten der poesta, het landhuis, den kleinen tuin, de in het
maisveld arbeidende vrouwen, den rand van een weg, den omgeploegden akker, de
bloeiende papavers op een weide en dat alles in den gloed van een wonderbaar diep
innerlijk vuur. Zijne hemels zijn reinblauw, hier en daar met kleine schapenwolkjes
bedekt, van een bijna stralend blauw, zooals men het bij zonsondergangen zien kan.
Het licht der avondschemering overstroomt de wereld met haren lavastroom en doet
de kleuren der dingen schitteren in heeten gloed. Nergens vindt men rustige
kleurenharmonie, alles is opgebouwd op sterke tegenstellingen en deze
kleurencontrasten verleenen ook het eenvoudigste motief eene dramatische kracht.
Deze dramatiek vindt men in versterkte mate terug bij János Vaszary,
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die het beweeglijk vibreeren der kleurvlakken, de stormachtige kracht der koloristische
kleurensymphonieën eene specifiek persoonlijke teekening geeft. Deze verhooging
der kleurenkracht, die echter de vormen niet in gevaar brengt, verleent den kunstenaar
eene expressiviteit, welke hem de mogelijkheid biedt, zijne machtige vsioenen, zijne
innerlijke gevoelens en opwinding in beeld te brengen. De kleur, waarvan hij zich
het liefst bedient, is zwart, dat bij hem eene reine kleur wordt, vol rijke nuancen,
waarin de andere kleuren, als het ware als edelgesteenten, gevat zijn.
Last but not least moeten wij een meester vermelden, die zijn loopbaan tezamen
met Sauguin, Maillol en Maurice Denis in Pont Aven begon en in den loop zijner
artistieke ontwikkeling in de schildering zijner pastelkoppen het tot eene spelende
vaardigheid bracht. Deze meester: József Ripll-Rónai is een der voorloopers van de
moderne kunst en sleept in zijne werken met hunne wonderbare kleuren alle
kunstvrienden met zich mede. Zijne beweeglijke vormenphantasie laat de meest
verscheiden variaties van gevoelens aan het woord komen. Wat hij met een
penseelstreek, met eene kleur-nuance, met een klein verschil in toon, weet uit te
drukken, getuigt van eene dusdanige volkomenheid der geestesdoordringing in de
kunst, dat de meest verborgen geheimen der ziel er door kunnen worden geopenbaard.
In het bovenstaande hebben wij slechts enkele van de meest op den voorgrond
tredende hedendaagsche Hongaarsche schilders kunnen schetsen. Naast dezen staan
echter nog vele anderen, die de ruimte van dit bestek niet toelaat te behandelen.
Slechts zouden wij nog even de aandacht willen vestigen op een jongen, opkomenden
kunstenaar van zeer veel talent: Tibor von Pólya, die in Parijs de leerschool van
Steinlen heeft doorgeloopen en wiens werken, alhoewel zij misschien Hongaarscher
zijn dan die van eenig ander der tegenwoordige Hongaarsche schilders, toch nog
steeds sterk den invloed dier school ademen.
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Op hooge golven,
door Herman Robbers.
XII.
O dit alléén zijn, zich alléén bewegen, onder een wijden, stralenden hemel - over
heigrond, golvend naar alle zijden; hier en daar wat boomen, hier en daar wat
struikgewas - alléén met dit in stilte ongelooflijk-rijk levende, dit onbegrijpelijk
eenzaam-schoone, toch altijd bereide - het groote, het eeuwige....! Alléén zijn in de
ruimte, in de rust, met deze zuivere ochtendkoelte; vonken en glinsteringen, zon op
dauwige grasjes, sprietjes, blaadjes, op glanzend licht groen....
Huib hief het hoofd en sloot even de oogen, langzaam ademend door den neus.
Een Zondagochtend was het in 't einde van Mei. Hij wandelde, mijmerde, droomde.
Deed anders niets, ging nergens heen. Een prikkelend vreemde sensatie, dit nog voor
hem, als met schokjes hij er zich van bewust werd. Zoo maar wat wandelen en kijken
en zich verlustigen in de wereld, in wijdte en straling en loutere natuur - Gods heerlijke
verschijning - zich verdiepen en verruimen en verlustigen, tot hij zich erin wégleven
voelde, natuur ook hij en anders niets meer, de broer van dien boom daar en van
gindschen heuvel - o, zijn broederlijk geliefden heuvel....!
Hoe verrukkelijk licht werd zijn hoofd nu weer. En zijn heele lichaam zoo jong
en veerkrachtig. Hier was het over hem gekomen, het nieuwe, het vernieuwende,
hier in Gelderland, in dit zoo sterke, toch milde licht, met scheuten, met huiveringen
soms. Een diepe, vredige vreugde. Besef van geluk-in-vrijheid. Een leven.... zelfs
boven den weemoed uit soms! Hij was er bijwijlen verbaasd, ja wel even beschaamd
over, en dwong zich dan, als een soort van boete-doening, waartoe hij zich genoopt
en nu ook wel in staat voelde, sterk te denken aan vroeger, zich in te denken weer
het oude zwoeg- en hunkerbestaan - dat van verleden jaar nog, het stads-beslotene,
nerveus-jachtende.... O, al dat oude, nu vreemd voorbije. Dat felle genot, dat zoo
helsch verontrusten, die drukkende moeilijkheden, die zoo weldadig werken konden....
Angst en verrukking, overstelping met hoogmoed en zelfverwijt.... Maar dan weer
dat zich opwringen, al hartstochtelijker, inniger, dat dorstige hijgen naar een hooger
levensplan.... Een jagen, een snakken, een snikkend grijpen - toch daarbij,
voortdurend, die krampige samenvatting, gespierde beheersching, opdat door dit
alles niet ontstaan zou het onherstelbaar kwaad....
Achter hem dit alles. En nu dit. Ook hier moest veel gewerkt worden,
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maar zoo ánders! Een gewaarwording sinds eenigen tijd, of alle onrust van hem
afgevallen was. Hij zag het thans, dat vroegere bestaan van hem, als op een grooten
afstand; als ware het daarginds gebleven, in Amsterdam, en als verliepen er jaren
sindsdien; hij zag het critisch vaak en schijnbaar objectief, bijna alsof het eens anders
leven was. Haast niets van het vroegere dan ook, dat in dit nieuwe leven werd
voortgezet. O, natuurlijk wel het intiemste, als tot zijn lichamelijk zelf behoorende,
het dagelijksche samenzijn met zijn lieve vrouw en hun juweelig dochtertje. Alléén
was hij hier als op zee een kaptein, alleen met zijn ‘goede schip’.... ‘Meeresstille,
Glückliche Fahrt....’ Beter, veel beter al ging het met Til, schoon er de zorg nog bleef,
en de nauwlettendheid; haar ligstoel in het boschje naast hun huis, hij had er haar
zooeven nog heen gebracht. Rust en dennenlucht en goede voeding.... en dan maar
wachten, hopen.... Een langdurige geschiedenis nu eenmaal, dit soort van
ziektegevallen.... Geduld.... Zijn werk daarentegen, zijn wérk! Wat een gezonde actie
- welk een totale verandering! Verbrand had hij, driftig, maar volkomen vastberaden,
van-de-winter al, de cahiers waarin de begin-hoofdstukken van zijn roman stonden:
het toen al vierde of vijfde klad.... En nu, hier buiten, op nieuw begonnen, leek het
prachtig te groeien tot nog toe, sterk en frisch. Geen gevaar voor verzieking ook
thans meer, dat voelde hij wel. Het drong in hem op en hij wist wat hij wilde, hoe
het zou moeten z i j n ten slotte: de gestalten, de atmosfeer.... Hoe het a a n v o e l e n
moest!
O, te werken, te schrijven, hier buiten, het was een vreugde, het moest wel slagen!
Natuurlijk, al de enorme moeilijkheden, ze waren er nog, maar zoo rustig bestrijden
kon je ze hier. In die levende rust, die doorruischte stilte.... De wind in de boomen,
het vogelgekweel.... een karretje over den weg.... en anders niets.... Ruimte, ruimte!
Groot inspireerend in je hoofd het visioen der al-omvattende natuursfeer....
Huib hijgde een beetje. Want 't werd hier klimmen. Zijn heuvel was steil ....Aha,
nog maar enkele stappen.... Aha!.... Nu stond hij er weer, op zijn stille, geliefde, zijn
heerlijkste plek in de heele streek. Welk een uitzicht dan toch ook hier! En deze
wijdheid, dit oneindige. Hier je lijf uitrekken, je armen en beenen, je borst uitzetten,
je longen vullen. Hier kijken, kijken, naar alle zijden, turen omhoog, in het tintelend
lichte, blikken in het goddelijk heelal. Een zaligheid was het. Je voelen groeien.
Onmeetlijk het landschap naar alle verten, en telkens weer anders. Hiér hei en
bosschen, daár glooiend bouwland.... een afgraving, donkere heuvels.... Recht vóór
hem uit lag het oude stadje, zoo wèl-vertrouwd, met zijn lage daken, zijn goedig-korte,
dof-donkere torenspitsjes, zijn vele, véle vruchtboomen, vol in bloei. Oude steenen
en jonge bloesems, weelde in verweering, in eenvoud en nederigheid.... En dan daar
verder, naar rechts en links, in die wittige wazen - die over de jong-groene weiden
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dreven, de koeien-weiden, wat dijkachtig oploopend - daar wist je de rivier, de breede,
zacht vlietende, waarin aan de kanten de koeien stonden. En 't werd je, wanneer je
er lang naar tuurde, als rook je van hier uit de water-frischte....
Maar 't heerlijkste bleef toch: naar boven kijken, zoo recht naar boven, hier op den
top van zijn heuvel, waar tusschen den grond en den tintelhemel niets anders was.
Op zijn rug ging hij liggen ervoor. Hard en koel, lekker koel was de grond. Heiplantjes
onder en naast zijn hoofd.... stil wereldje.... een mysterie op zichzelf.... Heel weinig
wind hier beneden ....Ginds, in de hoogte wel méér blijkbaar.... Zie maar, o, zie....
Een paar groote witte wolken kwamen aandrijven, langzaam, uit het westen.. Ze
zeilden zorgeloos en zetten zich wat uit..... Grepen nu even elkander.. licht....
Verdeelden zich weer, in sereene kalmte.... Hoe zuiver en jong, hun doorzonde
blankte.... Toch als verzadigd van rust, als door Gods adem aangeblazen.... Een
prachtig voorbeeld, een zinnebeeld.... Zóó door het leven te gaan.... Grijpen en weer
loslaten, onverstoord... O, grootheid, gróótheid....
Toen Huib zijn heuvel weer afdaalde, vervolgend zijn eenzame wandeling, nu
langzamerhand terug naar huis - hun witte huisje, dat daar verscholen lag, ergens
tusschen hier en de stad, aan een zijlaantje, naast een dennenboschje - toen hij weer
voortvoette, droomend, na-belevend nog zijn aanschouwingsgeluk, innig dankbaar
en vervuld, maar ook al een beetje vermoeid daarvan, en met een begin van weemoed
in zijn altijd donker en verborgen blijvend hart, een verlangen onnaspeurlijk, een
zielsbehoefte, maar je wist niet aan wát - och, hij, arm hunkerend menschekind, in
al dit groote, sereene, eeuwig zichzelf genoeg blijvende! - toen moest hij plotseling
en sterk aan zijn dochtertje denken. Wist ook niet, hoe dát zoo kwam. 't Was als trok
op haar zijn gevoel zich samen. Zoo fijn in-eens zag hij 't beeldje voor zich: zijn
tengere kindje in haar brooze blankte, haar donker-opblikkende argeloosheid. Zie,
het glimlachte.... ‘Vadertje is mijn vrind.’
Tien jaar was ze nu al.... Hoe zij zou doorzeilen het groote leven....? Die schat,
met haar ernstige, warm-lichte oogen.... Werkelijk een jong meisje werd ze al, zoo
in haar stille maniertjes, haar ongeweten houdinkjes en gebaartjes.... Ook Huib
glimlachte, als naar haar toe, in geluk-volweemoed.... Een jongmeisje, een
jongmeisje.... Nog maar een jaar of wat.... Werd ze zestien, zeventien, achttien....
Hoe ze zich dan zou ontwikkelen. Met de stille onderworpenheid, het.... nu ja....
geringe temperament, maar de zoo innige en zuivere toewijding van haar moeder,
óf met.... van hém.... op de onderlip beet hij zich plotseling, fel, maakte niet af die
gedachte.... Het zou wel blijken, je kon er toch niets aan veranderen....
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Zou nu waarlijk ook zij - o, hij zou 't willen wéten, en neen, toch weer niet! - zou
ook zij eens zoo gretig, gehaast en driftig, het huis uit willen, het huis van haar vader
en moeder, als nu zoovelen, Nell Beukers bijvoorbeeld....?
Die was toen twintig. Een vroegrijp meisje, wat al te ontijdig bewust en vroegrijp....
Een litterair talent dan ook.... Hij hoopte maar niet dat zijn Liesje, ofschoon wel
erfelijk belast misschien.... Zoo sprak hij het uit in zichzelf, tegen zijn diepere
verlangens in.... Zijn kind, zijn dochter, die ééns zou begrijpen misschien.... wie
weet, nog meer dan Cootje.... zou stillen die innige smachting in hem.... zou deelen
en koesteren.... wie weet.... wie weet.... zijn levensoude illusies....
Nell Beukers, och ja! En Huib glimlachte opnieuw, maar ánders.... Eenige dagen
geleden had de post haar verlovingskaart gebracht.... Een zeeofficier. Wel ja, wel ja,
waarom niet? Hij begreep dat wel in haar. Niet enkel de glimmende knoopen zouden
het gedaan hebben, schoon ze goed stonden bij een verbrand gezicht.... Zoo'n jonge
zeeman, niet-waar, mannelijk, toch nog kinderlijk ook, en die iets meebrengt - in
zijn lichte ruimte-blikken, zijn roodverweerde huid - van wereldzeeën en warme
landen, romantisch avontuur.... Huib begreep het wel en hij glimlachte milder,
verslikte een ondergevoeltje dat hij niet wou kennen....
Zijn Liesje, zijn kind.... O, als die ook maar nooit.... gelijk Cootje, z'n zuster....
een man van ginds.... Heel slechte berichten, de laatste tijd; ze scheen het klimaat
niet te leeren verdragen.... Wijd sperden zich Huibs in de toekomst starende oogen.
Hij verhaastte zijn stap.... Zou hij dan alles ééns moeten verliezen, zóó eenzaam
blijven....? Och, onzin immers, daar nu al zorg over te hebben. Kalm nu toch, kalm....!
Maar, wat haasten moest hij zich toch wel. En maar liever aan het dichtst-bije
denken. Van-middag, een telegram had hem aangekondigd - aardige verrassing! van-middag zou Melchior Spin hier komen, uit Zwol, waar hij spelen moest
gisteravond.... Twee uur vijf stond er; 't kwam uit, hoor! Die nauwgezette Mels
altijd.... Huib wou hem van het station gaan halen, straks, na de koffie, Liesje
meenemen.... Voor het eerst zou het zijn, dat een vreemde hier buiten.... een afgezant
van het oude leven.... Nu, Spin zou geen stoornis brengen....
Liesje meenemen, ja.... Je moest het waarnemen Zondags.... Op andere dagen was
het school, of huiswerk.... En, wát er dan ook komen mocht later, nu maar aandachtig
en zoo dikwijls mogelijk genieten je groot bezit....
Hoe goed en vredig was zoo'n koffiemaal toch ook, tegenwoordig en hier buiten,
vooral op Zondag, als Liesje niet hoefde te haasten en 't nog wat stiller was dan
anders. Het kleine kamertje, de bloemen in de vensterbank,
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de bloemen buiten in de zon, het vogelkweelen, alles hoorde bij elkaar. Til kwam
dan van haar ligstoel in het boschje, waar ze gewoonlijk al tegen tienen heentrok.
Zoo weinig te doen in dit kleine eenvoudige huis. En ook kwam er nog een hulpje
uit de buurt.
Rustig zaten ze, soms zeggend wat kalme woordjes. Lies babbelde 't meest. Er
was nu echt niets meer dat Til en Huib van elkander scheidde, vervreemdde, dat
tusschen hen stond. Geen muren van geheimenis, geen angstige verwachting.... IJlte
alleen, van verzwegen gedachten, nu ja, dat bleef altijd.... Had je immers met
iedereen.... Maar vrede, vrede, een groot vertrouwen.... Nell Beukers' verlovingskaart
had ook Til doen glimlachen, met twinkel van spot, toch ook even een blosje van
opluchting, prettigen schrik, op haar bleeke wangen.... Wat betrof die.... ándere....
van tijd tot tijd was er nog wel eens een herinnering geweest, had Huib, verlegen,
haar nog iets verteld.... Of laten merken.... Wel b i j n a alles nu.... Til vroeg nooit
verder meer.... O ja, enkele pijnlijke momenten waren er nog wel geweest.... Maar
de tijd vervaagde, en Til vergaf.... Neen-neen, er was nu niets meer tusschen Huib
en Til, dat kon verhinderen hun vertrouwelijkheid, hun.... kameraadschap....
‘Vader, neem je Liesje mee, als je Spin gaat halen?’
Huib was opgeschrokken, had licht gehuiverd. ‘Ja zeker, moeder, het kind mag
mee’.
