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[Deel LXVII]
Inhoud van Deel LXVII.
BEZIELING, door JENNY MOLLINGER

Bladz.
253

BOUWWERKEN EN TUINEN DER
GROOT-MOGOLS, door EMILIE VAN
KERCKHOFF, met 20 illustraties

233, 303

CAMBELLOTTI (DIULIO), door RO
VAN OVEN, met 5 illustraties

297

CHARLES D'ORLÉANS, door HÉLÈNE 180
SWARTH
DE ILLUSIE, door ELISABETH ZERNIKE 398
DE JAARDAG, door NAN COPIJN

203

DE STRAAT, door INA BOUDIER BAKKER

52, 107, 181

DE VREEMDELING, door WILLEM VAN 346
EXTER
DE ZAAIER, door MARTIN BEVERSLUIS 395
DONGEN (KEES VAN), door LEO
225
FAUST, met portret en 9 andere illustraties
DOTTERBLOEMEN IN DE
254
ENGADINER BOSSCHEN, door JENNY
MOLLINGER
DRIE LIEDJES, door P.C. BOUTENS

100

FATMA, door SIEGFRIED VAN PRAAG

260

GEDENKSCHRIFTEN (UIT MIJN),
door L. VAN DEYSSEL, Kindertijd Hilversum (1864-1870)

33, 125

HET GALGEMAAL, door JUZO
ALEXANDROFF

327

HET HART, door JOS. PANHUYSEN Jr.

202

HET LANDJUWEEL, door JAN PRINS

323

HOOP, door ENNY VAN ESSEN

255

ISRAËLS (HERINNERINGEN AAN
JOSEF) BIJ ZIJN HONDERDSTEN

90
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GEBOORTEDAG, door MAX EISLER,
met 10 illustraties
JAPANSCH MEISJE, door HÉLÈNE
SWARTH

31

KERKELIJKE BOUWKUNST (TWEE 245, 388
EEUWEN) IN VLAANDEREN EN
BELGISCH BRABANT, door Ir. J.H.
PLANTENGA, met 21 illustraties naar
foto's van den auteur
KLASSIEKE EN KLASSICISTIESE
KUNST, door E.H. KOREVAAR HESSELING, met 15 illustraties

376

KRONIEK

67, 139, 211, 283, 355, 427

KUNSTLIEVENDE VORSTEN UIT
17
ITALIËNS VERLEDEN, door Dr.
RAIMOND VAN MARLE, IV. Het Hof van
Ferrara in de XVe eeuw, met 16
illustraties
KUNSTNIJVERHEID (DE
103
INTERNATIONALE
TENTOONSTELLING VAN) TE
MONZA, door FRANCESCO SAPORI, met
3 illustraties
LENTEMORGEN, door ADOLF TEN
HAGHE

210

MAILLOL (BIJ ARISTIDE), door
1
W.F.A. ROËLL, met portret en 6 andere
illustraties
NEDERLANDSCHE CARICATUUR 316
(NADERE NOTITIES OVER), door
CORNELIS VETH, IV. Geestigheid en boert
in stadsgezicht, genre en portret, met 7
illustraties
OVERGAVE, door H. VAN ELRO

340

PETERKE, door LAURENS VAN DER
WAALS

341

PIETERTJE, door JUUL ROGGEVEEN

404

REGEN, door HÉLÈNE SWARTH

32

REICH (DE COLLECTIE), door Mr.
H.F.W. JELTES, met 21 illustraties

6, 161

SCOREL (JAN VAN) EN DE
ITALIAANSCHE KUNST VAN ZIJN

81, 171
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TIJD, door G.J. HOOGEWERFF, met 26
illustraties
SENF (L.) door P.C. HAMBURG, met 4
illustraties

369

SJEERNARK, door J.W. DE BOER

267

STERRENACHT, door JUUL
ROGGEVEEN

354

TERMOTE (DE BEELDHOUWER
ALBERT), door R.W.P. DE VRIES Jr.,
met portret door Maurice Sijs en 12
andere illustraties

153

UITTOCHT, door H. VAN ELRO

339

VAN ANNE-MIEKE, door LODE
ZIELENS

419

VOORJAAR, door JAN J. ZELDENTHUIS 201
ZOO LAG DE HEIL'GE MORGEN
WIT, door H. BAART DE LA FAILLE WICHERS HOETH

200

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

π4

Alphabetische lijst der medewerkers.

ALEXANDROFF (JUZO) HET GALGEMAAL

Bladz.
327

BAART DE LA FAILLE ZOO LAG DE HEIL'GE
- WICHERS HOETH (H.) MORGEN WIT

200

BEVERSLUIS (MARTIN) DE ZAAIER

395

BOER (J.W. DE)

SJEERNARK

267

BOUDIER - BAKKER
(INA)

DE STRAAT,

52, 107, 181

BOUTENS (P.C.)

DRIE LIEDJES

100

COPIJN (NAN)

DE JAARDAG

203

DEYSSEL (L. VAN)

UIT MIJN
33, 125
GEDENKSCHRIFTEN,
KINDERTIJD - HILVERSUM

EISLER (MAX)

HERINNERINGEN AAN
JOSEF ISRAËLS

90

ELRO (H. VAN)

OVERGAVE

340

ELRO (H. VAN)

UITTOCHT

339

ESSEN (ENNY VAN)

HOOP

255

EXTER (WILLEM VAN) DE VREEMDELING

346

FAUST (LEO)

KEES VAN DONGEN

225

HAGHE (ADOLF TEN)

LENTEMORGEN

210

HAMBURG (P.C.)

L. SENF

369

HOOGEWERFF (G.J.)

JAN VAN SCOREL EN DE
ITALIAANSCHE KUNST

81, 171

JELTES (Mr. H.F.W.)

DE COLLECTIE REICH

6, 161

KERCKHOFF (EMILIE
VAN)

BOUWWERKEN EN TUINEN 233, 303
DER GROOT MOGOLS

KOREVAAR HESSELING (E.H.)

KLASSIEKE EN
KLASSICISTIESE KUNST

376

MARLE (Dr. RAIMOND KUNSTLIEVENDE VORSTEN 17
VAN)
UIT ITALIËNS VERLEDEN,
IV
MOLLINGER (JENNY)

BEZIELING

253

MOLLINGER (JENNY)

DOTTERBLOEMEN IN DE
ENGADINER BOSSCHEN

254

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

OVEN (RO VAN)

DIULIO CAMBELLOTTI

297

PANHUYSEN Jr. (JOS.)

HET HART

202

PLANTENGA (Ir. J.D.)

KERKELIJKE BOUWKUNST 245, 388
IN VLAANDEREN

PRINS (JAN)

HET LANDJUWEEL

323

PRAAG (SIEGFRIED
VAN)

FATMA

260

ROËLL (W.F.A.)

BIJ ARISTIDE MAILLOL

1

ROGGEVEEN (JUUL)

PIETERTJE

404

ROGGEVEEN (JUUL)

STERRE-NACHT

354

SAPORI (FRANCESCO) TENTOONSTELLING VAN
KUNSTNIJVERHEID TE
MONZA

103

SWARTH (HÉLÈNE)

CHARLES D'ORLÉANS

180

SWARTH (HÉLÈNE)

JAPANSCH MEISJE

31

SWARTH (HÉLÈNE)

REGEN

32

VETH (CORNELIS),

NADERE NOTITIES OVER 316
NEDERL. CARICATUUR, IV

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

DE BEELDHOUWER
ALBERT TERMOTE

153

WAALS (LAURENS
VAN DER)

PETERKE

341

ZELDENTHUIS (JAN J.) VOORJAAR

201

ZERNIKE (ELISABETH) DE ILLUSSIE

398

ZIELENS (LODE)

419

VAN ANNE-MIEKE

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

π5

Inhoud van de kroniek.

ARONDEUS (DE ZACHARIA VAN
WILLEM), door A.O., met 1 illustratie

Bladz.
149

BAKELS BIJ KLEYKAMP, DEN
361
HAAG, door J. DONA, met 2 illustraties
BASTERT (N.) EN JAN VAN ESSEN 289
IN ‘ARTI’, AMSTERDAM, door R.W.P.
Jr., met 1 illustr.
BAZEL (IN MEMORIAM K.P.C. DE) 75
1869-1923, door JAN WILS, met portret
van teekening van GEORGE RUETER.
BAZEL (GLASWERK VAN DE) EN
HOUTSNEDEN EN TEEKENINGEN
VAN M.C. ESCHER IN ‘DE
ZONNEBLOEM’, DEN HAAG, door
J.D., met 1 illustratie

439

BERG (WILLEM VAN DEN) IN DE
KUNSTZAAL EVERTS,
ROTTERDAM, door A.O., met 1
illustratie

291

BISSCHOP - ROBERTSON (SUZE) IN 151
‘VOOR DE KUNST’ TE UTRECHT,
door C.v.H.
BOEKBESPREKING, door H.R.,
D.TH.J., J. DE W., R.W.P. Jr. en ANNE
HALLEMA

67, 139, 211, 283, 355, 427

BONNET (RUDOLF) BIJ KLEYKAMP, 293
DEN HAAG, door J.D., met 1 illustratie
BOUTEN (ARMAND) EN H. BOUTEN 440
- KOREVAAR BIJ HEYSTEE,
AMSTERDAM, door R.W.P. JR.
BRYKS (ARTHUR) IN ‘DE
438
VUURSLAG’, DEN HAAG, door J.D.,
met 1 illustratie
CHABOT (H.) door A.O., met 1
illustratie

366

EEKMAN (GRAPHISCH WERK VAN) 79
IN ‘DE ZONNEBLOEM’, DEN HAAG,
door P.C.H.
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GOTH (MAURICE) EN SARI GOTH 433
BIJ ESHER SURREY, DEN HAAG,
door Dr. MAGDA RÉVÉSZ - ALEXANDER,
met 3 illustraties
GRAAG (JULIE DE), OVERLEDEN 294
FEBRUARI 1924, door B.v. Hasselt, met
1 illustratie
HERWIJNEN (JAN VAN) IN DEN
78
ROTTERDAMSCHEN KUNSTKRING,
door A.O.
ISRAËLS (JOSEF) TENTOONSTELLING IN DE
LAKENHAL TE LEIDEN, door J.S.

222

ISRAËLS (JOSEF) TENTOONSTELLING IN HET
GEMEENTE-MUSEUM VOOR
MODERNE KUNST TE
'S-GRAVENHAGE, door P.C.H.

223

KLERK (IN MEMORIAM M. DE),
75
1884-1923, door JAN WILS, met portret
LEBEAU (CHRIS) IN DE LAKENHAL 365
TE LEIDEN, door J.S.
MOOJEN (P.A.J.) BIJ KLEYKAMP,
DEN HAAG, door J.D.

439

MOOR (P.C. DE) BIJ F. BUFFA, TE
AMSTERDAM, door R.W.P. Jr., met 2
illustraties

217

‘NAAKT’ (TENTOONSTELLING VAN 218
HET) BIJ F. BUFFA TE AMSTERDAM,
door R.W.P. Jr. met 1 illustratie
PIETERS (EVERT) BIJ BUFFA,
AMSTERDAM, door R.W.P. Jr., met 2
illustraties

290

PLAS (ADRIANUS VAN DER) TE
ROTTERDAM, door A.O., met 1
illustratie

362

RUSSISCHE SCHILDERS, door C.V.

221

STEINLEN (TH.A.) †, door R.W.P. Jr., 148
met portret en 1 illustratie
TOOROP (JAN) IN DE LAKENHAL 76
TE LEIDEN, door J.S., met 2 illustraties
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VEEN (KAREL VAN) BIJ UNGER EN 437
VAN MENS, ROTTERDAM, door A.O.,
met 1 illustratie
VETH (AAN JAN), MEI 1864 - MEI
1924, door P.C. HAMBURG

367
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JAN) OP ARTI, door R.W.P. Jr.
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AMSTERDAM, door R.W.P. Jr., met 2
illustraties

219

Frontispice-prenten.

ARISTIDE MAILLOL, TORSE.
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369
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Bij Aristide Maillol,
door W.F.A. Roëll.

ARISTIDE MAILLOL. HOUTSN. DOOR G. MAILLOL

Sinds den dood van Rodin is Maillol ongetwijfeld Frankrijks grootste, ofschoon
helaas te weinig bekende beeldhouwer. Ik wil hiermee geen vergelijking uitlokken
van de waarde beider meesters, daar beiden onvergelijkelijk zijn. Na Rodin's
gigantische, harstochtelijke en bij wijlen barokke geestesuiting heeft Maillol het
zuidelijke ideaal van Grieksch-Latijnsche evenwichtigheid hersteld. De karaktervolle
en impressionistische massa-verbrokkeling van den eerste maakte plaats voor de
monumentale geslotenheid van den tweede. Rodin's genie vormt een hoogtepunt,
gevolgd door een afgrond, terwijl Maillol, van de rijke, vruchtdragende vlakte uit,
een groot aantal jonge kunstenaars den weg heeft gewezen.
Maillol's leven is er een van gestagen arbeid, van eerlijk voortgezet handwerk, dat
zich vanzelf tot kunst verhief. Wat weet men weinig van zijn leven! Geboren in het
lichtende Zuiden, in het Middellandsche-zee-plaatsje Banyeuls, openbaarde hij reeds
als knaap zijn schoonheidsgevoel, zijn drang om het dagelijksch leven te vermooien,
die zich op de meest verschillende wijzen, in houtsnijwerk, schilderkunst, potterie
en later ook in brons uitte. Nog geheel ongewis over zijn latere roeping kwam de
jonge handwerksman in Parijs, exposeerde in de ‘Indépendants’ een opmerkelijk,
eigen-geverfd, met antieke figuren versierd kleedje, dat zeer de aandacht trok en
Maillol in den kunstenaarskring van Denis en Bonnard deed opnemen.
In geheimzinnige afzondering ontstonden toen die eerste superbe rustieke figuren,
die een keerpunt zouden beteekenen in de geschiedenis der beeldhouwkunst. Die
nobelrustige vrouwenfiguren Pomona en Ceres - symbolen der aarde-vruchtbaarheid
- hadden niets meer gemeen met de hartstochtelijk-bewogen vrouwentorsen van
Rodin: integendeel zij wezen heen naar de Grieken, en niet naar het klassieke tijdperk
van Praxiteles - door het academisme slaafsch nagebootst - doch naar de schoonste
voorbeelden uit den archaïschen tijd. Niet, dat er sprake zou zijn van een kopie: er
is alleen verwantschap van geest tusschen Maillol en het oude Hellas, die den
Zuid-Franschman tot een der zuiverste erfgenamen der Grieksch-Latijnsche
beschaving maakt.
Reeds het onderwerp verschilt. Inplaats van het antieke of academische naakt
verheerlijkt Maillol de vrouw, voortgesproten uit eigen bodem. Voorzeker niet de
geraffineerde, steriele stadsschoonheid, die Degas of van Don-
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gen bezingen! Integendeel: Maillol bemint de levensvolle, landelijke schoonheid.
Een vrouw met nobelgedragen hoofd en openhartig aanschijn; een lichaam, dat in
zijn bloeiende ronding aan een bloem of aan de galbe eener rustieke potterie berinnert
en dat met korte, zwaarwelvige beenen als archaïsche zuilen in de moederaarde
vastwortelt. Zeer zeker wordt dit voorhoofd niet door gepeinzen afgemarteld, noch
het lichaam door hartstochten ondermijnd zooals bij Rodin. Meen daarom niet, dat
de figuur koel of preutsch zou zijn. Deze warmbloedige, zondoorstoofde figuur
ontkent allerminst de hooge bestemming der liefde en vooral de grootsche taak van
het moederschap. ‘Chaste, ardente, auguste’ heeft Mirbeau uitnemend deze vrouw
gekenteekend. En wat bij haar allermeest bekoort, is zekere verrukkelijke lente-achtige
charme, het geheim der vrouw, maar nog grooter geheim van den genialen artist en
dat ook Renoir, wiens provençaalsch vrouwen-ideaal veel punten van
overeenstemming vertoont met dat van den beeldhouwer, in zoo goddelijke mate
bezat....
Maillol's beelden treffen reeds op het eerste gezicht door een goddelijke rust en
evenwichtigheid, door een majestueuze monumentaliteit. De edele geslotenheid der
Hurkende of de wijze, waarop een vrouw zich uit haar badmantel losmaakt, bezitten
die muzikale horizontaliteit, die lang-aangehouden vervoering, die een Adagio van
Beethoven tot Olympische hoogte verheft. Ongetwijfeld heeft Maillol de moderne
realiteit niet ontkend en ook karakteristieker dingen nagestreefd, als de andere
Hurkende of het eenigszins aan George Minne herinnerend Jongenslichaam, maar
steeds kwam hij na deze proza-oefeningen tot de plastische lyriek terug. Het
laatst-ontstane, bloemstengel-gebogen vrouwennaakt - superbe ode - bewijst wel de
ongerepte hoogte zijner inspiratie. En het merkwaardige is, dat zelfs in de realistische
opgaven nergens de contour te veel wordt verbroken of de musculatuur te sterk
geaccentueerd. Het afgeslotene, architectonische blijft hoofdzaak. Het beeld vraagt
als 't ware om een omgeving. Ideaal zou het zijn een heel park met Maillol's te
versieren, terwijl Rodin's fragmenten alleen in het museum op hun plaats zijn.
Uiterst benieuwd om met den kunstenaar persoonlijk kennis te maken, klopten wij
eens aan in het doodeenvoudige, landelijk-begroeide huisje, dat hij in de Seine-vallei
bij Marly-le-Roy bewoont. Doch, beducht voor den vroegvallenden winter, was hij
reeds naar het land zijner vaderen, naar Banyeuls vertrokken. Toen het toeval eener
reis ons in die prachtige, onbekende gewesten van Roussillon en Cerdagne bracht,
kwamen wij vanzelf op de gedachte den kunstenaar op te zoeken. Op welsprekende
wijze werden wij te voren aan zijn verblijf herinnerd. Nooit hadden wij in Parijs een
van zijn beelden mogen aanschouwen, doch in Perpignan, in den palmversierden
arcadenhof van het Gerechtshof verraste ons de bronzen Hur-
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kende, terwijl in Elne, het juweelige romaansche klooster-stadje, dat van zijn podium
af de gansche, paarsbewingerde, druivendoorrankte vlakte, van de zee tot de
blauwnevelige Pyreneeën en sneeuwigen Canigou, overblikt, een rustieke Vrouw de
herinnering der in den oorlog gevallen soldaten eerbiedig bewaart.
Nog Zuidelijker, bij de Spaansche grens, daar, waar de bergtoppen de zee naderen,
aan een van die rank-uitgeschulpte baaitjes, spiegelt Banyeuls met zijn pittoresk
huizenfront en zijn intens-helgeverfde zeilbootjes, die tot onder de bont-gevlekte
platanen op het droge zijn getrokken, zich in de eeuwig-blauwe zee. Maar nog
souvereiner dan het zeegezicht, is de aanblik der bergen: achter de ampel-golvende
heuvelen, met het grijsgroen van olijven of kurkeiken versierd, verheffen zich,
Grieksch-naakt, de torengekroonde toppen der Albères.
Aan het eerste het beste kind hadden wij het huis van den Meester willen vragen.
Doch welk een teleurstelling! Niemand had ooit van den beeldhouwer Maillol
gehoord! Men sprak wel van zekeren schilder van dien naam. Die moest daar ergens
boven in het rotskwartier wonen....; geen enkel inboorling gaf nadere aanwijzing,
totdat een oud, ingedroogd vrouwtje met Spaanschen omslagdoek ons van haar
bordesje toeriep: ‘Monsieur Aristide, mais je le connais moi!’ Onze hoop herrees.
Achter deze goede fee aan, klommen wij langs een smal rotspaadje omhoog naar het
geheimzinnig verblijf van den Meester. Een huis, oud en afgeschilferd als alle andere
huizen rondom, met een terrasje van cactussen en palmen, alle daakjes wijd overziende
en met zijn aangezicht méér naar de bergen dan naar de zee gericht....
De zuster van den beeldhouwer, rustiek-omhuifd, deed ons open en leidde ons het
ruime woonvertrek binnen. Welke opperste eenvoud en tegelijk uitmuntende smaak!
Een roodgetegelde vloer, teêr roze-gepleisterde wanden, houten balkplafond, rustiek
ameublement, doch als middelpunt een hooge schouw, met exquise tanagra's en eenig
aardewerk versierd, die het vertrek terstond aankleedden. Nauwelijks van onze
verwondering bekomen, kwam de meester op ons af en heette ons in de meest
hartelijke bewoordingen welkom. Een nieuwe verrassing! Inplaats van den
onbehouwen eenzelvigen boer, in den geest van Cézanne, die wij ons hadden
voorgesteld, kwam de hoffelijkheid in persoon ons tegemoet. En welk een
oerkrachtige, natuur-ademende figuur: onder den breedgolvenden Transvaalschen
hoed het hooge monumentale voorhoofd, de twinkelende oogjes, fijngeschulpte
vossenneus en zachtgrijzende baard. Een jager, die huiswaarts keert, doch van de
allerschoonste jacht, die der schoonheid, en daaraan een eeuwige jeugd ontleent....
Gezeten om het haardvuur, vertelde Maillol ons iets van zijn roeping en levensstrijd.
Allereerst kwam zijn late erkenning ter sprake, terwijl wij ons
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verwonderden nooit iets in Parijs van hem te hebben mogen aanschouwen. Toen
werd de meester, in 't volle, ongeveinsde besef van zijn waarde, eenigszins wrang.
In het buitenland, vooral Duitschland geëerd, bleef hij in Frankrijk zoo goed als
onbekend. ‘Onbegrijpelijk, dat een land, zoo rijk aan scheppende artisten, achteraan
komt in hun waardeering! Wat ziet men in het openbaar van een Rodin, wat van
Bourdelle? Alle groote opdrachten worden aan de officieele academisten gegeven.’
Maillol is al even ongelukkig geweest als zijn groote collega's. Zoo werd hem het
Zolamonument, dat hem een uitgebreid werkingsveld zou hebben gegeven, onttrokken.
Thans pas, op zijn ouden dag is een late erkenning gekomen en met trots gewaagt
hij van een récent bezoek van den Directeur des Beaux Arts, die hem beloofd heeft,
twee zijner beelden in den Tuilerieëntuin te plaatsen. Waarschijnlijk zullen de
Hurkende en het monument voor Cézanne die eer te beurt vallen.
Maillol vertelt ons de lijdensgeschiedenis van laatstgenoemd beeld. Op de
schouwplaat staat de maquette: nobel gedrapeerde, languit rustende vrouw, die den
eerepalm toewijst en bestemd was om in Aix-en-Provence een fontein te bekronen:
magnifique ode aan den onvergelijkelijken schilder! Acht jaar heeft hij eraan gewerkt
en nog één zomer is noodig. Het is heusch geen improvisatie: ‘ça doit être regardé
longtemps’. Maar helaas, een profeet is in zijn land ongeëerd. Aix ontkent volkomen
het groote genie, dat het tot leven heeft geroepen, en zelfs de zoon van Cézanne,
voorbeeld van onverschilligheid, heeft zich geen oogenblik verwaardigd, het gewijde
herinneringsbeeld te komen bezichtigen. En nu zal Parijs, dat Cézanne wél heeft
erkend, het grandioze gedenkteeken ten deel vallen.
Vol bewondering spreekt de beeldhouder over Rodin, die hem in zijn jeugd
ontzaggelijk heeft gesteund en - wat méér weegt - heeft mooi gevonden*). Hij kijkt
vol eerbied op tot Rodin's oceanisch genie, doch ontkent niet, dat zijn invloed slechts
tijdelijk is geweest. ‘Maintenant on cherche quelque chose de mieux bâti, de plus
architectural’. Vanzelf komen wij te spreken over den nieuwen weg, dien Maillol
voor de jongeren heeft geopend. Doch de meesten, zelfs Joseph Bernard vindt hij te
weinig serieus, te weinig doorwerkt. Behalve over Manolo spreekt hij alleen over
Bourdelle, den grandiozen, vruchtbaren schepper, met hoogen eerbied en misschien
een tikje jaloezie. Onder de jongste beweging herkent hij nog niet den nieuwen
Heiland. De architectonische blokkenverzameling der kubisten vindt hij soms kunstig,
doch veelal te gemakkelijk: als men inplaats van een holte te modelleeren met zijn
eindeloos-wisselende licht- en schaduwverdeeling een platvlak neemt, maakt men
zich van de zaak wat al te gemakkelijk af. Over den invloed der negersculpturen
lacht hij sma-

*) Zei Rodin niet: ‘Maillol est un sculpteur, grand entre les plus grands?’
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kelijk. Niet, dat hij hen onderschat, deze meesterstukken van vinding, demonische
expressie en kostelijk handwerk, maar voor Frankrijk acht hij hun voorbeeld gering
en spottend voegt hij eraan toe: ‘Le pays de Racine et Corneille ne peut se réclamer
de l'art nègre....’
Weldra komen wij te spreken over de essence van Maillol's kunst. Vanwaar kwam
deze geheimzinnige Grieksche verwantschap bij den raszuiveren Catalaan? Doch
Maillol vindt dit doodnatuurlijk! Weten wij dan niet, dat Catalonië, met het zoojuist
ontgraven Emporion - aan gene zijde der Spaansche grens - een Grieksche kolonie
was? De verwantschap bestaat nog thans. Wat stond hij verbaasd, toen hij de Sardana
- die nationale dans, edele, atheensche guirlande van vrouwen, begeleid door de
zonschetterende, azuren muziek der Copla's - nog heden ten dage, op een reis met
een Duitschen vriend, in Athene terugvond! Maar niet alleen de muziek en plastiek,
ook de attische atmosfeer herkent hij in de naakte, nobelgevormde baaien van zijn
land!
Tot laat in den avond praten wij door. Nimmer heb ik den arbeid, het handwerk
zoo hooren exalteeren. Het imperatieve ‘Il faut travailler’ komt telkens terug. Doch
voor hem is de arbeid ook het hoogste genot. En welk een gezonde, sportieve
voldoening geeft niet het uithakken van den steen! Hij begrijpt niet dien officieelen
artist, die in pyjama vanaf zijn divan, 'n cigaret in den mond, een stel leerlingen of
arme, werkelooze beeldhouwers dirigeert voor de schepping van een zwaarbetaald
monument. Geldverdienen laat hem overigens geheel koud. Welk een verschil
tusschen hem en Rodin, die op zijn levensavond weelderig geïnstalleerd, door
comtesses en duchesses werd gevierd!
Vóór ons vertrek wil Maillol ons een proefje geven van zijn scheppingskracht.
Tot onze verbazing ontkurkt hij een flesch Rancio, zongesmolten bergen-wijn - en
door hem zelf gekweekt. De roode aarde, waaruit hij zijn tanagra's te voorschijn
toovert, heeft thans op andere wijze vrucht gedragen. Tuin en wijngaard, waarin hij
in 't zweet zijns aanschijns arbeidt, hebben echter niet alleen de aarde, maar ook
Hem-zelf bevrucht en onuitputtelijk dankbaar is hij voor de eeuwige, veelvormige
openbaring der Natuur, waaraan hij zijn genie verschuldigd is!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

6

De collectie-Reich,
door mr. H.F.W. Jeltes.
I.
ONDER de liefhebbers, verzamelaars en verhandelaars van moderne schilderkunst
in geheel den lande had de Collectie van den heer C.D. R e i c h Jr. te Amsterdam,
die in het najaar van 1922 op hoogen ouderdom overleed, gedurende ettelijke tientallen
van jaren een grooten naam, zoowel om haar uitgebreidheid als om het ongewoon
hooge peil van haar gemiddelde kwaliteit.
Den eigenaar vergelijkt men onwillekeurig met wijlen den heer W.J. v a n
R a n d w i j k in Den Haag. Zij behoorden beiden tot die bizonder aantrekkelijke,
tegenwoordig niet zoo héél talrijke, kategorie van verzamelaars, die, in alle stilte hun
weg gaande, zonder eenigen anderen wensch of bedoeling dan de bevrediging van
de diepe, onbedwingbare zucht naar schoonheid, welke hun eenvoudig, van alle
wereldsche eerzucht en ijdelen opsmuk afkeerig gemoed vervulde, en geleid door
eigen, verfijnden smaak en scherp onderscheidingsvermogen, voor zich-zelf, voor
de vermooiing van hun innerlijk leven alléén, het allerschoonste aan moderne
schilderkunst, wat zij bij voorkomende gelegenheden met behulp hunner ruime
middelen bemachtigen konden, om zich heen vergaarden.
Als zaken-mannen en bescheiden burgers, gelijk Van Randwijk en Reich, na
volbrenging van hun dagtaak, de kantoordeur achter zich hadden gesloten, dan leefden
zij, behalve voor hun huiselijke omgeving, nog slechts voor één ding ter wereld: voor
het in zich opnemen en verwerken van de uitingen der pikturale schoonheid, voor
de stil genoten emoties, die de schilderkunst in hen wekte, en die zich dagelijks
versmolten met de warme intimiteit van hun gelukkig gezinsleven.
In hun uiterlijke verschijning vertoonden deze sympathieke, ongetwijfeld sterk
geestverwante, kunstminnaars, behalve de groote zachtheid, de innemende
vriendelijkheid, de fijne intelligentie, die, hoe verschillend genuanceerd dan ook,
straalden uit beider oogopslag, een vrij groot kontrast. De een zoowel als de ander
had een kleine gestalte, maar maakte de Haagsche verzamelaar, met zijn tengere
figuur, zijn bleeke gelaatstint, zijn sobere, stijve kleeding, op later jaren een
ziekelijken, eenigszins getourmenteerden, en een haast pijnlijk-korrekten indruk,
zijn Amsterdamsche collega zag er op ongeveer denzelfden hoogen leeftijd, met zijn
korpulentie, zijn dikke, blozende wangen, zijn prachtige, zilverwitte baard en haardos,
den grooten, slappen hoed, die aan zijn overigens zoo stemmige kleeding even een
vroolijken zwier gaf, als een welvarend,
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kerngezond man en tevens als een levenslustig schilder uit. Vele Amsterdammers
kenden en wezen elkaar deze aardige en waardige figuur, dezen onvoorwaardelijk
gerespekteerden kunstbeschermer, die in de ruime, veelal niet zeer gunstig verlichte
vertrekken en langs de lange gangmuren van zijn ouderwetsch-deftige woning aan
de Heerengracht bij de Leidsche Gracht een waren schat aan moderne schilderkunst
bewaarde en temidden daarvan, als in een museum, zijn rustig, geruischloos leven
sleet.
Tusschen deze twee collectionneurs bestond, naar later bleek, nog een heel speciaal
punt van overeenkomst, dat een niet hoog genoeg te waardeeren maatschappelijke
beteekenis verkreeg: beiden gevoelden zich gedrongen, de schatten, die hun
persoonlijk bestaan hadden verrijkt, na hun dood ten algemeenen nutte te doen
strekken; - beiden vermaakten bij testament een voornaam gedeelte hunner
verzameling aan den Staat.
Het legaat van den heer Reich omvat uitsluitend produkten van
olieverfschilderkunst. Het belang en de omvang zijner geheele collectie, gelijk men
haar zoovele jaren kende, mogen uit het onderstaande overzicht voldoende duidelijk
worden.
Uit den tijd, die voorafging aan den bloei der Haagsche en Amsterdamsche Scholen
- welke, met de Fransche kunst, vóór alles Reich's oprechte liefde hadden - zijn enkele
stukken aanwezig, die er wezen mógen: van W i l l e m R o e l o f s een landschapstudie
in de daarvoor gebruikelijke afmetingen (h. 27.5, b. 42 c.M.), door den schilder op
het doek betiteld als ‘(Effet de matin) Etang près de Loosdrecht (Hollande)’; van
N a k k e n een stuk van een bij hem uiterst zelden geziene toon-charme, een ernstig,
ook voor onzen tijd nog waardeerbaar jeugdwerk, een Stal met drie schimmels op
stroo (h. 36, b. 58 c.M.), geschilderd in een grijsbruin, waarover een goudachtige
glans ligt gespreid. Een schilderijtje van B a k k e r K o r f f , twee Pratende Dames
voorstellend, ontbeert het meestal precieus geschilderd accessoir van meubelen en
ander stillevenwerk, maar heeft niettemin groote verdienste in het onderling
harmonieerend grijs en groen der rokken tegen het diepe zwart der mantels.
‘Délibération’ doopte de maker deze voorstelling, blijkens een achterop het paneel
geplakte en met lakzegels vastgehechte aanteekening, door hem onderteekend en
gedateerd ‘Leiden 15 juin 1870’, waarin hij verklaart, dat dit stuk door hem
geschilderd werd, een getuigenis, dat men achter zeer vele werken van dezen
fijnkleurigen humorist aantreft.
Heel wat minder pit dan bij Bakker Korff had het anekdotische bij den twee jaar
jongeren E l c h a n o n Ve r v e e r , die ook als kolorist verre de mindere van Korff
was; maar zijn schilderijtje van 1881, bejaarde Scheveningers, keuvelend bovenop
een duintje, de ruggen gekeerd naar de zee, waarop een paar zeilen tegen blauwe
lucht, is niet
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van het minste, dat hij maakte. Ook in M.I. d e H a a n (1852-'95) vond het ‘genre’
een aanhanger; de Joodsche figuur was hem dierbaar. Bekend is o.a. een Talmud-debat
tusschen rabbijnen, die om een tafel zijn gezeten, een heel groot stuk, gedateerd 1878
en in 1908 bij Frederik Muller geveild. Hier vinden we van hem iets dergelijks in
het ‘Charité’ geheeten en 1880 gedateerde schilderstuk: een Jood en Jodin, die in
een synagoge-portaal een aalmoes van een geloofsgenoot ontvangen.
Het groote bloemstuk van M a r g a r e t h a R o o s e b o o m (die nimmer sterker
en frisscher spontaneïteit aan den dag legde dan in haar groote bloemkoolstuk in het
Museum-Mesdag) doet de capaciteiten van dit beschaafde schildertalent, die gericht
waren op vormjuistheid en teedere kleurcombinaties, doch maar zelden van het
conventioneel-behagelijke afweken en het middelmatige beduidend overtroffen, wel
op het allervoordeeligst uitkomen. Van A l l e b é is een Meisje, nuffig haar rok
ophoudend, een aquarel van 1909 in grijzen toon, die voor des schilders artistieke
persoonlijkheid niet typeerend is.
Met B o s b o o m zijn wij geheel in de Haagsche School aangeland. Van hem is
er een interieur van de Hooglandsche Kerk te Leiden (h. 32, b. 21.5 c.M.), van het
bekende type met twee blanke, van warm licht overvloeide, massief zich rondende
zuilen, waartegen cartouches zich donker afteekenen en waarboven en waarachter
de kerkruimte zich welft en verdiept, een werk, dat waarschijnlijk uit Bosboom's
periode van omstreeks 1875 of iets later dagteekent, terwijl een nog aanmerkelijk
kleiner schilderijtje van denzelfden meester, eveneens een kerkinterieur (h. 19, b. 15
c.M.), niets minder boeiend is door de gerijpte kleur, door de sterke werking van het
licht in die kleur en door de intense diepte-expressie.
Uit den wordingstijd van sommige der Haagsche grootmeesters vinden wij enkele
merkwaardige praestaties. T h i j s M a r i s ' ongesigneerd, in frissche, blanke kleur
en reeds verwonderlijk vast geschilderd portret van een blondharigen jongen man
met pet op en kort pijpje in den mond, is dat van zijn slechts eenige maanden ouderen
jeugdvriend en academiemakker F. Carl Sierig (h. 25.5, b. 18.5 c.M.), geëxposeerd
op de in 1910 in het Stedelijk Museum te Amsterdam gehouden Tentoonstelling voor
het Honderdduizend Gulden-Fonds. Het is uit des schilders eersten tijd, wellicht van
omstreeks 1860, althans uit de jaren, dat Jaap en Thijs met Sierig heel veel omgingen.
Opvallend krachtig is hier reeds de stofuitdrukking, van groote gevoeligheid het
gelaatsmodelé, prachtig de roomblanke kleur van de jas, raakzuiver de teekening.
Onder de nawerking van de indrukken, opgedaan gedurende een vrij zeker in het
jaar 1860 door Jaap en Thijs Maris ondernomen reis door
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Duitschland, langs den Rijn en Zwitserland met den terugweg door Frankrijk, over
Dijon en Parijs (van waaruit ook Fontainebleau bezocht werd), staan een aantal
schilder- en teekenwerken van beide broeders onder overwegenden invloed van den
jongste uit de eerste daarop gevolgde en ook uit latere jaren, waarvan vooral
verscheidene poëtisch doorpeinsde en doordroomde herinneringsbeelden van Thijs
duurzaam zijn blijven behooren tot de meest lichtende hoogtepunten in zijn
schildersloopbaan. Het Museum-Mesdag, de collecties van de heeren I.L. Völcker
te Eefde, Mr. P.F.L. Verschoor en wijlen Mr. A.L.C. Kleyn, beide in Den Haag,
bezitten hiervan voorbeelden. Uit diezelfde bron putte hij bij het maken van een
teekening, voorstellend de thuiskomst van een zieligen, stunteligen dronkenman, een
soort ‘Handwerksbursche’ met wat gereedschap over den schouder, terwijl een oude
vrouw boven op de huisstoep dezen weinig vriendelijk schijnt te begroeten, een
kleine, maar zeer fraaie penteekening (h. 17.5, b. 14.5 c.M.) van een groote
uitvoerigheid, die nergens vol of druk wordt, van haarfijne faktuur en daarbij van de
zuiverste Duitsche romantiek.
Aan J a c o b M a r i s worden verschillende keuken-interieurs uit de jaren 1859-'64
toegeschreven (zie o.a.: Dr. Jan Veth, Portretstudies en silhouetten). Ook de
verzameling, welke ons thans bezighoudt, bezit een dergelijk schilderstukje uit die
periode (h. 19, b. 19 c.M.), waarvan de toeschrijving echter een eigenaardig dubium
oplevert. Aan een smal aanrecht, bij een ten halve geopend, in kleine ruitjes verdeeld,
openslaand raam is het keukenmeisje bezig. Haar in een voortvarende actie geteekende
gestalte werpt een ijle schaduw op den links van het venster wat lichteren muur. Een
bloeiend rood, waarschijnlijk van vruchten, vangt vlak voor het open raam het volle
licht. Boven tegen den muur lijkt een scheepje te hangen. Allerlei roodkoperen
vaatwerk staat op den haard, een zwarte, ijzeren doofpot daarbij op den vloer, die
uit mat-roode tegels is samengevoegd. Van den half-donkeren keuken uit heeft men
door het venster uitzicht op een fel beschenen, rose-grijs huis aan den overkant en
op een klein tipje hel-blauwe lucht. Een rijke kleurharmonie van hoofdzakelijk
lichtbruin, donkerbruin en roodbruin overheerscht dit, precies in het vierkant
gekomponeerde, interieur, dat van een echten atmosferischen binnenhuistoon is
vervuld.
Het stukje is in den rechter-onderhoek geteekend: M M. Evenwel heeft Thijs dwars
over het achterop geplakte etiket van de hierboven vermelde Amsterdamsche
tentoonstelling van 1910 eigenhandig geschreven: ‘Dit is van Jaap!!! M. Maris.
London, 6 Maart 1913.’
Welk een perfekte schildervaardigheid, welk een sterke, direkte aanvoeling van
het ‘buiten’, welk een rijk kleurbesef aan T h i j s M a r i s in zijn vroegste
kunstenaarsfase reeds eigen waren, het kwam reeds op
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frappante wijze tot uiting in de zooeven bedoelde, vermoedelijk niet later dan tegen
of in het jaar 1860 geschilderde figuurstukjes der collectie-Mr. Kleyn, ‘Naar School’
en ‘Het Geitje’ genoemd, waarin de expressie van de landschappelijke omgeving,
van het ademend natuurleven, al zoo verkwikkelijk aandoen. Het blijkt den bezichtiger
van de Reich-Collectie nog overstelpender uit een superbe boschlandschapje (h. 22,
b. 29 c.M., get. en gedat. r.o.: M M 63). Onder een zwaren, donkeren, over een slootof vijverkant heenhangenden knotwilg ligt in het water een roeibootje, waarin een
man, met langharigen artiestenkop en zwarten flaphoed, te schilderen zit. De
voorname, bezonken en toch sappige, fijngeschakeerde kleur, die een zeer Fransch
karakter heeft, het teederwarme licht, het vochtig-atmosferische, geven een zóó innig
gevoel van eenheid met de natuur, een zóó sterke, behagelijke sensatie van 't zich
plotseling buiten in het bosch, onder geurig geboomte, aan stroomend water, verplaatst
te zien, dat van de beschouwing van dit schilderijtje ons een heimwee naar buiten-zijn
bijblijft. Mocht men ook al, met het oog op koloriet en schildering, hierbij aan een
rechtstreeksche weergave of aan een later herleefde reminiscens van een of ander
plekje in het bosch van Fontainebleau willen denken, het schilderstukje in zijn geheel
wekt minstens évenzeer de gedachte aan den Hemelschen Berg bij Oosterbeek. En
door de dateering 1863 wordt bovendien de laatste gedachte ten volle gerechtvaardigd,
de eerste daarentegen nagenoeg geheel uitgesloten. Immers in 1859 en '60 bezochten
Jacob en Thijs samen Oosterbeek, het land van den ouden Bilders; op den terugweg
van de boven gememoreerde Duitsch-Zwitsersche reis zal het bezoek aan
Fontainebleau - volgens de reisnotities in een door De Bock gevonden schetsboekje
van Jacob - wel niet veel meer dan heel vluchtig zijn geweest, terwijl Thijs, werkeloos
en gedeprimeerd, eerst in 1869 door zijn zorgzamen broeder bewogen werd, voor
meer geruimen tijd naar Parijs te komen.
Stellig hebben we hier dus met een Oosterbeeksch geval te doen - behalve de
groote pikturale schoonheid tevens een aardig dokument van het genoegelijke samen
buiten-zijn en eensgezind samen werken der beide broeders, waarvan de een den
ander bij diens schilderarbeid uitschilderde - en onwillekeurig denkt men, als aan
een soort pendant, aan een eenigszins soortgelijk bosch-en vijverlandschap met
ver-overhangend, wijdvertakt geboomte aan den oever, dat, op naam en met signatuur
van Jaap Maris, onder den titel ‘Bosch te St. Cloud’ eenige jaren geleden op een
tentoonstelling in den kunsthandel van Theo Neuhuys te zien was, een landschap,
dat, ondanks dien titel en het zeer zeker Fransch getinte koloriet, wel evengoed voor
een impressie van den Hemelschen Berg of van den grooten vijver in het Haagsche
Bosch kan doorgaan (Het terrein op dit laatste stuk gelijkt opvallend veel op dat van
een schilderijtje
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met vrouwfiguur, marouflé, dat in Mei 1907 op een verkooping in Maison Artz te
's-Gravenhage als ‘Rêverie’ van Jacob Maris onder den hamer kwam). Almede
dateerend uit den tijd vóór zijn latere volrijpheid, ofschoon van weer vrij wat later,
is een schilderij van Jacob, een Zeilschuit op de rivier onder een hooge, grijze
wolkenlucht (h. 58, b. 37 c.M., get. en gedat. l.o.: J. Maris 1871 of 1873), een zuivere,
bekoorlijke weergave, uit rustige, gemoedelijke aanschouwing geboren, nog verre
van de grootsche visie en de breede faktuur der latere jaren.
Trots gering verschil van tijd een heel stuk verder op den weg der rijping is een
kleine aquarel, Ophaalbrug (h. 28, b. 22 c.M.) van 1875, blijkens duidelijke dateering,
een stadsgezicht vol synthese reeds in de spitse, scherp-zekere en toch zoo soepele
teekening en in de krachtige, perspektivische ruimte-duiding, tevens een
waterverfteekening van groote bekoring door de blanke, vlot aangewasschen kleur
met tal van pittige accenten, die de rust en vastheid van het evenwichtig stadsgeheel
in het minst niet verstoren. In de veiling der verzameling J. Krol Kzn. bij de firma
Frederik Muller, in Februari 1917, kwam een eenigszins dergelijke, doch in de
breedte-afmeting aanmerkelijk grootere Ophaalbrug-aquarel met het jaartal 1877
voor.
De opgaande lijn hunner ontwikkeling is bij alle drie de M a r i s s e n op enkele
hoogtepunten in de collectie van den heer Reich te herkennen, en wel van J a a p
allereerst in twee schilderijen, die, naar alle waarschijnlijkheid, uit niet heel veel later
tijd dan de bovenvermelde Ophaalbruggen afkomstig zijn. Het eerste is een Meisje
met Pauweveertje (h. 24, b. 17.5 c.M.), dat, achterover leunend, verdiept is in
bewondering van het veertje. Het frisch-rozig, meisjesblank gezicht met den
kersrooden mond, het goudblond haar en het witte schortje, het ligt alles verdroomd,
verstolen in halfschaduw; in het volle licht echter gloeit het smaragd-groene veertje,
glanst de blanke, opgeheven hand, die het vasthoudt.
Het tweede stuk is een Meisje aan de Piano (h. 37, b. 20.5 c.M.). Dicht
aangeschoven met de knieën tegen het instrument, de hakken steunend tegen den
voet van het krukje, zit het graciele kinderlijfje, met aandachtig vooroverbuigend
halsje, in de natuurlijkste speelhouding van gedwee studeerend meisje. Van de uiterste
teerheid is het rose-achtig wit van het jurkje, dat door het dunne, witte schortje
heenschemert, van een diepe rijpheid het gedekt-roode vloerkleed, van een welige
warmte het rijk-blauwe kussen, dat het pianokrukje dekt. Het geheel is één zachte
volheid van stemming, onafscheidbaar opgenomen in het voorname complex van
bloeiende kleuren.
Dat Jacob Maris de figuurschilder in aanleg geenszins de mindere was van Jacob
Maris den landschapschilder, blijkt voldingend uit deze beide
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schilderijen, die deel uitmaken van de heerlijke groep van onvergelijkelijke,
onvolprezen figuurstukken, waartoe ook het Snoepstertje, reeds van 1868, in de
collectie van wijlen Mr. A.L.C. Kleyn te 's-Gravenhage, het Meisje op het balkon,
van 1869, in de Amsterdamsche Collectie-Crone, verschillende schilderijen der
Collectie-Drucker (zooals ‘Moêgewaakt,’ Meisjes aan de piano), het Meisje met de
mof (Tine Maris), aquarel in het Haagsche Gemeente-Museum voor Moderne Kunst,
De Zusjes en De Baker, beide in de voormalige Verzameling-van Randwijk, het
kostelijk geschilderde, nog in 1888 gedateerde en gesigneerde Naaistertje in de
Collectie-A.C.A. Eschauzier te 's-Gravenhage, De Jonge Vioolspeler - zittend in de
collectie-Drucker, staande in de vroegere collectie van den heer Neervoort van de
Poll - en het Lezend Meisje (eveneens aldaar) behooren, om slechts enkele van
zoovele juweelen van subliemen glans te noemen, terwijl een nog minder hoog
reikend, maar reeds zeer aantrekkelijk en belangwekkend gedaan figuur- en
binnenhuisstukje bereids van 1863 dateert, n.l. de Dienstmaagd in de zooeven
genoemde Collectie-Kleyn. Aan de vioolspelerskompositie herinnert in de
collectie-Reich een summier en luchtig, in breede, meesterlijke halen op het papier
geworpen zwartkrijtteekening van een Jongen ten voeten uit met de vluchtig, maar
volledig aangeduide viool in den arm (h. 41,5, b. 20 c.M.). Dat Jaap's oorspronkelijke
neiging naar het figurale, waarvan zijn Italiaansche meisjes getuigen, al in zijn vroegen
jongelingstijd ook in het zuivere portret zich als een zeldzaam gedistingeerd talent
openbaarde, werd mij nog weer eens zeer onlangs onweerlegbaar bewezen door een
prachtig, voornaam opgevat portretje (paneel, h. 21, b. 16.5 c.M., r. get.: J. Maris)
van Mevrouw Maris als blozend jongmeisje in zwarte japon met wit, kanten kraagje,
blauw-zijden strik en camé-broche, dat mij in de verzameling van den heer P.
Versteeven te 's-Gravenhage verraste.
Jaap's weergalooze begaafdheid in het landschappelijke geeft de hier besproken
collectie niet minder overtuigend te zien. Daar is vooreerst de imposante Brug. Men
weet, dat een simpel, maar intiem-landelijk bruggetje, met witte, houten leuningen,
aan den Haagschen Noordwest-Binnensingel in zijn toenmaligen staat, aan Maris,
volgens den ten deze wel bij uitstek zaakkundigen Dr. Jan Veth sedert het jaar 1872,
herhaalde malen tot motief heeft gestrekt voor landschappen met of zonder tegen de
lucht oprijzende molengevaarten en dan, naar gelang, behoudens een enkele
uitzondering, in de hoogte of in de breedte genomen. Tot de laatste rubriek behoort
ook het door Veth bedoelde en beschreven stuk met een door de lijst afgeknotten
molen van '72, dat met zijn geweldige breedheid van faktuur en werkingsvolle kleur
de Collectie-Drucker siert. Meestal is het bruggetje van een ander standpunt genomen,
zoodat het zich midden in de schilderij bevindt, loopend van links naar rechts,
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evenwijdig aan den boven- en onderrand der lijst, en de beschouwer onder de brug
door in een klein-steedsch of dorpsch verschietje kijkt. Tot de vaste elementen van
deze groep der Brug-komposities mag men ook het vrouwtje met juk en melkemmers,
dat het naar de brug toe stijgend weggetje oploopt, alsmede een of meer schuitjes
onderaan den anderen brugkant rekenen. Een klein, met diezelfde breedheid gedaan
schilderij in de Collectie-Verschoor te 's-Gravenhage (h. 23, b. 46 c.M.) behoort
geheel bij deze brug-serie.
Het aldus gewijzigd motief vormde ook den grondslag van het vigoureuse
meesterwerk der Collectie-Reich (h. 38, b. 71 c.M.) De eenmaal bestaande conceptie
is hier gegroeid tot een grootschheid, die boven alle realiteitsweergave verre uitgaat,
de breedheid der behandeling wies aan tot een plastische forschheid van dracht en
op de eenvoudige basis van zeer enkele kleuren werd een orkestraal-harmonische
verscheidenheid en volheid van tonen gebouwd, die tot één machtig kleurgeheel
blijft saamgebonden, waarvan de vaste structuur, in àl haar koloristische rijkheid,
staat tegen de limpide, teedere klaarte, wellend uit een grijzen dag. En daarbij, welk
een konkrete levenswaarheid in die beide voorgrondfiguren, welk een fijnheden van
kleur èn van teekening in tallooze details, welk een perfekte krachtbeheersching in
de suggestieve aanduiding van het terrein, van de richting van het vaartje, van de
preciese plaats, den vorm, het verloop der rooddakige huisjes en in de voelbaarmaking
van het verre perspektief, onder het brugje door, op het stadsgrachtje met het
fijn-kleurig, bijeengedrongen en toch wèl onderscheidbaar complex van kleine huisjes,
een scheepje, wat boompjes. Maar vooràl, hoe zijn hier intieme vrede, idyllische,
welbehagelijke rust aan het pikturaal-grootsche dezer visie inhaerent en daardoor
tevens de allerlaatste, de weldadige eindindruk eener aandachtige beschouwing. Van
het begrip ‘schilderij’ naar de specifieke opvatting der Haagsche School - maximale
verwerking van een minimaal gegeven tot een beeld der volmaakte en oneindige
Natuur, gezien in een bepaalde stemming - vindt men in deze Brug van Jacob Maris
wel de meest typische en de meest komplete realiseering.
In zijn onbeperkte en innigst toegewijde overgave aan de Werkelijkheid gewerd
dezen kunstenaar het vermogen tot openbaring van haar eeuwige schoonheid, haar
zielsverrijkende heerlijkheid. Die overgave en de daarin verborgen macht tot
omtooverende herschepping van het aanschouwde ervaart men nog in enkele andere
landschappen van Jacob Maris in deze keurverzameling. Sonoren klank heeft de
schakeering van volrijpe kleuren in een van licht overgoten, Amsterdamsch-aandoend
en toch misschien niet in zijn geheel aan eenig bepaald stuk-Amsterdam ontleend
Stadsgezicht (h. 51, b. 72 c.M.) met groen-koepelend kerkdak, gelegen aan een, den
voorgrond innemend, water, waarin tal van schepen
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met hun bewimpelde, tegen de lucht opspietsende masten. Een ander, kleiner,
eveneens schepenrijk Stadsgezicht aan het water (h. 39, b. 42 c.M.) is half verzwonden
in rook en nevel.
Tot het bekende kompositie-schema van een rechts in de schilderij boven huisjes
oprijzenden hoogen molen met omloop nabij een witleunig bruggetje, waarop een,
op den rug gezien, schimmel-berijdend schuitenjagertje (waarvan de
Collectie-Neervoort v.d. Poll een groot en geweldig aangrijpend, de Collectie-van
Randwijk een klein, maar wonderfijn en vast geschilderd specimen rijk was), is ook
een boeiend meesterwerk van overheerschend grijzen toon in de Verzameling-Reich
(h. 56.5, b. 48 c.M.) terug te brengen, waarin het trotsche molengevaarte de nederige
omgeving aan zijn voet te domineeren en de dreigende, regenbeladen wolken in de
hoogte te trotseeren schijnt.
Weer een ander, herhaaldelijk te herkennen schema wordt gevormd door een
weide-terrein in de breedte, soms half-duinachtig (zooals het oud-Haagsche
Dekkersduin uit de jeugd der Marissen), in den achtergrond vaak door een vrij dichte
boommassa afgesloten; in het midden een gedeeltelijk met wat struikgewas of
boompjes omgroeid slootje of poeltje, loopend naar den onderrand van het stuk,
waarin, langs den oever, een bootje met een arbeider. De overwegende kleur is veelal
een sterk, sappig groen, de faktuur, in breede, forsche, rappe vegen, bereikt het verste
uiterste van impressionisme, waartoe Maris bij zijn latere vertolkingen van een
momentaan natuureffekt in staat was. Een Sloot met Wilgen in de Collectie-Drucker
(Rijksmuseum) en een als De Zandkruiers in 1921 bij Frederik Muller verkocht
schilderij uit de collectie-Neervoort v.d. Poll zijn tot dit schema te herleiden. Zoo
ook een landschapje (h. 36, b. 46 c.M.), dat ik nog kort geleden bij den heer J.E.
Goldschmidt te Amsterdam aantrof.
Een op dit laatste stukje in alle opzichten sterk gelijkend en daarnaast bijna als
een repliek aan te merken staal van iets grootere afmeting (h. 51, b. 61 c.M.) bevat
de collectie-Reich. Tegen vallenden zomeravond weerkaatsen de laatste
lichtflikkeringen van een blauwe, bewolkte lucht in het watertje tusschen welig
weidengroen en dik geboomte; met een zacht gloeien overglanzen zij den gebogen,
blauwgekielden rug van den man, die in zijn schuitje wegduikt onder den
beschaduwden oever. Hier heeft men het romantisch naturalisme in zijn laatste
consequentie, hier ziet men de impressionistische weergave van het hevig bewogen
sentiment des schilders tegenover het instantané-aanschijn der natuur tot een summum
van uitdrukkingsvermogen opgevoerd.
Ook van W i l l e m M a r i s kan men in partikuliere verzamelingen soms heel
merkwaardige jeugdwerken aantreffen, werken van nog geheel
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anderen aard en vaak uit nog vroeger tijd, dan bijv. een Witte Koe aan rivier van
1860, een Meisje met drie koeien bij een meertje van 1869, een Jonge Stier van 1870,
die achtereenvolgens in 1918, 1908 en 1917 bij de verkoopingen der Coll. P.
Langerhuizen, Menalda en J. Krol Kzn. door Fred. Muller in veiling werden gebracht,
werken die zich al geheel aansluiten aan, de duidelijke voorboden zijn van het latere
oeuvre. Zoo komt men, bijvoorbeeld, bij den heer J. van Herwijnen te 's-Gravenhage
te staan voor een Berglandschap met, op den voorgrond, een bergafwaarts gaande,
door vier ossen getrokken kar, begeleid door een jongen in rood jasje, een
hoofdzakelijk in sepia gedane teekening (h. 38, b. 60 c.M.), geteekend en gedateerd:
W. Maris fc. 1864. Zoo bezit de heer P. Versteeven, eveneens in Den Haag, een
eigenaardig Rivierlandschap, uit de buurt tusschen Rotterdam en Dordrecht
waarschijnlijk, met hoogen, dichten groei van biezen langs de boorden, verscheiden
groote eenden op den voorgrondoever, enkele andere vliegend in de lucht en met
een drietal molens in den achtergrond, een zeer klare, fleurige, door en door spontaan
gedane waterverfteekening, vol van de vochtige frischheid van het ruime
waterlandschap en van de vrije, oneindige, wind-doortogen lucht (h. 35, b. 49 c.M.),
gedateerd 1865, van gansch anderen gevoelstoonaard dan de veel meer lyrisch
gestemde, veel atmosferischer, onbegrensder en topografisch volstrekt onherkenbare
waterland-impressies, die de meester in later jaren niet moede werd vast te leggen
in zijn snijdigste, glansrijkste verven.
In de Collectie-Reich verwondert de bezoeker zich over een wel buitengewoon
curieusen jeugdarbeid, n.l. een onder invloed der oude meesters geschilderd, duidelijk
met W. Maris gesigneerd portret eener Oude Vrouw (h. 22, b. 17.5 c.M.), die, met
hangend hoofd en met neerwaartsche blikken, in gepeins verzonken zit. Ook de
belichting toont eenige neiging naar het zoogenaamd ‘Rembrandtieke’; de hals is
bloot, de daaronder maar even zichtbare kleeding is crêmig-wit, het kapje, dat het
hoofd bedekt, nog iets geliger wit. Het stukje is afkomstig uit het bezit van wijlen
den schilder van der Maarel. De latere ontplooiing van W i l l e m ' s streven en kunnen
geeft de collectie te zien in een groote schilderij (h. 86, b. 106 c.M.) van Koeien aan
het water nabij een vol, hoogoploopend, groen heestergewas, waarop het speelsche
zwiepen van den wind tegen gebladerte en hoog gras treffend is weergegeven.
T h i j s ' dichtergeest, die in den loop der jaren steeds dieper in het duister van
visionaire geheimenissen en herinneringsbeelden zou terugwijken, spreekt zich uit
in een zwartkrijtteekening. Een meisje met een spinrokken aan haar zijde, gehuld in
een laag-afhangend wijd gewaad, waaruit slechts even de voetspitsen komen tippen,
leunt, het hoofd door een haarvloed wijd-omgolfd, zijlings achterover tegen een
mansfiguur aan, die,
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het hoofd achterwaarts-opgericht, tegen een met slechts enkele lijnen heel summier
aangeduide heuvelhelling aanrust, terwijl hij met de linkerhand zijn beide over elkaar
vastgeklampte beenen ophoudt. Deze teekening (h. 50, b. 34 c.M., get. r.o.: M M.),
ook wel ‘Vrede’ genaamd (al is deze benaming wellicht niet een vaststaande), vertoont
in kompositie eenige overeenkomst met de in de breedte veel grootere teekening,
die onder den naam ‘Epanouissement’ in October 1916 uit de Londensche verzameling
Hamilton Bruce bij Frederik Muller ter veiling was te zien, terwijl de houding van
het meisje bepaaldelijk meer gelijkt op die der meisjesfiguur van een ets uit de
collectie-Vincent van Gogh, ‘Under the tree’ geheeten, in November 1912 bij R.W.P.
de Vries tentoongesteld, alle, gelijk zoo menige andere schepping van Thijs, van
zulk een fascineerende lyriek, alle omvangen, omneveld van zulk een teeder
droomwaas, doorzongen van zulk een meesleepende poëzie, als waarvan, in heel den
loop onzer oude en moderne kunst, wellicht alleen bij den ondoorgrondelijken
Hercules Seghers de verwantschap is terug te vinden.
(Slot volgt).
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Kunstlievende vorsten uit Italien's verleden.
Door Dr. Raimond van Marle.
IV.
Het hof van Ferrara in de XVe eeuw.
FERRARA is van alle Italiaansche steden, welke in vroeger eeuwen een artistiek
bloeitijdperk doormaakten, wel degene waar men heden het minst van dien bloei
terugvindt. Zeer veel ging verloren, terwijl de voortbrengselen der Ferrareesche
schilderschool in alle musea voorkomen; de National Gallery te Londen bezit er een
bijzonder rijke verzameling van. De breede straten en pleinen en eenige
indrukwekkende paleizen, dateerende uit de laatste jaren van het tijdperk, waarmee
wij ons zullen bezighouden, geven hier en daar een zeker karakter aan de overigens
vrij banale stad.
De twee belangrijkste bouwwerken welke Ferrara bezit dateeren van vóór de 15e
eeuw; het zijn de kathedraal met beeldhouwwerk uit de 12e, 13e en 15e eeuw aan
de façade, en het kasteel der markiezen d'Este (fig. 1), de bouw waarvan zoowat
samenvalt met het ontluiken der schoone kunsten in de stad.
Het kasteel is het symbool van de onderwerping der burgerij aan de tirannie der
Estensi, welke sedert eeuwen het bewind voerde in de stad van Ferrara. De weerstand
van het volk, en het streven naar vrijheid eindigde met een overwinning van Nikolaas
II (1361-87), die de oproerlingen met middeleeuwsche wreedheid strafte en den
architect Bartolommeo da Novara riep om het kasteel te doen bouwen, waarmee in
1385 een aanvang werd gemaakt.
Markies Nikolaas werd opgevolgd door zijn broeder Albert (1387-94) die den
grondslag legde voor Ferrara's welvaart door het verkrijgen van pauselijke privileges
voor de stad, inbegrepen die voor de stichting van eene universiteit, welke echter
weldra wegens gebrek aan studenten gesloten werd.
Alberts zoon, Nikolaas III (1394-1441) was de eerste groote kunstbeschermer van
het geslacht der Estensi. Zijne historie toont ons een zonderling mengsel van
middeleeuwsche ruwe wreedheid en Renaissance-verfijning. Van zijn prille jeugd
af aan - Nikolaas III was tien jaar oud toen zijn vader stierf - zag hij zich bedreigd
door familieleden die hem van zijn troon trachtten te stooten; hij werd daardoor
over-diplomatisch en valsch en toonde zich zeer bedreven in het sluiten van
voordeelige allianties. Zijn
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leermeester was Donato da Casentino, de vriend van Boccaccio en Petrarca. Het
relaas van Nikolaas' reis naar Palestina toont hem als een hoogst ontwikkeld en
kundig man, met een zin voor mysticisme. Hij stelde er een bijzondere eer in, groote
geleerden aan zijn hof bijeen te brengen en Guarino da Verona verkeerde er bij
voorduring; hij was daarbij een ervaren krijgsman.
Deze overigens verlichte vorst ontstelde de beschaafde wereld doordat hij een
zijner drie echtgenooten, van ontrouw verdacht, te zamen met zijn meest geliefden
zoon Ugo, deed onthoofden; hij zelf had niet minder dan 22 erkende natuurlijke
kinderen.
De stad Ferrara genoot gedurende zijn bewind een vredig bestaan en kwam tot
groote welvaart.
Van het vele wat op het gebied van kunst op Nikolaas' last werd uitgevoerd, bleef
bijna niets over. Hij deed buiten de stad de paleizen van Belfiore, Belriguardo - met
365 kamers - en Convandolo bouwen, en te Venetië het oude Este-paleis - nu Museo
Correr - herstellen. Hij stichtte de prachtige bibliotheek, waarvoor hij de miniaturisten
uit Toscane ontbood. Gobelins deed hij eerst uit Brugge komen, maar weldra
ontstonden er te Ferrara zelve belangrijke ateliers. Giacomo della Ouercia, de grootste
beeldbouwer van Italië uit den aanvang der 15e eeuw, vervaardigde in 1408 een
Madonna voor de Kathedraal, en in 1431 wordt de niet minder beroemde
Florentijnsche architect Brunelleschi te Ferrara vermeld.
Pisanello, een andere Italjaansch genie uit dezen tijd, dien wij vooral in betrekking
met Lionello d'Este aantreffen, was ook voor Nikolaas III werkzaam. Dat de bestaande
bronzen penning, den Markies voorstellend, door Pisanello werd uitgevoerd, schijnt
onaannemelijk, daar zij niet de kwaliteiten van de voortbrengselen van dezen meester
bezit, maar in het Louvre wordt een schets van Pisanello naar een penning van
Nikolaas III bewaard, van welke Vasari beweert een exemplaar te hebben gezien. In
hetzelfde museum bevindt zich een andere penteekening van den vorst, door Pisanello
uitgevoerd. Het wordt ook veelal aangenomen, dat de kunstenaar de schoone penning
met de afbeelding van Johannes VIII Paleologus, Keizer van Byzantium, gedurende
het Concilie van Ferrara (1438) in die stad vervaardigde.
De pracht waarmee de vorst zich omgaf was echter niet een voortvloeisel uit
werkelijken rijkdom. De inkomsten van den markies waren uiterst ongeregeld en
grootendeels gebaseerd op belastingen, welke veelal met groote moeite geïnd werden.
De kunstzin van Nikolaas III deed hem schatten uitgeven, terwijl zijn kinderen
schamel gekleed en hongerig rondliepen.
Intusschen legde deze vorst de grondslagen voor de groote Ferrareesche
kunstproductie, en uit documenten blijkt, dat gedurende de 15e eeuw meer dan
honderd schilders in de stad verblijf hielden. Tijdens het bewind
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van Nikolaas III waren de kunstenaars van Ferrara bijna allen vreemdelingen, en
hetzelfde vinden wij, hoewel in eenigszins mindere mate, ten tijde van Lionello
d'Este, een van Nikolaas' natuurlijke zonen, die hem als heerscher voor een periode
van negen jaren opvolgde (1441-50).
Lionello wordt genoemd als een model der Renaissance-vorsten. Guarino da
Verona was zijn leermeester gedurende zijn jeugd, maar hield ook later in het paleis
van Ferrara verblijf. De markies riep een aantal beroemde geleerden te zamen, en
heropende voor de derde maal de universiteit, waar nu de studenten samenstroomden.
Lionello bracht een uitnemende verzameling van voorwerpen uit de klassieke
oudheid bijeen, zijn collectie van gesneden steenen ging door voor een der beste van
zijn tijd.
Op het gebied der schoone kunsten zette hij de daaraan door zijn vader gegeven
richting voort, maar wij bemerken dat de schilders zijn aandacht het meest in beslag
namen. Wel is waar voltooide hij het paleis van Belriguardo en deed hij vestingen
optrekken, maar verder schijnt hij geen bouwwerken van groote beteekenis te hebben
ondernomen. Dat echter architectuur hem ook belang inboezemde, zien wij uit het
feit dat de groote bouwmeester Alberti aan het hof van Ferrara verblijf hield en op
last van Lionello zijn beroemde ‘Traktaat der architectuur’ schreef.
Een bronzen ruiterstandbeeld voor Nikolaas III werd voor Lionello door Antonio
di Cristoforo en Baroncelli uitgevoerd. Van den laatste die veelal voor den Markies
werkzaam was, bestaan nog heden twee fraaie bronzen beelden in de kathedraal (fig.
2), maar overigens vinden wij weinige sporen van beeldhouwkunst in die dagen.
In 1449 kwam de 19jarige Mantegna te Ferrara, wien niettegenstaande zijn
jeugdigen leeftijd werd opgedragen den vorst tezamen met zijn favoriet Folco di
Villafiora af te beelden. Rogier van der Weyden schilderde in het zelfde jaar voor
Lionello een triptiek met de Kruisafneming, en Adam en Eva uit het Paradijs verjaagd.
Misschien werkte de Vlaming ook aan de decoratie van het paleis Belfiore.
Meer dan eenig ander kunstenaar stond echter Pisanello bij den vorst in de gunst.
In 1432 vinden wij dat Lionello er bij den schilder op aandringt, dat deze hem ten
spoedigste een zeker schilderij van de Maagd Maria zou doen toekomen, terwijl
Pisanello tusschen 1438 en '42 langdurig aan het Ferrareesche hof verblijf hield. Ook
in 1443 bevond hij zich daar en wij zien uit een brief aan Lodovico Gonzaga, graaf
van Mantua, dat zijn goed zou verbeurd verklaard worden indien hij Ferrara verliet.
Een sonnet van Guarino was een meer hoffelijke uiting van de bewondering welke
zijn kunst afdwong
In 1445 voerde Pisanello een schilderij uit voor Belriguardo en andere teekenen
van zijn tegenwoordigheid vinden wij in 1447 en '48, zoodat wij

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

20
mogen aannemen dat de kunstenaar zich gedurende een groot gedeelte van Lionello's
bewind te Ferrara bevond.
Pisanello is de meest bekorende van die internationale groep van schilders, die,
in de eerste helft der 15e eeuw, de laat-gothische vormen in het leven hielden. Zijn
kunst is geïnspireerd door het ridderwezen, maar hij toont het ons niet als een
werkelijkheid, maar als phantastische droombeelden en illustraties van legenden, en
deze voorstellingen waren geheel in overeenstemming met het verfijnde leven van
de Italiaansche hoven van die dagen, waar de gestes en gebruiken uit den riddertijd
tot nobele traditie geworden waren, en gratie gaven aan het dagelijksch leven, maar
eigenlijk geen levensvatbaarheid meer bezaten.
Markies Lionello, de pracht-lievende droomer, moet Pisanello's kunst bijzonder
hebben gewaardeerd. Van des schilders eerste bezoeken te Ferrara moge het
sprookjesachtige ‘Vizioen van St. Eustachius’ in de National Gallery dateeren, en
het meisjesportret - misschien Ginevra d'Este - in het Louvre. Van Lionello zelve
schilderde Pisanello verscheiden portretten, waarvan er een tot ons kwam; het is een
der beste stukken van het museum van Bergamo, en werd waarschijnlijk gedurende
een later bezoek gemaakt (fig. 3), zooals ook het stuk van de Maagd met St. Antonius
en St. George in de National Gallery.
Er bestaan 7 penningen welke Pisanello - die zooals bekend is ook hierin uitmuntte
- van den markies maakte (fig. 4); die welke hij bij gelegenheid van 's vorsten huwelijk
uitvoerde, behoort tot de schoonste staaltjes van deze kunst. Lodovico da Foligno
en Amadeo da Milano maakten beiden een penning van Lionello, maar behalve die
van zich zelven liet de markies ook de afbeeldingen van de meest beteekenende
figuren zijner hofhouding in het brons gieten. Veelal werden Pisanello's volgers
hiermede belast en Matteo dei Pasti maakte een penning van Guarino, terwijl een
onbekende meester die van den architect Alberti vervaardigde, welke soms aan
Pisanello worden toegeschreven, maar waarschijnlijk zelfportretten zijn.
Naar het schijnt liep Pisanello's roem bij het Ferrareesche hof een oogenblik gevaar.
Nadat de meester in 1441 meer dan zes maanden aan een portret van Lionello
werkzaam was, kwam Jacopo Bellini van Venetië en ontstond er tusschen de twee
schilders een wedstrijd wie de trekken van den markies het best wist weer te geven.
Dat Bellini's schilderij de voorkeur kreeg, moge ons vreemd voorkomen, wanneer
wij de werken van deze twee kunstenaars vergelijken, want bij een dergelijke toetsing
zal Pisanello ons altijd veel grooter toeschijnen. Hoe dat ook zij, de Ferareesche
poëet Ulisso vertelt ons de anecdote en hij kon het weten.
Bellini's portret ging verloren; men heeft het willen ontdekken in een aanbidder
voor de Maagd Maria knielend, in het Louvre, maar het is
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onwaarschijnlijk dat het stuk een dergelijk karakter had, noch is het aan te nemen
dat de hier afgebeelde persoon Lionello is. Te Ferrara bestond echter een ‘Aanbidding
der Wijzen uit het Oosten’ welke veelal aan Jacopo Bellini werd toegeschreven en,
wanneer deze attributie juist is, werd dit stuk zeker gedurende dit zelfde bezoek aan
de stad uitgevoerd.
Van Lionello werd nog een ander portret door Oriolo van Verona geschilderd; het
bevindt zich in de National Gallery te London en toont ons geheel dezelfde trekken
als Pisanello's afbeeldingen van den Markies.
Pisanello oefende een grooten invloed uit op de schilders van Ferrara.
Tot nu toe hadden wij uitsluitend met kunstenaars van andere steden te doen, en
Christophoro da Ferrara, die in de laatste jaren der 14e eeuw werkzaam was, leeren
wij door een geteekend paneeltje in de stedelijke gallerij kennen als beïnvloed door
de niet steeds aantrekkelijke school van Bologna. De eerste op hem volgende,
werkelijk Ferrareesche meester was Antonio da Ferrara, van wien frescoreeksen van
1433 en 1437 bestaan, en in de Galerij van Urbino een altaarstuk van 1439. Naar
vermeld wordt was Antonio tusschen 1438 en '41 voor Nikolaas III werkzaam, en
in 1464 treffen wij hem weer te Urbino aan. Deze meester heeft eenige trekken
gemeen met Pisanello, wiens kunst hij zeker bestudeerde en hij toont ons voor het
eerst eenige karakteristieke elementen, welke in de school van Ferrara blijven
voortbestaan.
Bono da Ferrara, die ons alleen bekend is door een paar fresco's te Padua en een
uit Ferrara afkomstigen St. Hyronimus in de National Gallery, noemt zich zelf een
volger van Pisanello.
Figuren van beteekenis zijn deze twee Ferrareezen echter niet, en de belangrijke
werken werden ook ten tijde van Lionello slechts aan vreemdelingen toevertrouwd;
zijn hof-schilder was de Sienees Angelo Macagnini, die deze betrekking ook
gedurende het bewind van den volgenden markies behield.
De kunstenaars, welke Lionello ten dienste stonden, zijn te talrijk om ze hier op
te noemen, vooral daar hij ook de bibliotheek aanmerkelijk verrijkte en nog meer en
nog grootere miniaturisten met de versiering der handschriften belastte dan zijn vader
deed. Zijn hofhouding was prachtiger en vooral rijker dan die van Nikolaas III, en
alle die er deel van uitmaakten droegen weelderige, veelal geborduurde kleeren. Een
stukje van de Ferrareesche school in het Museum van Berlijn en vele teekeningen
van Pisanello geven ons een beeld van de toen heerschende extravangante modes
(fig. 5). Lionello leidde echter dikwijls gedurende maanden een teruggetrokken leven
op een der buitenverblijven; lange wandelingen waren dan zijn voornaamste
tijdverdrijf.
Men beweert veelal dat de aanmoediging, welke de kunstenaars van Lionello's
opvolger Borso (1413-71) ontvingen, meer het gevolg was van
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diens ijdelheid en praalzucht dan het resultaat van werkelijken kunstzin, maar ik zie
geen grond voor deze aantijging. Het moge waar zijn, dat in de kunstwerken welke
hij bestelde soms een element van zelf-verheerlijking te vinden is, en in de fresco's
van het Schifanoia-paleis, waar Borso door alle voorstellingen heen trekt, komt dit
het duidelijkst uit, maar zijn bescherming en aanmoediging der schoone kunsten
geeft blijken van diep verstaan en van groot enthousiasme.
Borso, die ook een van Nikolaas' talrijke onechte kinderen was, toont een geheel
ander karakter dan zijn broeder Lionello. In litteratuur gaf hij de voorkeur aan
middeleeuwsche ridderromans, van welke hij er talrijke liet copieeren, en hij schijnt
maar een matige bewondering voor de klassieken gehad te hebben; naar men beweerde
verstond hij geen latijn. Aan zijn zin voor weelde en pracht voldeed hij door middel
van zeer zware belastingen, welke zijne overigens welvarende onderdanen moesten
opbrengen. De boeten welke op vloeken en spelen stonden geven meer den indruk
van een belasting dan van een straf, en wanneer wij vernemen, dat Borso aan zijn
minister de geheime opdracht geeft uit zijn onderdanen ‘al het sap te persen die men
er mogelijker wijze uit kan halen’ zoo krijgen wij den indruk dat deze voorzichtige,
kalme, ijdele markies tevens een cynische egoïst was.
Hoewel het vooral gedurende Borso's bewind was, dat een duidelijk herkenbare
en karakteristieke Ferrareesche schilderschool ontstond, ontbrak het ook in dien tijd
in de stad niet aan kunstenaars uit den vreemde. Behalve schilders vindt men er
tallooze houtsnijders, goudsmeden, bronsgieters en borduurders uit Vlaanderen,
Frankrijk, Duitschland en Hongarije; de hofkapel bestond uit Fransche zangers.
Hoewel eerder uitblinkend in veldtochten en jachtvermaak, verwaarloosde de
markies Ferrara's intellectueele belangen geenszins. De Universiteit genoot gedurende
zijn bewind groot aanzien, en een twintigtal miniatuurschilders waren bij voortduring
voor zijn bibliotheek werkzaam. Het was ook voornamelijk in dit tijdperk dat zich
in de stad een waar centrum van dezen tak der schilderkunst vormde en vele der
schoonste miniaturen in de prachtige bibliotheek van den hertog van Urbino werden
te Ferrara uitgevoerd.
Het hof van Borso gold, na dat der Sforzo's van Milaan, als het weelderigste van
geheel Italie. De pracht der ceremonieën, der kleedij, en de waarde der reusachtige
juweelen gingen alle beschrijving te boven. Tooverachtig schijnt de plechtige
processie geweest te zijn waarmee de markies zijn verheffing tot hertog vierde, welke
waardigheid hem in 1452 door Keizer Frederik III voor Modena en Reggio werd
verleend; eerst in 1472 deed de Paus hetzelfde voor de stad Ferrara.
Wanneer wij thans eens achter de schermen der historie kijken, schijnt het vreemd,
dat het volk van Ferrara een zoo onbegrensde bewondering
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en liefde voor den, hen uitzuigenden vorst koesterde en kunnen wij slechts tot de
slotsom komen dat Borso zijn finantieele systeem wist geheim te houden. Verder
hadden de inwoners natuurlijk ook voordeel van de talrijke verkwisters die in hun
midden verblijf hielden. De hertog gold als een wonder, hij werd ‘il divo Borso’ (de
goddelijke Borso) genaamd, en zag gedurende zijn leven een standbeeld voor zich
opgericht (1454). Zijn faam begrensde zich niet tot Europa, maar Oostersche vorsten
zonden hem geschenken toe en zijn raad werd gevraagd in politieke verwikkelingen
en andere aangelegenheden.
Waaraan de vorst dezen buitengewonen roep te danken had, is ietwat raadselachtig;
zijn residentie stond bekend voor luit-spelers, poëten en mooie vrouwen.
Twee van Italiën's groote genieën van dezen tijd bezochten Ferrara gedurende de
eerste jaren van Borso's regeering: Piero della Francesca kwam er in 1451 en versierde
verschillende zalen in het paleis en een kapel in de Sant Agostino Kerk, en Donatello's
tegenwoordigheid wordt er vermeld in 1454. Niets van hunne werken bleef in de
stad bewaard, maar Piero's invloed op de Ferrareesche schilderschool is in eenige
gevallen duidelijk waar te nemen.
De smaak voor het doen vervaardigen van penningen bestond ook ten tijde van
den eersten hertog. Vasari beweert dat Pisanello er een van Borso uitvoerde maar
van deze bestaat geen enkel exemplaar meer, wel echter vinden wij penningen, den
vorst voorstellende, uitgevoerd door Pisanello's volgers, als Antonio Marescotti,
Lixignolo, Petricini van Florence en Amadeo van Milaan. Aan dezelfde kunst wijdden
zich ook Sperandio uit Milaan en Francesco Francia, de schilder uit Bologna.
De plastiek schijnt overigens gedurende dit tijdperk te Ferrara niet zeer in trek
geweest te zijn, de architectuur genoot de voorkeur en Borso deed verscheiden
bouwwerken uitvoeren. De toren der kathedraal, wier bouw sinds 1412 was
onderbroken, werd in 1451 weer voortgezet; verder kwamen er op zijn last een
klooster en een hospitaal tot stand en twee paleizen, het eene genaamd Bellombra
het welk thans niet meer bestaat en het andere Schifanoia - welke naam zoowat
overeenkomt met ‘Zorg-vliet’ - hetgeen nog heden een van de weinige overblijfselen
van den luister der Estensi te Ferrara uitmaakt.
Heel mooi waren deze bouwwerken echter geen van alle. Trouwens Schifanoia
werd slechts gewijzigd, want het bestond reeds als jacht-huis. Er werd een verdieping
opgezet en een monumentale ingang aan toegevoegd (fig. 6); het was de architect
Pietro di Benvenuto die deze veranderingen tusschen 1466 en '69 leidde. Van meer
belang is de decoratie. Vooral de in stucco uitgevoerde plafonds van Domenico di
Paris, beschilderd door Bongiovani di Guistiniani (1467) (fig. 7), een van de weinige
gedeelten
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van het paleis welke zich nog in goeden staat bevinden. De fresco decoratie aan
welke Cossa medewerkte, is wel de belangrijkste prestatie welke van de Ferrareesche
school tot ons kwam.
De eerste groote meester van deze groep, wiens gaven trouwens door latere volgers
nooit overtroffen werden, was Cosimo Tura, gewoonlijk Cosmè Tura genaamd. In
hoeverre deze meester van een zekeren Galasso afhankelijk was, kan nooit worden
vastgesteld om de goede reden, dat wij geen enkel werk van dezen Galasso bezitten,
waarvan de echtheid vaststaat. Veelal gaat hij echter voor Tura's leermeester door
en wordt hem daarom een zich in de gallerij van Ferrara bevindende graflegging
toegeschreven, welke eenige overeenkomst met Tura's werk toont, maar iets ouder
zou kunnen zijn. Galasso heeft echter bestaan en wordt samen genoemd met Tura
en den reeds vermelden Bono da Ferrara. Zij verlieten echter alle drie deze stad.
Bono, vergezeld van den jeugdigen Cosmè Tura, ging naar Padua, waar zij Donatello,
Squarcione, en waarschijnlijk ook Mantegna aan het werk zagen. Tura's gelukkige
gesternte leidde hem hier in een centrum waar groote genieën hunne beste stukken
voortbrachten en zijn kunst getuigt steeds van de daar ontvangen lessen.
Meest van al heeft Squarcione op hem ingewerkt, trouwens de invloed van dezen
phantast strekt zich verder uit dan men veelal heeft willen erkennen. Groote gedeelten
van de Noord-Italiaansche scholen, zooals die van Padua, Venetië en Ferrara, zijn
geheel van hem afhankelijk. Squarcione's kenmerken zijn de droge harde omtreklijnen,
die eer aan een graveerstift dan aan een penseel doen denken, grillige vormen zoowel
in gelaatsteekening als in die der ledematen, knoestige vingergewrichten, en,
niettegenstaande deze vreemde trekken, een meêsleepende gratie, een mysterievolle
diepte van uitdrukking, en een onbeschrijfelijke kracht.
Squarcione had liefde voor de klassieke oudheid, en de ruïnes van antieke
bouwwerken liggen in de achtergronden van zijn schilderwerken als het ware
opgestapeld.
Deze korte omschrijving van Squarcione's kunst kan die van de manier van Tura
als het ware vervangen. Tura ging in zijn navolging niet tot zulke uitersten als zijn
leermeester, zijn figuren zijn ietwat minder phantastisch, de houdingen minder
gewrongen, de gelaatstrekken minder vreemd en de omtrekken zachter. Tura toont
zich echter alleen wat gematigder, maar in zijn quintessence niet verschillend. In
1456 keert de nog jonge schilder naar Ferrara terug en wordt er een artistiek factotum
van Borso. Hij ontwerpt gobelins, tafelzilver, meubels, de decoratie voor
feestelijkheden, en zelfs een doodsbaar. Maar hij schildert ook veel. Kort na zijn
aankomst maakte hij op last van den vorst de zich nu in de National Gallery
bevindende St. Hyronimus voor de Certosa van San Cristoforo (fig. 8) en in 1468,
na een kort verblijf bij Gian Francesco Pico de Mirandola, de Maria-
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boodschap en de St. George, nog heden in de kathedraal van Ferrara. Het jaar daarop
is hij bezig aan decoraties in olieverf in het buiten-verblijf Belriguardo.
Van te Ferrara uitgevoerde stukken zijn de belangrijkste de Madonna en Engelen
in de National Gallery, welke Tura op bestelling van den bisschop Lorenzo Roverello
schilderde en waarvan de rechtervleugel in de Colonna collectie te Rome bewaard
wordt, en de Madonna van de San Lazaro kerk buiten de stad, nu in het museum te
Berlijn. Cosmè Tura was zeer bemind aan het hof van Borso, en speciaal bevriend
met de humanisten Lodovico Bigo en Tito Strozzi. Hij bleef hofschilder tot 1485 en
stierf 10 jaren later.
Francesco del Cossa is niet van dezelfde kracht, trouwens bleef hij korteren tijd
te Ferrara. Geboren ongeveer in 1438, vinden wij hem het eerst in 1456, een Pieta
voor den kathedraal schilderend; een St. Hyronimus van zijn hand bestaat nog in de
Galerij van Ferrara, en het middenpaneel van een altaarstuk voor de San Domenico
kwam, als zoovele Ferrareesche schilderstukken, in de National Gallery terecht.
Cossa nam deel aan de uitvoering der beroemde fresco-reeks, de twaalf maanden
voorstellende, welke hertog Borso tusschen 1467 en '70 in het Schifanoia-paleis deed
uitvoeren (fig. 9). Een brief van 1470 van den schilder aan den vorst leert ons
verscheiden belangrijke zaken. Ten eerste vermeldt de kunstenaar daar zelve, de
voorstellingen van Maart, April en Mei - den geheelen Oostelijken wand - te hebben
geschilderd, en zegt daarbij dat de rest aan schilders van veel minder faam dan hij
zelf werd opgedragen. Vermakelijk is het waar te nemen, dat een vraag om hooger
loon dan dat wat de andere ontvangen blijkbaar uitsluitend wordt gedaan uit ijdelheid,
en om zich niet op dezelfde waarde geschat te zien als die onbekende collega's.
Misschien was Cossa's verzoek niet geheel onbillijk, want het kan geen twijfel
lijden dat het door hem uitgevoerde gedeelte van veel beter gehalte is dan de rest.
Maar de hertog weigerde en de gekrenkte kunstenaar verliet de stad.
Hoewel als teekenaar van minder beteekenis dan Tura, wint Cossa het misschien
van hem in compositie, beweging en vooral in perspectief, waarin duidelijk een
invloed van Piero della Francesca kan worden waargenomen.
Van deze eerste generatie der Ferrareesche schilders maakte ook Michele Ongaro,
of de Hongaar, deel uit, die misschien dezelfde is als Michele Pannonio van wien te
Buda-Pesth in de Gallerij een ‘Ceres’ bestaat, welke geheel tot de Ferrareesche school
behoort. Michele Ongaro wordt te Ferrara vermeld in 1415, 1454 en in 1464 als voor
Borso werkzaam.
De gelukzalige non, Caterina dei Virgi schilderde ook in deze tijden te Ferrara,
maar een paar stukken van haar te Bologna en Venetië doen ons
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veronderstellen, dat zij meer uitmuntte door een christelijken levenswandel dan door
hare artistieke prestaties.
De schilders der tweede generatie van de school van Ferrara waren eerder de
tijdgenooten van hertog Ercole I, die Borso opvolgde (1475-1505).
Hoewel Ercole er in slaagde den traditioneelen luister van het hof der Estensi op
dezelfde wijze voort te zetten, werd zijn bewind een ongelukkig tijdperk voor de
stad van Ferrara.
Deze hertog was een echte zoon van Nikolaas III. Hij was opgevoed aan het hof
van Napels en werd een uitstekend krijgsman en een volmaakt ridder. Zijn
edelmoedigheid ging zoo ver, dat toen de Medici, en de hertog van Milaan een
complot met hem wilden maken, om hem op Borso's troon te zetten, hij den hertog
waarschuwde welk gevaar hem dreigde. Hij verzoende zich met Ferrante, Koning
van Napels, met wien hij op vijandigen voet stond en huwde zijn dochter Eleonora
(1473).
Zijn bestuur was slecht. Waarschijnlijk vond hij de Ferrareesche finantieele
aangelegenheden, na Borso's regeering, in precairen toestand. Maar daar hij zich
even prachtlievend toonde als zijn voorgangers, liet hij de belastingen loodzwaar op
de bevolking drukken. De hertog, wel bewust van dezen toestand, wilde niet in direct
contact met zijn onderdanen komen. De boeren leefden in een soort van slavernij en
moesten groote werken voor den vorst ten uitvoer brengen zonder er eenige
vergoeding voor te ontvangen. Het land werd geteisterd door pest, aardbevingen,
hongersnood en overstroomingen. Het volk werd gepaaid met groote feestelijkheden,
welke de ontevredenheid onderdrukten. De Ferrareezen waren door het voorbeeld
van hunne vorsten uiterst genotzuchtig geworden, maar men was er zich wel van
bewust op den rand van een afgrond te dansen en de angst voor morgen veroorzaakte
een koortsachtige stemming in de steeds feestvierende stad. Het waren deze toestanden
welke den geest van Savonarola vormden; hij was in 1452 te Ferrara geboren en
keerde er dertig jaren later terug, bekeering predikend.
Borso's zonen deden een aanslag op Ferrara, maar deze werd gemakkelijk
bedwongen. Zeer ongunstig was echter het verloop van den oorlog der stad tegen
Venetië, een onderdeel van de algemeene Italiaansche verwikkeling, van welke de
Paus het middelpunt was. De Venetianen drongen de Ferrareesche landen binnen en
kwamen tot in de onmiddellijke nabijheid der stad. Maar de Paus, die begreep, dat
de geheele oorlog slechts ten voordeele van zijn bondgenoot Venetië gevoerd was,
veranderde juist dan plotseling zijn politiek, en Ferrara bleef behouden. De
hongersnood welke de inwoners leden, veroorzaakte eenige onlusten, maar deze
hadden geen ernstige gevolgen. Wel vinden wij echter sporen van verwildering.
Groote benden roovers maakten het land onveilig, en de rechters waren zoo gehaat
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dat een hunner gedood werd, en terwijl de moordenaars hun daad door de straten
riepen, was er niemand die hen durfde vervolgen.
De doortrekkende krijgstroepen van de Fransche Koningen Karel VIII, en Lodewijk
XII met wie Ercole zich verbond, bracht veel schade aan de Ferrareesche landen,
terwijl het huwelijk van zijn zoon Alfonso met Lucrezia Borgia, de dochter van Paus
Alexander VI, een grooten moreelen nederlaag beteekende, waartegen Ercole zich
zoolang mogelijk weerde.
Niettegenstaande werkelijk geldgebrek verminderde de uiterlijke pracht van het
Ferrareesche hof slechts weinig, maar de brieven der steeds op betaling aandringende
kunstenaars toonen ons hoe moeilijk het den vorst viel in den rol van Maecenas te
blijven volharden. De beschaving behield echter het zelfde niveau.
Aan de universiteit doceerden de beste professoren en onder hare studenten bevond
zich de later zoo beroemde Aldus Manutius. De boekerij werd nog aanmerkelijk
uitgebreid; bekende humanisten als Giovanni Pico della Mirandola, - de vader van
hem die te Florence zulk een buitengewonen roep verwierf - hielden bij voortduring
aan het hof verblijf. Veel werk werd er van Italiaansche letteren gemaakt en Boiardo,
een der grootste dichters der 15e eeuw was Ercole's favoriet. De verfijning en
beschaving, welke men niettegenstaande den ongunstigen toestand toen te Ferrara
aantrof, vonden als het ware hunne personificatie in Isabella d'Este, wier kennis en
gratie haar den glorierijken bijnaam van ‘de eerste dame der wereld’ bezorgde. Zij
huwde den graaf van Mantua, en aan haar hof bloeiden kunst en letteren als aan dat
van Ferrara.
De latere jaren van Ercole's bewind zijn gekenmerkt door een meer ernstigen geest.
De hertog zelve was zeer vroom en had een bijgeloovige vereering voor heiligen.
Hij correspondeerde met Savonarola, maar had tevens vertrouwen in astrologie.
Godsdienstige mysterie-spelen vielen bij hem zeer in den smaak.
Zijne finantieele moeilijkheden hielden er hem niet van terug scharen van
kunstenaars aan het werk te houden. Wij vinden vermelding van 70 schilders, welke
voor den hertog bezig waren. Het aantal kunstenaars welke zich op het vervaardigen
van penningen toelegden was zeer groot. Vasari beweert dat Pisanello een dergelijke
afbeelding van den vorst maakte, maar dit is twijfelachtig; wel vinden wij in zijn
dienst velen van hen, die reeds voor Lionello en Borso werkzaam waren, als
Marescotti, Lixignolo, Amadeo van Milaan, aan welke zich nieuwen toevoegden.
Cosmè Tura bleef onder Ercole's bewind dezelfde gunst genieten als gedurende
diens voorganger. Wij vernemen, dat hij een portret schilderde van den een-jarigen
Alfonso bij gelegenheid van diens verloving met de tweejarige Anna Sforza, en een
inzicht in de eigenaardige opvattingen van die tijden levert ons Ercole's bestelling
van een afbeelding van zijn natuur-
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lijke dochter Lucrezia, om zijne aanstaande gemalin Eleonora van Napels aan te
bieden.
Hoezeer de Estensi met hart en ziel de kunst waren toegedaan blijkt uit het feit
dat Baldassare, een van Nikolaas' natuurlijke zonen, schilder werd. Hij bevond zich
van 1461 tot '69 te Milaan bij de Sforza's, maar op het eind van zijn leven vroeg
Borso hem naar Ferrara te komen. Ercole was minder gunstig gestemd voor de onechte
kinderen zijns vaders en Baldasare had geen officieele positie aan zijn hof. Hij maakte
in 1472 echter een penning van zijn broer. Na een hoogst ongelukkige periode te
Reggio keerde hij terug naar Ferrara, en wij vinden brieven van hem aan den hertog,
aandringende op betaling van geleverd werk, en zelfs vragende om oude kleeren van
den vorst ten einde aan zijn hof te kunnen verschijnen. Er bestaat geen enkel werk
van zijn hand, waarvan de echtheid vaststaat, hoogstwaarschijnlijk schilderde hij
echter een ‘Dood van Maria’ in de verzameling Massari te Ferrara (fig. 10). Hij stierf
omstreeks 1504.
Van de talrijke kleinere meesters die aan het eind der 15e eeuw, deel uitmaakten
van de Ferrareesche school, kennen wij de werken van Agnolo en Bartolommeo
degli Erri, die reeds in 1465 voor Borso werkzaam waren, Christoforo da Lendinara,
een getrouwe volger van Tura, Bartolommeo Bonascia en Francesco Bianchi Ferrari
die vooral te Modena verkeerden, Panetti die de zoldering van het appartement van
Lucrezia Borgia versierde, Giovanni en Pellegrino Munari, die de Estensi ook voor
dergelijk decoratief werk gebruikten, en verscheiden anderen. Van meer belang waren
Marco Zoppo, Ercole di Roberti en Ercole Grandi, terwijl wij Lorenzo Costa hoewel
Ferrarees van geboorte - zijn vader Gherardo schilderde voor Lionello - buiten
beschouwing kunnen laten, daar hij uitsluitend te Bologna wordt aangetroffen en
zijn kunst zich geheel bij die van den daar domineerenden Francia aansluit.
Marco Zoppo was daarentegen oorspronkelijk van Bologna, maar hij toont zich
een echte Ferrarees, of, beter gezegd, een trouwe navolger van Squarcione, wien hij
even na staat als Tura. Een zijner stukken teekent hij zelfs als ‘Zoppo di Squarcione’.
In 1471 was hij te Venetië werkzaam als blijkt uit het onderschrift van een groot
Madonnapaneel uit Pesaro, nu in het museum van Berlijn. Zonder twijfel werd hij
sterk door Tura beïnvloed en in zijn beste werk - een Madonna in de
Cook-verzameling te Richmond - vinden wij dezelfde zonderling gewrongen gratie
(fig. 11). Zijn verblijf te Venetië deed hem Bellini kennen, wiens inwerking wij in
andere stukken waarnemen.
Ercole de Roberti volgde denzelfden weg als Zoppo; eerst een volger van
Squarcione's manier, die hij waarschijnlijk slechts door Tura kende, kwam hij weldra
onder de bekoring der Bellini's. Een altaarstuk, hetwelk hij in 1480 voor Ravenna
vervaardigde - en dat zich nu in de Brera van
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12. ERCOLE DI ROBERTI.