En Liesje glansde.
Op weg naar het station, om ‘die lieve oom Spin’ te gaan halen, liep Liesje
voortdurend te babbelen, genoeglijk en blij, met sprongetjes soms en huppelpasjes.
In Huibs hoofd een geluid als van lijsters en nachtegalen. Maar dan inniger nog,
oneindig heerlijker....
‘Vadertje, bij ons achter het school, daar staan toch zóóveel boomen met bloemen
eraan.... Roze en witte.... Maar je mag d'r niet van plukken, zegt meneer.... Hè,
menéér! Ik zeg: meneer....’ Zij ginnegapte.
‘Wat is er, kindje, waarom lach je daar zoo om?’
‘Ik lach omdat ik meneer zeg, zoo 'as in Amsterdam.... Hier mot je meester
zeggen.... Al de kinderen zeggen meester.... Is de meester dan geen meneer, vadertje?’
‘Wel ja, lieveling, de kinderen zeggen maar meester, omdat hij voor hun toch de
meester is, hè? Nou maar, wat zegt de meester van die bloemen?’
‘O, ja.... Je mag ze volstrekt niet plukken, zegt ie, dat zou heel erge zonde zijn.
Want in elke bloem, in.... in dat wat nou de bloem is, zie je.... daar zit een vruchtje
in, en dan later, als de bloemblaadjes eraf gevallen zijn, dan gaan die vruchtjes groeien
en dan worden het appelen of peren of pruimen of kersen.... Leuk hè, vadertje?’
‘Nou, óf het! Vreeselijk leuk!’
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‘Ik vind het....’ Even liet ze haar mondje peinzend open. ‘Net een sprookje.... De
bloemetjes worden in vruchten veranderd....’
‘Ja schat.... En wat zullen we er dan van smullen, hè...? Had je nooit vroeger een
vruchtboom gezien, een appel of een peer....?’
‘Ja! Wel een appel en een peer, maar geen boom met appelen en peren d'r 'an.’ En
ze maakte haar huppelingetje weer.
Huib lachte vroolijk. ‘Zeg Lies, vind je 't nou prettig hier, of zou je liever na'
Amsterdam teruggaan?’
‘Nee hoor! Liever altijd hier blijven! Veel heerlijker!’
‘Sta 's even stil, meisje,’ En Huib bukte zich en hurkte voor haar neer, kwasi om
iets aan haar manteltje te verschikken, maar in waarheid om even vlak bij haar te
zijn, haar in de heldere oogjes te kijken, te zoenen een wangetje zacht. ‘Ja hè, lieverd,
't is heerlijk hier.... Enne.... vertel m'is, wat vind je nou wel het allerprettigste....’
Hij had misschien wel gehoopt, dat er komen zou: met vadertje wandelen. Maar
't kind zei, heel wijs, rimpelend haar wenkbrauwboogjes: ‘Het allerprettigste....? Ja,
daar zou ik 's even over moeten denken’.
Ze liepen weer door, hand in hand. ‘Dat 's best, hoor, denk jij maar....’ En na een
poosje: ‘Weet je 't al?’
Lies keek naar den grond, zuchtte en trok haar schoudertjes op. ‘Ja,’ zei ze, wat
verlegen zachtjes, ‘ik geloof.... ik geloof.... dat moesje zooveel beter wordt.... Maar
met jou wandelen vind ik ook heerlijk, hoor....!’ En ze kneep hem in zijn hand.
‘Mijn lieve diertje.... Een echte schat ben je, hoor!’ En de vader, tranen in de oogen,
bukte zich weer een beetje, streelde zijn dochtertjes wangen. ‘Zeg Lies, wat houden
wij alle drie toch van mekaar hè?’
‘Ja vadertje,’ zuchtte het kind.
Wenkbrauwen opgetrokken tot vlak bij zijn donkere haar, de groezele acteurskop
stralend van weerziensvreugde, kwam Melchior uit den trein stappen. Stevig drukten
de vrienden elkaar de hand. En ook Spin, die zich niet zoo te bukken hoefde, streek
met bruine vinger langs Liesjes blankzacht wangetje en kuste haar dan, wat ze een
beetje eng vond, dat vreemde gezicht met de harde rimpels tegen het hare aan. Maar
ze zei er niets van, keek alleen maar even strak voor zich uit met haar groote,
donker-peinzige oogen - oogen van haar moeder, maar pittiger, intelligenter, zei Huib
in zichzelf.
‘Vreeselijk aardig van je, hoor, dat je mee bent gekomen.... mij afhalen,’ praatte
Spin nog tegen het meisje.
Lies monkelde en bloosde wat. Aardig? Het was toch om met vadertje te
wandelen....?
Maar verder praatten de mannen samen, hoog over het hoofd van het
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meisje heen, dat eerst aandachtig bleef, maar niets begreep, toen haar handje bevrijdde
en bloempjes ging loopen plukken langs den weg, telkens dravend een eindje vooruit,
liedjes neuriënd, en met uitroepjes van verrukking over haar vondsten.
Melchior Spin, vól blijkbaar van de kwestie-van-den-dag, was daar aanstonds over
begonnen; de massale spoorwegstaking en daarop gevolgde andere groote strikes
hadden minister Kuyper bewogen zijn stakingswetten voor te stellen. En ze waren
aangenomen ook. Wat haast niemand verwacht had. Spin was er woedend over: een
schande, een schande; hoe moesten op zoo'n manier de verdrukte arbeiders aan hun
recht komen, aan een beter bestaan. Staken was hun eenige machtsmiddel. Verregaand
immoreel hun dat af te nemen. Tyrannie, niets anders. En dat deden nu de
zoogenaamde christenen! Een schandaal!
Huib knikte. Hij gaf er veel van toe. Dichter dan ooit bij de arbeiders voelde hij
zich tegenwoordig, sinds hij zelf geen patroon meer was. Toch, ook wat deze dingen
betrof, was hij hier al wat anders begonnen te denken. Ruimer en.... milder in zeker
opzicht. Alle menschen waren slachtoffers van hun tijd, onderworpen aan den
algemeenen toestand. De echte, de definitieve gemeenschap zou niet door staken en
strijden ontstaan. Het is uit den strijd dat de haat voortkomt.... ‘Maar wees gerust,
Mels’, praatte hij, ‘als socialisten zullen we 'r de vruchten van plukken. Je zult eens
zien, hoe de partij nu gaat groeien. Palma sub pondere crescit, daar moet je altijd
maar aan denken... Maarre... vóór we 't daar verder over hebben, vertel 'is: hoe gaat
het tegenwoordig bij jelie aan de “zaak”, zooals Gerbrandts pleegt te zeggen? Heb
je een goed seizoen gehad? En jij speciaal? Veel gespeeld en met succes....?’
‘Gaat nog al,’ zei Spin, eenigszins afwerend, onverschillig. ‘Je hebt het zeker wel
in de kranten gelezen. Maar, luister nou 'is, zónder staken...’
‘Ja-ja,’ viel Huib hem in de rede, ‘die kranten, die weten het precies,
god-bewaar-me! En de anderen, hoe gaat het hun allemaal; toe vertel nu eerst eens
wat....’ Hij pakte Spin bij een arm, keek even naar Liesje om, ging dan wat zachter
voort: ‘Janne.... is ze gezond en wel, goed bij krachten aldoor....?’
‘Wàt....? O.... ja zeker....!’
‘Je weifelt een beetje.... Zeg.... Er is toch niet.... iets bizonders.... iets beroerds met
haar!?’
‘Iets beroerds? Nee.... wel nee.... Och-god, kerel.... 't Is nu uit tusschen jelie....
Denk nu ook maar niet meer aan haar.... Zij komt er wel....’
‘Niet meer aan haar denken? Nonsens! Natuurlijk denk ik aan haar en heel dikwijls.
Begrijp je ook toch wel! Al is het dan “uit” tusschen ons. Als je méér dan een jaar....
en zóó.... Kom zeg, vertel het nu maar,
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wat is er....? Heeft ze een nieuwe vriend?’ Huib trachtte het luchtig te zeggen, maar
zijn adem schoot haast te kort.
‘Een vriend....? Hm.... Ja, als je 't zoo noemen wilt.’
Snel draaide zich Hooglands hoofd; hij trachtte Spin in de oogen te kijken, maar
deze bleef recht voor zich uit zien.
‘Wat? Hoezoo? Wie is het dan?’ En met plotseling iets bitters, iets hard ironisch
in zijn stem: ‘Ben je 't zelf soms?’
Nu keek Melchior op en Huib sterk in de oogen. ‘Ik....? God, hoe kán je....? Neem
me niet kwalijk, Hoogland, maar dat had je niet mogen zeggen.’ Spin vertrok grimmig
zijn mond en keek weer vóór zich.
Maar Huib, opnieuw zijn arm grijpend, schudde dien even. ‘Vergeef me, kerel, je
hebt gelijk, het was een misselijke grap.... Toe, vergeef me! Ik heb van die ellendige
momenten.... Maar zeg me dan nu ook.... Wie is het....?’
‘Och goddome....!’ En Spin gaf een stamp op den grond. Stomme verbittering
sprak uit zijn houding en trekken.
‘Kerel!’
Ze bleven staan. Huib greep zijn vriend bij een schouder. Hij keek in Spins donkere,
zielvolle oogen en schrok opnieuw; zóó'n somber-broeienden blik had hij nog nooit
van hem gezien. Een seconde was er van ellendige verwachting.
‘Gerbrandts,’ zei Spin dan, dof.
‘Wàt.... Wat zeg je....? Die.... die....?’
Melchior knikte in starre somberheid.
‘God!’ riep Hoogland uit. ‘Nou toch....!’
‘Ja-ja, dat is het 'em.... Nou toch!’
Huib vloekte met zijn kiezen op elkaar.
‘Ja-ja,’ herhaalde de ander somber.
Ze zwegen een tijd. Een kramp trok Huibs borst tezamen. Hij kon bijna geen adem
krijgen.
Eindelijk, met inspanning: ‘Wanneer is dat begonnen?’
‘Van-de-winter. Bij de reprises van dat Schnitzlerstuk, je weet wel.... Toen heb ik
het voor het eerst gemerkt ten minste....’
‘O... zou je denken dat.... al vroeger....?’
Schichtig keek Spin naar Huibs oogen. ‘Nee-nee.... nee-nee....!’
‘Is het dadelijk zoo merkbaar geweest?’
‘O ja.... Ze geneeren zich volstrekt niet, zijn altijd en overal samen.. Reizen, als 't
eenigszins gaat, in een afzonderlijke eerste-klas-coupé’.
‘Dus weet ook zeker.... zijn vrouw....’
‘Ik geloof het wel. Er moet een hevige scène zijn geweest. Maar nou ja.... zij zelf....
En Janne.... god-nog-toe....’
‘Wat is er met haar?’
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‘Ze doet trotscher en overmoediger dan ooit. 't Hoofd in de nek, en met haar spottende
lachje.... En toch.... en toch....’
‘Wát en toch,’ vroeg Huib ongeduldig.
‘Toch geloof ik vast dat....’ Spin slikte even. Dan, als losbarstend: ‘Dat ze verdriet
heeft, afschuwelijk verdriet, dat ze 't uit ellende is begonnen!’
‘Mels! Mels!’ Het klonk als een kreet om hulp.
‘Ja kerel, ik moet het je ten slotte wel zeggen, al begrijp ik....’
Maar Hoogland wierp zijn lijf achterover, als om zich schrap te zetten, zich te
handhaven. ‘Wát wel zeggen? O, nee, nee, denk dat niet! A l s 't zoo i s .... als zij
werkelijk ellende heeft, is 't niét om mij!’
‘Niet om jou?’
‘Nee-nee, Mels... Ze heeft het me zelf gezegd... Van een ander houdt ze!’
‘Het je zelf.... Wanneer dan heeft ze je dat gezegd?’
‘Toén.... Bij ons afscheid’.
‘Ooo!’
Spin had schielijk even opgekeken. Nu staarde hij weer strak voor zich uit. Stilte.
Huib begreep dat ook Spin.... toch twijfelde nog.... Hij vloekte binnensmonds en
sloeg den blik ten hemel. Soelaas, soelaas!
Maar daar kwam Liesje weer op hen toe huppelen: ‘Kijk 'is, vadertje, wat een
prachtige groote klaprozen!’
‘Lieve schat, ja, wat prachtig! Neem je die mee voor moes?’
Verheerlijkt knikte het kleine meisje. ‘Ik zal er nog wat bijplukken....’
‘Laten we er niet verder over praten, Mels,’ zei Huib na eenige minuten vastberaden.
‘Laten we er deze mooie dag niet mee bederven.... Ik ben toch zoo blij dat je ons
eens op bent komen zoeken, geloof me.... Van al m'n tooneelherinneringen is onze
vriendschap....’ Hij stokte.
‘Ik weet het wel, kerel, ik weet het wel.... Toe zwijg nu maar verder. Ik zal je nog
het een en ander vertellen.... wat ik weet dat je interesseert.’ En, met animo schijnbaar,
praatte hij verder: allerlei nieuws uit de wereld der artiesten. Huib trachtte te luisteren,
maar hij verwerkte er niet de helft van. Een storm was ontwaakt in zijn binnenste,
een opwinding zoo hevig, dat hij er zelf van schrok. Jaloerschheid gierde om wraak.
Hij had het gevoel tot in zijn innigste wezen gekrenkt te zijn. Naar Amsterdam werd
hij getrokken, naar dat schouwburgkantoortje, waar dat mispunt altijd zat; daar hem
bij de keel pakken en stompen, beuken, in die gehate cabotinstronie, de vaalbleeke,
met z'n plooien van zoetsappigen catechiseermeester. God, dat Janne, zij, zij.... met
dien kerel! Om dól te worden! O, neen, neen, uit baloorigheid kon het niet zijn - weg,
wég die gedachte! - het was die ellendeling, die haar flikflooide en in de hoogte stak,
op haar eerzucht speculeerde, die haar had omgekocht en bedorven,
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met rollen, mooie rollen! En zij, zij.... o, ze had de verzenen tegen de prikkels
geslagen. Moest hij er niet heen, onmiddellijk, haar helpen, haar verlossen uit die
groote, die vleezige handen, klam van kille wellustigheid? ....Och wat, gek die hij
was!.... Als ze nu hiéld van die kerel....! Met zijn hoofd tegen een boom zou hij willen
loopen, om die helsche jaloerschheid te overwinnen. Janne, Janne, kreet het in zijn
hart, mijn liefste, mijn heerlijke lief, heugt het je dan niet meer, hoe wij samen waren,
wij samen, wij....! Toén nog, en toén.... ja, en dáár en dáár....!
Maar Spin in zijn mannelijke, zijn schijnbaar-koelbloedige onverstoorbaarheid,
vertelde verder, en plotseling, midden in zoo'n verhaal - het was of het in hem viel,
klaar en kompleet, uit de sereniteit van zijn ochtendstemming - een hellen kijk kreeg
Huib op den toestand in dit vreemd en merkwaardig moment. Om te lachen was het
- of te huilen? Naast hem liep de man die Janne Terwijne vereerde, haar liefhad....
o, méér misschien, hooger en onzelfzuchtiger, dan hij, Huib Hoogland, ooit iemand
liefhad! ....en deed zijn best hem te helpen, hem af te leiden, en op te monteren,
hém.... die haar had in den steek gelaten....
Later op den middag, met Huib door de bosschen en over de hei dwalende, begon
de afgewerkte tooneelspeler de sfeer om zich heen in zich op te nemen. Hij deed er
zich merkbaar aan te goed, bleef even staan vaak om rond te kijken, zich aan kleuren
en licht te verzadigen, genietend in te snuiven de geurige frischte. Maar toch praatte
hij nog door. 't Was of hij 't niet meer laten kon! Over Kuyper en die stakingswetten,
het verdrukte socialisme, wond hij zich op en had groote gebaren.
En nu, op zijn beurt, trachtte Hoogland af te leiden, te troosten, te bemoedigen,
hem en zichzelf meteen. Schoon nog telkens de kwellende gedachten als een kramp
door zijn hoofd trokken, hij voelde zich toch tot bedaren komen, voelde hoe de
omgevende natuurwereld, de stilte en de ruimte vooral, weer vat en invloed op hem
kregen. Ook hij sprak soms eenigszins opgewonden, maar uit een innerlijke bevrijding.
‘Ik begrijp je, Mels, ik begrijp je zorg en je verontwaardiging. Maar bedenk jij nu
eens: van-de-winter zijn niet enkel die stakingen verloren, maar is ook “De Nieuwe
Geboort” verschenen.... Wat....? Heb je toch gelezen?’
‘Nou, Waarachtig! Heerlijke verzen! Een bezitting....’
‘Vind je dan ook niet dat zoo'n.... ja, hoe zal ik dat aanduiden....? Dat voor het
socialisme de verovering van een zóó schoone menschenziel tegen een verloren
staking opweegt? En wij speciaal.... menschen als jij en ik.... leven wij toch tenslotte
niet alleen om dát.... om de poëzie?’
‘Nu ja, een verloren staking, maar voortaan....’
‘Voortaan....? Je zult het zien, Mels, mevrouw Roland Holst is een heerlijk teeken.
Nu gaat de partij groeien, harder dan ooit te voren. Maar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

399
over een jaar of tien.... twintig misschien - wij zullen het toch nog wel beleven - juist
wanneer alles goed gaat, als er overal beter loon gegeven wordt, en de arbeidstijd
verminderd, als er socialistische wethouders zullen zijn, misschien wel ministers,
dán pas komen de groote moeilijkheden. Zulke verbeteringen te verkrijgen, op de
oude basis, is betrekkelijk makkelijk, een kwestie van volhouden, maar.... dat wat
wij eigenlijk willen.... de geheel vernieuwde, gezuiverde maatschappij.... Weet je,
kerel, 't is beroerd, maar in de praktijk moet een oppositiepartij het niet hebben....
zelfs van zijn mooiste principes en theorieën.... De ontevredenheid van de massa
tegen.... zeg maar elk bestaand régime, dát doet het 'em grootendeels....’
‘Ja-ja,’ viel Spin in, ‘je kunt gelijk hebben, maar het draait me 'n beetje.... Zeg,
laten we hier 's even gaan liggen, vin-je goed? ....Zóó.. Hè! Die zon op je oogen en
dan dat dennengeruisch in je hoofd.... Wat een gelukkige menschen zijn jelie toch
eigenlijk.... hier te kunnen wonen....’ En na een poosje van zwijgend soezen,
genottelijk zuchten: ‘Denk je het vol te kunnen houden hier.... Zou het gaan....
financieel?’
‘Ik hoop het. Voorloopig worden er spaarpenningen geofferd. 't Was nu eenmaal
noodig, nie-waar.... daar viel niet te redeneeren.... Maar ja, 'k heb wel hoop. Allerlei
opdrachtjes, een baantje als litterair adviseur bij mijn eigen uitgever.... en zoo....
Critiek wordt langzamerhand ook wat beter betaald gelukkig.... 't Een met het ander....’
Huibs stem stierf weg. Een heelen tijd lagen de vrienden naast elkander, keken in
de lucht en zwegen. De wind suisde. Er zoemde wat. Een wielewaal, nu en dan, blies
even zijn herdersfluitje.
‘Weldadig, weldadig,’ mompelde Spin voor zich heen. En eindelijk, iets luider:
‘Ja-ja, kerel, je moet je zien te handhaven hier. 't Is wat armoe waard, dit leven.
Eenige jaren tenminste moest iedereen dit kunnen hebben ....O, later, later kom je
wel weer na' stad terug, dat voel ik....’
‘Zou je dat denken....?’
‘Je zult het zien. Het actieve onder de menschen zijn zal je weer gaan verlokken.
Je hebt geen aard op den duur voor teruggetrokkenheid. En er is ook wel iets egoïstisch
in. Maar verrukkelijk is het. En we hebben het allemaal zoo noodig, als opfrissching
en om weer tot onszelf te komen.... weer het volle contact te krijgen met.... ja.... met
het eigenlijke, de natuur, het heelal....’
‘Ja juist,’ prevelde Huib. ‘Zoo voel ik het ook, Mels. Contact met God en een notie
van zijn grootheid.... Het stadsche leven, ondanks al de kunst die er valt te genieten,
het verwart en versnippert, het vernauwt op den duur....’
‘Och ja.... en toch.... als je dit maar weer eens gehad hebt, dan
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kan je er wel weer tegen.... Verrukkelijk, hè, die wijdheid.... dat eindelooze....’ En
de liggende man sloeg zijn armen wijduit.
Maar onder dit alles door waren Janne Terwijne en haar nieuwe ‘verhouding’ den
beiden vrienden geen minuut uit de gedachte geweest. En het kon wel niet anders,
er moest nog even over gesproken worden - straks zou Spin weer weg zijn, elk weer
alleen. Toch duurde het nog lang. Ze zagen er beiden tegen op. Het leek soms wel
of er in de laatste uren met ieder hunner iets gebeurd was, iets dieps en heimelijks,
iets althans waar de ander niet van wist....
Tastend, bang weer een grievende uitdrukking te gebruiken, vroeg Huib eindelijk
- zijn stem was blank: ‘Hoe ziet ze eruit, Janne? Is haar gezondheid goed?’
‘Dat geloof ik wel.... Ja, hoe ziet ze eruit.... Wat minder frisch en jong
langzamerhand.... Maar toch altijd met dat élan van haar, hè? Dat kranige,
triomfante....’
Huib kwam rechtop zitten. Op zijn linkerhand steunend tuurde hij in de verte.
Plotseling, met diepe overtuiging: ‘Een pracht van een vrouw, Mels ....ondanks alles,
ondanks alles....’ En zeér ontroerd: ‘Ik heb oneindig veel aan haar te danken.... Och,
laten we maar hopen....’
Ook Spin was snel overeind geschoten. Op den grond zaten ze samen en keken
elkander aan, zoekend.... Hun lippen trilden, het was een vreemd en hoog moment.
‘Ja-ja, nie-waar,’ mompelde Melchior zacht en innig. En eensklaps hadden ze
elkanders handen gegrepen en drukten en schudden die. Ze wisten geen van beiden
hoe 't in eens zoo gekomen was, maar minuten lang hield een extase van warm
begrijpen, van trillend bewonderen, en daarin één-zijn, hun harten bevangen....
‘Het is het lot, Hoogland,’ zei Spin alleen nog, stil en ernstig. ‘Tenslotte.... wij
allemaal, hè?.... wát zijn we....!’
Ook 's avonds, aan 't maal, was het goed en vredig weer, vol stille vreugde zelfs, en
waardig vertrouwen. Op een oogenblik kreeg Huib den indruk, dat Spin op hen lette:
hoe Til en hij elkander aankeken en op hun stemgeluid en toon, als ze elkander
toespraken. Dit belemmerde hem een poosje. Hij begon verward te raken, te denken
aan hetgeen er in zijn vriend moest omgaan nu, zag scènes uit zijn afgeloopen leven,
met Janne, met Melchior, met al die anderen ginds.... Maar met kracht overwon hij
die stemming - en nu bleek het ook voorbij te zijn. De acteur praatte opgewekt door,
deed leuke verhalen, keek hartlijk-aandachtig naar Til en naar Liesje. En merkbaar
spande het zwakke vrouwtje, dat hem zoo gaarne mocht lijden, zich voor Melchior
in. Haar wangen kleurden. Ook Liesje deed lief en vroolijk met ‘oompje’.
‘Ik kan je niet zeggen,’ zei Melchior, toen hij met Huib naar het station
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liep - nog geen schemering, maar 't licht was mild en stil - ‘hoe blij ik ben, dat ik het
toch maar 'is gedaan heb, jelui hier opgezocht.... Heerlijke indrukken heb ik
verzameld.... 'n Echte kraan ben je toch!’
‘Wat? Ik? Hoe kom je dáárbij? God-nog-toe.... Maar ja, jong, 't is een goed idee
van je geweest... En je ziet wel, hè? Het gaat hier alles best. Als 't nu met Tils
gezondheid.... want ja....’
‘O, maar ze móet hier beter worden, dunkt me! Ze ziet er ook al veel beter uit. En,
weet je, iets rustigers heeft ze dan vroeger.... Er is iets essentieels in haar veranderd,
zou ik zeggen.... Iets.... ja.... zie je.... vroeger vond ik haar wel eens een beetje.... hoe
zal ik het noemen.... onvolwassen.... Je neemt me niet kwalijk, hè? Ze lijkt meer
vrouw geworden, evenwichtig mensch....’
‘Zeker, zeker,’ zei Huib. ‘En i k meer mán, hè? Zeg het maar, Mels, jou leuke,
fijne kerel!’ Zijn stem klonk bewogen en hij schudde zijn vriends schouder weer.
‘Geen hunkerende jongen meer! En ik zal je nóg wat zeggen.... Met mijn werk gaat
het hier al oneindig beter.... Ik zie nu de werkelijke levenswaarden; ik heb een hooger
standpunt bereikt, dat voel ik duidelijk. Weet je wat het is.... Ik kan zooveel beter,
zooveel sterker en rustiger, afstand nemen.... afstand van het leven en van de wereld....
Afstand nemen en objectief beschouwen, je begrijpt wel, hè?
‘Of ik je begrijp! 't Is het beste wat je bereiken kunt. Wie geleerd heeft afstand te
nemen van het leven, die heeft geleerd er afstand van te doen,’ zei Spin, krachtig
voor zich uit sprekend.
Huib keek verrast opzij, z'n vriend in het strakke, verweerde gelaat.
‘Maar zoover zijn we nog niet, jong.... zoover zijn we nog niet.... We spreken
elkaar nog nader,’ klonk het forsch en haast triomfantelijk.
EINDE.*)

*) Dit is dus het einde van ‘Op Hooge Golven,’ den tweeden roman van de trilogie E e n
M a n n e n l e v e n . De eerste was ‘Sint-Elmsvuur.’ De schrijver hoopt zijn romantrits binnen
enkele jaren te voltooien.
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Wespensteek,
door: Alie Smeding.
LUUK liep als een slaapwandelaar door de verdoezelde kleuren van de tuin. Er lagen
zilverige licht-snippers op de blaadjes van de sierheesters, en door de Kastanje duwde
de maan een rond glinsterend gezicht. De stem van de wind was een andere dan de
stem van de blâren, maar beide waren zij zacht.
Onbewust luisterde Luuk er naar.
Zijn rijzig lichaam wierp een lange spitse schaduw voor hem uit over het plechtige
wit van het fijn-getreden schelpengruis op het paadje. Hij zag recht voor zich uit en
liep met kleine gelijkmatige schreden.
Ineens huiverde hij, en keek als wakkerwordend om zich heen, zijn hand beroerde
een uitbuigende wijd-opengebloeide roos, het leek een rimpelige witte wang die van
veel tranen stilletjes nat geschreid was.
‘De dauw,’ zei Luuk bij zich zelf.
Hij was nu vlak bij de oude rechte eik, en leunde tegen de stam. Onder zijn voeten
knapperde zacht een ruig vachtje van oud dor blad, dat liet de winter die voorbijging
liggen, boven zijn hoofd in het groene dak van de boom, was de over-rijpe zomer.
De jongen tuurde naar de verstilde kleuren van de bloemen allerzijds, de bloemen
die hij kende als de gezichten van zijn dorpsgenooten: de kwijnende vlindertjes van
de Lathyrus, en de gouden oogen van de zonnebloemen, de donkere kelken van de
klaprozen en de kleine pluimen van de riddersporen. Het leppende van de bloemen
bemerkte hij nu niet, hij glimlachte in zich zelf.
De plaats waar hij stond was hem lief.
Het was zijn gewoonte geworden, de laatste tijd, er dagelijks een paar keer heen
te sluipen en door een kier in de laag-neer-hangende takken naar Netteke te spieden,
als zij fijn van gebaar, en zwijgzaam, op het violenland, tusschen de logge deerns
van het dorp, aan het zaadplukken was.
Er was een schroom in zijn herinnering, en in zijn glimlach een eerbied. Achter
zijn rug, vouwde hij de handen tezamen op het ruig fluweel van de bemoste boomstam,
en hij staarde verzonken, maar peinsde niet, hij verlangde alleen.
In de verte, door een hor van groen blad, keek klein en geel het venstertje van zijn
Moeder's huis, en in het bleeke teêre hemel-licht van de mysterieuze maan, stond
het okerig glanzende vierkantje als een warme aardsche gedachte....
Er was daar bij het huisje ook nog een fijn werk-gerucht, het kantelen
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van een kuipje op de plavuizen van het binnenplaatsje en het schuren van een
takkenbezem, eensklaps trilde daar ook, in een hortende begeleiding, de krachtlooze
stem van zijn moeder bij op, in een oud weemoedig lied.
Luuk hoorde er naar in een lichte aandoening.
‘Zoo aardig als dat was, zoo aardig.... haast godsdienstig klonk 't’.
Zijn belangstelling trok er toch langzaam weer van weg, geen enkel ding had
duurzaam zijn aandacht nu.
Hij voelde zich ook nog altijd, ondanks de verluchtende avondkoelte, bezweet en
warm, drukte zijn pet onder de linkerarm en knoopte zijn werkkiel open tot op de
borst.
In de dorpsstraat, dichtbij, ritselden de laatste geruchten van de dag weg, het
omzichtig toedoen van een poortdeur, het schuiven van een stroeve grendel, de
behoedzame stap van de veldwachter, de groet van een gedempte stem.
Luuk look halverwege de oogen, als een toovenaar liet hij Netteke voor zich
verschijnen: klaar als overdag, met het roode fluweeltje om haar halsje en de groote
koralen ringen in haar ooren, de dikke krulletjes bij de slapen: heel het teêr-bleeke
ovaaltje van haar gezichtje met het glimmende zwarte haar, de stille oogen en de
mond die maar zelden glimlachte.
‘'t Is niet omdat ze zoo mooi is,’ legde hij aan zich zelf zijn liefde uit, ‘'t is in
hoofdzaak omdat ze zoo onschuldig is’. Het schoof meteen weer weg. ‘Wat was 't
ook voor 'n karwei,’ doezelde hij in grammig meewaren, ‘dàt werk, bij de meiden,
zíj, zoó-een, ze waren zeker uit de deftigheid afkomstig, maar deur 't een of ander
arm 'worden’. Hij zag de luchtige gang van haar kleine voeten, naast de plompe tred
van de boerendeerns, hij hoorde ook weer haar stem, zuiver en melodieus, naast het
grove praattumult van die anderen, en hij verloor zich in een schuchtere verbeelding.
Het was altijd dezelfde voorstelling. Want Luuk Stevens was niet vindingrijk in
zijn phantasieën, en hij wist ook maar weinig van liefde af.
Het ging dan steeds maar die eendere kant uit in zijn denken: op de bovenste tree
van het oude roodsteenen trapje bij het vaartje, zat Netteke, dat was in het laantje
van de ahorn, waar het altijd koel was en schemerig. Zij had een doek om haar hoofd,
tegen het branden van de zon, een blauwe met witte stippels, die stond haar mooi en
ook wel grappig. En de mouwtjes van haar jurk waren kort, zij had mooie armen:
tenger en toch rond, als zij ze strekte kwamen er bij de ellebogen twee diepe kuiltjes
in.
Zij zat er dan op het trapje, een beetje gebogen, en haar mond erg dun en wit, een
wesp had haar gestoken.
In zijn denken aarzelde Luuk daar altijd tusschen een vlieg en een wesp. Een vlieg
koos hij liever, die stak zoo pijnlijk niet, maar bij een wespensteek was er eerder
hulp noodig, dus liet hij het weifelend zóó.
Toevallig had hij dan die dag zijn werk in het laantje van de ahorn.
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Hij kwam naar haar toe, en had niet het prikkelende heete gevoel van anders in zijn
gezicht en niet van die langzaam-stroeve woorden op de tong. Hij zei: heb je je
bezeerd, Netteke? En zij knikte. Er drong een glimpje licht door de donkerheid in
haar oogen, net als anders, als hij in het schuurtje een stilletjes-geplukte boeket onder
haar groote stroohoed lei, bloemen met veel rood er in, en veel wit, en met sterke
lange stelen.
Zij knikte. En hij ging naast haar zitten, nam haar arm, die was wonderlijk warm
en week onder de druk van zijn vingers. Er kwam weer zoo'n vreemde tinteling van
in zijn gedachten en in heel zijn wezen. Hij boog het hoofd diep, dat zijn kuifhaar
over zijn beschaamd-gelukkige oogen viel en zoog de wond uit.
Over de emotie van dat oogenblik rekte zijn phantasie niet.
Het was maar in een verstandelijk beraadzaam overleg dat hij zich in zijn
verbeelding drong tot een gesprekje met haar....
Luuk glimlachte zwakjes in het koele wazige licht van de maan-avond. ‘Bleu was
ie altijd 'weest, en dat was gek, maar 't wier nog erger. Misschien bracht liefde 't mee,
òf 't was mogelijk doordat hij nog zoo jong was: éen en twintig pas. Die andere
helpsters van de baas, waren veel ouër dan Netteke en hij. Maar toch wel wreed van
hem, dat hij juist bij dat aardige van zijn uitdenksel, 'n wespensteek van noode had.
Kon hij dan niet zóó.... op 'n keer?’
Hij bewoog doelloos de armen en zuchtte diep. ‘Als 't schemerig was, op 'n avond,
móest 't toch’.
Verlangend peinsde hij er over door en begreep zijn dralen niet. Zijn handen
werden klam.
Netteke Horsten was niet van het dorp. Zij was er eerst voor een poosje komen
wonen met haar moeder. Haar moeder streek halfhemden voor de boeren en de fijne
wasch voor de burgemeestersvrouw. Netteke deed ook wat zij kon om er wat bij te
verdienen, daarom werkte zij nu ook bij ‘de baas’.
Er kwam een harde tik in Luuk's slapen. ‘Dat hij maar al niet durfde! Gô', wat was
dat toch? Ze hadden 't zèlf beter, 'n eigen huis en nog wat geld. Moeder zou er niet
op te vitten hebben als er over 'n paar jaar 'n schoondochter in huis kwam’.
Luuk legde zijn handen op zijn naakte borst, als om het heftig opstootend bonzen
van zijn hartslag te bedwingen.
Ter hoogte van zijn heup, een armslengte van hem af, wuifde een witte bloemknop.
Hij plukte die af en stak hem tusschen de heete lippen. ‘Netteke! Och gô', Nette....’
Langzaam, onnaspeurbaar, vervaagde het hevige gevoel.