HET CONCERT. NATIONAL GALLERY, LONDEN.

(FOTO ANDERSON).
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14. BIAGGIO ROSSETTI.

PALAZZO DEI DIAMANTI

(1492). FERRARA. (FOTO ALINARI).

15. INGANG VAN HET PALAZZO DEI DIAMANTI FERRARA. (FOTO ALLINARI).
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16. PALEIS ROVERELLA (1508) FERRARA. (FOTO DEL EMILIA).
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Milaan bevindt - toont de harde Ferrareesche lijnen, maar de Venetiaansche
kleurenpracht. In 1487 werd hij hofschilder van hertog Ercole en krijgt een positie
ongeveer gelijk aan die welke Tura vóór hem had. Bij het huwelijk van Isabella d'Este
in 1490 is hij de artistieke leider der feestelijkheden, en ontwerpt en versiert de
meubels. In 1492 wordt hij door de hertogin als reisgezel van Don Alfonso naar
Florence en Rome gezonden om de vorsten in te lichten omtrent de kunst in deze
steden.
Ercole di Roberti is een der kunstenaars van een overgangstijd. De lineaire effecten
welke de Ferrareesche producten der 15e eeuw een nog ietwat primitief aanzien
geven, zijn in zijne latere werken niet meer te vinden; zijn ‘Concert’ in de National
Gallery houdt wat inspiratie en techniek betreft reeds verband met de late Renaissance
(fig. 12).
Hetzelfde moge gezegd worden van Ercole Grandi; ten minste wanneer wij zijn
‘Meisjes-portret’ in het Campidoglio-museum bekijken vinden wij daar denzelfden
tijdgeest als in het juist genoemde stuk van 's meesters naamgenoot. Hoewel, dat
Grandi de maker van dit stuk zou wezen, is wel hoogstwaarschijnlijk maar niet geheel
zeker, en dat is ook het geval met al zijn andere werken, waarvan sommige zich nog
te Ferrara bevinden, andere te Bologna, in de National Gallery of in
privé-verzamelingen. In de zolder-versiering van het paleis Costabili, hetwelk
Lodovico Sforza na zijn val te Ferrara liet bouwen toont Grandi zich een decorateur
van buitengewone begaafdheid (fig. 13). Hertog Ercole gebruikt hem dan ook
voornamelijk als architect en het was vooral door bouwwerken dat de vorst zijn stad
verfraaide.
Een groot gedeelte van Ferrara zooals wij het heden zien, werd door hertog Ercole
aangelegd, en het was zeker een buitengewoon begaafd man die wist te breken met
de middeleeuwsche traditie van smalle stegen en omsloten hofjes, en deze ruime
straten en grootsche pleinen wist te scheppen welke Burckhardt's lof rechtvaardigt,
dat Ferrara ondanks zijn huidig onaantrekkelijk voorkomen de eerste moderne stad
was.
Ten tijde van hertog Ercole was zij fraaier.
Oordeelend naar het in 1492 ontworpen ‘palazzo dei Diamanti’ (fig. 14 en 15)
met zijn 12600 gespitste blokken, ontworpen door den architect Rossetti en met
versieringen waarschijnlijk door Grandi geteekend, de paleizen Costabili (1502), en
Roverella (fig. 16) - het laatste weliswaar na den dood van Ercole tot stand gekomen
(1508), maar toch een voortbrengsel van zijne artistieke aspiratie, - begrijpen wij dat
de stad, zooals de vorst ze zich droomde, onbegrijpelijk schoon geweest ware.
Gedeeltelijk kwam ze ook tot stand, want vele andere paleizen werden nog gedurende
zijne regeering gebouwd, maar bijna alle zijn nu verdwenen.
Meer bleef ons van Ercole's bouwwerken gespaard, waar deze kerken golden. De
S. Francesco, S. Vito, S. Gabriele, S. Silvester, St. Maria degli
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Angeli (verbouwd volgens het plan van Grandi) en St. Maria in Vado werden op zijn
last opgetrokken of gewijzigd.
Dat de schoone stad, zooals Hertog Ercole zich die voorstelde, niet tot
verwezenlijking kwam, ligt ook aan een verandering in de kunstrichting, van welke
wij gedurende zijn leven reeds de eerste verschijnselen waar kunnen nemen, Waar
Roberti en Grandi in hunne schilderwerken reeds den weg leidden tot de opvattingen
der latere Renaissance, vinden wij dat deze reeds hun uitdrukking kregen in de
voortbrengselen van Dosso Dossi en Benvenute Tisi da Garofalo. Beide waren
werkzaam voor het jaar 1500, maar hun kunst behoort tot de 16e eeuw, evenals de
dichtwerken van Ariosto, een ander Ferrareesch genie.
Sommige bittere en treurige zinsneden welke deze poëet in zijne verheven verzen
mengde, mogen beschouwd worden als uitdrukkingen van de algemeene desillusie
welke zich na het bewind van Ercole, den laatsten grooten Este, meester maakte van
Ferrara, toen na drie generaties van pracht en schoonheid de eerste sporen van verval
zichtbaar werden.
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Japansch meisje,
door Hélène Swarth.
Bol blaast de wind de wijde zijden mouwen
Van 't luistrend meisje, in 't jade paviljoen.
Op 't vijverbrugje, blinkend vermiljoen,
Sneeuwt pruimebloesem. 't Meisje fronst de brauwen.
Stil! ritselt niet de bamboehaag - als toen?
Hier vlood ze om 't rijzen van de maan te aanschouwen.
Haar theerooskleed bevocht al avonddauwen
En nog geen stap, die nadersluip' door 't groen.
Ivoren bootje, dobbert al in 't water
De lentemaan. Zij neemt haar fijn penseel:
Een tanka dicht zij om dit uur te wijden.
Dan beeft zij weer: zoo Moeder riep! 't Wordt later Een mouw als bloei van perzik in 't struweel!
- ‘Mijn avondster!’ - ‘Mijn bloem!’ - ‘Mijn schoon verblijden!’
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Regen,
door Hélène Swarth.
Regen.
De Regen rinkelt met haar tamboerijn.
Ik lig en luister, veilig in mijn hol
Van lakgroen besloof, paarsen heidepol
En roodbruin wuivend beukeblad-gordijn.
Een dartle windvlaag blaast de wolken bol
Als ronde bloemen. Blonde zonneschijn
Uit blauwen beker plengt zijn vonkelwijn.
Voor zon en wind slaat Regen wild op hol.
Haar zilversluier zweeft nog over 't pad
En vluchtend laat ze op ieder grasje en blad
Haar ringen hangen - En 'k ontvang mijn deel:
Ik vind in ritslend druipenat struweel
Haar snoer van paarlen en haar kroonjuweel
En zilvren muiltjes, drijvende in het nat.
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Uit mijn gedenkschriften,
door L. van Deyssel.
Kindertijd. - Hilversum (1864-1870).
IK ben geboren 22 September 1864 te Hilversum, op het lieve kleine buiten aan den
's Gravelandschen weg, dat nu nog ‘Heuvelrust’ heet, en dat mijn vader toebehoorde*).
Te Amsterdam woonden wij toen 's winters nog op de Heerengracht bij de
Hartenstraat. Van dat huis te Amsterdam, van waar wij in 1867 verhuisden, herinner
ik mij nu, dat ik er mij altijd maar alleen van herinnerd heb: een veelkleurig bovenlicht
door een half open staande deur heen gezien; dat niet anders geweest kan zijn dan
het wanden- of zolderingvoorkomen van de gepolychromeerde bibliotheek, die mijn
vader van de kleine zaal achter aan den gang had laten maken.
Verder weet ik nog, dat ik een foliant trachtte te verplaatsen dan welke ik zelf
nauwlijks grooter was; maar of men mij dit verteld heeft dan wel of ik het rechtstreeks
in het eigene geheugen zie, is mij niet bekend.
Maar van Hilversum herinner ik mij des te meer. Ieder grasje, om zoo te zeggen.
Ja, misschien vooral het gras, omdat het het eerste gras was, dat ik heb gezien en
omdat ik krachtens mijn leeftijd, grootte en levensgewoonten er voortdurend vlak
bij in de intiemste aanraking meê was. Gras, grasbloemen en grashalmpjes. Het
groene, zijige gras.
Maar vóor het gras en het daarbij behoorende zie ik altijd nog iets anders. Dit
andere zie ik altijd het eerst, als mijn oudste Hilversumsche herinnering: Een levend
wit schaap aan een blauw lint, dat mijn eigendom was. Een groot levend wit wezen,
- niet een hond, een poes, een ezel of een bok, maar iets, dat zoo zelden als huisdier
voorkomt als een schaap, - en dat uw eigendom was, dat moest natuurlijk veel indruk
achterlaten. Gevalletjes met het schaap herinner ik mij intusschen niet.
Ons dienstpersoneel te Amsterdam bestond uit vier meiden, toen ter tijd, een man,
die 's ochtends kwam schoenen poetsen en messen slijpen, een huisnaaister en een
schoonmaakster. Twee dezer meiden gingen meê naar Hilversum, Geertje Gielen,
de keukenmeid, en Mietje van der Vliet, de kindermeid, die buiten ook werkmeid
was. Zij werden enkele dagen per week bijgestaan door een schoonmaakster uit het
dorp, die den Gooischen naam van Lammetje droeg. Mijn vader kwam altijd slechts
van Zaterdag tot Maandag te Hilversum. De twee andere meiden bleven in het huis
te Amsterdam, om voor hem te zorgen en op het huis te passen. Deze Mietje

*) Later bewoond door de familiën Herckenrath en Pijnappel (De Amsterdamsche advocaat,
het Eerste-Kanierlid Mr. E.J. Pijnappel, die het van mijn vader kocht). Wijlen de bekende
heer Huysinga sloopte het huis en zette er een ander voor in de plaats. De tuinhut bestaat
echter nog steeds.
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van der Vliet is een der voornaamste figuren wat mij aangaat, uit mijn
aller-eerste-jeugd.
In October 1875 ging ik, elf jaar oud, naar de kostschool, waarmede mijn omgang
met haar eindigde, zoo dat onze betrekking geduurd heeft van 22 September 1864
tot 2 October 1875.
Natuurlijk was overigens de innigheid dier betrekking reeds zeer verminderd toen
ik te Amsterdam van de bewaarschool naar de jongensscholen overging.
Deze Mietje van der Vliet heeft niet minder dan ongeveer dertig jaar bij ons
gediend. Zij had de geboorte en den wasdom van mijn oudsten broêr, die achttien
jaar ouder was dan ik, meêgemaakt, zooals ook van mijn zuster die zestien, en van
mijn tweeden broêr, die tien jaar ouder was. Of ik haar bemind heb, in den meer
specialen en activen zin, zooals ik het mijn moeder, mijn vader, en, in het latere
leven, nog enkele menschen heb gedaan, weet ik niet. Ik geloof het eigenlijk niet.
Maar daar mijn moeder ziekelijk was en zich daarom minder dan andere moeders
met haar kinderen kon bemoeyen, ben ik ontzachlijk veel met haar in aanraking
geweest. Zij was de kindermeid, niet waar? Ze sliep op de kinderkamer te Amsterdam,
en ook te Hilversum, sliep ik op een kamer met haar. Iederen Zaterdag baadde zij
mij met warm water, brandewijn, zeep, ik meen zelfs groenezeep, handdoeken en
een spons. Zij verzorgde al mijn kinder-ziekten: de dikke-wang, de koorts, de mazelen.
Zoowel te Amsterdam als te Hilversum bracht zij mij naar school. Zij was een prachtig
karaktertje. Een en al trouw, deugdzaamheid, werkzaamheid en aanhankelijkheid.
Zij was van een buitengewoon degelijke Amsterdamsche familie. Haar eene broêr,
Willem, was een gehuwd onderwijzer, schoolhoofd van een school aan den
Buitenveldert, Amstelveensche weg bij Amsterdam, haar andere broêr, Frans, leefde
als ongehuwd onderwijzer op kamers in Amsterdam; haar derde broêr, Hein, was
boekhouder bij den theekooper Schüver op den Kloveniersburgwal te Amsterdam
(vader van den omstreekt 1870 in Nederland bekenden Afrika-reiziger en leeuwenjager
Schüver, dien ik zelf nog wel eens in een zeer aantrekkelijk
woestijn-zwervers-costuum uit de toen nog bestaande S t i l s t e e g , thans Paleis-straat,
over den Nieuwe-Zijds-Voorburgwalbrug heb zien komen).
Verder had Mietje nog een zuster, Daatje, gehuwd met Honig, die juist onze
Amsterdamsche schoonmaakster was. Deze Mietje van der Vliet had, behalve haar
prachtige algemeene karaktereigenschappen, verschillende ongemeene talenten. Zij
schreef, bij voorbeeld, een hand, zoo mooi, als bij een meid al zeer zelden zal
voorkomen. Dat had zij zoo goed geleerd omdat zij zulk een braaf en vlijtig
schoolmeisje was geweest. Zij spelde en vormde de volzinnen ook geheel correct.
Enkele malen heeft zij mij naar de kostschool nog een langen brief van vier zijtjes
geschreven. Zij had ook een
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heel mooye zangstem. De kinderliedjes van Dr. J.P. Heye, heeft zij, zachtjes aan
mijn Amsterdamsche kinderziekbed, heel helder en luid op de verre wandelingen
door de toen nog eenzame Hilversumsche bosschen of op de heiden dikwijls laten
hooren, ‘Duifje, met je blanke veêren,’ - ‘Klein vogelijn op groenen tak, Wat zingt
ge een lustig lied’ - en zoo nog andere. En behalve de werkmeidbekwaamheden, zoo
als naaien, mazen, stoppen, strijken, die zij uitmuntend bezat, kon zij, bij voorbeeld,
werken voor de kinderpartijtjes met een eenigen ijver en phantaisie. Er waren nog
al eens verkleed-partijtjes in de familie. En op mijn kinderpartijtjes werden ook
daarvan de costumen gebruikt, die Mietje dan, met den vakman hielp veranderen en
bijwerken, evenals zij er ook geheel nieuwe maakte. Voor mij maakte zij eens, van
bordpapier en zilver papier, een compleet ridder-costuum, met helm en kuitstukken.
Al dat verkleed-goed ging ook meê naar buiten, en in de tuinen vormden wij kleine
maskerade-stoeten, wat door de groote ruimte, de open lucht, tusschen de boomen,
heesters en bloemen, zoo al niet aardiger dan toch anders aardig was dan in de stad.
Mietje van der Vliet was maar klein van stuk; haar gezicht was zonder blos en
bruinachtig, haar oogjes waren groen. Zij was een kittig ding; maar de vereeniging
van dat kittige mèt de grootste braafheid en goede trouw maakte haar uitstekend.
Zij was kordaat. Dát is het woord. Zij was nooit ziek. Ten minste, ik heb het niet
bijgewoond. Maar wel heb ik bijgewoond, dat zij vreeselijke rheumatische pijn had
en al kermend de armen wrong van pijn bij het afhalen van haar bed. Maar toch even
vroeg op als gewoonlijk en tòch den geheelen dag aan den arbeid. Altijd goed
gehumeurd, vlug, naarstig en zorgzaam, door en door aan ons gehecht, gelukkig door
gestel en aard, haar werk prettig vindend. Gevoelig van hart, altijd huilen bij
afscheidnemingen van de kinderen, die groot geworden waren.
De rokken van haar frissche katoenen japonnen, met al die eenvoudige charmante
patronen van paarsche streepjes en licht-zwarte rontetjes waren mij zeer gemeenzaam
bekend. Vaak heb ik er mij aan vastgeklemd, en soms achter verscholen, als Sint
Nicolaas kwam en een den vorigen avond onder mijn ledikant gevonden ‘gard’ mij
had doen weten, dat hij er van op de hoogte was, dat ik stout was geweest; of een
der andere meiden kwam Mietje's souper op de kinderkamer brengen en zette voor
de aardigheid een boos gezicht tegen mij.
In Amsterdam bracht Mietje mij naar de bewaarschool, die in de Kerkstraat was
gelegen, waar wij kwamen door de Spiegelstraat. Naarmate wij naderden, werd ik,
in den eersten tijd van het schoolgaan daar, benauwder, en op de Heerengracht,
tusschen Leidsche- en Spiegelstraat, heette het dagelijks: ‘Kom je me om vier uur
halen?’ ‘Ja, zeker’. - ‘Een man een
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man, een woord een woord?’ ‘Ja, zeker, hoor!’ - of: ‘Ja, een man een man, een woord
een woord’.
Mietje droeg te huis een tulle muts op haar trouwe hoofdje, een ronde, zoo'n heel
eenvoudige met een driedubbele rij kokerplooitjes om het gezicht, - mutsen die erg
veel van onderdeelen van een groote witte bloem hebben, - met tulle, althans ook
witte, keele-banden, met een strik onder het gezicht. De beste meiden droegen nog
zulke mutsen in 1920. Zij zijn altijd degelijker dan mutsen zonder keele-banden.
Maar Mietje van der Vliet dan, nam in allerlei opzichten deel aan mijn
kinderpartijtjes. In Amsterdam, in het groote huis op den Nieuwe-Zijds-Voorburgwal,
- (Dit huis, met zijn minder dan stemmig en zeer smal voorgeveltje aan den Nieuwe
Zijds Voorburgwal, had een oppervlakte van 288 vierkante meter. Het behoorde
sedert lang aan de familie en J.A. Alb. Th. verhuisde in 1867 daar heen o.a. om meer
plaatsruimte voor zijne verzamelingen te hebben) - hielden wij er eens een in een
zaal aan de achterzijde. Deze was voor de gelegenheid met lakens van boven tot
beneden in tweeën gescheiden. Midden in die lakensmuur bevond zich mijn
poppentooneel. Dit was een compleet tooneel, met allerlei coulissen, stellages,
valluiken, e.z.v. Na verschillende kamervuurwerk-nummers, was het scherm
neêrgelaten, en toen het weêr opging zag men de geheele tooneelruimte ingenomen
door één reusachtig menschenhoofd, dat zonderling getatoeëerd was, en met oogen,
wenkbrauwen en mond de griezeligste gezichten trok.
Dit nummer had veel succes. Het hoofd was dat van Mietje van der Vliet, maar
dat alle kinderen lang niet aanstonds herkenden.
Ik had, in den tijd van Mietje van der Vliet, veel speelgoed, omdat ik niet alleen
op mijn verjaardag en Sint Nikolaas kreeg, maar ook van de jeugd mijner broeders
en zuster al het hunne, dat bewaarbaar was gebleken, had geërfd. Ik had zelf gekregen
een heel pakhuis, met hal aan de straat, waarin een lessenaar met toebehooren, een
ijzeren kruiwagen, verder balen en vaten met hijschinrichting naar de zolders, die
vensters en, als deuren openslaande, voor- en achterluiken hadden. Ik had een
compleete vesting op rots, een volledig gemeubelde poppenkamer, zelfs met
poppen-linnenpers, een tooneel zooals reeds vermeld, een ‘poppenkast,’ en een groote
hoeveelheid prentenboeken en soldatendoozen. Ook een arke Noachs, en een
vischvijver met metalen vischjes, die met een magneet gevischt werden.
Ons Heuvelrust in, of, toen nog, ‘bij’ (of zelfs ‘onder’) Hilversum, was gelegen
aan den 's Gravelandschen Weg. Nu nog een der mooiste wegen van Nederland.
Tusschen een brink, waaraan, voor en omstreeks 1870, de Hartsens woonden en het
achter-einde van het buiten der Rebels, was het mooiste gedeelte van den weg. De
weg was een soort van zich lichtelijk naar het
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midden oprondende bedding van teêr-blauwen grintsteen, fijn zilvergrauw zand,
groote lichte schaduwen en fijne zonlichtplekken, die door en van de enorme iepen
aan weerszijde van den weg gekomen waren, en daglicht, - die zachtjes opglooide
in de richting van 's Graveland. Naast den middenweg waren de zeer breede padwegen,
en, vlakbij de boomen, tusschen de grasbanen, aan den kant van Heuvelrust, het
smalle eigenlijke voetpad, iets zoo heerlijks, dat ik er niet een bijvoeglijk naamwoord
voor weet. De takken der boomen bereikten elkaar op een zeer smalle ruimte na,
boven den weg. Wij hadden twee inrijhekken. De wegboomen, die voor de palen
dier hekken stonden, waren met een zeer breeden witten gordel beschilderd, om des
avonds aan de koetsiers de hekken te wijzen.
Als wij in het voorjaar buiten kwamen, - mijn moeder, Mietje van der Vliet en ik
in een enorme Amsterdamsche ‘barouchet’, waarin moeder steeds een onbegrijpelijk
aantal pakjes, trommels, kistjes, mandjes, vervoerde - de spoorweg naar Hilversum
kwam eerst gerced in 1874-75 (het station draagt de dagteekening van 1874) en
Geertje Gielen kwam met de ‘diligence’ - reden wij over het knerpende
kiezelplaveidsel van de inrijlaan door een dier hekken, langs een purperen beuk,
langs seringen, gouden-regens, jasmijnen, langs en onder de kastanjes. Achter het
huis, waar wij stil hielden, was de kastanje-laan. Met een tredenstoep ging het
opwaarts naar de voordeur. Geertje Gielen, met haar kornet, was er al, en verscheen
in de deurpost, met een geluidlozen maar ontzachlijk breeden welkomstlach.
Behalve het gras, met zijn versierselen en bewoners, is niets uit dien tijd mij zoo
familiaar als de Hilversumsche kiezelsteenen, die van den tuin en die der zandkuilen
op de hei. Gij begrijpt, dat ik toen boomen en bloemen nog niet bewonderde. Alleen
de schors van boomen was ik ook genegen. Alles, wat het laagst bij den grond was.
Het gras beminde ik. Maar de kiezelsteenen! Allen anders, rond, hard vreeselijk
aardig, droog, zuiver, gelijk aan millioenen eieren van weggevlogen vogels.
Mietje van der Vliet was mijn groote vriendin. Ik had in dien tijd ook een
gouvernante, mejuffrouw Sophie Gillissen, eene Belgische; maar van haar herinner
ik mij volstrekt niets anders dan dat zij piano speelde. En mijn groote vrienden te
Hilversum waren de jongetjes Gompertz, drie zoontjes van een weduwe, mevrouw
Gompertz geboren Greeve, later hertrouwd met Mr. Meckman. Aan den voorkant
ging langs ‘Heuvelrust’ dus de 's Gravelandsche Weg, terwijl aan den achterkant de
Hooge Naarder Weg was. Geenzijds den smallen Hoogen Naarder Weg was daar,
vlak bij ons, het buiten van mevrouw Gompertz, op den hoek van het Melkpad.
De jongens van Gompertz, Henri, Eugène en Felix, hadden een bokkenstal met
een paar fraaie bokken, een paar fraaie bokkenwagens en een
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jongen knecht met zwarte knechtenpet met roode biezen en het wit en rood gestreept
linnen ochtendjasje.
Een tijd lang kregen wij met ons vieren les van de dochter van den
dorpsschoolmeester in een kamer van 's meesters woonhuis. Op de tafel, waaromheen
wij zaten, stond bij die lessen een schoteltje met doorzichtige lichtbruine balletjes,
om ons zoet te houden. Met den grooten bokkewagen, in den vorm van een
zoogenaamd Heeren- of oliewagentje, gingen wij daarheen en terug, met den knecht
te voet er naast. De Gompertzen waren geliëerd met de Woltman Elpersen, die soms
eenige zomermaanden in een hotel tegenover de R.K. Kerk verbleven en daar een
ezelwagen met twee ezels hielden, waarmede ik ook wel eens een toertje deed.
Maar de heerlijkste toeren maakte ik met mijn broêr Frank in gehuurde
hittenwagens van Coppens op de Groest. Ik was zelfs nog lang niet oud genoeg om
tegen mijn broêr op te zien. Dat hij een soort van schroomvallig geëerbiedigd en
onbereikbaar ideaal werd, begon eerst veel later. Nu was ik nog zijn kameraad. Hij
had zijn eigen leidsels, die den besten van Coppens' goede hitten werden aangedaan,
en zijn eigen zweepen, met mahoniehouten stokken met ivoren
aan-een-hechtingsbedekkinkjes, met sierlijken koordval als fonteinstraal-ombuigingen,
en een heerlijken ‘slag’, met vijf, zes knoopen.
Maar mijn gedachte loopt den tijd vooruit. Want ten tijde van het gras, de
kiezelsteenen en de rokken van Mietje van der Vliet, zat ik nog niet op
hittenwagenbokken, soms zelf mennend, naast mijn broêr.
Dat Hilversumsche gras, ja, hoe komt het als met golfjes van de herinneringenzee
u voor den geest! Het gras, met de grashalmen en met de insecten, de groene
sprinkhanen in het hooge gras van den tuin der Gompertzen, de
Ons-lieve-Heersbeestjes, de rupsen, de hooiwagens, de torren. Niet de kapellen, de
spinnen of de bijen, wespen en hommels, - maar de rupsen herinner ik mij 't best, de
rupsen, die langs grassprieten opwaarts golfden.
Nooit in mijn leven heb ik zoo goed geweten wat hooiwagens waren, zoo wel de
boerenkarren als de insecten, als in dien eersten Hilversumschen tijd. Mijn
geestesrelatie tot het insect hooiwagen en tot het madelief-grasbloempje is later nooit
meer zoo geweest als in dien eersten kindertijd. Het komt mij nu zelfs voor, dat ik
na dien tijd nooit meer een hooiwagen heb gezien, althans niet het insect.
Wat was hij vreemd en fijn en op belachlijk hooge pooten, als even zoo vele
steltjes, dat levende wezen hooiwagen, die op zijn gemak door de ruimten der groene
waranden, zoo als er een was aan elke zijde van het Hilversumsche huis, vóór de
witte, met lichte schaduw en met allerlei zonneplekken bedekte, huismuur, kwam
aanwaren en dan ontzachlijk luchtig ging staan op de donkergroene warandetafel,
naast de glazen roode
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bessensap, midden tusschen de menschenwezens, als een reusachtige mug.
Dit was nu ‘waren’ geweest. Die ‘waren’ een phantastisch werkwoord acht, zag
nooit een hooiwagen door het luchtruim gaan.
Die heerlijke Hilversumsche bodem. Ik had toen nog geen verstand van eten en
drinken. Ik herinner mij alleen de aardbeien. Misschien ook kersen, klapbessen,
pruimen en peren. Maar toen ik vijftig jaar later de zomermaanden in Laren was,
toen proefde ik iets gemeenschappelijks aan al het eten en drinken dat uit de streek
zelf was, aan het brood, het vleesch, de melk, de vruchten, - het verrukkelijke, zeer
speciale, dat de bodem er aan had gegeven en ik herkende het eenige Gooische van
spijs en drank.
Die heerlijke Hilversumsche bodem. Het heuvelachtige, de hei. Trompenberg,
Boombergen. O, het was toen buitendien zoo anders dan nu. In fabelachtige
verschieten ‘Hoornboeg’ en het ‘Hoogt van 't Kruys’. Stil was de 's Gravelandsche
Weg. Geen automobielen. Geen fietsen. Des ochtends de Amsterdamsche diligence
heen en des avonds die zelfde terug, een groote gele kast, heroïek knusse ouderwetsche
postwagen. Boven-op zoo'n echte grauw-zwarte lijst en grauw-zwart dof zeil voor
over de kisten en pakken. Hij had twee bokken, achter elkaar, een binnen- en een
buitenbok. Mijn vader, die alleen van Zaterdagavond tot Maandagochtend over
kwam, reisde op den binnenhok omdat hij den tabaksrook van binnen in het rijtuig
niet kon verdragen.
Verder hadt je de Gooische boerenwagens - met het, naar beneden zich
versmallende en naar beneden binnenwaards schuin staande, door een als een
koningskroon-bovenrand met uitschulpinkjes en bolletjes gemaakten bovenrand
gekroonde, losse achterschot; - met het haakvormig uitsteeksel van voren, waarnaast
de klomp van den voerman tegen het achterwerk van het paard, met de touwkleurige
touwen leidsels, zachtjes duwde, om te maken dat de wagen niet tegen het paard aan
kwam. Een geheel ander model dan de Brabantsche boerenwagens.
Dan hadt je de hondenwagens. Dan hadt je het rijtuigje van den goeden doctor
van Hengel, die voor uit zijn winter en zomer open half-tent-wagentje ulevellen in
gouden papiertjes naar de dorpsjeugd strooide. Stukjes goud, die zich ontwikkelen
tot iets héél lekkers, - een compleet zaligheidje voor een kind. Verder een heel enkel
rijtuig, - soms een ‘Jan Pleizier’. Links naast ons was een kleine societeit, waarvan
de kastelein ook een spuit-water-maakmachine had. Rechts woonde mevrouw Alewijn,
op ‘Bagatelle’, wier paard men des nachts soms hoorde stampvoeten in den stal.
Recht tegenover ons was een meisjeskostschool van de dames Kamerling; schuin
tegenover ons woonde Mevrouw Grim. Overigens hadt je aan den 's Gravelandschen
Weg nog huizen van Perk, Ravenswaay, de heerenhuis-villa van Louwerse en het
buiten van mevrouw Sundorff-van der Linden. Dan Rebel. Verder-op naar 's
Graveland toe ‘Wisseloord’, groote gelegenheid
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in Nederlandsch-Indischen stijl, van mevrouw Lippmann - Moorman (weduwe
Hendrichs, hertrouwd met den bekenden Israëlitischen, Katholiek geworden, advocaat
Lippmann).
Achter ons, aan den Hoogen Naarder Weg, woonden nog de familie De Kok of
de Cocq (achter Alewijn, op den anderen hoek van het Melkpad, tegenover de
Gompertzen) en mijnheer Temminck.
Aan den Utrechtschen kant van Hilversum woonde nog mevrouw Povel. En dat
was dan ook alles. Hoornboeg aan den Utrechtschen, en Heidepark aan den Soestdijker
straatweg waren zeer ver weg. Er waren in 't geheel acht à tien menschen, die rijtuigen
hadden. Aan den Loosdrechtschen weg was nog iets van Hacke van Mijnden, wiens
groote goed in Loosdrecht lag.
Men hoorde toen reeds daar in de buurt den naam van den later met eene juffrouw
Hacke gehuwden Mr. G. van Tienhoven.
Maar ik interesseerde mij dan ook nog voor de van de boomen gevallen kastanjes.
Zij hebben een dikke vleezige groene schil met stekeltjes. Als die open gaat, vertoont
zich de glanzende mahoniehoutkleurige kastanje-noot. Aardig is een kastanje! Hij
is een vrucht en heeft iets van een stukje meubel. Zijn vorm is ook gezelliger dan
indien die volkomen rond ware. Nu is er beter meê te praten. Hij is lekker van vorm.
Iets wat het oog gaarne eet. De wind. De door wind in een vlaag bewogen lucht. Het
te hooren geluid van den wind door de boomen en dan het vallen door de vlaag heen
of dadelijk na de vlaag van de kastanjes in de kastanjenlaan.
De luchtige en korte plof van dat neêrkomen. Kort als een kogel in een buut, maar
zachter, o zachter. Het is spel. Vooral het vallen dadelijk na de vlaag. Het voelen
van den wind in je warme gezicht met de warme oogen.
God, o God, ik ben in paradijzen geweest. Alles van dat leven heb ik gezien en
gevoeld. Het fluweeligzachte geraniumblad, waar je over wrijft en de geur van aan
je vingers achter blijft. Maar náar is als de kleur van vlinder-vleugels, van
kapellen-vleugels, aan je vingers achter blijft. Ik had ook stelten en een kapellennetje
aan een stok.
Misschien was die eerste Hilversumsche tijd het beste mijner paradijzen. Maar
daarmeê is het zoo geschapen, dat je het dán juist niet merkt. Trouwens Felix
Gompertz heb ik in Hilversum eens in zijn wang gebeten. Zoo razend nijdig was ik
op hem. Daarna de verzoening. Af-zoenen, jongetje.
Rood is een weldoende kleur. In een onzer tuinwijken was een Flora-beeld,
waarachter een bergje, dat verborgen was door de hooge seringen en gouden-regens
naast, achter en boven het Flora-beeld. In een halven cirkel voor die hooge
bloemheesters waren wat aardbeiën, klapbessen en aalbessen-boompjes. Ziet eens
zoo een trosje roode aalbessen, hangend onder gelige en licht-groene
bessenstruik-blaadjes. Aan het licht-groene stengeltje hangen luchtig de rijtjes ronde
licht roode, gladde, bes-kralen, met het zwarte stippeltje in 't midden. Is het niet om
uit je vel te springen van ge-
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noegen? Is het echt en af? Is het niet een, geheimzinnig alleen, in een geelgroen
rupsenpriëel, daar hangende oorbel?
Wat taant bij dat rood al het geel, groen, grauw en violet van de omgeving! Zelfs
het luchtblauw verliest er zijn indrukwekkendheid bij.
Wij hadden twee aardbeien-boeren met ontzettend Gooisch-frissche wangetjes.
Broeders waren het, lieden van middelbaren leeftijd en al wat gij maar wilt. Maar
met hun ruig-frissche kopjes, met het sterke rood der gezichten, met hun haar van
krullende klapbesveldraden, geleken zij wandelende heesters. Zij droegen een juk
op hun schouders. Een juk! Hoe dikwijls hoorde men daar toen dat woord. Later
bijna nooit meer. Van dat juk daalden aan de buitenzijde hunner armen dikke touwen
of dunne kettingen af, waaraan groote, uit dikke bruine biezen gevlochten, manden
aan biezen hengsels hingen. In die manden stonden talrijke aardige hooge kokerachtige
mandjes, waarvan de inhoud bedekt was met frissche donkergroene boombladen.
Onder die bladen kwamen de roode aardbeien te voorschijn.
Vervolgens was er nog het rood van de geraniums, dat goed deed. Kersen-rood
werkt minder.
In '68 à '70 probeerde mijn broêr Frank een vélocipède, dat wel een der eerste
bestaan hebbende fietsen geweest moet zijn. Het was een tilbury, gevormd door een
leeren kussen ter grootte eener stoelzitting, met een mandenwerk-balustradetje er
om heen, op twee groote houten blauwe wielen en een klein blauw houten voorwiel.
Nu, hij ging zelfs tegen het bergje achter ‘Flora’ op.
Weet gij of men zich driftig moet maken? Ik weet niet, of men zich driftig moet
maken. Ik weet ook niet, of ik mij driftig moet maken. Vroeger maakte ik mij wel
eens driftig. Nu al, in jaren, nooit meer (1920). Met de vraag of men zich al of niet
driftig moet maken, bedoel ik hier thans alleen, of het ten opzichte van het verkrijgen
van een zeker gewenscht gevolg nuttig is zich driftig te maken. Men denkt wel eens:
Mozes, Napoleon de Ie, de architect Dr. P.J.H. Cuypers, de minister-president Ruys
de Beerenbrouck maakten zich driftig. Het schijnt dus niet volstrekt ontoonbaar te
zijn. Ach, maar dat is de quaestie niet. De quaestie is alleen of het in eenig opzicht
goed, nuttig of edel is, dat ik mij driftig maak.
Toch geloof ik, dat het voor mij, en betrekkelijk algemeen in het gewone leven
van ons, alledaagsche stervelingen, beter is zich niet driftig te maken. Geduldig en
doorzettend, krachtig en bedaard, moet men handelen. Drift is altijd onwaardig en
belachelijk. Maar nu dóét het er ten slotte zeer weinig toe of iemand zich al of niet
driftig maakt. Ik heb niet bijgewoond dat iemand in het gewone leven het minste
nadeel er door ondervond, dat hij zich driftig had gemaakt. Toch ‘zegt een stem’ mij
steeds, als ik fel
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grievend word aangeraakt: n i e t driftig maken, nooit. Spreek mij van ‘kalme
brutaliteit’. A la bonne heure! Dat is iets ánders. Nu hangt het er ook van af hóé men
zich driftig maakt. Iemand, die, bij het ebben van de driftvlaag, met zijn oogleden
beweegt, of in zijn oogen iets heeft, zoo, alsof die driftbui hem zelf bedremmeld
maakt, is verloren. Is verloren, dat is: verliest de uitwerking van zijn drift. De lieden,
wien zij gold, halen dan de schouders op of lachen achter den rug van den driftkop.
Maar iemand, die dàt niet in de oogleden of oogen heeft, maar wiens drift met korte
geleidelijkheid eerst tot de normale heldere levensernst en vervolgens tot de prettige
gemoedelijkheid overgaat, laat bij de aanwezigen het gevoelen achter, dat hij niet
voor de poes is en er met hem niet ongepast te gekscheren valt.
Het is ook wel aardig dat men uit dien eersten kindertijd juist in 't geheel niets van
zich zelf weet. Men weet, dat men een der prettigste tijdstippen vond, toen eens, ten
tijde dat wij met koorts te bed lagen, de avondetenstafel voor het bed werd geschoven,
- met prachtige biefstuk met goud-bruine jus in heerlijke ronde bruin gebakken
aardappeltjes in den lampenschijn, en dat toen niet alleen Mietje van der Vliet, maar
moeder zelf, - nu de andere familieleden juist uit waren - daar met ons kwamen eten.
- Men weet, dat men bang was voor spoken. - Maar zulke dingen zijn ook alles. Men
weet alleen van alles wat buiten ons was. Dat men eigen geestes- en eenigszins
ontwikkeld gemoedsleven heeft, begint later, en nog veel later dat men zich daarvan
min of meer rekenschap geeft.
Het is gek, dat ik mij zoo slecht herinneren kan, waar ik op ‘Heuvelrust’ eigenlijk
den heelen dag zat. Tusschen de enorme boomen van den 's Gravelandschen weg en
den voorgevel van Heuvelrust, met zijn vijf raamdeuren, en de, over-dag met hun
wit geschilderden kant buitenwaarts gekeerde, jaloeziën, als smalle dubbele-deuren,
tot aan den grond, was de tuin vóór het huis, met het kiezelpad langs den gevel, en
het grasveld tusschen de inrijhekken met zijn perken rozen, geraniums en fuchsia's.
Daar was de ruimte vol licht. Ik zie nu een geweldig licht, dat tusschen de spiegelende
ruiten en het tuinhek daar nedergeploft stond. Ik kwam daar echter zelden. De tuinman
Breyer en zijn zoon hadden des Zaterdags het daar te mooi gemaakt dan dat het een
speelplaats voor kleine kinderen geweest zou zijn.
Aan het straatje langs den achtergevel was, naast de groote slaapkamer, een
bergplaats aangebouwd, waar ook het speelgoed stond. Daarnaast een houten schuur
met turf, waar ook mijn schaap verbleef. Waar ik veel speelde, kan ik u nu nog niet
zeggen.
Nu ik over een kind en kinderen schrijf, zou ik ook iets over opvoedkunde
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kunnen zeggen. Maar ik gevoel zeer weinig voor een zekere speciale opvoedkunde.
Griezelig zijn de, zij 't soms zelfs min of meer bevallige, kinderen, die gewoon zijn
bestudeerd te worden en met een zekere ziekelijk-gevoelige bewondering bejegend.
Wat het algemeene aangaat, geloof ik, dat de sinds eeuwen in practijk gebrachte
opvoedingsstelsels de juiste zijn. Wat bizonderheden betreft, ben ik er voor aan een
jong kind een Zwitsersche gouvernante te geven, een meisje van eerzamen huize en
goed karakter. Ofschoon men overal goede exemplaren van het menschenras vindt,
hebben de Zwitserschen, meer dan andere volken, iets gezonds, zuivers en stemmigs,
en spreken zij, vooral die uit de buurt van Neufchâtel, een fransch van de beste
qualiteit. Men leert een vreemde taal alleen goed wanneer men die in zijn prille jeugd
gemeenzaam leert spreken. Daarom moet een klein kind omgaan met een Zwitsersche,
die alleen Fransch, althans niet Hollandsch, kent. Het kind moet door noodzakelijkheid
genoopt worden fransch te spreken. Het Fransch is de vreemde taal, die het kind,
vooral een vrouwelijk kind, het best moet kennen, omdat het de op de geheele wereld
verstane schoone taal is, die van de universeele talen van den tegenwoordigen tijd
de beste tradities mededraagt, overladen met beschavingsfactoren, en ons door het
Italiaansch heen verbindend met de Romeinsche taal, het Latijn. Een Zwitsersche
gouvernante, en later op school twee jaar in Engeland, een half jaar in Duitschland,
- dat is een goede opvoeding. Mijn vader was als heel jong kind op een Engelsche
school geweest te Amsterdam; door zijn moeder en de traditie harer familie werd in
het huiselijk verkeer door zijn familie veel fransch gesproken. Vandaar dat, het
geheele leven door, de Engelsche en de Fransche talen hem even gemeenzaam bleven
als het Nederlandsch.
Behalve de vreemde talen acht ik de ‘physical culture’, met name de sports, de
groote opvoedingsfactor. De sports, en eindelijk natuurlijk de omgangskeuze. Maar
al deze dingen spreken van zelf en geschieden van zelf. Het is bijna overbodig ze
aan te teekenen.
Alles wat ik goed vind in het leven, gaat van zelf. En schrijven doet men meest
om dingen te bevorderen, die niet van zelf gaan. Vandaar de moeilijkheid.
Met mijn schaap stond ik intusschen op het van het straatje afglooyend grasveld,
tusschen het straatje en de Kastanjenlaan, achter het huis. Ik legde mijn handje te
midden der groote wollen krullenmassa van zijn rug en met mijn rechter wijsvinger,
die precies gelijk een garnaal was, kwam ik even op zijn kop, zacht piekend. Dat is
zoo'n aardige aanraking. Gij kent haar wel. Het is een onvrijpostige
kleine-jongensachtige manier om aan te duiden, dat men iemand wel mag.
Of kent gij haar niet? Ik herinner mij niet het ooit van iemand gezien te hebben.
Nu is het natuurlijk iets intiems. Men doet het, natuurlijk,
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alleen, wanneer het een menschwezen geldt, terwijl beide partijen aan elkaar te weten
geven dat zij wéten, dat het geschiedt. Dat legt er de gratie in.
Ik ben ook nog een tijdje te Hilversum op een door zusters gehouden
volks-bewaarschool geweest, waar ik, waarschijnlijk als het eenige opgezetenen- of
‘villabewoner's’-kind, aan een apart tafeltje, vóór de banken zat. Eens mocht ik voor
de klas staan om zwijgend het toezicht te houden, terwijl de onderwijzende zuster
even afwezig was. In het zelfde gebouwencomplex, als waartoe die school behoorde,
was een oudevrouwenhuis. Eens was zoo'n vrouwtje gestorven. En toen mochten
wij het gaan zien. Het lag in een open kist op schragen. Wij stommelden zoo wat om
die kist heen, waar de meesten niet boven uit kwamen. Op een gegeven oogenblik
stond ik aan die kist en kon juist boven den rand uitkijken. En ik was vlak bij het
plat en naar boven gericht onbewegelijk gezicht van het vrouwtje. Het had een muts
op. Nooit in het leven was het zoo stil en onbewegelijk geweest. De oogen waren
gesloten. Het gezicht was gerimpeld maar gaaf in zijn regelmatige vormen. Uit den
neus staken bosjes haar. Dit was de eerste doode, dien ik zag.
Op de zusterbewaarschool te Amsterdam, waarheen Mietje van der Vliet mij
bracht, was de overste ‘moeder Gabriël’, die een zacht maar vrij ontwikkeld kneveltje
had. Er was ook een school voor groote meisjes bij, waarvan ik alleen weet, dat er
de kinderen Westerwoudt, jongere zusters van Jan Westerwoudt, gingen. Het
opmerkelijke van onze bewaarschool was overigens, dat Piet van Erven Dorens bij
de zusters een tante had, en dat hij, zoodra die voor de klas kwam staan, zijn plaats
verliet, en parmantig, met zijn gezicht naar ons allemaal toe, daar aan haar arm ging
staan, en zij dat blijkbaar goed vond. Op een bepaald uur gingen wij op die school,
wat men in het later leven noemt ‘onze handen wasschen’ op een rijtje achter elkaêr
op de maat van het geluid van een houten voorwerp in den vorm van een boek, dat
de leidende zuster, die met haar gezicht naar ons toe achteruit liep, open en dicht
klepte.
Mijn eerste flamme ontbrandde op die school. Het was voor een blond kind uit
een speelgoedwinkel op den Nieuwendijk, Jetje Boggia. Eens deed zij mij inwendig
iets zoets aan door mij te veroorloven naast haar te blijven toen het vriendinnetje,
aan wie zij een sprookje zou vertellen, naar vond, dat ik was toegeschoven. Ik
droomde van haar, dat zij mij een cadeautje op mijn verjaardag gaf, ik vond dezen
droom zeer grootemenschachtig en interessant en vertelde het aan Mietje en misschien
aan moeder ook.
Heerlijk was dat zoete in den droom. Het zijn op dien leeftijd (van
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vijf, zes jaar) niet de sterkste verschijnselen van dien aard (die komen in den
jongelingstijd), maar de eerste, de eerste!
Maar boven alle vriendjes en een enkel vriendinnetje uit dien eersten kindertijd
stel ik toch Mietje van der Vliet. Door haar lange blijven, terwijl de andere meiden
naast haar kwamen en gingen, was zij een vaste en bizondere figuur in huis.
Mietje van der Vliet nu precies en ‘indringend’, - hoe zij met haar beminde
werkvingertjes een reepje van haar boterham opnam, hoe zij met het eigenaardig
genietend turen van haar groene oogjes, dat turen zonder naar iets buiten zich te
kijken of zonder aan iets zeer te denken in een zuivere verzaliging der oogen, boven
een heerlijk kopje koffie vooruitkeek, dat met zijn geur, zijn damp, zijn vloeiendheid,
zijn smaak en zijn verkwikking aan haar lipjes was, - haar indringend te beschrijven,
ik zal er wel niet toe komen, want ik heb zeer te kampen met dat gevoel, dat het niet
mág.
Bij het schrijven van ‘Frank Rozelaar’, in 1897-98, had ik dat ook zoo zeer. Het
is een tintelend en sidderend probleem. Misschien vind ik wel de mooiste dingen in
schilderkunst de dingen van teedere liefde en juist weet ik daaromtrent bij ervaring,
dat die haaltjes niet gezet zijn zonder dat een intieme misdaad werd begaan, niet
zonder dat als ware het een groep heilige vlammen, die zich verzetten, door een
koelen slag van zegevierende prostitutie werden neêrgeslagen.
Nu ga ik wellicht te ver. Want ik weet niet of er een intieme misdaad werd begaan.
Ik weet alleen, dat i k het gevoel had een intieme misdaad te begaan. Het is zeer de
vraag of het mogelijk is van dergelijke dingen een algemeen menschelijke identiteit
vast te stellen. Het lijkt mogelijk, dat die teêre en vlijmende hapering bij het liefdesen werkproces veroorzaakt werd door een bizonderheid in mijn gevoelssamenstelling,
die bij anderen niet voorkomt. Ik heb altijd gedacht, dat het iets min of meer goddelijks
was en dat de tegenkanting de manifestatie was van een altijd bestaan hebbende wet,
die verbiedt het goddelijke te ontblooten.
Of het iets uit eigen leven of wel iets verzonnens geldt, blijft wat dit vraagstukje
aangaat het zelfde, indien de aard van den auteur noodzakelijk maakt met verzonnen
gevallen en figuren toch eigen doorleefd gevoel te reproduceeren.
In verband met Jetje Boggia herinner ik mij, zooals gezegd, een bepaald acuut
gevoels-symptoompje. Met Mietje van der Vliet niets dergelijks. Maar dat
beschermende en dat volkomen te vertrouwen zijnde, dat van haar uitging, - dat
groote kuisch vriendschappelijke, is dat niet iets meers?
Dat van Jetje Boggia was natuurlijk volkomen ‘kuisch’; maar dat zoete, dat het
hart, of ten minste iets bepaalds in ons, ondervindt in
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den droom, - dat is, te vergelijken bij bijvoorbeeld ‘hartelijkheid’, toch iets
geestelijk-zinnelijks of zinnelijk-geestelijks. Wat een kerkmuur heeft, dat vast
vertroostende, dat onbewegelijk zekere, dat had voor mijn eerste jaren de gestalte,
de zijde, van Mietje.
Zij was niet week. Zij had niets sentimenteels. Zij was de onvermoeibare flinke.
Ik geloof zelfs, dat zij mij meer dan eens vermaand heeft op een manier, die mij in
het later leven, door anderen gebruikt, steeds innig woedend heeft gemaakt. Het is
een toon, waaruit blijkt, dat de toegesprokene op dat oogenblik door den toespreker
een hulpeloos, niets waardig, beklagenswaardig wezen wordt geacht. Mietje was
echter een dier menschen, waarvan men zegt, dat ze voor je door een vuur zouden
loopen. Nu had zoo iets voor mij, voor zoo ver ik weet, dat is voor zoo ver mij bewust
is, tot nog maar kort geleden, weinig waarde. Indien iemand mij innig grieft door
een geringschatting insluitenden meerderheidstoon, interesseert het mij weinig, of
hij - indien de gelegenheid, die zich zeer waarschijnlijk niet zal voordoen, zich daartoe
voordeed, - voor mij door een vuur zoû loopen.
Die innige woede bij een dergelijken toon vond ik goed en ‘mooi’. Zij bewees een
lichtgevoeligheid, die eene afdeeling is eener algemeene fijngevoeligheid, welk tot
eene kunstenaarsnatuur behoort, die men op prijs moet stellen. Al dat licht- en
fijngevoelige, dat verband houdt met weekheid, ben ik echter naarmate het leven
voort ging minder hoog gaan schatten.
Een verstandelijk (wijsgeerig) inzicht heeft mij er toe gebracht alleen plastische,
om zoo te zeggen ‘en ronde bosse’ zich vertoonende werkelijke waarden in het
werkelijke volledige leven te achten.
Ik geloof, dat de algemeene meening, en die dus ook de meening van ieder in het
bizonder is, gelijk heeft. Daarmeê bedoel ik, dat de zuiverste wijsbegeerte, dat
namelijk die gedachten, welke men denkt wanneer men het best denkt, dat leert.
Hieruit volgt, dat men liever in aanraking moet zijn met karakters, die voor u door
een vuur zouden loopen, ook al zal dat nooit gebeuren, dan met karakters, die uwe
prikkelbaarheid nauwgezet ontzien, maar die als er sprake was van een vuur op de
vlucht zouden gaan. Men ondervindt en gevoelt dan niet fijne gevoelsontmoetingen,
teedere vrienschaps-schakeeringen, maar men heeft het besef, men heeft de gedachte,
en de (koele) voldoening van te denken, met een nobel mensch te zijn.
Deze uitweiding over den aard van mijn kindermeid behoort tot een algemeene
levensbeschouwing, die het mij te ver zoû voeren hier geheel te ontwikkelen. Zij zal
onvermijdelijk in dit werk nu en dan boven komen en eindelijk, bij verspreidde
deelen, er wellicht geheel in aanwezig zijn.
Zeker is, dat ik Mietje niet eenig acuut of zacht en diep doorgedrongen
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genegenheidsgevoel heb toegedragen. Althans voor zoo ver ik mij op dit oogenblik
herinner.
De boter, althans iets van den zuivel, dien wij gebruikten, werd geleverd door vrouw
Iespers, een boerin, die haar hoeve had in het bosch van Corver Hooft, genaamd het
Corver Bosch. Soms ging ik met Mietje van der Vliet daar een bestelling doen of
een rekening betalen. Het was ongeveer halverwege 's-Graveland. Maar men ging
door niets dan akkers, heide en bosch. Enorm was die laan, waaraan de hoeve lag.
Nergens om Hilversum was elders zoo een laan. Koel, somber en plechtig en van
ontzachlijke hoogte was die laan voor een heel klein kind. Zoo iets als tusschenbeide
het leven aan het menschengemoed toeschijnt te zijn.
Vrouw Iespers was aller-vriendelijkst, nog erger dan de zuster van onze
schoonmaakster, die een kleinen kruidenierswinkel in het dorp had, voor het kind,
dat met de meid meê kwam. Je werd behandeld als een prinsje. Zij boog zich geheel
voorover, zóo dat haar hoofd, schuin toegewend, tot vlak bij het hoofd van het staande
kind kwam, met de aan slagers denken doende frischheid en roodheid harer bloote
armen en van haar gezicht en met al de lappen en vlagachtige dingen harer kleurige
kleeding. Zoo stelde zij een plaatsje aan tafel in de pronkkamer bij het venstertje
voor, waar men melk en balletjes kreeg.
Ontzachlijk en vreeselijk was die laan. Modder en loenschend vocht in voren en
wagensporen was de grond. Zwartheden zag men in het sombere boomengroen en
hier en daar, stijf licht groen, hoog aan de boomen, onbeweeglijke
vlammenwrongen-vormen.
Een zelfden angst als de laan van vrouw Iespers boezemde mij soms in het
sparrenboschje, dat wij in den tuin hadden, tusschen het bergje met het Florabeeld
er voor en een grasveld met bloemperken aan den 's Gravelandschen weg.
Schaduwplekken, geheele schaduwvlakten, op den overigens door de zon beschenen
grond, onder de open met licht gevulde luchtruimte, boezemen niet angst in; maar
wel de donkere luchtruimte in bosch, waarboven het nog donkerder gebladerte. In
dat sparrenboschje hing toch ook de schommel. Vooral als kind heeft men die angsten,
vooral bij een kind hebben die gevoelsverschijnselen een grootte en een volstrektheid,
die in het later leven, doordat de ervaring en de na-gedachte de gevoelsverschijnselen
heeft leeren meten, niet of zelden, wederkeeren.
Mevrouw Gompertz geboren Greeve, te Hilversum had intusschen een fijn hoofd,
een fijn hoofdje. Het had met zijn blank-bleeke kleine gebogenheden het tot een
harmonisch geheeltje afgewerkte van een voorwerp van zacht mat aardewerk. Soms
licht groene, soms lichtgrijze fijne oogen waren er in gevat. Het groen en grijs dier
oogen was in kleurenharmonie
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met het overige van het kopje, waarin de dus geheeten glimlach een
vormpjesverplaatsing aanbracht, die een fijnen geest deed blijken. Zoo iemand zal
dikwijls nooit iets zeggen, waaruit hetzij fijne geestigheid hetzij fijne geest in de
letterkundige beteekenis (wijsbegeerte, menschenkennis, en z.v.) blijkt, de hier
bedoelde is echter een algemeen menschelijke fijne geest, die bestaat in de speciale
schakeeringen van den gewonen levensinhoud:
Ontvouwing van gastvrouwentalent in de volkomenheid en zonder aan wien ook
blijkende opzettelijkheid, om iets te noemen.
Een zwijger in het gesprek betrekken, een droevig gestemde afleiden, een
opgewondene kalmeeren, tegen een aanwezige iets verdedigen met waarlijke
waardeering van zíjn gevoelen, er aan denken waar ieder van houdt, likeuren en
onderwerpen.
De kleedingmode van dien tijd, een glad lijf en gladde stijf in de rondte
neêrhangende wijde rok, met smal, liggend, stijf kanten halsboordje, de kapselvorm,
van stijf en glad de voorhoofdzijden omvattende bandeaus en stijve vlechtenknoop
achter het hoofd, harmonieërde met de vormen van het klein aangezicht en maakte
de gestalte beelderig.
Maar ík kreeg van mevrouw Gompertz alleen vreemde-wezens-, en
hooge-vriendjesmoeders-impressies. Ik herinner mij, zooals men ziet, het voorkomen.
Trouwens ook van portretten. Bizonderheden van de verhouding tot den
zoontjes-vriend, persoonlijke delicatessen van maniertjes herinner ik mij niet.
De middelste van de drie jongetjes Gompertz, Eugène, later getrouwd met een
juffrouw Woltman Elpers, griffier te Breda, rechter te Roermond, na getapt student
te Amsterdam te zijn geweest (op de kostschool Rolduc was ik later ook nog met de
drie jongens samen, toen hun moeder hertrouwd was met Mr. Meckman) - de
middelste dan, geleek het meest zijn moeder. Ook was hij geestig. Bij zijn glimlach
was nog meer het geheele aangezicht betrokken dan bij dien zijner moeder. Ofschoon
Eugène ook een knap gezicht had, waren Henri, de oudste, en Felix, de jongste (de
laatste meer in 't bizonder mijn leeftijdgenoot en vriend, boezemvriend zelfs te
Hilversum, waar wij geen van tweeën een erger vriend hadden) meer bepaald bevallige
knaapjes. Fijne huidjes, tusschen licht koffie-met-melk-bruin en bleek beige in. Mooie
lippenmondjes, gevormd zoo als de lijn van een duif met uitgespreide vleugels in 't
rood en in 't klein. Mooi ook dat verticale greppeltje van midden onder aan de neusjes
tot aan het midden-hoogtetje van de bovenlip (in jongens-dialect ‘het snotkanaal’
geheeten). Niet bijna uitgewischt, en niet te sterk aangezet, precies goed, dat
greppeltje.
Die huidkleur, die ik bedoel, is misschien de mooiste, bij vrouwen en kinderen.
Boven mannenbaarden of bij geschoren mannen is het minder.
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Het is zeer moeilijk een kleur met woorden juist aan te duiden. De lezer begrijpt nu
welke kleur ik bedoel, maar daarom is het niet alleen te doen. De bedoeling is ook
een aangename seconde aan zijne verbeelding te verschaffen, door dat op treffende
wijze de kleur in zijne gedachte wordt gebracht. Toch zijn ook kleur-aanduidingen
door er gelijkkleurige voorwerpen in de gedachte naast te stellen, zelden nauwkeurig
genoeg. Bij ‘tabaksbruin’ denk ik wel is waar aan één bepaalde vrij donkere
sigarenkleur, maar dit moet de persoonlijke oorzaak hebben, dat toen ik het eerst de
uitdrukking ‘tabaksbruin’ las ik door een bepaalde sigarenkleur toen kort geleden
juist geïmpressioneerd was geweest. ‘Tabaksbruin’ dóét het niet genoeg omdat dus
een elk er een weder andere schakeering bij kan zien.
Toch geeft het woord ‘tabakskleur’ in zijn algemeenheid wel iets aan.
Elke lezer ziet daarbij, zij het min of meer vaag en algemeen, zij het misschien
éen tabakskleur in 't bizonder en dan onjuist omdat het een andere schakeering is dan
die, waaraan de schrijver dacht, - elke lezer ziet iets anders dan bij ‘chocoladebruin’
of ‘kastanjebruin’.
De moeder van mevrouw Gompertz, mevrouw de weduwe Greeve, - welke, van
de drie jongens, Henri, de oudste, het meest geleek, - was ook een oude vrouw van
eene edele schoonheid.
Er was ook nog een oom, de broer van mevrouw G., oom Henri, naar wien de
oudste mijner vrienden heette. Soms was hij ‘over’ en zag ik hem, als een enorme
hooge (hij was buitendien werkelijk zeer lang) ongenaakbare heerschersgestalte in
den tuin van de Gompertzen. Vergis ik mij niet, dan flóót hij nu en dan zijn neefjes,
als jonge honden, tot zich. Hij was een knappe, deftige vrijgezel, licht blank van tint,
met een weinig onderkin (mevrouw Greeve, zijn moeder, had er twee of drie,) een
horizontale, aan de punten smaller wordende, snor, en vertikale, ook smal eindigende,
sik.
Van wie hield ik, daar toen in Hilversum? Van Mietje veel, van Felix Gompertz
een beetje. Anders van niemand.
Wat kan men in gedenkschriften doen? Behalve hetgeen ik in 't begin heb vermeld,
kan men b.v. een volgroeid (is een karakter overigens ooit volgroeid?) karakter in
de eerste jeugd in kiem aanwezig toonen en den groei nagaan.
Dat ik ben het zelfde wezen als het kind, dat daar toen was, - het is soms of ik
honderden dingen daarover te denken en te zeggen heb, alsof het mogelijk zoude
zijn dien geheelen groei van het wezen retrospectief in een korte spanne tijds te
beseffen. Maar tot dat besef ben ik thans niet doorgedrongen. Ik gevoel er niets van
hetzelfde wezen te zijn. Ook weet ik niet of men wel zeggen kan hetzelfde wezen te
zijn. Het object is natuurlijk het zelfde. Maar wat verbindt mijn geest thans aan dien
eersten vorm? Niets, dan wat herinneringsvoorstellingen. De dingen uit dien tijd, die
ik nu voor mij zie, hebben zich toen in de hersens ingeprent en nu zie ik ze
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weêr. Maar wat ís die verbinding? Behalve de uitgegroeide lichaamsvormen, in alles
van lichaam en geest niets dan die kleine menigte voorstellinkjes.
Lindenbloesem, kastanjenbloei en kastanjenoogst, seringen, goudenregen,
jasmijnen, purperen beuken, acaciaas, boomen met die witte balletjes, die knappen
onder den voet, paarsche héliotrope en licht groene reseda, al die dingen, waarvan
de woorden mij nu een zachte warmte in het hoofd geven en het ooren-suizen als het
smeulen, broeyen en wasemen van een ruimte vol gelukkig aandoende lila grijze,
zon-doorschenen, damp in de verbeelding doen zien - ken ik van dáar. Ik ken ze van
daar. Al die jaren van overal buiten wonen, al dat zijn in vele tuinen in het leven,
hebben mij dat niet aangedaan.
Sparren, berken, korenvelden, boekweitvelden, gras en heide, paden en paadjes,
ik ken ze van daar.
Was wel ooit iets heerlijker dan de 's Gravelandsche Weg met de enorme ruischende
boomentakken, boomen, waarvan ik niet weten wil of het olmen of iepen waren,
ongelooflijk hoog en plechtig en toch lief, toch lief. Góéd ook; maar véél meer dan
góéd; lief. En toch eigenlijk nog iets anders. Met ‘goed’ ben ik er naar het strenge
en eigenwijze toe, náást; met ‘lief’ ben ik er, naar het kleine en knoeyerige toe, onder.
Wat was het met die boomentakken? Het kan niet in één bijvoeglijk-naamwoord
uitgedrukt worden. Het kan alleen door de hoedanigheid van een schikking van
woorden uitgedrukt worden, welke hoedanigheid op háre beurt dan niet door één
bijvoeglijk-naamwoord is te noemen.
Maar toch, in de verbeelding den nacht te zien opkomen over Hilversum.. Als er,
juist nadat de zon is weggezonken en de lucht bleek wordt, een muur van grauwe en
zwarte wolken rijst, van over de verre heide daar buiten, boven den 's Gravelandschen
Weg, zoodat dát de nacht is, die rijst, en den hemel al verder en verder overtrékt,
waar nog een vlakte wit zilver en heel licht groen over is, terwijl de punten van enkele
sterren daar en de punten van enkele weg- en dorpslichten in de onder de grauwe
wolkgevaarten ijl groenig-witte licht-schemering er plotseling gekomen zijn....
Te leven in herinnering met een eenzaam landschap mede, met de kleinste
bizonderheden er van gemeenzaam zijn, zoodat men weet dat de dauwdruppel aan
de bessenstruik peervormig wordt als zij zal vallen gaan en dan in den zonnenschijn
éen oogenblik een heel klein kleurig diamanten peertje lijkt.
Het is wel heerlijk, maar men moet kunnen vergeten, dat men weet, dat men het
niet hooger schat dan een haschisch-droom.
Iedere vier en twintig uur was het één keer nacht en één keer dag in Hilversum.
Overál, niet? Nu maar, dàar was het dan ook zoo. Des avonds kwam de nacht. Dan
was de nacht in aantocht. De nacht, waarin de
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kindertjes, en ook de groote menschen, slapen gaan. Tegen het einde van den middag
was het, dat de avond begon.
Dan werd het licht, waaraan niemand dacht - niet waar, want wie denkt er aan het
licht? - dan werd het licht minder licht. Dan kwam de duisternis. Langzaam-aan
kwam de duisternis. En dán wás hij plotseling gekomen. Maar nog een lichte, weinige,
duisternis. De ruimte tusschen den lichtkleurigen voorgevel van het huis en de boomen
van den 's Gravelandschen Weg, daarin kwam de lichte duisternis. Eerst was de
ruimte alleen niet zoo licht meer; maar als je een tijdje daarna het voor 't eerst weêr
zág, was hij een veel erger, een wémelende duisternis. De duisternis wemelend tegen
den lichtkleurigen gevel en nederwemelend op het lichtkleurige kiezelpad langs het
huis. Zoete duisternis. Wolkjes duisternis zoo klein als kinderademscheutjes, als
saamgepaarde knotjes pluizigheid en dons van kinderspeelgoed-engelen wiegelden
tegen de muren en tegen de vensters aan. Dan was het wel de tijd om te gaan slapen.
Ja, het was daar dan telkens de tijd voor iets. Dat de tijd iets was en iets bepalends
was, was wel het idee van Mietje van der Vliet, en dat overheerschend was. 's
Ochtends, voor het opstaan, ‘was het tijd’. Kom, op, het is tijd. Voor het ontbijt en
voor het ‘koffiedrinken’ was het tijd. Weer later was het ‘etenstijd’. En 's avonds
was het tijd om naar bed toe te gaan.
Ook in huis was dan de duisternis gekomen. Moeder, Geertje Gielen en Mietje
bleven niet zoo als zij waren over-dag; maar werden in iets gehuld. Zij werden minder
goed te zien als zouden zij onzichtbaar worden. Zij werden gehuld in duisternis. Dan
kwamen in huis de lampen aan.
De dichter Leopold heeft geschreven:
Laat nu de luiken gesloten zijn
Wiege wiegele, weia
Laat nu de stilte ongebroken zijn
Wiege wiegele wee
Want het kindje....

En dan spreekt hij met betrekking tot het kind van ‘der droomen wufte vlinderpracht’.
Dit woord ‘wufte’ lijkt mij hier minder juist. Vlinderpracht van droomen, is
uitmuntend. Ook ‘wufte vlinderpracht’ van droomen is zeer goed. Maar het wufte
van der droomen vlinderpracht kan ons slechts met weemoed treffen waar een diep
hartstochtelijk en innig feeder beminde luchthartige minnares slaapt.
(Slot volgt).
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De straat,
door Ina Boudier - Bakker.
I.
ONDER den grauwen wijden hemel lag in den stillen najaarsdag de Straat - de
hoofdstraat van het kleine vergeten stadje, in zijn vereenzaming ver achter de
uiterwaarden van de groote rivier. De breede verlaten straat, met z'n groote
heerenhuizen gerijd van poort tot poort. Eenmaal, in vroeger eeuwen, waren de wilde
horden vreemd krijgsvolk, door de nauwe donkere poort, binnengetrokken in het
stadje, dat daar lag, sterk in zijn verschansing van grijze wallen. Strijd was er geweest
en fel leven, en altijd een geest van verweer had de harten beroerd, bedacht op overval
en verraad.
Daarna was gekomen het verval, de rust, de verlatenheid. In de groote heerenhuizen
met hier en daar een winkeltje, een werkplaats ertusschen, woonden de notabelen;
en achter de vensters zagen stille gezichten toe op al het dagelijks gebeurende,
wéérkeerende. De Straat was hun wereld, die alles beheerschte, waar alles zich
afspeelde. Over de Straat laaiden van achter de gesloten vensters de gedachten, die
geen daden ooit werden, uit stille oogen en zwijgende monden; over de Straat sponnen
zich de gedachten uit de strakke besloten huizingen voort tot elkaar, vonden elkaar
en braken - klemden elkaar als worstelende vijanden, om zich dan plots weer verloren
te vinden in een mist van vergetelheid en onmacht; voortgedreven, zwervende doelloos
heen en weer. Een web van onzichtbare draden, tusschen de huizen van de Straat,
waar aan beide einden, van de poort, en van de oude gothische kerk, de klokken den
tijd afbeierden - de tijd, die wegwischte de seizoenen, de jaren, in den nevel van
nauw bewuste herinnering.
Eénmaal in het jaar gebeurde er iets vreemds in de straat. In den herfst, als koel
en hoog de hemel spande over de groene uiterwaarden en de blauwe glinsterende
rivier, kwamen groote wagens met kermistuig de houten schipbrug overzeulen, met
moeite den dijk op, en de nauwe donkere poort onderdoor. Kerels, bruingebrand,
met felle oogen in de verweerde gezichten leidden de kleine schonkige paarden aan
den teugel; slordige vrouwen en wilde kinderen hurkten op de wagens en gluurden
door de raampjes. En hun luidruchtigheid, hun kalme brutaalheid, hun uiterlijk van
onverschillige vagebonden, sloeg als een kreet in de rust der straat. Al wat op die
karren lag werd afgeladen; uit de huizen keken de menschen met starre onbewogen
gezichten, maar met oogen, die vast
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gehouden werden, naar wat er gebeurde. En er omheen groepten de kinderen uit alle
buurtjes samengeklit; begeerig kijkend, betastend, springend over de stapels planken
en zeilen, - minachtend scheldend te midden van hun bewondering op wat daar
vreemds was, wat ze wantrouwden en haatten als niet bij hen behoorend, maar dat
hen trok met een machtige bekoring.
De kerels bouwden. Onbekommerd temidden van de rust, de vijandige rust van
de straat, bouwden ze ook ditmaal hun vreemde wereld van ééne week daar op;
wrongen zij zich met niets ontziend gelach, lawaai en gevloek tusschen de verbeten
stilte der straat.
En na een rumoerigen avond en halven nacht, stond daar in den blanken
najaarsmorgen een kleine vreemde stad van gesloten tenten en kramen, geborgen
hun geheim achter de dichte zeilen.
Op de societeit voor de ramen zaten de heeren van het stadje en zagen toe. De
secretaris en de ontvanger speelden domino - dat deden zij iederen middag. Zij
speelden zonder hartstocht, zonder fijnheid; zij speelden als het accompagnement
van hun twintigjarige bijna woordenlooze vriendschap. Schouder aan schouder streden
ze den strijd van eerlijke, stille mannen - een strijd dien ze niet begrépen, maar wisten
en doorkenden van elkaar. En over de brugjes van dominosteenen kwam in den
middag het enkele woord dat den anderen voldoende was om een heele situatie te
vatten - het woord dat dien dag voor den ander teekende als een triomfeerend
volbrachte worsteling, een nederlaag, een nieuwe zorg. Het ging om de verkiezing
van een lid in een bestuur, een in drift gëuite beleediging, een teleurstelling in een
onderneming - het ging om de huiselijke dagelijks wederkeerende moeielijkheden.
Het waren de kleine dingen die hier in de straat groeiden tot begrippen van
overwaarde, die de gemoederen voortdurend in een dompige opgezweepte onrust
vastklemden.
Stil in den kring zaten de andere heeren en rookten. In de straat begon de
schemering aan te druilen, en een lichtschijn viel over de ongelijke nattige keien.
Het was de groote zweefmolen die zijn lichten ontstak op de nog slapende kermis,
en de deun van het orgel drong door de gesloten vensters binnen.
‘Nu begint het,’ zei de kantonrechter, en hij lachte.
‘Ja dit is 't begin. Wat zal 't eind zijn....’
‘Dat krijgen we Zaterdagavond!’
‘En daarna....’
De burgemeester jong, mondain in hun boerschen kring, zweeg. Tegen de orthodoxe
partij in den gemeenteraad die de kermis afgeschaft wilde, had hij deze met geweld
bijna gehandhaafd. Hij wist best wat hij riskeerde: de verontwaardiging, de luide
ergernis om wat
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er aan dronkenschap en ontucht zich heette baan te breken op zulke avonden. En
toch had hij pal gestaan, doorgedreven dat het volk zijn kermis hebben zou, al kon
hij niet ontkennen de altijd opdoemende gevolgen. Stil en hoog zat hij, en keek naar
den rooden schijn, die danste over de straatsteenen en tegen de gevels op - over den
gevel van zijn eigen huis speelde de gloed en vonkte in de donkere ramen. En hij
dacht.... waarom hij dit eigenlijk zóó had voorgestaan. Zeker niet uit vrees voor het
volk, zooals zij meenden. Maar ook nu weer dacht hij evenals toen in een associatie
die hij niet onderkende, aan zijn jonge vrouw; hij zag haar met haar stil gesloten fijn
gezicht door zijn huis gaan - en een pijn krampte in hem als op dien middag in den
gemeenteraad.
Over zijn domino-brugje dat hij juist met zorg gaaf had opgezet, zei de secretaris:
‘Het is weer eens een verzetje.’
En de ontvanger antwoordde:
‘Jozien is weer ziek.’
Zij zwegen, zetten de steenen aan. Hun gedachten omkringden elkaar - zij zagen
elkaars vrouw en hun eigene. De vrouw van den ontvanger met haar jaloezie, haar
drift, haar slecht humeur, waarvan hij den grond in zijn argeloosheid nooit bespeuren
kon. Bij zijn dochter zocht hij troost; samen vluchtten ze voor de buien, die
tegenwoordig altijd eindigden in allerlei onbestemde pijnen en kwalen, waarmede
zij dagen wrokkend te bed bleef.
En de vrouw van den secretaris in haar diepe melancholie, sinds hun twee jongens
naar Indië vertrokken en in geen jaren meer thuis waren geweest.
‘Wèg waren ze -’ dacht de secretaris, en zijn goedige handen lagen plat moe op
de tafel - ‘ze schreven weinig. Vreemd waren hun levens geworden in een vreemd
land aan hun ouders, hun kindsheid hier - vreemd stonden de foto's genomen onder
een gloeiende zon, op Indische galerij, in hun donker besloten huis van klein
Hollandsch stadje. En een bitterheid klom de laatste jaren in hem om al die
vervreemding, waaronder zijn vrouw zoo leed, waartegen hij machteloos stond. Want
hier in den engen kring van klein stadje leefden de vrouwen zwaar en moeielijk.
Schijnbaar was zijn vrouw gezond, maar hij wist het middel waarmee zij den laatsten
tijd haar melancholie bestreed. Zieker was zij dan Jozien....’
Hij schrikte op door gelach. De kantonrechter had een grap verteld en ze schaterden.
De kantonrechter zelf zat er met een verbeten grijns op zijn gezicht; hij wist hoe
belust ze waren op zijn grappen, hoe graag ze erom lachten en hoe gretig ze er hem
achter zijn rug om veroordeelden. En de vrouwen fluisterden over hem met deugdzame
tronies. Vervloekt! hij zat hier vast in dit nest, hij kwam er nu nooit meer uit!
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Hij wenkte den kelner. De anderen lachten nog even na. En ze zonnen, broeiend
achter hun lachverknepen gezichten, hoe dikwijls hij eruit trok - die escapades
waarvan niemand wist. Van zijn griffier hoorde je als hij dagen van huis was, want
zijn vrouw zweeg.
De griffier zat te rekenen. Met zijn groot gezin wisten ze nooit hoe er te komen.
En met zoo'n kermis wilde zijn vrouw de kleintjes niets laten missen. Het werd ieder
jaar een grooter zorg - ieder jaar ook de strijd zwaarder om de menschen buiten hun
moeielijkheden te houden.
‘Ik ga met mijn vrouw alle avonden de kermis op,’ lachte de postdirecteur.
Ze knikten, toegefelijk glimlachend. Ze keken. Zooeven nog was zij langs gegaan,
groote opzichtige blonde vrouw in 't zwart met den breeden wapperenden veerenhoed
- een uitdagende verschijning die hier niet paste. Neen, die paste hier niet. En ze
keken medelijdend nieuwsgierig. Waarom had die vrouw met alle geweld dit
onbeduidende leelijke mannetje willen hebben, dat in een verlegen vrees, een besef
van eigen onmacht, nooit solliciteerde naar een grootere plaats. Waarom? Er werd
verteld, dat ze wel veertig was.
De dokter stapte juist binnen. Hij groette den kring rond, ging moe zitten.
‘je bent laat,’ zei iemand.
Hij knikte. Ik ben bij den dominee geweest.’
‘Die is toch uit?’
‘Jawel - maar mevrouw is druk in de weer met het uitbesteden van Hongaarsche
kinderen. 't Is een heel bestier om er hier dertig onder te brengen.’
Over de brugjes dominosteenen gingen de gedachten der twee vrienden snel:
‘Dat gaat niet.’
‘Dat zal nooit gaan.’
‘Nòg een!’ dacht de griffier, en hij zakte als een koude vogel verschrikt weg in
zijn kraag.
‘Als ze daar eens niet af konden....’
In den hoek tegen het raam zaten de twee oude heeren van het stadje - de notaris
en de steenfabrikant Bogert.
‘Wij zijn oude menschen,’ kuchte de notaris, ‘zoo iets kunnen wij niet meer.’
‘Jij kunt er wel zes nemen,’ lachte Bogert scherp.
Iedereen lachte, de notaris deed zuurtjes mee. Gierig waren ze, alleen in hun groot
huis sinds hun twee kinderen gestorven waren - gierig, doodvallend op een cent.
‘Nou, en jij dan?’ deed hij agressief.
Bogert had een tic. ‘Ik heb aan die twee thuis genoeg.’
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Hij zat stil te kijken. Hij dacht hoe zijn dochter, weduwe, met haar twee kinderen
weer bij hem was ingetrokken - hoe innerlijk blij onder zijn norschheid hij ze
ingehaald had, en hoe hij toch eigenlijk nooit iets aan hen had. Ze wilden altijd buiten
zijn - ze wilden andere dingen dan hij voor hen verzon - de uithuizigheid van den
vader zat erin, en aan zijn dochter had hij geen werkelijken steun daarbij. Hij wilde
ze opvoeden tot degelijke, goede menschen, dat andere vreemde element zoù eruit
- maar dikwijls dacht hij, dat hij nu eenzamer was dan vroeger alleen.
Er werd gepraat over den nieuwen huizenbouw. Hij was er meteen in. Hij hield
van zijn stadje, hij hield van alles hier - een stille norsche liefde, die zelf vasthield
meer dan hij bond.
Hij kuchte opeens, een scherpe felle kuch, waarbij hij zich paarsrood plotseling
oprichtte.
De dokter keek hem aan.
‘Scheelt u wat?’
‘Neen,’ zei hij kort - ‘niets.’
Hij bleef doodstil zitten - hij was benauwd. Hij kuchte om de hevige hartkloppingen
die hem een prikkel van hoest gaven.
Om hem heen praatten zij door over den huizenbouw. De burgemeester mengde
er zich in op zijn besliste manier. Hij vond jammer dat het oude stadsbeeld - het
stadje geheel binnen de wallen, de gracht, - geschonden werd. Daarom wilde hij de
nieuwe buurt niet vlak bij de poort zetten - verder weg.
Bogert volgde hem, maar hij sprak niet meer mee.
Hij blééf benauwd.
Een vreemde angst kwam over hem. Hij keek met zware oogen naar zijn groot
oud huis aan den overkant. 't Was of hij in een flits zijn geheele voorbije leven zag....
Plotseling stond hij op, half onbewust.
‘Ik ben niet goed,’ zei hij.
't Klonk als een klacht. De dokter kwam naast hem, nam hem bij den arm, en ging
langzaam met hem weg. Hij groette niemand.
Een stilte viel. Ze keken hem na, verbijsterd. Was hij niet goed? Neen, wat zag
hij eruit. Had hij iets ergs? Nooit ontbrak Bogert; alles van hem, zijn forsche figuur,
zijn heftigheid, zijn lastigheid, zijn liefde, het hoorde hier bij hen, bij het stadje, even
vast als de zon en de hemel. En nooit ziek was hij. Van den zomer nog zwom hij met
zijn vier-en-zeventig jaren in de rivier met zijn kleinzoon.
De deun van den draaimolen woei over. Ze luisterden stil - ieder voor zich dacht
aan het nieuwtje van den dokter. Hongaarsche ondervoede kinderen, die hier
uitbesteed werden.... Bogert, al leek hij onwillig, zou er zijn schouders onder zetten
- maar hij was ziek....
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De dokter ook bleef daar binnen - ze zaten en zwegen. Ze keken naar het groote huis,
vanwaar hij iederen middag de straat was overgestoken naar hen toe.
De oude notaris dronk met één teug zijn glas leeg - zijn hand beefde.

II.
De vrouw van den dominee zette de thee klaar. Zij rekende, dat al de dames van het
stadje zouden komen; haar uitnoodiging was dringend geweest, maar zonder de reden
te noemen. Zij wilde hen overrompelen met de heele zaak die zoo goed als klaar
stond: het plaatsen van dertig Hongaarsche kinderen hier in het stadje.
En bij de boeren....
Maar dàt was 't niet - h i e r in 't stadje, daàr ging het in de eerste plaats om!
Alléén had zij het plan opgezet. Op eenmaal, toen overal in het land de vreemde
kinderen werden ondergebracht om gevoed en gesterkt te worden, had zij geweten:
dàt wilde zij hier bedisselen. Was het niet een misdaad hier veilig te zitten en te leven
in overvloed, zonder de hand uit te steken naar al die verhongerende kinderen!
Mathilde van Bremen had zich opgewonden. ‘Dat er nu niemand hier was die zoo
iets ondernam, die het scheen te voelen!’ Zij wond zich op nu zij zoo vreemd alleen
zat in de pastorie - haar man voor een synode weken van huis. En waar zij anders
zich zooveel mogelijk aan alles onttrok, voelde zij zelf even verwondering over dezen
niet te onderdrukken ijver.
‘Wàs het zoo vreemd? Neen, het was eerder vreemd er niet aan te denken.’
Het éven opdoemend zelf-inzicht was meteen verdwenen onder het gretig
zelfbedrog.
Zij had stil gezeten en het uitgedacht menigen avond. Zij zou de leiding hebben,
van haar zou alles uitgaan; en het zou iets zijn waaraan haast niemand zich
fatsoenshalve zou kunnen onttrekken. Het had in haar getrild van een ongeduldig
verlangen. Zij dacht aan haar man in een wrok en een opstand. Ja, nu was ze eens
vrij, nu hield hij haar eens niet vast in den strakken teugel, waarin zij zich geklemd
voelde. Geen pas zijwaarts kon ze gaan zonder dat ze al meende zijn hand te voelen
die haar terugtrok.
Beheerscht had hij haar, koel en liefdeloos, na haar laat getrouwd te hebben op
zijn vorige standplaats, haar onttrekkend aan een met tallooze vriendinnen verkleefd
bestaan van rijke oude juffer.
Hier - had zij nooit een vriendin gehad. Zij was begonnen zich in te dringen,
gebruik makend van haar positie als predikantsvrouw. En eensgezind had men haar
weer buiten gedrongen en voor goed haar
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geweerd daarna. Maar in de lange jaren waarin haar van nature bedilzieke aard
gedwongen was geweest op een afstand aan te zien al die levens, waarvan zij nooit
het rechte te weten kwam, was als een ziekte haar aangeboren nieuwsgierigheid
uitgegroeid tot een jagende begeerte om te wéten, die de voelhorens uitstak naar àl
wat er leefde in die huizen. En 't was deze begeerte, die haar geprikkeld had tot een
daad, buiten haar gewone natuur.
Zij had haar verlegenheid overwonnen en bezoeken afgelegd bij de dames van het
hoofd-comité. Zij had er gezeten in haar beste mantelpak, vechtend met een
belemmerenden schroom die haar overviel zoodra zij buiten de grenzen van het
albekende kwam.
En zij had er beloofd, meer dan zij kon verantwoorden.
‘O zeker, zij was overtuigd dertig kinderen te kunnen plaatsen. Er waren menschen
te over, wier hart openstond om een ondervoed hongerig kind te verzorgen.’
‘Dus zij wist het zeker? Dat niet bij teleurstelling de kinderen te elfder ure weer
verder gestuurd moesten?’
Beleedigd in haar qualiteit van predikantsvrouw, die hier absoluut geen waarborg
scheen te geven voor haar woord, noch haar offervaardig aanbod buitengewoon
dankbaar deed aanvaarden - had zij zich, toch ook innerlijk wat ontrust, met geweld
te weer gesteld tegen de koele blauwe oogen van de vrouw tegenover haar, die
presidente van het hoofdcomité, en jonger, haàr op zakelijken meerderheidstoon
ondervroeg.
‘Bovendien was aan haar de verantwoordelijkheid, mocht iemand uitvallen,
persoonlijk in te springen, nietwaar?’
Wéér peilden vorschend de blauwe, verstandige oogen.
‘Begrijpt u me goed! Ik wil absoluut niet in twijfel trekken uw goede trouw, uw
bereidwilligheid. Maar elke invloed is begrensd, en ik denk hier in de eerste plaats
aan het betrokken kind. Mòcht er teleurstelling zijn, een kind tenslotte maar half
willig genomen.... Ik zou, vóór ik de kinderen doorzend, in elk geval een schriftelijke
verklaring van u willen hebben van de personen die tot opname bereid zijn.’
‘Dat kan - over een paar dagen al.’
Zij was opgestaan, vergeefs trachtend den overtuigden toon vast te houden om
wat haar nu plotseling gansch onzeker leek. En met een koelen groet was zij
weggegaan, innerlijk vernietigd.
Maar toen zij in haar eigen huis dien avond zat, verdween langzaam weer haar
weifelmoedigheid bij het zorgvuldig opzetten van haar krijgsplan.
‘Zij zou al de dames op de thee vragen - dat deden ze, ze kwamen altijd als ze
ergens gevraagd werden - iedereen verveelde zich, was blij met een verzetje - en zij
hielden van haar lekkere koekjes en taart die ze zelf bakte....’
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Mathilde had haar zorgvuldig vooruit bedachte woorden gezegd. Hier, in een
omgeving waar zij de zwakke zijden kende, droeg een sluwe bazigheid haar over de
onzekerheid heen, sprak zij als van een vaststaand feit. Zij vertelde van haar bezoek
te Amsterdam, hoe stellig men daar erop rekende dat een dertig kinderen hier werden
opgenomen. Dezen morgen en gisteren was zij bij de boeren gegaan, en bijna allen
hadden graag zich opgegeven voor een kleintje - ook verscheidene arbeidersgezinnen
hier - Willes de timmerman - Breukers de smid - de schilder Maas - Nu bleven er
nog vijftien over, die hoopte zij te bergen in eigen omgeving. Als mevrouw Courtois
het voorbeeld wilde geven....’
Er viel een stilte toen de schrale, indringende stem zweeg. Op de dikke wangen
doken de flauwe oogen bescheidenlijk neer; maar uit het niet hooge en niet lage
boordje klokte het in den kippig gerekten hals even zenuwachtig.
Een vlammend rood was de jonge burgemeestersvrouw naar het mooie gezicht
gevlogen. Nu zag dat bleeker dan tevoren, maar in een zwijgend verzet voor zich
uit.
‘Dat is een groote vraag - en een die maar niet zoo dadelijk te beantwoorden is.’
Het was de vrouw van den ontvanger die bits het zwijgen brak. En met het eerste
onwillig woord was de spanning gevallen.
‘Voor hoe lang zou 't moeten zijn,’ kwam de vrouw van den secretaris.
Haar oorspronkelijk fijn knap gelaat was rood en gevlekt - een onrust troebelde
in haar oogen. ‘Voor hoe lang,’ prevelde ze na.
‘Voor minstens twee maanden.’
Mathilde's zoekende blik fladderde den kring rond. ‘We kunnen erover praten,’
zei ze haastig bezwerend, tegelijk haar beroemde taart presenteerend. En vervolgde
meteen: ‘Ik blijf natuurlijk de verantwoordelijke persoon - alles loopt over mij - ik
blijf voortdurend in verbinding met het hoofd-comité.... voor alles wat de kinderen
betreft moet u zich tot mij wenden.’
‘Dat is te zeggen,’ viel de griffiersvrouw bijdehand in - ‘ik wil er wel een nemen,
maar dan ben ik er ook baas over. Dan wil ik niet voor elke kleinigheid er een ander
in mengen.’
Het ritselde in den kring, een beweging die allen tegelijk doorvoer. Kopjes rinkelden
neer op de schoteltjes, hoofden hieven zich. Er werd iets wakker in al die vrouwen:
het verzet tegen deze ééne, om wat zij plotseling fel en helder beseften:
Zij zouden niet meer vrij en niet meer veilig zijn met het vreemde kind dat onder
mevrouw van Bremens hoede stond. Zij zagen haar als een spin die haar spinseldraden
in al hun huizen stak, en weer inpalmde, vòl van al
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wat zij angstvallig voor elkaar verborgen, waarvan zij haar altijd hadden kunnen
weren. Er zou een getuige zijn - er zou het verraad zijn....
De eene tegenover die allen, zag den kring rond. En op dit oogenblik, tegenover
het ijzige zwijgen waarmee zij zich terugtrokken als achter een borstwering, ontviel
haar tegenover haar eigen ik het mom waaronder zij zichzelf bedrogen had: de goede
daad. Wist zij wat haar dreef: het wéten! Eindelijk weten uit al die huizen de
honderden dingen die zij voor haar verborgen hielden, waar zij omheen praatten en
haar mede misleidden.
En koelbloedig plotseling, besloten te winnen, verloor zij alle voorzichtigheid,
zette zij door met een ongekende heftigheid, die zelfs geen vriendelijken toon meer
in acht nam.
‘Ja, dat kan toch niet anders. Er moet een tusschenpersoon zijn, tot wie beide
partijen zich kunnen wenden - die vrij moet zijn toezicht te houden.’
Plotseling door de dikke gesloten gordijnen drong een joelend straatgeraas naar
binnen. Opgeschrikt een oogenblik keken de vrouwen elkaar aan.
‘De kermis - de zweefmolen....’
Zij keken alweer voor zich - onverschillig. Hun loome handen namen de kopjes
op, hun monden proefden het gebak. De kermis - dat was iets, wat hun niet aanging,
dat was voor 't volk. Maar een spanning bleef hangen in de besloten kamer. De
orgeldeun van den grooten zweefmolen drong naar binnen - geschuifel van snelle
begeerige voeten slifferde vlak onder het raam. En als een pijn haast spande de
luistering....
‘Nòg een kind erbij,’ - verzuchtte het jonge vrouwtje van den dokter - ‘ik weet nu
al niet hoe ik klaar kom.’
‘Eentje meer?’ pleitte Mathilde lief. Maar de ander blikte haar recht in de oogen.
Zij zag den draad - zij wist opeens vele dingen die zij niet verraden wilde hebben....
‘Ik neem er een,’ zei vroolijk de vrouw van den postdirecteur. Zij zat er jeugdig
en frisch, met haar grooten veerenhoed. Een begeerte sloop in haar wat uitgezette
blauwe oogen. En wéér trokken, terwijl met dankbaren haast Mathilde's potloodje
neerging, de anderen zich terug.
‘Die vrouw - met haar praatjes die nauwelijks een uitgangspunt van waarheid
hadden - die vreemde eend in de bijt, die met haar faux air van jeugd den veel jongeren
man getrouwd had.... het zou zijn de laster en de nieuwsgierigheid die daar hand aan
hand gingen in hun kring....’
‘En waarom wij niet allemaal?’ ging mevrouw Koelman voort; haar frisch gezicht
verzachtte zich, haar onbetrouwbare oogen zagen in onschuld en liefde den kring
rond. ‘Is er iemand onder ons die een werkelijk geldige reden heeft om te weigeren?’
Een windvlaag rammelde de jaloezieën, droeg den orgeldeun in klem-
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mende duidelijkheid tot hen door. Gejoel en gelach, een gedruisch van vele vreugden
drong binnen de besloten kameratmosfeer, waar een felle lampenschijn zonder
erbarmen de gezichten bescheen, en ontdekte. Waar in wantrouwen en twijfel de
oogen elkaar zochten en ontweken - waar met ongesproken woorden werd geslagen
en geketst.
Eindelijk bitste de vrouw van den secretaris openlijk een vijandige repliek:
‘Dat moet ieder voor zichzelf weten.’
Het kort afgebeten woord klonk als een slag van afweer. Verholen zochten alle
oogen de spreekster:
‘Wàt had zij, dat zij verborg - als zij allen....’
‘Ik zou wel graag een nemen,’ zei de dochter van Bogert, ‘maar nu vader ziek is
- hij werd gisteren niet goed op de soos, hij ligt nu nog te bed - 't is zijn hart....’
De anderen knikten, zij dachten: je bent zelf onmondig kind bij je vader in huis hoevele jaren al - zij klaagde niet....’
De kring van oogen vorschte; het helle licht deed de gedachten achter de gesloten
gezichten leven.
Zacht en onderworpen keek het jong verwelkte gelaat van Bogerts dochter voor
zich uit; maar mèt den indringenden orgeldeun werden oude dingen in haar wakker.
Zij dacht aan een kermis, dertien jaar geleden - zij jong ding van achttien, hij
gelogeerd hier in de stad - en de muziek - de dansende lichten - de kermis - dol
verliefd allebei.
Een ànder najaar - wéér kermis - zij met haar twee kinderen terug bij vader. Die
haar terug nam in het beschermende ouderlijk huis na dat schandelijk huwelijk tegen
zijn zin met dien gehaten vreemde - gestorven bijtijds na alles er door gejaagd te
hebben. En dan de lange jaren van stille vreugdelooze plicht der dankbaarheid, haar
kinderen opgroeiend in een huis dat het hare niet was - waar haar wil niet gold, waar
de herinnering zelfs niet openlijk mocht leven.
En de kermis weer - elk jaar. Heimelijk had zij de hunkerende kinderen het
achterpoortje uitgelaten met geld voor poffertjes, voor de kramen - heimelijk verstopte
ze hun pret, hun verhalen in afgelegen hoeken van het huis.... voor den driftigen
ouden man vermeed ze al wat de herinnering voedde.... Maar 's nachts lag zij wakker,
en staarde naar het rosse licht op het neergelaten gordijn van haar meisjeskamer.
In den hoek van de canapé zat zwart ineengedoken de vrouw van den ontvanger.
Haar wijde schrille oogen luisterden naar het verhaal dat mevrouw Koelman fluisterde
tegen haar buur: ‘pijnen had ze, vreeselijk - en nu is ze geopereerd - 't is nog heel
min....’
De vrouw van den ontvanger kromp. Zij ook had pijnen, vreemde scheurende
pijnen tegenwoordig, maar haar man en Lientje namen er
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geen notitie van. Die twee waren altijd samen, en Lientje had voor haar nooit iets
over. Wie dacht ooit, als een kind klein was, en je was er blij mee, dat je later als
twee onverschillige menschen, in alles oneens, zou leven. Nu was ze ziek - het zou
wel net zoo iets ergs zijn als het geval waarvan ze daar hoorde. Ze zou niet in huis
kunnen blijven, waar ze toch niets om haar gaven.... ze zou naar een ziekenhuis
moeten, maar eerst naar een professor in Amsterdam - ze zag zich daar zitten en
vertellen - ze zag een mannenfiguur zich troostend en helpend over haar buigen....
‘En u mevrouw?’ onderbrak Mathilde kort haar gepeins.
Maar de ander verzette zich plots heftig, gerukt uit een fantasie, die bij alle vrees
haar met een zachte vreemde vervoering omspon.
‘Ze.... ze was niet goed. Ze was eigenlijk ziek. Ze had iets - al lang pijnen - ze kon
onder deze omstandigheden niets ondernemen - ze zou dezer dagen zich moeten
laten onderzoeken....’
De domineesche keerde zich af - zij was een gezond mensch en kon geen kwalen
uitstaan. Schijnbaar kalm presenteerde ze haar vruchtenbowl - maar in haar ziedde
het, dat ze haar gingen ontsnappen - een voor een. En al die dingen, de geheimen,
die ze haast in haar bereik wist, zij zou ze nooit weten. Alléén maar wéten wilde ze,
niet verder vertellen - weten, alles wéten van die menschen, die huizen. En terwijl
ze zorgzaam inschonk, zàg zij de Straat, waar zij langs de huizen geloopen had al
die jaren, de huizen waarbinnen de menschen borgen hun geheim - ieder het zijne van zorg, van schuld, van verdriet. De Straat die haar iederen dag zag gaan als de
druk bezige domineesvrouw - en die lachte achter haar rug omdat ze haar wisten te
weren.
‘Ik moet naar huis,’ zei Bogerts dochter, - ‘ik kan vader niet lang alleen laten....’
‘Zult u erover denken?’ drong Mathilde. Maar de andere, alsof onverhoeds een
perspectief haar greep, staarde in de verte - schudde dan langzaam het hoofd in een
koppig verzet.
‘Vader zal het niet kunnen hebben.’ Zij nam kort afscheid. De anderen zagen haar
gaan in dien plotselingen vreemden haast. Een vlok van haar blond haar krulde los
en luchtig langs haar wang. In den kring gingen de gedachten:
‘Ze is nòg jong....’
Doodsbleek zat de groote slanke vrouw van den burgemeester in den leunstoel.
Zij had nog niets gezegd, maar in haar hoofd martelden de snelle gedachten:
‘Zij had geen reden tot weigeren - zij moèsten het voorbeeld geven als hoofd der
gemeente. Alfred zou het willen. En oh, zij kòn niet! Zij kon niet verdragen een
vreemd kind in hun huis, waar zij zoo vele jaren
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hadden gehoopt op eigen kroost.’ Zij keek naar Mathilde. ‘Wat bezielde die vrouw,
om d i t plotseling in handen te nemen met fanatieken ijver! Toen de intocht der
vreemde kinderen begon in het land, hadden zij geworsteld met de gedachte, haar
man en zij, en zij had zich verzet, ze had het n i e t gewild. Maar daarmee was 't niet
uit. Iedere courant bracht weer een berichtje over nieuw aangekomen kinderen - over
elke gemeente die een aantal opnam - en moeielijk en stroef voor 't eerst in hun
huwelijk hadden zij tegenover elkaar gezeten....
't Had haar geen oogenblik meer losgelaten - zij had als in een dwangvoorstelling
altijd maar weer gezien de straat - van hun stadje - dat ze beiden liefhadden, waar
ze met illusies samen waren heengetrokken - en waar geen deur zich opende voor
een kleine vreemdeling.
Omdat z i j niet wilde. Omdat het zooals altijd wachtte op haar initiatief. En z i j
wilde niet.
Het was geweest, als zij in de schemering uitkeek, of in al die huizen het wachten
loerde....
En nu opeens was het haar uit de onwillige talmende handen genomen. Was er
déze vrouw, die zij plichtmatig beleefd ontving, maar altijd op een afstand gehouden
had - die haàr nu drong.
Een fel verzet stak in haar op. Zij hoorde nog steeds de woorden:
‘Als mevrouw Courtois het voorbeeld wil geven.’ Nu zou zij moèten - en op een
wijze, die de hare niet was. Als zij toetrad, zouden de anderen volgen....’
Machteloos gevangen in haar zwijgen zat zij; dit was de hel, deze kamer met den
kring bleeke, verworden gezichten onder het meedoogenlooze licht. Een hel, waarin
zij allen de foltering leden van den angst om hun geheim, dat hier dreigde te worden
ontscheurd aan het beveiligend huizendonker. Waar de haat uitbrak, tusschen een
vreemde vreeselijke belustheid en een tot de tanden gewapend verzet.
Voor den laatsten keer had Mathilde gepresenteerd - n u w i s t ze het zeker: de
vrouw van den secretaris had tersluiks een keer meer zich laten inschenken en 't glas
was nu alweer leeg.... Maar de avond was haast om, en ze had niets bereikt....’
‘Nu dames - wie kan ik nog opgeven - u mevrouw!’
De oude notarisvrouw schrikte, schudde het hoofd. Ze had zitten suffen schijnbaar,
maar moeizaam had ze gerekend: wat een duurte - je wist 't ook niet meer hoeveel
een kind at - en melk drinken zeker ook. Hun kinderen waren klein toen ze stierven
- het was te lang geleden om nog alles te onthouden - ze vergat ook alles, want wàt
kon je nog schelen - 't was alles goed genoeg voor hen beiden.... Haar oude hoofd
met de vergane trekken van een zeer bizondere schoonheid knakte op haar borst.
Even deunde de wijs van het orgel een oude vergeten vreugde
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naar haar toe. In de troebele donkere oogen weifelde een herinnering....
De luide stem van mevrouw Koelman klonk op - zij vertelde lachend weg, van
een avontuurtje dat zij toevallig op het spoor was gekomen tusschen den jongen
veearts en de dochter van den tolbaas - haar blauwe oogen zetten uit in een gulzigheid
- ‘ik had 't nog niet eens begrepen, ik vertelde 't in alle onschuld, maar mijn man
lachte me uit - ‘Kind daar weet jij ook zoo niet van.... Och - als je alle dingen wist
die gebeuren in een onschuldig stadje als hier - ik hoor er soms van....’
Zij zwegen - zij keken gechoqueerd naar die groote blonde vrouw in haar
overweldigende fraicheur, die een schijn van jeugd wist vast te houden en er hun
afgeleefdheid mee sloeg. Maar een vreemd begeerig verlangen ontwaakte in de
dompige atmosfeer om te hooren, wàt zij dan allemaal nog wel meer wist - van
dingen, die in hun enge wereld verborgen bleven....
In Mathilde streed het besef der welvoegelijkheid met haar belustheid. Haar schuine
blik scheerde over het groote mannenportret aan den wand.
‘Hij was weg - hij wist het niet - en hij had haar alleen gelaten, zes weken lang....’
In een zaligen huiver gaf zij zich over - begeerig schoof zij aan, luisterde naar wat
die vreemde vrouw half fluisterend, in bedekte woorden praatte - over Willems, over
het dochtertje van den ouden Jochem.... Zij luisterden - onwillig maar geboeid - en
terwijl zij luisterden w i s t e n ze hier een onwaarheid en daar - maar hun fantasie
eenmaal gewekt, bleef broeien - zocht - zocht verder....
De vrouw van den kantonrechter, die mèt mevrouw Courtois, en de oude
notarisvrouw iets terzij zat, als teruggekrompen in lijfelijken afweer uit den
hunkerenden kring, voèlde hun gedachten zoeken. Die vrouw met haar speurzin had
hun nieuwsgierigheid in gang gezet. Als voelhorens wist zij hun gedachten rondtasten
naar al wat zij in haar huwelijksleven bedekt en verborgen had gehouden met duizend
voorzorgen. De dingen die z i j haar man had vergeven, zeventig maal zeven. Zij
kòn het, want zij begreep hem, al smartte het haar onmenschelijk. Maar het moèst
blijven daar-buiten! Het mocht niet komen hier in de Straat! Want wat waren zij
tenslotte deze menschen, die kleinzielig speurden naar zijn schuld? Het was de schuld
dier enge wereld - in de ruimte waren zijn zwakheden schuil gegaan. Maar hier, hier
had noch de fout, noch de vergiffenis ruimte van leven - hier moest zelfs een groote
liefde kruipen.
Naast haar was mevrouw Courtois opgestaan, een abrupt eind makend aan een
nieuw begonnen verhaal. Tot Mathilde sprak haar koude klare stem, dat zij zich
beraden zou met haar man, en haar bericht zenden. En plotseling als ontslagen uit
een ban, rezen allen met een gejaagden beschaamden haast op van hun stoelen, en
namen afscheid. Geen enkele had
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toezegging gedaan, behalve mevrouw Koelman en de vrouw van den griffier.
Mathilde zei stijfjes goedendag. Zij zag hoe de oude notarisvrouw in 't voorbijgaan
een vergeten klontje van een schoteltje greep en in haar zak moffelde - en even
ademde ze op als in bevrediging.
In den wijden, flauw verlichten gang stonden de vrouwen dicht opeen. Dan opende
één de voordeur. En plots viel onweerhouden de gloed van den molen, mèt het luid
opjoelend lawaai, binnen over de stille gestalten. Dan trad langzaam een naar buiten.
En Mathilde zag telkens een kort oogenblik de dansende vlam van den wilden
molen spelen over een bleek gelaat - dat verbijsterd starend in den gloed scheen terug
te deinzen, eer het als een snelle schaduw vergleed in 't beschermend huizendonker.
Op straat bood de vrouw van den burgemeester de oude notarisvrouw haar arm. Zij
woonden naast elkaar, en zij gingen langzaam en stil door den najaarsavond in dit
verlaten gedeelte der straat. Voor hen uit, achter hen, en aan den overkant gingen
andere donkere gestalten; zij liepen, dacht mevrouw Courtois, als dolende schimmen.
En wat waren zij anders? Zij keek neer op het oude gelaat, op de bevende ijle hand
op haar arm.... Zij spraken niet. Alleen op de stoep zei de oude vrouw:
‘Dank je Louise.’
De andere groette zacht, wilde haar eigen stoep opgaan, toen een kleine kleurige
vrouwenfiguur snel langs liep, schuchter zei:‘Dag mevrouw.’
De vrouw van den burgemeester knikte vriendelijk, met een onwillekeurigen
glimlach:
‘Dag juffrouw Wefers.’
Juffrouw Wefers, de onderwijzeres scheen een oogenblik te aarzelen, of ze iets
vragen wilde - dan ging zij met een schichtige beweging door. Het licht van den
lantaarn bescheen haar ouwelijk figuurtje in de te kleurige kleeding; een gelaat, een
lichaam ontgroeid aan de kleeren, die hadden gepast bij de fleur van jeugd, waarmee
zij hier eenmaal kwam aan de school, jaren geleden. Haar jeugd was verstard, haar
vrouwelijke groei gebroken, en wat daar liep langs de straat, wat er zat op de
theevisites, wat daar les gaf in de school, het was de schim van haar eigen lang
vergane ik. ‘Zij kwamen er vandaan,’ dacht zij - van de pastorie, waar zij gevraagd
waren om te spreken over de huisvesting der vreemde kinderen. Z i j was niet
gevraagd; een ongetrouwde vrouw zonder huishouden, daar dachten zij niet aan. En
vragen uit zichzelf - dàt dorst ze niet. Zouden ze 't allen doen - ja natuurlijk allemaal
- er zou geen een overschieten.... Den heelen dag onder de schooluren door had zij
gerekend en overlegd; er zou best plaats zijn voor een bedje in haar alcoof - en 's
avonds onder de lamp, als die lange winter-
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avonden kwamen, zou er een bordje staan tegenover het hare, en een kinderstem zou
babbelen - en Zondags ging ze ermee uit.... Oh, toen ze het gehoord had! dertig
vreemde kinderen die hier moesten ondergebracht! Als een wonder, als een zegenende
zomerregen leek het haar te vallen over haar grauwe verwinterde leven. Al zoovele
jaren, zij telde ze niet meer, gaf zij haar zorg aan de kinderen van de moeders.
Moeders die niet velen konden, als een kind haar een beetje te veel aanhing. Want
zóó waren alle moeders: je mocht van hun kind houden, je mocht er je op afsloven,
maar zoodra 't kind jou zijn liefde gaf, waren ze erbij. Halt! dàt is m i j n recht.
Maar dit - dit zou een kind zijn zonder moeder; nu zou eindelijk dat ongedroomde
Wonder kunnen gebeuren, dat zij een tijdlang heelemaal voor zich alleen een kind
kon hebben om voor te zorgen - dat zij niet verloor zoodra het buiten de school kwam,
waar geen moeder aan de deur op stond te wachten.
In spanning had ze verbeid een bericht, een bezoek, toen had ze al de dames zien
gaan naar de pastorie, en ze begreep: háár werd niets gevraagd. Den heelen avond
had ze gestreden met zichzelf, of ze erheen gaan zou, zich aanbieden. Ze was de
straat afgeloopen.... maar ze keerde weer om - ze kòn niet - wàs 't dan zoo'n schande
dat je een kind verlangde als je niet getrouwd was? - ze.... wist 't niet, ze onderscheidde
niet helder meer - en als 't mevrouw Courtois geweest was.... maar de domineesvrouw,
met haar zoekende oogen....
Afgetobd ging ze haar stoep op, stak den sleutel in 't slot.
't Ging niet....
De burgemeester stond in de kamer te wachten toen zijn vrouw binnenkwam.
Zij zag aan zijn gezicht dat hij wist.
‘Nu is 't me uit handen genomen,’ zei ze.
Hij zweeg, zag haar aan.
‘En we hebben geen excuus.’ Zij begon de kamer op en neer te loopen, rusteloos,
een groote slanke vrouw met een bizondere gratie.
Toen zij voor den derden keer langs hem kwam, greep hij haar hand, trok haar
naar zich toe.
‘Als je niet wilt - als je niet kunt - doe het dan niet om mij....’.
‘Om jou!’ ze gaf een snik - ‘we willen immers geen van beiden - maar dat
mensch....!’
Hij sloeg troostend zijn arm om haar heen. ‘Neen,’ zei hij - ‘dat wijf....’
(Wordt vervolgd).
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Kroniek.
En ook Frans Netscher....
De nederlandsche kunst werd in de laatste twintig maanden wel zwaar getroffen.
Heen gingen o.a. de schilders Kever, Witsen en Breitner, de bouwmeesters de Bazel
en de Klerk, de schrijvers Ary Prins, Louis Couperus, Marcellus Emants - en nu ook
Frans Netscher....
Het sterven, bijna gelijktijdig, van dit viertal litteratoren trof de kenners en minnaars
der nederlandsche letterkunde te meer omdat er tusschen hen zulk een innige
verwantschap bestond, althans oorspronkelijk. Het waren Prins en Netscher die het
eerst, immers reeds een paar jaar vóór de verschijning van den Nieuwen Gids, het
naturalisme in Nederland beoefenden en propageerden. Couperus, door vriendschap
aan Netscher verbonden, begon weldra ook in dit genre te werken, zij het dan met
een andere, zijn zéér eigene nuance. Emants, die vóór '85 al wel eenige opmerkelijke
reisbeschrijvingen en een paar frissche novellen geschreven had, kwam, zonder
twijfel onder invloed van bovengenoemden en van den Nieuwen Gids, tot een veel
sterker en indringender realisme, dat men wellicht ook naturalisme zou kunnen
noemen, ofschoon dan met een specifiek psychologischen ‘inslag’ en zonder de
plastiek, die het naturalisme kenmerkt*).
Naturalisme - hoe dikwijls al is deze term misbruikt, vooral sedert hij ook in de
critiek op beeldende kunsten werd ingevoerd. Men vergat zelfs langzamerhand, dat
een verschijningsvorm der kúnst met dezen term werd aangeduid en gebruikte het
woord naturalisme overal waar eigenlijk gansch ongestileerde, ja zelfs gansch
kunstlóóze af-beelding - afbeelding dus door lieden die geen kunstenaars waren werd bedoeld. Blaaskaken, zelf niet of nauwelijks in staat tot eenig werk van kunst,
spraken van naturalisme slechts met de grootste verachting, als van iets grofs,
geesteloos', banaals, ternauwernood de vermelding waard wanneer van kunst en
schoonheid werd gesproken. Hoe dom, verwaand en ongevoelig! Want welk een
groote schoonheid is bereikt door kunstenaars die uitgegaan zijn van wat zij realisme
of naturalisme noemden, en wat boven alles waarheidsliefde was. De liefde en de
deemoed die moed en kracht geven, de kracht vooral om de wereld en het leven, om
de werkelijkheid te zien. Het is door zijn sterke en moedige zién van de dingen, dat
Prins tot de visionaire macht van zijn latere middeleeuwsche verhalen is gekomen,
het is met het vreesloos realisme in kunst en filosofie, dat Emants zijn hoogste toppen
bereikte; ja, wat zou zelfs de fantast Couperus zijn

*) In zijn bespreking (Groene Weekblad) van mijn voorbericht bij de nieuwe uitgaaf van Prins'
Heilige Tocht - waarin ik eveneens Prins en Netscher als de eerste hollandsche naturalisten
vermeldde - beweert prof. Prinsen, dat Emants daarbij als derde genoemd had moeten worden.
Doch dit is een vergissing van den Hooggeleerde. Hij herleze slechts Emants' prozawerk dat
van vóór 1885 dateert en hij zal bevinden, dat dit werk met naturalisme niets te maken had.
Een volbloed naturalist is Emants trouwens nooit geweest, evenmin als Van Deyssel, die,
toen hij ‘naturalistisch’ werkte, als van zelf min of meer mystisch werd en de ‘sensatie’ in
onze letteren inaugureerde.
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geweest zonder zijn onbevangen realisme, zijn kinderlijke vreugd in alle dingen?
Wat Netscher betreft, de maatschappelijke mensch en de journalist in hem hebben
het op den duur van den litterairen beelder gewonnen. Zijn Kampioen en zijn
Hollandsche Revue vooral, waaraan hij zich met zooveel toewijding heeft gegeven,
hebben hem afgebracht van de kunst. Toch mag ook zijn baanbrekend werk van de
jaren vóór '90 nooit vergeten worden. Met het grootst mogelijk respect voor den
Nieuwen Gids en zijn stichters: wel ál te dikwijls wordt de eer van de geestelijke
hernieuwing in Holland uitsluitend aan dit tijdschrift toegekend. Prins en Netscher
hadden elkaar door hun letterkundig werk gevonden. Zij hadden al vrij wat
geproduceerd en onderling besproken en becorrespondeerd, toen Netscher aan Prins
den brief schreef, dien ik hier laat volgen:
..'s-Gravenhage, 7 Juli '85. Amice, Gisteren ochtend heb ik een bezoek gehad van
den heer Willem Paap uit Amsterdam om mij mijne medewerking voor een nieuw
tijdschrift te vragen. Het is hetzelfde tijdschrift waarover u de heer van Deyssel reeds
schreef en waarvan ook de heer Zilcken bericht ontving. Het zal voorloopig
twee-maandelijks verschijnen, bij den uitgever Versluys te Amsterdam, en staat
onder redactie van de heeren Paap, Kloos, Verweij, van der Goes, die er tevens
eigenaren van zijn. Mijne voorwaarden van medewerking waren bizonder gunstig,
zoodat ik mijn medewerking heb toegezegd; mijn opstel over Germinal zal erin
verschijnen. Het draagt den naam van De Nieuwe Gids, en de 1e aflevering komt
primo October uit, met slechts een beperkt aantal medewerkers, door hen zelven
gekozen. Daar ik uit het spreken van den heer Paap kon opmaken, dat men er nog
niet over gedacht had uwe medewerking te vragen, heb ik hem gezegd zich ook tot
u te moeten wenden. Hij zeide het mij toe, en daar hij uw naam (Prins) niet wist en
ook uw adres, heb ik ze hem beide opgegeven. Hij zal u schrijven, daar ik wel
vermoedde, dat Gij er in zoudt willen medewerken.
Ik zend u met den zelfden post een afdruk van mijn Torelli-studie uit het
Nederlandsch Museum. Na vriendschappelijke groeten, Frans Netscher. P.S. Geen
nieuws uit Frankrijk? Ik ben bezig de drukproeven van mijn studie over het
naturalisme te verbeteren’.
Op hoezeer uiteenloopende wijzen hebben de eerste hollandsche naturalisten zich
later ontwikkeld! Prins en Netscher, Emants en Couperus, wel bijna vier verschillende
richtingen, opvattingen in de kunst worden thans door die namen gesuggereerd.
Goddank, geen echt kunstenaar hángt aan een isme! Maar in de jaren na 1880 werd
gestreden voor een nieuw principe: ál het geschapene is waard dat men er aandacht
aan geeft. Er zijn geen verboden onderwerpen. Waarheid, echtheid, geen huichelarij,
geen vermooiing! En deze heerlijke strijd - de namen der vier in deze laatste twintig
maanden gestorven schrijvers zijn er voor altijd mee verbonden.
H.R.
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Boekbespreking.
J.K. Rensburg, Wereldbouw, Arnh., Slaterus & Visser, 1923.
Den beminnelijk-naïeven, want zichzelf voortdurend zéér au sérieux nemenden,
dichterlijken droomer Rensburg had ik in héél lang niet ontmoet, en ik geloof nu
eigenlijk achteraf, dat ik hem een beetje gemist heb. Dat onverflauwde enthousiasme,
dat kostelijk narrig gedaas over allemaal op zijn minst g e w e l d i g e problemen....
Het laatst had ik hem gezien in 1903 bij Pieterse - Johan Pieterse in Rotterdam.
Hij had toen juist een boek voltooid: K o n i n g s c h a p , eerste deel van een cyclus;
A m s t e r d a m . Daarop zou dan volgen.... d.w.z.: nìet op Koningschap, maar op den
cyclus - daarop zou dan volgen: een nieuwe cyclus: Parijs. Enzoovoort. Het was eene
geweldige onderneming. Want hij had eene ontdekking gedaan. Het Huis Jacob Israël
en dat van Oranje-Nassau wilden het Nederlandsche volk ‘samen leiden’ naar ‘het
Messiaanse Keurkeizerrijk’, dat van de ‘Vereenigde Staten der Aarde’. Het zou
allemaal anders worden: een ‘Nieuw-Zion’. ‘De Aard-ster als één Stad’. Hij heeft
daar toen van verteld met eene heldhaftigheid die ‘niet treurt bij de grote
Wereld-wejen’, en zich ontzaglijk opgewonden. De Koningin zou ‘een werktuig
worden in de Wereld-geschiedenis tot bevrijding van het Half-Feudalisme’; haar
levensgang zou loopen ‘in dezelfde richting als die van andere eind-eeuwse figuren:
Dreyfus, Zola, de Tsaar’. ‘De Israelitise en de Napoleontise Idee waren....’ Ja, het
was grootsch; en zijn enthousiasme....! ‘Pan-naatsionalisme’ noemde hij dat. Dáár
zou de wereld beter van worden. En wie zoo bekrompen was, daaraan te twijfelen....
Hem was 't geopenbaard!
Sinds was hij verdwenen. Van zijn werk had ik niet meer vernomen; op het
vorderen van den cyclus cyclussen had hij althans niet mijne aandacht gevestigd, en
ook de heer Pieterse deed niet meer van zich hooren. En daar ineens, na twintig jaar,
duikt de onverwoestelijke weer op, en in zoowaar een geheel nieuwe rol. Als
wereldbouwer. En meteen had hij mij te pakken, de gannef! Zooals Reinaert, de
groote euveldader, naar 's Konings Hof kwam met 't ouwe-zondaars-snuit, zoo deed
de heer Rensburg deemoedig toen ik hem plotseling weerzag, en hem naar
‘Nieuw-Zion’ vroeg en naar zijne ‘Aardster’. ‘Ach’, sprak hij, volkomen murw, ‘dat
was toen, en ik was jong. Wat beweegt de drift der jeugd al niet?’ ‘Er is dus niets
van terecht gekomen, van je ‘Messiaanse Keurkeizerrijk?’ ‘Neen’, zeide hij, ‘ik ben
thans wijzer. Waar alle evolutietheorieën gegrond zijn op afleiding van de toekomstige
toestanden in de Natuur en de Maatschappij uit vroegere en nog bestaande, en wel
door kennis van eene bepaalde, van eene b e p e r k t e hoeveelheid feiten, kan men
van de toekomst nooit iets met absolute zekerheid (wel met zekerheid binnen
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bepaalde grenzen) afleiden of voorspellen’. (Wereldbouw, pag. 2). ‘Je wou dus
zeggen, dat je je vroeger vergist hebt; en dat dat allemaal gekheid was van je
‘Nieuw-Zion?’ ‘Lak’, zeid-ie. ‘Nooit weet men van te voren of niet door den invloed
van ons onbekende feiten uit het Verleden en het Heden de gang der werkelike
evolutie anders zal zijn, dan wij ons volgens de gegevens, die wij bezitten,
voorstellen’. (Wereldbouw, pag. 3).
Ik vroeg nog wat door, en het werd een interessant gesprek. Zoo rustig en zoo
degelijk - wat was hij veranderd in die jaren! Wel vond ik hem weer even de oude,
toen hij opeens begon te schimpen op menschen die zich verbeeldden (ik hàd het mij
niet verbeeld!) ‘dat door eene revisie van het marxisme het hele communisme
ondersteboven zou worden gegooid’, maar verder spraken wij rustig. En omdat hij
beweerde mij nog véél te moeten vertellen, vroeg ik hem als oud vriend een avondje
bij me, en....
De duivelsche kerel! Eenmaal binnen, heeft ie me, een ganschen avond.. Dat
‘pan-naatsionalisme’? Afgezworen. Zóó achterlijk was hij niet. Hij was nu
inter-asteralist.... Begreep ik dat niet? Wacht, hij zou mij 's een gedicht voorlezen,
dan snapte ik 't. En hij las....
Maar hij was nog niet aan den veertienden regel van zijn sonnet, of hij ‘herinnerde
zich de zeer bekende sage, waarin voorspeld werd, dat Frederik Barbarossa eens als
Graalkoning zal herrijzen, om het Duitsche volk te verlossen van Rome's
heerschappij.... (pag. 4).
- Hoe zeg je: ‘van Rome's heerschappij?’
- Ja ja, stil nou maar: ik wil je niet de wederkomst van dien vorst vertellen, maar
de bevrijding van de mensheid door den Messias-Imperator.... Koning van den
Montsalvat.... Keizer van het Graal-Rijk.... Zoodra de mensheid politiek en ekonomies
vrij begint te worden.... zoodra men door de ontwikkeling van de experimenteele
methode der natuurwetenschap.... komt tot een ‘fysies’ Godsbegrip in plaats (van)
tot een ‘teologies’.... vervalt de Gratie Gods en van de goden.... Wanneer echter de
Gratie Gods vervalt, blijft er van de pauselijke, koninklijke en plutokratiese willekeur
heelemaal niets meer over... Zola heeft veel bijgedragen tot afschaffing van de Gratie
Gods (5). Toen Christus werd gekruizigd en in de zijde gestoken met de lans van
een romeins soldaat.... (pag. 9).
Ik gaf hem een sigaar: het hielp niet. Ik gaf hem wijn: de stroom zijner woorden
werd er grooter door. Ik lachte hem uit: het scheen hem aan te moedigen.... Ik wilde
hem bezweren op te houden met die narrigheid....
Toen stond hij op, en de stem vol innigheid opeens, droeg hij mij voor:
Ik treur niet bij de groote wereld-wejen
Daar 'k vreugd in 't zelf - mits schoon - te sterven stel,
Om een Atlantis, overzwalpt van zejen
Daar ik van levenskracht mezelf niet tel....
Dáár zweeg ik voor. Dit opeens.... na zùlk gedaas!
D.TH.J.
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Alf. Jeurissen, Op de Vlakte; Willem Eekelers, Het Roode Hoekje;
Vlaamsche Bibl. Amst., Mij. v. Goede en Goedk. Lect., 1922.
Sinds enkele jaren geeft de Maatschappij voor goede en goedkoope Lectuur ook een
Vlaamsche Bibliotheek uit, waarin reeds vele werken zijn verschenen. Het begon
met Herman Teirlinck's ‘De nieuwe Uilenspiegel of de jongste Incarnatie van den
Scharlaken Thijl’. Verscheiden bundeltjes volgden; van Emmanuel de Bom, van
Ernest Claes e.a.
En hier is dan nu Willem Eekelers - die eigenlijk volstrekt geen litterator is. Wie
De Boms inleiding tot deze 136 artikeltjes - in de ‘Volksgazet’ verschenen - leest,
bereidt zich onwillekeurig voor op dieper genot dan hem geschonken wordt. De Bom
kent Eekelers persoonlijk, hij is bekoord door diens warme, menschlievende
persoonlijkheid, hij deelt diens overtuiging, hij strijdt mee voor Eekelers socialistische
idealen; uit deze eensgezindheid komt het ongetwijfeld voort dat De Bom dit werk
zooveel waarde toekent.
Indien men bedenkt wat deze kleine stukjes, deze artikeltjes eigenlijk beoogen,
n.m. te zijn in een volkskrant een opwekking, een aanvuring, een kreet tot strijd - als
men ze beschouwt zuiver voor wat ze willen zijn en als men ze vergelijkt met vele
andere die eenzelfde doel nastreven, dan kan men ze kortweg als uitmuntend
karakteriseeren. Eenvoudig, zonder eenige overdrijving, eerlijk tot op diepsten grond,
zonder haat hoegenaamd, tenzij een enkele maal die zeer edele, die het persoonlijk
accent niet kent, zijn deze kleine aanteekeningen bij de gebeurtenissen van den dag
op maatschappelijk gebied voor den weinig ontwikkelden man uit het volk
waarschijnlijk even zoovele vertroostingen geweest op de moeilijke baan naar de
bevrijding die hij zoekt.
Echter, wie dieper nadenkt voelt zich toch ietwat teleurgesteld, omdat hier wel
herhaaldelijk de misstanden worden blootgelegd, wel het lijden der proletarieërs
wordt geaccentueerd, doch zoo weinig blijkt van een dieper blik op het ontzagwekkend
samengesteld geheel dat ons tegenwoordig economisch leven is. Omdat hier zoo
kinderlijk nog gesproken wordt, àl te optimistisch, al te oppervlakkig en daardoor
toch eigenlijk ook weer misleidend in zeker opzicht, omdat inderdaad de kernpunten
van het sociaal vraagstuk in diepst verband staan met het raadsel der menschelijk
psyche, omdat ook op economisch gebied zoo oneindig veel afhankelijk is van
‘inponderabiliën’ - van al datgene dat bijkans buiten ons verstand, zeker buiten onze
berekening valt. Of heeft Eekelers dit alles wel geweten, doch wilde hij den arbeider
hiermee voorloopig nog niet bezwaren, wilde hij hem enkel maar opwekken uit zijn
gelaten moeheid?
Een tweede vraag is of deze artikeltjes, die niet veel meer zijn dan journalistiek,
waard waren gebundeld te worden. Ik voor mijzelf kan er geen antwoord op geven.
Zij zijn geheel en al kunstloos, soms ontroeren zij zooals ook een veelzeggend
krantenbericht ontroeren kan.
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Willem Eekelers, zelf volksman, nu ook volksleider, lid der Kamer, is een sympathieke
verschijning. Want wie zijn krachten in dienst der liefde stelt - zelfs al mocht hij
dwalen - die behoort tot degenen die in zich zelven, als symbool, de lichtende
mogelijkheid dragen van een beteren tijd.
Wat nu dien anderen Vlaming, Alfons Jeurissen betreft, bij hem is het proces een
geheel ander. Ook hier liefde en deernis, doch die in hem dringen naar een andere
openbaring, namenlijk die der kunst. Het leven der armoede herscheppen in figuren.
Ziedaar waartoe ontroering hem drong.
Deernis die geen uitweg zag, geen andere dan die der uiting. Want Jeurissen is
pessimist. Hij voelt het leed der armen als onafwentelbaren druk. Maar hij gaat een
stap verder en hij ziet dat niet alle leed ligt in den strijd diergenen die om hun brood
moeten vechten met vijandelijke machten, zooals de schipbreukelingen van ‘In Zee’,
zooals de grensbewakers op de nachtelijke, heide, maar hij ziet het ook in den mensch
zelven - zooals het schuilt in de betrekking van ouden Bill tot zijn dochter en
schoonzoon, een droevige, liefdelooze verhouding als óók in andere kringen zóó zou
kunnen bestaan. Hij ziet dus het leed, hij kent er geen leniging voor, hartstochtelijk
brandt de deernis, er breekt geen glimlach door; nog niet heeft hij de schouwende
liefde gevonden die door de duisternis heen ziet.
De twee eerste verhalen: ‘Op de Grens’, ‘In Zee’, zijn wel pakkende, krachtige
beeldingen van hei en zee en den mensch daarin - klein, strijdend en verloren - maar
soms neigt de schrijver te veel naar het melodramatische, soms is er òverlading van
atmosfeer, een te zwoele onheilsdreiging. Het meest heeft mij de dood van den ouden
Bill getroffen. Hoe lééft het oude zieke manneke, dat, bij dochter en schoonzoon
inwonend, na een lang leven van arbeid en tobberij nog niet eens een rustige plek
heeft om te rusten. Hij moet nog productief gemaakt, hij wordt in brandende
zonnehitte naar de markt gestuurd met boter en eieren, hij die zijn dood reeds vaag
voorspeld zag in zijn droomen. Hoe prachtig is het gesprek op den brandenden weg
met zijn tochtgenoot, den sterken, jongen Daan Appeltans, die voor het zielig relaas
van den ouden Bill slechts halve aandacht en een uit overmoedige gezondheid
voortkomenden weerzin gevoelt. Hoe vol en scherp is de weergave van Bill's laatste
poging tot kracht, de laatste stuiptrek van oude boerentrots die den arbeid niet gauw
opgeeft! Zoo zien wij hem, klein en moedig, tot aan het einde. Want op dien zelfden
dag geeft de inspanning en de brandende zon hem de genadestoot. In de verlaten
herberg tusschen de bosschen ligt hij, een schrik voor de herbergierster en haar
dochter, een voorwerp van ruw beklag en boertige filosofie van de boeren, een sensatie
voor de kinderen die door het venster gluren....
Werk van een knap Vlaming. Wederom één uit Streuvels' school.
J.D.W.
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E.H. Korevaar - Hesseling, Kunstgeschiedenis, Rotterdam, W.L. en J.
Brusse's Uitgevers-Maatschappij, 1923.
Jac. Rijkse en J. van Breen, Geschiedenis der Beeldende Kunst,
Amsterdam, H. Meulenhoff, 1919.
Er is een streven merkbaar om aan de leervakken, die gedoceerd worden op H.B.S.,
Gymnasia en Lycea, de kunstgeschiedenis of geschiedenis der beeldende kunst, of
iets van dien aard, toe te voegen.
Algemeen wordt wel de wenschelijkheid gevoeld om de jeugd ook in d i e richting
te ontwikkelen, alleen over de wijze waarop is men het nog niet geheel eens. Het is
n.l. de kwestie wat men met dit nieuwe leervak wil bereiken en, zoo het niet als
afzonderlijk leervak op den lesrooster paradeert, bij welken docent het dan
ondergebracht moet worden.
Wat dit laatste betreft zijn de meeningen echter vrijwel eenstemmig, dat het
opvoeden in kunstontwikkeling, krachtens zijn werkkring en opleiding, thuis hoort
bij den teekenleeraar.
Maar, en nu naderen wij het kardinale punt, hoe moet dit onderwijs - welken naam
men er ook aan geeft - zijn; m.a.w. wat willen wij die jongens en meisjes meegeven
voor hun verdere leven? En dan komen wij tot de groote scheiding, n.l. feitenkennis
of inzicht; waarbij wij direct de vraag kunnen voegen, of wij den nadruk op de
geschiedenis der beeldende kunst moeten leggen dan wel of het genieten van
beeldende kunst, het ontvankelijk maken voor de schoonheid, ons doel zij.
Persoonlijk ben ik overtuigd, dat wanneer ik de leerlingen het mooie kan aantoonen
in beeld- of schilderkunst, wanneer ik ze leer z i e n en o p m e r k e n , ik ze grooter
dienst bewijs, dan wanneer ik hun namen en jaartallen - zij het ook in eenig verband
- dicteer en van buiten laat leeren. Toch hebben ze eenig houvast noodig, moeten ze
begrip hebben van den tijd, waarin de voornaamste bouwwerken ontstonden.
Ook het verband tusschen de wereldgeschiedenis en die der beeldende kunst kan
dikwijls moeilijk gemist worden; en daarbij kunnen wij voor dit leervak veel en
goede reproducties onmogelijk ontberen.
Aan een goed studieboek voor deze leerstof moeten wij dan ook zeer bijzondere
eischen stellen. Vroeger stelden wij ons tevreden met werken als dat van Gugel,
vertalingen van Lübke, nog vroeger met Van Vloten; maar onze verlangens zijn
verder gegaan en dan zoeken wij tevergeefs naar een hollandsch boek, dat niet al te
uitvoerig een overzicht geeft van de kunstgeschiedenis.
En nu verschijnen er kort na elkaar een tweetal, die in zeker opzicht elkaar
aanvullen.
De opzet van Mevr. Korevaar is iets anders dan die van den heer Rijkse.
Mevr. Korevaar heeft wel aan het onderwijs gedacht bij de samenstelling van haar
boek en in dit verband heeft zij de historie en de kunstwaar-
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deering tot één geheel trachten te brengen. Den nadruk heeft zij echter gelegd op de
aesthetische waarde der kunstproducten en deze beschouwd in hun tijd en in
vergelijking met andere werken. En dit.... laat ons zeggen persoonlijk element maakt
het boek aantrekkelijk. Wij zien achter het wetenschappelijk gedeelte, achter die
namen en feitenkennis, den mensch zelf, die genieten en waardeeren kan, die vatbaar
was voor de schoonheid der dingen en ook hiervan getuigt.
De schrijfster karakteriseert hier en daar in het kort de door haar genoemde
kunstenaars en kunstwerken, en zoo'n resumé, dat het essentieele van personen of
werken of tijden weergeeft, zal beter in het geheugen blijven dan menig lang betoog.
Dit lijkt mij wel de juiste wijze om wegwijs te worden op het uitgebreide terrein
der kunstgeschiedenis, vooral wanneer de beweringen en opmerkingen telkens aan
een afbeelding getoetst kunnen worden. En de schat van afbeeldingen in dit werk is
zeer groot, misschien wel even te groot, d.w.z. bij beperking van het aantal, hadden
de reproducties van enkelen grooter kunnen zijn. Nu zijn het wel eens plaatjes, die
als herinnering goed zijn, maar niet voor leeken en studeerenden, die er de schoonheid
uit moeten puren.
Een aanwinst als onderwijs-materiaal is dit boek echter in ieder geval, en zij die
door studie ervan aangespoord worden tot verder doordringen, zullen in het opgegeven
litteratuuroverzicht wel werken vinden die hen nader tot hun doel brengen.
Rijkse's boek, waarvan slechts het eerste deel verschenen is, beziet de kunsthistorie
meer in verband tot de algemeene geschiedenis. Om ook de plaatsbepaling
gemakkelijker te maken is aan ieder hoofdstuk een schetskaartje toegevoegd, waarop
de meest belangrijke centra van kunst en historie zijn aangegeven.
Voor studeerenden in de kunst g e s c h i e d e n i s is dit zeker ter oriënteering wel
gemakkelijk.
Trouwens Rijkse's boek is in eerste instantie bestemd voor hen, die kennis der
geschiedenis van de beeldende kunst noodig hebben om aan exameneischen te
voldoen; en wij weten het, op examens is feitenkennis dikwijls noodzakelijk.
Het groot aantal platen ook in dit werk verduidelijkt de meestal kort neergeschreven
gegevens, en die platen zijn voorzoover dit mogelijk was, gekozen uit materiaal dat
in Nederlandsche verzamelingen aanwezig is, zoodat men in staat is de afbeelding
met de werkelijkheid te vergelijken.
Zooals men ziet vullen beide werken elkaar in zeker opzicht aan en het hangt er
slechts van af voor welk doel men de kunstgeschiedenis beoefent, welk werk men
prefereeren zal. Buitendien moge men niet vergeten dat zoowel het een als het ander
slechts als inleiding beschouwd moet worden.
R.W.P. Jr.
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In memoriam M. de Klerk, 1884-1923.
Juist op zijn 39en verjaardag is ons deze bijzondere kunstenaar, deze mensch, deze
zeldzame collega en vriend ontvallen. Nog niet eens gekomen tot den vollen omvang
van zijn kracht, was zijn kunst toch al van een zelfstandigheid en een rijpheid als
zelden door een kunstenaar in een lang leven wordt bereikt. Hij was een gelukkig
mensch: hij kende het geluk in zich zelven door zijn rijke ziel, hij maakte velen
gelukkig, door hun te schenken van zijn rijkdom.
Het is nog niet veel, wat hij ons achterlaat van zijn werk. Slechts enkele
woningblokken, slechts een enkel landhuisje, slechts een enkel meubel, slechts een
enkel stuk grafiek en een paar portretteekeningen. Maar al wat van zijn hand kwam
was gebracht tot een leven van betooverende schittering, tot een kracht van
voorstelling, tot een meesterschap van vormbeheersching als in dezen tijd niet meer
mogelijk gedacht werd. Bij hem zwijgen alle wetten van overlevering en logika, van
statica en constructie. In onaantastbaar kunstenaarschap staat hij ver boven die
zakelijkheden des levens uit.
Maar daarom is er ook geen die zijn werk zal kunnen voortzetten. Terwijl anderen
in angstig tasten hun werk stuksgewijs opbouwen, zette hij zijn werk vol en rijp in
de wereld, wat daar alleen blijft staan als zijn eigen monument, als het merkteeken
van een zéér bijzonder oogenblik in de geschiedenis der nederlandsche bouwkunst.
Aan ons is een groot geluk ten deel gevallen dat oogenblik te hebben mogen
meeleven.
JAN WILS.

In memoriam K.P.C. de Bazel, 1869-1923.
Nogmaals heeft het noodlot ons bezocht. Enkele dagen na het overlijden van hem,
die nog pas zoo kort werkte en van wien nog zooveel mocht worden verwacht, is de
man gevolgd, die in zijn rijke leven ons al zooveel schoons en goeds had gebracht.
Een man van zeldzame begaafdheid is met De Bazel heengegaan. Een mensch in de
beste beteekenis en van de hoogste waarde, die steeds zoekende bleef naar de
oplossing van het levensraadsel en in zich zelf steeds weer nieuwe waarden vond.
En van den strijd om te komen tot eigen klaarheid schreef hij in kunstwerken van de
edelste verhoudingen de behaalde overwinningen neer.
Een doodelijke ziekte sloopte het lichaam; maar de geest bleef gespannen en de
ziel was blank en rein, zoodat hij ons tot het laatste oogenblik van zijn schittering
kon doen genieten.
In de Bazel verliezen wij een veelzijdig kunstenaar van buitengewone beteekenis
en elk van zijn gaven zou voldoende zijn geweest om evenzoo
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vele levens volkomen te vullen. Daardoor legde hij zich zelf ook verplichtingen op
en kon hij een vraagstuk niet als opgelost beschouwen, wanneer een van zijn
eigenschappen daaraan niet tot de volle maat van zijn kracht had meegewerkt. Aij
zijn werken lijken op elkaar. 't Zij groot - als het ontwerp van het Raadhuis voor
Rotterdam -, 't zij klein - als een postzegel uit de Jubileumserie 1813-1913 - zij dragen
onmiskenbaar zijn stempel, zijn volledig persoonlijk karakter. Zij zijn gecompliceerd
en toch uiterst eenvoudig en overzichtelijk, zij zijn van een fijne precieusheid, van
een technische volmaaktheid, van een liefdevolle toewijding, die volkomen het
karakter van De Bazel zijn.
Hij was onverbiddelijk voor zich zelf, maar had daarom ook het recht om over
anderen te oordeelen. Niemand is er die hem niet hoogacht als scherp opmerker, als
onpartijdig streng rechter.
Met Berlage en Kromhout vormde hij het driemanschap dat lange jaren als het
symbool van de herleefde nederlandsche bouwkunst heeft gegolden. En met hen
heeft hij ook de eerste slagen opgevangen, waardoor ons, jongeren, het gaan door
de wereld zooveel gemakkelijker is gemaakt.
Ons volk en de nederlandsche kunstenaarswereld in 't bijzonder hebben in De
Bazel een van hun grootste figuren verloren.
JAN WILS.

Jan Toorop in de Lakenhal te Leiden.
De grootte van een kunstenaar als Jan Toorop beseffen wij eerst, wanneer wij, als in
Nijmegen en nu in Leiden, een overzicht krijgen over zijn levenswerk; zijn gave en
beheerschte veelzijdigheid, welke geestelijke diepte nooit uitsluit, treedt eerst dan
in het volle licht. Er zijn onder de beeldende kunstenaars van onzen tijd veel knappe
menschen, die in hun kunst meer knap zijn dan mensch, veel heftig-bewogen zoekers,
die het eindpunt van hun ziele-labyrinth nooit vinden, veel theoretici, die het in hun
‘logische’ voorstellingen nooit verder brengen dan een soort van toegepaste wis- of
meetkunde. Maar staande tegenover het werk van Toorop ondergaan wij de innigheid
van zijn menschelijkheid en de rust van het gevondene. En wij moeten ons dan wel
even verwonderen over de schijn-logica, waarmee tegenwoordig veelal wordt
gedeclameerd, dat onze ‘verscheurde’ tijd alleen maar ‘verscheurde’ kunstenaars
zou kunnen baren.
Voor deze tentoonstelling in de Leidsche Lakenhal hebben vele gelukkige bezitters
werken van Toorop tijdelijk afgestaan en zoo hebben wij hier een prachtige
gelegenheid om den Meester nog beter te leeren kennen. Het is alleen jammer, dat
de belangrijkste werken uit zijn eersten symbolieken en uit zijn luministischen tijd
hier niet aanwezig zijn. Noode
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missen wij de prachtige, innige Zwervers van 1889, den Tuin der Weeën en de Drie
Bruiden, de pointillé's van Walcheren: dit alles was vollediger bij Kleykamp in den
Haag, eenige jaren geleden. Maar dit mag ons niet beletten om meer dan dankbaar
te zijn voor het hier gebodene. Het vroegste werk, hier aanwezig, is het met het
tempermes geschilderde ‘Trio Fleuri’ van 1885, uit het Haagsche Gemeente-Museum,
drie dames in lichte zomerkleeren tegen een achtergrond van bloemen, alles licht en
bevallig en vooral een staal van reeds belangrijk technisch kunnen van den jongen
Toorop. Dan is er uit 1893 de sierlijke en geestige pastelteekening ‘Lijnenspel, de
komst van de nieuwe Kunst’: een veelkoppige figuur, die door een woud van doornen
en vertredend een ontzield lichaam, blijkbaar het verleden symboliseerend, storm
loopt op een olifant als symbool van den dikhuidigen publieken smaak. Dit en de
kleurige en suggestieve ‘Legende’ van 1894 zijn de dingen, welke men 30 jaren
geleden algemeen bespotte en zij zijn goed om degenen tot bescheidenheid te brengen,
die er toen over lachten en het nu niet meer durven.
Het is een verrukking, na vele jaren weer eens de krachtige portretten te zien uit
particuliere verzamelingen. Daar zijn de met zwart krijt geteekende koppen van
scherpe karakteristiek van enkele Roomsche geestelijken als pastoor van Straelen
(1904), Dr. Ariëns (1907) en Dr. Raaymakers (1910), drie verschillende openbaringen
van vroomheid en stoere overtuiging; meer dan portret alleen, maar beelden van
menschelijkheid. Sterk luministisch zijn de virtuose portretten in olieverf van prof.
Schrörs (1911) en pater Hulsman (1913). Als iets geniaals treft weer het portret van
Pablo Casals, zijn cello bespelend; het is eigenlijk maar een schets, een eerste aanzet,
maar die we niet vollediger zouden wenschen. Ook dit is meer dan een portret en het
is misschien daarom, dat de kunstenaar er bij schreef ‘Prélude de Bach’. Men zou
het kunnen noemen: de verzonkenheid in muziek. De pastel naar een anderen
cello-speler, A.P. Mignot (1918) is uitvoeriger maar niet dieper, hoewel hierin het
edele gelaat van den grijsaard subliem is.
Naast elkaar hangen het groote geschilderd portret van den Haarlemschen bisschop
Mgr. Callier uit 1912 en den met zwart krijt geteekenden kop van Prof. Dr. J. van
Ginneken uit dit laatste jaar. Het laatste doet aan het eerste geen goed. Naast de
machtige, flonkerende verbeelding van intens geestesleven, dat Toorop in den
energieken kop van pater van Ginniken gaf, mist het portret van Mgr. Callier de
scherpe karakteristiek, die wij van Toorop gewend zijn. Magistraal daarentegen is
het merkwaardige portret van generaal J. Drabbe, op doek met zwart en hier en daar
wat gekleurd krijt geteekend.
Ik kan hier alle portretten niet bespreken en zal daarom volstaan met nog enkele
te noemen, allereerst het kleine zelfportret uit 1915,
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den prachtig gestyleerden kop met de diep-levende oogen. Dan uit de laatste twee
jaren de fijne en hoogst gedistingeerde portretten van Staatsraad de Savornin Lohman,
Jhr. H. Loudon, Mr. Dr. W. Westerman en het nieuwste: dat van de Koningin-Moeder.
In het portret van Dr. Westerman treft de krachtige, diepe uitdrukking der oogen;
naar men zegt, begon Toorop dit portret door eerst de beide oogen te teekenen, die
hemzelf zoo hadden getroffen in het model. Het portret van Staatsraad Lohman boeit
door de voorname allure, dat van Jhr. Loudon door de meesterlijke uitbeelding van
dat krachtige hoofd met de sterke, lichte oogen. Dat van de Koningin-Moeder kan
ik niet beter prijzen dan door te zeggen, dat het koninklijk is van houding en
moederlijk van teederheid en dat het na lange, lange jaren het eerste portret is van
een lid van het nederlandsche koninklijk huis, dat meer is dan historie.
Van de katholiek-symbolische teekeningen zij genoemd de kleine,
uiterst-suggestieve schets ‘O.L.V. van Lourdes’ en de H. Familie met Johannes den
Dooper (1920). De figuren zijn gezien tegen den achtergrond van een moderne groote
stad en in deze teekening vind ik de zuiverheid der primitieven terug zonder de
opzettelijkheid, die zoo vaak het werk van minder groote kunstenaars ontsiert. Hier
is ook het ontwerp voor het Driekoningenraam, bestemd voor de Groote kerk te
's-Gravenhage, doch - miserabele bekrompenheid - geweigerd. Het is te hopen, dat
het elders nog eens kan worden uitgevoerd.
De beide geweldige IJzergieters uit 1920 en 1922 brengen ons weer midden in de
realiteit en hoe verstaat Toorop het, ons die werkelijkheid, dien strijd van spieren en
staal te doen meeleven! En - laten wij voelen wat dit beteekent - dit is dezelfde
kunstenaar, die ons met zijn beide Dante-koppen de toppen laat zien van het geestelijk
leven der menschheid.
Wij hebben weer de verheven rust ondergaan, die stil straalt uit de ‘Inspiratie’ en
ons klein gevoeld voor de beide machtige figuren, de Opstandige en de Geloovige.
En mèt Toorop zien wij op zijn leven terug in zijn Pelgrim, waar wij hem zien strijden
door moeite en zorg naar het lichtende eindpunt.
J.S.

Jan van Herwijnen in den Rotterdamschen kunstkring.
De jonge teekenaar van de schetsmatig gehouden, levensgroote, tragische
menschgestalten, die door geboorte zoowel materieel als lichamelijk tot de
allerellendigste omstandigheden zijn voorbeschikt, de teekenaar van idioten, blinden,
mismaakten; van dakloozen wien het leven zelfs niet het armzaligste krotje als
eigendom toebedeelde; de teekenaar van deze allerdroevigste zijden van het
menschelijk bestaan,
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Jan van Herwijnen, heeft zich thans hiervan afgekeerd en zich tot de n a t u u r gewend.
Zijn zenuwen, deerlijk in de war, door het dagelijksch aanschouwen van zooveel
afschuwelijks, door het meeleven, een jaar lang, met die uitgeworpenen der
maatschappij, zochten herstel in de eenzaamheid der bergen, in de stille dorpen.
G a l l i o u r e werd verleden jaar zijn woonplaats, en wat hij er maakte toont een
verlossing. Iets is daarin van een ontvlucht-zijn aan de hel, uit de verschrikking in
het geluk. Geen fantastische tafreelen schiep hij; niets dan de bergen, de meren; de
grijze huizen, de oude kasteelmuren, het kerkje er boven uit, niets dan dit, en alles
zoo zuiver en onbevangen mogelijk aanschouwd. Geen leven speurt men er op de
pleinen en straten, onbewaakt liggen de sloepen aan den oever. De natuur is er om
haarszelfs wil, om de blanke blijheid van het alomme licht. Alles straalt er van geluk!
In de blauwe lucht, in het blauwe meer ligt een belofte; over de boomen en bergen
een weldadige rust.
In zacht-blonde kleuren zijn al deze landschappen opgebouwd. Met dunne zwarte
contouren, die op afstand weg vallen, is de teekening op het linnen gebracht en in
saambindende vlakke kleurplans, in pure zachte, naar het blauw toegaande tinten
werd alles geschilderd in een harmonische verdeeling van het vlak.
Jan van Herwijnen is jong. Hij is nog geenszins meester over den vorm, zijn koppen
laten wat den bouw betreft te wenschen. Maar er is persoonlijkheid in hem, gevoel
voor kleur; en dat hij vrij van vreemde invloeden in een tijd als dezen blijft
voortwerken, getuigt, dat wat hij maakt uit het innerlijk voortkomt.
A.O.

Graphisch werk van Eekman in de Zonnebloem, Den Haag.
De houtgravure, wellicht het oudste verveelvuldigingsmiddel van onze europeesche
beschaving, is, na zes eeuwen van afwisselende ontwikkeling, weder het uitverkoren
graphische procédé der jongere generatie geworden. De oude, zich steeds
vernieuwende, xylographie vindt - meer dan de moeitevolle techniek der kopergravure
- in: Duitschland, Frankrijk, Engeland, Vlaanderen en Nederland talentvolle en
hartstochtelijke beoefenaars. En opmerkelijk is het, dat, in onzen tijd van technische
volmaking op allerlei gebied, de aesthetische verlangens algemeen terugkeeren tot
den meest primitieven vorm van handwerkschap. Want niet de verfijning of technische
volmaking is het doel, maar ver van alle geldende cultureele begrippen omtrent:
schoonheid, vorm en techniek, keert men tot den eenvoud der oorspronkelijke
uitingsvormen terug.
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Dit komt, voornamelijk in de moderne houtgravure, sterk naar voren. De techniek
is soms even primitief als de vroegst bekende houtblokken, gesneden door menschen
die geen hooger verlangen kenden dan nuttige en doeltreffende arbeid. Want de bijtel
van den houtsnijder was oorspronkelijk slechts de vervanging van de ganzepen, dus
niet omdat de houtsnijkunst een kunstvoller procédé was - zooals dit ten opzichte
van de hedendaagsche houtsnijkunst het geval is - maar alleen omdat het een beter
verveelvuldigings-middel was. En het is niet onmogelijk dat de eerste houtdrukkers
de afdrukken van het houtblok als voortbrengselen van pennekunst aan de markt
brachten. En nu, na eeuwen lange ontwikkeling en technische volmaking op het
gebied der graphische kunsten en reproductie-systemen, ontstaat er een algemeen en
hartstochtelijk verlangen naar de oorspronkelijke en naïeve uitingsvormen der
xylograhie. Wat vormbegrip, samenstelling en uitbeelding betreft, gaan sommige
hedendaagsche duitsche houtsnijders - graveeren is het niet meer - steeds verder van
de oorsprongen der xylographie en zoeken slechts aansluiting bij de vroegste
uitingsvormen der menschelijke beschaving. Enkele verbreken, door de onstuimige
vaart voor hun koortsachtige verbeelding alle grenzen. Hier is de ontkenning der
grenzen verwant met de wanhoop en vertwijfeling in alles. Alle overwogen en
overgeleverde begrippen en vormen worden verdrongen door den schrillen uitingskreet
van den vertwijfelende mensch en zijn verwrongen voorstellingsvermogen.
Tot deze uitersten komt Eekman niet. Hij is een rustig en volhardend werker, een
geaardheid die den teekenaar-xylograaf in hooge mate moet bezitten. Ondanks zijn
verblijf in het buitenland blijft hij zijn landaard getrouw en blijven de invloeden der
hollandsche kunst in hem nawerken. Te oordeelen naar het hier aanwezige werk,
schijnt mij zijn graphisch werk van de meeste beteekenis. Zijn teekeningen missen
veelal het stilvolle karakter en de sobere samenstelling die zijn houtsneden kenmerken,
ofschoon het procédé hiertoe wel in de eerste plaats zal meewerken. Soms schijnt
de drang naar stijl in zijn werk alles-overheerschend, al het andere wordt er aan
ondergeschikt gemaakt totdat hij geraakt tot een verwrongenheid der vormen. Waarom
toch deze vlucht voor de realiteit? Het komt mij niet steeds voor als een bewijs van
kracht. Maar misschien dat ook deze houtsnijder er toe zal bijdragen, om,
onafhankelijk van modegrillen, tot een schoonen samengroei van het werk van geest
en hand te komen.
P.C.H.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

t.o. 81
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4. JAN VAN SCOREL.