Toen kwam er een herinnering.
Hij was altijd naar diezelfde oude sterke boom toegekomen, in de groote
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en kleine dingen van zijn leven, in zwaar verdriet, en in verrassing, in blijheid.
Zacht drukte hij zijn wang tegen de bultige schors, en sloeg de armen om de stam.
Er dwarrelden eensklaps velerlei gedachten door hem heen en beelden. Als kleine
jongen had hij hier al in zijn eentje gespeeld en gesoesd. Zijn vader was toen in de
bloemisterij, de knecht van de baas, en ook lang daarna nog.
Soms als Luuk, van een aandacht-vergend werk de oogen opsloeg, was het hem
alsof hij nog de kleine rechte gestalte van zijn vader zag staan bij de coniferen, of
hem speurend over het wijde vlakke land tusschen de laag-bloeiende planten zag
treden. Het was maar even, en als een schaduw die dadelijk weer verijlde. Maar in
Luuk bleef lang daarna een weekheid die deernis en ontzag tegelijk inhield, en hij
verrichtte, als onder contrôle, strak-aandachtig, en met nog grootere toewijding zijn
arbeid. ‘De ouë moet tevreden over me wezen,’ dacht hij dan.
Onder de boom had hij ook gelegen, toen zijn vader gestorven was. En als kind
had hij er met de hevigheid van zijn woedend verdriet in de bloot-gegroeide wortels
gebeten, en met vuisten de bemoste bast geranseld. Er waren mannen in huis, die
zijn Moeder sloegen en Vader was er niet, en hem joegen ze weg.
Nog kromp er iets in hem tezamen als hij dacht aan de machtelooze woede en de
donkere ellende van het kleine ventje.
Maar de volgende ochtend had zijn Moeder weer gewoon tegen hem geglimlacht,
erg wit en erg moe, en in een kleine doos lag een dood kindje.
De avond, toen hij voor het eerst Netteke ontmoette, blootshoofds, met een dunne
grijze sjaal om de smalle schoudertjes, en een hengselmandje aan haar arm, was hij
ook naar de boom geloopen.
En hij stond er in de stilte van rondom als in een kerk.
Zijn handen bewogen onzeker en zijn hart klopte ongestadig, hij dacht: wat is dat
nou toch? Wat gebeurt er met me? Mankeer ik wat? En hij zag vlak voor zich nog
de groote triest-zwarte oogen van het meisje, en de mooie mond met de éven
neergebogen hoekjes, de mond die een verlangen weg te knijpen leek.
Zij had hem met een schuchter stemmetje naar de weg gevraagd, schuinsch naar
hem opkijkend. Hij antwoordde breedvoerig maar verward, en liep een eindweegs
mee, haar goedig-beschermend terecht helpend.
De enkele woorden die ze zei, zongen in zijn oor.
Haar kleeren raakten zijn hand aan, de krieuwelende franje van haar doek, de fijne
plooitjes van haar rok, er schoof een zachte lieve geur in zijn adem, het was hem of
hij langs de Lathyrus wandelde in de tuin van zijn baas. Toen het meisje hem
bedankte, bleven haar oogen ernstig boven het glimlachje van haar mond. ‘Ik ben
hier komen wonen,’ vertelde ze,
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en het leek hem, of haar vertrouwelijk knikje beteekende: wij zullen elkaar wel meer
zien.
Luuk ademde snel.
Er kwam altijd een opwinding over hem als hij aan Netteke's mond dacht en aan
haar glimlach, haar oogen.
Onder de donkere oude eik drong toch maar zelden zijn zinnelijkheid hinderend
op in zijn verlangen, dat gebeurde alleen in de broeiïge warmte van zijn bed, achter
de gebloemde gordijnen.
Daar haalde hij Netteke dicht naar zich toe, en zag de soepele deining van het fijne
lichaampje, en de kleine borsten die onder het dunne kleedje te beven leken als zij
liep.
Zijn zwoel-speurend gepeins stuwde een heete drang door hem heen. Die drang
voelde hij als een vieze zonde, de zonde pijnigde hem, zijn berouw was hevig en
eerlijk.
De morgen er-op durfde hij zijn Moeder niet in de oogen te kijken, en Netteke
nog minder.
‘Als ze 's wisten,’ peinsde hij, ‘hoe'n slechterd ik ben’, en hij zuchtte,
smartelijk-beschaamd.
In de avondstilte viel helder de uursslag van de torenklokken. Luuk schrok op.
Hij dacht aan de opdracht van zijn baas, en tastte nog half-werktuigelijk, naar het
sleuteltje in zijn broekszakken, ging de broeikas sluiten.
Aan de wazig-lichte hemel leken de sterren van eerbied voor God te beven, en de
bloemen bogen zich deemoedig onder Zijn voelbare aandacht.
Luuk kon nog tegelijk aan God en aan Netteke denken, en toen hij lichtverbaasd
naar de oorzaak van zijn vrome gevoelens zocht, hoorde hij in de verte zijn Moeder's
versleten stemmetje in een barmhartige psalm.
Luuk kruimde de aardkorrels van zijn handen, en in de volgeschepte aker op de
regenbak, achter de kassen, duwde hij een paar maal zijn bezweet gezicht, onrustig
verbeidend meteen de kittige klank van het ‘koffie’-belletje uit de schuur.
Het wachten duurde.
Benieuwd liep hij naar de klimop-heining en gluurde door de rastering van het
dikke blad of hij daar ook iets van de zaadpluksters bemerken kon. Hij zag er niet
een, maar hoorde en onderscheidde wel hun stemmen.
‘Die schorre ratel was Lijs Meerd,’ praatte hij in zich zelf, ‘en dat piepkalletje Door Reest, 't keffertje - kleine Kee van Heeren, en die kerelsstrot dikke Eep’.
Netteke's fijn zuiver geluidje klonk er niet eenmaal in op. De spanning in hem
verstrakte.
Hij plukte werktuiglijk dorre bladen uit de haag, tuurde droomerig.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

407
‘Netteke, wat veranderde die op eens! Lang zoo stil niet, niet vol-op blijd ook, maar
toch anders. Die Maandagmorgen, hè?, vóor 'n week, toe' begon 't. Vreemd dâ'-ze
toe' ook niet meer die donkere jurk ân had, maar 'n lichte. 't Was of ze uit de rouw
was! Jeemig - uit de rouw? Maar dan niet van 'n dooie....’
Er liep een Lievenheersbeestje op de mouw van zijn kiel, hij nam het kevertje
voorzichtig tusschen duim en vinger, en zette het neer op de vezelige pluim van een
kropaar in het gras.
Langzaam zich keerend keek hij om naar de bloemen. ‘Ik zal voor d'r uitzoeken,
die zonneschijn ân d'r veeren hebben,’ overlegde hij in een glimlach, ‘al wat nog
gaaf-geel en goud is’.
Hij bepeinsde wat hij méer voor haar zou kunnen doen, maar vond voor het
oogenblik niets. ‘Ze moest maar 's wat geweldigs van me vergen,’ trotseerde hij in
overmoed, ‘'n ding als - als 'n offer....’
Het stokte. En hij richtte zich beverig op.
Met een hard vroolijk getjingel sloeg het schuurbelletje de stilte aan gruizel. Luuk
draafde.
Maar midden in de iepenlaan bedacht hij zich weer, liet zijn ademhaling bedaren
en ook het zoet-beklemmende in zijn borst....
Door het halfduister van het schuurtje wriemelden warrig de groote breede lijven
der pluksters. Zij vochten stoeierig om de beste plaats aan de tafel, botsten wild tegen
elkaar op en lachten uitgelaten en ruw. Toen de dochter van de baas met de koffieketel
kwam, verstilde het rumoer een weinig.
Luuk merkte dat alles maar terloops.
Zijn oogen wenden gauw aan het half-duister, en van dat oogenblik af zag hij
Netteke alleen.
Zij zat wat afgezonderd in een hoek, er viel door een kleine spleet in het vermolmde
schuurdak, een streep zonlicht over haar zwarte glinsterende haar. Zij staarde alsof
ze in een volstrekte stilte zat, zoo rustig-verzonken. Maar onder haar oogleden was
een blijde gedachte.
Luuk zag het in de schittering van de half-verscholen irissen. En weer zocht hij
uit te vorschen wat dat toch was met haar.
‘Raakte ze gewend ân 't dorp en de menschen? Was ze de groote stad vergeten?
Was daar misschien wat geweest dat haar....’
Kleine Kee reikte hem een groote kom met koffie aan. ‘'n Extra lepel zoet hê-'k
d'r in'daan, omdat 't voor jou is,’ fleemde zij, de granaatjes om haar dunne nekje
glinsterden erg.
Hij knikte vaagjes. ‘Dank je’.
‘Of zat ze nou toch alleen maar zoo om hem....?’, peinsde hij door, het gaf hem
een stoot in zijn hart.
‘Jij konne toch net zoo goed bij je Moeder te koffie-drinken gaan,’ dolde Ebel,
haar lange bellen gingen als klepeltjes heen en weer in haar
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dikke ooren. Zij grinnikte. En in haar breede mond schemerden de groote witte tanden
als een hap rijstebrij.
‘Ik moet hier de orde in stand houën,’ troefde Luuk, maar zijn stem klonk niet zoo
zeker als anders. Hij beefde een beetje.
Netteke keek aandachtig naar hem op, zij tipte met een spits-geplooid mondje een
teugje koffie uit haar kom.
‘Jongens maken juist wanorde,’ wist Lijs Meerd.
De pluksters werden rood en gichelden.
Eep sloeg naar Lijs. ‘Jij luchtte je kennis!’
‘'t Is hier nou net 'n toom,’ telde Door Reest, ‘vijf kippen en 'n haan’.
‘Gô', 't is maar wat je 'n haan noeme,’ zei Eep uitdagend.
‘Tja, zoo'n mager klein ding, hè?’, tartte Door.
‘'n Goeie haan,’ pleitte kleine Kee ernstig, ‘die is niet vet’.
De deerns proestten het uit.
Alleen Netteke zat strak en peinzig op het fel-gekleurde bloemdécor van haar kom
te turen.
Luuk zag haar adem snel gaan en komen onder het kuiltje van haar mooie blanke
hals. Een weeke schaamachtige ontroering wrong in hem op. ‘Zóó asemde je als je
je eigen stiekem kwaad maakte’.
De grapjes die hij anders wel teruggekaatst zou hebben, bleven nu achterwege.
‘Jelie durft maar heel wat te zeggen,’ gaf hij netjes terug.
Woelerig gekten de meiden er over heen. Zij bluften kibbelend tegen elkaar op
over jongens, vertelde schuine grapjes....
Door Reest pikte een goedkoope camee van haar sucade-groen lijf. ‘Kedo van me
losse cavveljee’.
De pluksters bogen de hoofden bijeen.
‘Wat 'n fijne,’ bitste met haar gladde stem dikke Ebel, ‘slaan de wiegdekens alvast
maar open, jij....’
‘Je vrijer,’ ondersteunde Lijs, ‘die is bar in de zak tasterig! Nou had je pas die
beenen armband....’
‘'n Dame’, teemde kleine Kee er door heen, onder het bekijken van de broche,
‘met wit haar en 'n jong gezicht, en 'n hoed met rozen en violen om de bol’.
Over de pluim bijeen-gebukte hoofden ving Luuk plotseling Netteke's blik.
‘Ik heb ze liever ònder mijn hoed,’ orakelde zij. In een flits schoof er een lach als
een schater door haar oogen en doofde dadelijk weer.
De deerns keken op.
‘Spuit elf geeft water,’ zei Ebel gebelgd, en nog in haar wrokkige jaloerschheid
over Door's camee, bitste zij door, ‘tsjonge 'n ellende toch aj-je zoo'n eenkennig
poppetje binne’.
‘Ja,’ gaf Netteke toe, en zij had er een uitdagend kinnetje bij, ‘'n

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 33

409
erge last.’ Loom rekte zij zich, legde de handen gevouwen tegen haar hals.
De pluksters gichelden zwakjes, zonder dat ze wisten waarom.
‘Die laat d'r nóu niet in de kaarten zien,’ onderrichtte Lijs Meerd, zij likte suiker
uit haar kom en morste op haar jak, ‘er is te veul dak op 't huis’. Gnuiverig oogde
zij naar Luuk.
‘Tjekkig,’ weerde Netteke, ‘flauw’. Zij schokte met de schouders en draaide haar
gezicht weg in de boog van haar geheven arm.
‘Zie je 's’, bewees Luuk ernstig, ‘hoe noodig dat ik hier ben’. Zijn oogen werden
licht van verwachting. ‘Dat ze zoo schamig deed en haar stem zóó....’
‘Die jurk van je,’ hoorde hij nog van Ebel's schetterend doorpraten, ‘die ruikt ook
niet na' 't dorp’.
Netteke lachte fijntjes. ‘Niet precies’. Zij aaide peinzerig over de plooien van het
rokje, trok de zoom dieper over haar knieën, in haar lachje leefden lieve herinneringen.
‘Nog van ginter,’ vertelde zij vaag, en tuurde vèr heen, alsof zij breede drukke straten
zag en hel-verlichte winkels.
Kee schonk nog 's koffie in. ‘Dáar had je wel wat,’ vorschte zij vrijpostig, ‘'n
aardigheidje....’
‘Wàt?’, de wenkbrauwen hoog opgetrokken, bleef Netteke haar aanzien,
argeloos-verwonderd.
‘Hou je maar van de domme,’ snipte Eep, ‘daar kom je 't verste mee’.
‘'n Krentendief,’ verduidelijkte Door.
‘'n Kloris,’ zei Lijs.
In Luuk's hoofd trilde het van spanning. ‘Nou - nóu zou ze zeggen moeten....’
‘O-oh,’ rekte Netteke gemelijk-verwerpend, ‘wèl nee....’
De jongen zuchtte diep-uit, durfde in zijn blijheid niet opkijken.
‘Verbeel' je,’ schamperde zij nog eens, ‘in zóó'n stad, en dan ìk, zoo jong nog....’
Het nuffig-minachtende in haar gekrenkt gezichtje hinderde Eep.
Zij rukte driftig haar vleezige schouders op. ‘Gossie-mijne, doen nou effe of je
van zemelen binne, zèg. 'n Bakerkindje van suikergoed! Je hadde toch zeker wel 's
'n vrijer, nou en dàn?’
Netteke hield de oogen star op éen punt en zij schudde zachtjes-ontkennend haar
hoofd, de lipjes kuisch-streng binnenwaarts geklemd.
Eer zij Ebel's brutaal-uitdagende vraag beantwoorden kon, kwam het
goedmoedig-ronde bakkes van de baas om de schuurdeur loeren.
‘Zóó, blijven de jongelui hier maar vandaag?’
Luuk, beschaamd en rood, wipte dadelijk overeind, was het eerst van allen uit de
voeten. En in de eenlijke stilte op het afgezonderd stuk land, bekoelde zijn heete
opwinding weer. ‘Dat was nou aardig 'weest, en zij had hem lief ân'keken. Maar als
't zóó bleef, wat schoot hij dan nog op?
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Gô, als er maar 's wat voorkwam, 'n gelegenheid, 't moest dan gauw, de tijd van 't
plukken was haast over’.
Een zorgelijk overleg kreukelde zijn peinzend gezicht.
Met zijn wiedmes sneed hij werktuigelijk een groote N in de rulle aarde.
Op een trage nevelige herfstdag toen hij weer 's kniezerig te prakkezeeren zat over
de laatste pluk-dagen en het vreemd-leege dat er daarna komen zou, knisterde er
plotseling over het dor weg-schrompelend boomblad achter hem een lichte tred.
Netteke Horsten stond bij hem.
Het scheen haar te ontgaan dat Luuk zijn snoeischaar vallen liet en groote oogen
trok. Zij ademde diep en snel, en hield de handen midden op de borst, alsof zij hard
geloopen had.
Er was toch altijd wat geheimzinnigs aan haar, wat ondoorgrondelijks.
‘Hoe kwam ze nou ongemerkt bij de meiden weg....?’, glipte het door zijn warrige
kop. Onthutst bezag hij haar. ‘Wat - wat is er, Netteke?’, zijn tong was plotseling
een lomp ding geworden: zwaar en onbuigzaam.
Zij bukte zich, en moest nog een keer diep adem halen. ‘Je legt geen bloemen
meer uit,’ verweet zij, ‘al in geen drie dagen’. Zij bewriemelde een slip van haar
werkschortje, wachtte bedeesd.
Luuk had een krachteloos gebaar. ‘De tijd is om,’ zei hij schorrig, ‘er is niks meer
dat frisch genoeg voor je is’. Door zijn schouders ging een schok van verrassing.
Netteke hurkte naast hem neer. ‘De broeikas dàn?’, gaf zij in overweging, het
klonk kort en afdoend.
Haar kleine gebruinde handen speelden nerveus-vlug met een zilveren hartje dat
aan een draad-dun kettinkje op het kuiltje van haar hals hing.
‘Ik wou graag 'n massa mooie bloemen hebben,’ zei ze in een glimlach, ‘èrg
mooie.... want 't is voor wat héél bizonders’. Naïef-verwonderd keek zij in de
bang-strakke belangstelling van zijn oogen.
‘Morgen is mijn Moeder jarig,’ lichtte zij toe, ‘lelies, had ik gedacht, van die groote
met zoo'n lange slip, en varentjes....’