DE DOOP IN DE JORDAAN. KGL. GALLERIE TE BERLIJN
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Jan van Scorel en de Italiaansche kunst van zijn tijd,
door G.J. Hoogewerff.
I.
ZOOALS bekend is, was Jan van Scorel de eerste der Noord-Nederlandsche meesters,
die de reis naar Italië ondernam met de duidelijke bedoeling zich aan de groote kunst
der Hoogrenaissance te bekwamen, de eerste die - naar het zeggen van zijn tijdgenoot
Vasari -‘vele nieuwe schilderwijzen van over de Alpen naar zijn vaderland
overbracht.’ In de Nederlanden teruggekeerd, en achtereenvolgens eerst te Haarlem
en daarna te Utrecht gevestigd, heeft Scorel zich in den loop der zestiende eeuw een
centrale positie veroverd. Hij verwierf die door zijn kundigheden en groote
werkzaamheid, zeer zeker, maar vooral ook doordat hij onder de kunstminnenden
van die dagen gold als de bij uitstek ‘moderne’, als de man die op zijn vakgenooten
een aanmerkelijken voorsprong had, die hen overtrof en overtroefde. Uit alle berichten
blijkt, dat de artiestkanunnik een poos lang althans, van 1525 tot 1550 ongeveer, als
leidend ‘genie’ is erkend en gehuldigd.
Dit bijzonder aanzien dankte hij aan zijn Italiaansche leerjaren, en belangwekkend
is het dus na te gaan w a t het precies was, dat aan hem die 't zich eigen maakte zulk
een voorrang verschafte, en h o e de kunst van een zoo merkwaardig Nederlander
zich verhoudt tot de ‘groote kunst’, zooals deze in zijn tijd aan gene zijde der Alpen
werd beoefend.
't Was 1519 toen de jonge Scorel, na eerst in 't vaderland zijn vak grondig te hebben
geleerd, de reis ondernam; doch door verschillende omstandigheden (zijn verblijf te
Neurenberg in Dürer's atelier, zijn werk te Obervellach in Karinthië, en vooral door
zijn pelgrimsreis via Venetië naar het Heilige Land) zou hij niet vóór de Lente van
1522 te Rome aankomen. Dat was juist in den tijd, toen de Nederlandsche paus
Adriaan VI den Stoel van Petrus beklom (31 Augustus).
Rafaël was kort te voren gestorven en de jonge meester zag zich door den H. Vader
niet alleen welwillend ontvangen, doch zelfs, om zoo te zeggen, in Rafaëls schoenen
gezet, doordat hij werd aangesteld als diens opvolger tot opzichter der kunstschatten
van ‘heel het Belveder’. Michelangelo, toenmaals in de kracht van zijn leven, had
in 1516 de Eeuwige Stad verlaten. In het pauselijk paleis werd aan Scorel een der
vertrekken toegewezen, waar nog geen tien jaar te voren Leonardo da Vinci gehuisvest
was geweest....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

82
In een monografie, welke reeds verschenen zal zijn, wanneer dit artikel uitkomt,
heeft schrijver dezes gepoogd het leven van Scorel zoo volledig mogelijk te verhalen,
tevens een overzicht gevend van zijn werk. Op verscheidene bladzijden dier
monografie werd op den invloed gewezen, die de toenmalige Italiaansche kunst op
den jeugdigen Scorel heeft uitgeoefend, 't Bleek echter bezwaarlijk in dat verband
in bijzonderheden uiteen te zetten, op hoedanige wijze telkens die invloed optreedt.
Om dit duidelijk te maken, zouden in het boek minstens een dozijn afbeeldingen
méér zijn noodig geweest, t.w. van Italiaansche werken, die door Scorel zijn
nagevolgd. Wenschelijker werd het bevonden liever den meester zelf zoo compleet
mogelijk te illustreeren, en in deze afzonderlijke bijdrage het verband tusschen hem
en de gelijktijdige Italiaansche kunst met de noodige voorbeelden aanschouwelijk
te maken.
Wanneer men op het onderwerp ingaat, treft het reeds spoedig, dat het niet alleen
de Grooten zijn, die Scorel, in Italië gekomen, zich tot voorbeeld stelt, doch dat in
bepaalde gevallen ook meesters van den tweeden rang aanmerkelijken invloed op
hem hebben uitgeoefend. Dit behoeft in 't minst geen verwondering te wekken. Scorel
schonk op zijn reis aandacht aan al wat actueel was en hem beviel. Hij maakte in het
minst niet de onderscheidingen zooals wij, na precies vier eeuwen, met onze beproefde
tradities van mooi vinden, of met onze moderne voorliefden, die zoo keurig (en ook
wel eens eigenwijs) weten te formuleeren.
Giorgione, Rafaël en Michelangelo waren erkende grootheden, ook reeds voor
hunne tijdgenooten. 't Werd niet mogelijk geacht hen te evenaren, al was het nochtans
de taak naar een volkomenheid als de hunne te streven. Zich onder hunne leerlingen
te mogen scharen was al een heel voorrecht! Doch als Scorel meent dat het
‘arrangement’ van een meester, die eigenlijk al wat uit den tijd is - die althans niet
behoort tot de moderne leiders - hem dienstig kan zijn, als voorbeeld voor eigen
compositie, dan trekt hij van diens werk even gaarne partij,.... zonder er zich in het
minst om te bekreunen, hoe hoog het verlichte nageslacht zulk een meester wel zal
aanslaan.
Zoo levert van Marcello Fogolino, meester van Vicenza, een ‘Aanbidding der Drie
Koningen’ hem zekere elementen, landschap-détails vooral, die te pas komen, wanneer
hij straks - tusschen 1525 en 1530 - in het vaderland hetzelfde onderwerp te
behandelen krijgt. (Afb. 1 en 2). - Scorel's ‘Aanbidding’ bevindt zich in bezit van
baron F. van Splinter op het kasteel Nieuwenbroek; een gewijzigde kopie ervan,
welke nog uit het atelier van den meester afkomstig kan zijn, wordt in de verzameling
van het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht aangetroffen. (Deze kopie, afkomstig
uit de St. Janskerk te Wijk-bij-Duurstede, is veel te stug, en veel te gebrekkig ook
van teekening, om - zooals geschied is
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- aan Scorel zelf te kunnen worden toegeschreven.) Het hier vergeleken werk van
Fogolino, thans in het Museum te Vicenza, bevond zich van ouds in de kerk van San
Bartolomeo aldaar. Het is voluit gesigneerd.
Met Fogolino's romantische indeeling en behandeling van het landschap vertoont
Scorels compositie merkwaardige punten van overeenkomst: de hoogte van struweel
en afhangende mosbaarden te eener zijde; de eigenaardige functie van de gebouwen
te halver diepte; de afgeknotte bergtoppen in den verren achtergrond. - De drom
gewapenden, met het (toen reeds) onvermijdelijke witte paard in 't midden, neemt
bij Scorel maar een zeer kleine plaats in. Hij vermijdt allerminst de volte van het
tweede plan, doch construeert meer in de hoogte dan in de diepte; anders dan in
enkele zijner latere werken het geval zou wezen.
Waar Fogolino een paar jagersfiguurtjes op de rots scherp tegen de lucht doet
uitkomen, en hij verder daken zoowel als steilten met menschjes bevolkt, daar étaleert
de Hollander een heele staffage op de tinnen van het antiek bouwwerk, zooals hij
het ook van andere Venetianen uit dien tijd heeft kunnen afzien. Waar Fogolino langs
het bergpad kameelen en zelfs een olifant laat aanstappen, daar brengt Scorel de
karavaan in 't meest sprekend silhouet. Hij overdrijft zoodoende het opzet wel een
beetje, en maakt zijn achtergrond wat heel opzichtig, doch bereikt zijn opzet van
levendigheid volkomen. Op het middenpaneel van den triptiek der familie Lochorst,
voorstellende den Palmzondag, zijn ook antieke gebouwen in den achtergrond met
kennelijke voorliefde toegepast, doch aldaar zijn de drommen van personen in het
minst niet opgelost.*) Het te pas brengen van antieke ‘ruwijnen’ en bouwmotieven,
benevens het vastigheid geven aan het middenplan door zekere ‘aerdighe’ architectuur,
vindt analogieën in de werken van verscheidene andere meesters van deze periode.
Venetianen vooral, als Previtali, Savoldo e.a., zouden, ook wat betreft de functie
hunner figuren in 't landschap, met Scorel te vergelijken zijn.
Fogolino werkte gedurende de geheele eerste helft der zestiende eeuw en onderging
den invloed van Bartolomeo Montagna, den hoofdmeester van Vicenza, en van
Pordenone, Ook van beide deze schilders zouden schilderijen in dit verband betrokken
kunnen worden. Met nadruk evenwel moet hier vermeld worden de ‘Geboorte’ van
Cima da Conegliano, Montagna's leerling, in de kerk del Carmine te Venetië. Ook
op dat schilderij ziet men, rechts, de wat topzware rots met haar ruigte van begroeiing,
zich verheffend bijkans tot den bovenrand van het altaar-

*) Het werk dateert van 1524-'25. Lang verloren, werd het in 1921 teruggevonden, dank zij de
aanwijzing van den heer W.J.J.C. Bijleveld. Het bevindt zich thans op het kasteel Heeswijk,
in bezit van baron Van den Boogaerde. Over de alleszins merkwaardige geschiedenis vgl.
de boven vermelde monografie blz. 43 vlgg. - Opmerkelijk is het hoe Scorel, die toch
Jerusalem zag, in den achtergrond van dit werk Romeinsche gebouwen afbeeldde. Dat eischte
de mode, terwijl aan ‘couleur locale’ geen waarde werd gehecht.
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stuk. De figuurgroep op den voorgrond, horizontaal opgesteld met afsluitende gestalten
ter weerszijde, staat dichter bij Scorel dan Fogolino's meer anecdotische compositie.
Het landschap bij Cima is meer open van verschiet. - De meester leefde tot 1517.
Fogolino en de met hem verwante meesters geven Scorel echter niet genoeg; aan
zijn compositie moet ook Michelangelo te pas komen, die voor de ‘Aanbidding’ te
Nieuwenbroek het motief verschafte van de beide diep zich neerbukkende mannen,
die op het tweede plan, boven het Heilig Gezin, bezig zijn het kleed te heffen, als
gold het 't innemen van een zwaar zeil. Scorel bezigt hier de bekende groep der
‘badende soldaten’, naar 't beroemde carton van Michelangelo door Marcantonio
Raimondi in koper gegraveerd (afb. 3). Opmerkelijk is het echter, hoe onze meester
waarschijnlijk niet Raimondi's eigen prent bij de hand heeft gehad, doch veeleer de
kopie daarnaar (getrouw doch in spiegelbeeld), welke door Michele Luchese werd
vervaardigd (afb. 3b). Van den eenen zich neerbuigenden man heeft Scorel er twee
gemaakt.
De groep ‘badende soldaten’, hem 't zij door Marcantonio 't zij door Michele
bekend, keert verder in vrije navolging, nog in andere van zijn werken terug. De
‘Doop van Christus’ in het Museum te Berlijn (afb. 4) toont drie naakte mannen aan
den Jordaanoever in een samenstel van houdingen, dat terstond aan Michelangelo's
‘rampicatori’ doet denken. Het verrast-opzien wordt bij Scorel gemotiveerd door de
geopende hemelen en den Heiligen Geest nederdalende als een duif. De staande
figuur in schuinen stand naar links, met geheven arm, dient meteen om in de
compositie het evenwicht bewaard te doen blijven, dat anders door het élan van
Johannes den Dooper, naar rechts, zou worden gebroken. Diens figuur strekt zich
i n d e d i a g o n a a l van het schilderij, aangezien er een rechte lijn getrokken kan
worden, die loopt van de punt van den uitgestrekten voet, over den duim van de
opgeheven rechterhand, over den top van den obelisk in den achtergrond, òpwaarts
naar den top van den berg. - De andere diagonaal wordt geaccentueerd door den
boomtronk rechts beneden en door de drie hoofden van Christus, Johannes en den
Engel, nauwkeurig in één lijn geplaatst. Het hoofd van St. Jan bevindt zich precies
te halver hoogte van het schilderij. - De voornaamste verticaal, gevormd door God
den Vader, de neerzwevende Duif en God den Zoon, ligt n i e t in het midden van
het paneel, doch vormt wel de as der compositie, daar er ter weerszijde op gelijke
afstanden begeleidende verticalen zijn aangegeven, waartusschen het
landschapverschiet zich opent, 't Schilderij is precies vierkant. Het is omstreeks 1535
dat Scorel dergelijke wiskundige composities van zijn werken vooral beproeft en
ook bij zulke pogingen is een academisch Italiaansche invloed duidelijk in 't spel.
De ‘Doop in den Jordaan’, die in het Frans Hals-Museum te Haarlem
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terecht een eereplaats heeft gekregen, toont den Italiaanschen invloed op een
verrassend andere wijze. Dit werk, dat atmospherisch veel belangrijker is dan het
Berlijnsche, is geruimen tijd later ontstaan. Een herinnering aan Michele Luchese's
gravures naar Michelangelo is ook hier weder merkbaar - rechts en links, in den
letterlijken zin van het woord - maar zekere figuren van mannen, die zich ontkleeden,
om op hun beurt gedoopt te worden, roepen zeer levendig het fresco voor den geest,
dat Andrea Mantegna in 1488-'90 in de kapel van ‘Il Belvedere’ schilderde. Deze
kapel is in 1780 bij een verbouwing afgebroken, bij welke gelegenheid Magtegna's
‘Doop’ te gronde ging; doch Vasari geeft er een zeer omstandige beschrijving van*).
Scorel, die onder paus Adriaan VI directeur was van den Belvedere, en daar zelfs
was gehuisvest, moet de schilderingen in de kapel bijzonder goed hebben gekend.

AFB.

6. SCHEMA OP: JAN VAN SCOREL, DE BARMHARTIGE SAMARITAAN.

*) Vgl. ‘De ontwikkeling der Italiaansche Renaissance’ van schrijver dezes, blz. 174. - Aldaar
werd reeds opgemerkt, hoe het motief der zich ontkleedende mannenfiguren reeds vóór
Mantegna wordt aangetroffen, o.a. op het fresco van Masolino in het Baptisterium van
Castiglione d'Olona.
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Even goede gelegenheid had hij de zoldering der Sixtijnsche kapel te bestudeeren,
welke Michelangelo in 1512 had voltooid. Geen wonder dus, dat hij daaraan tot
tweemaal toe een figuur voor zijn werken ontleende. In de eerste plaats deed hij dit
op een van zijn belangrijkste en fraaiste paneclen: dat met den ‘Barmhartigen
Samaritaan’, in bezit van Prof. A.J. Derkinderen (afb. 5). Dit schilderij, dateerende
van 1537, is geconstrueerd met een bedachtzaamheid, die des te meer merkwaardig
is, omdat deze inspanning door den meester in geenerlei opzicht wordt
gedemonstreerd: e v e n -maat en s t e l s e l -maat zijn hier even methodisch aanwezig
als de tact, welke een muziekstuk ‘beheerscht’; doch zij zijn, in het wèlgecomponeerd
geheel, zuiver ‘melodisch’ toegepast, zoodat het opus zeldzame gaafheid heeft
verkregen.... De schematische teekening maakt duidelijk wat door een lange,
vervelende beschrijving al te zeer zou worden uitgerafeld (afb. 6). Ook coloristisch
is dit stuk bijzonder doorwerkt en afgewogen, waardoor het een zekere bezonnen
weelde verkreeg, die zeer eigenaardig is. Nergens is Scorel hier verslapt, doch heeft
tot het laatste toe zijn thema's, figuurgroep en begeleidend landschap, vast gehouden.
Zijn schilderwijze, anders meestal meer vloeiend, verdicht zich hier tot een tegelijk
steviger en omzichtiger toets.
Dat de liggende gestalte van den naakt uitgeschudden reiziger vrij gevolgd is naar
Michelangelo's Adam is bij den eersten oogopslag duidelijk (afb. 7). Minder in 't
oog vallend is de aansluiting van Scorel's landschap, ook in dit geval, bij dat der
Venetianen. Het slanke dubbele boompje naast den zwaarderen stam, dat in de werken
uit de school van Giorgione een element vormt dat telkens, in allerlei variaties,
terugkeert (afb. 8), vindt men ook bij hem; de elkander oversnijdende afglooiingen
der terreinplooien óók bij hem, evenals het halfhooge donkergroene geboomte in het
tusschenplan en de zwelling der verre heuvels. Dergelijke landschapindeeling in den
geest der Venetianen vindt men ook in andere werken (afb. 10 en 15), waar dan de
beemden verlevendigd zijn door de grillig oprijzende rotsmassa's, die voor Patiniers
bergphantasmen niet behoeven onder te doen. - Men denke hierbij ook aan Scorel's
meesterwerk: de H. Maria Magdalena, naar Venetiaansche mode uitgedost, in het
Rijksmuseum.
Op het schilderij met den Barmhartigen Samaritaan is de rots vervangen, zou men
bijna zeggen, door de antieke tempelruïne (tempel van Vespasianus, op het Forum
Romanum), vergezeld van den obelisk en de kleine pyramide (graf van Caius Sestius),
van welke laatste men zou denken, dat zij de driekante compositie der figuurgroep
moet symboliseeren, indien zij niet precies zoo, samen met den obelisk, ook op andere
schilderijen van Scorel in den achtergrond werd aangetroffen. Wat nog de plaatsing
der boomstammen betreft, en vooral de constructie van het
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terrein op den voorgrond, geve men aandacht aan het bekende schilderij van Giorgione
met de ‘Drie Wijzen’ in het Museum te Dresden (afb. 9). Overeenkomst is er in de
donkere diagonale bodemlijn, die den voorgrond scheidt van het tweede plan, en in
de steenige, platformachtige verhooging, waarop de figuren zijn geplaatst. De ronde
kiezels zelfs, die daartegen aanliggen, hebben het Venetiaansche en Hollandsche
schilderij gemeen; waarbij men evenwel bedenke, dat dergelijke terreinverhoogingen,
om de voorstelling te markeeren, ook reeds op vroegere kunstwerken voorkomen,
met name op prenten uit de school van Mantegna, die het landschap der Venetianen
niet weinig hebben beïnvloed. Op de Mantegneske ‘Graflegging met de drie vogels’
(B. 2) komt zelfs reeds het dubbele boompje voor.... Alles wijst erop, dat Scorel de
landschap-opvatting van zijn Italiaansche tijdgenooten heeft overgenomen, nadat
zijn achtergronden aanvankelijk (op het drieluik te Obervellach van 1520) geheel
‘noordelijk’ waren geweest. En wie, als er van zulk een beïnvloeding sprake is, den
naam van Giorgione noemt, - denkt ook aan de beide Campagnola: Hij ziet in Giulio's
gravures tevens het verband tusschen Venetië en Germanje; doch bespeurt meteen,
dat Scorel niet bij hém zoozeer leering zoekt, doch bij den jongeren Domenico, wiens
houtsneden hem bovenal het nieuwe boden, 't nieuwe waarop hij uit was.
De tweede ontleening door Scorel aan een der figuren van de zoldering der
Sixtijnsche kapel komt voor op zijn schilderij, dat in het museum te Dresden wordt
bewaard: ‘De overwinning van David op Goliath’ (afb. 10 en 12). Ook op dit werk,
dat tusschen 1540 en 1550 gedateerd kan worden, is het landschap geheel
‘Venetiaansch’ van voorkomen, wat een vergelijking met Giorgione's bekende
altaarstuk met ‘de Tronende Madonna’, te Castelfranco, nog des te duidelijker zou
maken. Dit schilderij vertoont - evenals Scorel's schilderij - het dubbele boompje
rechts, den half hoogen groenen houtwal dwars door het landschap; de ietwat
verwaasde gebouwen tegen de helling daarachter; de verre bergen, afglooiende tot
een ijlen, tegelijk sereenen en dampigen horizon. De linkerhelft vertoont de
bouwvallige burcht op een hoogte, ongeveer zooals hij op de teekeningen en prenten
van Giulio Campagnola ook voorkomt. De stoffage is uiterst sober, omdat de meester
- anders dan een Fogolino - van de heilige voorstelling de aandacht niet wil afleiden.
Het landschap echter is zoo compleet mogelijk en voor de school, waartoe het behoort,
uittermate typisch. - Dit is, ofschoon op wat andere, drukkerij wijze, evenzeer Andrea
Previtali's landschap uit ‘de Doortocht der Israëlieten door de Schelfzee’ in het
Dogenpaleis te Venetië (afb. 14). De enorme vaan neemt daar de plaats in van het
anders onmisbare boompje. Gods wolkkolom verduistert den hemel; doch de
terrein-indeeling is ook hier kenmerkend. Previtali stierf in 1525.
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De hoofdgroep echter van Scorel's paneel, waar David, schrijlings boven den voorover
gestorten reus staande, dezen in het haar grijpt om hem den genadeslag toe te brengen,
is geheel een paraphrase van Michelangelo's voorstelling. Bij Scorel is de heldendaad
voldongen, daar de overwinnaar zijn vijand het zwaard reeds in den nek drukt; doch
in de opstelling der figuren is de navolging zeer duidelijk en behoeft nauwelijks
eenige toelichting. Waar evenwel Scorel meer waarlijk klassiek, doch ook meer
slaafsch zou zijn gebleven, wanneer hij de haast plastisch gecomponeerde gestalten
alléén tot haar volle recht had laten komen, zonder uitvoerig bijwerk, daar riskeert
hij het de voorstelling te verpeuteren en het effect van den groep te verkleinen door
daaromheen van den veldslag een heel breedvoerig relaas te geven, met bazuingeschal
en veldgeschrei.... En opeens ziet men, hoe het dezen Nederlander om dit relaas te
doen is, om dit landschap en al wat daarin gebeurt. Michelangelo's groep is hem
alleen een aanleiding en geen hoofdzaak, dan alleen als voornaamste détail.
't Aanbrengen en op den voorgrond stellen van zulk een détail is kennelijk zijn
trots, en met ingenomenheid zal hij er op hebben gewezen; maar niettemin geldt van
hem wat in 't algemeen van de Nederlandsche romanisten gezegd kan worden: zij
kwamen met hun voorliefde terecht in een milieu dat door hen niet op eens begrepen
kon worden. Zij zagen in, dat de Italiaansche kunst meer vermocht en meer waard
was dan de hunne. Zij voelden dit als een overwicht en hun gemis aan stijl en vormen,
terecht, als een tekortkoming. Als zij dan echter door eerbied en bezielde bewondering
aan 't werk togen om terstond zich ‘aan te passen’, dan was het onvermijdelijk dat
zij, die niet den ontwikkelingsgang der Italiaansche Renaissance van meet af hadden
doorgemaakt, vooral het uiterlijke overnamen en het wezenlijke niet onvertroebeld
ondervonden; - hoezeer zij zelf van het tegendeel overtuigd waren. Zelfs indien al
eenigen bevroed mogen hebben, wat de ware beteekenis van al dit ‘Italiaansche’
was, - en Scorel, de meest humanistische onder hen, heeft dit stellig gedaan, - zoo
hebben zij dit in hun werken toch niet dan onvolkomen tot uitdrukking kunnen
brengen, afgeleid als zij werden door andere (daarom niet minderwaardige)
ingewortelde eigenschappen.
't Is trouwens niet anders dan van zelf sprekend, en ook als omstandigheid gelukkig,
dat de eigen inborst deze Noordelingen verhinderde om tot Latijnen te worden; want
het is juist de ingeboren aard, die in volgende eeuwen de Nederlandsche kunst groot
zal maken. Geenszins was die aard een beletsel; ook niet voor Scorel. Doch dat
Nederlanders, met Scorel te beginnen, zich hebben geschoold aan de kunst van het
land, dat bij uitstek de verhevenheid der idealiteit kent, en deze bezit als
‘onvervreemdbare gave der Goden’, heeft wel eens afbreuk gedaan aan hunne
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oorspronkelijkheid, doch hunne geesten in de gevolgen nooit ontredderd, nooit
verslechterd, en steeds verrijkt.
Verder gaande met onze uiteenzetting zien wij dat Scorel van Michelangelo nog eens
een figuur heeft ontleend, weder als een détail haar aanbrengende in een uitvoerige
eigen compositie en wel in het schilderij met ‘Bathseba’ in het Rijksmuseum (afb.
15).
De liggende marmerfiguur op den voorgrond, water spuwende in het bassin, is
bijzonder sterk ‘geïnspireerd’ door de beroemde symbolische beelden van de graven
der Medici te Florence, inzonderheid door de ‘Aurora’ (afb. ii). Nu zijn deze beelden
pas in 1526 in m o d e l gereed gekomen, dus heeft Scorel hen niet met eigen oogen
kunnen zien. Hij moet hen uit gravures hebben gekend, en wel vermoedelijk uit de
folio-prenten van Cornelis Cort, de eerste, die naar deze beeldhouwweréen zijn
vervaardigd.
‘Nacht’ en ‘Morgen’ werden pas in 1531 voltooid. Merkwaardig is het echter dat
Scorel zijn bronfiguur duidelijk opvat als een riviergod, en dat ook Michelangelo in
zijn opteekeningen de liggende gestalten door hem ontworpen aanvankelijk met den
naam ‘Fiumi’ aanduidt, daarmede tevens aangevende, welke de bedoeling was dezer
beelden, die bestemd waren deel uit te maken van den onderbouw der praalgraven,
en sedert, daar deze onvoltooid bleven, boven de sarcophagen werden aangebracht.
De marmeren nymph, die men links naast Bathseba opmerkt, is zeer zeker gevolgd
naar een antiek beeld, waarvan Scorel in zijn schetsboek de teekening mede naar
huis bracht. In de ‘kerk’ rechts, met haar voorhal, vindt men plotseling een herinnering
terug aan de oude basiliek van St. Pieter. De indeeling en opvatting van het landschap
is weder typisch Venetiaansch.
Nu er meermalen van invloed van Italiaansche gravures op Scorel's werk sprake was,
mag er nog aan herinnerd worden, hoe ter keerzijde van het portret van den Zieken
Man - zooals het is betiteld in het Museum te Berlijn - de gestalte voorkomt van
‘Lucretia zich doorstekende’, welke figuur zekeren invloed verraadt van een prent
door Jacopo Francia (B. 4), welke dezelfde voorstelling geeft. Van navolging eener
gravure door Marcantonio Raimondi (B. 192) is ten onrechte gesproken. Te anderer
plaatse heb ik er op gewezen, hoe de keerzijde van het Berlijnsche portret niet van
de hand van Scorel zelf is, doch van een helper, die tusschen 1540 en 1550 ook andere
werken gedeeltelijk voor hem uitvoerde. Deze helper is harder in zijn omtrekken en
aanmerkelijk droger in zijn verfbehandeling dan de meester. Hoezeer hij ook
zorgvuldig werkt, blijft de eigenaardige pittige en toch milde bekoorlijkheid der
echt-Scorelsche vrouwenfiguren hem vreemd.
(Slot volgt).
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Herinneringen aan Josef Israëls bij zijn honderdsten geboortedag,
door Max Eisler.
HET is nu twaalf jaar geleden dat ik den meester voor het eerst ontmoette; op een
zomerdag in 1910 bracht mij een zijner beste vrienden naar Scheveningen, waar
Israëls, in de parterre van het Hotel d'Orange, dat uitzicht geeft op de zee, geregeld
zijn vacantie doorbracht.
Wij moesten een poos op het strandterras wachten, want Israëls sliep.
Ondertusschen zag ik voor het eerst de Noordzee, vlak en glanzend onder een
doorzichtigen middaghemel, en tegelijkertijd was mijn hart vol onrust, daar ik binnen
enkele oogenblikken voor een man zou staan voor wien ik den onbeperkten eerbied
der jeugd voelde. Overweldigd door vele groote en nieuwe indrukken kon het wel
niet anders of ik ondervond alles wat later gebeurde alleen met het gevoel en als door
een nevel; ik was ook nog niet rijp genoeg voor objectief waarnemen. En zoo ontstond,
uit waarheid en vergissingen wonderlijk vermengd, mijn eerste kennismaking met
Israëls.
Een paar minuten later was alle vrees vergeten, en ik was omgeven met
behagelijkheid. Het kromgegroeide oude mannetje in huisjapon, wiens verstandige
oogen schitterden in een geel gevlekt, verschrompeld gezicht had het mij vanaf den
beginne gemakkelijk gemaakt. Hij sprak over mijn geboorteland, waar hij een veertig
jaar geleden in zaken gewikkeld was geweest met een of anderen kunsthandelaar
wiens Italiaansch klinkende naam hij zich nog goed herinnerde en ik kreeg mijn
eerste gelegenheid om zijn geheugen te bewonderen, dat alles onthield omdat het
alles had doorleefd. Onderwijl had men verschillende bezoekers die op hun reis ook
de internationale bezienswaardigheid ‘Israëls’ een beurt wilden geven, vooral
Amerikanen, voor dezen dag den toegang ontzegd.
Er volgde een amusant intermezzo. Een blond meisje, het dochtertje van een vriend
des huizes kwam binnen en vertelde lachend van haar mislukte examen; waarop
Israëls, half in ernst, half in scherts, haar geducht de les las. Dezelfde fijne humor,
die somwijlen scherper was toegespitst en dan dicht bij wijsheid stond, beheerschte
ook onze latere gesprekken, toen de thee reeds lang binnen gebracht was.
De grijze Israëls bracht het gesprek steeds weer opnieuw tot leven en daarbij kwam
in zijn gebaard en brommig gezicht na het oplichten van den geest steeds weer een
warme zachte glans uit de diepte van zijn gemoed.
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Hij was toen bijna 86 jaar oud; dat belette hem niet om iederen morgen naar zijn
atelier in den Haag te trekken, waar hij tot 's middags bleef werken. Aan het eind
van ons samenzijn noodigde hij mij uit daar bij hem te komen ‘Iederen dag zal ik u
graag ontvangen’ zeide hij, ‘alleen, Zaterdags niet, want dan werk ik niet, in dat
opzicht ben ik altijd nog jood.’
Aan die toevallige opmerking knoopte ik mijn eerste misverstand over Israëls vast.
Lang voor ik den meester leerde kennen scheen het mij dat er achter zijn kunst ook
een Joodsch mensch staan moest. Dat was ook wel zoo, maar in een geheel anderen
zin dan ik mij toen voorstelde. Alleen in zijn instincten was Israëls Jood. In dit
verband herinner ik mij dat hij eens van een joodsch feestmaal vertelde, waarbij men
hem de ecreplaats aan tafel had aangeboden en waarbij hij een teekening moest
afstaan, die later in Rusland voor Joodsch-nationale propaganda gebruikt werd. Dat
was in 't geheel niet naar zijn zin. In zijn bewustzijn was hij Nederlander en als
zoodanig wilde hij dat men hem zag.
Als hij ‘wij’ zeide bedoelde hij altijd ‘wij Hollanders’. Ik geloofde toen evenwel
dat hij ‘wij Joden’ bedoelde en het duurde langen tijd voor ik deze schijnbare
tegenstrijdigheid uit het wezen van zijn kunst leerde verklaren.
Den dag daarop bezocht ik hem in zijn atelier aan de Koninginnegracht te
's-Gravenhage, waarbij ik voor de eerste maal de onmiddellijke openbaring van het
genie van den kunstenaar onderging. Een jaar later kwam ik toen voor langen tijd
naar den Haag. Ik bezocht nu ook vaker het huis aan de gracht, waar tusschen de
zware oude boomen het uitzicht verscheen op breede, kleurige beurtschepen en
verder, op een ruim, weideachtig parklandschap waarin tamme reeën graasden. Als
het tijd voor werken was ging ik naar het atelier, in latere uren naar de huiskamer of
naar het kleine open plaatsje. Ik vond elk woord zoo belangrijk dat ik het zoo gauw
mogelijk opschreef om uit deze ontmoetingen ter gelegener tijd een beeld van den
kunstenaar en den mensch te kunnen opbouwen.
Het was laat in den herfst toen wij elkaar vaker zagen. Israëls had een goeden
zomer achter den rug. Hij was in Venetië geweest, waar men voor zijn werk een
eigen zaal had ingeruimd op een internationale tentoonstelling en ook op andere
wijze was hij daar - tot zijn kennelijke vreugde - op allerlei wijzen gehuldigd. Het
doek ‘De Boerenmaaltijd’ (vroeger in bezit van den heer Cremer in den Haag) kreeg
de groote gouden medaille en werd tenslotte voor f 100.000 door een Amerikaan
gekocht. Israëls vond dat dit een belachelijke en zelfs een zondig hooge prijs was
voor zulk een eenvoudig beschilderd stuk linnen.
In het ruime atelier, waar het licht slechts door een enkel breed raam schuin
binnenviel, stonden toen verschillende stukken die de meester
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tegelijkertijd onder handen had. Een binnenhuis met een oude boerin die met een
zwaren ijzeren pook in het vuur port om den gloed aan te wakkeren, waarbij een
jongen toekijkt, was juist gereed gekomen. Het was het schilderij dat later in den
kunsthandel Goupil als Israëls' laatste werk geëxposeerd werd. Ook het portret van
den kort geleden gestorven Staats Forbes, die in zijn Londensche verzameling een
ongewoon groot aantal doeken van Israëls had bijeengebracht, was bijna voltooid,
zoo ook een breed opgezette aquarel ‘Venetië’, een herinnering aan die zomersche
dagen in de stad der lagunen. Daarentegen waren het schilderij van een hengelaar
(de repliek van het aquarel in de collectie Drucker) en het aquarel van een bedelaar
met hooge muts nog niet ver gevorderd en van de compositie eener vrouw, die een
koe voor zich uit dreef, stonden op het witte doek eerst de omtrekken in krijt opgezet.
Deze verscheidenheid van begonnen, half voltooid en bijna voltooid werk, van
portret, genre- en landschap-stukken in de meest verschillende technieken en
stemmingen deed een eigenaardig licht vallen op de werkwijze van den kunstenaar.
Niettegenstaande zijn hoogen ouderdom waren zijn krachten en belangstellingen
naar alle zijden gespannen en de natuur was hem een onuitputtelijke bron gebleven.
Hij stond zeer vrij tegenover de natuur: ‘Ik houd er niet erg van om streng naar de
natuur, in haar voortdurende beschouwing, te teekenen. Want zoo teekent men haar
alleen na. Men moet haar goed leeren zien en goed leeren begrijpen. Het is voor mij
voldoende als ik het model een half uur gadesla, voor al het andere zorgt de
herinnering. Ik laat wel, tijdens het werk, het model nu en dan eens terugkomen,
maar dat is meer om de eenvoudigste, zuiverste standen te vinden. De gelaatstrekken
en de uitdrukking neem ik in mij op. Vandaar ook dat ten slotte vaak model en werk
zoo verschillend zijn geworden.’
Het spreekt vanzelf dat er een verschil is tusschen die stukken, welke in een
voortdurend verkeer met het natuurlijke voorbeeld ontstonden, en de andere, die alle
geschapen werden uit de rijke herinnering van het schildersoog. In het eerste geval
wordt het werk een strijd met de natuur, vol onrust en twijfel, de kunstenaar kan zich
slechts moeilijk van zijn voorbeeld los maken en het is dan wel zeer
bewonderenswaardig dat onder die omstandigheden tenslotte een vrij en monumentaal
werk ontstaat. Zoo was het bij de ‘Vrouw aan het Venster’ (in het Museum Boymans
te Rotterdam). Israëls vertelde: ‘Ik had een goed model gevonden en geschilderd.
Maar ik was ontevreden, want ik vond dat het niet op de goede plaats zat. En zoo
zwierf de figuur over het doek heen en weer tot ze de plaats en de houding vond die
ze nu heeft. Maar ik voelde mij ook toen nog niet zeker, zette het doek op zij en
wachtte. Toen bezocht mij op een goeden dag een verstandige vriend, geen
kunstkenner. Ik vroeg:
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“geloof je dat die figuur die ik geschilderd heb er werkelijk is?” Hij zeide “Ja”. Ik
vroeg: “en het gevoel dat ik heb willen uitdrukken, zit dat er in?” Hij zeide “Ja”. Dat
maakte mij toch nog niet rustig. Ondertusschen kwam mijn zoon eens over uit
Amsterdam. Hij zag het doek en werd flink boos: “Houd nu toch eens op met daaraan
door te werken, anders wordt het nooit goed.” Maar korten tijd later verscheen er
een commissie uit Rotterdam, die het stuk voor het museum koopen wilde, vroeg
mij het doek voor een paar dagen te leen, maar verklaarde toen dat de handen toch
niet heelemaal goed waren en opnieuw geschilderd moesten worden. Daar zat ik
weer met mijn ouden twijfel. Toen hielp de Parijsche “Salon” mij, waar het doek
veel lof kreeg. En zoo bleef het dan in dien toestand.’
Men weet thans dat juist die door de censuur veroordeelde handen tot de
meesterlijke eigenschappen van het doel behooren. En ook elders heeft Israëls
bijzondere aandacht aan de handen geschonken, hij heeft daarin zelfs de grootste
uitdrukkingskracht gelegd. Hij wees in gesprekken op de man in ‘Alleen op de
Wereld’ (Museum Mesdag, Den Haag) waarbij een groot deel van de ellende in de
handen ligt en op dat aquarel van den bedelaar dat hem in den tijd van onze
kennismaking nog bezighield. Het was een ruwe, boersche vagebond, die op een
lompen stoel zat, zwart in grauw, in de doorzichtige sfeer der latere aquarellen, waarin
het vleesch der wangen, de geelroode baard en de mond als warme kleurvlekken
verschenen. Maar de aangrijpende uitdrukking lag niet in het afgestompte gezicht,
het lag in de om de knieën stijf gekromde handen. Daaraan begreep men wat Israels
bedoelde als hij vroeg: ‘geloof je dat die mensch er is?’ Want in die handen was de
ontmoeting van innerlijk en uiterlijk bestaan, aan de weergave waarvan de kunstenaar
de grootste waarde hechtte, de volkomen waarachtigheid van het leven dus, gegeven.
De werkwijze bij de vrije, uit herinnering en verbeelding geschapen werken werd
door twee andere, onafgemaakte stukken, belicht. Het eene was eerst niet meer dan
een schets. Op een groot doek stonden vluchtig neergezette omtrekken, die in hun
breeden zwier oogenschijnlijk den grooten samenhang der vormen, de architectuur
van het vlak aangaven. Daarnaast, in den rechter benedenhoek, was een kleinere
teekening die de voor oogen te houden voorstelling nader toelichtte. Hier was een
koe te zien, die door een vrouw gedreven werd, terwijl een jongen het halstouw
aantrekt. De bijna nergens gecorrigeerde lijnen, die de structuur van het beest even
zeker aangaven als de gebaren der vrouw en den zwaar trekkenden jongen, en,
bovendien, den samenhangenden opbouw van het geheel - dat deed alles zien hoe
bij Israëls de teekening reeds in haar eerste, voorbereide stadium waarlijk plastische
kracht had en hoe zij soms, daar waar een werkelijke gebeurtenis plastisch moest
worden uitgebeeld, de al het verdere bepalende grondslag van zijn werk was.
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Er was ook een ander begin van zijn werk mogelijk, niet in lijn, maar in kleur. Dit
toonde het doek met den hengelaar. Het was ongeveer twaalf uur in den middag toen
ik in het atelier kwam en Israëls was, zooals hij mij vertelde, om tien uur begonnen.
Niettegenstaande dien korten tijd van twee uur scheen het schilderij, het werk van
een bijna zevenentachtig-jarige in kleur bijna voltooid. Wel is waar waren de man
met de hengelroe, en de boom waartegen hij leunde, voorloopig slechts door een
paar donker-bruine streepen aangegeven, maar het heldere blauw van den vijver, het
lichte groen der waterplanten en de doorzichtige toon van den hemel waren reeds
saamgegroeid tot een fijn gestemd schilderachtig geheel. Israëls zeide: ‘Ik heb
voorloopig de kleuren maar zoo ongeveer opgezet, want ik weet nog niet recht wat
het worden zal. Ik zoek de uitdrukking van een gevoel dat mij zelf nog niet helder
bewust is.’ Dit schilderij en de meening van den meester erover schenen mij in menig
opzicht van belang. Want vooreerst bleek hier dat de schilder, over wiens gevoel
voor kleur men vaak geringschattend oordeelt, zijn werk soms geheel uit kleur en
tonaliteit opbouwde, en verder dat hem bij zulke kleurcom-posities de voor te stellen
dingen onbelangrijk of zelfs onverschillig waren en eerst later onder handen werden
genomen. Tenslotte, dat in zulke gevallen het coloriet als instrument van het gevoel
aan de zachte en onzekere beweging der kunstenaarsziel op volkomen lyrische wijze
uiting gaf.
Uit deze twee verschillende werkwijzen kan men reeds de twee soorten van Israëls'
doeken afleiden. De kunstenaar wist dat zelf het best en hielp ons om dit belangrijke
inzicht te ontdekken. Nadat hij een rechtstreeks naar het leven ontstane aquarel had
laten zien, haalde hij een andere te voorschijn en zeide: ‘Kijk, hier is de tweede
Israëls.’ Het was een landschap aan zee met een meisje in de duinen, geheel vervuld
van de woeste stemming der herfstachtige atmosfeer. En zoo bleek dat de eene Israëls
in reëel plastische vormen, de andere in melodische stemmingen verscheen. Toch
had deze verscheidenheid eenzelfden grondslag, want de rijpe Israëls was een
volkomen volledige persoonlijkheid, zijn werk groeide organisch. Hij nam geen
sentimenteel, maar een objectief standpunt tegenover het leven in, waarbij zijn
aandacht dan echter evenzeer gericht was op de uiterlijke verschijningen als op de
gevoelswereld van de visschers, boeren en goden die hij schilderde. Eens kwam het
gesprek op Millet. Ik had den meester aan de woorden van den grooten Franschman
herinnerd, waarmede deze zich tegen de opvatting verdedigde als zou het medelijden
hem zijn onderwerpen doen vinden. Israëls viel levendig in:
‘Ik ken Millets standpunt en ik ben het voor alles volkomen met hem eens. Ook
mij voert geen andere drang als het schilderachtige tot mijn onderwerpen. Ik wil
enkel het eenvoudige leven schilderen zooals het is.
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Maar dan laat ik mij meer in met mijn personen als Millet, ik neem deel aan hun
gevoel, aan hun treurig lot en evengoed aan de onverwoestbare humor van hun
kinderen. Ik tracht mij geheel in hun wereld te verplaatsen en dan de echte, ademende
vorm van die wereld in mijn werk vast te leggen.’ Met die woorden werd duidelijk
uitgesproken dat de onmiddellijke waarheid, de onbewuste waardigheid van het leven
in zijn oorspronkelijke vormen den meester tot in laten ouderdom begin en doel van
zijn kunst scheen. Maar de vraag bleef open, in welken graad of zich zijn eigen wijze
van voelen onwillekeurig in zijn uitdrukkingswijze mengde om zelfs in vele gevallen
van belang - vooral in die als lyrisch gekenmerkte stukken - zijn werk geheel te
beheerschen. Israëls wilde niet als Jood, doch als Hollander beschouwd worden en
hij wilde alleen als schilder gelden. Maar de mensch was niet zoo sterk als zijn kunst
en hij had niet de macht om te verhinderen dat zijn rijk ontwikkelde subjectieve
eigenschappen in zijn scheppingen binnendrongen om deze eerst daardoor hun
onvergankelijk karakter, de fijnste, aangrijpende uitdrukking te geven....
Tusschen deze en andere gesprekken, welke het algemeene wezen van Israëls'
kunst aanraakten, kwamen wij dikwijls te spreken over de lotgevallen van zijn leven
en zijn schilderijen. In zijn herinnering leefden het sterkst de bewogen jaren van zijn
jeugd en het moeilijke begin van zijn kunstenaarsloopbaan; maar ook in dien terugblik
was geen spoor van sentimentaliteit. Een diepe humor, als een vorm van zijn
standvastige, zonnige liefde voor het leven, behield de overhand; en een soort
fatalisme. Hij citeerde gaarne Goethe's woorden ‘Man glaubt man schiebt und wird
geschoben.’ Dat was en bleef zijn leus.
Groningen, de naam van zijn geboorteplaats, maakte hem warm, hij leunde
behagelijk in zijn diepen stoel terwijl hij van zijn kinderjaren, van vader en moeder
vertelde. Van zijn vader, die geestelijk levend en helder was, als weinigen uit den
stand der kleinhandelaars, en daarbij zoo belezen dat hij zelfs 's middags aan tafel
zijn lectuur niet in den steek kon laten, die vrijzinnig genoeg was om ook de kunst
haar rechten te laten en die den vroeg begaafden knaap - niettegenstaande de armoe
in het kinderrijke huisgezin - niet drong tot een betrekking waarin hij verdienen
moest. En zijn moeder had reeds de eerste pogingen van zijn hand als openbaringen
van een groot genie beschouwd en was, zooals hij zei ‘sehr liebenswürdig’, waarmede
wel bedoeld zal zijn ‘jeder Liebe wert’.
‘Vanaf mijn vroegste jeugd had ik al een onbedwingbare lust in teekenen van
allerlei dingen’, zeide hij en daarbij werd zijn vertellen levendiger en de handen
kwamen te hulp. ‘Ik had alle fantasieën die men zich maar denken kan in het hoofd
en ik wilde ze alle teekenen. Daartoe is het eigenlijk nooit gekomen maar ik heb
reeds als jongen
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een ontelbare menigte vrienden en bekenden geteekend, ook eens een keer onze
bakker, die moeder daarvoor een koek stuurde. Mijn moeder was erg verwonderd
en toen zij hem later tegenkwam vroeg zij of mijn gekrabbel werkelijk zulk een
mooie koek waard was.’
Ook over de leerjaren in Amsterdam bij Kruseman en in Parijs bij Picot sprak hij
tot in bijzonderheden. ‘Aan Picot heb ik het meeste te danken; daar, en niet in Holland
heb ik voornamelijk teekenen geleerd. En dan vertelde hij van den gelukkigen
terugkeer naar zijn kamertje in de Warmoesstraat; gelukkig, al bleef het leven zwaar
en armoedig. De weerstandskracht van dezen vierentwintigjarige was onverwoestbaar
en zijn optimisme hielp hem over het ergste heen. De zorg voor het dagelijksch brood
was het gemakkelijkst te dragen. ‘Ik moest wel, om te kunnen leven, vaak genoeg
portretten schilderen voor vijf, tien of hoogstens dertig gulden, maar ik had niet veel
behoeften en ik leed niet erg onder de ontberingen. Ik had niet veel geld noodig,
maar (en daarbij lachte hij schalks) ik had ook niet veel geld. Toch heb ik nooit een
cent geleend, of, ja toch een enkele keer. Dat kwam zoo. Onder mijn Amsterdamsche
vrienden was toentertijd een oude journalist met wien ik veel omging. Op een goede
morgen kwam hij tamelijk in de war bij mij. Hij had geen geld in huis en daarover
had hij erge ruzie met zijn vrouw gekregen. Hij wilde tien gulden van mij hebben.
Ik bezat ze natuurlijk niet, maar ik ging naar een andere vriend en leende ze. Vijf
gulden heeft mijn schuldenaar mij terugbetaald, voor hij de andere helft kon betalen
is hij gestorven.’ En met stralenden humor voegde hij daaraan toe: ‘die zullen wij
hier boven nog met elkaar moeten verrekenen’.
Dit was alles in den tijd dat Israëls op een reusachtig doek de geschiedenis van
den hoogepriester Aäron schilderde, boven op een kist staande van den hoedenmaker
bij wien hij toen woonde. Het duivelsche gelach van een bevriend zanger, die hem
kwam opzoeken, verwelkomde het begin van dezen arbeid en de spot bleef ook verder
aan dit stoute, al te stoute pogen van den jongen kunstenaar niet vreemd. Men weet
dat de criticus van de ‘Tijd’ voor het coloriet van een portret van Israëls uit dezelfde
periode het gevleugelde woord ‘glazenmakersstopverf’ had gevonden en dat de jonge
schilder dezen hoon bij zijn terugkeer aan de Akademie naast zijn plaats op den muur
gekrabbeld vond. Ondertusschen was hij thuis in Groningen geweest. De krant kwam,
zijn vader ging er eens goed voor zitten en zei: ‘Nu zal ik eens zien wat mijn zoon
kan.’ Hij las, en de zoon zat er verslagen bij, maar de vader was een beste man en
meende: ‘Dat geeft niets.’ Dat was een verlossing en zij versterkte den jongen
kunstenaar in zijn niettegenstaande alles toch zeer gevoelige natuur.
De pijnlijke geschiedenis was daarmede nog niet uit de wereld. ‘Ik had
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nog lang genoeg onder “Aäron” te lijden. Het gaf niet veel dat ik de verf zelf gewreven
had en dat vader de dure lijst betaald had. Ik was juist erg slecht bij kas en vooral
het vele wit der priestergewaden was mij zoo duur te staan gekomen dat ik vier volle
jaren noodig had voor ik de kosten van het schilderij geheel had afbetaald’. Daarbij
kwam nog dat hij zich door de kritiek van de ‘Kunstkroniek’ genoopt voelde om
juist dit dure wit later over te schilderen. Toen dit gelukkig gebeurd was schreef
hetzelfde blad: ‘Het stuk is van eentonig nu wat al te kleurig geworden.’
Hij was een pechvogel. En ook verder had hij zich over de behandeling van zijn
eerste werk op tentoonstellingen te beklagen. Af en toe vertelde hij er van: dat een
van zijn doeken eens aan de binnenzijde van een deur gehangen werd, zoodat men
het alleen zag als de deur dicht en er dus niemand in de zaal was. Dat was een bekend
verhaal. Maar in zijn eersten Amsterdamschen tijd gebeurde het ook, dat een brave
koopman hem voor een paar gulden een studiekop had afgekocht, en die na eenige
aarzeling naar een tentoonstelling zond. De goede man had zich toen eens een mooien
middag willen bezorgen en was naar de tentoonstelling gegaan om zijn eigendom te
bewonderen. Hij kwam echter heel verbaasd terug en vertelde dat het doek nergens
te vinden was. ‘Toen trokken wij er samen op uit. In de vele zalen vol met schilderijen
vonden wij....niets. Wij begonnen al te wanhopen, toen wij in het meest afgelegen
en armzaligste kamertje, waar de vloer van roode tegels was, het portret vonden, dat
boven tegen de zoldering hing. Ik zag mijn beschermer treurig aan: Wat kan ik
daartegen doen’, vroeg ik, ‘wat moet ik beginnen?’ ‘Schilderen, zeide hij, ‘schilderen
en nog eens schilderen.’ De oude Israëls lachte hartelijk toen hij die historie vertelde
en hij voegde er bij: ‘Ziet u, die raad heb ik in mijn oor geknoopt en opgevolgd:
schilderen en nog eens schilderen.’
Zulke en andere herinneringen uit zijn eersten tijd, vaak slechts aardige anecdoten,
maar ook dan interessant als belichting van een buitengewoon karakter, kreeg ik
vaak te hooren.
Daarenboven vertelde hij een en ander van zeer intiemen aard over zijn vrouw,
de gezellin van zijn leven, en over zijn zoon, zoo vol liefde dat men aarzelt het over
te vertellen. Bij elk bezoek werd er gesproken over de geschiedenis van werken die
in de ontwikkeling van den meester een rol gespeeld hadden. Israëls herinnerde zich
elk detail, zoowel omtrent de uiterlijke wetenswaardigheden als de innerlijke. Daarvan
wil ik hier dan ook een en ander mededeelen. Ik had eens op een keer de foto's van
lithografieën meegebracht die de ‘Kunstkroniek’ naar vroege werken van den meester
gepubliceerd had. Daaronder was ook ‘Winter’ dat de aanwezige Isaac Israëls eerst
voor een van Gogh hield, waartegen
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de vader met komische energie protesteerde als wilde hij zich onder geen voorwaarde
een van zijn werken laten ontnemen. Bij de steendruk der ‘Muze’ vertelde hij dat ze
als titelblad voor de ‘Jongelingsdroomen’ van Jan van Beers ontstaan was en dat
bracht het gesprek op zijn eigen dichterlijke pogingen. ‘Ja, ik heb vaak slechte verzen
gemaakt. Maar als het mij overviel moest ik schrijven en ik kon dat niet weerstaan.
Het gebeurde wel, dat ik midden onder het schilderen moest ophouden en mij aan
de schrijftafel moest zetten. Ik kreeg die gedichten echter niet dan met heel veel
moeite klaar.’ Ook het door de reproductie zoo populair geworden schilderij ‘Ida,
het visschersmeisje aan de deur’ ontstond uit dichterlijke plannen. ‘Ik wilde onder
dien titel een novelle schrijven, maar dat werd mij te moeilijk en zoo ontstond er een
schilderij inplaats van een verhaal. Ik had het geluk een buitengewoon mooi meisje
als model te vinden. Het succes was nog grooter dan bij ‘Mijmering’ het werd de
grondslag voor mijn algemeene bekendheid. De oude Pieneman zeide: ‘Mijn zoon,
al wordt je zeventig jaar oud, iets mooiers zul je niet meer maken.’ Met ‘De Dag
voor het Afscheid’ ging het niet anders. Het doek werd geschilderd toen Israëls
verloofd was en werd dadelijk algemeen erkend. ‘Toen het in Amsterdam te zien
was ging ik het op de tentoonstelling kijken. Bij het binnenkomen gebeurde er iets
grappigs, want de portier vroeg mij of ik wel een zakdoek bij mij had om voor het
schilderij eens te kunnen uithuilen.’
Onderwijl had Israëls, zooals men weet, onder den invloed van zijn verblijf in
Zandvoort de historische richting van schilderen reeds lang verlaten en was begonnen
met zijn natuurlijke richting. Daarop volgde schijnbaar een inzinking, de ‘Hanna in
den Tempel.’ Over dit voor de ontwikkeling van den kunstenaar en de gelijktijdige
kunstbeschouwing zoo belangrijke werk liet Israëls zich in een rustig uur op den
volgende wijze uit: ‘Het is toch waar dat wij vaak met wonderen te doen hebben.
Het was omstreeks 1860, ik werkte reeds verscheiden jaren in de nieuwe richting en
dacht niet aan historische onderwerpen. Toen bezoekt mij op een goeden dag een
onbekende, een koopman of een kunstkooper en zeide mij zonder veel omhaal dat
hij van mij een schilderij van Hanna moest en zou hebben. Ik antwoordde den
zonderling dat men iets dergelijks eigenlijk niet meer aan mij vragen moest, maar
de man hield voet bij stuk, ik ging aan het werk, had er alle mogelijke moeite mee
en leverde het doek af, juist toen de besteller bankroet ging. Ik had geen schilderij
en geen geld, en de advokaat die de zaken regelde ried mij het doek snel weer mee
naar huis te nemen opdat het niet onder de hamer zou komen. Later ging het toen
door de kunsthandelaar Artraria naar Weenen en het zal nu nog wel in Weensch bezit
zijn.’
Dit verdwenen schilderij, waarvan de ‘Kunstkroniek’ een litho bracht,
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beteekende voor Israëls' kunst de definitieve afkeer van de historische schilderij, de
verandering van de ledige en luide tooneeleffecten in een stiller, innerlijk drama.
Maar het bracht ook een algemeene omwenteling in de kunstbeschouwing van dien
tijd teweeg. Want de kritiek, die tot nu toe alle, nog zoo burgerlijke pogingen in
historische stoffen bovenmatig begunstigd had, schreef: ‘Doch Israels' Hanna zoekt
heilige gewaarwordingen,.... omdat hij alle traditioneelen vorm terzijde stelt en slechts
menschelijk is. Al die opgeschroefde conventioneele manieren eener heilige kunst
en een groote historiale kunst roeren ons niet meer. Evenmin zal eene anekdotische
geschiedenis-opvatting blijven behagen. Wij eischen alleen een waar karakter en
eene ziel te ontwaren’. (Nederlandsche Spectator 1861).
Het zou te ver voeren om deze gesprekken die van de vroegere werken des meesters
allengs ook over de latere liepen, hier alle weer te geven. Ook zou men kunnen
meenen dat Israëls tegen het einde van zijn leven in zulke herinneringen was opgegaan
en dat was geenszins het geval. Tot het laatst wilde hij gelden voor wat hij werkelijk
was, een krachtige nog steeds voorwaarts gaande mensch, die juist een frisch en
fleurig meegemaakte reis naar Italië achter zich had. Daarom trachtte hij ook de
teekenen van lichamelijk verval met alle middelen, en het meest met zijn prachtigen
humor, te overwinnen. Toen hij eens in een draagstoel uit zijn atelier in de huiskamer
werd gebracht, merkte hij, listig met z'n oogen knippend op: ‘U moet weten, dat doe
ik alleen om de anderen pleizier te doen, als ik wilde kon ik zelf ook heel goed de
trap opkomen.’ En een anderen keer, toen over wandelen in het Haagsche bosch
werd gesproken, waarvan hij zooveel hield: ‘Als mijn voeten maar wilden, zooals
ik wil. Nu loopen de menschen mij altijd weer voorbij. En begrijpt u wel, het is
pijnlijk voor mij om achter de anderen aan te komen.’
Er volgde toen een plotseling verval van krachten. Als hij's avonds bij de kachel
zat warmden zich de fijne, uitgestrekte handen aan den gloed alsof zij er niet genoeg
van konden opnemen. Zijn lichaam was zoo klein geworden dat een schouderdoek
hem bijna geheel bedekte; maar zijn geest bleef wonderlijk in beweging. Het laatste
gesprek, in een warmen namiddag op de binnenplaats, verklaarde mij nog eens dezen
rijp geworden geest; hij citeerde allerlei spreuken der wijsheid, en daarbij was er een
die hem tot lijfspreuk geworden was: ‘Wie den roem naloopt, dien ontvlucht hij.’
Hij voelde zich gelukkig als vader en kunstenaar.
Zijn werk was volbracht, hij had geen verlangens. En zoo is hij ook gestorven, als
die patriarch waarvan men zegt: ‘hij stierf in den goeden leeftijd: rijp en zat van
dagen.’
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Drie liedjes
door P.C. Boutens.
I.
Dom van melken licht,
Zon- en schaduwdicht,
Staat de stille dag in effen
wolkenspanning opgericht Als een roos die zwelt
In haar knop bekneld,
Woelt onrustigblind verlangen
naar geluksbloei hartvoorspeld Tot de Westerwand
Instort in den brand
Van het gouden zonnewrak dat
in de kimmebank verzandt:
Gloed waarin verteert
Elke schijn die weert
't Uitzicht op den ongenaakbren
hof waar god en mensch verkeert - -:
Halverwegen ver,
Tweeling-avondster,
Wenkt de weemoed uwer oogen,
en hun stralen wijzen er
't Pad ontwijfelbaar
Tot den ingang waar
Geen ziel doordringt buiten aardscher
schoonheid heilgen middelaar:
Mond en oog gekust
In zoo zuivren lust
Dat de vlam in vleuglen uitslaat,
slechts in zaligheid gebluscht.
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II.
Met wien gij als gelijke,
Liefde, verkeert en overlegt,
Om al uwer genade blijken Hoe is hem veel ontzegd!
Nooit komt uw meêlij reiken
Den slaapdronk der vergetelheid
Als aan de kleinen die bezwijken
Met elken avondtijd.
Door zijn ondiepe droomen
Gaat, vloed van licht- en schaduwtij,
Al werelds onrust waargenomen;
In vreeze ontsiddert hij
Als breekt bij late nachtwaak
Het onweêr uwer heerlijkheid,
Dat uw vertrouwden tot hun dagtaak
In uw bedoeling wijdt;
De hemel straalt onttogen
Diep boven maan- en sterlicht uit
In de' éenen opslag uwer oogen,
Uw vinger bliksemduidt
Den weg door 't warre duister
Van deze zaalge doolhofhel,
Dat tot den schemer van uw luister
Der kindren blinde spel
Hij leidt naar uw behagen,
Voortijdge ziener van uw dag,
In deernis die niet kan beklagen
En niet benijden mag.
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III.
Ik was een stil en eenzaam kind,
Eenzaam als geen Gij zongt voorbij als een stem in den wind:
Nu ben ik alleen, alleen.
Gij streekt voorbij als een schoone schijn Vanwaar? waarheen? -:
Wat kan ik zonder u beter zijn
Dan alleen, alleen?
Alleen met de zee die ebt en vloedt
Op haar gezetten tijd,
Met de maan die krimpt, met de zon die gloedt,
Met het gras dat dort en dijdt,
Met de avonduren die zijn volbracht
Als de luide klok ze seint,
Met Orioon die laat in den winternacht
Rijst statig overeind - Soms denk ik nog hoe tijden her
Ik eenzaam was
Als zee en zon en maan en ster
En het naakte kuische gras.
Buiten den tijd en zijn bestier,
Een ledig nest
Hoog in den top van den populier,
Komt nooit mijn hart tot rust.
En alle dingen zijn eenzaam, en
Vloeien ineen Ik wil slechts wezen wat ik ben:
Alleen, alleen, alleen!
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De internationale tentoonstelling van kunstnijverheid te Monza
door Francesco Sapori.
NA de Tentoonstellingen van Sierkunst van 1902 te Turijn en van 1906 te Milaan,
is dit de eerste maal geweest dat in Italië een expositie der gezamenlijke
kunstambachten is gehouden.
Van 't voortzetten eener traditie kan dus niet gesproken worden.
Er werd met de Tweejaarlijksche te Monza dit jaar een geheel nieuw begin gemaakt.
Daarom is deze tentoonstelling van zoo bijzonder gewicht, en de Directeur-generaal
Guido Marangoni mag wel met voldoening op het werk terugzien, waarvan hij de
ziel is en dat zonder zijn geestdrift en volharding nooit zóó eminente beteekenis zou
hebben verkregen. De verschillende landschappen van Italië, fier op hun eigen
volkskunst en nog steeds uit de kringen der ambachtslieden echte kunstenaars
voortbrengend, hebben gewedijverd deze groote expositie te doen slagen.
De afdeeling der drie eindelijk hereenigde Venetiaansche gebieden omvatte in het
prachtige, ex-vorstelijke, maar nog steeds ‘vorstelijke’ slot niet minder dan
zes-en-twintig zalen. 't Was nochtans geen teveel, maar een interessante en volledige
bevestiging van wat de Dogenstad met haar ‘sfeer’ nog steeds beteekent op het gebied
van kant- en glaswerk. Zij is in dit opzicht nog immer souverein! De zalen van
Murano zijn met recht welsprekend. Verder werden hier de Venetiaansche brocaten
en 't in figuren geweven fulp bewonderd en zag men een aantal merkwaardige
interieurs, van 't rustieke vertrek af, tot het weelderig boudoir toe. Het Venetiaansche
woonhuis heeft van ouds iets zeer fleurigs. (Afb 1).
Latium en de hoofdstad Rome zijn door de meest organische inzending
vertegenwoordigd geweest, dank zij de leiding van Diulio Cambellotti, den even
forschen als synthetischen sierkunstenaar, en de medewerking van een verdienstelijk
binnenhuis-architect als Vittorio Grassi. Meer misschien dan in andere zalen trokken
hier persoonlijkheden de aandacht, waaronder bovenal Cesare Picchiarini met zijn
zeer oorspronkelijke vensters van gekleurd glas (deels naar ontwerpen der reeds
genoemde artiesten) en Alberto Gerardi, wiens kunstsmeedwerk ontroert alsof de
emotie daar ware ingehamerd - of wellicht ingefluisterd, zóó subtiel is soms de vorm.
(Afb. 2). Alleen de Venetiaan Umberto Bellotti kan hier met Gerardi wedijveren.
Piemonte, Lombardije en Ligurië hebben verscheiden zalen ingericht,
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waar de beste prestaties der inheemsche kunstnijverheid waren verzameld. Vooral
de meubels, die in Piemonte vervaardigd worden, munten uit door stijlgevoel en
degelijke constructie. Het is serieus vakwerk, wat van de inzendingen uit andere
streken niet altijd kan worden gezegd. De eetkamer door Enrico Scavino ontworpen
verwierf terecht een bekroning (Afb. 3). Toscane kwam ditmaal wat schuchter voor
den dag, doch mag niet met stilzwijgen worden voorbijgegaan, al was het alleen
maar om de werkelijk bijzonder mooie vloertapijten uit het atelier der
oorlogsverminkten te Florence.
Uit de Abruzzen was vooral ceramiek ten toon gesteld, oude techniek van huisvlijt,
die altijd nieuwe mogelijkheden van expressie blijft behouden. Ook Romagna had
eer van zijn aardewerk, waaronder dat van de Koninkl. School voor ceramiek te
Faenza uitmuntte. Wat Calabrië en Sardinië betreft, hier was het geheel meer
ethnologisch en folkloristisch dan elders, wat echter door de talrijke vreemde
bezoekers niet weinig werd gewaardeerd. De weefsels uit deze gebieden en het zoo
typische Sardijnsche vlechtwerk zijn dan ook wel verrassend voor wie met deze echte
volkskunsten niet bekend is.
De vreemde afdeelingen waren niet alle even belangrijk. Naast met overleg
gevormde inzendingen en met zorg ingerichte vertrekken zag men nuchtere
monsterkamers. De vijf Fransche zalen deden een zeer deskundige voorbereiding
terecht veronderstellen en waren tevens bewijs van een knappe organisatie. Een keur
van voorwerpen zag men verzameld, doch eigenlijk weinig dat door nieuwheid trof,
hetzij wegens originaliteit van inspiratie, hetzij wegens bijzondere technische
uitvoering. De ‘manufacture nationale’ van Sèvres b.v., die zulk een historisch
verleden heeft, toont weinig of niets dat als modern kan gelden, doch alleen een
verfijning, die wij als een decadentie voelen.
Hongarije was vertegenwoordigd door een breed-opgezette ‘officieele’ sectie,
goed geordend, ook in architectonisch opzicht.
Het eigenaardige van dit land komt in zijn moderne gebruikskunst wel heel sterk
tot zijn recht. Zoo opgevat en zoo volledig hadden wij gaarne andere niet-Italiaansche
afdeelingen willen hebben. Echter kwam alleen de ruime en zeer aantrekkelijk
ingerichte Zweedsche afdeeling de vervulling van dien wensch nabij. Noorwegen
volstond daarentegen met één enkele zaal, gewijd aan het geciseleerd glas- en
metaalwerk van Hans Lerche, die lang in Italië leefde en te Rome in 1920 overleed.
Tsjecho-Slowakije en Roemenië hadden zich sommige Italiaansche secties tot
model genomen, hadden althans zich een dergelijk program gesteld, t.w. het verband
te demonstreeren tusschen inheemsche volkskunst en het werk der moderne
bewust-scheppende sierkunstenaars.
Oostenrijk was maar zeer winkelachtig vertegenwoordigd, Polen met
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een complex van dergelijk gehalte, doch meer levendig en doelmatig tentoongesteld,
't Meest handig echter in dit opzicht is Sovjet-Rusland te werk gegaan, dat ook
verleden jaar op de boektentoonstelling te Florence van de nieuwsgierigheid van het
publiek met ontegenzeggelijke menschkundigheid partij wist te trekken.
Dat Japan ook wel wat te veel het commercieele naar voren schoof, alsof het een
jaarbeurs gold, wordt verklaard door de omstandigheid dat het een exporthuis was
dat de afdeeling inrichtte. Doch het waren tenminste k u n s t werken die hier uit het
land der rijzende zon werden aangeboden, niet enkel aardige snuisterijen.
De Belgische afdeeling werd gekenmerkt door een prettige voornaamheid en een
hoogst instructieve veelzijdigheid: meubels, beeldhouwwerk, aardewerk, tapijten,
leerwerk, émails, graveerkunst, goudsmeedwerk, artistieke costuums; nauwelijks
was een tak van kunstnijverheid vergeten. Tegenover zulk een overvloed van den
nabuurstaat was het dubbel jammer dat Nederland zich alleen tot het inzenden van
wat foto's en aanplakbiljetten heeft bepaald! In de zaal trof vooral.... de leegte. Wij
weten echter dat het aan goeden wil van de zijde van het Bestuur der Vereeniging
voor Ambachts- en Nijverheidskunst niet heeft ontbroken, en dat er reden is voor
het Italiaansche comité om erkentelijk te zijn, dat Holland zich niet geheel afzijdig
heeft gehouden. Engeland trouwens was ook alleen met een inzending van
reclame-biljetten vertegenwoordigd.
Met een enkel woord moet nog gesproken worden van die afdeelingen dezer eerste
‘Biennale’, welke aan een bijzondere tak van kunstnijverheid waren gewijd. De
boektentoonstelling was merkwaardig, omdat er bleek hoezeer in het eene jaar, dat
na de Florentijnsche ‘Mostra del Libro’ verstreken is, de boekbindkunst in Italië er
op is vooruit gegaan. Waar andere landen, als Duitschland en Engeland, ook Spanje,
op het gebied van den modernen boekband reeds een heele ontwikkeling doormaakten,
daar zag men in Italië tot dusver maar zelden, dat een uitgever er naar streefde het
uiterlijk van zijn publicaties kunstvol te verzorgen. Daarin komt tegenwoordig
verandering ten goede. Al wordt er bij de pogingen nog veel misgetast, het is
verblijdend dat de pogingen worden gedaan. Raffaello Bertieri (hoofd der firma
Bertieri en Vanzetti te Milaan), heeft op dit gebied ongetwijfeld de leiding, en
veelzeggend ook is de oprichting van een onderwijsinrichting voor boekbindwerk
als de ‘Scuola Legatori Don Bosco’ te Turijn.
In de sectie gewijd aan de kunst der edelsmeden en juweliers trokken onder de
vele ‘preziosa’, die met kunst feitelijk weinig uitstaande hebben, het zuivere en zeer
persoonlijke zilverdrijfwerk van Renato Brozzi de aandacht. Dit werk behoort stellig
tot het allerbeste dat Italië oplevert. Brozzi is geen artistiek vakman of een
handwerkend artiest; bij hem
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zijn kunst en ambacht werkelijk zoo vereenigd, dat het twee g e l i j k w a a r d i g e
talenten zijn, waardoor het werk wordt voortgebracht. Brozzi toont hoe men met
simpele middelen een kunst vernieuwen kan, die geheel in de handen der nabootsers
van antieke motieven scheen te zijn vervallen. Wat stellen zijn reliefs voor? - een of
ander huisdier, een poes, een paar konijnen; maar hoe pakkend zijn zij, modern en
vitaal.
De zaal, die aan het theater gewijd was, bevatte maar een zeer voorloopige
scenografische tentoonstelling. 't Geldt hier ook trouwens een gebied, waarop Italië,
helaas, niet bepaald vooraan staat. Het tooneelspel mag meesterlijk wezen, daar niet
van, maar de schouwburginrichting mag wel van meet af aan worden herzien! Te
Monza zag men het eerste begin van een streven in deze richting.
De tentoonstelling van kerkelijke kunst was geen begin, maar maakte den indruk
van een epiloog veeleer. Zal op dit gebied ten Zuiden der Alpen ooit weder ritueele
kunst worden voortgebracht, die oprecht mystiek geïnspireerd is, waarlijk bezield
en waarlijk bezielend? - Al deze mozaïeken, tabernakels, monstranzen en wat dies
meer zij, al deze tentoongestelde voorwerpen waren stijlloos, geesteloos, inhoudloos
en stom. De Brusselsche kinderkamer boven bevatte, zoowaar, meer ‘religie’ dan al
dit kerkgeraad!
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De straat,
door Ina Boudier - Bakker.
III.
DE grauwe wade van een fijnen motregen, die in den nanacht de slapende kermis
had gedekt, sleepte bij het vale naakte morgenlicht nog over de Straat. Op de natte
keien plakten verkleurde, verregende serpentines; en vuil en ellendig stonden er de
gesloten kramen en tenten, waaronder de kinderen, op hun buik gekropen, poogden
de lichtende heerlijkheid van den vorigen avond te herkennen. Telkens deed een
windvlaag het zeil van den grooten zweefmolen flapperen, nu een vormeloos grijs
ding, dat geheimzinnig alle vreugd van den vorigen avond in zich borg.
In complotjes stuwden de kleine kinderen uit de achterbuurten tusschen de kramen,
in niet te schokken geduld en vertrouwen nog wat van 't moois te zien. En als een
kleine vlam danste heel alleen een vuurrood jurkje in dolle verwachtende vreugd
midden over het trottoir.
De groote blonde vrouw van den postdirecteur, de hand aan den wapperenden
zwarten veerenhoed liep voorbij de huizen. De doode huizen. Ze lachte. Zij had het
leven gegrepen - hier! Als een roofvogel, die rondzwevend met scherpe oogen de
prooi ontdekt, had zij hier den goed-geloovigen jongen man gevonden, wiens eenvoud
zij had overbluft met haar rappen geest, haar gemak, haar durf, haar schijnbare
vertrouwelijkheid. Zij had een verhaal gedaan van een tragisch leven met een man
van wien ze eindelijk gescheiden was, haar vast besluit nooit weer te trouwen. Zij
had zijn vertrouwen gewekt, hem in kleinigheden raad gegeven, tot hij ten slotte
overtuigd was dat hij háár noodig had en niet omgekeerd. Dat zij acht jaar ouder was
had hij toen niet geweten.
Zij liep vlug in den ochtendwind. Zij zou een kind nemen, het stond aardig, en het
gaf een reden tot meer aansluiting. Bij het personeel van 't kantoor zou zij pogingen
doen - dat had ze mevrouw Mathilde meteen afgesnoept - hoe die gekeken had: zuur
dankbaar.
Vanaf de ontbijttafel zag de secretaris haar gaan.
‘Een knappe vrouw toch - waar zou zij zoo vroeg naar toe?’
‘Kinderen uitbesteden.’
Zijn vrouw hing lusteloos in haar stoel.
‘Wat een weer, en in huis alles zoo donker. De dagen kortten al - nu kwam de
winter.’
Haar blik bleef gevestigd op een foto aan den wand - een Indisch landschap, kleine
witte mannenfiguren op den voorgrond. Iederen morgen
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keek ze, zóó als zij de kamer inkwam, naast haar bord of er niet de verlangde brief
lag. Ach - en wat hadt je dan nog. Waren dàt nog haar kinderen, ze herkende ze
nauwelijks in den toon der brieven. Zoo jong had zij ze moeten missen, was ze hier
achtergebleven in 't kleine stadje, kinderloos. Als ze getrouwd waren, haar jongens,
als er kleinkinderen geweest waren om aan te denken - waar ze jurkjes voor kon
maken of presentjes heen sturen, met verjaardagen, met Sint-Niklaas, met Kerst...
Zij had geleefd op die kleine feesten in huis, ze kon er niet buiten. Waarom had ze
geen dochtertje gehad. Wat begreep je als vrouw van je eigen kinderen die vreemde
mannen waren geworden in een vreemd land.
De laatste jaren was 't leven zoo zwaar geworden. Haar man had zijn werk, maar
zij.... als die vreeselijke melancholie baas over haar werd - als een duivel was dat
soms - vannacht had zij niet kunnen slapen na dien avond in de pastorie. Wat een
avond was dat geweest! Hoe zij elkaar hadden bekeken en ontweken.... En in die
lange doorwaakte uren was weer dat ontzettende over haar gekomen, of zij in een
put zonk met nergens houvast in het leven....
De secretaris was opgestaan. ‘Het was weer mis met haar, dat had hij vanmorgen
al gezien. Een Hongaarsch kind? hij zou er zich niet tegen verzetten. En misschien
zou het een remedie zijn tegen dàt, wat hij alleen wist. Het ellendige, dat hij
controleerde 's avonds als zij naar bed was - dat zij met honderd listen voor hem
dacht te verbergen - dat vernederende, bittere, waarover hij zat te broeden bij zijn
brugje dominosteenen en nooit had uitgesproken, ook niet tegen háár, uit liefde, uit
medelijden. Zou niet een kind haar daarvan afhouden?’
Zijn gezicht was zacht toen hij bij haar bleef staan.
‘Marie, wou jij niet zoo'n hongerlijdertje nemen?’
Zij keek even snel schuw naar hem op, dan weer op de tafel, schudde het hoofd.
Hij keek op zijn beurt naar de foto's aan den wand - de Indische foto's die ze telkens
maar weer ophingen - en hij dacht hoe dikwijls ze vergeefs naar de bus liep.
In zijn hart was een machteloos verwijt.
‘Je moet er nog maar eens goed over denken.’
Ze wachtte tot ze hem de voordeur had hooren dichttrekken. Dan, met een
katachtige vlugheid gleed ze van haar stoel naar de kast. Diep stak zij haar arm achter
allerlei rommel, ongebruikte trommels, bussen. Er rinkelde glas, en verder dook ze
achter de kastdeur in 't donker.
Toen ze de deur weer sloot, was een kalmte in haar. Langzaam liep ze terugnaar
haar stoel, ging weer zitten. Ze dacht aan de woorden van haar man.
‘Neen - neen.’
Een kind klom op je schoot. Ze zou haar hoofd moeten wegdraaien.
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Een half uur later praatte ze voor 't opgeschoven raam met den dokter die langs kwam.
Ze sprak opgewekt, met een scherpte van opmerking die hem belangstellend deed
luisteren, terwijl hij keek naar het oorspronkelijk fijne gelaat, dat rood en blazig werd
den laatsten tijd.
Hij dacht terwijl hij verder ging: ‘Zou het waar zijn? Daar was zij toch veel te
goed voor! Vroeger had zij hem haar melancholieën wel vertrouwd - maar nooit
meer deed zij dat. Had hij haar niet genoeg steun gegeven? Hij kon zich toch niet
indringen....’
Hij knikte glimlachend naar de ramen van zijn eigen huis, waar zijn vrouw stond
- de kleintjes wuifden.
‘Ze bleef thuis. Ja, hij kon haar niet vasthouden, telkens vloog zij uit. Hij wist het
wel, zijn oude collega had het hem eenmaal gezegd: Een klein nest als dit is de pest
voor vrouwen, het is de verwording voor bijna allen, een heel enkele uitgezonderd.
Het is de engte van zoo'n stadje, waar alles te samen klit, en op elkaar aangewezen
is, die alle harstochten hitst. Zooveel mogelijk vrijheid is nog 't eenige.... of een groot
gezin.’
Hij zuchtte, stak de straat over naar het huis van Bogert. Jeanette kwam hem in
de gang tegemoet.
‘Vader was erg benauwd geweest, het kermislawaai ook had hem zoo gehinderd.’
Hij ging haar zwijgend voor naar boven, en terwijl hij haar moede voeten achter
zich hoorde, dacht hij:
‘Het ging een einde nemen voor haar.’
Hijgend lag de oude Bogert in bed, en zijn oogen ondervroegen dringend en scherp
het neergebogen gelaat van den dokter die hem onderzocht. Deze, weer opgericht,
zei een grapje, berustigde. En de oude man, meteen zich weer terugvoelend in het
leven, vroeg van alles van het stadje, van de verkiezing, het bestuur van de soos....
Nadat de dokter gegaan was, zat Jeanette stil aan zijn bed.
‘Word ik beter?’ vroeg hij.
‘Ja vader, zeker.’
‘En de kinderen, waar zijn die?’
Hij bewoog krampachtig zijn handen, zijn sterke handen, waarmee hij alles wat
hij liefhad had willen vasthouden en dwingen naar zijn wil. Zijn stadje, zijn dochter,
zijn kleinkinderen, die niet mochten worden als het vreemde bloed dat hij haatte....
Op straat hield telkens iemand den dokter aan. Of het misging met Bogert, den
ouden Bogert, die bij dit alles hoorde zooals de dijk bij de rivier....
En vanuit de andere huizen zagen de oogen naar het eene huis, dat plotseling daar
stond als afgescheiden van de rest. Als door een vreemde hand geteekend. Daar,
achter de half neergelaten gordijnen, voltrok zich het geheimzinnige. Daar had een
van hen, die hier dag aan dag met hen
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allen gezeten, gepraat en gewerkt had, een anderen weg betreden, den eenzamen weg
van ziekte en dood. Daar was hij gansch alleen dien laatsten strijd begonnen, die
hem apart zette van hen allen.
Aarzelend sloop de morgen voorbij. Voor de ramen van het doktershuis keken
Jeanette Bogerts kinderen met de doktersfamilie naar de gesloten kramen. En ze
vertelden elkaar met hooge felle stemmetjes over al 't moois, en dat moeder vanmiddag
weer met hen ging.
‘Met ons ook?’ hunkerden de Bogertjes.
In den middag trok de regen op. Een zoele klaarte zeeg over de Straat, waar al
vroeg de theelichtjes begonnen te pinkeren door de ruiten. Er was geen jarige, er was
nergens een theepartijtje. Stil bleven de vrouwen in hun huizen, en zagen vanuit de
kamerdiepte naar buiten.
Telkens liepen een paar jonge meisjes vlug over de straat naar de pastorie. Die
daarbinnen wisten:
‘Mathilde had haar naaikrans.’
Het waren de meisjes uit den middenstand, die de domineesche onder het voorlezen
van een godvruchtig boek vereenigde tot een kransje, om kleeren te naaien voor
behoeftige gemeenteleden.
Lachend liepen ze, jong en frisch, in hun levensbegeerige vroolijkheid, in hun
gracieuse jurken, hun fijne kousen en schoentjes langs de heerenhuizen, waar zij
nooit genoodigd werden. Verscheidene van hen woonden in de Straat, maar zij bleven
besloten in den engen kring van hun stand, die nooit zich opende noch naar boven
noch naar beneden. Uitdagend onverschillig stonden zij op de stoep der pastorie,
waar zij alléén kwamen als naaikransje, nooit als gast. Als een golf van jeugd
overvulden hun hooge jonge stemmen, hun lenige figuren, heel de geur van hun
jonkheid het donkere domineeshuis; en onstuimig dromden zij binnen, waar stil met
den stereotypen glimlach van verwelkoming Mathilde aan de tafel wachtte in haar
leunstoel.
Zooals altijd schikten zij zich onmiddellijk op hun stoelen, ontvouwden hun
naaiwerk, terwijl nog vraag en antwoord elkaar kruisten en door elkaar taterden.
Maar het boek dat Mathilde open voor zich had liggen tot voorlezen gereed, bleef
onberoerd, want er kwam dit keer geen stilte - er kwam geen verlangen tot luisteren.
Alsof er zooiets niet bestond, liepen de jonge stemmen over en door elkaar heen; er
werd verteld hoe Eva alles uit haar taschje verloren had, door de anderen stilletjes
opgeraapt; en haar gezicht, toen zij in de gang in haar leege tasch keek, en de anderen
hun handen ophielden!
Hun lach schaterde in onschuldige pret.. en Wiesje kwam met een nieuw verhaal,
en toen Jetje.
Stil de handen om het boek keek Mathilde den kring rond. Met scherpe oogen
waaraan niets ontging, zag zij hoe laag Greetje's jurk was uit-
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gesneden, zij zag Wiesjes ronde armen tot boven den elleboog bloot, en haar lachende
witte tanden. Zij zag Eva Molijn, dat heel groote meisje met de ietwat Japansche
oogen en de eigenaardige rust in heel haar wezen. Zij zag alles, ze wroette, zocht.
Wàt dachten die kinderen. Over de kermis spraken zij niet, maar zij had ze gezien
gisteravond met elkaar in een clubje, zelfs in den zweefmolen waren ze gegaan, zùlke
meisjes. Wat wilden ze? Er waren geen heeren, geen jongens ook haast van hun
stand, en voor de boerenzoons voelden ze zich te hoog. Neen, er waren geen mannen
voor deze meisjes in het stadje - en toch hoopten ze, deden hun best....
Spiedend gingen haar oogen van den bloeienden kring, op naar den spiegel boven
den schoorsteen, waar haar eigen gezicht paffig rood met de flauwe gedoken oogen,
het schrale haar ver op den schedel geplant, haar aanzag. Als een pijn was haar het
eigen gezicht, naakt en onbarmhartig tentoongestelde schande.
Maar tegelijk peilde zij vlug, bij instinct, wàt dien kring onrustig bewoog: de vrees
niet te trouwen, en een kalmte van meerderheidsgevoel zonk in haar terug.
Ja, dit was het, wat leefde achter al die jonge gelaten; en die mooie jurken, die
fijne kousen en schoentjes - alles boven hun stand - die veel te bloote halzen en
armen, het was niets anders dan de wanhopige poging een man te vangen.
Ja, dit wist zij. Maar meteen over de bevrediging om dit zeker doorzien, boorde
de nieuwe begeerte: te weten wat er nog meer zich borg in die jonge levens. Wat
stak er achter die hautaine rust van Eva Molijn, wier oogen rondzagen met altijd
dezelfde laatdunkende onverschilligheid.
Was werkelijk alles haar te min? En wat bezielde dat Jetje, wàs 't kind werkelijk
altijd zoo dwaas vroolijk, zoo zonder een spoor van ernst? En de zusjes Strik, de
dochters van den voormaligen timmerman, die nu als een deftig aannemer in de Straat
woonde, die meisjes aan hun eigen kring ontgroeid en in den anderen niet geduld....
En wàt kon er geweest zijn met Wiesje Richter; van een lange logeerpartij in Den
Haag was zij bleek en ellendig teruggekomen. De ouders hadden niets losgelaten,
spraken van bloedarmoede, behandelden het blijkbaar geheel en bagatelle. En de
dokter wist.... die was er veel geweest, maar hij zweeg. Zij was er telkens gekomen,
vriendelijk, deelnemend. Niemand had iets losgelaten. En 't kind had erbij gezeten
in een stomme wanhopige verbetenheid. Maar plots was zij op de naaikrans
teruggekomen, luidruchtig vroolijk.
Onder den peilenden blik der domineesche, sloeg het meisje onverhoeds den haren
op; staarden een oogenblik de donkere oogen hatend en vijandig in de flauwe blauwe,
waarin smeulde de ééne vonk van een vreemde wilde begeerte, die het geheim
zochten, om het te trekken naar het licht.
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Nooit! Onder de tafel trapten de kleine voeten even den grond; en plotseling barstte
zij uit in een luiden lach om een opmerking van Eva, maar die de andere vrouw
honend in 't gezicht sloeg. En ditmaal boog Mathilde zich beslist over het boek.
‘Me dunkt, de jonge dames moesten nu hun gebabbel maar eens staken, dat we
ook wat lezen konden.’
De hoofden bogen zich, en ijverig piekten de naalden, terwijl Mathilde voorlas
met zorgvuldig betonende saaiheid:
‘Maar ach Maria had rust noch duur. Te goed besefte zij, welk een zonde zij begaan
had voor God en haar brave ouders. Had niet haar vader haar altijd streng gewezen
op de verderfelijkheid van dergelijke genoegens? En nu zat zij hier, die in reinheid
was opgevoed; zag zij op het tooneel voor haar dingen gebeuren, die zij nooit vermoed
had. O, kon zij slechts vluchten, maar haar tante, wie zij een smeekenden blik toezond,
scheen het niet te merken.’
Mathilde poosde. Geen hoofd hief zich; vlijtig piekten de naalden op en neer.
‘Zoo is het, meisjes,’ moraliseerde zij moeilijk. ‘Wij hier in ons kleine stadje, wij
kennen niet al de afschuwelijkheden van een wereldsch bestaan. En daarom moet ik
jullie nog eens op 't hart drukken: schuw toch de kermis. Daarmee komt al 't slechte
van de wereld ook in ons stadje binnen. Dominee heeft het dikwijls van den preekstoel
gezegd; maar nietwaar, het is nog iets heel anders zooals ik hier met jullie praat: als
een moeder met haar dochters....’
Langzaam, onwillig, hieven een voor een de jonge gezichten zich naar haar op.
Maar een masker scheen over de bewegelijke trekken gevallen, en zelfs de
uitgelatenheid bij het binnenkomen was achter een stuursch mom verkropen.
Mathilde dacht: Zij zijn op hun hoede. Maar waarvoor? Wàt verschuilt er zich in
hen, wàt....
Als zij bij de ouders kwam, stuitte zij op lijdzamen weerstand. Vriendelijk koeltjes
weerden ze haar, deze burgermenschen, evengoed als de notabelen. Zij voelde de
vijandigheid; zij ook, zij verborgen honderd dingen waar zij nooit achter zou komen.
Langzaam begon de schemer de kamer te vullen; en een eenzaamheid omspon
haar, zij alleen tegenover die allen. Deze kinderen, zij waren toch jong, waarom
gedroegen zij zich niet tegenover haar als een moederlijke vriendin, wie zij haar
vertrouwen schonken. Maar zij kwamen en gingen - en naaiden op haar kransje - en
er was geen band.
Nergens voor haar.
Deze kinderen verbond een band, van gelijk voelen, van gelijk genieten, van
hunzelfde jeugd. En de vrouwen van haar coterie scheen iets te verbinden, tegen
haar.
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Gevangen als in een plotseling beangstigden ban van eenzaamheid, zag zij één
oogenblik van helder zelfinzicht wàt het was, dat haar zette op een eiland temidden
van deze kleine enge wereld: haar vreemde hartstocht die haar ellende en haar geluk
was; die de menschen voor haar op hun hoede deed zijn als het wild voor den jager.
En toch kòn ze het niet laten; wilde ze niet verliezen die enkele momenten van een
bedwelmende wilde bevrediging die het loon waren van soms maandenlang speuren.
Zij schrikte op door een ongewone stilte om zich heen. Overal op de tafel lag het
werk, het was te donker geworden, en in den schemer vroegen de oogen elkaar in
niet begrijpenden spot, waarom mevrouw geen licht maakte. Ze voer haastig op,
ontstak de lamp. En zij dacht aan den vorigen avond toen hetzelfde licht de andere
gezichten bescheen.
En plots, alsof haar gedachten waren overgesprongen, vroeg Jetje aan de meisjes
Strik: ‘Nemen jullie een Hongaarsch kind?’ De anderen, meteen geïnteresseerd
schikten bij, en Mathilde zag in een wonderlijk nieuwe en plotselinge nuance, de
jonge gezichten verzacht vol van een bereide moederlijkheid.
‘Zij wilden allen wel - zij hoopten ieder dat 't kon thuis, zoo'n klein vreemd kind,
om voor te zorgen....’
Alleen Wiesje Richter stug schudde het hoofd.
Toen drong duidelijk naar binnen een verre toon, de kermis die openging!
Mathilde greep met een haast het boek en las verder. Maar zonder aandacht, en
zij wist ook, zonder aandacht werd toegehoord.
De deun van het orgel, de zweefmolen.... Hier en daar trippelde verstolen een voet,
in de hoofden zong het mee.
De meisjes zagen de kermis, de vreugd, het vroolijke licht. De kermis die niet voor
hen was, voor 't volk, maar even gingen zij toch, meisjes onder elkaar -. Lize Strik
duwde met haar voet Wiesje aan, en bijna neuriede Jetje Rovers de deun mee. Eva
Molijn, de zware oogleden neer, naaide onbewogen voort. Maar op 't witte, gesloten
gelaat tee kende een rood plekje op de jukbeenderen.
Nog las Mathilde, maar zwaar of ze iets voortstuwde boven haar macht. En opeens
kon ze niet meer.
‘Kom meisjes, voor ditmaal zullen we uitscheiden’.
Metéén rolde al het werk in elkaar. Met een onverschilligen haast die zich niet te
beteugelen zocht, vlogen allen tegelijk overeind, zeiden mevrouw goedendag.
Mathilde deed iets wat zij nog nooit gedaan had: zij liep met hen mee de gang in.
In den geur van hun jeugd, tusschen hun vroolijke babbelende stemmen en drukke
gebaren, voelde zij zich staan in haar eigen huis als een vreemdelinge. En voor het
éérst dacht zij aan den kleinen, te verwachten gast op een nieuwe manier:
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Niet meer als een werktuig, waarvan zij zich bedienen wilde, maar als iets waaraan
zij verlangde zich vast te houden; een jong wezen, dat niet hunkeren zou van haar
weg te vliegen, dat hier hóórde....
De deur sloeg dicht, alsof zij verlucht en blij, iets achter zich wègsloegen. En in
de straat, in den stillen zoelen najaarsavond, voorbij de deftig gesloten huizen, schalde
hun jonge lach onweerhouden overmoedig-on-overwinnelijk. Arm in arm stoven zij
voort, een lange rij, en jubelend en gedurfd zongen hun stemmen den kermisdeun.
De vrouw van den burgemeester trok de gordijnen dicht juist toen de meisjes
voorbijzwierden. Zij knikte glimlachend, en de lach was nog in haar oogen, toen zij
zich tegenover haar man aan tafel zette.
‘Wie heb je vanavond gevraagd,’ vroeg hij.
‘Wie er maar komen wil. Het is hier aardig zitten kijken naar de kermis, en
misschien is het warm genoeg voor de stoep.’
‘Die het te frisch vinden, kunnen binnen blijven.’
Zij zwegen. Zij zagen beiden den avond. En hij dacht, terwijl hij haar fijne handen
zag bewegen over haar bord, òf zij zwichten zou. Hij - hij wilde eigenlijk wel - hij
wilde haar sparen, maar de gedachte aan iets jongs, vroolijks in huis, al wàs het dan
geen eigen, bekoorde hem plots. Maar hij roerde het niet aan; er scheen een vreemde
heftigheid in haar, een opstand tegen alles, tegen al deze menschen die van haar
verwachtten het voorbeeld....
‘En toch,’ dacht hij - ‘àls zij het deed - misschien zou dan breken die haast vijandige
vervreemding die van haar uitging, sinds de gedachte aan dat alles hun huis beroerd
had....
‘Gaan we?’ vroeg de vrouw van den kantonrechter. ‘We zijn gevraagd bij den
burgemeester - laten we het doen?’
Hij keek over de tafel naar haar vermoeid gelaat. Alles in dit uiterst verzorgde
huis sprak van haar liefde voor hem. En zij was bang. Er hing in de lucht de dans
van wilde hartstochten, dat maakte haar bang.
‘'t Hoefde niet meer,’ dacht hij.
Een poos geleden in de tram zei een jonge vrouw tegen haar kind: ‘Ga jij naast
dien ouden heer zitten.’ 't Kind had 't aanstonds begrepen. Hij was weggezakt in zijn
kraag alsof hij 't koud had; die oude heer was hij! Den dijk had hij geloopen daarna,
alle jonge menschen voorbij, en in de winkelruit van den drogist had hij zich gezien,
slank, recht en vlug, maar grijzend. Jong misschien voor zijn jaren, ja zeker, maar
niet meer jong genoeg om elke vrouw aan te trekken als hij wilde.
Dat was twee maanden geleden, en hij vocht ermee! Oh, de leegte, de grauwte,
als dat je ontviel, de vreugde. De spanning, de stijging, de overwinning, en de rust
der bevrediging.
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Moest hij nu dankbaar worden voor den blik van een vrouw?
Moe zat hij in zijn stoel. En zoo zag zijn vrouw hem - oud. Zij zag het plotseling,
en het schoot door haar gedachten, hoe dikwijls zij zich had vastgehouden aan deze
hoop: als hij oud wordt, dàn zal hij eindelijk weer heelemaal van mij zijn.
Nu, het was gekomen, plotseling, als een dief in den nacht. Maar terwijl zij naar
zijn gezicht keek, stak het als een vreemde onvermoede pijn in haar:
Wàs de moede stille man, die haar zeker, want onbegeerd eigendom eindelijk
blijven zou, haar zoo lief als de vluchtende wilde vogel die tóch naar 't nest wel
keerde?
‘Ben ik zoo?’ zocht zij in zich zelve, ontsteld. Was haar innerlijk verworden in
den afmattenden strijd van jaren? Zóó, dat zij aan de ophitsende vrees en de rust
daarna gewend was geraakt als aan een slechten opwekkenden drank? Miste zij de
kwelling van haar leven, zooals hij miste het berouw na de fout? Oh, hoe waren zij
samen verzakt en verworden in den poel van deze kleine, schijnbaar zoo vredige
samenleving, waar alles kroop, niets rechtop kon gaan, noch het vergrijp noch de
goedheid.
De dokter kwam voor den tweeden keer dien dag van Bogert; bij de deur ontmoetten
hem Jeanettes kinderen die naar huis gebracht werden, onwillig scheidend van het
vroolijke spel in het doktershuis. Met verlangende oogen keken zij van den drempel
naar de lichten van den draaimolen, de poffertjeskraam; en terwijl zij eindelijk
schoorvoetend naar binnen tripten in het donkere, geheimzinnig stille huis, overlegde
het jongetje, dat zij best straks boven op de voorkamer konden sluipen, en uitkijken....
Moe stak de dokter den sleutel in 't slot. Daar bij Bogert liep het mis, ze zouden
hem vanavond nog wel halen. Een oogenblik keek hij de Straat af, die begon te
kleuren en te bewegen met complotjes slenterende boerenjongens en meiden uit de
omliggende dorpen. Vanavond was de groote avond van de kermis. En zij zouden
er allen naar zitten kijken, al die uiterlijk bedaarde, ongeschokt levende menschen,
als naar een wilde vreemde verschijning in hun doodsch wereldje; zij zouden kijken
één avond naar het korte leven van vreugd en jolijt als uitgeschakelden, als schimmen
van een vergeten, verloren verleden.
De ontvanger was achter hem gekomen, hield hem aan.
‘Kan je even naar mijn vrouw komen kijken? Ze ligt weer te krimpen van de pijn.’
‘Er is niets,’ zei de dokter strak, in een bedwongen ongeduld.
‘Ja, dat zeg je. Maar iemand heeft toch niet zoo'n pijn voor niets? Ze ziet er ellendig
uit en ze heeft koorts. Ze heeft me de thermometer laten zien, 39....’
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‘Er is toch niets.’
De dikke groote man, zijn goedig gezicht bezorgd, aarzelde.
‘Zou je - zou je beleedigd zijn, als we.... een ander eens raadpleegden?’
‘In 't minst niet. Maar laat me nu wat eten alsjeblieft, ik heb van vanmorgen af
niets gehad, ik ben naar buiten geweest.’
‘Bonjour,’ groette de ander overrompeld, trok gegriefd af.
De dokter zuchtte. ‘Hij kòn er op 't oogenblik niet heen - hysterica van top tot teen,
die haar goeden lobbes van een man soms halfgek maakte met haar geraas en getier
- kribde van den ochtend tot den avond met hun dochtertje. En hij beefde voor zijn
eigen jonge vrouw; misschien mòcht hij haar niet hier houden, haar overleverend
aan de gevaren der verwording. Hij had indertijd deze mooie praktijk kunnen
overnemen en hij wou graag trouwen.... Nu dacht hij dikwijls, als hij zag, hoe ze
terughunkerde naar het groote-stadsbestaan, hij kon nog best een nieuwe praktijk
opwerken....
‘Blijf je thuis?’ riep het vrouwtje. Zij hing aan zijn hals. ‘Toe, gaan we samen de
kermis op, en van àlles meedoen?’
‘Wou je dat?’ glimlachte hij.
‘We kunnen later nog gaan naar den burgemeester - eerst pret hebben, er is hier
nooit wat!’
Hij kuste haar. Hij zag de hunkering met een schitter van tranen in haar oogen nu zouden ze samen gaan, al moest hij er alles voor op zijn kop zetten.
De ontvanger stapte mismoedig zijn huis binnen.
‘Niet aardig van den dokter,’ tobde hij. Op de stoep kwam zijn dochter hem tegen.
Ze hield hem aan.
‘Toe vader, ik wou zoo graag een Hongaarsch kind nemen, 't Zou eens wat anders
zijn! Maar toen ik erover sprak werd moeder zoo kwaad; voor een vreemde had ik
alles over, voor haar niets.’
‘Altijd kribben jullie,’ deed hij mistroostig.
Het meisje wou heftig iets zeggen - in haar vermoeid gezichtje, met de donkere
zoekende oogen wrikte het. Even zweeg ze, toen zei ze kalm:
‘Ik ga er maar weer eens voor een paar dagen uit vadertje. Dat lucht op; misschien
als jullie samen alleen zijn.... ik ga straks naar tante Anna.’
Hij sprak niet tegen - 't kind hàd geen leven zoo, dat wist hij.
Binnen vond hij zijn vrouw op de canapé.
‘Hoe gaat 't?’
Ze snikte, het hoofd in de kussens.
‘Ellendig natuurlijk, maar dat kan jullie niet schelen! Ik ben tòch maar oud en
leelijk. Vanmorgen kreeg ik nog van Lientje te hooren: die
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hoed staat niet op uw grijze haren. Ik ben mooier geweest dan zij ooit, al is z ij dan
nog jong’.
‘Kom-kom,’ suste hij onbeholpen; maar 't woord waarnaar ze hunkerde kwam niet
in hem op.
En ze snikte door, in een woede van hem afgekeerd. In een woede ook tegen den
dokter. Wat was dat voor een onmensch die niet kwam kijken als je 39 hadt. Je als
een hond liet liggen! En ze onderscheidde niet meer waarheid, bedrog en zelfbedrog.
Ze wist niet eens meer, dat ze den thermometer zelf in de warme thee had gestopt
om hem op te jagen. Ze wist alleen, dat ze haar niet geloofden, dat ze geen medelijden
met haar hadden. Haar man niet, en Lientje niet, Lientje, die uitging, haar aan haar
lot overliet - dat niemand van haar hield - en dat ze nu zóó ellendig eraan toe was,
dat ze naar den vreemden professor moest om hulp.
De oude notaris en zijn vrouw, in hun kale kleeren, slopen langs den donkeren
straatkant naar de poffertjeskraam. De meid had uit mogen gaan, zij zouden voor
middagmaal een bordje poffertjes bestellen.
Bij de kraam bleven zij staan, keken met de aandacht van kinderen.
‘Het ruikt lekker,’ zei de oude man.
‘Ze zien er goed uit,’ antwoordde zij.
Zij stonden gearmd, dicht tegen elkaar aan, hun stille gelaten keken verwezen in
het felle licht. Op eenmaal liep mevrouw Koelman langs hen. Zij groette en
glimlachte; ze begreep, dit werd de maaltijd.
‘Poffertjes,’ zei ze met haar argeloozen tandenlach -‘nietwaar, dat is de herinnering
uit onze kinderjaren.’
Grauw en klein stonden de tweede oude menschen voor haar. Achter hun
ontoegankelijk zwijgen sloten zij weg voor haar onbescheiden blik een verleden, dat
zonder woorden tusschen hen leefde en sprak....
De vrouw van den postdirecteur liep met haar haastigen veerkrachtigen tred naar
huis. De orgeldeun zong in haar hoofd toen zij in de gangstond, de voordeur achter
zich sloot, en een lachje verbeten en slim ging om haar mond.
Plotseling deed zij de communicatiedeur van het kantoor open. In den doorloop
stond de jonge klerk zijn handen te wasschen. Een vuurroode kleur overvloog zijn
jongensgezicht toen onverwacht de groote vrouw naast hem stond.
‘Is de directeur daar?’
‘De directeur? daarnet niet - ik geloof wel - zal ik?’
Hij wist niet wàt hij zou. Ze bleef hem glimlachend doordringend aankijken. En
hij radeloos met zijn natte handen, bedacht hoe telkens die
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vrouw als uit den grond voor hem oprees, en hem doodverlegen maakte met haar
half aanhalige, half voor den gek houdende manieren. Maar aanhalig dàt kon toch
niet - 't was de vrouw van den directeur - en ze was wel knap misschien maar toch
al oud, zeker veertig zeiden ze. Zoo oud was zijn moeder. Hij wou maar dat hij den
directeur mocht roepen..
‘Gaat u vanavond kermis houden?’
‘Jawel mevrouw.’
Ze lachte even om dat ‘jawel.’
‘Met wie?’
Hij trok de schouders op; maar een niet te weerhouden lach trok over zijn heele
gezicht, en zijn oogen glinsterden terwijl hij dacht aan Greetje Dirks.
Op dit oogenblik gleed een handschoen uit mevrouw Koelmans hand. Hij bukte
zich snel, zij eveneens, en een oogenblik voelde hij haar hoofd vlak bij het zijne. Hij
rook verwarrend een geur, voelde wuivend haar krullende haar langs zijn wang. Toen
stond hij recht, gooide haar den handschoen haast toe, en met den noodkreet: ‘de
directeur is nu op 't kantoor,’ vloog hij naar binnen.
Ze stond even stil; toen ging ze hem na, wenkte haar man.
‘We zouden iets vroeger eten, denk je er aan?’ vroeg ze zacht. Maar haar oogen
liefkoosden of ze iets bizonders zei.
Hij knikte haar toe. Wat sloom en dom, zijn kleine, bleeke figuur, met het witblonde
haar en den witblonden sik, zoo kleurloos en schraal naast haar groote bloeiende
rappe zekerheid, voegde hij zich naar haar in een onrustige gewilligheid. Altijd in
een soort overrompeling nog, die ook nu in zijn oogen bleef toen hij haar nakeek,
waar zij ging met een onverschillig gemak het kantoor door.
Maar in de gang, de tusschendeur gesloten, stond zij voor den grooten spiegel.
Een woede misvormde haar blank knap gezicht.
‘Vond die jongen haar oud? Wàs zij oud? Zelfs in dit nest? Dat zij verfoeide, waar
zij àlles verfoeide....

IV.
Op de kermis waren de lichten opgestoken. En in de vensters van de Straat, die als
doode oogen hadden uitgezien al de dagen van het jaar, danste nu de onrustige rosse
gloed. In de kamers, de besloten, veilige donkere kamers, viel hij binnen, ontstak
wonderlijke lichtplekken op oude meubels, en in donkere vergeten, ongekende
hoeken; leende een schijn van spookachtige bewogenheid aan een oud gelaat aan
den wand, en gleed de stille lange witte gangen binnen.
Daarbuiten, gingen de vreemde gasten; jongens en meisjes uit de dorpen,
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de vrijers en vrijsters uit het stadje zelf, in gemoedelijken zwaren loop, arm in arm,
getweeën of in een lange rij. Vanuit de kramen lokte het bonte gerei, en uit de groote
schiettent schetterde de stem van den spullebaas:
‘Voor één dubbeltje maar! Kijk naar de prachtige prijzen! 't Is geen bocht, alles
fijne waar. Zonder nieten! Meneer, schiet eres voor uw meissie!’
Gapend stonden de boerenjongens, de petten diep in hun roode tronies geplant,
de meiden aan hun arm met wijde lachmonden, vreezende in hun boerengierigheid
niet genoeg waar te krijgen voor hun geld. Voor de oliebollen kraam dromden de
kleine kinderen, de boefjes met verlangende snoetjes, waar de dikke juffrouw met
argus-oogen den schat bewaakte.
Het was wonderlijk zacht geworden in den avônd, een zoelte als van midden-zomer.
De wind was gaan liggen, en overal zaten de menschen op hun stoepen, op banken
en stoelen te kijken naar het kermisgejoel dat zich verdichtte op twee punten: voor
de groote tent waar op een verhooging de degenslikker geflankeerd door twee dames
in tricot het publiek in daverende toespraak lokte - en bij den zweefmolen. Daar in
dichte rijen kringden de liefhebbers om den wijden cirkel van wild zwaaiende
schuitjes, die rondvlogen langs hun hoofden, telkens botsend in schaterend lawaai.
Arm in arm stonden de meisjes van het naaikransje te kijken. Vanmiddag toen het
al wat donker en nog stil was, waren ze opeens als een vlucht sierlijke jonge
twetterende vogels den molen ingezwermd, waren lenig twee aan twee op de
schommels gewipt en lustig rondgevlogen. En telkens had de baas nu den eenen dan
den anderen schommel gegrepen en hoog opgezet, toch met waakzaam oog oplettend,
even grijpend of stuitend dat geen botsingen kwamen.
Nu - zijn molen vol van de woeste jongens en meiden, werd hij wild; de angstgillen
der meiden hitsten hem om haar nòg banger te maken - om de pummels die hèm
anders voor schooier scholden, hun petten te zien verliezen en benauwd zich
vastklampen aan de kettingen. Tot plots tusschen den wachtenden drom, tusschen
de botsende rondrennende schuitjes door, zijn scherpe oogen het groepje meiskes
ontdekte van dien middag. En een begeerte vlamde hem naar den kop zijn schommels
wéér vol te zien van dat fijne frissche goedje - die aardige meisjes met hun zijden
kousen en mooie schoentjes; hun lachende gezichtjes te zien in rustige pret, in
tegenstelling met de glimmende wangen en bange wijde gilmonden der boerenmeiden.
Een onrust begon in hem te jagen, terwijl hij woester de schommels opzette, het
gekrijsch om hem aan wakker de door zijn ruwe stooten. Dùrfden ze niet, nu het zoo
vol liep, of waren ze daar te hoog voor? Hij wenkte, zijn pezige kop in spanning zijn oogen ontmoetten het koel witte gezicht van Eva Molijn, een vreemde vonk in
haar zwarte schuinstaande oogen. En
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hij dacht, hoe hij telkens dien middag den schommel had gegrepen, en even zoo het
groote meisje had opgehouden, éér hij in langzamen zwaai haar losliet....
Maar zij had zich afgewend, was met de rij meisjes arm in arm weggedrenteld.
En nu stonden ze een eindje verder bij de banketkraam en snoepten.
Heisa! Met een sprong greep de groote lenige kerel den schommel, waar een jongen
zat met een bang boer en-bruidje, het onbenullige hoedje diep in de oogen gezakt.
En lachend om haar terugschrikken, rukte hij het schuitje op, smeet het dan met zoo'n
vaart de lucht in, dat krakend er twee, drie botsten, verward in de kettingen rondtolden.
De andere kerel riep hem een waarschuwing toe, lachend maar met een frons van
zijn wenkbrauwen, er was nog nooit een ongeluk gebeurd in hun molen! en hij kwam
tot bezinning, greep in 't voorbijgaan den schommel bedarend, knikte geruststellend
het ontstelde bruidje toe.
Langzaam druilde de molen uit. Hij liep naar de kist, tegen den achterkant van het
orgel, waarop een koffiekan stond met kopjes; drank mochten ze niet van den ouden
baas, zoolang ze werkten. Daar kwamen de ongelukken van, zei die. En plots moest
hij lachen: daar op de kist, naast zijn neefje Jef, zat waarempel weer het bleeke kind
uit den schoenmakerswinkel met haar grauwe kleine oogen, het kind dat niet van
den molen weg was te slaan zoolang ze hier stonden. Ze was stil ontsnapt, dat begreep
hij wel, zoo'n fatsoenlijk burgermanskind, haar moeder lag ziek had ze verteld, en
telkens stond ze daar weer voor hem, haar schort vol appels die ze deelde met Jef.
Om hem heen begon de wilde cirkel weer te jagen; en op de kist, de hagelwitte
schoot vol roode appels krampachtig opgetrokken, zat het kind met de felle grauwe
spleetoogen in het bleeke onbewegelijke gezicht te staren; luisterde ze met een bange
begeerigheid naar wat de jongen naast haar vertelde in woorden waarvan ze de helft
niet begreep. En inmiddels loerden de kleine oogen schichtig rond of niet iemand
haar zag - haar groote zusters die de de handen vol hadden nu moeder ziek was,
dachten haar veilig bij haar nichtje....
Ze beet een appel af, reikte de ander helft haar vriendje toe.
Lachend - over zijn kom koffie heen haar monsterend - deed de groote kerel een
stap naar haar toe, streek even met zijn gespierde hand onder haar kin. Met een
vurigen blos schrok het kind terug, bleef hem aanstaren; en in het kleine brein kruisten
verward de verhalen die in de burgergezinnen dezen tijd de ronde deden:
‘Kermisklanten-kinderroovers - nooit te vertrouwen - stelen als de raven - gemeen
volk - moorden en branden - oppassen voor ze....’
Het kind, in haar schuwe grauwe oogen een achterdocht die alle moge-
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lijkheden afjoeg - trok de appels in haar hagelwit schort stijf tegen zich aan.
‘Zou die vent 'r appels willen stelen - of d'r kettinkie-om-'r-hals? As - assie wat
dee dan - liep ze hard weg, naar moeder, kon ie 'r wel niet vinden....’
Maar hij had met een lach om dat gekke kind met haar fatsoenlijk spreeuwengezicht
haar wat gevraagd: ‘of ze al gedraaid had....’
‘Mag ik nie in 's avonds,’ bitste ze, op haar hoede voor een valstrik-en tegelijk
keek ze in een vreemde gevangen aandacht naar zijn bruine lenige hand die ze nòg
om haar kin voelde.
Hij lachte weer, keerde van haar weg, en haar oogen volgden hem, zagen toe met
een scherpe oplettendheid hoe hij het paard liefkoosde, dat de neus langs zijn schouder
wreef, tot hij hem de haverkist voorhield, het mondjevol belooning na iedere twee
of drie keer in 't ronde loopen. Het kind keek ernaar, in een vreemde gespannenheid,
met al de belangstelling van een nooit gezien schouwspel.
Het paard, nòg mummelend, begon weer te loopen. Met een vluggen sprong was
de baas er tusschen. En met denzelfden gespannen blik volgden de grauwe oogen in
het witte kindergezicht hem in elk zijner bewegingen.
In het burgemeestershuis, en bij den secretaris, liepen de dienstmeisjes in de
verlichte kamers heen en weer, zetten theegerei neer - karaffen en glazen.... Een
kwam even aan 't venster, boog zich naar een vriendin.
‘Heb je niet vrij vanavond?’
‘Ja, als ik klaar ben.’
‘Ik ga den heelen avond!’
‘Mag jij van je moeder, zoo alleen?’
‘Vraag ik toch niet aan me moeder!’
Een donkere vrouwengedaante gleed snel zacht de huizen langs. De
predikantsvrouw was gaan informeeren bij Bogert; hij was niet kerksch, de dominee
kwam er niet - maar zij was heimelijk uitgeslopen om Jeanette te zien. Bleek en
neergeslagen had die haar even te woord gestaan, koel en kort. 't Ging heel slecht ja.
Nu liep zij weer hier - naar huis toe. De pastorie lag donker, alle gordijnen
ostentatief dicht. Maar alle anderen zouden vanavond bij elkaar zijn - zeker allen
gevraagd bij den burgemeester. Zou nòg niet Louise haar gezag benutten, haar invloed
gelden doen terwille van haar voorstel? Hoe kwam het juist zoo te treffen in deze
dagen, nu alles uit de voegen scheen te hangen, niemand dacht of deed als anders.
Zij stond stil, keek achterom. Vreemd in onrustig dansenden gloed, een gejoel
opslaand tegen de stille huizen lag daar de Straat - waar de huizen dezen avond
ongenakelijker voor haar schenen dan ooit te voren.
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Niemand wilde - vanavond hoopte zij haast niet meer.
Zij keek naar de pastorie. Een weerzin kromp in haar. ‘Morgen kwam hij terug,
en moeilijker dan voor elken vreemde, droeg ze haar nederlaag tegenover hèm.’....
Opeens stond zij voor de pratende meisjes. Het dienstmeisje trok zich snel naar
binnen terug, maar de domineesche hield de andere tegen.
‘Zoo Bertha - wil je je moeder zeggen dat ik Woensdag op haar reken voor den
najaarsschoonmaak?’
‘O jawel, mevrouw.’
Zonder aandacht dwaalden de jonge oogen over en langs haar heen, in een zoeken....
‘Je gaat toch niet alleen de kermis op?’
‘Welnee mevrouw, ik ga naar huis - moeder zit te wachten.’
Brutaal zagen de glanzende oogen in 't gezicht der domineesvrouw. Die trok,
zonder een vermanend woord meer, zich machteloos en vernederd voelend, terug verdween met haar eigenaardig glijdenden, sluipenden gang, die haar klein scheen
te maken, in 't donker van den overkant.
Een bende losse jongens was den molen ingeslenterd, schommelde zich druilig
op de slaphangende schuitjes. Maar Bertha, twee vriendinnen in de armen hakend,
sleurde deze plotseling mee den molen binnen. Met glanzende oogen, een kleur van
opwinding in het fijne gezicht, stond er de slanke meid niet ouder dan zestien, maar
volwassen, in den kring van grinnikende slungels, dralend en talmend, of het de
moeite zou loonen die meid een rondje te geven. Maar ze liep er meteen al op een
toe.
‘Til me d'r es in!’ riep ze - ‘ik kan niet alleen!’
Lachend overbluft greep de jongen meteen haar om 't middel, heesch haar op, met
een ruk. Ze gilde lachend, keek triomfeerend om naar de vriendinnen, die beduusd
onhandig alleen de schuitjes inklauterden.
Met zijn wreeden lach monsterde de kermiskerel Bertha. Bij den eersten draai al
had hij haar schommel beet, liet dien ronddraaiend loszwiepen, dat ze krakend op
de andere inbotste. Ze riep, achterover liggend tegen den jongen, die nu gretig haar
omklemde, allerlei tegen de vriendinnen, die rauwe grappen terugschreeuwden.
Maar tusschen de drommen kijkers, in 't donker buiten den lichtkring, ging plots
een kreet op. Een vrouw stortte uit het donker naar voren in 't volle licht, en Bertha
met een schichtigen ruk van haar hoofd, zàg haar moeder, het vervreten, witte
zorggezicht laaiend in drift, de zwart wollen omslagdoek nauw getrokken om 't
armelijke schonkige lijf.
‘Bertha!!’ gilde de vrouw, en haar knokige werkarm hief zich dreigend - ‘kom je
eruit!’
Nou had ze 'r eindelijk. Sinds vanmiddag was Bertha niet in huis ge-
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weest, had ze overal gezocht. Waar zat ze - 't was een kind nòg in jaren, maar nu al
had ze geen macht over de meid, die kon tieren als een bezetene, die haar uitlachte,
en deed wat ze wou....
De molen liep langzamer. Voorbij haar woedende moeder was Bertha eruit
gesprongen, had zich geborgen tusschen de kijkende drommen. Maar vlugger nog
wrong zich de vrouw ertusschen, en met een kletsenden slag striemden haar
zenuwvingers de bloeiende wang.
‘Slet,’ stikte ze - ‘naar huis! Naar huis!’
Maar de meid, een oogenblik klein onder den aanval, herwon zich; met geweld
rukte zij zich uit den greep der bevende hand, was weggehold tusschen de dichte
menigte.
Wit weggetrokken van uitgeputte drift, de dolle oogen brandend uit de ingezonken
kassen, stond de vrouw machteloos te staren. Toen alsof zij iets voelde, keek zij plots
scherp achterom en haar oogen ontmoetten den gespannen blik der domineesvrouw,
haast weggedoken in 't donker.
Een haat beefde om haar mond; alsof alle kracht haar ontzonk, slofte zij weg. ‘'t
Wijf had 't wel gezien, zou 't haar wel laten voelen bij de bedeeling, dat leverde je
je eigen kind.’
Grienend van ellende balde de vrouw de vuisten tegen die rijke schooiers - tegen
de rotzooi van de kermis - tegen.... àlles!’
Mathilde was doorgeloopen.
‘Nu wist ze dat Bertha niet het bedaarde nette meisje was zooals haar moeder wou
doen gelooven - nu wist ze dat die ouders niets over hun kinderen te zeggen hadden
- nu wist ze, dat er geld was daar om in den zweefmolen te zitten.’
Na een poos gespied te hebben, was Bertha aan den anderen kant den molen weer
ingeslopen. De vriendinnen, niet vrijgehouden, waren uit de schommels gegleden,
wenkten haar mee te gaan. Maar Bertha lachte haar stralenden tandenlach tegen den
jongen die aarzelend nòg in 't schuitje zat.
‘'k Ga maar naar huis,’ tartte ze. Maar hij plotseling, trok haar opnieuw op, en
meteen draaiden ze samen voort. De andere meiden zag ze, vluchtend voor hun
moeders, de kermis ophollen.
Triomfantelijk keek ze om naar de andere schuitjes. Daàr zat Matje Dievers, die
verkeerde met Hein van den bakker - en daar Keetje Roelof met Boon - saaie ouwe
meiden die zich te groot voelden met hun knullen van jongens voor haar....
Een haat in haar helblauwe oogen, terwijl de gefluisterde verliefdheden van den
jongen ongehoord langs haar gingen, keek ze naar de paren. Saai en stil zaten de
nette meisjes met hun jongens. Het was niet fatsoenlijk in den molen te draaien; maar
als er nòg méér gingen, en je was met je eigen jongen, en je trok je rokken goed over
je beenen, dàn kon 't wel; maar 't was niet eens prettig eigenlijk....
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Stil en wrevelig in haar beste kleeren, draaiden ze rond, nijdig wegtrekkend als de
kermiskerel hun schommel opzette. En hun oogen keken heen over meiden als die
wilde Bertha, in een wrok, dien al hun ongeweten en ongestilde verlangens opjoeg;
verduwd in de jaren fatsoenlijke verkeering met den jongen, die er voor hen was,
zònder keuze in het in standsvooroordeelen geklemde stadje - de eenige redding uit
den ongetrouwden staat. De fatsoenlijke verkeering met een jongen, die je ouders
goed vonden, waarmee je later je brood zoudt hebben - maar waarbij geen enkele
vreugde, geen enkele verrassing, geen enkele kus meer bloeien kon. De verkeering,
die was op de kermis schieten en visschen, en met een hoop leelijke dingen
thuiskomen, in den lamzaligen triomf dat je jongen zóóveel centen voor je wou
uitgeven.
Matje, haar fijn bleek gezichtje moe, kribde lusteloos tegen haar jongen, die nu
nooit eens een grap had - hoe veel vroolijker waren andere jongens! Ze keek naar
den jongen van Keetje, die nooit werk had, maar wat een plezier hadden ze samen.
Ze wou dat ze óók nòg eens zoo echt vroolijk kon zijn als vroeger. Het was of er
tegenwoordig altijd een zwaar gewicht op haar drukte. Hein praatte soms van den
dokter omdat ze zoo bleek zag en zoo stil was. Nu ook weer - en ze had toch zoo'n
mooi goud ringetje van haar jongen pas gekregen, Coba en Keetje wat hadden die
voor prullen van broches - ze keek scherp - namaak dat zag je zoo.
Keetje vloog met haar schommel lachend tegen den haren op. Ze sloeg in schrik
van zich af, en Keetje lachte nòg harder, blij met haar Kees. ‘Laten ze maar schimpen,
dat hij altijd zonder werk liep, kon hij dat helpen - d'r was geen knapper jongen om
te zien - maar die Mat was zoo zuur tegenwoordig....’
‘Heb je nou plezier?’ fluisterde Matjes jongen aan haar oor.
Ze knikte, beet op haar lippen om niet te schreien. Ze had naar huis willen hollen,
naar haar kamertje. En plots keek ze in de oogen van den kermiskerel, die scherp en
aandachtig haar opnam.
‘Hij moest dat fijne bleeke snoetje eens opzetten,'t gezicht van dien pummel naast
haar zien, 't was zonde en jammer.’
Zacht en handig hield hij den schommel een oogenblik op, eer hij hem hoog maar
behoedzaam losliet. En toen stapte hij verbouwereerd terug. Hij had tranen in haar
oogen gezien, terwijl ze tegelijk woedend een beweging van afweer maakte, toen
even zijn mouw haar knie raakte.
Langzaam tuilde de molen uit....
‘Wil je nòg?’ vroeg de jongen.
Maar Matje was al uit den schommel gegleden, liep zonder woord of omzien den
molen uit.
(Slot volgt).
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Uit mijn gedenkschriften,
door L. van Deyssel.
Kindertijd. - Hilversum (1864-1870).
(Slot).
HET huis Heuvelrust’ te Hilversum had een rieten dak. Daaronder de witte, ten
minste lichtkleurige, muren, met de raamdeuren en de aan de overdag buitenwaards
gekeerde binnenzijde lichtkleurige, jaioeziën, met hun schuine latjes van boven tot
beneden, tot aan den grond. Dit huis had iets poëtisch. Dat is nòg iets anders dan een
huis, dat architecturale schoonheid heeft.
Een schoon gebouw zal natuurlijk altijd met zijn vormen in steen hetzelfde doen
wat een dichtwerk met woorden doet. Maar dit huis had iets algemeen poëtisch en
picturaal architecturaals. Door zijn vormen, door de stoffen, waaruit het was gebouwd,
en door zijn kleuren drukte het, poëtisch, Hilversum uit. Ik weet zoo iets van geen
enkel ander huis. Geen huizen, tenzij de oude Amsterdamsche, en kleinere steden-,
grachtenhuizen, en de boerderijen buiten, behooren ook zoo bij hun omgeving. Maar
dit huis was buitendien afzonderlijk en hoog gelegen. Geen ròse, rood of licht paarse
baksteenen huis met harde of zachte roode pannen, maar ook geen wit huis met leyen
of donker blauwe pannen, is zoo Hilversumsch als dit met het riet, dat ook de
hooibergen dekt, gedekte, en met de lichtelijk blauw-witte kleur der muren. Dat riet
heeft een kleur van dezelfde soort kleuren als de heide en het blauw witte is dat van
melk en dingen van boerderijen.
Met de vensters alle tot aan den grond, die het idee geven, dat binnen weinig anders
is dan een beschutte afdeeling van buiten, boven den heidekiezel der paden, onder
de glooying van zijn rieten dak, alleen en afgevormd in zich zelf in lieven eenvoud,
beeldde dit huis de streek in de streek zelf af.
‘Slaap, kindje, slaap,’ zong dan wel Mietje van der Vliet. Zij zette zich daartoe
zoo als iemand doet, die niet teemt of kwijnend mijmert maar even flink iets goeds
doet, terwijl in de klanken van haar stem dan wel het mooye van kristallen
carillon-klokjes, kwam:
Slaap, kindje, slaap.....
Daar buiten loopt een schaap,
Een schaapie met witte voetjes
Dat loopt daar o zoo zoetjes.
Mellekie van de bonte koe,
Kindje, doe je oogjes toe.
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Ook op den terugweg van een heide-spel en wandeling met de jongens Gompertz
later, nadat er een eerst achter was gebleven, en allen zoo moe waren, fleurde wat
gezang van haar ons op:
Lammetje, loop je zoo eenzaam te blaten,
Ver op de hei,.... ver op de hei....
Waarom heb jij dan je moeder verlaten....
Ginds in de wei,.... ginds in de wei....
Maak maar wat voort of we láten je staan!
Moeder ziet zeker al uit waar wij toeven
Zeg, hoe kon jij zoo je moeder bedroeven,
Als ik mijn moeder nòg nooit heb gedaan?
Als ik mijn moeder nòg nooit heb gedaan!

Heerlijk heet kon het zijn op Heuvelrust! Jongen, als het zonnelicht neêrbrandde op
den kiezel, als een starre adem van goud-grauwe hitte boven de met veel dof licht
grauw zand vermengde, veel beloopen, bestoven, kleine kiezels aan den vóorkant
van de ‘hut’! Die hut staat er nu nog.
Het húisdak was van donkerkleurig riet bij het zwarte af. Deze hút was van drie
muurtjes en een dakje van donker geel stroo en stond aan den vierden kant geheel
open, naar het Zuiden. Moeder zat er veel, alleen, met het contrast tusschen het fel
landelijke van den hutgrond en het hut-stroo, de hut-daklijst en de vaste hutbank
rond langs dc muurtjes, èn haar uiterst geächeveerde, wit-geel rieten stoel, haar
kraak-zindelijke hoofd met het strak gladde glimmende bandeaux- en vlechtenkapsel,
haar fijn steedsch kraagje met de broche en haar altijd zijden of zijde-achtige, zwarte
of donker paarse, tulle, mousseline of alpacca japonnen. De gevoelige voeten in
schoenen van soepele doffe zijde-achtige zwarte stof op het rieten voetenbankje.
Naast haar stond, althans des ochtends, het sleutelmandje van fijn bleek stroo, en
vóór haar op de tafel het als een soort koffertje zeer bewerkte donker geel rieten
naaimandje met het heldere zilver van de gereedschappen in het klaar glimmende
groen, rood en oranje van de klosjes zijde. Heerlijk, die zijde-bonbons, vogel-eitjes
van roode, geele en groene paradijsvogels in hun kunstmatige rieten nest, daar laag
bij den grond, onder naast de torenhooge zeewiergroene rotsen van de wegboomen
met hun in den heeten zomerwind verwikkende gebladerten, van boven zilvergrijs
door lichtfelheid kleurende. Ja, want ik houd alleen van het landelijke mèt de praline.
Ik houd vooral van het landelijke in verbinding met het gestyleerde baronachtige en
met het brandende woeste kunstenaarachtige. Ik wéét wel, dat gij het mij kwalijk
neemt. Ik ben een onmogelijk mensch. Dat is een mensch, die niet mogelijk is. Haha.
Nu gíj. Een mensch te zijn,
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die niet mógelijk is! Wat zei de achttiende-eeuwsche Hofraad von Goethe? ‘Ich liebe
den, der das Unmögliche begehrt!’ - Ik ben overtuigd, dat die Goethe niet anders
was dan een gechamarreerde stijve deftig-burgerlijke genootschaps-geleerde. Voor
een erfprins, die hem zag. Maar de kunstenaar en de geletterde zagen zijn hoog
voorhoofd, waarop, zooals ook sommige vrouwen-schoonheden dat hebben, als een
permanente concentratie van licht was, alsof, gelijk aan water uit een brandspuit op
een vlakte, licht daar aanhoudend neêrspoot, maar zonder stralen, zonder terugspatting
en zonder schittering, in mat doorschijnend ivoor samengetrokken licht; en zíj zagen
ook zijn oogen, zonder bizonderheden, groot en effen, volkomen doorzielde kleine
spiegels, oogen, naar buiten spiegelend een vlek- en barstloos geestesleven en naar
binnen het wereldleven, zooals zulk een geest dat aanschouwt.
Moeders sleutelmandje maakte geen geluid bij het openen en sluiten. Maar het
naaimandje wèl. Ik hoor het nu in verbeelding. Hoe gaat dat eigenlijk? Want ik zíe
het natuurlijk niet, en ik hóor het feitelijk ook niet. Toch herinner ik mij het geluid
in zijn speciaalheid. Het was een krakend oude-sopraangeluid.
Iets van een open scheurend stevig bloemblad, zoo als alsof een oud mevrouwtje,
van wie als meisje ook alle hoofd-geluiden verrukkelijk waren, spreekstem- en
lachklanken van zuiverste menschmuziek, zich het keeltje schraapte.
Soms kwamen moeders zilverig blanke handjes aan het mandje terwijl ik aan haar
knieën geheeten werd eens even te blijven stáan, het mandje ging open met het geluid
en het zilver blinkend fijne schaartje kwam er uit. Mijn vinger werd genomen, en
terwijl de aandacht zorgend haar hoofd buigen en haar oogjes met regelmaat knippen
deed, werd mij een ‘dwangnagel’ en nòg een stukje gewone nagel bovendien van de
tuin-vuile vinger-garnaal geknipt.
In een later jaar was ik intusschen stout te Hilversum. Eens ben ik met het jongetje
van den societeit-bewaarder naast ons op de hevigste avonturen uit gegaan. Het begon
met het ontvreemden van een stuk zeep uit den winkel van onzen Hilversumschen
manufacturier Meddens. Het was hoofdzakelijk de quaestie of men dat al of niet
‘durfde’, maar iets wrang leelijks gevoel ik nu nog ook in het mouvement, het leelijke
en dus ook lijdende zooals het flitst in het helle oogenbleek van den boef. Ofschoon
men thuis niet wist, dat wij ‘weg’ waren, togen wij vervolgens het geheele dorp, de
Langstraat, door, en huurden tegenover de R.K. Kerk, in het logement ‘De zwarte
Arend’, een bokkenwagen. Uren lang zijn wij weg gebleven. Toen wij terug kwamen,
was het over zevenen en na den eten. Een nooit geziene gebeurtenis trof mij toen.
Moeder had huis en tuin verlaten en liep blootshoofds met mevrouw Gompertz voor
ons hek te wandelen op
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den weg. Ik kreeg straf. Eerst met de liniaal voor den ‘kiskedie’ (waarschijnlijk een
aanduiding van een lichaamsdeel in schalkschen vraagvorm,‘qu 'est ce que tu dis?’).
Daarna drie dagen op zolder,‘op water en brood’. Door voorspraak mijner zuster
bleef het bij een en drie kwart dag. Nimmer in het leven, behalve na een Lahmannkuur
in 1903, smaakte mij het gewone eten zoo heerlijk als na dien straftijd. Er was
bloemkool bij. Volstrekt zeker weet ik, dat het bloemkool was, die ik anders juist
niet bizonder mòcht.
Een enkelen keer in den zomer kregen de Gompertzen een visite van hun neef Canne
of Kanne, naar wien de bekende Kannesheuvel, aan den Bussummer weg, schuin
tegenover den Trompenberg, later, meen ik, eigendom der Rebels, heet.
Kannesheuvel was een der wandeldoelen mijner moeder. Een samenklepbaar
wandelstoeltje van een lichte houtsoort en riet ging mede. Voetje voor voetje, althans
heel langzaam, bewoog men zich voort. Eerst tot aan den molen bij van den Brul,
waar het stoeltje in het berkenlaantje, langs den weg, tusschen het buiten der Rebels
en dat van mevrouw Sundorff-van der Linden, het eerst werd uitgezet. Mietje v.d.
Vliet droeg het stoeltje en een réticule met handwerken, en ik liep met mijn witgazen
vlindernet aan zijn groenen stengel. Een der mooiste laantjes van Hilversum was dat
berkenlaantje, dat ook nu nòg bestaat. Maar nu, vooral des Zondags, als de geheele
weg bedekt is met een permanente herrie van automobiel- en rijwielverkeer, in een
niet wijkende stofmist, die tot aan de kruinen der boomen rijst, let niemand er op.
Dat berkenlaantje is ongeveer anderhalve meter breed van boom tot boom, en de
boomen staan op nagenoeg den zelfden afstand van elkaar in hun rij, mosbanen
verbinden de boomen van elke rij samen. En tusschen die mosbanen, in het midden
van het laantje, is het pad, het voetpaadje.
Het is de combinatie van zuiver onbegroeid maar onregelmatig voortgevormd
voetpad mèt een laantje van zilverige en oud goedaardig witte berken met hun groene
gebladerten, ieder jaar weer jong, die dit laantje mooi maakt. Mooi is die licht-grauwe
mosachtige stof, die aan berkenstammen groeit, mooi bij het stellige en blijde groen
van de jonge bladeren. Het is mat zilver nestachtig krulsel.
Bij de tol was ‘Quatre-Bas’, het groote buiten van den romanschrijver en bankier
H.J. Schimmel.
Aardig was in dien tijd de Trompenberg, de hoogste plaats van de Hilversumsche
streek. Een rond plat heuvelvlaktetje, iets grooter dan eene groote ronde
Amerikaansche tafel. Als je daar was, stond je boven op een ver vreemd bereikt doel.
Aan de voeten, voor ons uit, in de richting van Loosdrecht, was het, bijna tot aan de
tol, een lange heidehelling, en aan de kim zag men het vloeyend zilver van de
Loosdrechtsche plassen. De tegenover-
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gestelde helling glooide af naar de Bussumsche heide, waar de boomengroep was
om de kuil met steenen, ongeveer van de grootte van de Amersfoortsche kei, die wel
van ‘Hunnenbedden’ afkomstig waren. Op ‘Boombergen’, het hooge bosch- en
akkerlandschap achter den 's Gravenlandschen Weg, tegenover ons, waren ook nog
een paar zulke steenen.
Nu is Trompenberg sinds lang volgebouwd en aangezien voor ons alles ‘vragen
‘zijn, is het de vraag wat aardiger is, Trompenberg van 1864-70 of Trompenberg van
1890-1920. Ik bedoel ‘in 't algemeen’. Van het geheele Trompenberg van
tegenwoordig, het villa-boschpark, is juist de heuveltop het minst fraaie gedeelte. Er
staat daar een paviljoentje met plat dak, dat in alle opzichten het oog onaangenaam
aandoet. Wanneer er zoo iets als Trompenberg te bebouwen komt, moet aan éen
architect of aan een aantal archirecten onder één leiding of met één controle, de
opdracht gegeven worden, en het streven moet dan zijn het oude Trompenberg zoo
veel mogelijk te doen voortleven. Op den heuveltop moet een gebouwtje zijn, dat
het heuvel- en top-karakter doet voortbestaan, een koepel in den stijl van ons
toenmalig ‘Heuvelrust’ met een hoog zeer spits uit-eindend dak van het
hooiberg-daken-riet, en veel kiezel beneden.
Maar ik bedoel dan ‘in 't algemeen’. Wat is aardiger, een eenzaamheid of een
villapark? Ach, neen, neen, vraag het mij niet! Wat is toch een mensch! Moet dan
elke geest de bepaalde van de omstandigheden zijn en moet men dan den eenen tijd
zus denken en den anderen zóo?
Ik wil niet kiezen. Ik wil van de menschen blijven houden. Ik wil mij ten minste
zoó lang als het mogelijk zal blijken blijven herinneren, dat ik wéét wat de beste
meening is. Een villapark is mooyer dan een eenzaamheid.
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Des yeux sans nombre ont vu l'aurore....

Tous aimés, tous beaux, ik blijf ze belijden, schoonste waarheid, die ik in het leven
gevonden heb.
En nu weer terug naar de berkjes! De berken, de berken uit den kindertijd. Van
alle boomen mag ik, geloof ik, berken het liefst. Een berkje te teekenen, een berkje
uit te schilderen met waterverf. Fijntjes, zoetjes. Al wat er is in het op staan, in het
alleen staan, in het rond zijn, in het zilverachtig en krijtachtig zijn. Van een bed van
mos uit, van oud, teêr, bros, grijs en groengrijs mos, waarop enkele dorre bladen, als
stukjes van oubliën, waarmede de koopvrouw met den groenen trommel komt aan
de deur, is een berk de hoogte in. Hij is hoog. Hij is droog. Hij heeft groote geheel
witte plekken, met veel afgeschilferdheid, op groote houten merkteekenen gelijkend,
er tusschen. Zooals een pluimsteel den pluim, draagt de stam het gebladerte aan de
takken, de drooge, glanzende innig groene blaadjes. Hij heeft katjes. In het voorjaar
geeft hij een frissche, klare, jonge geur af. Een bescheiden, frisch-lieve, kinderlijke
geur. Over het mos geeft hij zijn
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schaduw, soms duidelijk met de kronkelgrenzen van het gebladerte.
De boomen, - je weet van rozen, bessen en jasmijnen en van ‘boomen’ - van olmen,
esschen, iepen, beuken en eiken, van ‘struiken en heesters’ weet je niet - (je kent dus
de namen van heesters en struiken en niet den verzamelnaam; en met de boomen is
het andersom; omdat de heesters en struiken meer van jouw grootte zijn ben je er
zeker familiaarder mee) - zijn zulke goede vrienden van de jongetjes. De manier,
waarop je, als er ‘verlos’ wordt gespeeld in den tuin der Gompertzen, je arm eens
om een boom slaat en op je eene been er zoo'n beetje aan hangt terwijl je iets roept
naar een jongen aan een anderen boom!
Het mos is ook een groot iets voor kinderen buiten. Het mos. Iets anders dan het
gras. Niet zoo familiaar omdat het niet, tenzij op weinig bezochte plekken, in den
tuin voorkomt; maar overigens met iets aardigers nog misschien. Niet zoo glad en
puntig en met iedere spriet van de andere afgescheiden als het gras; meer samen en
goedig, zacht en fluweelig, donker dof groen en bronzen van kleur. Verder op den
Kannesheuvel, door de bosschen naast den 's Gravelandschen Weg, achter
‘Quatre-Bras’ van Schimmel, en ‘Wisseloord’ van Lippmann, om, kwam je op het
's Gravelandsche buiten van Van der Oudermeulen. Daar waren wij wel heen
gewandeld met de jongetjes Gompertz. Moede, rood en een paar lichtelijk bedekt
met uitdauwend zweet, zetten wij ons even neder. Onmiddellijk daarna stonden wij
weer op omdat er een den ontzettend eenvoudigen, en daardoor reeds bekoorlijken,
en tevens prachtigen inval had gekregen van een mosbank te maken. Een mosbank.
De moszoden werden van den grond genomen op eenigen afstand van waar de bank
moest komen, om dat het niet prettig is te zitten vlak naast de gruwelen, die zich
onder moszoden bevinden. Want als je het mos opneemt, wordt er bruine vochtige
grond bloot gelegd, iets zeer vreemds, het tegenovergestelde van het lieve en
goedaardige, dat mos is, iets griezeligs; op de weeke ondroge bruine aarde, die nòg
nooit door het daglicht werd beschenen, tusschen de dikke donkere draden, die de
moswortels en de uiteinden van boomwortels zijn, rennen pissebedden en kronkelen
zich ellendige half ròse wurmen. Het is het begin van de hel ongetwijfeld. Pissebedden
is een vreemd woord. Je mag het niet zeggen, want het heeft iets vies en gemeens;
maar je mag het toch wel zeggen omdat het toch niets anders dan de eenige soortnaam
van een insect is. Het blijft aan twijfel onderhevig of je het woord mag uitspreken.
Je spreekt het dus uit met eenige aarzeling.
De moszoden werden nu op een rij gelegd van een el of twee lengte. En zoo vier
of vijf rijen op elkaar. Soms nòg staan de zoden er voor en er achter tegen aan om
de onderkanten der liggende zoden, die opzij te zien waren, te bedekken. En zoo had
je dan een geheel bekleede mosbank.
Nu was de quaestie van daar eenvoudig op te gaan zitten. En je bleef
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eerst zitten, een tijdje lang, zonder iets, wat je anders niet een halve minuut zou
hebben uitgehouden, alleen omdat je nu volstrekt zeker wist te zitten op een echte
mosbank in het bosch.
Maar daarna gebeurde er iets ànders. Schuin achter Mietje van der Vliet, die haar
bovenrok had omgeslagen en op haar witte onderrok zat, lag op den grond, in een
grooten witten schoonen zakdoek, die van buiten met licht roode vlekjes was gekleurd,
een pond, twee pond, drie pond kersen. Mietje haar bruine handjes grepen dat
toegeknoopte doekpak en ontknoopten het, en zij deelde uit, eerst een eerste hand-vol
kersen aan ieder. Bruin-donkere en licht-roode kersen, een greep van die kleurige
bolletjes, van die kogelronde balletjes aan hun groene steelen, waarvan een enkele
nòg een blaadje hadt, van die roode, zonder angst voor wat ook op te eten, knikkers,
van die gladde en aanknijpbare, met een vliesje overtogen zachte roode kiezelsteenen,
voor ieder op zijn beurt.
Met kersen kun je allerlei dingen doen. Maar daar zal je niet meê beginnen. Je
begint natuurlijk met er zooveel als eenigszins mogelijk is op te eten. Je kunt het
haast niet behoorlijk langzaam aan doen. Neen, je kúnt het niet. Kersen heb je
doorgeslikt voor dat je 't weet. Maar dan, met de laatste, die over zijn, daarvan kun
je in de eerste plaats een theepot maken. De steel wordt omgebogen en met het
uiteinde van achteren in de kers gestoken. Een stukje steel van een andere kers komt
vóór in. En klaar is Kees. Je hebt je trekpot. Je kunt er ook nòg zoo vier pootjes onder
aan steken.
Soms begint het op den terugtocht van zoo'n wandeling te regenen. De lucht is
grijs blauw getrokken boven de groene boomen. Je ziet, zooals de golvenmassaas
van een grauwe hangende zee, stukjes van die ijle dikke wolken, als je tusschen de
fijne volières, die de licht-groene boomgebladerten zijn, eens naar boven kijkt. Het
is dan soms stil in het bosch. Geen blad beweegt dan in zoo'n zomerbosch. Stil van
beweging is het; maar ook stil van geluid. Je hoort alleen den koekoek en de
wielewaal. En dan in eens, na een tijdje geheele stilte, een stevig tikje op een blad
dicht-bij, dan een luchtig gekletter op een paar gebladerten verder af, en dan het,
eenvoudig overal, snelle, en geen gekheid makende, en niet tegen te houden min of
meer venijnig pikkend, neêrdruppelen van de regenbui op de boomen, op de vogels,
op het mos, en ook natuurlijk op de menschen, in het bosch.
Mei-regen
Brengt zé-égen....
Wie gaat mee op pad?
Wij zullen niet smelten,
Wij zullen niet smelten
Wij zullen niet smelten
Al worden wij nat.
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Na een tijd ben je weer ‘thuis’. En dan is het ‘hè hè!’ En soms maar gauw een heele
verschooning.
De Gompertzen hadden ook nòg neven, veel grooter, uit de Haarlemmer Houttuinen
in Amsterdam, waarbij een, Joseph Gompertz, die naar mij keek alsof hij mij zág.
Dit gebeurde om dat ik niet zijn vriend was zooals ik was van de Hilversumsche
Gompertzjes.
Buiten een der deurvensters van ‘Heuvelrust’ werd, als het mooi weêr was, door
Mietje van der Vliet het zilverkleurig blikje, waarop zij de tafelkruimels had
samengeveegd, omgekeerd, en met eén streek van de zilverkleurige tafelschuyer
verder af-geveegd, en nog eens omgekeerd en verder geheel leêg geslagen tegen den
rug van den schuyer, ten bate der vogels. Het leeg-slaan-tikje klonk dan door den
buiten-ochtend. Musschen waren het en een enkele vink. Zij kwamen van alle kanten
toegevlogen. Van de groote groene hoogten van de wegboomen, van de bruine
beuken, acacias en hulstboomen, links en rechts van het fuchsia- en
geraniumperken-doorboorde grasperk voor het huis.
De musschen hebben geen armen en handen. Zij staan op hun achterpooten, dat
tevens hun eenige twee pooten zijn, en met hun snaveltjes pikken zij met den
zonderlingsten doortastingszin en nijdigheid naar het brood. Even als de honden het,
maar geheel anders, hebben, hebben zij een zekere schaamte, van zich te moeten
voeden, véél meer dan menschen. Waarschijnlijk wijl zij heiliger zijn; maar om die
schaamte, - of door kriegelheid hierover, dat zij zoo hongerig zijn, doen zij het
inpikken dan maar driftig en snel. Of zijn zij alleen schuw omdat het in de buurt der
menschenwoning gebeurt? Neen, want waarom voederen zij hun jongen, in de nesten,
zonder van bespieding te weten, dan ook met de gejaagdheid, waarmede een mevrouw
aan een station haar zoontje een buffet-appelbol toedient?
De musschen pikken dan, fladderen weêr op en weêr neêr en de moeders ledigen
hun puntige snavels in de kleinere snavels der nòg niet lang geleden geborenen. Soms
strijkt er een groote neêr bij een groote kruimel, pikt daar eenige malen stukjes uit
om hem vervoerbaar te maken, vliegt er een eindje mee buiten den algemeenen
pikkerskring, en pikt daar voort, nijdig zoo lang de kruimel niet zóo klein is dat hij
hem in één laatsten hap geheel verorberen kan, onmiddellijk waarná hij er niets meer
aan heeft.
Soms strijkt in langzame vaart een groote zwarte vogel, met oranje snavel, tusschen
de musschen neêr, die op 't zelfde oogenblik in allerlei richtingen schuin op en weg
vliegen. De groote zwarte is geheel alleen te midden aller kruimels. Langzaam
verspringt hij naar een grooten kruimel met iets vets er aan. En met bedaard dalen
en rijzen van zijn halsje en kop verorbert hij hem in enkele pikkingen, terwijl de
musschen inde rondte knorrig tjilpen, verborgen in de boomen.
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Kiezel is iets zeer goeds in een tuin. Niets is zoo mooi bij een huis. Noch gras, noch
zand, donker geel of bijna wit, noch aarde, noch asphalt, noch stoepsteen, noch keyen,
noch klinkers, noch tegels, noch roode steenen, noch grint, noch riviersteenen,
grootere, noch lei- of andere bergsteen of zandsteen, noch ook een mengsel met
schelpen of schelpen alleen.
Kiezel in den tuin heel ver af van het huis is niet zoo mooi. Maar kiezel langs de
boomen, vlak bij het huis en langs het huis. Allemaal ronde steentjes van de grootste
zindelijkheid, van verschillende grootte, en van verschillende blankheidskleur. Geen
steen is zoo prettig om te voelen met de hand. Maar als zij daar in lange vlaktetjes
uitliggen! Er gaat dan een statige reinheid van uit, die de nabijheid van iets zeer goeds
en moois, van iets innig goeds en waarvoor men daarom eerbied hebben moet, doet
gevoelen. Er blinkt van den kiezelgrond iets op. Tusschen de blauwe lucht en den
kiezelgrond is een weêrkaatsing, is een fijn en nauwlijks opmerkbaar waren van ijl
metalen schijn in de luchtruimte door dat de blanke van rondheidjes in elkaar gelegde
grond opschijnt naar het luchtblauw en het blauw licht van de lucht neêrschijnt naar
het uitgestrekte heel licht bruine, heel licht grijze, heel licht blauwe en naar het witte
blanke.
In de stad word je meestal niet verschoond na een wandeling maar des
Zaterdagsavonds. Je krijgt een als een blad papier zoostijf en bij hetgloeyend
kachelbuikje heet gemaakt hempje aan. Je ziet dan je eigen buikje met het zeer
verwonderende navelmerk. Je lijkt dan op het eenige andere kind, dat je ooit bloot
zag, het kind Jezus van de platen.
Ik zou zoo gaarne in 't oneindige door vertellen van Hilversum. Ja; ja, omdat mijn
gedachte daar zoo graag verwijlt. Ik geef ook het meest om kinderdingen. Er is daarin
iets abnormaals. Dat ben ik met u eens. Er is daarin iets abnormaals. Maar alleen
aldus begrepen, als ook de geheele kunstenaarsnatuur en de geheele kunst iets
abnormaals is. Maar eenmaal de kunst en de letterkundige kunst geaccepteerd en ons
daarin begeven hebbende, is de kindertijd daarin de hoofdzaak. Evenals de kunst de
weêrspiegeling van het leven en dus iets minders dan het leven is, is het kind de
onvolgroeide mensch en dus iets minders dan de mensch. Maar evenals voor hem
die gaarne leest, denkt en mijmert en gevoel in zich gewaar wordt, de weêrspiegeling
van het leven mooyer is dan het leven, is voor den idealistischen teêrhartige het kind
het menschenideaal, de mensch vóor zijne vergroving. In het kind vindt men den
geest, die de ‘menschheid’ - in het bewustzijn van haar met wijsbegeerte uitgeruste
deel, - slechts in een enkelen bloeitijd van haar levensgang heeft gevonden.
Boven de heiden, boven de bosschen er om heen, en boven de dorpsboomen van
Hilversum waren en bewogen de luchten met de lichte tinten in het grauw en zwart
hunner vlakke wolkeloosheden en met de vormen
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en witte, grijze en grauwe, 's avonds soms rood en roze aangedane, kleuren hunner
wolken. Al die ‘hartstochten’ en verwikkelingen bij de groote menschen, vindt gij
dat mooi, zóó mooi als het kinderleven? Alleen de menschen, die een maatschappelijk
fraai leven weten te spelen alsof het een kinderspel ware, zijn bijna zoo mooi als
kinderen. Zoo is de staatsman Theodoor Heemskerk, wellicht de schoonste
Nederlander. Ik geef u toe, dat dit dwaas klinkt, Maar het is zoo en ik meen het
waarlijk. Hebt gij nooit gezien, dat Heemskerk, blauw, blond, rose, rood en blank
gelijk het Hollandsche landschap is, en hij door de binnenzon van zijn gemoedsgeest
wordt doorschenen zoo, dat hij er uitziet, als een prachtige in den mildsten zonneschijn
gerijpte vrucht? Hij ziet er uit als een constant gelukkige, niet, zooals Richard Roland
Holst dikwijls, als iemand, die extatisch gelukkig is; maar als iemand wien zijn geluk
minder bewust wordt doch die het ononderbroken door en door héeft. Het geheele
leven door.
De humor van Heemskerk, de ironie, die bij hèm gul is, komt als een gewone en
blijde gift tot zijn medemenschen, als een schoonheidsvlekje op een warm-gele, zacht
rood doorbloosde, peer. Hij is daarbij, zoo niet daarenboven, het type van een
Hollandschen gentleman. De meeste Hollandsche gentlemen zijn imitaties van
buitenlandsche gentlemen. Maar in Heemskerk is de volkomenheid van aard
doorweven met een tegelijk natuurlijk gegroeid en alleen Hollandsch gentlemanschap.
De fijnste Venetiaansche bankier, dien ik zag, haalt, alles samen genomen, niet bij
deze Hollandsche volmaaktheid. Hij ziet er niet uit als een mensch van ouden adel,
niet die zeer edele ras-gegevens; maar hij is ons lieve Holland in een zijner hoogste
verschijningen, de hoogere burgerij, gelijkend een korenveld onder blauwe lucht,
waarin klaprozen staan en toevallig honderden ponden kersen verloren liggen.
Ik weet, wat ik hier zeg, al buíten-gewoon zeker, omdat ik dit alles eens aan hem
zag vóor ik hem herkend had.
Richard Roland Holst moge een der meest benijdbare Nederlanders zijn met zijn
schitterende geluks-geslagenheden,- hij is de door Gooizon verlichtte en verwarmde
kunstenaar, de dichter met de zaligheid in de oogen, als een zeldzaam, star als een
ster en vloeibaar als een beeksteen schijnend, bezit; - Héémskerk is de man voor de
stáatsmanskunst. Van zijn zachte onverstoorbaarheid uit, manoeuvreert hij met het
prettige, met het héérlijke poppenspel der wereld. En wat een toon, wat een hooge
fatsoenlijkheid en edel-vormelijke bewogenheid als hij spreekt, bij het graf van den
later in het leven eerst door hem ontmoetten collega Talma of bij dat van zijn
levenslangen geest-gelijke en gemoedsvriend Kappeyne!
Maar wij zijn afgedwaald en hebben van den Hilversumschen kindertijd inbreuken
gemaakt op het later leven. ‘Natuurbeschrijvingen zijn
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afgezaagd’ zeide onlangs een uitgever. Onjuist, vriend! Het is alsof gij nieendet:
‘geen liefde meer in de boeken. De liefde is afgezaagd’.
Mietje van der Vliet, bij jouw wil ik nòg blijven. Ik ben nu in het derde vierdedeel
van mijn leven, dus wil ik lang bij jou blijven, die er den allereersten tijd mijn
kameraad in waart. Ik zal je grafje ook nog wel eens opzoeken en bezoeken. Knielend
zal ik liggen bij je graf en nog eens, na die groote levenstusschenruimte, de gebedjes
herhalen, die ik met je bad voor mijn kinderbed. Ik weet niet precies meer hoe wij
het deden; maar ik weet, dat wij het deden, en op onze knieën allebei. Ik droeg witte
hansoppen voor den nacht. Jij was natuurlijk nòg in je gewone dagkleêren. Ik moest
mijn oogen dicht houden. Waren zij eens opengegaan, dan moesten zij weêr dicht.
Oogen dicht en handjes samen. Kon ik je heele geestje doen herleven. Kon ik het
hoofd-bolletje van je witte muts, dat van fijn gaas was, en de krans van de zeker wel
honderd samengedrongen plooipijpjes er om heen, en het harde, als brosse maar toch
niet brosse, van de keele-banden, doen begrijpen. En de zachte, zeer gebruikt zachte
lichtelijk opbollende streepen, die het goed zelf maakte van de witte rok onder je
japonrok. Mijn leven is nu bijna voorbij; en komt nu het verbeeldingsleven weêr,
dan zal ik, tot mijn geluk, misschien dáarin verloren gaan. Komt dat geestesleven
weêr, opzettend als de avond en zooals de ochtendwolken, en bewegend en vlak
kleurig lichtend zooals de luchten boven Hilversum, dan zal ik wellicht al mijn
philosophie en al mijn neigingen vergeten, en grijpt dat geestesleven mij op zooals
een stervend klapwiekende vogel wordt gegrepen door een opstormende wolkenlucht,
vol avondroodkleuren, grauwe en loodblauwe wapperende-mantelvormen,
doorkronkeld van weêrlicht en doorflitst van laatste zonneschichten uit de huiverend
ruischende boomgebladerten; zooals zulk een vogel, gedragen door de vlagen, zal
ik dan nog een tijd levend blijven te midden van al dat op en neder, heen en weder
gaande en ons verdoovende heerlijke droomerige onaanvatbare ijle. Ik heb wel van
je gehouden, Mietje van der Vliet, ik moet ontzettend veel van je gehouden hebben,
alleen al omdat wij altijd zoo vlak bij elkaâr waren en alles van elkaâr onophoudelijk
aanraakten. Veél is mijn handje in je kleine volwassen hand geweest. Toen, in je
reeds late leven, die nette man verscheen, die geschikte weduwnaar, en voorstelde,
dat hij je bruidegom zou worden,-toen heb je hem, na een korten beraadtijd, dadelijk
genomen. Ik ben overtuigd, dat hij je bij de derde ontmoeting heeft gevraagd en
voordat hij je nog één zoen had gegeven. Hij had immers ook kinderen. En bij ons
waren toen de kinderen ‘op’. Bij ons had je toen geen kinderen meer om mee te zijn,
Mietje, en je hield veel van kinderen. Je hield veel van die kinderen, die je zelf nooit
zou krijgen. Maar wat doet het er toe of men die zèlf gehad heeft, niet waar? Bij het
voorspel en op het oogenblik van het krijgen zelf, maakt het verschil, dat is zeker.
Maar later? Voor héél eenvoudige zielen?