Zijn denken verdoofde.
‘'t Is.... 't komt niet al te best uit,’ trachtte hij nog nuchter te overwegen, ‘er is voor
morgen ook juist 'n groffe bestelling van de doktersvrouw, en als de baas me overvalt
en ik was daarmee doende....’
‘Och,’ besnoeide zij ongeduldig, ‘bloemen genoeg! En de baas is vanavond op
vergadering....’ Zij nam een dor takje van de grond en knapte het speelsch in kleine
stukjes. ‘Ik kom bij je daar, als de anderen weggaan’. Haar lachje hield een belofte
in. ‘Luuk?’
Hij rilde licht, en knikte. ‘Graag wel’.
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Zij kwam snel overeind, raakte vluchtig zijn schouder aan. ‘Afgesproken dan’. Het
dorre blad achter hem knapperde zacht.
Toen Luuk opkeek was Netteke er niet meer.
‘God,’ zuchtte hij en ging zitten, plat op de grond, zijn beenen beefden, zijn handen
ook. ‘Netteke - Netteke, die zou daar bij hem komme, dicht bij hem, en zij getweeën
alleen....’ Een onrust remde de gedachte. ‘Ik zal de baas bestelen met de duurste
bloemen die er benne,’ viel hem in, ‘bloemen van vijftig cent 't stuk! En de baas zal
't merken, móet 't merken: 'n massa, zei ze, ja.... en ik zal 't toch doen en blijd toe
wezen, gô', zoo blijd....’
Hij look de oogen even in een verbijsterend geluksgevoel. ‘Dát was de
gelegenheid’.
De avondzon stond vlammend-rood achter de dun-beblaarde takken van de iepen en
linden. En vlak voor het op een kier gelaten deurtje van de broeikas knikkebolden
dommelig de gespikkelde blaadjes van een aucuba.
Netteke keek droomerig naar de koralen belletjes van een begonia. Het roode licht
raakte haar zedig gezichtje aan, haar neergeslagen oogen, de witte bloemen in haar
arm. Zij drukte haar kleine kin in de kraag van haar jurk, en blikte lief-verdoken naar
Luuk op.
‘'t Is hier net of je alleen in de wereld ben',’ zei ze stil.
Luuk wist dat zijn oogen anders waren dan gewoon. Hij zag niet op. ‘De avond,’
praatte hij absent, ‘dâ-'s - dâ-'s 'n mooi ding....’
Onhandig en lomp sneed hij de lelies af. Eenmaal boorde bij toeval zijn wijsvinger
in een nauwe vochtige kelk, met een fijn scheurgeluidje knapte de bloem van de
steel.
Hij merkte het niet op, er was een felle klop in zijn slapen, en zijn hoofd woog
zwaar. Hij rook de geur van Netteke's kleeren, de intieme reuk van haar warm-gewerkt
lijf en was onthutst van zijn begeeren. De bedachtzame overleggingen raakten te loor
en zijn gepeins werd vaag en troebel. Hij voelde zich als een dronken man die al-maar
vergeefsche pogingen aanwendt om over zijn verdoofde geest en zijn ontredderd
lichaam te heerschen.
Haar gezichtje was hem ook nog nooit zoo aantrekkelijk voorgekomen als nu
onder het verweerde groene glasdakje van de kas. De zon en de verkleurde ruiten
legden bleeke ineensmeltende tinten over haar witte wangen en donkere mond. Haar
zedige oogen - waar soms toch op het alleronverwachtst een uitbundige lach in
opschichten kon - hadden spitse witte lichtjes midden in de appels. En het zwarte
haar lag als een nacht-schaduw om haar blanke voorhoofd.
Zij rook aan de bijna-verlepte roos op haar jurk en haar behoedzame blik glipte
weer gespannen-aandachtig naar Luuk's gezicht.
‘Als nóu toch de baas 's kwam, hè?’, verontrustte zij fluisterend. Het
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rimpeltje boven haar neus zette een kleine schrik in haar gezichtje, maar door haar
oogen wipte eerst nog, in een glinstering, een schalksche gedachte.
Luuk kuchte gedempt een heeschheid uit zijn stem weg. ‘'k Zou zeggen,’ opperde
hij, ‘dat ìk je er toe ân'zet had’. Zijn handen beefden, zijn lippen ook.
Telkens als er een stilte viel in het hortend gesprekje, was het hem of er hevige
dingen tusschen hen gebeurden. Zij stonden dan toch maar kalm naast-een. ‘'t Ben'
me gedachten,’ bespeurde hij.
Netteke gluurde door haar bloemen heen. ‘En als je Moeder 't dan 's ter oore
kwam?’, vroeg zij door, ‘dat zou toch wel rond-uit akelig wezen?’ Haar witte tandjes
leken duiveltjes.
Luuk's mond trok pijnlijk. Maar hij kon haar dan ineens toch weer vlak in de oogen
zien. ‘Ja, dat zou 't’, zei hij eenvoudig weg, ‘want 't is 'n goed mensch, Netteke, 'n
heel goed mensch. Hou jij ook zoo van je Moeder, Netteke?’
Zij knikte verlegen. ‘Had ik anders hier om gebedeld?’, glimlachte zij en hief haar
bloemen.
‘Ook al wat je hebt,’ praatte hij onvlot door, ‘net als ik, tot nog toe’.
‘Ja,’ zei ze gewillig, en het was of er een lach wegtrilde in haar lange zucht.
Schichtig keek hij achter zich, recht in haar oogen weer. Er was een koele
kuischheid in die oogen, maar de mond, rood en vochtig, in een kleine lach, was van
een dringende aanhaligheid.
Zij trok haar wenkbrauwtjes even op, grappig-vragend, dadelijk er na was ze weer
ernstig. ‘'n Jongen,’ redeneerde zij levenswijs, ‘die heeft altijd veel meer dan 'n
meisje. Jij ook! Je hoeft niet te zuchten omdat je nou nog maar alleen je Moeder hebt.
'n Jongen - dat is zoo anders’.
Gedempt-vertrouwelijk praatte zij het, legde meteen in een schuchter-coquet gebaar
haar blozend gezichtje tegen de koele bloemen, en wachtte.
Vragend bleef hij stil. ‘Anders? 'k Zou niet weten waarom dàt’, weerstreefde hij
op een onderdrukte toon, ‘'n jongen kan van 'n meisie houën en ze wil hem niet, en
'n meisie kan van 'n jongen houën en hij heb geen erg... Dan blijft er voor allebei
niks over. Je hebt toch ook als jongen maar éen keer idee, en dan.... dan erna....’
‘Wéer,’ vulde zij aan.
‘Niet waar,’ koppigde hij. Er bleef een pijnlijke verbazing in hem hangen, ‘dat
was toch 'n leelijke gedachte’.
Netteke lachte een beetje bitter, een beetje oud ook. ‘'n Man,’ onderrichtte zij
gewaagd-intiem, ‘die kan zonder schâ 'n goed-belegen boterham krijgen, en die neemt
hij ook’.
‘Wat?’, ondervroeg hij, ‘'n - 'n boterham?’
Zij antwoordde enkel met haar lachje, en schudde haar hoofd.
Toen kleurde Luuk, hij bevroedde zijn onervarendheid.
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‘Heb je nou bloemen genoeg?’, vroeg hij bedeesd, en reikte haar nog een ruikertje
aan. Zijn handen streelden schuchter langs de plooien van haar zachte kleedje, haar
antwoord ontging hem.
Hij dacht over haar geheimzinnige gezegdens na, haar woorden prikten hem als
kleine dorens. ‘Gô', zij was 'n gladde, 'n gládde....’
Zijn suffig zwijgen maakte hem opeens weer netelig-beschaamd. Hij probeerde
een snedig gezegde te vinden, een scherpe gedachte, maar het gelukte hem niet.
Eensklaps doorzag hij zijn verwarring. ‘Zoenen wou hij haar en niks anders, enkel
zeggen dat hij van haar hiel', voor nóu en voor éeuwig, al dat andere - woorddraaierij’.
Verliefd-aandachtig beschouwde hij haar kuisch gezichtje met de
wulpschbekoorlijke mond, dan ook het lokkende van haar teêre lijf. Maar zijn
verlangens weerstond hij nog.
‘'n Meisie,’ praatte hij onbeholpen, ‘die heb.... die heb eigenlijk juist 'n boel voor
bij 'n jongen: 't laatste woord heb zij. Hij kan vragen, maar dan heb zij 't antwoord
nog achter haar tandjes’.
Hij ademde snel en kort. ‘Een zoo als jij ook! Je weet best dat je zóó niet blijven
zal bij je Moeder, niet blijven hóeft....’
Hij stond nu vlak tegenover haar in het nauwe doorloopje tusschen de bakken,
zijn wangen waren vlekkerig-rood, zijn oogen gloeierig.
Netteke schikte en verschikte zorgvuldig en smaakvol haar bloemen.
‘Zei ik dan zoo iets?’, raadpleegde zij overluid haar geheugen, ‘'k weet niet, maar
och 't kan wel’. Haar mondje trok guitig en onder haar oogleden flikkerde een
ondeugende gedachte.
‘'t Blijft bij 'n meisje toch meestal maar - misschien,’ hield ze vol, ‘en bij 'n jongen
altijd wat dat vanzelf spreekt, ja vàst....’ Zij had een koddig-resoluut gebaartje. Maar
toen zij opkeek naar zijn begeerig gezicht, werden haar oogen en haar mond weer
strak van een eerbaar afweren.
Luuk merkte het, en het maakte hem tegelijk angstig-voorzichtig en
onbesuisd-begeerig.
‘Heb je nou bloemen genoeg?’, herhaalde hij, en zijn stem klonk klein en beklemd.
Netteke knikte. ‘Ja natuurlijk,’ prevelde zij met een lieve blik, ‘dat zei ik toch pas
ook al, hè?’ Zij liep een paar pasjes van hem af en bleef weer aarzelend stil. ‘Ik blijf
nog even,’ overlegde zij met hem, in een vertrouwelijk gefluister over haar schouder,
‘de vrouw van de baas mocht me 's zien of die dochter’.
‘Ja,’ gaf hij toe, zich naar haar overbuigend, ‘daar heb je alle kans van’.
Zij stonden in de vroeg-vallende schemer, en in de droomerige stilte tusschen de
bloemen als twee gelieven.
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En het verlangen greep hem al knellender.
Hij zag niets meer dan haar kleine donkere mond met de glinsterende tandjes.
‘God! Als hij maar durfde! Als ze maar niet wegliep, schrok....’
Netteke bewoog zich onrustig. Haar kleeren ritselden fijntjes.
‘Kijk zoo niet,’ drong zij nauw-hoorbaar, ‘ik krijg er zoo'n angstig gevoel van’.
Er was een lach in haar oogen, maar Luuk zag het niet.
Hij legde zacht zijn hand op haar schouder. ‘Van mij moet je niet bang wezen,
Netteke,’ mompelde hij, ‘ik kijk.... ik kijk omdat je zoo mooi ben', zoo mooi....’
‘St,’ suste zij, en hief als in schrik haar hand.
De herfstwind joeg brommerig door het dorre blad van de iepen en linden dichtbij,
er geruchtte geen voetstap....
Achter de smalle deurkier stond slaperig-loom de aucuba te knikkebollen, en tegen
een glasruit achter hen, drukte een verlepte zonnebloem, een groot nieuwsgierig oog.
‘Als 't toch zoo is?’, hield hij vol.
Netteke antwoordde er niet op. ‘Hoorde je ook wat?’, lispte zij vlak bij zijn oor,
‘'n hoest of zoo? Hier vlak in de buurt?’
Hij rilde even en schudde zijn hoofd. ‘Nee’. Zijn hand drukte zwaarder. ‘Zoo mooi
als jij....’
Met een driftig rukje keerde zij zich af. ‘Zeg 't toch niet! Die dingen.... die - die
vind ik akelig’.
Het verbijsterde hem.
‘Akelig?’, hij twijfelde in zijn binnenste, ‘waarom nou ákelig?’
‘Och....,’ zij gaf geen uitleg, luisterde in een glimlach naar zijn snelle adem.
In de verte ratelde over een grintweg, een rijtuig achter de gelijkmatige hoefslag
van een mak-dravend paardje.
De schemer drong dicht om hen heen, maakte alle dingen ijl als spinrag.
‘Jij loopt nooit buiten, hè?, 's avonds?’, vorschte hij uit. Zijn rood gezicht leek
donker in het halve duister, zijn stem trilde.
Netteke schudde ontkennend het hoofd. ‘Hier alleen?’, smoesde zij griezelend
achter haar hand, ‘ah tjekkig zoo triest, dat saaie donker overal’.
‘Als je dan toch met z'n tweeën gaat?’, zei hij listig, ‘er ben 'n menigte mooie
paadjes, langs de ringvaart en zoo, op de dijk....’
‘Oh ja, dat wel,’ zij bewoog toestemmend haar kopje, bedekte haar lach.
‘Me Moeder,’ vertelde zij onnoozel, ‘die blijft liever in de leunstoel 's avonds:
moei van 't werk, of nog maar al ân 't strijken....’ Haar oogen twinkelden. ‘Nee, er
komt niet van met mij’.
Zwaar dat het molmig hout kraakte, leunde Luuk tegen een wrakke bloembak.
‘Maar dan 'n ander?’, stelde hij voor, ‘je kan toch ook wel met 'n ander....?’
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Zij bebeet haar onderlip. Haar lachje ritselde weg als het trippelen van een muis.
‘Och, 'n ander,’ verwierp zij. ‘Door Reest misschien, maar die moet ik toevallig niet,
of die dikke Ebel of....’
‘Ik’, viel hij er heftig op in.
Het was of het hart hem in de keel sprong, hij hijgde. ‘God! Als ze nou 's “nee”
zei en wegliep....’
Netteke deed geraffineerd-verrast. ‘Jij? Ja, zoo voor 'n keer, en dan..’
‘Voor altijd,’ viel hij er snel op in, hartstochtelijk, luid....
Hij kon zich niet langer inhouden. ‘Ik - ik hou zoo van je, ik.... ik..’, in bevend
begeeren strekte hij de armen, maar zijn vlug-toe-tastende handen vonden niets dan
de leege duisternis.
Netteke stond klein en schimmig in de open glasdeur van de kas, de handen in
vuistjes op de snel-ademende borst, en met een geste van schrik stelpte zij zijn radde
woorden, zijn vragen bij het naderkomen.
‘Stil toch! Stil! Jij laat me 'n ongeluk schrikken! Waarmee? Nou dâ's ook wat:
zoo'n stem as je opzette, je schreeuwde....’
Luuk stond vlak achter haar, hij zag de zwarte krulletjes op haar witte naakte nek,
de mollige ronding van haar schoudertjes, de deinende golving van haar kleine
boezem, en hij voelde zich stram van bedwongenheid.
‘Geef nou antwoord, Netteke,’ bedelde hij kleintjes en schor.
‘Zoo dâlijk?’, zij glimlachte met neergeslagen oogen en drukte haar gezichtje
tegen de deurpost, stond rustig-onbevangen te overleggen met zichzelf.
En het heete bloed werd in Luuk een tyran.
Hij hief de handen, zijn vingers kromden, in zijn liefde was hij ineens geen jongen
meer, maar een man.
Toen, als in een krimping van lijfelijke smart, beheerschte hij zich weer, gleden
zijn handen loom-zwaar neer langs zijn schokkend lichaam.
‘Oh Heere! Nee niet doen toch, niet doen, zoo gluiperig, en zij vertrouwde hem
zoo....’
‘Netteke, zal 't dan vanavond wezen?’, smeekte hij stokkend.
‘Vanavond al?’, zij keek vlug-opnemend in zijn gezicht, zijn oogen, ‘ik wil
liever....’ Zij brak het af, en veerde als in schrik rechtop, luisterde.... Met een
gesmoorde uitroep liep zij ijlings van hem weg, het tuinpad af. Bij een bocht langs
het groote geraniumbed keek zij nog even om naar Luuk en wenkte....
Maar hij was al achter haar aan.
Er dreef een kleine tamme wrevel door hem heen, om haar dwaasoverhaastige
vlucht, maar gaandeweg verwaasde de lichte gemelijkheid weer in verwondering.
Als dansend op de teenen snelde zij over de kort-gesneden grasranden langs de
paadjes, gedurig mijdend het knapperend schelpengruis van het
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laantje. Weinig meer dan een deinende schaduw, glipte zij weg in de avonddamp.
Hij draafde achter haar aan in een ontembare ijver, haalde haar bijna in. Zijn snelle
voeten bonsden lomp-zwaar neer op modder, gras en schelpen, er leken lichtkorrels
uit zijn heete starre oogen te springen en zijn adem was gloeiend als vuur.
Een wild-lokkende vreemde was Netteke hem, zoo als zij nu voor hem uit ijlde in
de wulpsche waaiering van haar korte rokken, op hooge slanke beenen, elke wending
van haar lijf een verzoeking.
Bij het hekje aan de straatweg bleef zij stil, omkijkend weer. In haar hijg-lachje
was wat zwoels, in haar fluister ook. ‘Hoorde je 't ook? Jô', er wàs iemand. Net of
er een kuchte vlakbij’.