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

136
Zou je héél anders met mij geweest zijn, als je mijn moeder, - niet een buitengewoon
van gevoel vervulde of hartstochtelijke maar een gewone moeder - geweest was?
Ik moet ontzachlijk veel van je gehouden hebben, met de verborgen, ook aan hem
zelf verborgen, neiging van een kind. Toch geloof ik, dat je verhouding tot mij anders
was dan die van een moeder. Maar als zuivere, mededoogenrijke, vriendschap, was
het toch iets in waarde daar wel náást. Was je nooit gevraagd voor dat die late
weduwnaar kwam, of hadt je blauwtjes laten loopen, - blauwtjes laten loopen, om
bij ons te blijven, zooals moeder mij wel eens later vertelde? En kwam die weduwnaar
óók omdat hij wist, dat je een spaarduitje had?
Ik weet het niet; maar van jou was in alle deze gevallen álles mooi.
Van de aarde-paden in den Hilversumschen tuin was er niet één recht. Alleen het
gedeelte van de oprijlaan achter het huis; maar dat was geen pad. Grijs, zwart-of
donkergrijs, waren die paden, soms met bleek-gelen zonneschijn er over, en soms
met heel lichtelijk iets bleek-blauws er over, zeker als er erge blauwe lucht boven
was. De grasvelden waren niet met waterleidingkranen er in, zoo als men later zoo
veel zag, en ook niet zóo kort gehouden als dikke groene tapijten. Het gras werd
matig kort gehouden en dat het niet zoo heel kort was, maakte het interessant aan de
randen der paden. De padaarde aan de grens van het pad en de grasplanting, was daar
soms dóor ónder de er schuin stijf over heen staande of er rondend over heen gebogen
grassprieten, en paardebloemen en halmen waren er tot aan den uitersten rand. Soms
kwam er een grasmaayer, - niet de tuinman - die een zeer vreemde verschijning
uitmaakte voor een kind. Het was heel iemand anders dan de stemmige tuinman
Breyer en zijn zoon, beide in donkere broeken en vesten, blauwe slappe
hemdsmouwen en blauwe slappe hemdsborststukken zonder dassen, met zwarte
petten en klompen. De grasmaayer was een zonderlinge bonte vreemdeling, in zijn
oogen had hij iets, vooral in de groote dooraderde plekken blauwig wit onder de
appels boven de bloederige onder-oogleden; en in de oude lappen met bleeke roode,
gele en blauwe kleuren, die zijn das waren, en aan zijn lendenen zichtbaar werden,
- alsof er het ongetemde en tot roekloosheden zonder grenzen in staat zijnde
raskarakter van een woonwagenbewoner of van een landman uit verre streken uit
een sprookje gecondenseerd in hem was. Hij werkte met een zeis, dat een gevaarlijk
werktuig is. Als de kleine kinderen daar te dicht bij komen, worden zij zoomaar
afgemaaid van hun voeten. En zoo'n man moet heel voorzichtig te werk gaan. Eens
had een grasmaayer door onvoorzichtigheid zich zelf afgemaaid.
Soms kwam er een kunstenaar de oprijlaan achter het huis ingedrenteld. Het was
Jan Jaspers, de harmonicaspeler. Heelemaal niet woest, maar
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eerder met iets meisjesachtigs in zijn mannenkleêren: groote zwarte oogen, zijn haar
in zwarte krulletjes tot halverwege de ooren langs zijn bleek gezicht. Hoe vreemd,
hoe van alle andere dingen, die verrassing genoemd worden verschillend verrassend,
was dat, wanneer plotseling, buiten, ja daar buiten, in den tuin, in de laan, zijn spel
begon. Vooral als het eens opeens begon terwijl je in huis was - in de groote stilte
van ‘buiten’-en je hem dus niet eerst had gezien. Hij had gestudeerd, of zich onder
een Hilversumschen musicus geoefend op kosten van vader, die, zoo als ik later
hoorde, een idealist was.
Moeilijk is te definiëeren wat eigenlijk datgene is, dat je aan iemand ziet, en dat
je dadelijk hem voor een kunstenaar doet houden, iets, dat, niet alle, maar sommige
kunstenaars hebben.
Aardig is de beteekenis, die eenige woorden voor kinderen hebben en hoe het
daarmee gaat.
Bij voorbeeld: een ‘verrassing’. Nú nog altijd is een verrassing geheel iets anders
voor mij dan eenvoudig iets, het een of ander, dat je verrast, terwijl dat zelfs niet
eens blijde verwonderen behoeft te zijn, maar zoowel een gebeurtenis als een
voorwerp zoude kunnen zijn, waaraan je niet gedacht had of dat je niet meende te
ontvangen.
Op de vertrouwelijkste plaats in mijn geest brengt het klankengroepje ‘verrassing’
nog steeds geheel iets anders te weeg. Het is dat denkgevoeltje uit den eersten
Hilversumschen tijd, dat daar nòg altijd op zijn gemak woont.
Mijn eerste verrassing was, meen ik, een zak rozijnen. Het kan ook een zak flikjes
geweest zijn. Het was in elk geval iets donkers en heerlijks in een feestelijke jurk.
Ik wist natuurlijk niet wat verrassen was. Ik wist ook wèl, dat dit dingen, die men
rozijnen noemt, waren. Maar buitendien, of in de eerste plaats, was dat, voor mij
zijnde, bizondere, dat daar lag, een: ‘verrassing’.
Nog altijd voel ik, bij het woord ‘verrassing’, in de eerste plaats, een voorwerp,
een voorwerp, klein in een kamer, zacht en hard en een dof glanzend stukje massieve
prettigheid.
Wanneer ik als auteur schrijf: ‘die concert-praestatie was voor mij een verrassing’,
doe ik gemáákt, ‘vormelijk’ (zooals overigens ook góéd is), maar intiem gezien
misbruik ik een lief denkbeeld.
Weet gij wel, dat de stofwolken zoo aardig deden op den 's Gravelandschen Weg?
Soms kwam er, in een nabije verte, eerst een van rechts, bol en laag, als een groote
bal met aanhoudend verstuivende omranding. Hij was in de schaduw, dus was hij
grijs blond. Maar hij rolde voort en hij kwam in de zon en wat werd hij daar? Dan
werd hij heel licht goud blond! Daarnaast, even meer achterwaarts misschien, kwam
er een van links, die
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bij de rechtsche behoorde, die kwam nog eerder in den zonneschijn, en werd zilverlicht
doorpoeyerd grauw. Zij gingen aan iets vooraf, zooals zij buitelend en ijlend
aanschoven, maar dat was eerst niet zichtbaar. Even daarna kwamen, hoog boven
den weg, in het midden tusschen de stofbommen, glansen en schitteringen te zien.
Tusschen hel weêrlichtende kleine plekken aan de hoofdstellen, onder en voor zachter
fonkelende banden, onder de schuine fontein-worp van de witte zweepkronkeling
vóor de aandraayende wielen-sterren, de bruine paardenkoppen met de zachtharige
witte middenbanen in 't midden boven de gesperde neusvleugels van zacht donker
edel leder. Daar boven en boven de draf der naakte paarden in hun kastanje-bruin
satijnlederen huiden, de bleek-beige, laarzenkappen en kniebroeken, de blauwe
bokjassen en de kokarde-hoeden met hun geelen band van het koetsier- en
palfrenierpaar. En binnen, in den open bak van donker beige, boven de zwarte spiegels
der schot-paneelen, in een nest van paarse en zwarte veêren en kant en glanzende
zonneschermdakjes, zacht en rustig de oude vrouwen, - de dames van ‘Wisseloord’.
Tot eene kleine verte achter het rijtuig bleef de beige stof boven den weg hoog
staan, op plaatsen door een gulp zich in de stof bleek verzilverende zonneschijn, die
tusschen de boomen van ‘Lindenheuvel’ door kwam, doorwoeld.
Maar dit was niet mijn relatie tot de stof. Ik zag veel gras, aarde en kiezelsteenen;
maar de stof zag ik ter nauwernood even, als ik er eens over hoorde spreken,
waarschijnlijk omdat de stof hinderlijk was. Toch zag ik de stof wel; zelfs als het
woei heel alleen op de wegen, een stofbui, die oprees, en in de hoogte schuin werd
en met deinende en dartelende wendingen; als een stoffelijk gejuich, dat van den
grond opkwam. Kijk wat een stof! Wat een stof! Kijk, wat een stof! Daar naast zijn
de boomen naar de hoogte met hun in bladerenmenigten zich ophoudende kleur van
groen.
Afgekant, gekarteld, kantachtig, bladerengroen naast wemelend en edelsteenachtig
luchtblauw. Groen en blauw staan wel goed naast elkaâr! Het groen der boomen is
verlicht en het luchtblauw is van licht. Het is niet prachtig; maar het is mooi. Een
boom met luchtblauw-gebladerte met op elk blad een daar gegroeide parel, naast een
smaragd-groene lucht, zoude prachtig zijn.
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Kroniek.
Boekbespreking.
C.S. Adama van Scheltema, Kunstenaar en Samenleving, De Plaats van
den Kunstenaar in zijn Volken zijn Tijd van 500 vóór Christus tot op onze
dagen, Rott., W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Mij., 1922.
Een hoogst verdienstelijk boek. Dit om te beginnen. Ik schaam mij, dat ik het nu pas
aankondig; het is al meer dan een jaar geleden verschenen. Ik had er veel blijder mee
behooren te zijn, ik had er onmiddellijk op moeten wijzen als op een zeer belangrijke
bijdrage tot onze kennis, ons begrip vooral, van de verhouding tusschen kunstenaar
en samenleving zoowel in onze eigen als in vroeger tijden, tot ons begrip, vervolgens
ook, van kunst in het algemeen, kunst in haar oorzaken, kunst in haar werking en
invloed. Alle hollandsche kunstenaars en kunstlievenden moeten Scheltema's boek
lezen; wie het koopen kan, die koope het. Al was het maar alleen omdat men zulke
uitgaven, waarbij de firma Brusse in geen geval veel garen spinnen zal, moet steunen.
Dat zij mogelijk zijn, in dezen tijd van malaise, platte zelfzucht en onverschilligheid
voor het ideëele, is een troostrijke gedachte.
Aankondigen - ook nu nòg; zij het dan veel te laat - wil ik K u n s t e n a a r e n
S a m e n l e v i n g ; van beoordeeling kan geen sprake zijn. En dat eigenlijk niet omdat
ik dit boek zoozeer wetenschappelijk achten zou en zelf geen man van wetenschap
ben. Want erg wetenschappelijk vind ik het geenszins. Zuiver wetenschappelijk werk
onderscheidt zich, naar mijn voorstellingen, in de eerste plaats door strenge
objectiviteit - iets waartoe een geest als die van Scheltema geen uur-lang in staat is
- en in de tweede door naspeuring van gegevens en bewijsstukken tot in de bronnen
zelf. Ook dit deed Scheltema.... alleen in zijn laatste kapittels, bij het schrijven
waarvan zijn bronnen letterlijk om hem heen borrelden. Overigens bevat dit boek:
beredeneerde, liever gezegd: be-causeerde compilatie. Ook K u n s t e n a a r e n
S a m e n l e v i n g , als Scheltema's I t a l i ë , is een causerie, een levendige causerie;
daardoor juist, ik haast mij het erbij te voegen, daardoor juist zoo leesbaar, zoo
onderhoudend zelfs. Het is dilettantenwerk, maar van een zéér belangstellenden, zéér
ijverigen en voortdurend geestig-levend-blijvenden dilettant.
Een standaardwerk over dit onderwerp - maar dat zou immers een werk in minstens
tien kwarto deelen moeten zijn! De plaats van d e n k u n s t e n a a r (d.i. van den
schilder, den beeldhouwer, den bouwmeester, den kunstnijvere, den musicus, den
tooneelspeler, den dichter, enz.!) in ‘zijn volk’ (d.i. in alle ‘volken’) en ‘zijn tijd’
gedurende bijna 2500 jaar! Het is enorm. Scheltema heeft wat aange-
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durfd! Wijselijk deed hij maar hier en daar een greep - het zijn de, voor ons althans,
belangrijkste volken en tijden die hij koos - zelf spreekt hij ook herhaaldelijk van
‘deze opstellen’. Inderdaad, dit boek is een bundel, een verzameling schetsen van
kunstenaarsleven, gezien van den maatschappelijken kant. Maar is dat niet genoeg?
Mocht men méér verwachten van een, ook overigens immers nog zeer levenden en
werkzamen dichtergeest? Nogmaals, Schelte ma heeft dit dan toch maar aangedurfd.
Laten anderen zijn werk maar aanvullen, completeeren - gesteld dat iets volledigs
op dit gebied mogelijk zijn zou - laten anderen maar dieper snuffelen, hij het eerst
heeft, in vele richtingen van dit ontzaglijk terrein, den eersten gooi gedaan.
‘Oppervlakkigheid’ is een begrip, dat natuurlijk bij tijd en wijle in ons opkomt onder
het lezen van een boek als dit - toch mag men den schrijver daar geen verwijt van
maken. Tot op de diepten door te dringen was bij dit onderwerp, en dit bestek, een
fatale onmogelijkheid.
Vraagteekens - er staan er vele in mijn exemplaar, en van mijn hand, in Scheltema's
boek. En, vind ik er den tijd voor.... de lust bestaat zeker in ruimer spreekzaal, dan
deze K r o n i e k vormt, op dit boek, dat mij van internationaal belang lijkt, terug te
komen. In détails kan ik mij hier niet begeven. Dus zij mijn eenige aanmerking er
een op het boek als geheel. Het lijkt mij n.l., voor zijn soort en bedoeling, té subjectief,
te veel doorspekt met persoonlijke critiek. Critiek ook op het werk en het karakter
der genoemde kunstenaars. Ik weet wel: Scheltema blijft Scheltema, de opgewekte
mopperaar; hij kan het blijkbaar niet laten. Maar ik vind dat jammer. Zijn
ongemotiveerde aan- en uitvallen, zijn schamperheden tegen beroemde en geliefde
artiestenfiguren, hinderen, en ze waren hier toch wel allerminst op hun plaats. Eén
voorbeeld zij mij veroorloofd. Op blz. 428 over onze Breero sprekend, zegt S. ‘Maar
hij steeg toch niet boven zijn maatlooze rederijkersverzen, gelijk hij niet boven de
‘min’ kwam, waarbij ‘Trijn Jans’ en ‘Bleecke An’ hem misschien mede zoo vroeg
in het graf hebben geholpen.’ Bij deze plaats schreef ik in margine het woordje ‘foei!’
Zoo spreekt men niet over zijn meerderen! Breero niet boven de louter zinnelijke
liefde, de ‘min’, Breero's verzen rederijkersverzen? Meening tegen meening: het
bekende ‘amoureuze lied’ van Gerbrand Adriaanszoon, dat aanvangt met ‘Waar is
nu dat hart?’ acht ik het schoonste mannelijke- minnedicht ooit in het nederlandsch
geschreven. Wie onder ons evenaarde zulk een forschheid gepaard aan zúlk een
innigheid?.... Een monument van mannenliefde!
Weet gij nog, Scheltema, wat gij eens schreeft in uw boek I t a l i ë , over ‘het vlekje’
in de schoonheid, het vlekje - dat gij altijd het eerste zaagt? Welnu, ik wensch uw
K u n s t e n a a r e n S a m e n l e v i n g een nieuwen druk, en dan zonder zulke
hinderlijke vlekjes.
H.R.
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J.P. Zoomers - Vermeer. Het Boek van G ijs, Amsterdam, Uitg, Mij. De
Gulden Ster, z.j.
De naam van mevrouw Zoomers-Vermeer is, als ik het wel heb, nog niet zoodanig
bekend, als hij wel verdiende te wezen - al zij er onmiddellijk bijgevoegd dat dit
voor den criticus geenszins een verschijnsel is dat zijne bevreemding zou kunnen
wekken. Deze schrijfster toch zal hem terstond voorkomen als eene, die al heel weinig
eigenschappen bezit om een uitgebreiden lezerskring aanstonds te kunnen behagen.
Zij schijnt namelijk veeleer eene van die meer-rustige, voor het groote, om niet te
zeggen monumentale, aangelegde vrouwelijke schrijversnaturen, die in onze literatuur
van den laatsten tijd weliswaar zeldzaam, maar voor den ontwikkelden lezer, voor
lieden met smaak en begrip, niettemin hoogst welkom zijn. Reeds in H e t b o e k
v a n K o o s j e , vroeger te dezer plaatse besproken, viel die rust en evenwichtigheid
in haar beeldend vermogen op te merken en een zekere, om het eens deftig te zeggen,
cosmopolitische zin voor onbevangen realistische behandeling van maatschappelijke
problemen. En wat bijzonder opvalt, dat is de geestelijke voornaamheid, die haar de
goedkoope extase van zuchten en steunen bij het lijden harer figuren doet versmaden,
en zich vol innigheid en meegevoel geheel doet overgeven aan eene soms mannelijk
krachtige beschrijving eener liefdevol waargenomen werkelijkheid -: slechts trekt
daarnaast nog de aandacht behalve haar zin voor het reëele, de beheersching waarmede
zij een lichten weemoed soms nauw merkbaar in den schijnbaar onbewogen
verhaaltoon doet dóórklinken.
In al de genoemde werken vertelt de schrijfster veel van kinderen en het is allicht
geen uitspraak die treffen zal door oorspronkelijkheid, wanneer ik beweer, dat, in
onze moderne literatuur, slechts weinig schrijvers gebleken zijn van kinderen
overtuigend te kunnen vertellen. Dit is.... misschien juist geen tekortkoming. Dus
meer bedoeld als de eenvoudige vaststelling van een feit, dat niemand zeer behoeft
te verwonderen. Kinderen immers zijn geen... realiteit. Zij zijn onze droom, en onze
hoop, en ons visioen - en dit is oorzaak dat er zoo weinig boeken zijn, die uitmunten
door overtuigende kinderbeschrijving. Velen, die over kinderen schreven, hebben
allerbeminnelijkst over kinderen gelogen, en met quasi bewogen hart wat over
kinderen gebabbeld. En indien blijkt dat juist dezen dikwijls meer ‘succes’ hebben
dan een gewetensvol schrijfster als mevrouw Zoomers-Vermeer, dan behoeft dit
alwéér géén verwondering te wekken: juist op het stuk van kinderen immers is een
oppervlakkig publiek geneigd den schijn van wat week en vriendelijk gebazel te
verkiezen boven de niets verhullende beelding van het schokkende Wezen.
Kinderkenner is, naar mijne opvatting, Ina Boudier - Bakker - kinderkenner ook,
nu, is gebleken mevrouw Zoomers-Vermeer. Dit wil echter
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niet zeggen, dat ik minder waardeering voor haar groote-menschenfiguren hebben
zou: met ontroering denk ik terug aan de sober geteekende tragische figuur der moeder
van Gijs, een brok literaire beelding, die mij deed denken aan de ruige kracht van de
Duitsche teekenares Käthe Kollwitz. Hoe schoon is deze moeder uit het volk - hoe
meesterlijk is b.v. dat bezoek van deze verworpene bij den jongen dokter!
Verwonderlijk is, dat deze schrijfster, die zóó voortreffelijk kinderen beelden kan,
ook typen beschrijft als b.v. dien groot-duisterling, die voor het plegen van
tegennatuurlijke handelingen bij avond knapen in zijn huis lokt. En weer heel anders:
de baas van den hondenkelder, die ‘eigenlijk dominee had moeten worden’, de
verdwaasde zatlap met zijn tuighuis vol texten! Als de honden behoorlijk bebijbeld
en betext zijn, krijgt zijn onderkomen schrale vrouw eene beurt: ze reikt hem koffie,
terwijl hij 'n hond besmeert:
‘Gij zijt de bloem des velds - en uwe schoonheid is eeuwiglijk. Ziet toe, dat gij
niet begeert uws naasten man! Wij drinken, wij eten, wij nemen ten huwelijk en
worden ten huwelijk gegeven. Overtreedt de geboden Gods niet! En nu bid ik u,
uitverkoren vrouw: geef me 'n halfje!....
‘Als zij hem het glaasje cognac in de hand had geduwd, bekeek hij het tegen het
licht en was ineens in het evangelie van Johannes.
‘En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus: er is geenen wijn. Jezus zeide:
vrouw wat heb ik met u te doen? En daar waren watervaten die zij vulden tot boven
toe en hij zeide: Schept nu en draagt het tot den hofmeester! Zij droegen het, en als
nu de hofmeester de vaten opende was het klaren wijn geworden. Santjes!
‘De honden om hem heen keken hem met groote, vragende, ook wel weemoedige
oogen aan. Voor 't raam in 't krottige voorwinkeltje miauwden in een hok met zaagsel
twee katten en zette ineens een kater zijn vreeselijke keel open. Ja, dien kater moest
ie nog.... en de wijfjes zaten er zoo dichtbij.
‘Ik ben de weg, en de waarheid en het leven, en de wind blaast waarheen hij wil.
Wandelt niet in duisternis! Nicodemus, steek me de pijp es vol en aan. Dat jochie
heeft plezier - nou, janken is voor de boozen. Ende versaagt niet zoo gij vreugde
kent. Ik kom niet met de roede, maar met zachtmoedigheid.’
Gijs had er plezier in. Als hij kon liep hij naar Nico in de hondenkraam..
Dat mevrouw Zoomers er reeds geheel zou zijn, onderstelt zij vermoedelijk ook zelf
niet - te zeer immers blijkt het haar om het wezen te doen.
Moge zij geheel zich zelf vinden - het zal groote winst beteekenen voor onze
letteren.
D.TH.J.
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Henriette Mooy, Schakeeringen, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1922.
Dit werkje heb ik met echte vreugde gelezen. Er is iets onweerstaanbaars in, iets
waaraan men zich gaarne overgeeft. Er is een zekere eigenaardige levensbewogenheid
in tot uitdrukking gebracht, de snelle bewogenheid van een vrouwelijk, nerveus en
dichterlijk wezen. Men herkent in ‘Schakeeringen’ het zéér snel wisselende van een
nerveus temperament, dat zijn eigenlijke stemmingen toch weer put uit het gevoelig
aanschouwen der verschijnselen en die een verrassende en gelukkige wijze gevonden
heeft om die vlugge en soms wat onrustige cadans tot uitdrukking te brengen.
De schrijfster toonde dezelfde kwaliteiten reeds in haar beschrijving van een
achtdaagsche wieltocht, waar al de teedere accentjes, de luchtige, wiekende en plots
dieper doorbrekende emotietjes zoo uitnemend werden verklankt.
Mij lijkt spontaniteit wel de meest aantrekkelijke eigenschap van dit werk. Een
spontaan ondergaan en een spontaan zich vormen van het beeld waarin de ondergane
emotie het meest direct, als een kleine speer zoo raak zich beweegt. Dat is
karakteristiek voor het werk van Henriette Mooy - haar werk lijkt een fijn gespeel
met lichte speren - Het heeft iets heel jongs over zich, iets dat jong blijft, ondanks
verkregen levenservaring - iets waardoor het uitgebeelde een oogenblikkelijk en
aangename, zinnelijke uitwerking heeft, alsof men om zoo te zeggen, zon ziet blinken
en lentegeur proeft.
Van de in dezen bundel verzamelde verhalen vind ik misschien daarom het laatste,
‘Een morgentje te Napels’ het best, omdat daarin bovengenoemde eigenschappen
het sterkst tot hun recht komen. Want daarin zijn vooràl zoo voortreffelijk gegeven
al die kleine, half zintuigelijke, half geestelijke gewaarwordingen, die opgolven en
weer wegebben in het gemoed van de ‘ik’ - die, in Napels ontwakend, na een lange
vermoeiende reis, in de overgevoeligheid van moeheid en hoofdpijn, de nieuwe
schoonheid van het land met teedere en zwakke belangstelling éérst, later met steeds
groeiende vreugde aanschouwt. Daar staat de jonge vrouw, verlangend en toch
eenzaam, vermoeid en toch hunkerend tegenover het groote, blauwe en onbekende,
tot ten slotte de gezonde blijdschap overwint en er alleen nog blijft de zachte
tempering van kort te voren geleden pijn - die zoo schoon soms en veredelend over
den dag hangen kan en het oogenblik kan maken tot een wedergeboorte.
Hier, in de echt vrouwelijke en tegelijk reeds objectieve, scherpe gewaarwordingen
leeft dit wat Henriette Mooy voor ons tot een verschijning maakt. Of in de toekomst
groot werk van haar te verwachten is - wie zal het zeggen. De voorspellende gegevens
liggen in wat zij schonk nog
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niet voorhanden. Bij haar is alles fijne toets en korte klank - het breedere, het
bouwende lijkt voorloopig nog afwezig. Ook heb ik kort geleden iets van haar hand
gelezen in een tijdschrift dat, naast de zoo zeer aantrekkelijke eigenschappen, naast
de heldere, geestige flitsen, iets in zich borg, dat op een gevaar duidde - iets als een
te zeer vertrouwen op dit aardige maniertje, dat leuke, branieachtige; dat
haaltjes-en-vegen-systeem, die uitroepen en opstapelingen van woorden. Openlijk
heeft zij van Deyssel als haar leermeester erkend. En men voelt hem herhaaldelijk
achter dit werk staan. Zijn geest heeft de schrijfster gretig en bewonderend
ingedronken - waarschijnlijk, of liever heel zeker, omdat zij er zich aan verwant
voelde. Van Deyssel gelijkt zij voornamelijk zéér in dat heel voorzichtige, als op
sluip voeten tastend gaan naar dàt woord welk hij het schoonst, het waarst, het
treffendst acht - die langzame, triomfeerende greep naar het duidende, liefkoozende
woord. Ja, Henriette Mooy ook liefkoost de woorden. En toch is lang niet alles perfect.
Zij heeft daarnaast ook het echt-vrouwelijke, sneller-voldane.
En toch, hoe frisch, hoe levend is het werk van deze schrijfster, al is het nog maar
beperkt. Wel zijn er aanduidingen in van een geest die naar dieper waarde, dieper
aanschouwing streeft - doch beseft men tevens niet het gevaar dat, waar dit groeien
mocht, het andere nauwelijks gehandhaafd kan blijven? Dit is een talent dat in de
toekomst uiterst broos zou kunnen blijken.
Laten wij niet profeteeren. Lees en lees nog eens het alleraardigste ‘Jan Mees’ dat heerlijk-fleurige, stil-droevige verhaal, en lees ook ‘Voorjaar’ met zijn
warm-menschelijke en edele accenten. Het meest dichterlijke is toch misschien wel
‘Gerard de Jong’. Bij dit verhaal zou men misschien de opmerking kunnen maken,
dat Henriette Mooy zich ook moet hoeden voor nerveuze exaltatie. Wel is waar is
in Gerard de Jong die grens nergens overschreden, maar wij voelen hoe zij die nadert.
De liefde in haar jongen, krachtigen, puren vorm, in haar ontwaken, is wel heel innig
en suggestief in dit verhaal uitgebeeld.
Alleen het slot - daarin gelooven wij niet geheel. Iemand met de zielekracht, het
warme hart van een Gerard de Jong zal, ondanks de diepe afgrond van leed waarin
teleurgestelde en gehoonde liefde hem stort toch - hij is nog zoo jong, achttien jaren
misschien! - nog wel eens opgroeien tot een nieuwe illusie. Wij nemen niet aan wetend hoe zeer het leven zich hernieuwt - dat ‘de blijheid van zijn jeugd tot in den
wortel geknakt was’ - dat hij ‘duldde en zweeg.’
Henriette Mooy hoedde zich voor het overschrijden van een gevoelsgrens. Het
buitensporige is haar kracht en haar zwakheid tevens.
J.D.W.
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Kulturen der Erde, Band XV, Mudra's op Bali, Holländische Ausgabe.
Folkwang-Verlag G.M.B.H. Hagen i.W. und Darmstadt. (‘Ādi-Poestaka’
Uitg. Mij. en Alg. Boekh. 's Gravenhage) 1922.
In tegenstelling met de romantiek van het bedrijvige en opgewekte Balische
volksleven, dat Nieuwenkamp's Zwerftochten en Krause's boek met zijn groot aantal
photo's ons heerlijk voor oogen stelt in de bonte afwisselingen van dagelijksch leven
en grandiooze offerplechtigheden, wil het werk M u d r a ' s o p B a l i , een
verzameling teekeningen van de Zweedsche schilderes Tyra de Kleen naar priesters
bij de uitoefening van hun eeredienst, waarbij P. de Kat Angelino den inleidenden
en verklarenden tekst schreef, - de mystiek geven van het Balisch Hindoeisme. Terwijl
de beide eerstgenoemde prentwerken reeds bij een vluchtig doorbladeren ons een
verheugenden kijk gunnen op leven en werken van het Balische volk, waardoor onze
belangstelling sterk wordt opgewekt voor deze energieke Insulaners, zonder dat het
lezen van het geschrevene strikt noodzakelijk is, vergt het derde boek grondige studie
van het zaakkundig bijschrift, wil men de teekeningen b e g r i j p e n . Hiermee is
feitelijk reeds een oordeel uitgesproken omtrent de aesthetische waarde van Tyra de
Kleen's prenten: zij hebben groote beteekenis in cultuurhistorisch opzicht, maar
missen schoonheid. Zij geven geen artistieke verbeelding van het onderwerp en
ontstonden niet uit de scheppende ontroering van een kunstenaar. De lijn is dor,
zonder rhythme, leeft niet, maar noteert betrekkelijk nauwkeurig het waargenomene.
De teekenares geeft een analytisch verslag van de dingen, maar bouwt de
voorstellingen niet op tot een synthetisch schoonheidsbeeld. De tekstschrijver meldt:
‘de poses, die haar het meest troffen door het schoon van lijnen en houding èn die
haar tevens belangwekkend schenen uit ethnografisch oogpunt, heeft zij voor haar
werk gekozen’. De tè groote belangstelling voor het in volkskundig opzicht
waardevolle der priesterhandelingen is fataal geworden voor het interpreteeren van
het schoonzijn der figuren! De intellectueele bestudeering der karakteristieke standen
van lichaam en handen volgens traditioneel rituaal heeft de vlam van het getroffen-zijn
‘door het schoon van lijnen en houding’ gebluscht. Daardoor voelt men in deze matte
prenten zonder geestelijke verheffing en lijn-charme nergens geestdrift en niet de
weldoende warmte van een bewogen gemoed. ‘Met zeldzamen ijver begon Tyra de
Kleen den moeilijken en ongewonen arbeid; van den vroegen ochtend, totdat de
avondschemer reeds over het erf van mijn woning in Gianjar gleed, werkte zij aan
haar studies naar modellen, die ik als bestuursambtenaar door hulp vooral van den
Regent van Gianj ar I Déwa Ngurah Agung haar kon voorstellen’*). Zeer
geloofwaardig! Maar ijver van de teekena-

*) Overal, waar wij gewoon zijn aan het schrijven van ‘oe’ in de woorden: Boeléléng,
Kloengkoeng, Hindoe etc, zijn die letters vervangen door ‘u’. Is dat door het drukken der
‘Holtändische Ausgabe’ in Duitschland?
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res, steun van den Regent en geduldig poseeren der priesters maken nog geen kunst,
hoe nuttig en noodzakelijk dat alles ook zij. Tyra de Kleen uit het land van Selma
Lagerlöf ontbreekt het - een zeker magistraatspersoon houde het mij ten goede! - aan
phantasie en zij mist het vermogen psychisch het innerlijk van den Balischen padanda
tijdens het bedienen van het priesterdom in te leven. Zij zag den man alleen van
buiten en haar nuchtere lijn constateerde het materieele feit zijner lichamelijkheid,
zonder eenmaal te doen vóelen, dat de officiant door gebed en aanroeping, door de
verrichtingen met de heilige Utensilien en de handhoudingen Çiwa tot nederdaling
zocht te bewegen.
En dat zóó de mudra, de handhouding als openbaring van den goddelijken arbeid
des mediteerenden geestes, kan verbeeld worden in schoon-heidsvorm, toonen de
werken van Boeddhistische kunst, de Pradnjāpāramitā te Leiden en de
Dhyāni-Boeddha's van den Boro-Boedoer.*) Heel wat voorwerpen, staande op een
rarapan (heel laag tafeltje) of doelang (schotel op voet) gebruikt de priester, als hij,
na zijn ritueele lichaamsreiniging, ‘zit, het hoofd even opgeheven, de handen devoot
in den schoot, uitwendig rein en onbesmet’ en treden zal voor ‘Çiwa, zijn God, hem
smeeken neer te dalen en te wonen in zijn lichaam, opdat kracht en heiliging van
hem uitga, opdat hij zelf heilig zij’. Daar zijn de çiwāmbha (wijwatervat), de sesirat
(wijwaterkwast) van den padanda-Çiwa en de gada (knods van Jama) van den
padanda-Boeddha, de schaaltjes voor rijstkorrels en houtpoeder, de ghanta
(priesterschel), het wierookvat en de lamp in de gedaante van een kandelaber, die
van gesmeed koper zijn vervaardigd†). Daar komen dan nog de kleurige bloemen bij,
een deksel van vlechtwerk en voor den padanda-Boeddha nog de badjra ‘een mythisch
wapen, de donderkeil van Indra, een koperen steel, waaraan ter weerszijden 5 bladen
of tanden (Mudra's op Bali pag. 42/43). Welk een prachtgelegenheid de vreugde bij
het aanschouwen van fraaie kunstnijverheids-voorwerpen te vieren in een rijk stilleven
vol lichtspeling op glanzend metaal! Ook deze kans, haar geboden, om te getuigen
van haar smaak voor aardig arrangement en mooie dingen van Balische
ornamentkunst, heeft Tyra de Kleen zich laten ontsnappen! Op al de prenten steeds
weer die armelijke figuurtjes van lamp, wierookvat, çiwāmbha en ghanta. Tegen den
grauwen fond zonder atmosfeer! En wat nog het geval had kunnen verlevendigen,
de opgaande rook, dit ijle, dunne, wazige, vervlietende, is taai, traag van beweging,
een stuk in bochten getrokken lint!
Desondanks moet dit boek belangrijk worden geacht en hebben wij deze
vreemdelinge dankbaar te zijn, dat door haar het initiatief werd geno-

*) Men zie in Leven en Werken, dl. I, 1918 het deskundig artikel van Pr. Dr. M.W. de Visser:
Mystieke Handhoudingen (geïll. pag. 205).
†) Afgebeeld in ‘Zwerftochten’ 1922, pag, 136. Worden uitsluitend gemaakt te Boedagē,
(Kloengkoeng), zie Bali en Lombok, pag.202/203.
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men, een werk te doen verschijnen over den Balischen priester en zijn Hindoeïstischen
eeredienst. Het openbaart veel merkwaardigs van het leven van den Balischen
Brahmaan, wiens ‘huiselijke cultus herinnert aan den ouden Wéda-dienst der Indische
priesters’ en door P. de Kat Angelino scherp wordt onderscheiden van het polynesisch
animisme van den Balischen volksgodsdienst, die aanleiding geeft, naar hij nu niet
bepaald wetenschappelijk-objectief schrijft, tot ‘weerzinwekkende tooneelen’. Daar
hij uit hoofde zijner functie bijna alle dagen verkeerde met de priesters in Tabanan,
Badoeng, Boeléléng, Gianj ar, Bangli en Kloengkoeng en blijkbaar den takt bezat,
om tot een ver trouwelijken omgang te geraken, kon hij in de jaren 1916-'21 naar
aanleiding van hun mededeelingen heel wat gegevens over het priesterleven
verzamelen en kreeg zelfs van den padanda-Boeddha van Batoean wéda-boeken,
terwijl een andere priester hem de door dezen gebruikte mantra's (tooverspreuken)
toevertrouwde.
Van een dezer handschriften gaf de Javaansche geleerde R.Ng. Poerbatjaraka
behalve een reconstructie ook een vertaling.
Zijn aanteekeningen verwerkte P. de Kat Angelino met behulp van de belangrijkste
literatuur (zie opgave pag. 50*) in zeven hoofdstukken. Wie vooral het kapittel
Huisritus bestudeert met voortdurend opslaan van de teekeningen, telkens twee aan
twee denzelfden priester afbeeldend en-face en en-profil, krijgt een helder begrip
van den zin der Mudra's en komt tot het besef, dat bij geen enkel Oostersch volk, 't
welk het Hindoeïsme belijdt, de cultus der ritueele Handhoudingen zulk een
uitgebreidheid kreeg als bij de priesterkaste van Bali.
Vooral de Indologen zullen zich verblijden over het verschijnen van dit
wetenschappelijk waardevolle boek, terwijl ook de Oriëntalisten, die bijzondere
studie maken van het Boeddhisme en Hindoeïsme, het niet kunnen ontberen.
ANNE HALLEMA.

Naschrift.
In verband met de noot, door mij geplaatst op pag. 146 van het Sept. nummer 1923,
verzoekt mij Prof. Dr. M.W. de Visser mede te deelen, dat zijn daarin uitgesproken
vermoeden, als zou Dr, Julius Kurth zelf de Japansche taal niet bestudeerd hebben
en zijn bronnen door Japanners laten vertalen, gebleken is, op een misverstand te
berusten.
Die noot kan daarom vervallen met behoud evenwel van mijn betuiging van
erkentelijkheid voor Dr. De Visser's zorg, aan mijn Sharakustudie besteed.
A.H.

*) Van het artikel ‘Hoe Bali Hindoesch werd en bleef,’ in het weekblad ‘Indtë’ door c.
Lekkerkerker, kon geen gebruik worden gemaakt, daar dit pas in 1922 verscheen.
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Th.A. Steinlen†.
Steinlen is dood - en onze herinneringen gaan weer jaren, vele jaren terug; want al
schilderde hij ook in lateren tijd, al was hij ook socialist met het potlood, voor ons
is hij, en zal hij blijven, de fijngevoelige teekenaar die de eerste jaargangen voor de
Gil-Blas Illustré zoo bij uitstek aantrekkelijk maakte.
Werd niet de Gil Blas in dien tijd gekocht.. voor de platen van Steinlen? Zeker,
Guillaume, Balluriau en anderen teekenden er ook wel in, maar het was toch Steinlen
die er het cachet aan gaf; Steinlen, de kunstenaar wiens hart trok naar de misdeelden,
maar niet met de felheid van een Forain, noch met de charmante poëzie van een
Willette.
Steinlen was realist in zijn werk. Hij gaf het Parijs van die dagen, het leven op
Montmartre, de Zondagen op de fortifications, de buitenwijken met hunne ongure
typen, hunne apachen. Hij teekende de midinettes die gearmd hun magazijnen verlaten,
en de waschmeisjes met hun groote manden, en de loopstertjes der modistes.
Wat hij gaf was.... journalistieke prentkunst, d.w.z. het waren vlugge, rappe notities,
meest van het leven op straat, bladen uit het schetsboek van een teekenaar die overal
en altijd zijn papier en potlood bij de hand heeft. Een kunstenaar die niet wacht op
een inspiratie, maar overal waar hij loopt, zit, of staat, iets van zijn gading vindt,
omdat alles hem boeit, omdat het om hem heen zich bewegende leven hem telkens
opnieuw interesseert.
En Steinlen zag een aparten kant aan dat leven, en dat ook gaf aanzijn werk zoo'n
bijzondere bekoring; het was soms fel, soms wreed, soms scherp, maar het was nooit
ordinair, gemeen of weerzinwekkend. Er zat, ondanks de tragedie van het onderwerp,
steeds een echt menschelijke liefde in voor zijn sujetten.
D i t juist onderscheidde hem van de vele andere illustratoren van het groote
Parijsche leven uit die dagen. Hij hekelde niet, hij gaf niet met zeker cynisme de
droeve werkelijkheid, hij gaf niet het rauwe, ongure der alcoof-geheimen.... hij
beeldde het leven uit, maar met een blik van oneindig medevoelen vooral voor de
misdeelden en de door het leven verstootenen.
Hij bleef met zijn ruime hart, dat hem boven de vooroordeelen van de wereld
plaatste, in ieder menschelijk wezen den mensch, in iedere nachtvlinder of straatmeid
- het meisje en de vrouw zien En toch moraliseerde hij niet, noch was het
sentimentaliteit die zijn werk beheerschte; maar hij b e g r e e p het leven, hij doorzag
en doorvoelde de vele oorzaken die tot misdaad, ontucht en maatschappelijke
afdwalingen kunnen leiden, en dit maakte hem vergevensgezind tegenover zijn
sujetten.
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‘SI, ENCORE, ON AVAIT TOUJOURS DU BEAU TEMPS’.
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‘ZACHARIA,’ MUURSCHILDERING VOOR HET STADHUIS TE ROTTERDAM.
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Daardoor ook waren zijn illustraties, bij dikwijls wat ongure verhalen in de Gil-Blas,
bijna nooit aanstootelijk; over de meest ruwe dronkemanstafereelen, bordeelscènes,
tingel-tangel-interieurs hing steeds een waas van liefelijke poëzie. En toch schuwde
hij niet den vinger op de wondeplekken in de maatschappij te leggen; wanneer hij
bijv. een verloopen ouden heer teekent die profiteert van de jeugd, onschuld en de
finantieele omstandigheden van een jong meisje, dan is dit niet voor hem een geval,
zelfs geen weerzinwekkend geval, maar gaat heel zijn sympathie uit naar het, zij het
dan ook ietwat perverse, frêle meisjesfiguurtje.
In zijn affiches, in zijn prenten voor de Chambard Socialiste is hij dan ook zeer
zelden fel en propagandistisch; hoewel zijn overtuiging den kant van het socialisme
uitging, was zijn aard, zijn menschelijke liefde te groot om van hem een hartstochtelijk
geeselaar der maatschappelijke toestanden te maken.
Het is daarom, dat hij in onze herinnering zal blijven voortleven als de beminnelijke
kunstenaar, die ons het Parijsche leven deed kennen, gezien door de oogen van een
mensch, die waarlijk de liefde tot zijn medeschepselen bezit.
En zijn teekeningen uit de Gil-Blas zij zullen blijven, als levende kunstwerken,
omdat naast den genialen steenteekenaar, naast den voortreffelijken virtuoos op het
potlood, de persoon van Steinlen staat met zijn groote hart.
R.W.P. JR.

De Zacharia van Willem Arondeus.
In opdracht van de Israëlietische gemeente te Rotterdam heeft Willem Arondëus uit
Bergen, oudleerling van de Quellinus-school, eene groote wandschildering voor het
Nieuwe Stadhuis ontworpen en uitgevoerd. Thans werd dit doek in het
Boymans-museum eenigen tijd voor het publiek ter bezichtiging gesteld.
‘O o r d e e l t d e w a a r h e i d e n e e n o o r d e e l d e s v r e d e s i n u w e
p o o r t e n ’. Zacharia 8:16 - zijn de woorden welke er onder geschreven staan. Toch
houdt deze tekst slechts gedeeltelijk verband met de algeheele voorstelling van het
schilderij die naar verschillende uit het oude Testament werd saamgesteld.
Op den voorgrond staat in het midden de profeet, van hoofd tot voeten in een
grauw-wijd kleed gehuld, waar een felblauwe mantel overheen plooit. In de eene
hand de rol met de wet, de andere hand omhoog gehouden, staat hij tegen een boom
met knoestige neerbuigende takken, waarboven hoog op een rots de tempel verrijst.
Deze figuur scheidt in de voorstelling
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de twee tegengestelde machten: het Goede en het Kwade. Rechts zien we de profetieën
van het gouden tijdperk vervuld: den grijsaard gebogen, op zijnen stok geleund
gaande onder de druivenranken; springende kinderen en een naakte zuigeling bij het
hol van eene adder, waar het zonder gedeerd te worden, de hand in steekt; naast en
boven deze baby een dikke groene slang, en koppen van een luipaard en van
geitenhokken; alles op een periode van vrede, geluk en verdraagzaamheid - in Jesaja
ii voorspeld - doelende en waar een ieder, die de wet getrouw bleef, deel aan zou
hebben.
Links zien we de vervulling van de profetie van Zacharia en Micha. Om afvalligheid
van de wet wordt de tempel verwoest en het volk verbrand of in ballingschap
weggevoerd. Vallende muren, neerstortende blokken steen ziet men in de verte
dooreen en op den voorgrond vluchtende menschen wier haren omhoog rijzen met
opwaaiende mantels.
Moge de uitbeelding van deze twee tegenstrijdige tijdperken aan duidelijkheid
iets te wenschen laten en vooral voor hen die niet tekst vast zijn, niet aanstonds te
verstaan wezen; had, ook, van het geweldige gegeven een dieper in het onderwerp
doorgaande compositie ontworpen kunnen worden; de jonge Arondeus heeft met dit
werk zijn talent voor muurschildering bewezen. Met gevoel voor lijnenrhythme zijn
de twee helften van het ontwerp tegen elkaar overwogen. Mooi verhouden zich de
naar tegenstrijdige richtingen gaande figuren tot de statige vertikale gestalte van den
Profeet. En juist door dit vóór alles zoeken naar die eenheid, ‘voor ons oog’, werd
mogelijk de gedachte die er in omsloten lag, verwaarloosd en opgeofferd.
Ook wat de kleur betreft, is Arondeus volkomen geslaagd. Wij mogen aannemen,
dat hij de zaal, waar zijn werk komt te hangen, heeft bezocht en hij dus het gamma
van overheerschend bruin met fel-groen en fel-blauw, waarin zijn met verdunde verf
geschilderde doek werd gehouden, ook daarnaar richtte. De blauwe mantel van den
profeet - van een donker korenbloemen blauw - domineert en uit den gedekt-bruinen
toon van het geheel, waar geen diep-donkere krachten, noch hooge lichten in zijn,
vaagt even de grauwe lenden-rok van een der vluchtenden op.
De schilder toonde zijn fijn gevoel voor verhoudingen bovenal in de wijze waarop
hij de tekstwoorden: ‘Oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uwe poorten’,
die onder op het doek met fel-groene, goud-omrande, duidelijke, statige letters
geschreven staan, tot eenheid bracht met het geheel, zooals hij hier, door dezen rand,
als het ware alle bewegingslijnen der verschillende figuren die er uit opgaan, tot
eenheid bracht. De bruine eikenhouten lijst, weer door een smallen fel-groenen rand
met de schildering verbonden, is uitmuntend gekozen.
A.O.
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Suze Bisschop - Robertson in ‘voor de kunst’ te Utrecht.
Het verloop van den roem der meeste kunstenaars is: Niet of weinig erkend gedurende
het leven; na den dood tot genie geproclameerd; in den loop der tijden, als
tegengestelde richtingen opkomen, andere kunstenaars de aandacht vragen, op den
achtergrond geraakt, vergeten, om ten slotte weer te worden gewaardeerd naar juister
maatstaf. Dan wordt de kunstenaar beschouwd louter als schakel in de ontwikkeling
der kunst of opnieuw verheven tot genie of groot talent: alle werken en ontwerpen
worden zorgvuldig nagespeurd; het minste dat hij voortbracht geacht van waarde,
een waarde-taxeering, welke dikwijls minder van de eigenlijke kunstwaarde dan van
de speculatieve afhangt. Blijven slechts enkele werken behouden, hangt het van de
kwaliteit dezer werken af, of de kunstenaar die ze schiep als meer of minder
beteekenisvol beschouwd wordt.
Ook dan is de maatstaf der beoordeeling niet absoluut, zeker niet wat de meening
van het publiek betreft, al volgt dit dikwijls de uitspraak van meer bevoegde
beoordeelaars. Doch ook deze worden, hoezeer ze dit zullen ontkennen, medebewogen
door de stroomingen van hun eigen tijd.
Is niet in den tijd van het impressionisme Frans Hals, vooral in zijn later werk,
bovenmatig bewonderd? Moeten nu allen die in lang- of pasvoorbij-geganen tijd,
inpressionistisch schilderden niet achterstaan bij hen die vormzuiverheid zochten?
Staat niet in de schatting der moderne Franschen de voor een dertigtal jaren terzijde
geschoven Ingres bovenaan, - en heeft men nog oog voor den hemelhoog bewonderden
Jaap Maris?
De beoordeelaar onderwerpt onwillekeurig het te beoordeelen kunstwerk aan de
voor eigen tijd opgestelde wetten, welke hij waant absolute wetten te zijn.
Het werk van S u z e B i s s c h o p - R o b e r t s o n , te weinig gewaardeerd tijdens
haar leven, verkeert nu, kort na haar overlijden, in de sfeer der haast uitsluitende
bewondering. Ware het niet dat de nieuwe kunstrichting andere wegen ging, de
verheffing zou nog hooger wezen. Nu is echter te verwachten dat ze door de jongeren
spoedig vergeten zal zijn. Ik twijfel er echter niet aan, dat zij later in enkele werken,
doch slechts in heel enkele, zal herleven, indien tenminste de beste voor het nageslacht
bewaard blijven. Zij heeft behoord tot de weinige vrouwen, die een grooten kijk
hebben op het leven, d.w.z. vooral op de levenlooze dingen, waarin zich het leven
manifesteert: oude huizen, waarin ze achter de vervallen muren het leven gevoeld
moet hebben; voorwerpen, welke ze waarlijk als een grootsch s t i l - l e v e n heeft
aanschouwd. De forsche lijnbeweging in haar teekeningen; de kracht van haar sterk
persoonlijk palet getuigt
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ervan. En toch in hoe weinige stukken heeft ze vermocht den breeden opzet door te
voeren. Geen gebrek aan diepte, geen oppervlakkigheid, gelijk een van het gunstig
oordeel afwijkende kriticus meende, schijnt mij de oorzaak dat de figuren, vooral
die in het Binnenhuis, in welke ze de levenssmart wilde doen uitspreken, zoo ver
beneden de meeste huizengroepen en eenige stillevens, ook in emotievolle werking,
staan. Slechts een enkele geschilderde figuur, zooals het op deze tentoonstelling
geëxposeerde: ‘Ernstige lectuur’, is doordrongen van den diep bewogen geest,
zoodanig, dat deze zich aan den beschouwer meedeelt. Overigens is dit alleen het
geval bij enkele teekeningen, als de meesterlijke ‘Vrouw met doek’ en bij koppen
van vrouwen en meisjes, waaronder ‘De slapende vrouw’, de krachtigste is.
Bij de andere grooter opgezette werken zal de geest de sterke spanning niet ten
einde hebben kunnen dragen, één der oorzaken waarom de vrouw bijna nooit het
kunstwerk, dat langer geestesspanning vereischt, voortbrengt. Zij vermocht het echter
een enkele keer, en daardoor staat Suze Robertson in die enkele werken die van haar
groot aanschouwen getuigen, boven de andere schilderessen der voorafgaande periode.
Hierdoor zal ze herleven als één der weinige kunstenaressen boven de honderden
vrouwen van onzen tijd, die het penseel hanteeren.
C.V.H.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

t.o. 153

ALBERT TERMOTE. NAAKTFIGUURTJE (SATIJNHOUT).
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De beeldhouwer Albert Termote,
door R.W.P. de Vries jr.
HET was op een laten namiddag dat ik, bij een bezoek aan een tentoonstelling in
een kunsthandel, getroffen werd door een klein houten beeldje, dat schier achteloos
tusschen vaasjes en potterie op een lambriseering was gezet.
De tentoonstelling zelf herinner ik me niet heel precies meer; men ziet als criticus
zoo veel en velerlei, en de eene indruk wordt dra verdrongen door een anderen; maar
dat kleine beeldje bleef mij bij, en het interesseerde mij zoodanig dat ik begeerig
was de naam van den maker te kennen, omdat ik het werk niet tot dat van een of
ander mij bekenden beeldhouwer kon terugbrengen.
Men noemde mij Albertus Termote, een kunstenaar, van wien ik den naam even,
maar het werk niet kende.
Waarom dit beeldje mij zoo boeide zou ik toen niet met zekerheid hebben kunnen
zeggen. Het was een klein, nog geen twintig centimeter hoog, naaktfiguurtje in
palmhout gestoken; het had echter niets pikants, waardoor het opviel, het was nòch
coquet, noch bijzonder van houding. Het was een meisjesfiguurtje, steunende op één
been, met de hand in de zijde, het andere been licht gebogen en rustend op den voet,
terwijl de vrije arm losjes tegen het lichaam hing. Een standje dus, dat niets gewilds
of gezochts had, eigenlijk als van zelf ontstaan was bij iemand die rustte, zoo zonder
eenige pose. En ik geloof dat dit onwillekeurig een deel der bekoring uitmaakte; er
zat iets zoo heel natuurlijks in, de maker had zijn modelletje niet neergezet, maar
had op een oogenblik in een zeer gewonen stand een schoonheid van lijn gezien, een
welving van den romp, een accentueeren van het standbeen, een contour van arm en
heup, en dit had hij vastgelegd.
Maar na dien eersten indruk bleek mij, dat het toch niet louter de gratie van het
figuurtje was, dat mij had aangetrokken; want ik had juist vele en zeer knappe en
gracieuze bronzen naaktfiguurtjes (om der valuta-wille geïmporteerd) van talentvolle
Oostenrijkers gezien, die, hoewel zeer fijn en - goed van modelé, mij niet meer dan
als ‘zeer knap’ zijn bijgebleven.
Dit beeldje echter had ondanks het kleine formaat iets majestueus, het was
geacheveerd en toch groot gehouden; het was sierlijk van lijn, teer van vorm en toch
in details niet uitvoerig; het was fijn en zuiver van bouw zonder eenige coquetterie.
Er ging een schoonheid van uit, die meer was dan een uiterlijke charme; het was
de innerlijke ontroering van den kunstenaar, die mij getroffen had.
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Toen was ik mij daar niet van bewust, maar nu, nadat ik meer werk van hem gezien
heb, nu weet ik waarom dat kleine palmhouten beeldje na langen tijd mij zóó was
bijgebleven. Maar toch was er nog een andere oorzaak, en wel een van zeer
technischen aard; het had mij getroffen hoe goed, vakkundig het gesneden was, en
ik had toen bij mijzelf de veronderstelling gemaakt, dat deze beeldhouwer ongetwijfeld
het zelf in hout gestoken had, en het niet naar een gemodeleerd figuurtje had l a t e n
doen. Het droeg geheel de sporen van een directe houtbewerking, zij het ook van het
fijne, schier nervenlooze palmhout; de vakman was er in te herkennen. Later, veel
later zou mij blijken dat mijn vermoeden juist was geweest.
Evenmin als de gedachte aan dit beeldje, kon de naam van Albert Termote mij
meer ontgaan, en het voornemen, dezen jongen Belg, want dat bleek hij te zijn, in
zijn werkplaats te Volendam op te zoeken, stond bij mij vast. En hoewel ik dit door
schilders zoo zeer gezochte visschersdorp, waaraan ook voor mij vele aangename
herinneringen verbonden waren, gaarne had teruggezien, is het bij het plan gebleven,
omdat.... Termote inmiddels zijn artistiek centrum verlegd had naar Voorburg.
Toch is zijn Volendamsche tijd niet zonder invloed op zijn werk geweest en heeft
hij er vele en mooie beelden gemaakt, die hem langzamerhand die reputatie deden
verkrijgen, welke hij verdient.
In Voorburg dan, in het tuinhuis van een oud buitengoed, met een uitgestrekten
tuin, heeft Termote thans zijn atelier, en daar vonden wij den jongen kunstenaar aan
het werk, daar zagen wij vele andere beelden van grootere afmetingen, en zij allen
hadden, de een in meerdere, de ander in mindere mate, die innerlijke schoonheid,
die ons in dat kleine beeldje zoo getroffen had.
***
Albertus Polydorus Termote is in 1887 te Lichtenvelde in West-laanderen geboren
en bezocht, na de dorpsteekenschool, de Academie in Gent. Van huis uit had hij het
vak beoefend en deze kennis kwam hem goed te stade, want, waar zelfs in België
ook vóór den oorlog een beeldhouwer niet met opdrachten overladen werd, daar kon
hij als uitvoerder, o.a. voor George Minne, in zijn onderhoud voorzien en zich te
gelijk verder bekwamen.
Deze zuiver technische bekwaamheid, waardoor hij, zoowel in hout, als in steen
of marmer, zelf zijn beelden kan hakken en beitelen, lijkt mij, hoewel men ze zoo
gaarne onderschat, toch wel zeer belangrijk.
Veelal toch is ‘beeldhouwen’ niet anders dan modeleeren in zachte weeke klei of
in was, en menig beeldhouwer achtte, - er is in den laatsten
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tijd gelukkig verandering in deze opvatting gekomen - zijn werk voltooid zoodra het
beeld in klei gereed was. Zelfs het gieten werd aan een mouleur overgelaten, en het
hakken aan een steen- of hout-beeldhouwer, een artisan, die van het gipsgietsel af
punt voor punt afzette.
In de b e e l d h o u w klasse van menige kunstschool werd dan ook geen beeld
g e h o u w e n , maar slechts geboetseerd, een vóóroefening zouden wij dit kunnen
noemen; hoewel het toch feitelijk iets anders is; want de streek van het boetseerhoutje
in de zachte klei geeft een geheel andere lijn dan de slag op beitel of guds in steen
of hout.
Men kan een beeld onmogelijk zóó boetseeren, alsof het gekapt is uit steen. Iedere
techniek heeft zijn eigene werkwijze, die een geheel eigene vormgeving bepaalt, en
het modelé van een steenen beeld zal dan ook geheel anders moeten zijn dan dat van
een houten of marmeren.
Een fijner materiaal brengt natuurlijk weder fijnere plannen mede, en daarom is
het zoo noodzakelijk dat de beeldhouwer ook zelf zijn beelden kan hakken, dat hij
weet welke mogelijkheden en eigenaardigheden zijn materiaal hem biedt. Zijn kleiof gipsvorm is voor hem dan niet meer het voorbeeld, dat hij slaafs navolgt, als een
goede machine, maar de schets waar hij naar werkt, en die bij uitvoering het
kenmerkende karakter van het materiaal krijgt. Bij behoud van het modelé zal het
zachte, het weeke van een geboetseerd plan onder den beitel van den
beeldhouwer-uitvoerder het kantige van het hout of steenoppervlak krijgen; terwijl
de werkman daarentegen zich angstvallig nauwkeurig aan het gipsafgietsel heeft te
houden.
Deze transponeering in een ander materiaal kunnen wij zeer duidelijk zien bij een
vergelijking van het gipsgietsel van het groote fijngevoelige beeld dat Termote
‘Smart’ noemde en de door hem zelf in hardsteen uitgevoerde wedergave ervan, die
door het museum Kröller werd aangekocht.
Het is hetzelfde, en toch is het anders, omdat het bewerken van het hardsteen van
zelf tot andere conceptie aanleiding gaf.
***
Zijn studie-tijd aan de Gentsche Akademie werd plotseling afgebroken door den
oorlog, die vele kunstenaars verstrooide, en Termote naar Engeland bracht. Na een
jaar zag hij echter kans naar Holland over te steken en werd hij leerling der
Amsterdamsche Akademie. Daar werkte hij samen met den beeldhouwer Ch. Vos,
die later den Prix de Rome zou behalen, onder leiding van prof. Bronner. En het pleit
zeker voor het onderwijs van dezen professor, dat hij den jongen Termote en zijn
kunstbroeder in staat stelde zelf in steen te hakken, en niet naar een eerst
geboetseerden vorm, maar direct naar het levend model.
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Het was een opgave die een Michel Angelo zich stelde, en die misschien wel de
eenige juiste is, en ik kan mij voorstellen wat er in die jonge kunstenaars omging,
toen zij uit het stuk hardsteen in slag bij slag het modelé moesten te voorschijn
brengen.
***
Na een tweejarige studietijd trekt Termote dan naar Volendam en het eerste werk,
dat de aandacht op hem vestigt, is een portretbuste van Prof. Bolland, in marmer
uitgevoerd. Onder de collegianten in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Nijmegen
had zich een commissie gevormd om de buste van Prof. Bolland te doen maken en
deze een plaats te doen geven in het Rijks-Museum.
Hoewel in een dergelijke opdracht de persoonlijke kant van een kunstenaar van
zelf minder naar voren treedt, heeft toch deze ietwat Nietzsche-achtige kop niet het
zoete, salon-achtige, dat veelal het kenmerk van portret-bustes is.
Wij zien in dezen kop, dat hij gemaakt is door iemand die een eigen opvatting
heeft; want hoewel hij geheel en al het karakter van Bolland uitdrukt, draagt hij toch
daarbij de kenmerkende eigenschappen van Termote's werk. Het is Bolland en
Termote beiden.
Nog meer echter komt die eigene opvatting tot haar recht in de beelden die in
Volendam ontstaan zijn; en opvallend is het dat hij juist daar dingen gemaakt heeft,
zoo geheel anders als gij van een vreemdeling op Volendam zoudt verwachten.
Voor den buitenlander zijn de Volendammers min of meer karikaturen, met hun
wijde broeken en ruige mutsen; figuren, die hij gaarne chargeert, en de meisjes zijn
coquette schepseltjes met hun witte huiletjes. Termote echter ziet ze heel anders, hij
ziet ze grootscher, ontdaan van die toevalligheden. De kerels zijn bij hem
karakterkoppen, de meisjes hebben bekoring als kleine madonna's, vroom, kuisch
en teer.
Het is door zijn temperament waarschijnlijk dat hij de dingen wat ernstig, soms
tragisch ziet, maar ook daardoor juist verdwijnt uit de beelden, die hij in Volendam
maakte, het anecdotische, dat een ander ervan zou maken, en blijft het groote type
over.
Hij modeleerde er een levensgroote buste van ‘Malle Jan,’ een bekend
Volendammer type, maar het is niet de Volendammer geworden, die daar gehurkt
langs den dijk zit, zooals de prentbriefkaarten en illustratief werkende schilders hem
geven; hier is een stuk levenstragedie in dien suffigen gegroefden kop getypeerd. In
het portret openbaart hij het heele wezen van dien ongelukkige, en zoo als hij het
hier geeft, zoo doet hij het ook in dat ebbenhouten beeld van het tachtigjarige
vrouwtje, dat hij ‘Berusting’ noemde.
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Het is geen buste met schouders, een afgesneden bovenlijf, zooals wij gemeenlijk
zien, maar slechts een kop, om wiens expressie het te doen was, en om die der handen.
En wie het nog niet weten mocht, wie het nog niet bij een Edith von Schrenck of
een Niddy Impekoven gezien heeft, die kan aan Termotes beelden opmerken, welk
een expressie er in de handen kan liggen.
Zijn handen, ze kunnen treuren, smeeken, berusten, ze zouden, wanneer het zijn
aard was, kunnen jubelen en juichen, heel de wereld der emoties zou hij er mede
kunnen geven.
Een zijner laatste werken, waar hij nog in de klei aan bezig was, toonde enkel een
paar handen en een paar voeten. Ze waren nog wat te naturalistisch, dat vond hij zelf
ook, maar het gebaar, de uitdrukking zat er reeds in.
De kop van het oude vrouwtje, dat zoo geheel de overgave van den afgeleefden
mensch geeft, is prachtig van modelé. De kleine, dichtgeknepen, diepliggende oogjes,
de daardoor scherp uitstekende neus, het smalle toegespitste, tandelooze mondje, dit
alles is voortreffelijk geobserveerd, maar vooral: in de geheele houding van den kop,
en in die magere, knokige handen daaronder, is het karakter vastgelegd.
Verwant aan de ‘Berusting’, zouden wij zijn ‘Oude Geert’ kunnen noemen, dat
eigenlijk een portretbuste is, maar waar, door het portret heen, het heele leven van
deze oude afgesjouwde vrouw te bespeuren valt.
En het is ook hier naast de uitdrukking van het gezicht, de houding, en weer die
expressieve handen die het 'm doen. Het voorovergebogen lijf, de smalle, platte,
ineengedrongen borst, die steunt tegen de groote beenige rechterhand, dit typeert
deze oude Volendamsche méér nog dan een enkel nauwkeurig portret zou vermogen.
Meer en meer laat Termote dan ook, in zijn vrije beelden, den uiterlijken kant des
menschen los. Niet dat hij cubistisch, dadaïstisch of wat ook wordt; verre van dien;
maar hij tracht zijn gedachten, zijn bedoeling in het beeld weer te geven, zonder de
toevalligheden, die de kenmerken zijn van een bepaald persoon, over te nemen.
Hij geeft het type, het karakter in uitdrukking, houding en gebaar.
Zelfs in een damesportret (zijn vrouw), dat ongetwijfeld wel gelijkenis zal
vertoonen, is het de stand van het hoofd, de houding van het lichaam, de gestrekte
armen, met de om de knie gevouwen handen, die het beeld typeeren.
Die opzet van het geheele beeldje, dat in satijnhout werd uitgevoerd, is prachtig
van eenvoud en karakteristiek.
Hier heeft Termote door de geheele figuur het portret gegeven, zoo zelfs dat ik
mij kan voorstellen, dat al leek het gezicht niet in alle onderdeelen, de houding van
het beeldje de persoon zou doen herkennen.
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Waar zijn opgave verder reikt, hij zich niet door een opdracht min of meer behoeft
te binden, en zijn gedachten kan laten gaan, daar weet zijn gevoelige natuur reeds in
den eersten opzet van een beeldje de gedachte te leggen. Naarmate hij dan verder
werkt zal die gedachte sterker naar voren komen, niet doordat hij de natuur gaat
benaderen, maar doordat hij de vormen weet te vinden, die de expressie
verduidelijken.
Hij laat de natuur niet los, hij bestudeert haar, neemt haar in zich op en behoudt
slechts datgene wat hij voldoende acht om zijn visie weer te geven.
Bezien wij dan ook een voortreffelijk beeldje als ‘Melancholie’ dan is dat geen
‘geval’; het is geen Volendammertje dat treurt over een verloren liefde; het is ‘een
begrip’, het is de droefheid die ons door dit beeldje duidelijk gemaakt wordt. En die
melancholie zien wij in de houding van het hoofd, ook wel in de uitdrukking ervan,
maar toch het meest in het geheele figuur.
Ik sprak van de expressie, die Termote door de handen wist te geven, en zou geen
beter voorbeeld kunnen noemen dan het beeld, dat in hardsteen in het museum Kröller
staat.
Hier is de mensch als mensch bijzaak, en is de stand en uitdrukking van het hoofd,
gesteund door de handen alles. En dit ‘alles’ is zoo compleet, dat wij geen oogenblik
de rest van het hoofd, de schouders en het lichaam missen.
De uitdrukking en houding van het gelaat, de lijnen der handen en armen geven
zoo volkomen de gedachte van den beeldhouwer weer, zij drukken zoo geheel ‘Smart’
uit, dat al het andere overbodig zou zijn.
In dit beeld heeft Termote voor mij geheel bereikt wat hij wilde geven; het
vastleggen in enkelvoudige vormen van een bepaalde gemoedsuitdrukking. Er gaat
een fascineerende kracht van uit, die zoo sterk is, dat ik mij niet kan voorstellen dat
hij met een heel figuurtje in smarthouding dit beter had bereikt. Dan ook was meer
het uitbeeldend element naar voren gekomen, terwijl hij juist op het innerlijke leven
zijn gedachte concentreert.
Zijn kinderkopjes, als Grietje of Trijntje, wij moeten ze dan ook beschouwen als
‘expressie-koppen’; misschien gelijken ze, misschien ook niet, maar dat doet er voor
ons niets toe. Zelfs dat ze geen hals hebben en zoo uit het hardsteen naar boven
komen treft ons niet meer als vreemd - vertoont Rodin's machtige schepping ‘La
pensée’ niet hetzelfde -; want het is ook hier weer de uitdrukking die ons boeit, de
ziel van het kind, zijn innerlijk leven dat Termote heeft willen uitbeelden. En ik stel
mij voor, dat hij dit zelfs zou kunnen geven in enkele oogen, in de lijn van een mond,
in een aanduiding; maar in die aanduiding zou hij dan toch steeds de natuur geven
en nimmer te werk gaan
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met de gevoelloosheid van hen, bij wien het dogma boven het temperament uitgaat.
Voor Termote blijft de natuur steeds de grondslag van zijn werk; in de natuur ziet
hij de dingen, ziet hij zijn vormen, ziet hij zijn gedachten verwezenlijkt. Al werkende
echter treedt het accidenteele meer en meer op den achtergrond, en accentueert hij
datgene, wat aan den kop, aan het beeld, het karakter geeft.
Een kinderbustetje van zijn zoontje, dat, wij twijfelen er niet aan, op het jongske
zal gelijken, is echter naast die gelijkenis en boven die gelijkenis uit, ‘het kindje’
geworden. Al de lieftalligheid, de argloosheid, het onbewuste, is saamgevat in de
uitdrukking van dit kopje. Het is de synthese van aanvalligheid, kenmerkend voor
zoo'n tweejarig kindje.
Zoo heeft hij in een jong bokje getypeerd datgene wat zoo'n jong bokje juist
dadelijk doet onderkennen; de ongeproportioneerdheid.
De kop is buiten verhouding, de pooten zijn onbeholpen lang en daardoor is de
geheele stand zoo eigenaardig, als alleen bij een jong geitje kan voorkomen.
Tot zijn laatste werken behoort een groote jongensfiguur, steunende tegen een
boom, een ontwerp dat hij zich gedacht heeft voor een grafmonument.
De geheele houding is hier weer alles; alleen de hoofdfiguur is gereed, maar deze
drukt zoozeer smart en berusting uit, dat wij ons kunnen denken, dat, wanneer door
toevoeging van het boompje de houding nog meer verklaard wordt, het geheel de
bedoeling van de kunstenaar volkomen zal weergeven. Zooals het nu is, doet het
even denken aan de figuren rond de bron put van George Minne, en het is mogelijk
dat het werk van dezen geestelijken vader hem voor den geest gezweefd heeft.
Trouwens er zit in de opvatting van beide kunstenaars wel eenige verwantschap, en
als ik hier een zin neerschrijf waarmede in dit maandschrift Karei van de Woestijne
eens George Minne's werk karakteriseerde, dan is het omdat die met een kleine
wijziging ook op dat van Termote van toepassing is.
Hij schreef dan*): ‘Meer en meer verwijst hij het “geval”, de sculpturale aanleiding,
de “mooie brok”, om er naar te streven, het meest intense gevoel in de meest
monumentale vormen uit te drukken.’
Ziet, dit is het ook wat Termote bereiken wil, en uit hetgeen ik hierbij afbeeldde,
van het kleine maar toch zoo monumentale naaktbeeldje af tot de groote figuur van
het grafmonument, zien wij welken kant hij uitgaat en welk een belofte zijn werk
ons geeft.
Al zal het opzichzelfstaande beeld dan ook voorzeker zijn grootere liefde behouden,
en hij zich daarin het zuiverst kunnen uitspreken; toch twijfel ik er niet aan of zijn
geaardheid om de dingen groot en monu-

*) April 1908.
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mentaal te zien, zal hem te eeniger tijd voeren tot samenwerking met de architectuur.
De moderne bouwkunst vraagt meer en meer medewerking van den beeldhouwer,
en het werk van Termote zal bij dat van een modernen architect ongetwijfeld zich
volkomen aansluiten.
Wat hij ons echter nog geven zal, wij kunnen het slechts vermoeden, maar wat hij
tot dusverre gemaakt heeft leek mij van zoo groot belang, dat ik het uw aandacht
niet wilde onthouden, en ik ben er schier van overtuigd dat het u bij zal blijven,
evenals de herinnering aan dat kleine palmhouten beeldje mij niet losliet.
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De collectie-Reich,
door mr. H.F.W. Jeltes.
II.
BOOD zich in het eerste deel van dit overzicht gereedelijk de gelegenheid tot
bespreking van zeer verschillend werk der drie gebroeders Maris uit vroeger en later
tijd, van een anderen hoofdman der groote Hagenaars, J o z e f I s r a ë l s , valt hier,
behalve een kleine penteekening (Moeder met baby op een duin), slechts een werk
uit de periode van volle rijpheid te vermelden, een teergevoelig weergegeven impressie
van vallenden avond, omschemerend de gedaante van een Zandschipper, die, langs
een vaart met dunbladerige, schrale stammen aan den kant, zijn schuitje voortboomt
(sch., h. 60, b. 88 c.M.).
Van M a u v e krijgen wij geen volledigen indruk uit zijn Kudde schapen met
herderin in een boomgaard (sch., h. 53, b. 80 c.M.), zijn Paard in een stal met kijkje
in het groen (aquarel) en zijn twee kleine houtskoolteekeningen, een Herder met
koeien op de heide, door wat pastelkleur verlevendigd, en een Aardappelrooier.
Daarentegen is G a b r i ë l ' s prachtvolle schilderij Eendenkooien aan het water (h.
52, b. 36.5 c.M.), met haar zilverige tinteling van blije, blauwe lucht boven teeder
groen en groengrijs, al voldoende, om ons de gansche waarde van zijn zoo aparte,
fijn-begaafde persoonlijkheid bewust te maken.
A l b e r t N e u h u y s , zich-zelf doorloopend, ondanks verschillen, vrijwel gelijk,
wat koloristisch oogmerk zoowel als wat onderwerp betreft, en zonder verrassingen,
is tenvolle herkenbaar in vijf werken, drie aquarellen en twee schilderijen. De drie
aquarellen, een Moeder met naaiwerk bij de wieg (h. 11, b. 14 c.M.), een Moeder,
die, voorovergebogen, naar haar kleintje in de wieg te kijken staat (h. 44, b. 31 c.M.),
en een Binnenhuisje met moeder en dochtertje (een vroeg werkje, h. 17, b. 11.5 c.M.,
gesigneerd bovenop de deur), ontloopen elkaar niet zoo heel veel en doen ons ook
niet aanmerkelijk anders aan dan het schilderijtje van een Naaiend vrouwtje bij de
wieg met een op den grond spelend knaapje (h. 34.5, b. 47 c.M.). Wat den aard der
daardoor gewekte aandoening betreft, zou men eigenlijk hetzelfde kunnen zeggen
van de kolossale schilderij naar een Moeder met klein kind op den schoot bij een op
den grond staande wieg (omstreeks 1½ Meter hoog en 104 c.M. breed), al wordt,
tengevolge van de grootte der afmetingen en vooral van de zooveel intensere kracht
der faktuur en der kleur, de gelijksoortige aandoening in zooveel hoogeren graad bij
den beschouwer teweeggebracht. Door deze kwaliteitsfaktoren is dit groote stuk
inderdaad een van Neuhuys' meest voldragen en meest
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kenmerkende werken; zijn beste kunnen heeft zich daarin verwerkelijkt, voorzoover
de groote afmeting, die zich minder goed leent tot de welige schakeering van precieuse
kleur, door hem in kleiner schilderstukken bereikt, die ontplooiing weer niet
belemmerde. Prachtig is de verlichting van het bloeiende, poezele kinderlijfje in het
hel-blank hemdje, met de handen der moeder tezamen het sterke lichtcentrum in de
schilderij; meesterlijk beheerscht is de geleidelijke vervloeiing van het licht over de
grijze kleeding der vrouwfiguur, over haar jong-gezond moedergezicht met het kleine
plekje lichtblond, in het midden zoo gladjes en zedigjes gescheiden haar, uitkomend
vanonder het witte, strak-zittende mutsje, en met de neergeslagen oogen, gericht naar
de baby op haar knieën, die zij een kousje aantrekt. Tegen den voornamen,
bruin-grijzen grondtoon der schilderij is de werking der volste en lichtrijkste
kleurpartij zeer sterk, de savante techniek is die van een meester, voor wien het
schildervak geenerlei geheimen meer heeft. Maar, bij àl deze koloristische schoonheid,
deze onbegrensde métierkennis, deze glanzige smijdigheid der ‘belle peinture’,
gevoelen we tegenover Neuhuys' figuurstukken, en in hooger mate naar evenredigheid
van hun omvang, een niet te vergoeden psychische leegheid en daardoor tegenover
een grooter aantal bij elkander een zekere eentonigheid. Wat wij dan bemerken te
missen is - beweging, zoowèl de momentane beweging, die, als handeling, op een
schilderij wordt voorgesteld, als de even-voorafgegane, die erop tot rust komt, er
nog uit wordt na-gevoeld, in de figuren na-leeft, natrilt; wat wij missen, is.... innerlijk
leven. Hetgeen wij vóór ons zien en zonder voorbehoud bewonderen, is: stoffelijke
werkelijkheid, visueele kleurenschoonheid als zoodanig; het is een schoon, een
stralend kleur-geheel in rust, de natuur in pose voor den schilder, niet de natuur in
een stemming, niet het leven in actie. De materieele kleurschoonheid alléén was
hetgeen Neuhuys zocht en zag, maar déze te geven, deze in waarheid te her-scheppen,
dit vermocht hij dan ook met het onbeperkt meesterschap van zijn ras-echt
schildersintellekt.
Geestelijk aan Neuhuys naverwant was de ongeveer een half jaar jongere
Blommers, schoon minder breed van visie en minder breed van werkwijze, minder
rijk en overvloedig van kleur, toch teerder wel van sentiment. Tegelijk stond deze
volbloed-Haagsche kolorist, wat het onderwerp van een groot deel van zijn oeuvre
bretreft, onder duidelijken invloed van Jozef Israëls; door de vereeniging van een en
ander wordt hij tot het type van den modern-Hollandschen genre-schilder. Hij is een
van de beste ‘kleinmeesters’ uit den bloeitijd der Haagsche School, een zacht gestemd
aanschouwer van strandtooneeltjes met kinderen, van boereninterieurs, van
zeedorpstraatjes. In geen dezer ‘genres’ vertoont Blommers zich in de
verzameling-Reich. Een aquarel van een vrouw, mandbeladen, met een geit door het
veld gaande, waarin zijn schilder-
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schap slechts ten deele zich uitte, vinden wij hier van hem, benevens een vermoedelijk
uit zeer vroege periode stammend schilderijtje van donkerwarm koloriet (h. 28, b.
21.5 c.M.), een Boerenmeisje met bloote armen, dat op een stoel zit te kijken naar
de kersen in haar handen.
P o g g e n b e e k leert men voldoende kennen in een tiental werken, waaronder
zeer goede, zooals een Fransch landschap (sch., h. 32, b. 49 c.M.) met een tusschen
bloeiend zomergroen uit de diepte opduikend stadje, mooi door de sappige, frissche
groenen, die Poggenbeek's liefde zijn en zijn kracht. Merkwaardig van hem is ook
een ‘Innsprück’ gemerkte studie. Representatiever nog zijn echter twee kleine
landschappen en twee koeienstudies, alle geschilderd met de zuivere onbevangenheid
van natuurwaarneming, het frissche, franke en steeds zéér gedistingeerde gevoel
voor kleur, die hem zoo bizonder eigen waren en zijn werk zulk een fijne
beminnelijkheid, zulk een persoonlijk cachet verleenen.
Van Poggenbeek naar B a s t e r t , zijn bijna zes maanden jongeren vriend en
veeljarigen reis- en studiemakker, is in zekeren zin geen groote stap. Beiden trok en
boeide de volle, verzadigde kleur, het frissche, sappige groen vooral, en de fijne
weerspiegeling ervan in helder, zonbeschenen water, zooals zij het gaarne en
herhaaldelijk vonden in het vroolijke, lichte, wei- en boomrijke Vechtlandschap, bij
Nieuwersluis, Breukelen en Maarssen veelal. Doch legde Bastert, met zijn levensblijen
kijk op de natuur, zich gaandeweg meer toe op breedheid en op een forschen streek,
op een plastischen opbouw in vlakken van sterke, vaak egale kleur, Poggenbeek
behield als eigen, onvervreemdbaar domein, het fijn-ontroerende, den delikaten
toonaard, den aimabelen klank, de spitse accentuatie van een enkel détail. Behalve
zoo menig bloemig en intiem, limpide doorschenen boomgaardje met kalveren of
koeien, is o.m. het juweelig, Vechtstreekachtig waterlandschapje uit de vroegere
Collectievan Randwijk, dat zich in de, door den heer Schmidt Degener thans zoo
onverbeterlijk gereorganiseerde, moderne afdeeling van het Rijksmuseum bevindt,
van dit meest eigene Poggenbeek-oeuvre een onovertroffen staal. De hier besproken
collectie bezit van Bastert een zeer goed geschilderd landschap in zijn bekenden
trant, Boerenhuisjes bij Breukelen aan een weg met boomen langs het water (h. 23,
b. 46 c.M.).
Van D e Z w a r t ontmoeten we alleen een heel uitzonderlijk werk, een Cellospeler,
zwartkrijt-teekening, van H a v e r m a n de prachtige, in hooge mate karakterbeeldende
en vlijmscherp geteekende portretten van Neuhuys (1898) en Toorop (1899), eveneens
in zwart krijt gedaan, van I s a a c I s r a ë l s een door hem omstreeks vijf en twintig
jaren geleden herhaalde malen en met groote toon- en kleurgevoeligheid geschilderd
thema, een Ezelrijdend Meisje langs het strand met jongen drijver (aquarel), van
D i j s s e l h o f , behalve een zijner veelvuldig voorkomende, steeds met
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onmiskenbaar talent en op zich-zelf staande opvatting behandelde
aquarium-komposities, een groote Visschen-aquarel, weer een heel exceptioneel
werk, n.l. een figuurstukje in waterverf, voorstellend een gebrilden Heer met hoogen
hoed aan een tafeltje in een café (h. 32, b. 22 c.M.). Va n E s s e n heeft hier een
voortbrengsel van zijn onder zichtbaren invloed van den grooten Swan vóór vele
jaren opgevatte voorliefde voor wilde dieren, n.l. een Leeuwin, schilderij met de
dateering 1885. Een rozen-aquarel van Voerman (h. 31, b. 56 c.M.) illustreert diens
vermogen, om het bloemstuk met alleruiterst verzorgde vormzuiverheid en in allen
deele met onberispelijke waarheidsgetrouwheid, zij het ook in wat stijve schikking
en in zeer koele, soms haast verkilde kleur, objectiveerenderwijze te geven.
W i t s e n e n K a r s e n , beiden Amsterdammers van het jaar 1860, waren beiden
liefdevol toegewijde bespiegelaars van het Amsterdamsche stadsbeeld en beiden
zagen zij het met innerlijkst aangeboren voorkeur in zijn stilste, stemmigste
momenten. De eerste echter, steunend op zijn technisch meesterschap en helder
stijlbegrip, voerde die bespiegeling op tot een statige, sterklijnige, breed-gebouwde
uitbeelding van het stadsaspekt naar de streng beheerschte visie van een ingetogen,
voorname geestesgesteldheid, terwijl de tweede, die technisch zoo hoog niet te werpen
vermocht, van een aan Witsen wel verwante gemoedsinnigheid uit steeds meer
overhelde naar een teeder-poëtische,weemoedig omwaasde stemmingsvertolking.
Tot deze hem bij uitstek typeerende sentimentsuitingen behoort niet Karsen's
bekoorlijke, kleurschoone schilderijtje in de Reich-collectie, een Noord-Hollandsch
Boerderijtje onder grooten boom op een weiland, door water omringd, dat van een
doorzichtelijker conceptie en opgewekter stemming is.
Va n W i t s e n bezit de verzameling meerdere uitmuntende werken, onderscheiden
van onderwerp, kwaliteit, psychischen inhoud en tijd van ontstaan, een
verscheidenheid, die van den veelzijdigen, diep betreurden meester een tamelijk
volledig beeld geeft. Behalve voor bepaalde onderwerpen, zooals bijvoorbeeld het
portret, vond Witsen in de olieverfschildering in het algemeen niet zijn eigenlijk
element; de laatste zuivering en volmaking van een conceptie zocht hij niet dáarin.
In zijn verfijnd en vaak gecompliceerd etswerk, dat vol toonschakeering is, en in zijn
aquarellen, met haar harmonieuse, meestal zachte, gedoofde tinten, in vastbelijnde
komposities gevat, bereikte hij zijn gaafste perfektie. In een bondig, in 1912
verschenen essay over Witsen vertelt Dr. Ae.W. Timmerman zelfs, dat de kunstenaar
gewoon was, vóór het beginnen van ets of aquarel, eenige zuiver praeparatieve
olieverfschetsen te maken.
De stilte was het, die Witsen trok en bekoorde en in zijn gemoed de volheid deed
ontstaan, die dringt naar zelf-uiting, de stilte niet alleen van verborgen stadshoekjes
en verlaten, geminachte achtergrachtjes, maar
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soms ook van een monumentale gevelreeks of van een statige grachtenkruising met
sterke expressie van hoogtelijnen en diepte-doorkijk, de stilte óók wel van het
landelijke in onbegrensde ruimte en van enge, intieme dorpsbuurtjes. Een fraaie
bloemlezing uit deze verscheidenheid bevat de Reich-collectie. Een Maaier met
breedgeranden hoed, den sikkel wettend, staande op een goudgeel korenveld en
krachtig silhouetteerend tegen lichtblauwe lucht, werd, vermoedelijk ongeveer een
dertigtal jaren geleden, bij Ede geschilderd. De aquarel ‘Het Driehoekje te Ede’ (van
eenige jaren later volgens betrouwbare inlichtingen), met haar onderscheidene
toonvariaties in de witheid der sneeuw op daken en wegen tegen de grijs-witte lucht
en met het ééne vrouwfiguurtje aan woningdeur, doet aan als een klank-zuiver,
pretentieloos gedicht van het verstild dorpsleven op blanken, windloozen winterdag,
als ieder geluidje fijntjes tinkelt, van verre verneembaar. De aquarel (h. 52, b. 62
c.M.) naar het Oosterpark te Amsterdam na pas gevallen sneeuwbui, met haar groote
uitdrukkingskracht in de vaste lijn, in de raak-zuivere, maar gevoelige detailteekening,
in de weinige, gedempte kleur, werd iets universeels, de openbaring van een
troostelooze, leege stadsruimte in het algemeen. Het werk is vol van een schrijnende,
maar ingehouden melankolie.
Tot het beste, wat Witsen in de aquarelleerkunst praesteerde, behooren verder een
Huizen-achterkant (h. 50.5, b. 60 c.M.) in groenig-grauwen toon met enkele pittig-fijne
noten van donkergroen, hel-wit en zachtrood, en een van omstreeks 1898 dateerend
Gezicht op den hoek van Heerengracht en Leidsche Gracht, vanuit de woning der
familie Reich (h. 64, b. 89 c.M.), een voorbeeld, in opbouw, teekening en kleur, van
Witsen's onverstoorbaren eenvoud en van zijn rustig-oprechte, degelijk gefundeerde
werkwijze.
Er is nauwelijks een grooter tegenstelling denkbaar dan tusschen de voorname
soberheid, de luidheid-schuwende gereserveerdheid van Witsen en de gepassioneerde
uitbundigheid, de daverende onstuimigheid van Breitner, dien anderen groote onder
de Amsterdamsche meesters der negentiende en twintigste eeuw, dien anderen
vereeuwiger van het moderne Amsterdamsche stadsgezicht, wiens heengaan onze
kunst en ons volk in zoo korte spanne tijds getroffen heeft. Maar Breitner's beteekenis
zou men slechts ten halve en dus in het gehéél niet beseffen, zoo men niet inzag, dat
hij, zich baseerend op een zakelijke kennis, voor zoover hem onontbeerlijk, van zijn
aan stadsverkeer en stadsuitbreiding ontleende sujetten en daarbij op een geraffineerde
technische doorkneedheid in het schildersmétier, aan zijn heftige, massale kracht en
zijn hoog-ópschallenden klank een virtuose trefzekerheid paarde, een verbluffend
snel- en scherpziend oog en een onfeilbaar begrip zoowel van de schoonheid van het
harmonieuse akkoord als van die van een verrassenden of ontstellenden, maar te
rechter plaats aangebrachten dissonant, een combinatie, die hem maakte tot de
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ware verpersoonlijking, tot de uiterste culminatie van het naturalistisch impressionisme
in onze schilderkunst. Deze eigenaardige combinatie hield verband, waarschijnlijk,
met deze andere, dat hij was Rotterdammer van geboorte, Hagenaar van opleiding,
maar vooral van artistieken ondergrond en koloristische vorming, en, sinds ongeveer
1886, Amsterdammer door inwoning.
Breitner - die ook als figuurschilder een buitengewone en origineele begaafdheid
bezat - komt in de collectie-Reich vrijwel volledig tot zijn recht. Uit zijn
middenperiode is een kolossaal stuk, weergevend een Gezicht op den hoek van
Prinsengracht en Brouwersgracht (h. 93, b. 177 c.M.), een stuk, dat eenmaal zal
gerekend worden tot de meest klassieke scheppingen van Holland's moderne
stadsgezichten-kunst. Het stadsbrok is gezien op een nattigen winterdag bij dooiende
sneeuw, onder een egale, rose-grijze lucht, en geschilderd in een rijke, maar bezonken
tonaliteit en met een kompositorische evenwichtigheid, die een groot gevoel van rust
wekken. Dan vindt men een mooie aquarel van Afgestegen Huzaren, bij hun paarden
in het gelid geschaard tegen een fond van boomen (h. 31, b. 53 c.M.) en een nóg
saillanter cavallerie-stuk, Huzaren op Verkenning (sch., h. 43,5, b. 65 c.M.). Van
een verrukkelijke, praegnante realiteit zijn de drie cavalleristen te paard, in groot
tenue en met hun karabijnen gewapend, de hoofden met de hooge, harige kolbakken
wat achterover houdend, van hun verheven zadels af met verkennersblikken zittend
te turen over het heidevlak naar den verren horizon, terwijl zij de teugels inhouden
van hun tot staan gedwongen paarden. Breed, schetsend en tòch alles kompleet
uitzeggend is hier de toets, van een frappante levendigheid het instantané.
Het rompslompig graaf- en grondwerk, dat de nimmer eindende uitleg der
wereldstad te zien geeft en dat Breitner voor overtalrijke, soms zeer veel
overeenkomstige stadsbeelden, in olie- en waterverf en in diverse formaten, tot thema
koos, is ook bij Reich in eenige uitnemende stukken tot kleur- en bewegingsrijke
werkelijkheid geworden. Behalve een krachtig geschilderd Heiwerk moeten hier
vermeld worden twee aquarellen van zeldzaam kernachtige kleur tegen witte partijen
en van een robuste plastiek, n.l. Zandkruiers met karren op een bouwgrondterrein
aan het water en Heiwerkers aan den arbeid (beide h. 61, b. 87 c.M.), op welke laatste
een bruin paard op den voorgrond, in zijn strakke afteekening tegen het harde
steenen-rood van huizen in aanbouw, de pikturale hoofdrol vervult.
Van den vermaarden Amsterdammer-trits Breitner - Witsen - Bauer moet nu nog
de laatste hier worden vermeld. Vonden de beide eerstgenoemden in de plaats hunner
inwoning een peillooze mijn van waardevolle vondsten, Bauer, fanatiek oriëntalist
onder onze schilders, was een onuitputtelijk voortbrenger van geschilderde en geëtste
poëmen, hem geïnspireerd door zijn reizen naar Turkije, Egypte en Britsch-Indië.
Onder zijn schilderijen en aquarellen zijn er verscheiden, wier samenstel, kleurkarakter
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en lijnbeweeg - als in zijn voorstellingen van stadspoorten met ruiterdrommen - en
andere, wier roerlooze stilte - als in zijn maannachtparken met vijvers onder blauwige
sterrenlucht - uit een epische fantaisie geboren schijnen, al schenken zij ook volstrekt
niet altijd een diepe ontroering. In de Reich-Collectie zijn ettelijke zeer goede werken
van Bauer aan te wijzen, onder welke een Gezicht op Jeruzalem, van een hoogte af,
een aquarel, die van zijn wijd-omvamenden greep en breeden kompositie-trant getuigt,
en nog twee enorme teekeningen van een doorwerktheid, die toch aan ieder belangrijk
détail zijn levende, evenredige beteekenis, zijn eigen zelfstandig effekt laat in het
machtige geheel.
De samenlezing van werken uit den bloeitijd der Haagsche School en der latere
Amsterdamsche schildersgroep, welke de kern der Collectie-Reich, Hollandsche
schilderkunst van de 19e en het begin der 20e eeuw, uitmaakt, wordt verder nog
aangevuld door eenige rivier-en wintergezichten van landschapschilders als
Wa l d o r p , geboren in 1803, en H o p p e n b r o u w e r s , geboren in 1819, beiden
in 1866 overleden, wier werkzaamheid alzoo gehéél valt vóór de groote herleving
van onze toen nog op traditie en voorvaderlijken roem teerende, in duffe atelierlucht
armelijk verkwijnende schilderkunst. Zij beiden behoorden tot die
kunstenaarsgeneratie van geringe en trage gemoedsbewogenheid, voor wie de
verlossende leuze van terugkeer tot de natuur, den eenigen en onverwelkbaren
bronader der landschapskunst, nog niet geklonken had en voor wie het buiten werken
nog slechts was een zakelijk, vlijtig opzamelen van provisie, waarmee de winter
moest worden doorgekomen, een bedachtzaam vergaren van bruikbaar
sujetten-materiaal, van aardige ‘gevallen’, meestal in geteekende schetsen vastgelegd,
met behulp waarvan het grootere, ernstige atelierwerk naderhand moest worden
‘vervaardigd’.
Een ‘opzamelen’ van ‘provisie’! Deze nuchtere uitdrukking is authentiek en wel
afkomstig van N a k k e n , die, Hagenaar van 1835, het hierboven geschetste tijdvak
nog terdege meemaakte, al kon hij, door een langen levenstijd en goede gezondheid
bevoorrecht, er met inspanning van zijn beste krachten in slagen, zich daaruit voor
een gedeelte los te werken. Van zijn wilskrachtig pogen, om aan die vervalsfeer te
ontkomen, is zijn herhaaldelijk trekken naar Zuid-Limburg, naar Oosterbeek en
vooral naar Normandië, waar hij met taaie onvermoeidheid aan het werk toog tusschen
hooiwagens en paarden, tusschen arenleesters, maaiers en korenbinders, in
paardenstallen en op pachthoeven, het overtuigend bewijs. Zijn Paarden in Stal, het
in den aanvang van dit overzicht besproken schilderijtje der Collectie-Reich, legt
van dit goedmoedig streven naar getrouwheid aan de natuur een verstaanbaar
getuigenis af, al laat de ontbrekende dateering in het onzekere, of het op een
waarneming van eigen of vreemden bodem berust. In een van zijn gemoedelijke,
uitvoerige praatbrieven, die in het Haagsche
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Gemeente-Archief bewaard worden, een schrijven aan den schilder S.J. van Witsen
(den vriend van Jozef Israëls) uit Beuzeville in Normandië van 27 Augustus 1871,
vertelt hij als iets heel ongewoons, wat hem bizonder getroffen heeft, van een
Vlaamschen landschapschilder César de Cocq, die in Parijs woont: ‘Hij maakt zijne
schilderijen direct naar de natuur op stukken doek in een groote schilderkist’. En op
dit voorbeeld heeft hij terstond in Honfleur ‘een kist met doekraampjes laten maken’,
die hij ‘in schilderijen veranderd’ heeft, met het plan, deze in het vaderland dan
verder ‘af te maken’. Hier is dus blijkbaar bij Nakken sprake van een onmiddellijk
en als einddoel opgevat werken naar de natuur, iets, wat aan verreweg de meesten
zijner eigenlijke tijdgenooten nog door en door vreemd was.
Die brieven van Nakken geven, behalve de betuigingen van zijn nimmer geschokte
voorliefde voor tafereelen uit het landbouwersbedrijf, overigens een welsprekende
voorstelling van het kalme, honkvaste, door niets uit zijn evenwicht gerukte leventje
en het onverdroten, naarstige werken van onze jonge schilders uit de jaren van om
en bij 1856-'59, zooals van de Dona's, Sierig's, Cool, Candel, Roorda, den later in
Parijs geheel verfranschten, met Artz nauw-bevrienden Kaemmerer, de drie Marissen,
Sadée, Julius v.d. Sande Bakhuyzen en van hun akademische, verblind-klassicistische
leermeesters J.E.J. van den Berg, J. Philip Koelman en B.J. van Hove. Over enkelen,
die ons onder al de hier genoemden het innigst interesseeren, de Marissen bovenal,
bevatten die brieven soms curieuse bizonderheden, zoo bijv. in een van 13 Juni 1856,
aan zijn te Antwerpen ter Academie studeerenden vriend van Witsen gericht, deze,
dat Maris (Jacob waarschijnlijk), Sadée en Bakhuyzen ‘in het duin bij Waalsdorp bij
een boer eene lieve kamer hebben’, om daar ‘studies te maken’. In een brief aan
denzelfden vriend van 23 Maart 1859 vertelt hij, dat hij de Marissen bezocht heeft,
bij wie hij Sierig, F. Carl vermoedelijk, aantrof. De oudste der broeders was begonnen
aan een schilderij voor een ophanden tentoonstelling, voorstellende ‘een meid die
uyen schilde’, terwijl de jongste bezig was aan een hem bestelde portret-kopie en
bovendien een werk van eigen vinding onder handen had, n.l. ‘een oude man die zijn
kleinkind wedervindt, dat verdwaald was’. In denzelfden brief rapporteert Nakken,
dat het ‘met de zaken’, d.i.: met den verkoop van kunstprodukten, maar ‘stilletjes’
gaat en dat de bekende ‘kunstbeschouwingen’ in Pulchri ook niet veel hebben
opgebracht. Onder ‘de beste teekeningen’, die de geëxposeerde ‘portefeuilles van
de leden’ inhielden, noemt hij: ‘eene van de oudste Maris in kleur, de terugkomst
van jonggetrouwden uit de kerk voor het ouderlijke huis (1500) (Duitsch), de jongste
had er een veldslag in omtrek uit 500. Van Filip Koelman (die uit Italië is gekomen)
zien wij ook
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‘fraaije teekeningen, figuur.’ Een brief van 26 Maart 1858 geeft een kijkje op de
toenmalige bescheiden positie der kunstenaars in het roemruchte ‘Land van
Rembrandt’ en niet minder op hun destijds maar al te nederig zelfgevoel, in de
vermelding van het àllerlaatste kunstnieuwtje (dat ook reeds ‘in de Courant stond’),
nl., dat de Haas, de toen al bekende en later nog hooger gewaardeerde vee- en
landschapschilder, zeer bevriend met Gabriël en den ouden Roelofs, de toen 26-jarige
de Haas, die met een ‘portefeuille’ in Pulchri, waarin zulke ‘mooye teekeningen’
van hem waren, zoozeer de aandacht heeft getrokken, ‘dezer dagen een gouden
cylinderhorlogie van de Koningin gekregen’ (heeft) ‘als blijk van H.D. tevredenheid
over eene schilderij, die hij ter bezigtiging heeft aangeboden, voorstellende het schip
de “Groningen”, waarop de Prins van Oranje in het najaar een reis heeft gedaan.’
Na deze korte historische uitweiding, zij met een opsomming van de buitenlandsche
kunst, die zich in de Collectie-Reich bevindt, dit overzicht besloten. Van M e n z e l
vonden we er een ets naar een Joden-drietal, van Swan een Tijger, loerende in een
donkerend avondlandschap (aquarel, h. 33.5, b. 51 c.M.), van D u f f , in pastel (h,
38, b. 50 c.M.), een Schapenscheerder, die, witgejakt en met breedrandigen hoed op,
in gebukte houding onder een rose-bloesemend heesterboschje, druk aan het werk
is, terwijl eenige schapen in de nabijheid de bewerking afwachten. Een romantisch
schilderij van M o n t i c e l l i (h. 44.5, b. 26 c.M.) met twee vrouwfiguren in een
rotsachtig berglandschap, waarin de gloedvolle, sensueele kleur alles is, lijn, vorm,
voorstelling daarentegen nauwelijks in beschouwing komende, amper tot den
eind-indruk meewerkende bijkomstigheden blijven, heet ‘Lovers Fountain’.
Van C o r o t zagen we een fijntonig landschapschilderij (h. 58, b. 55.5 c.M.), van
M i l l e t een prachtige zwartkrijt-teekening (h. 30, b. 22 c.M., get. r.o.: J.F. Millet),
een Moeder met haar zuigeling in den arm bij open raam en met de wieg naast haar
op den grond, een werk, doorademd van Millet's diep-emotioneerende menschelijkheid
en vrome teederheid, maar tegelijk grootmeesterlijk beheerscht door de macht van
zijn vormen-wekkende, ranke en sterke teekening.
F a n t i n L a t o u r heeft een Vrouwennaakt tegen bosch-achtergrond in zwart
krijt (h. 28, b. 21 c.M.) en een Vruchtenstilleven (h. 26.5, b. 41 c.M.) van appels,
peren, aalbessen en ander ooft, deels in een bruin-teenen mandje, deels op een slechts
even zichtbaren wit-aarden schotel, een dier beminnelijke stukken van superbe
kwaliteit, waarmede Fantin zich zijn grooten roep heeft verworven en zich zoo gezien
heeft gemaakt bij alle liefhebbers van het schoone schilderen op zich-zelf, geheel
buiten àlle verband met het onderwerp als zoodanig.
Een pronkstuk in de verzameling is een figuurwerk van D a u m i e r ,
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even geestig van typeering, als ernstig en warm gestemd van toon en precieus van
schildering (b. 25, b. 34 c.M., get. r.o.: H. Daumier). Het geeft te zien den schilder
Diaz met zijn witten baard en knevel, die in overgegeven aandacht, met de over
elkaar geslagen armen op een zijleuning van zijn stoel, te luisteren zit naar een in
zijn zetel achterovergeleund heer, Daumier zelf. Deze - zijn kortknevelig, mager
gelaat met de uitstekende jukbeenderen en zware, zwarte wenkbrauwen doet aan dat
van Delacroix denken - houdt met beide handen het boek op, waaruit hij den ander
voorleest. Het is een stemmingsvol meegeleefd, met intense geestesspanning in beeld
vastgehouden stuk werkelijkheid, dat van het levensvol-momentane der uiterlijke
verschijningen, noch van de diepere wezenlijkheid van het daarachter huizende,
innerlijke leven in zijn oogenblikkelijke gemoedsstemming, ook maar het geringste
heeft ingeboet. Men vindt een tamelijk veel verschillend variant op dit schilderij
afgebeeld in het fraaie werk van André Fontainas over Daumier.
Niet minder geniaal en levenbeeldend is D a u m i e r ' s caricatuur-teekening van
Twee Advocaten, in sepia met wat donker-blauwe waterverf gedaan en met enkele
luchtige tipjes bruine kleur verlevendigd (h. 13, b. 19 c.M.). Het kostelijk sarcasme
van den fellen humorist brandmerkt hier twee aan elkaar gewaagde pleitbezorgers
met sluwe, roofvogelachtige zondaarstronies, die met collegiaal hartelijkheidsvertoon,
gnuivend en grijnslachend, elkaar de hand staan te schudden, als bezegelden zij
daarmee een voor beide zijden winstbeloven de afspraak, - één van Daumier's vele
en verrukkelijke advocaten-charges, juweelen van teekenkunst, waarin de helle,
lichtende witte partijen prachtig kontrasteeren met de fluweelige, blauw-zwarte tonen
der togakleeding.
Hier eindige dan ons overzicht van een der rijkst voorziene, meest gerenommeerde
en liefdevolst gekweekte kunstverzamelingen uit de laatste halve eeuw, waarvan het
bijeenbrengen zelf reeds een groote verdienste beteekent, afgezien nog van den geest,
die erbij voorzat, de diepere intentie, die ertoe dreef, en óók van de bestemming, die
aan de collectie in later jaren door den genereusen eigenaar gegeven werd.
Men vertelde mij, dat de oude heer Reich iederen avond, wanneer hij de huiskamer
verliet, om zich ter ruste te begeven, met de oogen een stillen, zachten groet wierp
naar zijn meest geliefde schilderijen, onder welke een kleine, subtiel gepenseelde
aquarel van Neuhuys, waarvoor hij een bizonder zwak had. Wie zóó leefde in
gemeenschap met de kunstwerken om zich heen, in zulk een intieme verstandhouding
met hun makers, diens leven was wel waarlijk door de Schoonheid gezegend!
Augustus 1923.
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Jan van Scorel en de Italiaansche kunst van zijn tijd,
door G.J. Hoogewerff.
II.
DE talrijke portretten, welke van Jan van Scorel bewaard zijn, vertoonen over het
algemeen minder Italiaanschen invloed (tenzij dan in een landschap-achtergrond)
dan de andere werken, die wij tot dusver behandelden. De meester heeft dit gemeen
met zijn Amsterdamschen tijdgenoot Dirk Barentz, van wien wij weten dat hij te
Venetië geruimen tijd de leerling van Titiaan is geweest, doch wiens portretgroepen,
wat hun stijl betreft, niet den minsten Venetiaanschen invloed verraden. Men zou
gelooven, dat deze meester uit den vreemde is teruggekeerd ten eenenmale ‘van
vreemde smetten vrij’, indien daar niet de prent van Hendrik Goltzius bestond, naar
een zijner verloren gegane ‘historiën’, welke prent een op-en-top Venetiaansche
compositie te zien geeft. Als er onder stond ‘naar Veronese’, zou men het
aanvaarden.... Men bedenke evenwel, dat ook de meest overtuigde
Zuid-Nederlandsche Romanisten, zelfs een Frans Floris, in de portretten het meest
en zelfs bijna geheel oorspronkelijk bleven en dat een ver-Venetiaanste Nederlandsche
portret-schilder als Jan Stevensz. van Calcar ten eenenmale uitzondering is.
Als de portretten van Scorel, die tusschen 1530 en 1550 ontstonden, soms aan
Andrea Solario, of ook wel aan een meester als ‘Il Moro da Verona’ denken doen,
dan is die gedachte meest vluchtig, voorbijgaand; toeziende bevindt en voelt men,
dat er geen eigenlijke technische of geestelijke afhankelijkheid in 't spel is. Veeleer
vertoont het portret van Scorel een eigen gestadige, kalme ontwikkeling, welke zeer
persoonlijk is.
Het vroegste portret dat wij van Scorel kennen toont de aansluiting bij Italiaansch
voorbeeld duidelijker dan een zijner latere. En dit is geen wonder, want hij was in
dit geval op die aansluiting als 't ware aangewezen. 't Gold het portret van paus
Adriaan VI, dat hij, naar uit de bronnen gebleken is, anno 1522-23 in twee exemplaren
te Rome schilderde. Een van die twee portretten was bestemd voor de Universiteit
te Leuven, en bevindt zich nog steeds aldaar. Het andere ging verloren.
Jammer is het, dat paus Adriaan's portret niet gaver is overgeleverd, want het heeft
in verloop van vier eeuwen veel te lijden gehad, niet het minst van verkeerde
restauratie. Alleen de handen zijn nog vrij intact. Men ziet uit de afbeelding, dat
Scorel geheel bleef in den stijl der
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pausenportretten, zooals die destijds in zwang was, en hoe inzonderheid Rafaël's
beeltenis van Julius II bepaalde punten van vergelijking biedt. (afb. 16-17). Scorel
toont zich strakker, is in zijn teekening van mond en oogscheelen nog wat ‘primitief’.
't Meest nadert hij tot zijn voorbeeld - als daarvan gesproken mag worden - in de
schildering en schaduwing van het witte onderkleed. Kapje en schoudermantel, die
van de pauselijke huisdracht toentertijd deel uitmaakten, zijn van fluweel: diep
karmozijnrood, met hermelijn omboord.
Ter verduidelijking van de verhouding waarin Scorel's portretten staan tot die der
genoemde Venetiaansche meesters van zijn tijd, wordt hier een van zijn beste werken,
ontstaan tusschen 1535 en 1540, in reproductie weergegeven náást de beeltenis van
een onbekende, geschilderd door Francesco Torbido, gezegd ‘il Moro di Verona’
(afb. 18 en 19). Het schilderij van Scorel stelt voor Agatha van Schoonhoven; het
bevindt zich in de verzameling Johnson te Philadelphia; dat van Torbido, voluit
gesigneerd, in de Galleria di Brera te Milaan. Het vroegste werk, dat van den Moor
van Verona bekend is, wordt in de Pinacotheek te München aangetroffen en is
gedateerd 1516. Hij toont zich een volger van Liberale da Verona, te zamen met de
beide Caroti en Giolfino. Vasari plaatst hem onder de leerlingen van Giorgione. De
meester stierf in 1565.
Vergelijkt men zijn werk met het afgebeelde van Scorel dan treft het terstond, hoe
beide ongeveer gelijk zijn van opzet, en hoe de plaatsing van de hand, links beneden,
geheel overeenkomstig is. Men bedenke echter, dat hier van ‘ontleening’ natuurlijk
geen sprake is; het geldt alleen de algemeene analogie. Evengoed zouden andere
portretten van Torbido met andere van Scorel tegenover elkander geplaatst kunnen
worden, en juist om dit te doen voelen werd hier de beeltenis van een vrouw met de
beeltenis van een man geconfronteerd. Andere Venetiaansche meesters trouwens
van dezen tijd, als Basaiti, componeeren hun portretten op dergelijke wijze. Giorgione,
en de meesters die bij hem zich aansluiten, zijn - zooals men weet - een andere
opvatting toegedaan zich niet bepalende tot het conterfeitsel, maar doelende op
‘voordracht’.
Scorel, trouw aan inheemsche traditie, snijdt (hier als elders) zijn paneel lager
boven 't hoofd af dan de Italianen. Als hij nà omstreeks 1540, zonder den donkeren
achtergrond voor altijd op te geven, de geportretteerde figuren bij voorkeur in een
landschap plaatst, is het dat hij meer aan Solario en aan met dezen verwante meesters
doet denken; doch zijn bedoelingen zijn alsdan geheel anders (bepaald luministisch
namelijk), zoodat aan Italiaanschen invloed bij die ontwikkeling niet gedacht behoeft
te worden, hoogstens aan een herinnering, die dan echter leidde tot een buitengemeen
gelukkige en zelfstandige evolutie.
Scorel, die van Giorgione de ongedwongenheid van het portret niet
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geheel begreep, heeft steeds diens landschap voor oogen gehad en toont dit ook in
de achtergronden zijner beeltenissen. Waar echter de Italianen steeds de persoon
t e g e n het landschap plaatsen, daar ziet de Hollander - en dit is een merkwaardige
verdienste - zijn figuur i n d e a t m o s f e e r . Al is die atmosfeer ook bij Giorgione
‘vochtig’, zoo is toch zijn wijze van behandeling door Scorel niet nagevolgd.
Als gezegd denkt men wel even ook aan andere portretten, aan die van Francesco
Francia en zijn school, ook wel aan Umbriërs (Rafaël inbegrepen) en aan Florentijnen;
doch als men naar een eigenlijke parallel omziet, blijkt bij Scorel veeleer een streven
in geheel andere, ‘atmos-pherische’ richting merkbaar, en is de overeenkomst met
zijn Italiaansche tijdgenooten meer schijnbaar dan werkelijk.
Het hier afgebeelde portret van Agatha van Schoonhoven is enkele jaren later
geschilderd dan dat in de Galleria Doria te Rome van 1529 (het
‘engagements-portret’), doch is wat vroeger ontstaan dan de de beeltenis van Scorel's
geliefde in de collectie Alphonse de Stuers in het Rijksmuseum, ofschoon het
daarmede, zooals men ziet, zeer sterke overeenkomst vertoont. (Of het vrouwenportret
op het kasteel Windesheim in Overijssel werkelijk Agatha van Schoonhoven voorstelt,
moet bij nader inzien worden betwijfeld, al behoort ook dit paneel tot denzelfden
groep en al is de gelijkenis met de andere portretten onmiskenbaar.)
Een leerling van Rafaël, die door Scorel in een zeer merkwaardig geval werd
nagevolgd, is Giulio Romano. Dat onze meester de door Cock uitgegeven gravure
naar diens ‘Madonna’, te Florence in 't depot der Galleria degli Uffizi, gekend moet
hebben, is duidelijk voor ieder die de afbeelding van Scorel's ‘Madonna onder den
Boom’, in 't Museum te Berlijn, vergelijkt met de reproductie van Giulio's
oorspronkelijk schilderij (afb. 20-21). De houding van de H. Moeder op de beide
werken komt overeen, afgezien van den naar den beschouwer toegewenden arm.
Helling van hoofd en bovenlijf is dezelfde; de wijze waarop de beide hoofden bij
elkander zijn geplaatst is dezelfde. Overeenkomst is er in de beweging van het
Christuskind, in de hand die de losse veldbloemen houdt, en in de plaatsing - ‘functie’
mag men wel weer zeggen - van den boom bij Scorel en de zuil, achter de Madonna,
bij zijn voorbeeld. De gelaatstrekken van Maria op de beide schilderijen lijken zeer
verschillend, doordat Scorel de oogen zoo geheel anders (volgens ander ideaal en
geldend ‘procédé’) heeft ingeteekend; aandachtig toeziend bemerkt men evenwel,
dat belijning van voorhoofd, neus en mond vrij sterk analoog is.
Scorel toont zich in den geheelen groep meer manierist dan gewoonlijk, voor
zoover het betreft een accentueeren van kenmerken, een verscherpen van contouren
en een streven naar zeker raffinement in het bijwerk. Zijn kleuren, hoezeer ook
welgevallig, zijn in dit geval wat hard-
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metaalachtig, een eigenschap welke de paneelen van zijn helpers en navolgers nog
in sterkere mate vertoonen.
Dergelijke manieristische eigenaardigheden, doch van gewijzigden aard, zijn
merkbaar in een ander merkwaardig werk, dat sedert korten tijd in het Rijksmuseum
is tentoongesteld: de ‘Cleopatra’, deel uitmakende van de collectie van wijlen Z.
Exc. A. de Stuers. Van dit schilderij is gezegd, dat het onder invloed van Giorgione's
‘Sluimerende Venus’ (afb. 22) te Dresden zou zijn ontstaan, doch een nadere
beschouwing wijst uit, dat het veeleer een zeer getrouwe navolging is van de Venus
door Palma Vecchio geschilderd, eveneens in het Museum te Dresden (afb. 23 en
24). Niet alleen dat de lijn der schouders, de houding van het torso (en zelfs het
kapsel) overeenkomt, doch de indeeling van het geheele landschap toont een
overeenstemming, die niemand ontgaan kan. De kort-afgesneden boomen,
waartusschen twee lichten zichtbaar blijven, de wending van den landweg door het
terrein, de gebouwen op de hoogte, in alles is het onmiskenbaar hoe Scorel zich bij
Palma aansluit. Palma leefde te Venetië toen Scorel daar in 1520 vertoefde, en deze
heeft zeer waarschijnlijk naar de ‘Venus’ een teekening gemaakt. Titiaan, aanmerkelijk
jonger dan Scorel, zou zijn beroemde ‘Venus van Urbino’, thans in de Uffizi, eerst
in 1553 schilderen. Wel is aan te nemen dat Scorel te Venetië ook Giorgione's
‘Aphrodite’ heeft aanschouwd, die toenmaals gold als een der voornaamste
bezienswaardigheden der stad; doch men herinnert zich hoe bij Giorgione de godin
op den rug ligt uitgestrekt, zoodat de linkerboezem in profiel zichtbaar is, hoe het
landschap lager is van horizont, zonder bergketen in 't verschiet, en hoe het naar
rechts vrij sterk oploopt met huizingen en een soort hoog forteres op het tweede plan.
Verder is door Giorgione de draperie op geheel andere wijze aangebracht. Natuurlijk
heeft zijn meesterwerk Palma beïnvloed, en is verwantschap tusschen de beide stukken
duidelijk, doch Scorel nam zich den in zijn oogen meer modernen tijdgenoot tot
voorbeeld, als overal het ‘nieuwste’ zoekende, en daaraan voorkeur gevende.
Giorgione overleed in 1510; Palma leefde tot 1528.*)
Ondanks de verrassende parallel, welke hier werd aangetoond, is Scorel's werk
iets heel anders geworden dan het Venetiaansch voorbeeld, waarnaar hij werkte. De
bedoelingen en aspiraties van de twee stukken zijn totaal verschillend. Lijnen en
kleuren spreken, hoewel hetzelfde wordt meegedeeld, een geheel andere taal. Het
naakt is bij Palma gekoesterd-week, wulpsch met een zweem van indolentie, smedig
ook en getemperd blank van toon. Bij Scorel is het vaster, struischer, meer ontleed

*) Palma volgde Giorgione's meesterwerk nog eens na, en van meer nabij, in zijn ‘Venus en
Amor’, thans in het Fitzwilliam museum te Cambridge. Ook op het schilderij van Giorgione
zag men oorspronkelijk Amor; later weggemaakt. Deze omstandigheid maakt des te
duidelijker, hoeveel dichter Scorel's Cleopatra, z o n d e r b i j f i g u u r , staat bij Palma dan
bij Giorgione.
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en heeft het bij sterker aangezette kleur een koeler, men zou haast zeggen een
degelijker aspect. Alle omtrekken zijn uitgewerkt, en zichtbaarder geworden. Door
de aandacht aan de onderdeelen van het naarstiglijk uitgebeelde lichaam geschonken
bekoort dit niet meer: met het behagen is al het wélbehagen van het nederliggen
geweken; het verleidelijk verpoozen werd tot een verkramping. Alle accenten zijn
ook hier weder duidelijk gezet, of zelfs aangescherpt, en zulks bovenal in het gelaat,
waar de kalmte van het Olympisch voorbeeld heeft plaats gemaakt voor eene - bij
de adder-gebetene, stervende Cleopatra zeker voldoende gemotiveerde - uitdrukking
van leed en pijn. Hier is bij Scorel, die ook academici onder zijn navolgers zou
hebben, - consequentie van zijn streven, - reeds een voorkeur voor het ‘affect’ op te
merken, ter weergave waarvan Carel van Mander de voorschriften te boek zou
stellen... Men vergelijke trouwens reeds Leonardo's woorden: ‘Quelle figura è più
laudabile che coll' atto meglio esprime le passioni del suo animo.’
Zooals wij zagen heeft Scorel van den Venetiaanschen grootmeester, Titiaan,
alleen de jeugdwerken met eigen oogen kunnen zien, waaronder de groote ‘Hemelvaart
van Maria’, voor de ‘Frari’ geschilderd, welke in 1518 gereed was gekomen. Als er
dus van latere werken van Titiaan op zijn kunst invloed merkbaar is, kan deze alleen
door bemiddeling van gravures zijn uitgeoefend. Zulk een invloed werd door schrijver
dezes een oogenblik verondersteld, toen hij te Breda in de grafkapel van Engelbrecht
II van Nassau het groote drieluik uit Scorel's atelier bezichtigde en opmerkte hoe de
‘St. Hieronymus zich kastijdende’, op de buitenzijde van een der luiken, zeer veel
overeenkomst vertoont met dezelfde voorstelling, zooals zij door Titiaan werd
geschilderd voor de kerk van Santa Maria Nuova te Venetië (afb. 25 en 26). Het
altaarstuk van Titiaan, dat sedert 1808 in de Galleria di Brera te Milaan bewaard
wordt, pleegt men echter terecht ‘omstreeks 1550’ te dateeren. De oude biograaf
Carlo Ridolfi plaatst het zelfs ‘in de laatste levensjaren’ van den meester*), en daar
deze zoo hoogen ouderdom bereikte, dat hij Scorel veertien jaar overleefde, zou men
bijna.... aan een invloed van dezen op den Venetiaan gaan denken! - De jongste
biograaf, Victor Basch†), sluit zich bij zijn alleszins betrouwbaren Italiaanschen
voorganger aan, waar hij betoogt, dat zoowel de St. Jeroen der Brera als die van het
Louvre ‘vers 1560’ ontstaan zijn. Gemeenlijk wordt het laatstgenoemde, kleinere
stuk, dat door zijn nachtelijke tragiek nog indrukwekkender is, voor een later stuk
gehouden dan het Milaneesche, doch de Fransche schrijver geeft zeer goede redenen
aan voor zijn overtuiging, volgens welke beide de doeken tot een en dezelfde periode
behooren.

*) L e m a r a v i g l i e d e l l ' A r t e . Venezia 1648, I, blz. 267.
†) T i t i e n , Paris. (1918). blz. 240.
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Uitgesloten is het dus, dat Scorel, in wiens atelier het Nassausche drieluik vóór 1550
werd geschilderd, zooals door mij werd aannemelijk gemaakt, het schilderij van
Titiaan te Milaan kan hebben nagevolgd.*) Toch is in het bewuste paneel de
Titiaansche invloed zoo duidelijk, dat a priori als vaststaand mag worden aangenomen,
dat de Hollandsche schilder een prent uit diens allernaaste omgeving tot zijn
beschikking heeft gehad, waarop hij zijn eigen compositie kon inspireeren. Nu is het
bekend, dat Titiaan in 1531 voor Federigo Gonzaga, hertog van Mantua, een ‘St.
Hieronymus’ schilderde, in denzelfden tijd dat hij voor dezen de ‘H. Maria
Magdalena’ onder handen had, die hem door den vorst besteld was ‘zoo mooi en zoo
huilerig als maar mogelijk is’. De Maria Magdalena (in dit geval wel hemelsbreed
verschillend van het Scorelsche type!) wordt nog bewaard in de Galleria Pitti te
Florence, doch de boetende St. Hieronymus is verloren gegeaan. Voor zoover mij
bekend, werd een gravure ernaar nog niet aangewezen; wel twee teekeningen, één
in de Uffizi, één te Dresden. Wanneer echter een oude gravure kan worden
opgespoord, zal het blijken, dat zij aanmerkelijke gelijkenis vertoont met het schilderij
der Galleria Brera. Te meer is dit waarschijnlijk, waar Titiaan aan de compositie van
vroegere werken gaarne vasthoudt, wanneer hij in later jaren eenzelfde voorstelling
nogmaals schildert, ook al is dan de factuur van het schilderij sterk gewijzigd. Juist
zijn Maria Magdalena's, mooi en huilerig, zijn daarvan een bewijs†).
Wederom tot een hypothese komen wij, wanneer we het middenstuk van het
drieluik te Breda, voorstellende de ‘Vinding der Drie Kruisen door St. Helena’,
vergelijken met een schilderij van Giovanbattista Rosso gezegd ‘il Rosso Fiorentino’
(1496-1541), dat in de Galleria degli Uffizi wordt aangetroffen: ‘Mozes verdedigt
de dochters van Jethro’. 't Verband tusschen de beide schilderwerken is duidelijk,
doch hoe het precies ontstaan is, kan bezwaarlijk meer worden nagegaan. Weder
denkt men aan de gravures met de ‘badende soldaten’ naar Michelangelo, doch deze
geven op zich zelf niet de oplossing van het vraagstuk. Er moeten hier vermoedelijk
nog andere prenten een rol hebben gespeeld, welke in onze gewesten de Italiaansche
kunst hielpen ‘populariseeren’. Men denkt daarbij, behalve aan Marcantonio
Raimondo, vooral aan een meester als Marco da Ravenna, en dient er mede rekening
te houden, dat Scorel hier niet van Rosso afhankelijk is, doch samen met hem
eenzelfde school ‘belijdt’ en gelijke gegevens toepast, welke die school verschafte.

*) Het werd vermoedelijk in 1541 besteld, toen Scorel aan 't ‘hof’ te Breda vertoefde, doch kan
eenige jaren later zijn voltooid.
†) De mate waarin Titiaan en Scorel hier ‘verwant’ zijn wordt te duidelijker begrepen, wanneer
men opmerkt hoe, één generatie vroeger, Pinturicchio en de Nederlander Isenbrant zich tot
elkander verhouden, hetzelfde onderwerp behandelend. Hoe anders zijn dan nog, over en
weer, de bedoelingen (afb, 27 en 28).
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AFB.

16. RAFAEL. PORTRET VAN PAUS JULIUS II. FLORENCE.

AFB.

17 JAN VAN SCOREL.

PORTRET VAN PAUS ADRIAAN VI. LEUVEN.
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AFB.

18. FRANCESCO TORBIDO. PORTRET VAN EEN ONBEKENDE. GALL. DI BRERA, MILAAN.

AFB. 19. JAN VAN SCOREL. PORTRET VAN AGATHA VAN SCHOONHOVEN. COLL. JOHNSON, PHILADELPHIA.
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XL

AFB.

20. JAN VAN SCOREL MADONNA MET HET JEZUSKIND. MUSEUM TE BERLIJN.

AFB.

21. GIULIO ROMANO. MADONNA MET HET JEZUSKIND. UFFIZI, FLORENCE
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AFB.

22. GIORGIONE.

SLUIMERENDE VENUS. MUSEUM TE DRESDEN.
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XLI

AFB.

23. JAN VAN SCOREL.

AFB.

24. PALMA VECCHIO

CLEOPATRA. COLLECTIE DE STUERS, RIJKSMUSEUM.

VENUS. MUSEUM TE DRESDEN.
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AFB.

25. TITIAAN. ST. JEROEN ZICH KASTIJDENDE. MUSEUM BRERA, MILAAN.

AFB.

26. JAN VAN SCOREL. ST. JEROEN ZICH KASTIJDENDE. KERK TE BREDA.
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AFB.

27. PINTURICCHIO. ST. JEROEN BOETENDE.

AFB.

28. ISENBRANT. ST. JEROEN BOETENDE.

ROME, GALLERIA NAZIONALE.

GENUA, PALAZZO BIANCO.
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Op zijn reis in 1520-'23, heeft Scorel zijn mars met de Italiaansche ‘ingredienten’
ter dege gevuld, en hij blijkt die steeds daarin te hebben gehouden. Zonder twijfel
bezat hij heel wat meer dan deze ingredienten, en nergens is zijn werk enkel en alleen
een samenstel daarvan. Uit zijn eigen rijk talent weet hij er genoeg aan toe te doen
niet alleen, doch als hij iets opzet is dat s t e e d s naar eigen trant en opvatting. Uit
de mars wordt alleen het toepasselijk motief te voorschijn gehaald, of, blijkt dit niet
aanwezig, dan wordt naar een dienstige gravure omgezien. De mode, neen, wat meer
is, de s t i j l van dezen tijd vereischte het.
Zulk een toepassen van ontleende motieven werd niet als plagiaat afgekeurd, doch
vond integendeel levendige instemming en warme bewondering. Het ontleenen was
een bewijs van kunde en van beschaving. Oorspronkelijkheid was in de 16e eeuw,
onze eeuw van scholing, het laatste wat men vergde. En dit wekt te minder verbazing,
als men bedenkt hoe nog in talrijke gevallen een Rembrandt aan Italiaansche prenten
motieven ontleende, en een Hooft zijn herderspel naar Guarino's voorbeeld zóó trouw
bewerkte, dat, als een schrijver van tegenwoordig iets dergelijks waagde, het vonnis
der nietswaardigheid luide over hem zou worden geveld. De kritiek zou op stelten
staan als een onzer moderne tooneelschrijvers, b.v. Ibsen nawerkte zooals Vondel
in zekere gevallen Garnier en Jean de la Taille met rustig geweten zich tot voorbeeld
nam. In niet één zijner werken, zeide Huet, heeft Vondel het keurslijf van het
bastaardklassicisme ten eenenmale afgelegd. Toch is hij Vondel. In niet een zijner
werken, kan men zeggen, heeft Scorel zich aan de Italiaansche leeringen en gestalten
geheel ontworsteld. Toch boeit hij ons.
Daarbij neme men in aanmerking, dat Scorel feitelijk in zijn leven en in zijn kunst
nimmer heeft ‘geworsteld’. Hij behoefde dit niet te doen. Zijn waardigheid als
kapittelheer en zijn welvaren hielpen hem het welslagen verzekeren. Na de vlijt van
zijn jongelingsjaren wordt hij allengs minder doortastend. Hij maakt tot het midden
van zijn loopbaan, 1540 ongeveer, nog ernstig werk van constructie, is ook daarna
in zijn portretten nog meermalen voortreffelijk; doch hij toont zich weldra tevreden
met de mate waarin hij slaagt. Niet dat hij het talent, waarover hij gezet was, in de
aarde heeft bedolven, of dat hem de geestkracht ontbrak. Hij blijft zeer productief.
Maar hier juist gaat het om de kenmerkende eigenschap van den artiest-humanist:
Scorel bevond zich na zijn terugkeer uit Italië weldra ‘arrivé’. Zijn persoonlijkheid
had de hoogte bereikt van het verstaan der dingen, die hij zich wenschte.
Levende in een tijd waaraan men zich ontgroeid gevoelde, en dien men nochtans
niet vermocht àf te doen, zag hij de gisting aan alle zijden, op elk gebied. Doch
beseffende dat het oude bezig was voorbij te gaan en dat het nieuwe op zijn tijd wel
komen zou, aanschouwde hij
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de onrust van zijn tijd gelaten en liet die aan zich voorbijgaan, zonder zich in den
strijd te storten. Als hij ergernis uit, is het wegens de tegenwerking.... bij een
inpoldering. Doch de klacht is dichterlijk:
‘O grove negligentie, verfloecte, fraudose,
Die d'ooghen van veele verstanden berooft,
Versumende schoon daden als achteloose
Ende d'eedele famosen haer eere verdooft!
..............................................
Verblinde ignorantie verduystert veel dinghen,
Die waerheyt souden sijn, in 't licht bringhen.

De Humanisten beminden de werkzaamheid, maar vooral ook de ‘moderatie’; zij
waren ongezind tot sociale daadkracht en schuwden het geweld*).
Met van Mander had Scorel, wijzende op zijn werk, kunnen getuigen: ‘'t is waar
dat mij uit Italië groote verlichtinge is geschied.’ Het ter zijde stellen dus van wat
Italië hem had geschonken, zou hij als een schandelijke verzaking, een zelf-degradatie,
een dorperlijke vervlegeling hebben beschouwd. Reeds in zijn jeugdwerk, het drieluik
in de kerk te Obervellach, toont hij neiging het ‘nieuwe’ in zich op te nemen, en
reeds het eerste werk, dat hij na zijn terugkeer in de Nederlanden maakt, het drieluik
Lochorst, is vervuld van de nieuwe vormen en ook wel van een nieuwen geest. Het
doet aan Rafaël's wandtapijten denken, evenals de binnenzijde der luiken van 't
vleugelaltaar te Breda; doch als men ziet hoe het wezen der Italiaansche kunst in 't
minst niet begrepen werd, hoe alleen met daaraan ontleende vormen en onderdeelen
werd gewerkt, dan concludeert men dat de uiterlijke middelen onjuist zijn aangewend,
dat Scorel deerlijk heeft gefaald.
Men concludeert te vroeg! De vormen als middel tot artistieke uitdrukking zijn
wel degelijk van die uitdrukking iets essentieels; zij veranderen niet zonder ook het
wezenlijke der kunst te wijzigen (niet: te vervangen). Scorel zette niet de oude
Nederlandsche kunst der 15e eeuw voort met nieuw preparaat; doch vernieuwde haar
wel degelijk, óók naar het innerlijk. Men mag niet zeggen dat hij faalde, omdat hij....
geen Italiaan werd! Aan zijn werk mag zelfs de ‘Italiaansche’ maatstaf niet, of niet
dan met stellig voorbehoud, worden aangelegd. Het moet beoordeeld worden naar
zijn eigen potentie, zijn eigen waarde.
Zooals de kunstenaars der Italiaansche Renaissance zelve van het détail uitgingen,
om eerst langzaam en geleidelijk te geraken tot 't welbewust begrip aangaande ‘het
geheel’ en zijn samenstel, zoo heeft ook Scorel het nieuwe gezien als afzonderlijke
onderdeelen, welke hij kon ‘verzamelen.’ Zijn leerling Maarten van Heemskerk dacht
er nauwelijks

*) Als Scorel de indijking der Zijpe onderneemt is 't uit rechtmatige winzucht; niet uit
gemeenschapszin.
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anders over. 't Verwerken was voor deze kunstenaars vooral een ‘aanbrengen’.
Gaandeweg doen deze gegevens, toegepast geval voor geval, een nieuw vormbesef
ingang vinden. Zulk vormbesef spreekt b.v. duidelijk uit de bedachtzaamheid
waarmede de figuurgroep van den Barmhartigen Samaritaan door Scorel in het
landschap is geconstrueerd. Een overwinning op de bedachtzame constructie zelve
is ten slotte een werk als dat waar Salomo op zijn troonzetel de koningin van Scheba
ontvangt, al is zelfs hier in de toch zeer soepele ordonnantie het voorbeeld - de prent
van den Venetiaan Mocetto, voorstellende Apelles' Laster - niet geheel vergeten...
In Italië beteekende de Renaissance - zooals ik elders heb uiteengezet - geenszins
de plotselinge vervanging van de eene beschaving door de andere, doch een overgang,
een kentering die a l l e n g s plaats vindt. Niet gelooven wij meer - zoo schreef ik aan den middeleeuwschen ‘nevel van bijgeloof die opeens verwoei’ (Burckhardt),
doch merken veeleer een proces van bestendige uitbotting op*). De eene beschaving
schuift gaandeweg zich over de andere heen, zonder deze te vervangen; wel echter
wordt de middeleeuwsche samenleving door den ‘modernen’ tijdgeest geleidelijk
doordrongen, hier meer en daar minder.
Niet anders ging het in de Nederlanden in den loop der zestiende eeuw, en Scorel,
die werkte van 1520 tot 1560, maakte een belangrijk stadium van dien overgang
mede. Dat stadium wordt in zijn werken duidelijk gedemonstreerd: Het
nieuw-aangeleerde wordt aanvankelijk toegepast als een gewild element, daarna met
meer innerlijke bezinning en overleg; - doch 't merkwaardigst is te zien hoe het
zicheigen-maken der nieuwe vormen geleidelijk ook de geheele uitbeelding
beïnvloedt, welke zich ‘emancipeert’ naar mate ook de observatie zelve van den
kunstenaar zich zuiverder instelt en zijn weergave, die de juistheid bedoelt, deze ook
wezenlijk benadert.
Scorel dus heeft zich niet ontworsteld, doch zeer stellig zich ontwikkeld. Hij heeft
niet weinig bijgedragen tot de ontwikkeling der Nederlandsche kunst in het tijdperk
van overgang: van de primitieven tot de meesters der ‘Gouden Eeuw’.
Dit is het wat ik boven bedoelde, zeggende dat de nieuwe v o r m e n , d.i. de nieuwe
m i d d e l e n tot artistieke uitbeelding, van deze uitbeelding iets essentieels zijn, en
met den geest van het kunstwerk even nauw verbonden als onze eigen verschijning,
't lichaam, met onze ziel. Niet kon ooit Scorel's ziel in Italiaansche werken zich
‘belichamen’, maar wel heeft hij, door zich aan ontegenzeggelijk hooger kunstgezag
te onderwerpen, zijn kunst - ónze kunst - in de zegeningen van dit gezag doen deelen;
en dat in zeer aanmerkelijke mate.

*) De Ontwikkeling der Italiaansche Renaissance, blz. 19, 30, 56, 342, en passim.
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Charles d'Orléans,
door Hélène Swarth.
De weide spreidde een kleed van groen fluweel
Voor Lente's intreê in 't herlevend land.
Haar groene vanen staan alom geplant.
De zon ter eer zijn duizend bloemen geel.
Aan 't hooge venster, 't hoofd in de open hand,
Zit droef de Prins, gevangen in 't kasteel,
Peinst, neemt den veder, schrijft een mooi rondeel,
Wijl edel dichten donkre smart verbant.
En eeuwen later zal nog zijn bekoord
Wie schoonheid mint, door 't hoofsche dichterwoord,
Dat hem vertroost, verdrijvend tragen tijd.
Doch hem, wien 't lied vermooide één enkel uur
Van d'armen dag, zoo eindeloos van duur,
Benijd hem niet! Ik weet hoezeer hij lijdt.
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De straat,
door Ina Boudier - Bakker.
IV (Vervolg).
BIJ de schiettent stonden de meisjes van het naaikransje arm in arm. Ze schoten, de
fijne blanke gezichtjes hoogmoedig langs den spullebaas kijkend, die grappend de
buksen laadde en aanreikte. Erom heen, nieuwsgierig en grinnikend, de boerenjongens.
Nu nam Marie Strik de buks op; naast haar was stil aangeschoven Jaap van den
stalhouder Wiegant. En plots, bij haar onhandig tobben, legde hij zacht de buks aan
haar schouder, richtte.
Ze keek niet om; het was als merkte ze het niet eens, maar ze beefde. En opnieuw
liet ze de buks laden, alsof ze niet zag, dat de jongen het prijsje, een verguld karretje,
voor haar in zijn hand bewaarde.
Ze hadden samen op school gegaan, ze hadden lang nog samen gespeeld. Toen
was hij in de stalhouderij gekomen, reed hij jong al op den bok. En zij was een
dametje geworden. Hij had altijd naar haar gekeken, hij kon haar niet vergeten; maar
hij wist, ze wàs niet voor hem. Sinds Strik van gewoon timmerman aannemer was
geworden, sinds hij in de Straat woonde, wilde hij voor zijn dochters wat anders.
Tusschen de groote heerenhuizen woonde hij, en voor 't raam zat zij met haar zuster,
als hij op den bok voorbijreed.
Maar nu, vanavond, liet hij niet los. Want hij moèst ze niet, al die lieve meiden,
die hem aan zijn lijf hingen - die van zijn stand waren. Hij kòn niet doen wat zijn
moeder zoo graag wilde en er eene van trouwen. Hij moest maar denken aan dat fijne
trotsche gezicht, dat toch ook wel lief lachen kon als ze wilde.
Marie had de buks neergelegd; nu wendde zij zich eindelijk om.
‘Ik zal alles wel zoolang voor je bewaren,’ zei hij brutaal, ‘maar eerst moet je nu
meegaan naar die andere tent, daàr hebben ze een pracht van dingen! Kom....’
Ze keek verward om zijn zekerheid, die geen oogenblik scheen te twijfelen.... Ze
dacht met een warmte in zich hoe knap hij toch was, en hoe graag ze hem altijd had
mogen lijden, als hij maar wat méér was dan koetsier... Zoù ze nu....’
Maar ze voelde zijn oogen dringend, en in eens zonder een woord, zonder ook
naar hem op te kijken, liep ze naast hem voort.
Een gloed sloeg op naar zijn gezicht van uitzinnige blijdschap om dat stille trotsche
meeloopen. Hij had wel willen dansen van geluk, midden tusschen de menschen!
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De vriendinnetjes keken verbluft. En even werd Lize ongerust. ‘Wat deed Marie nu?
Enfin 't was kermis - 't was een grap.’
En ze lachte tegen de vrouw van den griffier, die vroolijk met haar kroost van wal
stak. Ze waren wel gevraagd bij den secretaris, maar ze wou liever met de kinderen
uit. Voor alle tenten moesten ze schieten, visschen, of snoepen. Bij de speelgoedkraam
mochten ze uitzoeken - en naar 't wonderdier in 't kleine tentje kijken.... Het kostte
wel veel, nu ja, aan 't eind van de week kwam de zorg pas, zou ze wel wéér zien.
Aan al de nog onbetaalde rekeningen wou ze nu vanavond niet denken....
Opeens, in den zweefmolen bij het orgel, zag ze het schoenmakerskind zitten, dat
zat er vanmiddag ook al!
Een onrust stak op in de kijkende vrouw, terwijl ze haar kleine kudde weer
voortdreef, naar het uitgebouwde bordesje van de poffertjeskraam, dat lokte met veel
licht en fleurige bouquetjes op de witte tafellakens. En ze dacht: ‘zoo lang lag de
vrouw van den schoenmaker al ziek - goddank dat z ij altijd gezond was, je ze in 't
oog kon houden! Haar Liesbetje was nu dertien, nog heelemaal een kind - maar
opeens met een neep in haar hart terwijl ze voor zich zag het vreemd felle, witte
kindergezicht in den molen, dacht ze:
‘Wàs haar Liesbetje het kind waarvoor ze haar hield? Als ze haar eens kon zien,
onbewaakt, losgelaten, zooals zij zooeven dat andere kind zag - in een vreemden
kring, wàt zou zij dàn zien in het gezicht, dat nu zoo onbevangen haar toelachte over
een bordje poffertjes....’
‘Moeder,’ fluisterde haar tweede dochtertje tegen haar aan - ‘wanneer komt nu
het Hongaarsche zusje? Konden we maar wat voor haar bewaren!’
De moeder glimlachte. Ze had steeds gedacht hoe spijtig het was, dat niet het
kleine vreemde lam met haar andere schaapjes meeliep bij deze pret. Tegelijk wenkte
ze haar man, die met den kantonrechter aanslenterde.
Ze kwamen bij hen staan, de schatten bekijken, die het vijftal uitstalde.
‘Wie zal dat betalen, lieve zoete Gerritje,’ zong de griffier zacht. Ze lachte
onbekommerd.
‘'t Is toch maar ééns kermis.’
‘Ja, jij bent als de leliën des velds.’
De kantonrechter, rijzig, slank, uiterst verzorgd, keek glimlachend toe. Een warmte,
een volheid van leven ging op uit dat wereldje, die dezen man, met den altijd
ongestilden levenshonger in zich boeide. Hij dacht aan Else zijn vrouw - hij zag hen
samen in hun groot stil huis - hij zag plotseling in een wanhoop, hoe dat leven naast
hem geheel was opgeteerd in den jammerlijken strijd, waarvan de oogst leegte was
bij beiden.
Hij keek om zich heen, over het menschengewoel. Het was dit keer of een feller
brand dan andere jaren uitlaaide van de kermis, die de hoofden vervoerde, de harten
dol maakte; of kwam het doordat hij zichzelf gezien
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had, een ouden man, die afscheid moest gaan nemen van al wat jeugd, al wat vreugd
was - dat het hem naar 't hoofd steeg als de damp van een zwaren vurigen wijn?
Hij keek neer op het onschuldige frissche gezichtje van het mooie Liesbetje.
‘Zoo'n dochtertje - de vernieuwing, de verreining van je eigen ver-modderde leven.
Ja, zulke menschen als de griffier en zijn vrouw, hij was ze altijd een beetje achteloos
voorbijgegaan - tobbers met hun tallooze onbetaalde rekeningen - de vrouw een
sloof, een vervelende moeke - hij, heelemaal opgeslokt door zijn gezin. Maar - was
niet dat het eenige misschien? Niet het altijd weer vinden, en altijd weer loslaten van
telkens iets anders - maar een groot gezin, waar je in onderdook, waar je in zwoegde,
waar je je in borg als in een vesting; dat je geen tijd tot denken liet, waarin je
voorttobde van uur op uur met kleine voldoeningen na telkens een nieuwe zorg...
Was hij niet de stumper, inplaats van deze menschen?’
Hij groette plotseling, wandelde weg alleen, met een kaarsrechten veerenden gang.
Zij keken hem peinzend na. Dan, terwijl zij knoeiend Gijsje terecht hielp, knikte
de griffiersvrouw warm genegen naar Wiesje Richter met haar vriendinnetjes.
‘Zulke meisjes,’ klaagde zij - ‘al die lieve knappe meisjes, en geen man voor ze is 't niet vreeselijk?’
‘Ik zag Marie Strik zooeven met Jaap Wiegant,’ zei hij.
Ze keek oplettend. ‘Met Jaap? Was Strik maar zoo wijs....’
De meisjes waren omgekeerd, het werd daar te vol. De kermis begon naar zijn
hoogtepunt te klimmen, een dol rumoer schaterde over de Straat, waar als bleeke
ovalen de gezichten voor de openstaande ramen naar buiten keken.
Maar de meisjes waren zoo vroolijk niet meer. Een moeheid teekende langs hun
monden, die den krampachtigen lach niet meer vasthielden.
‘Wou je nog lang blijven?’ vroeg Jetje.
‘Neen, we moeten nu maar naar huis.’
De anderen knikten. Eventjes maar waren ze de kermis opgegaan, de kermis, die
niet voor hèn was....
Maar in hun harten verstikten ze de klacht; het was de vreugde die niet voor hen
was. In het alledaagsche leven voelden ze het niet, maar hier schroeide hen de gloed.
En opeens als een vonk die van den een op den ander oversloeg, sprong in hen op
de hevige begeerte méé te doen! Het was niet meer de onschuldige pret waarmee ze
begonnen waren - het werd een nijpende, knagende, dringende ellende - hier in het
rosse licht, de dolle muziek - de drommende, stuwende menschen. Het wàs niet meer
de aardigheid van bij een tentje te schieten of te visschen, het wàs niet de lach om
den mallen degenslikker. Het was hun jeugd, die uitgebroken,
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wanhopig eischte, die zich zoekend wendde en keerde, en radeloos de armen strekte!
Gingen ze naar huis? In hun stille besloten huizen, als in een kerker, terwijl alles
hier juichte in vreugd? En weer keek Lize Strik uit naar haar zuster.
Eindelijk zag ze haar. Lenig en vlug werkte zij zich door de menigte, sloop achter
Marie aan.
‘Ga je mee?’
Het meisje naast Jaap, opgeschrikt door de stem van thuis, keek om.
‘Waarheen?’ vroeg ze vaag.
‘Naar huis, we gaan allemaal. Het wordt te laat en te vol.’
Het zusje keek langs haar heen. Een strijd wrikte in haar gezichtje, dat een innerlijk
licht bezielde.
‘Neen,’ prevelde ze.
‘Maar je kunt toch niet blijven!’ fluisterde Lize ‘met dien jongen, met Jaap!’
Maar de ander greep haar hand.
‘Láát me,’ smeekte ze aan haar oor, ‘láát me?’
Een oogenblik blikten de zusjes elkaar aan. Toen, in een onzekerheid, een
onbegrepen pijn, die de tranen in haar oogen dreef, keerde Lize Strik zich af met een
laatsten blik naar haar zusje en Jaap. En ze vond niet dadelijk het antwoord, toen de
meisjes haar opwachtten met vragen.
‘Gaat Marie met dien jongen van Wiegant?’ Maar in haar riep het hardnekkig en
onverjaagbaar: ‘En waaròm niet? Waarom nièt?’
Ze was de kluts kwijt dezen avond. Ze wist zich niet meer de dochter van den
gezienen, deftigen Strik; ze wist alleen dat haar zusje gelijk had en dat ze wel huilen
kon....
De kantonrechter was het groepje meisjes genaderd. Hoffelijk nam hij den hoed
af, praatte met hen, grappen makend.
Ze lachten, de meisjes. Ze stonden er in een halven kring om hem heen, frisch en
jong.
‘Oh,’ dacht hij - ‘wat jong, wat heerlijk jong! En wat ben ik een ouwe kerel. En
al die jeugd vergaat hier, bloeit uit en sterft vóór den tijd in deze Straat.
Jetje Rovers keek hem aan.
‘Wat een knappe man is de kantonrechter!’ dacht ze - ‘hij is de eenige man hier
die de moeite waard is. Zij lachten haar uit laatst, zeiden dat hij al oud was; ze hield
niet van jonge mannen.’
Hij ving haar blik. Hij beet op zijn lippen, zei een luchtigen scherts, nam zijn hoed
af.
De meisjes waren weer bij den zweefmolen.
‘Nog één keertje draaien?’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

185
‘Durf je?’
‘Jij?’
‘Bij elkaar blijven dan.’
Twee aan twee wipten ze in de schommels.
Eva Molijn was de laatste. Hoog en rank met haar witte gezicht liep ze den molen
in.
Met een sprong was de jonge baas bij haar. ‘Kom,’ zei hij ademloos.
En plots tilde hij haar op, zette haar in den schommel.
Zij keek hem niet aan. De zware wimpers lagen op haar wangen; maar toen hij
den schommel greep, gebukt meeliep om op te zetten, zag hij de vreemde vonk
smeulend in 't diepe zwart van haar oogen.
‘Wil je? één keer?’ vleide Jaap, bij Marie Strik.
Ze antwoordde niet; haar wijde oogen keken naar haar zusje, naar de vriendinnetjes,
die daar rondvlogen met een starren glimlach - meisjes onder elkaar....
Er rilde iets door haar heen.
‘Ja’ - haperde ze - ‘kom.’
Met een gesmoorden kreet nam hij haar mee, tilde haar in den schommel.
‘Dàt werd een kermis!’
‘Zoo Jaap?’
Hij keek om - de dokter stond daar met mevrouw, knikte hem lachend toe. In de
oogen van het vrouwtje las hij verwondering.
Hij groette, trotsch gelukkig, hij stráálde. Het meisje bloosde, maar de dokter zag
het stugge gezichtje verjongd en verblijd.
‘Gelukkig dat er eens één uit den band springt,’ zei hij verder loopend. ‘Waren ze
allemaal maar zoo wijs; trouwde zoo'n meisje dien jongen nu maar.’
Hij keek naar Wiesje Richter; het meisje zat er geforceerd opgewekt, in den
schommel, maar hij zag den vermoeiden trek om den neus, de oogen dof gespannen.
‘Arm kind, wat een zegen dat niemand in dit gat het toch wist. Zelfs die speurhond,
de domineesche niet.’ En hij dacht aan de vorigen winter hoe de moeder wanhopig
bij hem gekomen was.
En hoe was 't kind zèlf teruggekomen - door wat voor poelen van ontgoocheling,
vuilheid, pijn en ellende had ze moeten waden voor die eene onbedachtzaamheid
van haar te warm vertrouwend hart - zij, een onschuldig kind....
Nu was ze beter, 't was voorbij, maar de levensvreugd was in haar geknauwd, kon
niet meer opstaan....
Zijn vrouw schudde zijn arm.
‘Waar denk je aan?’
Hij schrikte op; de secretaris op zijn stoep gezeten, met den ontvanger en zijn
vrouw, riep hen aan.
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De dokter groette. ‘Mevrouw er niet?’
‘Die is 't wat frisch, blijft liever binnen voor 't raam.’
Hij keek om, hij miste haar voor de tweede maal.
‘Marie!’ riep hij luid.
Zij kwam aanloopen uit de kamerdiepte.
‘Ik wou dat je ook gezellig bij ons kwam zitten,’ zei hij. Zijn stem was onzeker.
‘Dadelijk,’ beloofde ze - ‘ik kom.’ Achter het open raam vroeg ze den dokter naar
Bogert.
‘'t Loopt af,’ zei hij stil.
Ze keken naar het groote huis aan den overkant, waar de gordijnen onverschillig
open bleven voor de donkere ramen. Onrustig danste het licht van den molen over
den grauwen gevel. Twee kleine witte vlekjes bewogen voor een der bovenramen.
‘De kinderen zijn nog op, ze kijken uit,’ zei de doktersvrouw.
Zij keken, zij zagen het allen.
En het liep af.
Dat rustige, sterke leven, dat er altijd scheen geweest te zijn, dat daar nu weg-ebde
temidden van het wilde rumoer....
En zij dachten allen hetzelfde:
‘Jeanette bleef niet hier - die ging weg.... zij zou vrij zijn....’
De dokter en zijn vrouw groetten, gingen verder. De vrouw van den secretaris,
voor 't raam, praatte met de anderen; maar onafgebroken keek ze naar de lichte vlekjes
voor de ramen bij Bogert. Hoe lang was het geleden dat hun jongetjes uit bed kropen,
en in de vensterbanken naar de kermis zaten te kijken.... In 't begin van den avond
gingen zij samen uit, en den heelen dag holden ze binnen met hun verhalen over de
kermis....
Zij keek naar haar man; nooit meer in den laatsten tijd kon ze met hem erover
praten, hoe ze er ook naar snakte. Het ging niet, hij wilde niet. Hij wrokte tegen de
jongens, dat ze zoo weinig schreven, onverschillig schenen. Schénen, want waár kon
't toch niet zijn. Soms dacht zij 't ook, maar dan zonk ze weg in een put, dan ontviel
haar alle houvast - zóó iets vreeselijks kon toch niet, dat je eigen kinderen van je
vervreemdden! In iederen brief zocht ze, vergeleek met vroegere. En soms geloofde
ze niet; maar als die vreeselijke argwaan, die twijfel aan alles in haar ziel kwam,
zooals deze dagen.... Die kermis rakelde alles op. Wàren ze vervelende ouwe
menschen geworden in een verdord stadje, konden zij zich niet meer aanpassen aan
hùn jeugd, vergaten haar zoons werkelijk dat hier hun moeder zat, die lang geleden
zich hier had begraven, o begraven! - en niets meer had dan hun jonge levens om
zich aan òp te houden!’
En dan wilden ze, dat ze een vréémd kind.... een vréémd kind....
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Ze week plots terug. Mevrouw Koelman had zich door 't raam gebogen, intiem
fluisterend: ‘Hebt u dien jongen Herms gezien, den nieuwen klerk met Greetje Dirks?
Ik zag die twee daar net.... ik zou 't van zoo'n Greetje nooit gedacht hebben....’
‘Kom, kom’ zei de secretaris - ‘'t is kermis.’
Haar wijde blauwe leugenachtige oogen zetten iets uit. De kantonrechter flaneerde
in zijn eentje langs.
‘Moet u niet in den zweefmolen?’ lachte mevrouw Koelman.
Hij keek haar aan met zijn scherpe oog van vrouwenkenner. Zij probeerde al lang
hem te vangen, maar hij zag haar, hij had een dégout van haar. t Wàs hem niet te
doen om een avontuur met een geraffineerde, doortrapte vrouw. 't Was het contact
met jeugd en frischheid waar hij altijd weer naar hunkerde.
‘Waar is mevrouw? Moet die niet naar de kermis?’
‘Mijn vrouw,’ zei hij hoog, ‘begeeft zich niet in kermisjool.’
Ze beet op haar lippen, haar oogen nepen klein.
‘En daarom gaat u alleen.’
‘Daarom ga ik alleen, waar ik mijn vrouw niet aan toevertrouw.’
Hij had een sneer; hij haatte haar, vergaf haar niet dat ze aan Elze durfde raken.
In de ellende van heel dezen avond, met zijn razernij van vreugdbegeerte opgeperst
gedurende enkele uren in deze Straat, in dit stadje, dat daar eenzaam lag als een
kleine hel van licht en vlam in den koelen zwarten nacht rondomme, bezweek zijn
ziel. En in een smartelijkheid keek hij naar het doffe, rood opgezette vrouwengelaat
achter het raam.
Hij kende lang haar geheim - had het geraden bij intuïtie. Hij keek van haar naar
den secretaris, wiens goedig gezicht bekommerd tuurde in het kermisgewoel.
Er was een eerbied in zijn eigen arme schuldige ziel voor dezen verloren strijd.
Met een stillen groet liep hij verder.
‘Ouwe snoeper,’ zei mevrouw Koelman achter zijn rug. Een strakheid ontnam
haar gelaat zijn jeugd en frischheid.
‘Hij was de tweede, die haar vandaag aan het twijfelen bracht. Hoe lang al poogde
ze bij hèm - vond hij haar oud? Oùd? O hemel, haar eigen man, die goeie jongen,
hoe verveelde hij haar. Een man als de kantonrechter, ontrouw, die vrouwen kènde,
zóó een.... En dan wèg, weg uit dit nest, waar zij zich maar tijdelijk had willen bergen,
nooit met de bedoeling voorgoed.’
Zij keek in 't gewoel, een wanhoop sloeg door haar heen bij 't zien van al die jeugd?
Was het voorbij? Voor haar voorbij alles? Was zij gedoemd een oude kraai hier te
worden, als al die anderen?’
‘Heeft ze hem after all onder den duim?’ insinueerde ze onverhoeds laag bukkend
door 't raam.
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‘Elze is een schat,’ zei de vrouw van den secretaris warm. Ze dacht hoe Elze den
strijd streed, dapperder, waardiger dan zij.
‘'t Is een idylle hier,’ lachte mevrouw Koelman. Ze stond plotseling recht,
bevredigd. Nu wist ze het zeker, dat de vrouw van den secretaris dronk. Ze nam den
arm van haar man. ‘Kom.’
Het gezelschap breidde zich uit. Stoelen werden aangeschoven. Het griffierspaar
dat de kinderen had thuisgebracht, streek een oogenblik neer. De vrouw van den
ontvanger, bleek en afgemat als een herstellende zieke, keek met doffe oogen in 't
gewoel. ‘Lientje was vóór het eten al vertrokken, en om haar man te plezieren was
ze met hem meegegaan, hij wou het zoo graag, zoo met z'n beiden was hij altijd ook
wel heel lief voor haar.... Ze was ook wat beter, misschien hoefde ze nog niet naar
den professor.... En ze had, och z ij hàd wel een vreemd klein kind willen nemen,
als maar niet Lientje er zoo fel op was geweest ineens. Toen had ze moeten denken
hoe slecht het altijd den laatsten tijd ging tusschen Lientje en haar.
Als ze het probéérde, misschien zou het beter gaan, als zij samen zorgden voor 't
kind. Maar àls 't kind dan óók weer meer aan Lientje hechtte, en zij stond er wéér
buiten.... en de anderen zouden dat merken....’
Voor de stoep liepen de twee oude vrienden heen en weer.
‘Je hebt Jozien toch meegekregen?’
‘Lientje is uit logeeren....’
‘Ja man....’
Ze keken mekaar aan; ze kenden elkaar twintig jaar....
De vrouw van den kruidenier, van den timmerman, van den smid, gingen pratend
voorbij. Zij keken naar de verlichte ramen van de groote huizen.
‘Zou 't geen schande zijn als diè er geen namen, allemaal menschen zonder
kinderen....’
‘En allemaal rijk.’
‘En wij dan wel.’
‘Ja, daar moet je om komen bij die!’ Vijandig keken de vrouwen de huizen langs.
‘Mijn vrouw laat vragen, of u niet nog een oogenblik met uw gasten wilt oversteken
naar ons, voor den bowl,’ boog de burgemeester zich over zijn stoep, naar 't gezelschap
bij den secretaris.
Men lachte - stapte over....
Voor haar bovenraam in het donker keek de onderwijzeres. Ze was ook gevraagd,
maar zij had bedankt.
Een uitgeworpene voelde zij zich op zulke avonden tusschen al die getrouwde
vrouwen.
Ze wou alléén zitten en toekijken met al de bitterheden van haar hart.
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Zij klemde haar bleeke, beenige handen aan het kozijn, en keek naar beneden op het
gewoel van jongens en meisjes.
Waarom had zij zulke dingen nooit gehad! Hoe kwam dat? Wat was er aan haar
dat nooit een man haar had willen kussen en in zijn armen koesteren? Waarom moest
z ij hier alleen zitten en toekijken, op zoo'n avond. Oh, 't alledagsleven, haar school
- dàt was 't beste. Maar géén feesten, géén feesten, waar je moest toekijken!
Zij keek, tuurde met benevelde oogen.
Die allen daar, die meisjes met hun jongens - zij gingen naar het leven toe - een
man, kinderen zouden zij hebben. Maar zij....
En wat er nu gebeurde! De kinderen die hier kwamen, de vreemde kinderen, die
een moeder zochten..
Zoo'n kind had zij kunnen bezitten, onbeperkt, twee maanden, en misschien nog
langer, ja, als ze 't maar eenmaal hàd, wie 't dan van haar loskreeg!
Een kreun ontsnapte haar - ze kromde zich, dat ze gleed op haar knieën voor de
vensterbank.
‘Het.... ging haar ontsnappen! Het Wonder dat hier over de Straat gebeurde - het
ging haar voorbij! Ze zouden komen, groote en kleine, blonde en bruine, zwakke en
overmoedige, en er zou er géén bij zijn voor haar!
Want ze kòn niet! Ze kòn niet zich blootgeven, en als ongetrouwde vrouw gaan
bedelen bij die allen: Geef mij er alsjeblieft een....’
Ze keek de huizen langs in een haat en een wanhoop.
‘O, die allen, zoo makkelijk, zoo rustig weg zouden diè een kind uitzoeken, en
een nemen, triomfantelijk in hun armen, en zij, zij....’
Voor 't donkere raam, waaraan de kermis raasde, huilde ze, haar hoofd in haar
handen.
Bij den burgemeester waren de groote kamers nu vol. Vriendelijk, alleen een
vreemde gespannenheid in haar mooi ernstig gezicht, had mevrouw Courtois de late
gasten verwelkomd. En iedereen gezeten, keek men als uit een donkere zaal naar een
verlicht tooneel waar het leven danste en hoogtij vierde. Dat voor hun oogen de
boeien verbrak en zich uitleefde in schaterende vreugd.
‘Hebt u mijn man gezien?’ wilde de vrouw van den kantonrechter vragen, maar
zij hield het in. In duizend angsten praatte zij over onverschillige dingen, over alles
behalve dat eene.
Het jonge doktersvrouwtje was op de breede vensterbank geschoven en staarde
naar buiten, de oogen wijd.
‘Oh - wat wàs dit alles! Wat had zij gewild, gedacht dat het iets aardigs wezen
kon! Voor het volk! Maar voor hen? Waar was voor hèn ooit de echte vreugd, waar
was die te vinden! Ach, ze wàs niet ontevreden, ze had een lieven man, lieve kinderen,
ze hield zoo van ze, werkelijk, en
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ze zou het een ander nooit kunnen uitleggen, maar ze kon snakken naar de echte
vreugd. Het was alles zoo zwaar, het drukte haar dood, het drukte haar levensmacht
dood! Haar huishouden, haar kinderen, zijn praktijk, altijd moest je klaar staan voor
een ander. En zij snakte naar iets voor zichzèlf. Eénmaal maar in een razende dolle
roes zich uitvieren, in een bewusteloosheid haast ondergaan in de vreugd. Te lachen,
te zingen, te feesten zóó lang en zóó diep, tot er eens eenmaal en voorgoed de
eindelijke verzadiging zou zijn!’
Ze was bleek geworden, haar kleine mond, even open, hijgde. De vrouw van den
burgemeester keek ongemerkt naar haar.
‘Wat verlangde zij? Het leven dat daarbuiten lag, buiten deze Straat, het leven dat
voor een paar dagen zich wild en triomfeerend een weg gebaand had door hun
donkere, nauwe poort, en ruimte schiep, en een kreet om geluk, een kreet van verzet
deed opslaan uit de engte naar den wijden grauwen hemel, de stormende winden
over het kleine stadje. Háár verlangen was een ander - maar wat deed het ertoe? Het
waren de leegten, die aan dezen avond ieder uit zijn schuilhoek dreven en in wanhoop
deden eischen in roekeloos egoïsme.’
De burgemeester en de andere heeren waren in druk dispuut geraakt. De vrouwen
ieder in eigen gedachten, met nu en dan een enkel woord uit beleefdheid, sleepten
het gesprek voort.
‘Het speet me, dat ik vanavond het vreemde kind er niet bij had,’ zei de vrouw
van den griffier.
De anderen zwegen. Maar opééns, terwijl zij daar zaten en keken in het gewoel,
den rossen lampenschijn, en de wilde muziek hoorden deunen in hun hoofd, voèlden
zij, dat d i t op hen wachtte. Dat daarbuiten, buiten dezen laaienden brand, in de
wereld, die ver en koel, geheimzinnig donker rondomme lag, iets was op weg naar
hen toe!
En zij wilden het niet! Neen, ze wilden niet! Daar was de kermis die als een kwade
geest door de Straat joeg - die een wreed helder besef van alle ontbering, van alle
verbeten leed opmokerde, en alle natuurlijk zachte gevoel doodsloeg. Die in wilden
wrok, in ten hemel schreiende wanhoop, razend verzet en onbegrepen verwordenheid,
al die vrouwenharten deed inkeeren tot zichzelf, in bitter zelfbeklag, die alle
onbeantwoorde vragen, en vruchtelooze beden, alle gestorven hoop, en vertrapte
illusies nog eenmaal deed opstaan uit het diepe graf van hun zielen, en eischen,
èischen in een machteloozen levenshaat.
En zij zwegen en keken schijnbaar onbewogen achter het strakke masker van hun
bedwongen trekken. Louise Courtois voelde het: zij vreesden háár woord, haar
voorbeeld. Zij vreesden het in verzet en ontkenning. Zij wisten niet, al die vrouwen,
hoe zij zèlf vreesde! Hoe van haàr het voorbeeld ditmaal n i e t komen zou.
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Haar oogen troebelden; zij zag de kinderen gedrongen om de tenten, zij zag de jongens
en meisjes, en het greep haar verstikkend om de keel, dat in hun huis geen jong leven
ooit bloeien zou; heel het jonge leven dat voor hun vensters juichte en danste, riep
haar toe, dat zij was uitgesloten. ‘En dan een vreemd kind, het kind van een andere
moeder.... Nooit.’
Haar dwalende oogen vonden het gelaat van Elze. Waar is de kantonrechter, dacht
zij. Maar de vrouw van den kantonrechter zat er met een verandering in haar trekken,
die de jongere vrouw in verzet haar blik deed afwenden. Zij ook, zag de vreugde,
die haar voor dezen avond met zooveel angsten vervuld had. Maar terwijl zij hier
zat en keek, viel vreemd en onnaspeurlijk in haar hart de echo van die vreugde, stond
de herinnering op aan een geluk zoo diep en zoo groot, wist zij, òver allen jammer
heen het zuiver en heerlijk geheim van haar liefde nog immer onaantastbaar en
onbevlekt; en de nieuwe moed werd in haar geboren alles opnieuw te aanvaarden.
Toen noemde iemand den naam van Bogert.
Voor de donkere ramen van het groote huis waren de witte vlekjes, die ieder daar
den ganschen avond had zien bewegen, verdwenen.
In hun groot donker huis zaten de oude notaris en zijn vrouw alleen. Zij hadden voor
alle invitaties bedankt. Voor hun doffe oogen woelde de kermis het felst; maar sterker
het tegenwoordige verdringend, stond om hen heen de herinnering.
Zij spraken niet; hun ooren vingen in een vreemde gespannenheid de klanken. Ze
liepen met hun dochtertjes, ze kochten aan alle kramen, ze waren royaal, zagen niet
op geld, en de kinderen waren met hen opgebleven, hadden mogen theedrinken met
de groote menschen....
En opeens dacht de oude vrouw het wonderbaarlijke, dat in hun ouderdom weer
een kind bij hen aanklopte....
Zij boog zich voorover, zij ging iets zeggen. In een duizeling doortrok het haar
alsof zij nog eens een reis zou ondernemen naar een ver land dat zij vroeger gekend
had.
Hij wendde het kleine grijze hoofd om.
‘Wat is het?’
‘Als wij een kind namen....’
Zij zweeg - samen zwegen ze; ze merkten het niet. Hun gedachten spraken.
‘Als 't jou niet te druk is....’ zei hij eindelijk.
‘Ik ben nog niet zoo oud.’
‘Neen.’
Hij zat stil. Ze was twintig jaar jonger. Het had hem eens gepijnigd in angst, in
jaloezie. Toen had hij haar hier gebracht - en hier had hij oneindige vreezen gehad
om gansch andere dingen....
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Dat was lang geleden, hij was 't vergeten, maar dezen avond stond het op.
‘Doe maar wat jij wilt,’ zei hij zacht.
Zij zat stil - 't straatgewoel trok ongezien aan haar voorbij; eroverheen keek zij
strak naar de flonkerende speelgoedkraam.
Jeanette Bogert even van den zieke weggeslopen, had de kinderen naar bed gebracht.
‘Is opa nog ziek?’ vroeg 't meisje.
‘Dan mogen we morgen wéér uit hè?’
‘Stil,’ zei ze, ‘je moet nu gaan slapen.’
Zij dacht, terwijl zij terugliep naar de ziekenkamer, hoe de oude man misprijzend
placht te zeggen: ‘Jouw kinderen moeten altijd uit, altijd de straat op.’
Ze had hem onrechtvaardig gevonden en hard, had gedacht: altijd zocht hij in hen
den vader. Nu zag ze plotseling, hoe tevreden en gelukkig hij naar hen kon zitten
kijken als ze aan de tafel een spelletje deden. En ineens wist ze het: Hij had hen bij
zich willen hebben. Zijn verwijt was spijt geweest om hun gemis. Hij had er naar
verlangd dat ze uit vrijen wil bij hem bleven. Nù zag zij dit als een lange ketting van
kleine gebeurtenissen, waaraan geen schakel thans voor haar eindelijk begrip ontbrak
- nu hij lag te sterven.
En als een diepe vermoeienis doortrok haar de herinnering aan haar eigen
verlangens, die steeds in haar tégen hem hadden gestreden. Hoe vele kermisnachten
had zij gelegen in haar eenzaam bed, starend naar den dans der lichten op haar
neergelaten gordijn - en had gedacht hoe zij nòg jong was, en hoe de jaren hier
vergingen zonder spoor.... Nu, nu het onverwacht eindigen ging, nu de vrijheid stond
te wachten, wist ze niet meer wát ze alles verlangd had. En als een moe kind legde
ze haar wang op de machtelooze oude hand en schreide.
‘Och vader....’
Hij bewoog even zijn vingers. Onverstaanbare woorden had hij gebrabbeld den
ganschen dag. Nu reutelde het in zijn borst met een nieuw geluid.
Door de open ramen van de achterkamer drong nog het rumoer van de verwijderde
kermis binnen. Hij opende de oogen; het was of hij even stilstond op den moeielijken
weg, dien hij alléén ging, en voor 't laatst omzag: zijn dochter - zijn kleinkinderen zijn stadje - zijn vrienden - alles wat hij diep verborgen in zijn stroeve ziel had
liefgehad.
In lange slierten hosten de rijen de kermis over. De kermis die op haar hoogtepunt
losbrak in één langen kreet. Een kreet van vertwijfeling om de vreugd, die òpsloeg
naar den koelen donkeren herfsthemel, diep en
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oneindig koepelend over het rosverlichte stadje temidden der zwarte vochtige weiden.
Een kleine plek van woelend, elkaar verdringend menschen-gewemel in het wijde
zwijgende, leege land - één radelooze strijd van menschenbegeeren en menschelijk
wee onder de onaandoenlijk verre sterren.
En in zijn dollen vaart joeg de kermis langs de stomme deftige huizen, langs de
strakke stille menschengelaten, die als vreemd-roerlooze bleeke ovalen oplichtten
in den wisselenden gloed.
In dichte massa's drong alles om den zweefmolen, in volle rijen ongeduldig een
beurt wachtend, vechtend om een plaats, zoodra de leege schommels rondvlogen in
den wijden cirkel. Bij tweeën en drieën gelijk vlogen zij erin, gekluit op elkaar - de
jongens hangend in de kettingen, de meiden angstig gillend. Woest zette de wilde
kerel de schuitjes op, niet meer achtend hoe of waar zij botsten. Maar met een felheid
die zijn mond verwrong, zijn oogen deed branden in zijn hartstochtelijken hoekigen
kop, greep hij telkens den schommel waarin nog altijd Eva Molijn zat en zich draaien
liet. Hield hij een oogenblik den schommel met het groote meisje in zijn armen op,
om haar dan los te laten en wéér te vangen.
Bleek, de vreemde vonk diep smeulend in de zwarte oogen zat het meisje. Ze dacht
niet meer aan de vriendinnetjes, niet meer aan thuis, niet wie haar zien kon of wat
iemand er van zeggen kon. Niets was er dan dit ééne: Ze moèst zich laten gaan in
dat vervoerende, woeste wiegen - het losgelaten en weer gevangen worden - op de
muziek die haar bedwelmde in bijna bewusteloosheid. En nauwelijks meer wist ze
van den kerel die haar uit zijn oogen niet liet....
Greetje Dirks met den klerk Herms zag haar. Er trilde iets om de moede
onverschillige oogen, die strak bleven boven den krampachtigen lachenden mond.
Dezen heelen avond, met den arm van den verliefden jongen om zich heen, wikte
en woog zij angstig nauwkeurig in haar moede hersenen: zij hield niet van den jongen,
zij gaf niet om hem, het was niet de soort man waar zij om geven kon. Als ze dacht
aan de droomen in haar overmoedigen schooltijd over den man die haar winnen zou;
als zij dacht aan de lange sleepende meisjesjaren hier in het stadje, in de Straat, toen
alle droom langzaam vervluchtigde voor de onafweerbare werkelijkheid, dan brak
er iets in haar. Dadelijk had deze vreemde jongen haar nageloopen en gezocht, de
eenige vreemde in een kring die geen hoop meer borg. Als ze hèm liet gaan, als hij
wegging voorgoed, dan, was er niets meer. Wat was erger, de zekere wetenschap
waar een eenzaam leven heenleidde, of de bittere berusting in datgene waarmee zij
zich ging tevreden stellen. Maar dit laatste zoù toch leven zijn. Zij zou niet
buitenstaan. Zij zou een getrouwde vrouw zijn, kinderen hebben.... En zij keek om
zich heen; zij zag Marie Strik met Jaap Wiegant. Zij zag Eva met haar vreemd starre
gezicht, zij zag de vriendinnetjes samen, stijf gearmd in 't gedrang, om elkaar
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niet te verliezen. En z ij zou uit dit alles weg zijn eenmaal, in een andere wereld met
nieuwe menschen!
Achter haar fluisterde de jongen in haar oor: ‘Greet....’
Ze keerde haar hoofd om, keek hem plots sterk in de oogen.
‘Greet - wil je niet? Ik houd zoo van je,’ smeekte de jongen.
Zij keek in zijn eerlijk gezicht. Was dit haar bestemming niet? Een moeheid van
overgave zonk in haar. ‘Ja,’ haperde ze.
Maar een kreet ontsnapte haar, toen onverwacht de spellebaas hoog hen opzette,
ze de lucht invlogen, ze de armen van den jongen beschermend, trotsch als op een
erkend bezit, om zich voelde sluiten.
Op de kist bij het orgel, naast haar vrindje, zat nog het schoenmakerskind. Niets
ontging aan de loerende grauwe oogen. Even, als met een sprong van heel haar kleine
lichaam, deinsde ze terug toen de baas vlak langs haar liep, zijn slingerende, harige
groote hand bijna haar wang raakte. Maar dadelijk weer keek ze geboeid in den
wilden, rondvliegenden cirkel; schoof, haar witte schort zorgvuldig ontziend, dieper
op de kist.
Langs de tenten en kramen liepen nog Wiesje Richter met Lize Strik en Jetje
Rovers. Op moede voeten drentelden ze, bleven eindelijk weer staan bij de schiettent,
toekijkend met onverschillige oogen. Telkens reikte de heel jonge vrouw, die een
slapend klein kind op haar arm meezeulde, de prijzen aan, terwijl de man opnieuw
jachtig laadde. Dan even bukte de vrouw, vlijde het kind in een groote kartonnen
doos onder de uitstalplanken. Het kreunde op, sliep dan afgemat meteen weer door,
het helle licht recht in de gesloten oogjes.
De meisjes werden opzij gedrongen, Wiesje raakte van hen af. Zij merkte het niet;
voor een kier van het tentenzeil stond ze, en spiedde vrijuit naar het slapende kind,
dat de vrouw nu met wat lappen toedekte. En plotseling, na al de doellooze
vroolijkheid, de doodelijke innerlijke vermoeidheid van dezen avond drong als een
degenstoot in haar ziel het klare begrip van wat altijd als een met uitersten wil
bevochten herinnering in haar naleefde, dat nu opscheurde haar diepste zelf met een
felle pijn.
‘Wies! o kijk Wiesje!’
Lize Strik wrong zich met geweld door de feestende menschen heen, ontsteld door
het grauw vertrokken gezicht van het meisje dat vergeefs pogend zich op de been te
houden, zich klampte aan het tentenzeil, dan met een kreun als van een ziek dier in
elkaar zakte op den grond.
Uit het burgemeestershuis vloog de dokter naar buiten, droeg het meisje snel door
de opdringende nieuwsgierigen naar binnen.
Even bleef er wat gedrang toeven voor het huis - dan hotsten opnieuw de rijen de
straat door.
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Het liep tegen twaalven. Langzaam begonnen de veldwachters de ronde te doen, in
gemoedelijke waarschuwing.
De kantonrechter ging snel langs de straat. Bij den burgemeester werd hij gewacht;
daar was Elze.... Hij zou ook erheen gaan, maar nòg niet. Hij moest loopen, lóópen
midden tusschen de massa, moest er zich door voelen opgenomen en meegesleurd.
Hij liep als een zoekende, ademloos, de oogen strak.
Aan het eind van de straat, die daar bij de kerk plotseling donker en stil lag buiten
de kermis, keerde hij. En opeens stond hij tegenover Jetje. Vreemd, alsof zij twee
nieuwe wezens waren, vreemd en toch zoo wonderlijk vertrouwd, stonden de beide
menschen tegenover elkaar, en zagen elkaar aan. Daarginds raasde de kermis, en
hier in de donkere eenzaamheid, zij tweeën....
Toen sloeg opeens het meisje haar armen hartstochtelijk om den hals van den man.
Hij wankelde - gèk van geluk, hield haar een oogenblik aan zich geklemd. Dan,
meteen, in dit onverwachte gebeuren, sloeg de roes van den avond in hem om; zag
hij dit jonge kind, dat in haar radeloosheid hèm haar liefde wou geven.... zóó'n
smeerlap was hij niet.
Zacht en moeielijk maakte hij haar armen los.
‘Kom Jetje - wou jij een ouwen man gek maken? Eén kermiszoen - dat mag, maar
nu gaan we terug....’
Ze hing bevend tegen hem aan; als een vader nam hij haar mee.
In den molen zaten nog Bertha en de andere meiden. Ontsnapt aan hun moeders,
die de grauwe zorggezichten onder den zwarten doek, uit de sloppen en stegen
kwamen gerend om te zien wat hun dochters uitvoerden. Hier en daar hief een vrouw
den mageren arm dreigend, klonk een gesmoorde huil van woede en ellende.
Hun vertwijfelde oogen zochten rond, terwijl ze stonden saamgeschoold, dicht bij
elkaar. ‘Hoe kwamen de meiden aan 't geld - ze telden de beurten - wat waren 't voor
vreemde jongens die hen tracteerden....’
Voor hun angstig wrokkende breinen joeg het verleden op: de korte wilde vreugd,
de lange, nooit eindigende zorg, de uitgestorven hoop.
De molen tuilde langzaam uit, maar eer de vrouwen zich tusschen de menschen
hadden doorgedrongen, begon hij alweer rond te zwaaien. En met een lach van triomf
antwoordden de dochters de moeders - de kreet om de levenskans! Ze wilden het
leven - ze wilden de vreugd - een jongen die voor je betaalde, een jongen die je
vasthield en zoende.
Voor de ramen aan de Straat zagen het de vrouwen. Zij zagen toe zooals zij twintig
jaren en langer hadden toegzien. Zij zagen hoe Eva Molijn nòg in den molen daar
zat, als geparalyseerd. Tot plots, de schommel achter haar leeg, de groote kerel alles
vergetend, erin sprong, en zich
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opzettend tegen den grond, een arm om het meisje sloeg en met haar de lucht invlòòg.
Een deur sloeg - een haastige stap.
Met een schok hadden de hoofden zich gewend. Zij zagen den dokter de straat
oversteken en de stoep opgaan bij Bogert.
Daarbinnen bij den burgemeester sprak niemand meer. Alle oogen volgden hem.
En over de dansende menschengolven heen, keken zij naar het huis, waar een van
hen, die zoo lang temidden van hen geleefd had, aan 't eind was gekomen.
Zij wachtten....
Het was de Dood die door de Straat ging. Midden tusschen de rosse kermis trok
hij zijn onverbiddellijke zwarte lijn.
Het was de Dood, dachten de vrouwen, het was de vrijheid voor een van hen....
Hun oogen waarin de gloed der lichten spiegelde, staarden wijd als donkere diepten
vol geheim. Elk van haar zag den Bevrijder, hoe hij eenmaal zou gaan door de Straat,
om zijn koude hand op haar te leggen. En in een laatsten kamp, op dezen wilden,
verwenschten avond, den laatsten van deze kermisdagen die alle begeerten hadden
opgejaagd, alle leegte hadden opengescheurd en blootgelegd - verweerden zich haar
gemartelde zielen om het vergane leven, - keerden zich haar gepijnigde harten nog
eenmaal tot datzelfde leven om de verlossing uit verdorring en haat. En òver de vrees
voor 't verraad - òver de nieuwsgierigheid en den laster in hun midden, strekten zich
instinctmatig hun moede handen naar wat het lot nog bij hen binnen wilde brengen.
Maar hun monden zwegen. Daar leefden alleen in de verwonnen gelaten de oogen
in een gebroken overgave voor zich uit.
Voorbij hen joeg de kermis in een laatste stuiptrekking.
Zij wachtten.
Het duurde....
Toen zakte langzaam, als een ooglid dat vermoeid zich sluit, een gordijn voor een
der donkere benedenramen. En nòg een....
Dan werden ook de bovenramen blank.
En plotseling vervreemd, veraf, stond daar het huis voor al de oogen in de Straat
die kéken....