Rad-af en verdoken-oolijk praatte zij door, in een jacht om weg te komen. ‘Lâ'-we
't dan maar op Zondagavond stellen, Luuk, wacht me op de hoek van “'t Groene
hart,” onder de lantaarn, precies te zeven uur, na 't brood-eten’.
In verrukking rekte hij de armen. ‘Netteke! Gô', lieverd’. Zijn handen bereikten
haar niet.
Zij ontweek hem met een driftig afwerend gebaar. ‘Nou niet’.
Er ging een man voorbij.
Zij luisterden beiden aandachtig naar de dreuning van de voetstappen, dichtbij
schuifelden ook de sleep-pasjes van een besje aan.
Het slappe verkeer, dat hen gestadig dwong op hun hoede te zijn, leek Netteke
wel te behagen.
Zij sloop gesmoord gichelend de treedjes van het steenen trapje op, naar de uitgang.
Het was stug-donker in de dorpsstraat. Een paar jongens slenterden uiterst langzaam
voort aan de overkant van de weg, achter hen aan wandelde een verliefd paartje.
Netteke liet de klink van het hekje achter zich toevallen.
‘'n Geschikt oogenblik,’ zei ze binnensmonds, en wendde zich nog even om. ‘Is
't afgesproken, Lukas Stevens?’
Hij knikte gretig. ‘Ja, nóu, alsteblief’.
Zij had er een kirrend lachje op. Over de lattenafscheiding keek zij coquet op hem
neer. Het smalle bleeke ovaaltje van haar kleine gezicht stond strak en
ondoorgrondelijk boven de bundel witte bloemen.
‘Je ben' 'n lieve jongen,’ durfde zij stil-vroolijk, en voorzichtig terugwijkend wuifde
zij dartel, keerde zich dan onverwachts om en stoof bijna onhoorbaar het duister in.
Toen Luuk haar na-zag, in de verhulling van de heesters, dacht hij: ‘Waarom ben
ik nou niet recht-uit in me schik? Waarom nou niet....?’ Hij zuchtte en rekte zich
huiverend.
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De gedachte aan de afspraak verdrong de knaging van zijn onvervuldheid, droomerig
liep hij de donkere tuin weer in.
De avond stond wazig onder de witte sterrenlucht. Er was een kleine maan. En door
de vochtige boomtakken slierde een zwoele wind.
De lantaarn boven Luuk's gebogen hoofd, brandde met een sterke rechte vlam en
al de vensters van ‘Het groene hart,’ waren helder verlicht. Uit het benedenzaaltje
van het café drong een donker gedruisch van muziek tot hem door, verder-af, boven
ruw potten-en-pannen geklik, zong een schelle meidenstem een dubbelzinnig liedje.
Luuk tuurde strak-verkennend voor zich uit.
De straat was in de kleine straling van de gaslantaarns, sober verlicht. Af en toe
gingen er een paar dorpslui voorbij: een boer die de plechtigheid van zijn kerkgang
nog in de lompe kreukels van zijn Zondagsch-beste kleeren leek te hebben, een stijf
uitgedoste boerin, een dot meisjes.
Luuk kende ze allen wel, hij groette verlegen, haalde fronsend van zenuwachtig
ongeduld zijn horloge uit.
Het was al kwartier over zevenen.
‘Och maar natuurlijk ze zóu komme. Omdat ze nou effe verlaat was.. gekheid. Ze
kon niet zooals ze wel wou. De avond was ook nog lang zat, hij zou de ringvaart met
haar omkuieren, dat was mooi met 't maantje. En dan 'n plekje zoeken om uit te
rusten, aardig was 't in die glazen koepel van 't melkhuis, zat je leuk in de schemer,
op de terugweg zou hij haar 'n zoen geven’. Zijn adem hokte, in een glimlach
mijmerde hij er op door.
Dan, in een pijnlijk bezinnen, kwam met een remmende herinnering zijn onrust
weer terug: de bevreemding van de laatste dagen.
Netteke was, na die avond van de afspraak, erg teruggetrokken tegen hem geweest.
Zij keek verlegen langs hem heen, ontweek hem in de tuin en groette hem bij het
komen en bij het heengaan enkel maar met een klein verstolen lachje.
‘Móest dat nou zóó?’, vroeg hij zich af. ‘hóorde 't....?’
Een antwoord bekwam hij niet.
‘'n Meisie was die na zoo iets altijd bleuïg?’, trachtte hij ook nu weer uit te maken
in zijn denken, ‘'t kòn wel natuurlijk, 'n beetje beschaamd zeker, en dan zoo jong als
ze ook nog was’.
De verklaring voldeed hem toch niet, hij zuchtte, tuurde weer scherp speurend de
straat op.
‘Jee! Wat zou hij doen als ze 's niet kwam? Naar haar huis gaan? Vragen? Nee!
Of ja, eigenlijk wel. Hij had toch goeie bedoelingen? Wou 'n eerlijke verkeering.
Och, maar ze zou wel komme, vast wel, ze kon mogelijk zoo dâlijk niet weg, was
haar eigen baas niet’.
Bedrukt zag hij op, naar de kleine bleeke maan in de troebel-grijze herfst-
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lucht, tobde ineens ook weer over de diefstal van de kasbloemen en over de stugheid
van zijn baas. Een schuw berouw trok zijn jonge gladde mond plooierig van hartzeer.
‘'t Was làm erg, beróerd erg, dat de baas achterdocht had. Heer-heer, als Moeder
't toch maar nooit te weten kwam....’ Hij ademde hortend en zijn voorhoofd werd
klam.
Maar dadelijk er-op schaamde hij zich weer over dat weeke leed-gevoel. ‘Wat
gedaan was,’ aanvaardde hij fiksch, ‘dat wàs.... En als hij er nog 's zoo voorstond
zou hij 't weer doen en méer, als zij 't begeerde! Als ze - als ze er dan nou maar
was....’
Al van verre herkende hij de naderende menschen.
‘Die dikke bobberd voorop,’ hekelde hij gemelijk in zijn wrokkige onrust, ‘dat
was Peelders de schuitemaker en die sluike tippelaar op de kleine steentjes, Guins,
de kleermaker, daarachter gong de nieuwe Dominee met zijn vrouw. Tjee - en Netteke
nog niet. Netteke nog maar altijd niet’.
Een angstig voorgevoel sloeg door hem heen. ‘Als ze toch 's in 't geheel niet kwam,’
hield hij zich voor, ‘als ze 's niet uitmocht van haar Moeder of - of d'r eigen bedacht
had....?’
De jonge dominees-vrouw gluurde tersluiks naar hem, zij liep innig gearmd met
haar man, het hoofd dicht bij het zijne.
‘Die zouën getweeën ook 't ringvaartje pakken,’ glipte het benijdend door Luuk,
‘die hadden mekaar nou vol-op....’ De gedachte knapte, en het bloed drong hem
suizelend naar de kop, joeg hamerend door zijn slapen.
Het slanke ‘dominees-vrouwtje’ hief eensklaps haar hoofdje en lachte vlak in zijn
oogen. Onder de moderne winterhoed van donzig velours, stond tenger en bleek
Netteke's mooie gezichtje.
‘Dag Luuk!’, groette zij met haar fijne hooge stemmetje, en drong zich dartel tegen
haar geleider aan, lachte spottend.
Het heertje keek ook. Hij wipte zijn geurige sigaartje in een schuiner stand tusschen
zijn geklemde tanden en hoonde koeltjes-terloops.
‘Is 'm dat? God, wat 'n slungel, hè?’
Netteke's schatertje stemde toe.
Opzichtig-verliefd stapten zij voort....
Luuk keek nog toen er allang niets meer van hen te onderscheiden viel. Hij balde
de handen in zijn jaszakken, maar uit zijn beklemde keel kroop een kleine beverige
kreun. Stuntelig keerde hij zich af, en als een mishandeld mensch, en als een àndere
jongen liep hij het donker tegemoet....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Lode Monteyne, Het Schoone Avontuur. Antwerpen, Uitgeverij
‘Mercurius’, zonder jaartal.
Een kleine roman, goed, zuiver, trouw, eenvoudig. Hier en daar sterk en doordringend
zelfs. Een belofte. Wie dit Schoone Avontuur geschreven heeft, kan meer en beter.
Ik had bij mijn weten nog nooit iets van Lode Monteyne gelezen. Hij is zeer de moeite
waard. Een menschenkenner en een echte verteller.
Ziedaar mijn notities, terstond na de lezing van dit boekje geschreven, en die ik
nu terugvond achter het titelblad. Mij dunkt, ik hoefde daar eigenlijk niet eens zoo
heel veel bij te voegen. Het is jammer dat de ‘uitgeverij’ (grappig woord! Zeker
gemaakt naar analogie van stalhouderij, reederij enz.) dit aardig romannetje niet op
wat beter papier heeft doen drukken en er over het algemeen niet een wat minder
‘goedkoop’ uiterlijk aan heeft gegeven; het zou dan allicht meer de aandacht getrokken
hebben. Deze Monteyne.... o, er zijn er zeker, hier in Holland, die hem al een
ouderwetschen schrijver zullen noemen. Hij is een leerling der fransche school van
realisten; het is Maupassant, het is misschien ook wel Tourgenjev, dien hij voortzet.
Een nieuwen kijk op de wereld, op ‘de vrouwen’, op de liefde, gaf hij ons inderdaad
niet. Maar zijn er modernere jonge romanschrijvers, die dat wél deden? Ik leerde ze
tot heden niet kennen.
Mij dunkt, Monteyne's vrouwefiguren, vlug en raak getypeerd, zijn beter dan zijn
mannen. Den Don Juan Dirk heb ik niet heelemaal in 't visier gekregen. En Nico,
den hoofdpersoon? Nu, ik zou zeggen, deze is wel scherp, maar niet objectief genoeg
geobserveerd. Te subjectief dus? Heeft de schrijver er wellicht zichzelf in willen
bewonderen of beklagen? Geenszins! Er is niet de minste kwestie van
zelfingenomenheid of zelfbeklag, van verpoëtiseering, van.... nu ja.... iets lyrisch aan
deze figuur. Integendeel. Het persoonlijke dat de schrijver er blijkbaar, haast al te
uitsluitend, in heeft willen uiten, is: zijn zelfhaat van overbewusten litterator. Lode
Monteyne is een zonder twijfel veel rijker, futtiger en moediger verteller dan de Nico
uit zijn boek. Maar ook Lode Monteyne zal zichzelven vaak en hevig geërgerd hebben
aan zijn eigen, onmiddellijk en onwillekeurig, tot ‘litteratuur’ verwerken van zekere,
toch zoo innige, gevoelens en ondervindingen. Hij zal deze wreede fnuiking, aan de
eigen spontaniteit gepleegd, hebben gehaat, ja veracht misschien. En hij heeft er zijn
zwakken, slappen, zelfs wat sulligen Nico mee opgescheept. Waarlijk niet te zacht,
niet barmhartig zelfs is hij met zijn hoofdpersoon omgegaan, en deze bangelijke
goeierd is er ons niet aantrekkelijker door geworden. Wij begrijpen eigen-
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lijk niet heelemaal hoe de mooie en verwende Eva zoo rasch op hem te verlieven
kwam. Of liever: wij begrijpen dat niet, wanneer wij het vermogen missen door
Monteyne's ietwat verbitterde visie héén te kijken naar den Nico, zooals hij zich aan
Eva kan hebben voorgedaan. En wanneer wij daarenboven niet denken aan Eva's
zoo begrijpelijken wrok tegen haar zurige halfzuster, Nico's vrouw, niet denken aan
de vrouwelijkste aller wraaknemingen, en aller triomfen.
Dit alles nu echter, in dit zoo verrassend goede romannetje, is, naar mijne
indrukken, nog te veel een geval gebleven, een ‘tranche de vie’, wel waarlijk in den
geest der laat-negentiende-eeuwsche litteratuur. Wat Lode Monteyne nog te leeren
heeft is de kunst van uitdiepen. Steeds aandachtiger, steeds dieper en kompleter dus,
moet hij zijn gevallen bekijken, en zoodoende trachten er iets algemeeners van te
maken. Ik zal de laatste zijn om te beweren, dat een romanschrijver zijn lezers de
moeite (en het intellectueel genot) behoort te ontnemen, zelf hun gevolgtrekkingen
te maken. Maar hij behoort hun de levensproblemen voor te stellen - uit te beelden
alsjeblieft! - in hun vollen omvang, hun volle diepte vooral. Zóó alleen kan een
romangeval als dit voor ons allen belangrijk, kan het een werkelijk groote gebeurtenis
voor ons worden.
Leeft deze grootere en diepere macht in den jongen Lode Monteyne? Wij zullen
het moeten afwachten. Maar dat met genegen belangstelling. Reeds nu telt hij mee,
deze jonge romanschrijver.
H.R.

Ernest Claes, Sichemsche Novellen. Leuven en Leiden, De Vlaamsche
Boekenhalle. Geen jaartal.
Een kostelijk bundeltje alweer van den in korten tijd bekend geworden, echt
vlaamschen humorist. Men zou soms zeggen: niet véél snaren heeft Claes op zijn
speeltuig. Maar die hij bezit zijn zoo zuiver gestemd. En in het algemeen: hij doet
het er toch maar mee; herhaald heeft hij zich zelfs totnogtoe niet merkbaar.
Dat deze S i c h e m s c h e N o v e l l e n eigenlijk geen novellen zijn, zullen wij
hierbij maar niet te hoog aanslaan. Hier in Holland zouden wij waarschijnlijk
gesproken hebben van: schetsen uit Sichem, of zoo iets. (Cremer's Overbetuwsche
Novellen waren wél novellen). Iets anders is, dat enkele van deze prozastukjes, zelfs
als schets beschouwd, wel zéér fragmentarisch zijn. Studies ware dan misschien het
juiste woord? Heelemaal zonder belang zijn zulke onderscheidingen niet; Johan de
Meester had gelijk erop te wijzen, onlangs in ‘De Gids’, dat wij toch eigenlijk wel
behoorden te komen tot juiste definities van de kunstsoorten, die wij beoefenen. Er
is b.v. iets zeer moois in, nu eens voorbedachtelijk
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een novelle te gaan zitten schrijven, een novelle zooals men meent dat die behoort
te zijn.
Maar laat ik, wat dit boekje van Claes betreft, nu nog alleen maar mogen zeggen:
Lezer, lees het, en amuseer er u mee. Lezers van Elseviers, herleest P a s t o r M u n t e ,
en geef dezen frisschen en echt humoristischen schrijver het
conventioneel-romantiekerige slot van zijn ‘novelle’ S t e g g e r .... stilletjes cadeau!
Wij kenden het hier al sedert.... ‘Teun de Jager;’ wij zijn er mee opgevoed.
Maar, ha! D e ‘M a m b e r s v a n ' t K o n s è l ’, dat 's andere kost. Welk een
tintelende, volbloedsche humor, kostelijk en kostbaar inderdaad! Claes is één van
Streuvels' beste volgelingen.
H.R.

Edith Werkendam, Het purperen levenslied. Amsterdam, Em. Querido,
1922.
Werk, dat vele vragen onbeantwoord laat. Vooreerst reeds door zijn titel. Het purperen
levenslied. Maar hoe deze klaarblijkelijk in onbeperkte algemeenheid bedoelde titel
te rijmen met het onmiddellijk daarna afgedrukte motto? ‘Où prenez vous’, aldus
vinden wij immers voorin, - ‘Où prenez vous que l'anormal pur ne vaut pas le normal
impur, que l'absolu dans la sincérité n'est pas préférable au hypocrisies qui ne
démontrent que l'impossibilité d'arriver à la vertu par les chemins ordinaires?’ En
hoe dit motto weder te rijmen met den inhoud van het boek, waar wij immers, in de
zes schetsen, waaruit deze bundel bestaat, eerder het ongewone, dat nog niet
abnormaal behoeft te worden genoemd beschreven vinden, dan het abnormale zelf?
Tenzij dan misschien in ‘Een gevonden Dagboek’ en in ‘Het Beeld’? Of, indien dan
het leed van den hartstocht in de enkele hier beschreven ongewone gevallen
‘abnormaal’ moet heeten, waarom drukt de titel niet uit, dat wij ons hier romdom
het afwijkende bewegen? En wat is dan, op dit terrein van in elk geval niet
alledaagsche manifestaties van den ingeschapen procreatie-drang, het ‘abnormale’?
Waar vangt het aan? Waar houdt het op? Is zijn algemeen kenmerk de niet altijd
artistiek-literair verantwoorde zwoelheid, die deze schetsen ons te suggereeren
trachten? En is, in het abnormale, het satanische en demonische element gelijk aan
de zwakke afglansen ervan in dit (men is geneigd te zeggen: onervaren) werk?
Vragen! vragen! En juist waar hier geen antwoord is, behoeven wij, dunkt mij,
niet te wanhopen. Satanisch, abnormaal, demonisch.... komkom, het is allemaal zoo
hevig en erg niet. Een meisje van zwoele fantasie dat haar minnaar vermoordt; eene
non, die een vondeling in hare cel opneemt en opvoedt als een meisje, terwijl het een
jongen is, aan wien zij waneeer hij volwassen is, zich overgeeft; een monnik, die een
natuurlijken
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drift koelt aan het marmeren beeld van eene godin, en door dit beeld, tijdens zijne
euveldaad, in een hevigen val verpletterd wordt.... nu ja, wij voelen het al: met zùlk
werk staan wij weder op den bodem van wel heel ouwerwetsche romantiek. Het
gansche denken en voelen dezer schrijfster, zooals dat zich aan ons openbaart in dit
boek, beweegt zich rond de voorstellingen, die ook in de middeleeuwen bijvoorbeeld
zoo menig geest bewogen hebben, rond verzoeking, zonde, duivel, verlossing, en
evenals uit de aan die geesten ontsproten kunstwerken, treedt ons ook uit dit werk
van Edith Werkendam de eertijds bijna uitsluitend bij monnikken voorkomende
opvatting van de vrouw als onrein vat vol lager lusten tegemoet - het is geen toeval,
geloof ik, dat een der hier geboden schetsen een monnik heeft als hoofdpersoon.
Ik ware dan ook geneigd het geval als niet zoo bijzonder belangwekkend aan te
slaan - dit werk kon mogelijk vrucht zijn van een in den grond christelijk en tot
ascetisme geneigd gemoed.... doch ik besef, dat in dezen modernen tijd, men
voorzichtig moet zijn met zulke onderstellingen, er is ook nog eene andere opvatting
mogelijk. Gesteld echter dat de eerste juist ware: hoe zwak ware dan dit geschrift
nog! Immers wij missen er volkomen, wat vroegeren geschriften soms ongewonen
glans verleend heeft, de schoonste gedachte der mystiek: die van een langzamerhand
opstijgen, eene gestadige loutering, een ontstijgen aan lust en verzoeking, een
verreinen van den geest door de beproeving.
Maar die andere opvatting! Zouden wij dáárnaar deze schrijfster moeten
beoordeelen, dan komen wij terecht bij een aphorisme van Nietzsche: Die modernen
Heiligen möchten wohl in der Maske von Lebemännern erscheinen! Boven werd
reeds even aangeduid welke gestalten deze schrijfster aantrekken - maar bij de
behandeling van haar stof, indien wij hier dan zouden moeten gelooven aan
geblaseerdheid, aan een gevoel van levens- of zinnen-moeheid, aan perversiteit
wellicht, of aan de verveling waaruit, naar het eigen getuigenis van Baudelaire, diens
‘Fleurs du mal’ zijn voortgekomen, - bij de behandeling van haar stof, behalve aan
diepte van mystiek aanvoelen, heeft het deze schrijfster toch vooral ontbroken aan
scherpe opmerkingsgave, aan verscheurdheid en vertwijfeling, aan de diep-flonkerende
donkergiftige zwoele phantasie! Zij werkt naar een heel eenvoudig recept: stelt een
mensch die verborgen of ondergehouden sexueele drift op een zeker oogenblik zoekt
te bevredigen, en zij ‘behandelt’ eigenlijk (en dit oppervlakkig!) slechts dat oogenblik,
maar niet wat daaraan is voorafgegaan. De Sphinx van deze schetsen g r o e i t niet.
Groeit niet uit, van het onbevredigde gemiddelde individu, tot de verschrikkelijke
Geheimenis die alles in zich bergt, hoogste verrukking en laagste lust, en is daarom
eigenlijk geen Sphinx meer. Hier ontbreekt het verdiept-zijn, de overgegevenheid,
en.... het enthousiasme;
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al te vaak immers bleef de schrijfster steken in eene hinderlijke, onmiskenbare,
daarenboven misschien specifiek vrouwelijke, belangstelling voor enkele verspreide
détails van de beschreven gevallen.
De literatuur kent enkele, voor immer stralende, vorsten-der-duisternis, die
hartstochtelijk ervaren hebben verborgen achter het masker van den dandy. Indien
Edith Werkendam bedoeld heeft als vrouwelijke dandy hen te evenaren, zoo moge
haar durf zijn te prijzen, zij heeft ons niet kunnen overtuigen. Werelden van
vertwijfeling en gebrokenheid, van verwording en verscheurdheid, van heldenmoed
en onverschrokkenheid scheiden haar van de groote Dandy's -: Baudelaire, deQuincey
en Poe, om kleineren maar niet te noemen..
D.TH.J.

Arthur van Schendel, Rose Angelique, Amsterdam, Meulenhoff, 1922.
Wat te zeggen van dit boek? Het is zoo onvatbaar als een wolk - men nadert - het
vernevelt.... en toch heeft men op een afstand de contouren gezien.
Hoe komt men voor zich zelf tot een zuiver begrip omtrent een boek als dit? Of
liever, hoe het te kwalificeeren? De grondtoon - de muzikale sfeer der ziel, onderkent
men eerst als een melodie, later beseft men haar als de beteekenis zelve, het eenige
waarom het in dit boek gaat.
Er is een lied van Peter Cornelius, dat geheel op één lange, droomerige toon
gezongen wordt tot het - tegen het slot - stijgt naar een hoogere, bijna triomfantelijke
eentonigheid. Hiermee zou men het boek van Van Schendel kunnen vergelijken.
Alleen is in het lied van Cornelius de spanning niet zoo gerekt en stijgt men sneller
tot het hoogtepunt.
Van Schendel heeft te veel gevergd van de suggestie der ijle aanduidingen,
waardoor de spanning zakt en een verwondering neerzijgt in wie luisterde.
‘Droomers der liefde’. Zoo drukte hij het uit. De droom - het is immer geweest
het eenige waarom hij zich bekommerde - de droom in de mensch die hem voert tot
een zwerftocht door het leven - een schijnbaar doellooze vaart - terwijl toch het hart
bij wijlen de zekerheid ervaart dat al het zoeken niet vergeefsch is. Wie zal de
schoonheid hiervan niet erkennen? Toch is het niet zóó, dat zulk een vaart door het
leven, onder de vlag van den grooten, machtigen droom, toch altijd een levensvaart
blijft, een voortdurend bestaan van ziel, hart en lichaam, een evolutie, een winnen
en verliezen, kortom een voortdurende bloei? Ondanks de een-tonigheid van den
droom, die de drijfveer mag zijn van een bestaan, breekt toch het leven van zijn dagen
in kleuren als prisma in het zonlicht.
Van dit licht, van die kleuren geeft Van Schendel in zijn latere werken
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te weinig. Het verheven doel, dat der suggestie van hoogere verlangens, is een axioma,
een starheid geworden, een angstige dwang, waaruit hij zich slechts zelden bevrijdt.
Waarom kan de stem van hem die onder den droom uitvaart niet menschelijk schreien
en menschelijk lachen? Waartoe die verneveling, die immers geen grooter diepte,
geen grooter schoonheid vermag te suggereeren? Hoe jammer is het wanneer die
vaagheid zoo uitgebreid wordt, dat zij eer den droom verstoort dan hem versterkt.
Men denkt telkens dat het in een geval als dit niet noodig zou zijn. Want Van Schendel
bezit toch eigenlijk juist wel het werkelijk besef van zielsschoonheid, hij kent de
beteekenis van den droom voor het leven, ook heeft hij de natuur zeer lief. Doch de
angst dezen droom - die hem meer waard is dan de werkelijkheid - te verliezen dreef hem tot een zekere krampachtigheid, waarmee hij dacht hem te behouden. Nu
is er waarheid in, dat juist de droom alle omgrenzing schuwt - ook Van Schendel
weet dat - hij zoekt daarom de teederste middelen, opdat de droom niet verstoord
moge worden en juist in die opzettelijkheid doolt hij. De fluistering van het hart, de
verlokking van den droom lijken hem zoo onvatbaar, dat hij slechts met ijle streken
hun contouren durft aangeven. Ik geloof echter dat deze angst onjuist is. De droom
kan grootscher worden, levendiger en toch even zuiver en schoon als daaronder zich
het leven in edele eerlijkheid ontplooit. Hoe schoon is het leven van een Rose
Angelique, gezien zooals Van Schendel het zag, een vrouwenbestaan - liefelijk en
ongerept van jeugd - gedreven naar de liefde eerst in engere, dan in wijdere beteekenis.
Een hart dat zich zelf trachtte te verstaan, dat zijn eigen waarheid wilde leeren kennen,
dat door geluk, smart en berouw stijgt naar een schoonheid van klaarder en gewijder
leven; ziehier het simpel motief van Van Schendel's verhaal. Schoon is het - gelijk
de schrijver deed - te doen begrijpen hoe reeds in de eerste jeugd, die drang onbestemd nog - in het kinderhart leeft en later verdonkert en langs zijwegen drijft
- tot moeizaam het eindelijke bezit van schuchtere droomverwerkelijking verkregen
wordt. Rust, geloof, teedere liefde - zij waren begin en einde. De weg daartusschen
echter wordt wel door ons begrepen - niet geheel en met ontroering beleefd; toch is
er iets dat boeit in de enkele aanduiding, die als een openbaring is. Ook is er van
onzuiverheid geen sprake, eer van over-fluistering.
Rose Angelique is een gedrevene. Handelen doet zij niet of nauwelijks. Haar
gevoelens zijn als sterren die vallen, heel haar verder bewustzijn is dat van een kind.
D a t is haar schoonheid - doch ook zulk een bestaan kan toch - door de verbeelding
van een bezield kunstenaar - het beeld geven van een menschelijker en rijker
bewustzijn. Ik weet het niet. Veel schoons gaf dit boek, iets edels ook - iets schuchters
en ook te véél, te krachtlooze schuchterheid.
J. DE W.
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A. Mankes-Zernike en R.N. Roland Holst, Jan Mankes. Utrecht, J.A.A.M.
van Es, 1923.
Toen ik in Juli 1920, kort na het overlijden van den zooveel belovenden schilder Jan
Mankes, hier ter plaatse hem in een uitvoerig artikel herdacht, kon ik daarin
vermelden: ‘Er bestaat plan een prachtuitgave te doen verschijnen met zooveel
mogelijk goede reproducties naar Mankes' werk. Van harte hopen wij dat deze uitgave
moge slagen en velen in de gelegenheid stellen, met zijn werk vertrouwd te geraken.’
In Maart van dit jaar, bij de opening der herinneringstentoonstelling in den
Utrechtschen kunsthandel, kon mevrouw Mankes ons mededeelen, dat de uitgave
van dit werk, dat vele reproducties zou bevatten, voorafgegaan door een
levensbeschrijving door haar zelf en een inleiding door Roland Holst, tot stand was
gekomen en in het najaar zou verschijnen. En thans ligt een bijzonder verzorgde
uitgave voor ons en kunnen wij aan een zeer groote collectie uitstekende lichtdrukken
de fijne kwaliteiten van Mankes' werk op nieuw waardeeren.
Waar de reproductie naar een schilderij, door gemis aan kleur, en kleurverhouding,
dikwijls veel doet verloren gaan, daar hangt het toch wel van het werk zelf af of de
foto-mechanische weergave ons nog een goeden indruk ervan geeft. En nu maakt
juist het teekenachtige in Mankes' schilderijen, want hij teekende ook met zijn penseel,
dat ze over het algemeen goed reproduceeren. Ook de toon der schilderijen, als in
de witte geit, het fleschje, het boekje, e.a. is fijn en teer gebleven.
Voor wie de schilderijen zelf kent, zijn deze afbeeldingen heerlijke herinneringen,
en die ze niet kent, zal toch een indruk van zuiverheid, van stille rust, van voorname
beschaving er uit mede nemen. D i t was ook de bedoeling, dat zijn werk, zij het dan
slechts op deze wijze, een genot voor velen zou zijn.
Maar ook de levensbeschrijving kan voor velen méér zijn dan bevrediging van
een, zij het dan ook gepaste, nieuwsgierigheid.
Wij lezen er uit hoe de vaste overtuiging in zijn werk hem den moed gaf om,
ondanks tegenspoeden, door te blijven werken. Hoe in weerwil eener wankele
gezondheid hij telkenmale weer kracht in en tot zijn werk vond. Hoe hij in zijn
grafischen arbeid meer en meer een uitdrukkingsmiddel zag, dat hij leerde
beheerschen, en zijn houtsneden raker van karakter werden.
Door die levensbeschrijving, waarin met dankbaarheid melding gemaakt wordt
van den sympathieken steun dien de jonge Mankes van een Haagschen kunstminnaar
ondervond, leeren wij ook het ontstaan van vele schilderijen kennen; en ook hoe
uiterst nauwkeurig hij zijn werk verzorgde. Wij kunnen ons zoo langzamerhand een
beeld vormen van den schilder en met de reproducties erbij, zien wij hem met zijn
uil, zijn witte muizen, zijn aquarium en wat dies meer zij.
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Zoo sluit de tekst zich wonderwel aan bij de prenten, en Roland Holst's kenschetsing
van het werk, onder den titel: ‘De schoone beperkingen in de kunst van Jan Mankes’
completeert het beeld van den te jong gestorven kunstenaar.
Het is een boek geworden, eenvoudig en onopgesmukt, zooals het werk van Mankes
zelf - uitgegeven met zorg en liefde, als bestemd voor hen wien het beschouwen van
zijn kunst oogenblikken van zeldzaam genot geeft.
R.W.P. JR.

J.W.F. Werumeus Buning, Het Tooneeldécor (De Toegepaste Kunsten in
Nederland), Rotterdam, W.L. en J. Brusse's Uitg. Mij.
Dit deeltje van een serie monografieën over sier- en nijverheidskunst (zoo ooit dan
diende hier het jaartal van uitgave genoemd te worden) verschijnt op een tijdstip,
waarbij de serie experimenten op het gebied van tooneelbouw en décor, die er in
behandeld wordt, schijnt te zijn afgebroken, en een nieuwe periode van experimenten
aanbreekt. Wel een heel belangrijk tijdstip dus.
Hoewel ‘het tooneeldécor’ een deeltje is van een serie aan sier-en nijverheidskunst
gewijde boekjes, zal de schrijver wel de eerste zijn om mij toe te stemmen, dat het
tooneeldécor geen kunstnijverheid is, en slechts leven heeft als deel van de
tooneelkunst. Zoo goed als de schouwburg zelf een deel van de tooneelkunst - ‘de
kunst van het theater’ - is.
Toen, nog geen twee jaar gelden, de schrijver van dit boekje en ik als helpers dienst
deden van Lensvelt en Wijdeveld bij het organiseeren van de Internationale
Theatertentoonstelling (hij zelf ijverigste en kundigste helper) scheen het, alsof deze
tentoonstelling, voor zoover het de Hollandsche tooneelarchitectuur betreft, zoo iets
als een mausoleum zou zijn. Er werd weinig meer gedaan, en vooral: wat men deed
was los van elk groot pogen. Lensvelt was in Veere kool gaan planten, Wijdeveld
na enkele proefnemingen met Verkade, tooneelarchitect zonder emplooi, terwijl zijn
voortreffelijk ontwerp voor verbouwing van het Panorama te Amsterdam scheen (en
nog schijnt) onuitgevoerd te blijven. Maar ziet, er zijn sedert weer andere dingen
gebeurd, en hoewel het hier in hoofdzaak ‘expressionistische’ uitingen betreft, en ik
expressionisme, zijnde van anarchistischen oorsprong, gevaarlijk acht voor het
tooneel, zijn zij kenteekenen van leven, van idealen en van hoop.
De kern van Buning's oordeel over het huidige theaterwezen, dat door het knappe
werk van Lensvelt, Verkade, Wijdeveld en anderen niet kon worden hervormd zooals
dat moest (en zij zelf weten dat zeer wel) is te vinden in deze zinsnede:
‘Dit (hedendaagsche) tooneel is een machinekamer, die telkens zoo goed mogelijk
gerestaureerd wordt.’ - Dit is de verkeerde wereld. Niet
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de kern van het dramatische: spel en spelers, beheerschen hier het geheel, maar de
eischen van een verouderd theatersysteem. Het Grieksche tooneel, het
Shakespearetooneel, hebben een vasten architecturalen vorm, die ontstaan is uit de
behoeften van speler en spel. Alle mogelijkheden zijn vast, de tekst is berekend op
de tooneelruimte en het décor heeft niet meer te zijn dan een aanvulling.
Thans echter rust op het décor de al te zware taak om alles te herstellen wat er aan
dezen tooneelbouw hapert en bij elke opvoering de ruimte te scheppen, waarin de
regisseur zich het spel denkt, waarin de speler bewegen moet. Die ruimte verandert
volgens de behoeften van ons repertoire, met den dag.’
Het boekje is een steeds critisch blijvende geschiedenis der reeks proefnemingen,
ongeveer gedurende de laatste vijf en twintig jaar, op het gebied van tooneelbouw
en décor gedaan. Van een ‘ontwikkeling’ kan, zooals door dit werk, vrucht van veel
studie, onderzoek en nadenken, wel zeer duidelijk wordt bewezen, geen sprake zijn.
Als men ziet hoe de geschiedenis verloopt, ziet men eerst de (aan kunstnijverheid
verwante) decoratiën van Antoon Molkenboer, dan weder het naturalistisch décor
van de Tooneelvereeniging, dan verschijnt de Elckerlijk van Royaards en Verkade,
dan Verkade's eigen ontwerpen, dan, door elkaar heen, en zonder onderling verband,
de tooneelbouw van Roelvink, Van Moerkerken, Roland Holst, Lensvelt.
Hoe Buning steeds critisch blijft, ziet men het best uit zijn rake critiek van de
Elektra-opvoering, een hoogelijk te waardeeren en gewaardeerd werk, waarin hij het
wraakt, dat daar de paleispoort, ‘het middelpunt van het paleis, de poort als het ware
van leven en dood,’ in een hoek was gezet. ‘De wraak wordt hier min of meer ter
zijde geschoven’ en zoo ‘school het noodlot achter een bronzen deur die men niet
zag!’
Dit is een van de beste stukken van dit kundig werkje, waarin bibliografie en
aanteekeningen van groote belezenheid over het onderwerp getuigen, een belezenheid,
die het eigen oordeel niet vergroef. De eenige aanmerking, die ik zou willen maken,
is dat het betoog niet dikwijls tot zulk een klare beeldspraak wordt opgevoerd als in
dat geval van Elektra, en de schrijver nog wel eens zijn gedachtengang wringt in een
vorm, waarin de meegaande lezer even dreigt vast te loopen. Eenvoud in den stijl is
geen armoede in de gedachte, en wanneer de schrijver dien overal bereikt had, zou
zijn baanbrekende en liefdevolle arbeid nog doeltreffender zijn geweest. Wat er in
dit opzicht wel eens aan dit boekje hapert, wordt echter goed gemaakt door de
conslusie, die tevens bewijst hoe weinig deze monografist zich op het bijzondere
heeft blind gestaard: ‘En wie wat voor de ontwikkeling van het Nederlandsche
tooneeldécor wil doen, doet het beste een tooneelspel te schrijven of tot opvoering
te brengen, dat zich niet al te zeer om den bestaanden schouwburg bekommert, en
het overige aan zijn medewerkers over te laten.’
C.V.
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Jubileum-tentoonstelling Th. A.C. Colenbrander te Amsterdam.
Het is ruim dertig jaar geleden dat de toenmalige directeur van de
kunstnijverheidsschool te Amsterdam, de heer R.J. de Kruyff mijn aandacht vestigde
op het aardewerk dat Colenbrander op Rozenburg maakte. Opvallend was het wel,
in een tijd toen men ornament beschouwde als het naast elkaar plaatsen van eenigszins
symmetrisch vervormde blaadjes en bloemetjes, dat een fijnzinnige geest als die van
De Kruyff, misschien onbewust, de schoonheid van Colenbranders werk meer voelde
dan hij haar had kunnen beredeneeren en ons er van overtuigen.
Trouwens in het ornament-systeem van toen (en van nu zelfs nog) is geen plaats
voor Colenbranders werk. En.... misschien was dit wel een deel van zijn bekoring,
dat het versieringen waren, die niet riekten naar de teekentafel, niet op het papier,
met driehoek, liniaal en maatstok, ontworpen waren, maar op het voorwerp zelf, als
het ware spontaan, ontstaan.
Hoewel regelmaat, rythmiek en eurythmiek een zekere rust geven, kunnen zij ook
tot verveling leiden, terwijl de verrassende fantasie van een kunstenaar als
Colenbrander u telkens voor nieuwe vondsten van lijn en kleur plaatst. Zijn werk
doet grillig aan, men heeft op het eerste gezicht geen houvast aan zijn figuren maar
v o e l t toch de rust, het evenwicht. Men heeft wel eens willen beweren, dat de kleur
de grootste charme was van Colenbranders werk en voor hemzelf zal het zoeken....
en het vinden van een mooie kleur, zooals die in enkele schotels en vazen opmerkelijk
is, de grootste voldoening geweest zijn, maar de hoeveelheid van die kleur, de plaats,
de vorm, de harmonie met de omgevende kleuren, ziedaar tal van onderdeelen, die
van niet minder belang zijn. Het is dan ook wel degelijk naast de kleur en de
kleurverdeeling, het eigenaardige arabesk-achtige ornament dat het werk van
Colenbrander typeert. En in dit zeer persoonlijke ornament merken wij de ontzaglijke
fantasie van den maker op, want hoe schijnbaar van zelf-ontstaan, als lustig en vlot
daarheen geslingerd, ligt aan al die versieringen een beschouwing der natuur ten
grondslag. Soms is het de indruk die bloemen, bladen, een ondergaande zon, een
moeras, op den kunstenaar maken, en zouden wij het
in-ornament-getransponeerde-impressies kunnen noemen, een ander maal zijn het
de vormen en kleurschakeeringen der dingen zelf, die hem aanleiding geven tot lijn
en kleurcombinaties.
Hoe ook echter, in al zijn werk toonde Colenbrander zich een zeer persoonlijk
kunstenaar, die wars van mode of moderne opvattingen zijn eigen weg ging en ons
aardewerk gaf dat de groote verdienste had, evenals het Japansch, het Perzisch,
van-alle-tijden-te zijn.
Dat zijn arbeid aan de fabriek van Rozenburg deze een bijzondere reputatie
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JAN MANKES. WITTE HAAN (SCHILDERIJ).
(COLLECTIE M.J. TIELE, DEN HAAG).

F. LENSVELT. VOORONTWERP ELECTRA.
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TH.A.C. COLENBRANDER. KASTSTEL ‘ROZENBURG’. HAAGSCHE GEMEENTE-MUSEUM.
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bezorgde onder de kunstvrienden, is zeker een verdienste die ruim opweegt tegen de
weinige belangstelling die het groote publiek toenmaals nog voor zijn werk koesterde.
Colenbrander was zijn tijd vooruit, en de periode van het rationalisme in de
moderne interieurkunst, het tijdvak van de vierkantjes en stipjes als ornament was
te dor-principieel om de fantasie van een virtuoos als Colenbrander te kunnen volgen.
Daarbij komt dat zijn kunstenaarschap zich verzette tegen massaproductie en alleen
datgene wat uit den oven kwam en zijn volmaakte goedkeuring had in den handel
gebracht mocht worden. De schijnbare toevalligheid van lijn en kleur werd dus wel
zeer vast beheerscht door het inzicht van den maker, die iedere kleine afwijking als
een onjuistheid aanmerkte.
De Rozenburgsche periode, wij weten het, duurde helaas niet lang en jaren later
sloot ook de fabriek hare deuren. Slechts de herinnering en de talrijke proeven waarop
Dr. van Gelder voor het Haagsche Museum de hand heeft kunnen leggen, zijn ons
overgebleven.
Na den Rozenburgschen tijd heeft Colenbrander nog eenige jaren in Gouda
ontwerpen uitgevoerd kunnen krijgen; maar ook dezen arbeid is gestaakt.
Het moet wel ontmoedigend geweest zijn voor een kunstenaar die zich zelf zoozeer
bewust was van hetgeen hij wilde - want overzien wij, zooals thans op de
tentoonstelling in het Stedelijk Museum, zijn geheele oeuvre, dan loopt daar een
vaste lijn door - dat geen fabriek het uitvoeren van zijn ontwerpen aandurfde.
En t o c h werkte hij voort, bleef hij aan den gang en plots zien wij den
tachtigjarigen met jeugdigen moed en frisschen geest weer opduiken.
De Arnhemsche fabriek ‘De Ram’ heeft hem in staat gesteld aldaar zijn werk te
doen uitvoeren. En het is alsof zijn werklust zich verdubbelde, alsof zijn fantasie nog
meer gerijpt is.
Bezien wij nu dit laatste werk, dat Colenbrander voor de fabriek ‘de Ram’ maakte,
in verband met zijn Goudsche en Rozenburgsche, dan merken wij op dat met kleine
wijziging zijn versieringswijze, zijn ornamentvorming hetzelfde karakter behouden
heeft.
Colenbrander wist van den beginne af wat hij wilde, hij zag zijn weg voor zich slechts de drang der noodzakelijkheid dwong hem tot stilstaan, maar daarna ging hij
in dezelfde lijn verder, en nog weer zien wij den twee-en-tachtig-jarigen kunstenaar
in dezelfde richting voortgaan.
Mij dunkt in deze tijden van mode-gedoe en succes-najagen, is een figuur als die
van Colenbrander een voorbeeld voor den jongen kunstenaar.
Hij staat daar als een monument van kracht en overtuiging, als een kunstenaar die
noch ter rechter noch ter linker zijde wijkt; voor wien zijn werk het eenigste is, dat
voor hem alles beheerscht.
En dit werk - het is voor ons een schat, een kostbaar bezit, dat de
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jongeren misschien pas na jaren zullen waardeeren; maar juist d i t maakt mede de
belangrijkheid ervan uit, omdat het, evenals alle goed werk, niet aan een periode
gebonden is, niet een tijdelijke appreciatie geniet, maar van-alle-tijden is.
R.W.P. JR.

Hedendaagsche kunst in het Centraal Museum te Utrecht.
Dikwijls is er in Utrecht sprake geweest van een museum voor moderne kunst. Daar
dit voorloopig wel tot de vrome wenschen zou blijven behooren, heeft, ongeveer een
half jaar geleden, het Centraal Museum eenige zalen daarvoor beschikbaar gesteld.
Gebrek aan geld om uit eigen middelen een goede collectie aan te koopen noopte er
toe aan particuliere bezitters te vragen, tijdelijk, liefst voor een half jaar, kunstwerken
in bruikleen te geven, welke daarna weer met andere zouden verwisseld worden. De
collectie die daarop in deze zalen verscheen, vertoonde een uitstekend gehalte, al
kon men voor een vertegenwoordigende tentoonstelling, van een enkel, hoezeer
voortreffelijk kunstenaar, minder, van anderen typischer voorbeeld verlangd hebben.
Vertegenwoordigd waren: Toorop, Verster, Voerman, Breitner, Isaäc Israels, Tholen,
Karsen, Konijnenburg, v.d. Leck, Mankes, Gestel, Jan Sluiters, Zandleven, Dijsselhof,
Mendes da Costa, Zijl, en van de ouderen Van Gogh en Jongkind. Daarbij sloot aan
de zaal, waar reeds eenige moderne bezittingen van 't museum aanwezig waren, als
o.a. Van der Valk, Bauer, Roelofs, een enkel der Haagsche school, doch onvoldoende
om hiervan een juisten indruk te geven. Bij verdere keuze schijnt het mij dan ook
gewenscht een enkel van de beste werken van deze kunstenaars ten toon te stellen,
waarvan het publiek, vooral hier te Utrecht, de slechte imitaties maar al te veel te
zien krijgt.
Opdat steeds nieuwe keuze mogelijk zal zijn en deze met oordeel kan geschieden,
heeft zich dezer dagen op initiatief van den directeur van het Museum een Vereeniging
gevormd: ‘De Utrechtsche Museum-vereeniging van Hedendaagsche Kunst’, waarvan
behalve de Directeur, Mr. W.C. Schuijlenburg, en de Conservatrice jonkvr. C.H. de
Jonge, eenige kunstzinnige, en naar men meent, bevoegde Utrechtenaars, het bestuur
vormen. Deze vereeniging zal ook kunstwerken aankoopen, die dan in de daartoe
bestemde museumzalen zullen geplaatst worden, terwijl ook wat aan het museum
wordt geschonken, na, door de daartoe aangewezen leden van het Bestuur gekeurd
te zijn, hier te zien zal wezen.
Hoezeer deze wisselend-voortdurende kunsttentoonstellingen van belang zijn voor
het Utrechtsche publiek, dat op deze wijze een keur der beste werken der
hedendaagsche kunst kan genieten, is te begrijpen. Doch hoevelen zullen genieten,
kúnnen genieten, kunnen kijken? Het ge-
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wone publiek, ik was er getuige van, rent deze zalen, j u i s t d e z e , door, tenzij men
door iets vreemds getroffen werd en lachend stilstaat. En dit is niet alleen aan de
onontwikkeldheid van het publiek te wijten, doch voor een deel het gevolg hiervan,
dat deze zalen zonder overgang bij de andere zalen van het Museum aansluiten. Want
in het Utrechtsch Centraal Museum, die eenheid, zonder ware eenheid, van
verschillende collecties, is toch in hoofdzaak de h i s t o r i s c h e lijn gevolgd, terwijl
men hier uitsluitend van a e s t h e t i s c h principe uitgaat. De geest van den bezoeker
is in de andere zalen ingesteld op het kijken naar het merkwaardige, of, indien meer
ontwikkeld, naar het historisch eigenaardige, en komt dan plotseling in zalen waar
niets z.g.n. merkwaardigs hem boeit, waar dus ook alleen het eigenaardige hem
treffen zal.
Ik persoonlijk zou daarom meer voelen voor een apart gebouw, en in deze zalen
gaarne een zeer noodige aanvulling zien van onze 17e eeuwsche kunst, waarvan de
zich hier bevindende schilderijen een zwak en eenzijdig beeld geven. Indien dit door
aankoop niet mogelijk is, waarom dan niet door bruikleen van de grootere musea,
welke toch hun beste werken zelfs tijdelijk buitenslands zenden?
Nu noch 't aparte gebouw, noch deze m.i. aan te bevelen gewoonte, bij de musea
bestaat, en de moderne kunst-expositie in deze zalen ongetwijfeld groot aesthetisch
nut k a n hebben, zou men aan het genoemde bezwaar wellicht eenigszins tegemoet
komen door een afsluitend gordijn en een opschrift: ‘Zalen van de
Museum-Vereeniging voor hedendaagsche kunst’, opdat misschien enkele der
museumbezoekers vóór den toegang bezinnend stilstaan.
C.v.H.

Arnold Pijpers en Aart van Dobbenburgh bij Everts te Rotterdam.
Litho's en batik's waren door elkaar in de kunstzaal Everts geëxposeerd. De artistiek
omlijste drukken, zwart en wit, en zwart en beige, de meeste in een mooie verdeeling
van licht en donker op den steen gebracht, vormden daar met de soepele zijden stoffen
in fletse, harmonische tinten, die over tafels, banken en schoorsteen lagen gedrapeerd,
een behaaglijk en fraai geheel.
Geestelijke verwantschap bestaat er tusschen de uitingen van den jongen batiker
Arnold Pijpers en den lithograaf en houtsneekunstenaar Aart van Dobbenburgh,
beiden leerlingen van den heer J.B. Heukelom aan de Quellinusschool te Amsterdam,
thans te Bentveld op eenzelfde atelier hard aan het werk. Beiden zijn zij kleurgevoelig
en hebben, te oordeelen naar een teekening waarin de lithograaf zich in pastel uit,
hetzelfde palet. Beiden hebben zij niet alleen liefde voor het plantenrijk en ontleenen
daaraan hun motieven, er is tevens een streven in den een zoowel als in den ander,
om de natuurlijke vormen los te laten, en daaraan alleen
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een zeker versierings-karakter of stemming-verwekkend beeld te ontleenen.
In de gemeenschappelijke behoefte van deze teekenaars om van den natuurlijken
vorm af te wijken, ligt tevens het essentieele verschil van hun werk verborgen. Hier
is de grens waar hun wegen zich scheiden, daar elk styleert naar de eischen van het
materiaal dat hij behandelt en het doel dat hij beoogt.
Voor Arnold Pijpers, die een versierend kunstenaar is, die kussens, sjaals, tafelen schoorsteen-kleeden ontwerpt en luchtige lapjes om over een theeblad te gooien
en die dus zuiver ornamenteel te werk gaat, voor hem is het motief inderdaad niets
anders dan een gedachten-uitgang, waaruit zijn in lijnen en kleuren opgebouwd
ornament ontstaat; het is de grond-idee die het karakter van zijn versiering aangeeft,
waaruit zekere ornamenteele lijnengang, zekere vlak- en kleur-combinatie ontstaan.
De grafische kunstenaar daarentegen is gebonden aan het kleine vierkant,
waarbinnen hij teekent, en waarop hij m e t de uiting van zijn gevoelens en gedachten
tevens zich te houden heeft aan de impressie welke de natuur op hem maakte, want
zoodra hij de n a t u u r , die de goddelijke bron van zijn emotie was, op zij zet en
totaal verloochent, verliest hij alle gezichts- en begrips-contact met anderen. Of de
decoratieve waarde van de plaat moet van dien aard zijn dat zij uitsluitend op en om
zichzelf belangwekkend is; dat zij dusdanig expressief òf schoon is, door kleur- of
lijn- of ruimte-verhoudingen, dat zij uitsluitend daardoor tot ons gevoel spreekt; òf
de plaat moet ons nog iets anders dan decoratieve schoonheid geven en hiertoe is
noodig dat wij begrijpen kunnen wat wij zien. Dit nu is met Dobbenburgh's abstracties
niet het geval. Er zijn van dezen overigens knappen bloemteekenaar een paar litho's,
‘crocus’ genaamd, die ons niets zeggen. Waar niets in is van de eigendommelijke
schoonheid der bloem, noch ook iets expressiefs mee werd uitgedrukt, als
wit-en-zwart-verdeeling, hetgeen wel het geval is met eenige houtsneden.
In den Rhododendron en in den Kastanjetak heeft de teekenaar zonder den
natuurvorm te verloochenen, dezen getransponeerd tot een expressieve en
karakteristieke wit-en-zwart-verdeeling, welke tevens decoratief werkt aan den wand.
Beschouwen we nu de gebatikte lappen van Arnold Pijpers. Slechts hier en daar
herkent men een aan het plantenrijk ontleend motief, doch d e schoonheid van dit
werk is de geheel vrije, onsymmetrische ornamentatie; de ingewikkelde en toch
steeds evenwichtige en rustige lijnengang, in immer harmonieuse verscheidenheid
van tinten gehouden.
Aart van Dobbenburgh heeft tevens eenige composities van koppen op steen
geteekend, waarin het mooie sentiment dat hij bedoelde te geven, door onvoldoende
beheersching der vormen nog niet tot uiting kwam.
A.O.
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