V.
Het was uit. Eén voor eén sloten de tenten, borgen de kramen hun flonkerend spul
onder de grauwe zeilen. In zingende troepjes dropen de jongens
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en meiden af naar de naburige dorpen. Twee mannenstemmen ruzieden op in de stil
geworden straat.
Langzaam slingerden de leege schuitjes van den leeggestroomden molen in zijn
laatst en draai.
Als een wezenlooze liet Eva Molijn zich uit den schommel glijden. Even hing zij
in de armen van den kerel; toen voorbij zijn hunkerende oogen liep ze als een
slaapwandelaar op onvaste voeten den molen uit.
Daar - in 't plotseling stille donker, stònd ze, de hand aan haar hoofd.
‘Daar - was de straat - en hun huis.... En die vreemde vervoerende droom, die pijn
deed en niet losliet - was.... uit.’
Lize Strik kwam naast haar, greep haar koude hand.
‘Kom,’ fluisterde ze verstikt.
‘Wat deden zij allen - haar zusje die met Jaap Wiegant bleef - Eva die daar alleen
in den molen gezeten had - Wiesje die ziek was geworden, die ze had hooren snikken
als een verlorene in de armen van mevrouw Courtois - en waar was Jetje.... Wat wàs
er met hen allen - en met haar zelf, dat ze had kunnen huilen - huilen....’
‘Kom,’ - prevelde ze gebroken, en nam de zwijgende Eva mee.
Gestorven was de dans der lichten. Met den aan wakkerenden wind, die aansuisde
van de verre nachtelijke landen, kroop een grauwte op langs de gevels, waar in de
donkere raamgaten de bleeke menschen huiverden als vogels opgeschrikt uit een
droom.
Dan uit den koelen, hoogen hemel, waar in 't fluweelen zwart de sterren flonkerden
- de werelden van eeuwen - zonk een reinigende klaarte over de onheilige stilte der
Straat.
In de huizenrij opende zacht een deur; de onderwijzeres stond een oogenblik schuw
op de stoep te aarzelen, dan als een schim ijlde ze de huizen langs naar de pastorie
- belde.
Mathilde deed zelf open.
Voor de vragende, koude, haast vijandige oogen kromp de ander terug.
‘Ik’ haperde ze - ‘ik kwam iets vragen.’
De domineesche wachtte zonder belangstelling. Afgetrokken keek zij over de
bezoekster naar de kermis, die reeds lag begraven in de grauwe doodswaden der
tentenzeilen. En ook de andere vrouw keek. Zij zag de Straat alsof zij die nooit gezien
had - waar het Wonder zich zou gaan voltrekken - zònder haar - als zij niet zich diep
genoeg vernederen kon thans en vràgen.
Als zij het liet voorbijgaan, als zij niet zich zelve kon vergeten, verdiende zij ook
het Wonder niet!
Opeens stootte haar stem uit, schor en verstikt:
‘Ik wou ook een kind - van die - van....’
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Verbijsterd keek de domineesvrouw, eer de zin haar duidelijk werd. Zij zag het
roodgevlekte beschaamde gelaat, dat zich moedig trachtte te verzetten, en opeens,
in de eigen verlatenheid van dezen avond, begreep zij. Zij vergat dat zij hier iets
gevonden had wat zij nooit had vermoed - maar zij voelde niets van den gewonen
triomf als zij het wild gejaagd had - zij hoorde alleen den angst als een weerklank
van haar eigenen, die dezen ganschen eenzamen avond haar had gemarteld:
‘Als zij geen van allen wilden, zou zij dan tòh - zij alleen tòch....?’
Zij vergat te antwoorden, tot zij de gejaagde stem aan haar oor opnieuw hoorde:
‘Het zal toch naar school gaan - dan neem ik het mee - en 's avonds blijf ik thuis,
het kan slapen bij mij.’
Mathilde verwon zich met geweld.
‘Ik zal graag uw naam opschrijven,’ zei ze kalm, effen.
De ander prevelde gesmoord een groet, was weg in 't donker.
Bij den burgemeester gingen de gasten vertrekken. De kantonrechter die zoo laat
nog was binnengekomen - wonderlijk kalm zag hij eruit - wachtte als laatste op het
afscheid dat mevrouw Courtois van haar gasten nam.
Hoog en bleek, met ongekrenkte hoofschheid in stem en manieren, had zij voor
een ieder haar glimlach, haar groet, waarachter haar doodelijke vermoeidheid om
dezen avond zich borg. En eén voor eén zag zij ze heengaan uit haar huis, die dezen
avond om haar hadden gezeten als een kring van leed - een toovercirkel waarin zij
zich had besloten gevoeld. Nu loste zich de keten, schakel na schakel zag zij
wegvallen, langzaam zag zij allen gaan, een oogenblik nog toevend op de stoep, eer
het donker hen opnam.
In haar ooren hing nog de kreet van dezen avond, de kreet om de vreugd, waardoor
de Dood zijn weg had genomen.
Nu waren allen weg; haar man liep op straat een eindje mee met de vertrekkende
heeren. En naast haar stond daar alleen nog de kantonrechter.
Zij merkte het niet, dat zij beiden zwegen en daar samen stonden. Zij dacht, hoe
de dochters als vijanden zich hadden te weer gesteld tegen de moeders; zij dacht aan
heel dat vreemde leven, gekomen als een kort oppermachtig heerscher door de nauwe
donkere poort van hun stadje, den opstand jagend in de harten; tot, wat een vreugd
scheen, was opgeslagen als een kreet van vertwijfeling naar den verren hemel.
Nu - het trok over - het was als een booze droom die afdreef.
Zij voelde den nachtwind haar wangen koelen, zij voelde den balsem van den
barmhartigen nacht in haar hart, terwijl zij samen met den stillen man naast haar
keek over de Straat....
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En plots sprak zij het uit, wat na al den strijd dezer wilde dagen, uit de wachtende
wereld rondom, riep tot haar hart: ‘De moeders - die verre moeders.’
Hij zei niets - hij durfde niet. Hij had het verzet en de verwonnenheid in haar gelaat
elkaar zien volgen, en hij begreep dat dit beteekende de overgave aan een heilige
saamhoorigheid. En hij zweeg in eerbied. Hij stond daar na dezen vreeselijken avond
- met zijn besmeurd verleden als.... een uitverkorene: een jong onschuldig kind had
in liefde haar armen om hem geslagen, en een reine vrouw zei hem haar geheim.
Zij zag hem aan, in een groote zachtheid - zij wist niet waarom zij dit juist aan
hèm gezegd had....
En hij trad terug. Hij groette haar zeer diep, op een afstand.
Buiten vond hij de anderen niet meer.
Hij liep voort in een gezegende moeheid. Achter hem sloot langzaam een venster.
Toen sloeg dringend en klaar in den nacht een klok één.
Den derden dag ging de Dood nog eenmaal door de Straat - langs de in teeken van
rouw gesloten huizen.
Maar de vrouwen, die achter de dichte gordijnen luisterden naar zijn stap, zagen
wat volgen ging:
Den kleinen stoet moede schreiende vreemde kinderen - en deur na deur die zich
opende.
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Zoo lag de heil'ge morgen wit,
door H. Baart de la Faille-Wichers Hoeth.
Zoo lag de heil'ge morgen wit
Als eng'lenvleuglen uitgespreid,
In koele reine zuiverheid,
In uitgesproken eeuwigheid.
Zoo lag de heil'ge morgen wit.
Onhoorbaar schreed de blanke tijd
Langs 't zacht-gevulde spoor, wijl wijd
Hing boven d' aarde uitgebreid
Gods onbegrepen tijdloosheid
In transparante zichtbaarheid.

Zondag, sneeuw-morgen, 18/2/23.
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Voorjaar,
door Jan J. Zeldenthuis.
Daar is iets in de voorjaars-lucht
Dit jaar, dat ik niet eerder vond,
Er is iets in het blad-gerucht,
Dat ik nog nooit verstond.
Daar is iets ook met mij gebeurd
Dit jaar, dat, nooit door mij vermoed,
Den voorjaars-hemel dieper kleurt
En lichter maakt mijn bloed.
Maar wat het is: 't zij ongezegd
Dit jaar, dat schooner is dan ooit,
Dat om mijn leven heeft gelegd
Wat zinne’ en ziel vermooit.
Het is gebeurd, ik voel hoe in
Dit jaar mijn leven hooger groeit,
Hoe droevig einde en zoet begin
Naar veil'gen vrede vloeit.
't Zij ongezegd: 't leeft in de lucht
Dit jaar zijn jeugd-verrukking uit;
.. Een vroege leeuw'rik in de vlucht
Vergeet waarom hij fluit!....
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Het hart,
door Jos Panhuijsen jr.
Ik hoor mijn hart, dat slaat,
Mijn hart slaat in den nacht,
Hoor 't bloed, dat komt en gaat,
Dat stoot en wacht.
Wakker van dien slag, geheel alleen,
Lig ik neer en adem nauw en luister,
Haast onhoorbaar door de stilte heen,
Lijkt het toch zoo luid, zoo luid in 't duister;
Vreemd; gij waart; stem, die mij nooit verliet
En ik wist u niet.
Een gezel, die altijd met ons leeft,
Steeds zijn werk doet in gelijke slagen,
Maar die men nog nooit bekeken heeft
En niet merkt haast in den sleur der dagen,
Doch opeens is hij alleen aan 't slaan
En men ziet hem aan.
En hij staat, een wonder, voor het vuur,
Donker beeld van onbegrepen krachten;
O, gelijken slag, steeds, uur na uur,
Door de bleeke dagen en de nachten;
Hoe we in het leven zijn verward,
Altijd slaat dit hart.
Soms, een dag, een nacht, dan zwelt het aan
En wij zien de hamerslagen vallen,
Wanhoop, angst, geluk, hij zal 't weerstaan,
Doch, eens komt de hoogste stoot voor allen
En hij richt zich op, wat rijst hij groot,
Kom nu, kom nu dood.
Ik hoor mijn hart, dat slaat,
Mijn hart slaat in den nacht,
Hoor 't bloed, dat komt en gaat,
Dat stoot en wacht.
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De jaar-dag,
door Nan Copijn.
ALLES is héél vroeg in dit warme voorjaar. De kastanje - men zou zich kunnen
vergissen - is, als een oranje tulpenboom in vollen bloei, zóó goud en zóó schitterend
laten zijn felgele hulzen los van de witte donzene wiegjes, waar in watten, de teere
beloften reiken naar 't licht.
De ribes - is het niet April zelf die aangeurt, kruidig en frisch - wuift haar bloeiende
lange scheuten zóó vreugdevol hoog naar de zonnige lucht, alsof het al volop zomer
ware; en bengelen zelfs niet de narcissen, geel getopt, strijdvaardig en sterk, boven
't groenende gras uit, wijl 't amper April is?
De pyrus gloeit er met vonkjes vuur; maar een weelde, die dronken maakt, is de
groote forcitiastruik; die straalt en schittert als een oud gouden reliquie en vangt er
de zon als in zwaar gouden netten.
Het is feest in den tuin, zooals 't feest is in 't witte statige huis, met de stijve franje
gordijnen in plooien opgetrokken voor de tallooze ramen rondom, die als zooveel
vriendelijke oude oogen den bezoeker begroetend tegemoet zien.
In den tuin is 't een feest van belofte; van dat, wat eeuwig door geboren wordt, om
te groeien, te bloeien, en af te sterven, tot rijkeren bloesem en sterken wasdom. In 't
stille witte huis is 't een feest van herinnering aan alles wat ontkiemde, gegroeid is,
geknakt, geslagen en weerom ontbloeid tegen strijd in en storm, door een lang en
moeizaam menschenbestaan.
Grootmoeder wordt vandaag tachtig jaar. Een feestdag die ze aanvaarden zal in
heel de breede statie van eene, die voldaan is over 't volbrachte. Grootmoeder rust
na een rijken oogst.
De roezige ijver en de schrille gestrengheid waarmee zij, bij-de-handte huisvrouw
en moeder het drukke gezin regeerde, is van haar gegleden, als een niet meer passende
kleurige kamerjapon; haar altijd bezige handen hebben zich over de voleinde taak
langzaam gevouwen, haar stem is gezakt van toonaard, en naarmate ze minder moeder
moest zijn, kwam grootmoeders rust.
Ze is neergezegen moe en gelukkig, indommelend naar droomen van onvergankelijk
heil.
Als een wijd jong lentelandschap, ligt daar nu grootmoeders levensvisie, nieuw
en gansch ongerept.
Zooals haar koude jeugd emotieloos weggleed, en haar geen blijvende indrukken
liet van uitbarstende levensbewustheid; zooals haar zomer van liefdepassie geen
exotische vreemdwilde bloesems haar bracht, maar
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zoel en bleek voorbij trok in onbewusten drang naar daden-verleven; zoo is nu haar
winter gekomen, met de verwazing van heel haar schaarsch geplukte wereldkennis.
Kleine bekommernissen, die ééns haar beroerden over veel kwade duistere dingen,
ver weg van haar, maar toch angstig beklemmend soms in hun onbekendheid, ze zijn
alle toegesneeuwd met de zachte vacht van een zoete vergetelheid.
Nu ligt haar leven blank-gespreid als een bloeiende bongerd, herboren in opperste
simpelheid aller beschouwing.
Uit de groote zak van het lot grijpt ze vreugdevol allerlei prullen, gretig en
kinderlijk, wijl de enkele groote stukken van waarde door haar vingers schijnen te
glijden, aandachtloos....
Alle roezige levensbeelden van zorg en zwoegenszware jaren zijn verdampt tot
blanke vergetelheid, alleen staat duidelijk-omlijnd nog de schokkende schrik van
‘vaders' plotselinge dood. Het gemis van zijn stille aanwezigheid, de immer bereide
vriendelijke steun bij de opvoeding van hun vier schavuiten van jongens, liet in haar
zelfstandig, bezig, maar uiterst aanvankelijk bestaan, een ledig nooit meer te vullen.
't Was toen, dat ze haar linkeroog verloor door het schreien; de zenuwen,
ongeneeslijk aangetast, waren niet meer te redden; achter één venster ging 't lampje
uit, na 't heengaan van hem die het niet meer verwelkomend tegen zou stralen. En
ook voor het andere oog vreesde langen tijd de oude dokter.
Maar hieroverheen heeft ook de algoede, verzachtende tijd zijn zalvenden balsem
gestreken, en thans is grootmoeders leven gevuld met al wat haar bleef, haar kinderen,
en bovenal haar talrijke kleinkinderen, dagelijks om haar dwarrelend als luchtige
meivlinders om een oude honingrijke struik.
Want de kern van 't familieleven dat is en dat blijft grootje.
't Is naar het oude witte huis dat vooral op zon en vreugdedagen alle telgen opgaan
als naar een gewijd feest; en de grooten met liefdrijke aandacht, de kleinen met
luidruchtige eerbied, omringen haar leven als met een cirkel van zorg.
's Winters, in de wijde, warme huiskamer, dringen allen zich 's avonds om de ronde
tafel, onder den stralenden schijn der petroleumlamp, om de rust in te zuigen van
haar atmosfeer, en door haar, in levend beweeg, van achter 't immense theeblad,
gelaafd en versnaperd te worden.
's Zomers troont ze kaarsrecht in haar leunstoel achter in 't ronde prieel bij de beek,
en kringen zich kleinkinderen en bezoekers al wijder en wijder uiteen tot ver buiten
den beschermenden dierbaren koepel. Op heete namiddagen pleegt Jans daar haar
kostbare aardbeienlimonade te offeren, en Wout trekt de port à port fleschjes open
en de madera, brengt water en spuitwater aan om alle dorstige zielen te laven en te
verkwikken, wijl grootma verschanst achter dichte gelederen van glazen,
wonderlijk-kwistig steeds de koekjes rondstrooit, bij ponden tegelijk, meegebracht
uit de nabije
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stad, en die schier onmerkbaar, luchtig en snel, verdwijnen in tallooze vlindermagen.
Wanneer dan de zwervende blaasmoffen toevalliglijk aankomen, en dadelijk met
goede woorden en geld tot een verlengd proces opgesteld binnen 't hek, de
kinderschaar bereiden ten dans, dan - dan als alles vreugde en zomer is - dan zit
grootmama stil aandachtig genietende toe te kijken, en door haar oude hoofd spelen
lichte, teere gedachten van blij geluk.
En nu is ze jarig vandaag. - Vanmorgen in alle vroegte reeds bonsde grootje, in
haar lange, stijfgestreken nachtjapon, van 't witte mutsje de banden strak gestrikt om
de kleine kin, onrustig door 't ongewone, met zware stappen over den ouddunnen
vloer van haar slaapsalet.
Toen al was Jans komen wenschen, stil voorzichtig binnengeslopen, met een
bijbelschen heilwensen, 't morgenkopje thee als een trofee voor zich uit. Haar stem
was gedempt van eerbied en even toegeschoten tranen.
‘'t Was dan toch maar een heele ouwerdom, en bar kras was mevrouw wel, maar
alevel, je kos nooit nie weten hoe laat 't was bij onze lieve Heer.’ En bij 't heengaan
om 't deurhoekje nog: ‘De kinderen waren er óók-al, die zijn zoo rauwerig vanochtend,
compleet niet te houwen’.
Ja, dezen morgen leek het een zwerm nijvere bijen, zóó vroeg en zóó druk
omvlogen ze d'ouden korf. Om zes uur waren ze al van alle kanten door 't hooge
ijzeren hek komen glippen, nog vóór Wout, de oude getrouwe, die kalm aan kwam
sloffen over het strubbelige grind, en op wiens stap Bob en Bel, de bruine paarden,
te hinniken begonnen zóó luid en zóó blij, dat het klonk door de dampige
voorjaarslucht als trompetgeschal.
Jubelend gonsde de zwerm wild om Wouts oude hoofd en snauwerig bromde hij:
‘Kwaaie meiden, zijn jullie betoeterd een oud mensch met zulk gespook de zenuwen
op 't lijf te jagen’!
Stil verschrikt hadden ze de wijk genomen naar stal en schuur, waar ze ook weer
verjaagd werden met een ‘opgerukt mars, nie bij m'n peerden’, en toen had de
moedigste van het troepje, bijdehand Floortje, Wout nog eens onderdanig gevraagd
of ze niet bellen mochten, want grootmoeder was toch járig.
‘Mot 'k jullie nou temet 't hek uutschuppen?’ bood Wout ruw onvermurwbaar aan,
met een zoo zwart gebaar van zijn harige knuisten, dat ze wegstoven, de vlinders,
handevol bloemen vallen latend op 't lichte nattige grind.
Maar eindelijk werden toch door Jans de zware houten luiken van keukendeur en
ramen gelicht, die barsch maar niet on vriendelijk-uitviel: ‘Heeremetijd, jullie tobberds
hebbe jullie hier van nacht onder 't afdak gelegen, weet jullie ma van die gekke
kunsten?’
‘Ja Jans,’ zei stilbeduusd 't ernstig Marietje, ‘we wilden grootmoeders stoel
versieren’.
‘En bloemen leggen rond oma's bord,’ lispelde kleine Fie.
‘En de jongens maggen niet meedoen,’ jubelde Nanny ‘dan komt er
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niks van terecht, die doen altijd zoo keetig en eng’. ‘Maar Dolf en Jan wachten buiten
het hek straks,’ schetterde Floor, ‘dan krijgen we op ons kop, 't zal mij een zorg
zijn....
‘Och schepsels,’ weerde Jans, ‘grootmoeder houdt alleen van die spurrie vóór in
den tuin, dat weten jullie toch wel, dat vuile gerei in huis moet ze niks van hebben,
op de perkies is 't nog wel aardig. Nou ga in gosnaam jullie gang dan effen maar ik
waarschouw jullie hartgrondig voor mijn schoone tafelkleed,’ bromde Jans eindelijk
toegeefelijk, bij 't zien van al die blije morgengezichtjes.
En nu gaat het hoog op de teenen naar binnen, prompt zwijgend, de adem inhoudend
in muisstil beweeg, de trap langs met groote en schuwe oogen; zelfs 't kleine Sofietje
waagt niet een enkel kreetje vallen te laten op 't kaatsende marmer der groote hal.
De kamer binnen nu, ademloos nog, maar toch al reikhalzend te uiten, te bedillen,
te commandeeren, te snateren gedempt nog, maar onbedwingbaar, te kwetteren, beter
te weten, allen het best hoe het moet en niet kan.
Maar de eendracht, voelde toch ieder voor zich, al was het in 't onbewuste, moest
in dit dringende uur hun kracht uitmaken, dus stemde zich het chaotisch geluid dra
tot een vredig accoord van werkharmonie.
Nu reppen zich handen en twetteren zacht en kirrend de mondjes, en springen ze
als eekhoorntjes door elkaar om den wijden ontbijtdisch met 't hagelwitte damast.
Floor commandeert, Nanny schettert dwaze invallen uit, Fietje doet alles verkeerd,
Catotje kan niet op streek komen en Marietje peutert droomerig aan een groote,
geelglanzende dotterbloem, die diep gloeit tegen haar donkere haar en matbleek
snoetje. Ze verfnazelt al peinzend de bloem tusschen haar dunne witte vingertjes en
staart het raam uit in de groene wei.
‘Eerst de stoel,’ bedilt Floor boven alles uit, ‘ieder windt een poot, met groote
ranken omhoog en een kuif van groen aan de punten van de leuning boven oma's
hoofd’.
‘Ja,’ zegt zacht dan Marietje, met verre wijd-open oogen, ‘en dan bloemen
ertusschen, rose en rood!’
‘Doodeng wordt het mijne’ zucht Nanny vechtend met veel te veel touw en veel
te veel vingers, ‘toe Rie sta nou niet zoo knullig te suffen, wees nou niet ulkig, doe
je nou niks?’
‘Flauw hoor,’ bitst Floortje.
‘Ja’ zegt nog afwezig het donkere meiske, ‘ik zàl wel doen, maar ik zoek bloemen,
rose en rood’.
‘Meid, je bent simpel, je schoot ligt vol....’
Tot kroning van 't werk winden ze buiten om 't lijf van den breeden fauteuil een
dikronden staart van sterkruikend tuijagroen met zorg gewrongen en gebonden door
het geduldig Marieke.
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De tijd smelt weg, het uur dringt. Boven bonst oma's zware tred stager en forscher,
en op de trap kleppen als een tikkende klok de muilen van Jans, die van 't vroege
bezoek nogmaals kond’ gaat doen.
Nog is niet alles klaar. Men werkt in stijgend verrukken. Daar klinkt vol ontzetting
Jans rauwe stem plots in hun midden: ‘Christenzielen, blagen, wat nou, een worst
van dat bocht om de stoel van het mins.... dat vuile gerei dat zoo fernijnt stinkt, geen
hap zou het mins an der ete steken, ze wordt al kwalijk drect als ze 't ruikt, vort met
de rotzooi, vort....’ en als een windvlaag beginnen Jans vuurroode armen zenuwachtig
te maaien langs grootjes stoel, en plukken haar dikke vingers al aan de kostbare
feestguirlande.
‘Blijf af,’ schreeuwen de kinderen in koor, maar nochtans deemoedig door de
dreiging van 't zwaarwegend moment.
‘We zullen wat andes halen, wingerd of palm....’
‘Ja pallem’ blaat klein Sofietje huilende mee.
‘Zóó is 't afschuwelijk, Jans, lieve Jans, wij zullen wel vegen, op het tafelkleed is
nog geen spatje en op het theeblad morste....’
‘O God,’ giert Catootje, aan de deur, als een noodkreet, ‘daar komt ze al..
‘Je liegtet,’ hijgt Floor die de hal doorrent naar de trap, en vol afgrijzen kijkt ze
naar boven.
Ja waarlijk - daarboven is 't trapgat ten boorde gevuld, met jarige oma's gezette
zitdeelen. 't Massale gevaarte bewoog achteruit langzaam, wiegend omlaag; rustig
schommelend kwam daar het dierbare wezen aandeinen als een geladen logger zeker
van zijn koers, statig en vastberaden de bekende vaart bezeilend, de haven in zicht....
‘Nou is dan ook alle lol vàst verpest,’ jammert Nanny onparlementair in volslagen
wanhoop.
‘Daar hê-je 't me nou alevel,’ snauwt Jans zichtbaar bewogen, ‘fort dan ook met
de stinkende rommel,’ maar schielijk draaiend stuift ze de deur uit, en.... als de klank
van een zware klok, waarop de kinderen in diep ontzag een oogenblik meetrillen,
klinkt door de hooge hal: ‘Mefrouw, wilt u er is niet eens even naar de tullebanden
zien, 'k geloof dat ze best binnen’.
Dat was de redding - de volmaakte redding, en alle Jans' snoode inzichten zijn
vergeven en bijkans vergeten.
Grootmoeder sloft voorzichtig naar achter en de kinderen binden en vlechten,
schikken en sieren tot haar feeststoel de stal van een paaschos gelijkt, de tafel één
welkend bloembed.
Van opgetogenheid en opwinding warm zien de kinderen nu de voltooiing nabij;
tot slot legt het kleine Sofietje nog rond oma's bord een O van bloeiende maagdepalm
neer.
En daar komt dikke oma nu eindelijk door de breede hal vroolijk-glimlachend
aanzeilen. Haar gezellige platte gezicht, waarin de diep bescha-
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duwde oogjes klein en helder onder het lommer der stijve lange brauwen liggen,
glimt van zeep en zonneschijn; het nieuwe mutsje, rijk door lint en koolzwarte bessen,
staat vreemd hoog en ongewoon op 't stralende hoofd en de zijdene feestjapon ruischt
vol om haar onmetelijken omvang.
Dat is een vreugde op dezen feestlijken zonnemorgen.
Stormenderhand verovert het leger zijn burcht.
Met honderd reikende armen en honderd jubelende monden nemen ze 't oudje dat
proesten d en lichtelijk ontzet naar 't wankelend ‘kapseltje’ grijpt.
Als rijpe bessen aan een struik bengelen bij trossen de kinderen met oorverdoovend
gejoel aan jarige grootma; want nu ook waren de jongens door Jans vijandelijke
stelling gebroken, en vallen met indiaansche gezangen en heilwenschen binnen.
Er wordt omarmd en gejubeld, gevochten en gezoend, gekeven en van voorspoed
gelispeld.
Het is als een worsteling. Een edele worsteling, van spontane hartelijke liefde en
toch ook een strijd om rang en aandacht.
Eindelijk, in den grooten stoel tusschen maagdepalm en klimop, zit de gevierde,
hijgend en lachend achter haar theeblad, neemt de cadeautjes in ontvangst en prijst,
met de dunne vingers langs stoel en tafelrand futselend, de rijke versiering.
Er worden versjes gezegd en gezongen, heilwenschen geuit en herhaald.’
teekeningen en gedichten, met zwierige linten tezaam geprangd in grootmoeders
overvolle handen, bewonderd en gelezen.
Van Diks odeklonje af, tot het groene uitgeschulpte inktlapje aan gouden ringetje
door Fietje bestikt, werd precieuselijk uitgepakt en door den bril begluurd en betast.
Daarna trok de zwerm, uitgeleid door Jans, die ook mee bewonderd had, en gelaafd
door thee en beschuitjes, gonzende weg naar eigen ontbijt.
Nu troonde grootmoeder in haar hoogen stoel alleen.
Ze zet haar dikken voet af van de stoof; ze heeft het warm gekregen van de emotie.
Ze neemt den fijn linnen zakdoek, die opgevouwen voor haar ligt, dipt uit een hoogen,
zilver-gedopte flacon schielijk eenige druppels, waarmee ze haar kleinen, scherpen
neus bewrijft.
De eerste feestatmosfeer begint allengs zich te leggen; een oogenblik nog in haar
oude hoofd roest 't kinderrumoer, maar dan spint de stilte om haar, als een weldadige
sluier, zijn weefsel van gepeinzen.
Zoo oud al... zóólang op die groote, groote wereld....
Had ze niet net zoo gezeten voor vijftig jaar. Met man en kinderen rond haar, jong
en sterk in al de glorie en overmoed van haar bedrijvige jeugd? Wat was heel haar
leven toen vol en rumoerig. Achter hoort ze Jans, roezig in 't morgensche werk; en
daar zit zij stil, en alleen, oud achter 't oude theeblad, en vandaag is ze tachtig jaar....
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Zoo heeft ze altijd gezeten, 't jaar in en 't jaar weer nit; in zorg en verdriet, in bezit
en in droefheid om het verloorne, in weelde en innerlijk arm zijn. Ze kan er zich niet
heel klaar meer bewust van worden, van al die pijnlijke wisselingen, maar scherp
houdt haar denken zich vast aan: zoolang al, en altijd weer over geleefd den tijd....
de jaren.... van einde tot einde.
Er valt een traan op haar rimpelige hand, waarop de aderen gespannen liggen als
diepblauwe koorden. Haar drooge, dunne vingers plukken aan 't franjerandje onder
haar bord.
Kan er dan iets van verdriet zijn op dezen mooien verjaardag? Kan er dan iets
anders zijn in haar hart, dan de dankbaarheid om het geleefde? Zorg en vreugde, 't
is toch alles goed geweest naar Gods wil?
Grootmoeder zucht. Een zucht vol weelde, en toch leeg door een onnaspeurlijk
leed. Ze voelt zich plots zoo alleen tusschen al haar dierbaar kroost. Ze staat zoo
alleen tegenover heel dien bundel van jaren. Ze is zoo moe, ze is zoo eindeloos lang
op de wereld, en thans omspint haar de eenzaamheid kil met een dof, weemoedig
web.
Terwijl al wat met haar gegroeid is en heeft geleefd, is weggevallen en afgestorven,
blijft haar niets van een eigen tijd, blijft haar niets van een eigen verleden, wat toch
eigenlijk haar heden is, dan de ontastbaarheid van een vage, nooit geheel te beseffen
droef oude herinnering.
't Komende is het wat haar omringt, maar van 't vergane blijft haar geen enkel
bezit, dan de kostbare weemoed, een teerzoet heimwee naar wat was van haar eigen
tijd.
Ze voelt zich héél moe aan 't begin van haar feestdag, straks zullen zoons en
dochters haar komen begroeten en wenschen, en heel den dag zal een feestroes zijn
met háár als uitstralend punt.
En ze kàn niet stralen, ze is zoo ver weg en zoo moe.... Haar oogen luiken; doodstil
zit ze in den omkransden stoel te midden der bloemen, waartegen haar slapend hoofd
zich moeizaam legde - en droomt een droom van verganen bloei.
Roerloos zit ze daar in de jonge Aprilzon als beeld van het eeuwig vergankelijke.
Stralend staat de bloeiende tuin in zijn lenteglorie, vol belofte en toekomst, vol
beginnend leven en reikend bestaan, en daar binnen ligt het oude hoofd in een laten
droom en verglijdt er een leven naar 't nakende einde.
De kerkgangers groeten eerbiedig het huis en zeggen elkaar: ‘straks gaat alles op
d'oude mefrouw op an, daar is 't vandaag feest’.
En om de spijlen van 't zwart ijzeren hek slingert zich de versmade guirlande
feestelijk en fleurig, als werd er een bruid verwacht.
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Lentemorgen,
door Adolf ter Haghe.
Vanmorgen vroeg ben ik de stad ontvlucht
om buiten, in de vrije frissche lucht,
mijn uitgeleêgde longen vol te aadmen
en weer den grooten einder te omvaadmen,
De wind blaast heel den hemel wolkloos open
dat ik in 't diepste blauw mijn blik mag doopen
en lijf en ziel, dit maagdlijk morgenuur,
mag laven aan de zonnige Natuur.
Want zij verruimt en reinigt mijn gedachten
die smartelijk naar wijdste klaarheid smachten
en al het kwaads en leelijks óóit doorleden
onder de stoffige cultuur der steden
geneest zij door een énkel vergezicht;
het Hollandsch veld dat onder 't heldre licht
zijn polders breidt in breede groene bunders.
Daar grazen oov'ral bontgeplekte runders.
Daar werken boeren op hun zwarten akker
en ploegen 't nieuwe voorjaarsleven wakker;
en zaaien, om den zegen van het brood,
zomers te oogsten uit der aarde schoot,
waarvan de sterkste stilgelaten krachten
na langen winterslaap van willoos wachten
nu overal opnieuw zich opendoen.
Reeds staan de wilgen op de weide in 't groen
en raken, schoon kunstmatig kleingesnoeid,
met blonde katjes 't eerste weer bebloeid.
De lente van het jaar maakt alles jonger:
en ook mijn hart herkrijgt zijn levenshonger
en 'k voel weer, krachtig als een dier of plant
mijn bloedklop aan den Wereldwil verwant.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Louis Couperus, Oostwaarts, den Haag, H.P. Leopolds U.-M., 1924.
Ik weet het wel: leefde Couperus nog, ik zou naar dit nieuwe boek van hem, deze
verzameling weekbladartikeltjes over zijn indische reis, waarschijnlijk niet zoo
spoedig gegrepen, het misschien wel ongelezen gelaten hebben. Hoe achteloos gaan
wij om met het werk der levenden! Het is of er altijd nog wel tijd genoeg is daarvan
nota te nemen, of er toch altijd weer méér komt, van iemand als Couperus vooral,
dien men immers maar ternauwernood kon bijhouden. Zie nu, wanneer de dood is
tusschenbeide gekomen, gestaakt plotseling dat waaraan geen einde scheen te zijn.
Welk een belangstelling ineens voor het laatste, het allerlaatste - alsof dat tevens het
belangrijkste zou moeten blijken! O, de laatste woorden eener stem die voor altijd
verklonk, is het niet als moet er een ongewone wijsheid in verborgen liggen en als
behooren wij die wijsheid te ontvangen met een bizondere, zeer eerbiedige aandacht
en wijding?
Toch was het - zoo ooit! - zeker ditmaal niet om wijsheid te verkondigen, dat
Couperus, onze onuitputtelijke verteller, deze stukjes schreef. Vluchtige briefjes zijn
het maar, journalistieke correspondentie voor de Haagsche Post. Maar daar hij het
nu eenmaal was, die deze briefjes schreef, zijn ze toch geen ‘gewone journalistiek’
geworden. Levendig en persoonlijk, geestig en boeiend; ja, maar tevens - en dit is
waarlijk weer een verrassing bij een, toch in de reportage, de journalistiek, zoo weinig
geroutineerd auteur! - zoo vol echte wetenswaardigheden. Ik bedoel dingen die,
objectief gezien, wetenswaardig zijn. Belangrijk en belangwekkend. Welk een schat
van aardige opmerkingen b.v. geeft Couperus hier over de psychologie der inlanders,
zoo o.a. over de wijze waarop men met hen om kan gaan zonder hen te hinderen of
te beleedigen. Hoe fijn gevoeld is dat alles en hoe keurig-precies gezegd!
Men weet, de laatste woorden van Couperus zijn deze nog niet. Hij schreef altijd,
dus ook nog na zijn terugkeer uit Indië en Japan, ja tot weinige dagen voor zijn dood.
Zijn laatste bijdragen aan G r o o t - N e d e r l a n d zullen nog in boekvorm worden
uitgegeven en hem stellig beter vertegenwoordigen dan dit vlug en vluchtig
weekbladwerk. Toch, laten wij dankbaar zijn, ook hiervoor, en het bewonderen, dit
vlug en vluchtig werk - wie kan begrijpen, hoeveel wilskracht en volharding het heeft
gekost, zoo geregeld, zoo rustig, zoo fijn-gestileerd te schrijven in het afmattend
klimaat der tropen en tusschen de vermoeienissen van het reizen door? En helaas,
het was al lang geen gezond man meer, die als die inspanningen en vermoeienissen
het hoofd te bieden had....
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Degelijke en soliede Hollanders, hoed af voor dezen lijdenden dandy! Hij werkte,
werkte, altijd en overal.
H.R.

J. Treffers, Het Moei1ijk Ambt, Amsterdam, ‘Elsevier’, 1923.
‘De ellenlange, marmeren gang, de schrik van alle schraal-bebeursde
domineesvrouwen, zag den hollen klank zijner koele tegels mir nichts dir nichts
gedoofd door een schitterenden looper.’
Dat is niet bepaald fraai, is het wel? Neen, door taalschoonheid munten Treffers'
geschriften totnogtoe niet uit. Ofschoon zulke erg leelijke zinnen toch ook weer
zeldzaam zijn bij hem. Deze schrijver is een gevoelsmensen, maar één die voortdurend
verschrikkelijk zijn best doet, zijn helderen en scherpen geest, zijn nuchter en alle
gevoeligheden wantrouwend verstand over die lastige innerlijke weekheid te laten
heerschen. Een stroeve persoonlijkheid. Dat hij zich echter, gelijk in het aangehaalde,
niet alleen leelijk, maar ook onlogisch of onnauwkeurig uitdrukt, is werkelijk zeer
zeldzaam. Hij schrijft gewoonlijk juist wat over-sekurig, wat omslachtig-sekurig,
maar zegt dan ook ten slotte wel heel precies 't geen hij te zeggen heeft.
En hij hééft iets te zeggen. Dat is het merkwaardige van deze nieuwe verschijning
op de litteraire vlakte. Daardoor is het dat hij uitmunt boven vele, ook beter,
taalgevoeliger, schrijvende prozaïsten.
Wat dit ‘iets' is? Ja, als ik u dat even goed in een paar regels recensie vertellen
kon als Treffers het doet in een kompleet romannetje - maar dan zouden immers
romans, dan zou kunst in het algemeen geen reden van bestaan hebben! Om Treffers'
boodschap te leeren kennen zult ge hem zelf moeten lezen. Dit verhaal van hem is
eenvoudig tot op het simpele, het bevat bijna geen intrige, toch zal het u zonder
twijfel boeien, want de innerlijke spanning is sterk en houdt u stevig vast.
Het ‘moeilijk ambt’ - dit wil ik u wel verklappen - is dat van predikant, en Treffers'
eenvoudig lied is er een van ‘schijn en Wezen’. Hoe iemand in schijn kan
vooruitkomen, kan stijgen op de ‘maatschappelijke ladder,’ en tegelijk in wezen
verloopen, vertelt het u; hoe ontzettend een geliefde en geëerde, ja door zijn gemeente
op de handen gedragen dominee zichzelven tegenvallen kan. En dan ook nog (zij het
in 't voorbijgaan) wat een afschuwelijke kweekplaatsen van moreelen en geestelijken
achteruitgang, van labberlottigheid en snobisme, van gekwebbel, ontijdige seniliteit
en belachelijke kleine eerzuchtjes, toch die hollandsche provinciestadjes kunnen zijn.
En de niet-hollandsche zeker ook wel!
Treffers, in zijn stroeve, soms bittere, en ook wel eens wat ruwe rechtuitheid, doet
vagelijk aan Emants denken. Wie weet....! Zijn ernst en zijn scepticisme zijn ons
borg, dat hij niet gauw tevreden zal zijn, ook over zichzelven niet. Veilig dus kunnen
wij hem gelukwenschen.
H.R.
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Jo van Ammers - Küller, Jenny Heysten, Rotterdam, Nijgh & Van
Ditmar's Uitg. Mij, 1923.
Eigenlijk: de roman van Jenny Heysten en Nico Maes; van Jenny Heysten en Veraart;
van nog veel meer. Want - veel verscheidens!
Wie met aandacht destijds heeft kennis genomen van H e t H u i s d e r
V r e u g d e n en thans van het daarop aansluitende J e n n y H e y s t e n kan allicht
allereerst aanleiding hebben gevonden tot eene verzuchting - de verzuchting namelijk
dat wèl de tijden veranderd zijn! Waar bleven ze, die goeie ouwe dagen, toen nog
op althans fatsoenlijke wijze de lotgevallen van hooggeborenen - immers regulier
decente graven en baronnen met derzelver mannelijke en vrouwelijke nakomelingen
- in eene wel héél anders geaarde literatuur beschreven werden! Ach, de dagen eener
zalige, want onervaren jeugd! Toen wij door minstens viermaal achtereen verslonden
boeken deel hadden, zoo in het voorbijgaan, aan eene weldadig-aandoende cultuur,
aan breed-omschreven maaltijden in smaakvol gemeubelde kasteelen, waar met
smaak gekleede edellieden onder geestrijken kout uit het fijnste porcelein de geurige
koffij savoureerden! Er was toen geen onaangename strijd. Het was te vroeg voor
realisme en de moderne winderigheid was nog niet geboren. De handelende
personaadjen, met dewelke wij het voorrecht kregen een moment te verkeeren, waren
van goeddoende gemoedsweekheid, gevoelvolle lieden, belezen en beliteratuurd.
Reeds op den eersten pagina des boeks stonden ze in den zachten glans eener prettige
volmaaktheid en de ongelukkige vrouwen.... Ach, de ongelukkige vrouwen! Hoe
beschaafd en aandoenlijk, in tot zachte bewogenheid ons vervoerende minnesmart,
wisten zij te sterven bij de lectuur van heel-grooten.... Ouïda en Nathalie von Estruth!
Thans echter....!
Thans ontvangen wij van jonge vrouwen boeken over hooggeborenen, die ons
voeren helaas in eene wereld, die de opgemelde zelfs niet meer verbéélden kan, - en
niets blijft er ons verhuld!.... Eene jonge vrouw maalt ons eene wereld van
leugenachtige pracht, van schijnheerlijkheid en blikken on-cultuur, van aristocraten
en proleten, eerzuchtelingen en brave-harten.... en het is zoo waar eene wereld, het
lééft er, al dat goedje! Wij moeten daar per slot wel in gelooven, het is ook interessant
en schilderachtig, - maar het is wel anders, nietwaar, dan vroeger - wij voelen er ons
ook geschokt door. Wat al verscheidens - en waarom heet het eigenlijk J e n n y
H e y s t e n ? Is het niet eigenlijk een tweede deel van H e t H u i s d e r V r e u g d e n ?
En zou het niet ook dien titel méér verdienen?
Want, behalve Jenny Heysten, wat is hier eene menigvuldigheid van uiterlijks!
Uiterlijks, waar wij immers innerlijks, de schoon-begrepen innerlijkheid van Jenny
Heysten, verwacht hadden! Het is eigenlijk
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eene school der liefde - Jenny Heysten's School der liefde.... Het moet ons voorkomen
dat de schrijfster, de gedachte van H e t H u i s d e r V r e u g d e n verlatend, in het
tweede boek met zeldzame begaafdheid veel overtuigends heeft weten te geven overtuigends echter niet omtrent haar hoofdpersoon, doch omtrent de deze omringende
wereld. Het schijnt opeens, of hier wel licht, doch niet het licht der zon is - het heeft
iets van een troebeler althans onedeler natuur. Wij hooren immers niet het hart van
Jenny, doch den polsslag van het Huis der Vreugden - en zoo blijft Jenny's innerlijk
ons onverklaard. Wij zitten met zooveel vragen, al is er veel dat wij schóón gelooven
mochten, - wij zitten vooral met de ééne vraag omtrent schrijfsters verliefdheid op
hare phantasieën: heeft deze haar verblind, en haar tóch den rechten weg doen missen?
Want zij heeft een geschieden in het Huis der Vreugden, thans hier voortgezet,
gehouden.... voor het drama in Jenny's hart! Heeft zij dat hart niet al te zeer vergeten,
en vond hare vreugden aan de rijkdommen die hare phantasie haar had doen zien rijkdommen van uiterlijk, zij het schilderachtig, leven?
Wij kunnen niets misprijzen aan hetgeen hier gegeven is: er is hetzelfde groote
talent dat ook zich uitsprak in H e t H u i s d e r V r e u g d e n . Maar er is.... verschil
van opvatting! En dáárdoor is te verklaren, dat wij, voortaan van Jenny Heysten
sprekende, niet.... Jenny Heysten bedoelen, doch een stuk tooneelleven, n.l. Het Huis
der Vreugden. Het schijnt nu namelijk, of, veel minder dan Jenny, de tooneelwereld
de schrijfster geboeid heeft; die eigenaardige wereld waarin veel werd en wordt, en
nog zoo weinig geworden is - wereld van bonte snelwisselende verschijningsvormen,
waarvan het snel verglijden, de bizarre levenspracht haar aandacht gevangen hielden.
Vergat zij nu niet te zeer, dat het tooneel van heden en dat van morgen weliswaar
verwantschap vertoonen, doch ook van elkander verschillen? Dat wat zij ons heden
deed zien en dat modern is, morgen niet meer modern zal zijn? Dat zij het wisselende,
het voorbijgaande, het nietblijvende beeldde in dit boek, terwijl het juist te doen was
om het blijvende, het eenige onveranderlijke in de door haar verbeelde wereld, n.l.
het wezen van Jenny Heysten - en dat zij dat niet fragmentarisch zou hebben kunnen
zien, zoo zij het met innige aandacht had gezien?
D.TH.J.

Henri Bakels, Liefde, mystiek spel in vijf bedrijven, met een voorrede van
Dr. P.H. Ritter Jr., Amst., N.V. Jacob van Campen - z.j.
Er is, dunkt mij, een verschijnsel, 't welk men in deze tijden van kentering dikwijls
ontwaart, namelijk dat zij, die strijden voor hun ideaal - in casu dat van een meer
verinnerlijkte menschelijkheid - dat zij, waar zij de hoopvolle verschijnselen zien en
meenen te zien, deze met
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een gevaarlijk enthousiasme loven. Hun ijver en verwachting is zóó groot dat zij, bij
het zien van een enkel groen sprankje nieuw leven, een lofzang aanheffen als stonden
zij voor een akker met rijp gewas. En toch - het groene sprankje kan een kleine moede
loot zijn zonder veel levenskracht, het heeft alléén maar die nieuwe kleur gehad, dat
weldoende van jeugd en groen, maar er is niets in geborgen, dat wasdom en vrucht
belooft.... Het zijn zoo van die verloren zaadjes, overhaast uitgestrooid en met een
ijl worteltje in ondeugdelijken grond opgeschoten.
Een overschatting van dezen aard treft ons in de voorrede welke Dr. P.H. Ritter
schreef bij het ‘mystieke’ spel, dat ons door Henri Bakels wordt geboden. Een
voorrede die lof is zonder restrictie - een bewondering, welke op den argeloozen
lezer, die een geacht letterkundige, als Dr. Ritter is, allicht als goed leidsman erkent
en vertrouwt, misschien zeer suggereerend werken kan, doch bij hen, die geleerd
hebben zelf te onderscheiden en te toetsen, alleen maar bewerkt, dat er een wrevel
ontstaat tegen het werk, een wrevel sterker dan zou zijn gerezen zonder de voorrede,
daar deze een verwachting schiep en dus de kleurloosheid van het werk zelf te sterker
doet uitkomen tegenover het gloedrijk beeld, dat de verbeelding zich verlangend
schiep.
Met welk eigenaardig verschijnsel hebben wij hier te doen? Het is een proces in
de menschelijke psyche, dat altijd een gevaar voor hem zal blijken; het is dat het
weinigen gegeven is - al groeiend - al zijn oorspronkelijke krachten saam te grijpen
en hem te doen ontwikkelen tot een bloeiende eenheid - het schijnt soms een fataliteit
dat de bloei van bepaalde eigenschappen verstikkend woekert over die van soms
even waardevolle heen. Zoo zien wij het menigmaal gebeuren, dat de mensch in wien
een hoop, een nieuw geloof, een ideaal wakker werd, niet bij machte bleef zijn vroeger
gevonden inzichten en waarheden te behouden; een nieuw verlies, soms ongeweten,
staat voorloopig tegenover de nieuwe winst.
Is het dus mogelijk, dat een mensch, die bedrijvig zoekt naar geestelijke waarden
- blij dus als hij bij anderen datgene ziet wat hijzelf gelooft of liefheeft - zoozeer
door die verrassing wordt meegesleept dat hij vergeet, wat hij altijd toch heeft geweten
en nooit diende te vergeten, namelijk dat een hooge gedachte haar evenredige
vertolking vraagt en anders zichzelve vernedert? En hebben wij niet gelijk te spreken
van een gevaarlijk proces daar waar zwakte voor kracht wordt aangezien?
Wij vermogen niet op andere wijze de voorafgaande lofrede te verklaren.
Het spel, dat reeds zichzelve aankondigt als ‘mystiek spel’ - is van het soort dat
de sceptici doet lachen en de eerbiedigen doet schrikken. De eerbiedigen schrikken,
want zij zien hier een grof gespeel met heilige dingen. Zoetelijkheid kan óók als
schennis aandoen - de heer Bakels zou goed doen, hierover eens te peinzen.
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Waar hier de aangekondigde ‘gedachtenrijkdom’ mag zijn gestoken - een herhaalde
lezing heeft ze mij niet doen ontdekken.
Banaliteit van taal naast onmacht van verbeelding - ziedaar al wat ik vermocht te
ontwaren.
De taal reeds, onpersoonlijk, conventioneel, besuikerd en zelfvoldaan toont
genoegzaan dat wij hier te doen hebben met een wezen dat schrijft, doch dat er geen
schrijvers-geweten op na houdt. Het geweten van een schrijver is het beste wat hij
bezit en het is in zekeren zin zijn toetssteen. Hinderlijk is overigens in het werk de
gewaande predikersroeping van den auteur - hij meent dat wat, in hem opwellend,
naar buiten stroomt zoozeer een geestelijke waarde bezit, dat hij er niets behoeft bij
te voegen noch af te nemen. Zijn boodschap van liefde is volstrekt niet nieuw,
hoogstens kan men zeggen dat - in deze wel zeer materialistische tijden - dit begrip
van eenheid aller liefde verduisterd is. Goed! de heer Bakels heeft gemeend, in
zinnebeelden sprekend, nieuw licht te kunnen ontsteken in de harten der menschen
en hij begon te praten en te kweelen met veel ijver en met weinig lijn of stijl. Het
gebrek aan deze beide zoo essentieele factoren voor een kunstwerk verraadt het
volstrekt-dilettantistische van den geheelen opzet. Dat een goed huwelijk harmonie
beteekent tusschen zinnelijke en geestelijke verlangens, iedere zuivere mensch die
niet aan dichtwerken denkt en zich niets verbeeldt, zal dit voor zich-zelf weten en
erkennen. De dichter behoeft niet te doen alsof hij hier iets uitspreekt dat zijn
schepping is - een schepping beteekent iets anders. Op het hoe kwam het aan, op den
gloed, de bezieling, de kracht en de visie. Er is hier een soms wat teringachtige gloed,
iets ziekelijks als van iemand die gestaag boven zijn kracht leeft en alleen maar in
een soort van koortsachtige begoocheling zijn rust vinden kan. De symbolische, diepe
beteekenis, waarvan Dr. Ritter in zijn voorrede voortdurend spreekt, kunnen wij, die
toch mét hem van het zinnebeeld in de toekomst nog veel verwachten, niets ontdekken.
De schrijver heeft een kleine, zwakke poging gedaan van zijn hunkerende
menschenziel uit, een gooi in het wilde naar schemerende beelden en symbolen; zijn
dichterlijkheid verrichtte gevaarlijke toeren en stortte onverhoeds, daar waar zij een
enkele maal sierlijk omhoog was gevlucht.
Dat het leven en de wereld doorschijnend worden door het licht der liefde, hoe
veel eenvoudiger en edeler is het reeds gezegd - hoe hunkeren wij er naar, dat het
wederom met gloed en kracht gezegd zal worden! Daarom juist is het dat wij bedroefd
worden en beschaamd, als wij zien tot welk een dool het in zichzelf schoone, dat niet
steunt op een krachtig gemoed de arme menschenziel nog vermag te voeren.
J.D.W.
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P.C. de Moor bij F. Buffa te Amsterdam.
Een merkwaardige figuur in de Nederlandsche schilderkunst is P.C. de Moor. Hij
sluit niet aan, nóch bij de Haagsche schilderschool der Marissen, nóch bij de
Amsterdamsche, die in Breitner culmineert. Zijn werk is on-Hollandsch. Hij is een
teekenend-schilder van romantische verbeeldingen, die vrouwen en meisjesfiguren
schildert in een entourage, die aan tooneeldecors herinnert. Er zit iets sprookjesachtig
in zijn onderwerpen, maar dan alleen het liefelijke ervan, het teere en niet het
griezelige. Niet alleen zijn onderwerpen, ook zijn schilderwijze heeft iets aparts. Fijn
en gevoelig van kleur, is zijn factuur porcelein-achtig, doorschijnend, waardoor zijn
figuurtjes iets feërieks krijgen als gestalten in een tooverwoud.
Een van de mooiste specimina van zijn kunst bezit het Museum Boymans, in een
schilderijtje, waarop een frêle princessefiguurtje, rustende op een weelderig praalbed,
droomende voor zich uit staart.
Op de tentoonstelling bij Buffa boeide De Moor ons opnieuw door de teere
voordracht van zijn gratievolle figuurtjes. Het zijn verbeeldingen, zegt hij, en geen
afbeeldingen der werkelijkheid; maar dat is een kunstwerk immers nooit. Het is altijd
la nature vue à travers gun tempérament - de kunstenaar is geen fotograaf en zijn
taak is niet de natuur te benaderen, maar de indrukken weer te geven die hij met zijn
kunstenaarsoog zag. En zoo zal De Moor ook zijn dansverbeeldingen, hetzij in
werkelijkheid, hetzij in zijn gedachten, gezien hebben, en de sierlijke lijn der
figuurtjes, de bevalligheid der gebaren hebben hem geboeid en deze elegance der
dans heeft hij willen geven.
Ook in zijn vrouwenkoppen wil hij meer doen zien dan simpele schoonheid van
vorm of contour, zij drukken een bepaalde gewaarwording uit, door houding of blik,
hij noemt ze o.a. ‘gedachten’, ‘moed’ en deze titels zijn voor ieder begrijpelijk. Het
peinzende vrouwenkopje, de kin steunend op de hand, suggereert ons het begrip:
‘gedachten’, de blik van de andere drukt ‘moed’ uit. Maar, alsof deze schilderijen
hem nog te veel aan de werkelijkheid doen denken, laat hij in zijn laatste werken
geheel de natuur - zelfs de gedachte aan bepaalde vormen - los en schildert in kleur
zijn ‘verbeeldingen’. Nu kunnen deze op zichzelf, als vlakvulling, als kleur-harmonie
of tegenstelling mooi zijn, zijn ‘cosmische energie’ is dit inderdaad wel, maar de
gedachte, die hem leidde tot een dergelijke uitbeelding, zal voor de meeste
beschouwers onbegrijpelijk zijn.
Wil De Moor ons de ‘cosmische energie’ suggereeren zoo als hij die voor zijn
geestesoog zag, dan zal hij dit in beeld moeten brengen op een wijze, die bij ons
dezelfde gewaarwording wekt.
Het behoeft niet een werkelijkheidsvoorstelling te zijn, maar het mag evenmin
een puzzle, zij het ook een schoone puzzle zijn; want dan
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waardeeren wij hoogstens zijn mooie kleur, zijn sierlijke lijn, maar gaat de gedachte
die de kunstenaar aan zijn werk ten grondslag legde, geheel en al voor ons verloren.
En waar hij met zijn latere werk niet de schilder der u i t beelding, maar der v e r
beelding wil wezen, en hij zich in zijn verbeeldingen ook voor anderen wil uiten,
daar zal hij dit, wil hij begrepen worden, moeten doen in een ook voor anderen
begrijpelijke vormenspraak.
Hoe boeiend zijn kleur dan ook zijn moge, mij zijn z'n danseresjes, zijn feërieke
persoontjes, zijn nimfen en princessen het liefst; hierin toont hij zich een schilder
met een geheel eigen palet, een kunstenaar met smaak en talent, die wij in deze tijden
noode missen.
R.W.P. Jr.

Tentoonstelling van ‘het naakt’ bij F. Buffa te Amsterdam.
Het naakt heeft ten onzent nog altijd een min of meer gewaagde reputatie en niet
zelden veronderstelt men bij iedere afbeelding van een naaktfiguur een zekere
pikantheid. Deze opvatting is natuurlijk onjuist en alleen begrijpelijk indien ‘het
geval’, een sensatie wekt; maar juist dan, wanneer ‘de voorstelling’ boven den
totaal-indruk uitgaat, komen wij aan de grens, waar het zuivere kunstwerk eindigt.
Wat een schilder in een naaktfiguur boeit, is in de meeste gevallen: de kleur, de
lijn, de belichting, de stand, de houding. Wij zien dit, ter tentoonstelling, aan het
wondervolle ‘liggend naakt’ van Breitner, dat een kleurensymphonie is geworden,
waarin de huidkleur prachtig harmonieert met den achtergrond en het grijzig wit van
het laken.
Forsch en breed, met geweldige bravour heeft Breitner hier zijn figuur opgezet,
de kleurplannen tegen elkaar gestemd, en in groote massa's de bouw van het lichaam
plastisch aangeduid. Het is een visie, die hij vastgelegd heeft, maar zoo vlot en raak,
dat wij, bij het beschouwen ervan, zijn schoonheidsdrang voelen.
Ook het ‘liggend naakt’ van Isaac Israëls ontstond, zij het ook bedachtzamer dan
dat van Breitner, uit eenzelfde emotie. Het was de schoonheid van kleur die Isaac
Israëls bekoorde; het is ook daarom dat hij den grijzig zwarten doek als tegenstelling
van de huidkleur aanbracht. Het onderwerp - wij zien het - is bij beiden bijzaak
geweest. Het zijn geen a f b e e l d i n g e n van een slapend vrouwen- of meisjesfiguur,
maar die figuren waren een aanleiding tot kleurharmoniën en contrasten, tot spelingen
van licht en donker.
Bij de zittende figuur van Evert Pieters zien wij duidelijk, hoe ook hier de kleur,
de eigenaardige tint van de huid, buiten tegen het groen, het uitgangspunt van 't heele
schilderij geweest is.
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De lichte, zonnige sfeer, waarin figuur en omgeving geschilderd zijn, beheerscht hier
het geheel - wij zouden het ‘Zomer’ kunnen noemen, omdat het een indruk van
blijheid en levensvreugd geeft.
Pieters is hier als pur-sang colorist absoluut boven zijn onderwerp uitgekomen.
Het is geen meisje aan het water, dat hij geschilderd heeft, het is geen baadster, het
is 't licht en de kleur. Pieters, die in den laatsten tijd meermalen plein-air-schilderijen
maakte, is hier op zijn best, hij toont hier meer dan de knappe vaardigheid van een
goed schilder.
Want dat is het, wat enkele andere schilderijen ons doen zien: de habiliteit van
den maker, die goed teekenen kan, die de menging der kleuren om de menschenhuid
weer te geven, verstaat, maar waaruit de aandachtige beschouwing van 't sujet meer
spreekt dan de emotie.
En opmerkelijk is in dit verband, hoe een als schetsmatig aangezette schilderij van
een faun en nimf, door Prof. v.d. Waay, meer tot ons kan doordringen dan de
ongetwijfeld technisch zeer goede schilderij van het zittend naakt door denzelfde.
De spontaniteit - het pleizier dat de schilder er in had - ontroert ons in het eene;
terwijl het andere ons waardeering afdwingt.
Het zou ons te ver voeren, hier een compleet tentoonstellingsverslag te geven;
trouwens het was meer de bedoeling, er weer eens op te wijzen, dat er onderscheid
is tusschen naakt en uitgekleed, le nu en la nudité.
De grens hiertusschen bepaalt juist de waarde van het kunstwerk.
R.W.P. Jr.

Th.A. Vos en Piet van Wijngaerdt in het Stedelijk museum te Amsterdam.
Van den beeldhouwer Vos zagen wij zelden zoo'n compleete tentoonstelling, en wat
hij thans exposeerde doet hem kennen als een fijn modeleur, wiens aspiraties een
decoratieven kant uitgaan.
Hij kan fijn en gevoelig boetseeren, dat getuigen zijn vrouwenbeeldjes, zijn
kinderkopjes, en daarbij heeft hij de neiging om niet zoozeer de kopjes zelf, maar
de houding, de kleedij tot een decoratief samenstel te maken. De opbouw van zijn
beelden heeft daardoor iets architecturaals, dat zijn werk dan ook bij uitstek bij de
bouwkunst zich doet aansluiten.
Soms echter bij een vrijstaand beeldje ontneemt dit ornamentale de gevoeligheid
er aan, de fijnheid en souplesse, die het anders zou hebben.
Zoo hebben zijn beeldjes van ‘de dans,’ wel gang, maar juist hier is voor mij de
groote lijn, die den zwier er aan geeft, verbroken, door de, te bedachtzame, kleine
plooitjes in den rok, door de groefjes in de haren.
De fijne gevoeligheid die in een kop en de handjes zit, mis ik in de verdere
oplossing, die er meer eene is van verstandelijke overweging.
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Ik zou ‘een sprookje’ willen uitzonderen, dit is één en al gratie gebleven; het licht
coquet neigende hoofdje, het gebaar der handjes, het is teer en elegant.
Ook zijn ‘madonna’ is gevoelig van houding en uitdrukking, vroom, zonder
conventioneel te zijn geworden.
Of Vos meer den kant der bouwbeeldhouwkunst uit zal gaan - zijn werk wijst er
voor mij naar toe - dan wel, of hij in zijn vrijstaande beelden naar een geheel
decoratieve oplossing zal zoeken - wij weten het niet; wat hij ons nu liet zien getuigde
van een behandeling der techniek en een gevoel voor expressie, die meer van hem
doen verwachten.
Piet van Wijngaerdt heeft zichzelf in de laatste jaren een reputatie gemaakt, die
somwijlen wel wat boven en naast zijn werk uitgaat.
Willen wij echter de waarde van een schilder leeren kennen, dan doen wij het
beste, diens reputatie te laten varen en alleen zijn werk te beschouwen. En dit doende,
op de tentoonstelling door Piet van Wijngaerdt in het Sted. Museum gearrangeerd,
viel het ons op, hoe ongelijk van waarde zijn werk eigenlijk is. Zóó zelfs, dat ik mij
verbaasde, dat dit van een zelfde persoon was, en dat die persoon het één zoowel als
het andere expositionsfähig vond.
Van Wijngaerdt, dit wil ik gaarne voorop zetten, heeft ongetwijfeld coloristische
gaven; maar, zou ik er bij willen zeggen, hij gebruikt ze niet altijd. Daardoor zijn in
veel schilderijen de waarde- en tegenstellingen-inkleur onharmonisch, zien wij een
helle of zeer donkere kleur op een plaats waar ze er-uit-valt.
Dit lijkt mij één der, indien het niet opzettelijk gedaan is, tekortkomingen in zijn
werk. Dat hij het a n d e r s kan, bewees mij zijn zeer goed geschilderd ‘liggend naakt’
en enkele bloemstillevens, waarbij wel de toonwaarde en verhouding juist waren.
In vele van zijn andere schilderijen echter hebben de details een zelfde waarde,
of belangrijkheid-in-kleur gekregen, als de hoofdfiguur, waardoor de eenheid en de
rust verbroken worden en het coloristisch effect verloren gaat. Dit geeft het, voor
zijn werk veelal kenmerkende, harde en stroeve, dat voor iemand van zijn picturale
gaven niet noodig is. Mogelijk verrast en vergast hij ons later nog eens op werk als
zijn naaktstudie - waar wel studie achter zit.
R.W.P. Jr.

Russische schilders.
In een huis op het Noordeinde, den Haag, hebben eenige Russische schilders,
emigranten, een tentoonstelling gehouden, onder protectoraat van een internationale
en zeer voorname eerecommissie. Dat is iets anders dan de door de sovjet-regeering
gezonden collectie Russische kunst, die
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verleden jaar in het Stedelijk Museum te Amsterdam te zien was, en die wat
heterogeen was, maar waar toch zeer modern, futuristisch en expressionistisch werk
den clou vormde. In zekeren zin was die tentoonstelling van verleden jaar
belangwekkender; ze liet ons het ingenieuse, sterk cerebrale en ik zou zeggen,
mathematische zien van veel streven daar.
De tentoonstelling van nu is echter weer op andere wijze interessant, zij vertoont
ons het werk van eenige gereputeerde, en voor een deel zeer karakteristiek-Russische
schilders, zonder uitzondering mannen van talent, soms meester in hun eigen trant.
Een van hen woont in den Haag, L e o n i d S o l o g o u b , hij heeft hier een paar
figuurschilderijen, bijbelsche voorstellingen, met een mooien pathos zoowel in de
actie als in de kleur. Ook in zijn landschappen toont hij zich een tonalist met een
dramatisch instinct, en het is opmerkelijk dat hij een grootschen, zwaren indruk weet
te geven van plekken in het Haagsche bosch, zoowel als van de besneeuwde Russische
steppen.
Het kleurig werk van Gorbetoff, landschap en stadsgezicht, boeit meer door de
impressies die het geeft van de steden en landen, dan door een sterke persoonlijke
visie. Prof. L. Pasternak, die o.a. Tolstoi en Emile Verhaeren teekende, is een virtuoos
portrettist, die weinig specifiek Russisch heeft. Onder de andere schilders zijn er die
belangstelling verdienen, doch het meest werd mijn aandacht getrokken door A.
Jacovleff, M. Jacovleff (men zegt mij dat ze niet verwant zijn), en W. Masjutin.
Een album reproducties, meest portretten van Chineezen, door Alexander Jacovleff
heeft veel geestdrift gewekt, en inderdaad is het zeldzaam knap. De even vaste als
gevoelige teekening doet weieens aan Holbein denken, in de opstelling is soms iets
monumentaals. Toch was al waarbij compositie te pas komt, mij daarin een
teleurstelling, en de vergelijking met chineesche schilderkunst, die zich vanzelf
aanmeldt, kan het werk niet doorstaan. Daarvoor is de voordracht niet genoeg van
zelf ontstaan uit het sujet. Een groot portret van een jongen Chinees aan den muur
is eigenlijk wel zoo goed, en de Chineesche tooneelvoorstelling, hoewel van kleur
niet aantrekkelijk, toont een grootheid van conceptie en een actie in het monumentaal
blijvend groepeeren, die ik bewonderenswaardig vind.
Een geheel andere figuur is Michel Jacovleff, Hij is een oud-Rus, en belangrijker
dan zijn goede, impressionistische landschappen en stillevens, vind ik zijn vele
primitief-gehouden teekeningen, die het karakteristieke oude speelgoed, allerlei
dieren, gebouwen, poppenkastfiguren, werk dat helaas niet meer gemaakt wordt, op
geestige wijze vastleggen, en zijn illustraties voor sprookjes van Puschkin in
mooi-bonte kleuren. Hij is een geesdriftig minnaar van het traditioneel-oud Russische,
en heeft zich zelfs uit den typischen krullerigen teekentrant der boeren een eigen
manier gemaakt. Men heeft bij de navrante etsen van Masjutin aan Goya
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herinnerd, maar de gelijkenis is dan wel vooral in de stemming en de techniek. Het
werk staat in nauwer verband met de realiteit, en ik moet eerder aan Alfred Kubin
denken, die even fel tragische degeneratie schildert. De uitgemergelde, fanatieke
agitator, die met zijn woest armgebaar de volksmenigte suggereert, de dronken heer
wien door een ouden knecht de laarzen worden uitgetrokken, en waarin een grimmige
humor als van Tsechow is, het titelblad met Dostojewski's portret, den schildwacht
voor de gevangenis en andere allegorisch werkende attributen, de vrouw die op straat
met een oud man marchandeert, het zijn alle wel zeer aangrijpende voorstellingen.
De depravatie is sterker, meer van buiten af bekeken dan bij Kubin, dunkt me. De
sprookillustraties van denzelfden Masjoetin komen mij voor, in hun decoratieve
bontheid een sterke traditie op persoonlijke wijze te handhaven.
C.V.

Josef Israëls-tent. in de Lakenhal te Leiden.
De ruim 80 schildc etsen van Josef Israëls, thans in de Lakenhal tentoongesteld, ter
gelegenheid van de herdenking van den honderd jaren geleden geboren meester,
demonstreeren duidelijker dan voor zulk een expositie gewenscht ware, hoe ongelijk
zijn oeuvre is en hoe betrekkelijk zelden uit dat omvangrijke, vaak slordig
gecomponeerde werk, rustige en eenvoudige schoonheid oprees. Men had den grooten
kleinen man, die in zijn tijd een voorganger is geweest en ondanks zijn tekortkomingen
een belangrijke figuur zal blijven, beter kunnen eeren door critisch te schiften en een
kleine verzameling uit te lezen van werkelijke meesterwerken. De tijd kan nu voorbij
worden geacht, dat wij in aanbidding liggen voor zijn handteekening-alleen en het
ware een betere daad om er maar eerlijk voor uit te komen, dat wij niets meer voelen
voor sommige huilerige tafereelen als ‘Na den storm’ of genrestukjes als ‘Mannen
om een tafel’; om nog te zwijgen van de romantische voortbrengselen uit 's meesters
eersten tijd. Maar de emotie om zulk een herdenking verdringt veelal de noodige
critiek en zoo ontstaat dan een allegaartje, waarmee men den meester zeker niet eert,
en den gemiddelden bezoeker niet nader brengt tot de zijn grootheid.
Laat ik nu maar zwijgen over het mindere en slechts vermelden, wat mij als iets
schoons trof. En dan is daar allereerst de z.g. ‘Strandidylle’ onwijze titel van een der
schitterendste werken van Israëls; een aan het strand zittende vrouw met een mand
naast zich. Welk een monumentale rust en welk een rijkdom van tonen in een grijs
gamma. Hier is een grootsche eenvoud en een machtig sentiment. Geen anecdote of
sentimentaliteit, geen schilderachtige armoede. Tot die hooge rust en die stijl is Israëls
helaas zoo zelden gekomen....
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Simpel en treffend blijft ook het kleine schilderij ‘Langs 't Korenveld’, het kleine
meisje, dat langs het koren loopt, doch grootscher is de prachtige schets ‘Naar huis
na den Arbeid’, waarin wij den verwante van Millet en den voorganger van Vincent
van Gogh herkennen. Het is een langgerekt doek, waarop wij mannen met kruiwagens
en daarachter vrouwen achter elkaar op een wijde vlakte in den avondstond huiswaarts
zien keeren: de rust en de kracht van Millet, de groote greep en de teederheid van
Vincent. Juist daar, waar Israëls geen enkel effect gebruikt om ‘op het gevoel te
werken,’ treft hij diep. En hoe onzegbaar teeder hij dan kan zijn leert hier nog eens
zijn aquarel ‘Maaier’: de groote, donkere, knokige man met de zeis op den schouder,
die met het kleine kindje aan de hand langs het koren loopt. Zonder eenig arrangement
geeft hij hier in oppersten eenvoud en een teere wemeling van blanke tinten een
roerende symboliek van het Leven. Het is best mogelijk, dat Israëls die symboliek
niet heeft gewild, doch voor mij is deze symboliek zuiverder en overtuigender dan
de zoo opzettelijke in schilderijen als ‘Bij de wieg’.
Er is hier ook nog een kleine repliek van het bekende doek ‘Als men oud wordt,’
dat thans op de Haagsche herdenkings-tentoonstelling hangt, benevens een mooie
penteekening naar hetzelfde onderwerp. Van de hier aanwezige pen-, potlood- en
krijtteekeningen vind ik de mooiste een kleine potloodteekening ‘Jongenskop’,
waarvan prof. Dr. W. Martin de gelukkige bezitter is. Helaas heeft Israëls zijn werk
zelden of nooit van een jaartal voorzien, zoodat ook dit teekeningetje niet zeker te
dateeren zal zijn. Het zal wel uit zijn eerste schildersjaren zijn, maar het is in zijn
simpelheid zoo zuiver, zoo innig en zoo compleet, dat ik er vele vierkante meters
van zijn latere werk voor cadeau zou geven. Heel het roerend-lieve en toch ook
grappige van zoo'n klein ventje-uit-het-volk spreekt uit die enkele lijnen. Israëls zag
dit jongetje geniaal-scherp (zie hoe dat petje wat scheef op het hoofdje is getrokken)
en tevens met al de innigheid van zijn warme hart. Zoo iets vergeet niet, wie het eens
heeft gezien.
J.S.

Josef Israëls-tentoonstelling in het Gemeente-Museum voor moderne
kunst te 's-Gravenhage.
Over de kunst van J. Israëls te schrijven zonder iets te herhalen wat reeds over hem
geschreven of uitgesproken is, lijkt me bijna onmogelijk. Er is over geen schilder
van zijn generatie, in binnen- en buitenlandsche periodieken en dagbladen, zooveel
geschreven als over hem en zijn werken zijn door talrijke reproducties algemeen
bekend. Er zijn dan ook ter gelegenheid van zijn 100en geboortedag geen nieuwe
gezichtspunten, ten opzichte van zijn kunst, voor ons klaar geworden. Men gevoelde
dat het tijdelijke oordeel - in de uitersten van: waardigheid en vitzucht - over
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hem afgesloten was, en wat er in den cirkel van het tijdelijke belangrijks over hem
als schilder geschreven was (Liebermann en J. Veth), heeft men nu herhaald en door
persoonlijke herinneringen aangevuld. Want ook als mensch was hij belangrijk voor
ons. Israëls heeft gedurende zijn leven, als schilder, veel waardeering gevonden en
de vraag ‘of zijn kunst ook voor de toekomst waarde zou hebben?’ heeft hij - naar
ik meen - zelf wel eens gesteld. Maar welke algemeene waardeering zijn kunst in de
toekomst moge hebben - wat door niemand is vast te stellen - er zal geen toekomst
bestaan waarin hij niet als enkeling tot den enkeling zal spreken. En zoolang het doek
in staat is de verflaag te dragen, zal er een eenzame, verschooierde of kunstzinnige
mensch gevonden worden, die verwantschap zal gevoelen met de eenzame
menschen-schaduwen van dezen genialen schilder. Voor een volledig en historisch
overzicht van zijn kunst ontbrak hier echter het gewenschte materiaal.
In de onstuimige vaart der zich aan ons opdringende indrukken vervagen onze
herinneringen, totdat zij soms door onverwachte gebeurtenissen als nieuw aan ons
verschijnen. Zoo is de bijzondere beteekenis van J. Israëls als portretschilder mij hier
door enkele van zijn beste portretten als opnieuw geopenbaard. Het zijn de portretten
van W. Roelofs en Veltman. Deze beteekenis, door J. Veth, reeds voor jaren, erkend
en met gloed verdedigd, beschouwde men toenmaals als een bijkomstige eigenschap
of een artistiek uitstapje van den schilder. En nu? Ondanks de wervelstormen der
moderne kunst is deze beteekenis onaangetast gebleven. Een tweetal portretten van
menschen zonder wereldroem of opgezweepte bekendheid. Een schilder en een
tooneelspeler, menschen van een burgerlijk uiterlijk, in een gewoon jasje en zonder
eenigerlei pose, waarmede men zich zoo onsterfelijk belachelijk kan maken. Zij
bezitten niet de minste uiterlijke aantrekkingskracht, geen kwijnend-mondaine
romantiek en geen dichter heeft ze ooit verheerlijkt.
De beteekenis van deze portretten, waarover meer gezwegen dan gesproken kan
worden - juist omdat deze verbijsterend is - gaat ver over de grenzen van de
gemiddelde begrippen. Ver ook boven de grenzen van ingebeelde grootheid, ver over
de phase van den dag en ver over de grenzen der landen. Het is het werk ‘van een
wonderdoener’ en ‘een portrettist van genie’ zóóals J. Veth reeds getuigde. Nergens
in de openbare verzamelingen van moderne kunst in Parijs, Berlijn of Londen zult
ge dit wonder door een ander herhaald vinden. Nergens heb ik een werk gezien wat
met het portret van W. Roelofs of Veltman is gelijk te stellen. En dit wonder is: de
uitbeelding van den mensch. Niet zijn vleesch, zijn jas, zijn houding, zijn waardigheid
of onbenulligheid, niet de grimas, waarachter hij zich verbergt, maar de mensch
zonder meer. Wonderlijk eenvoudig en toch zoo zeldzaam moeilijk.
P.C.H.
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Kees van Dongen,
door Leo Faust.
HET is nu wel haast een kwart eeuw, dat Van Dongen in Parijs heeft gewerkt. In al
dien tijd is hij geheel zichzelf gebleven: een kunstenaar, onder geen enkel etiket thuis
te brengen. Doch geregeld is hij opgeklommen, langs een zeer zuivere lijn, veredelde
en verfijnde hij zich in de uitingswijze welke hij gekozen heeft, en waarin hij meer
dan ooit wonder-mooie resultaten bereikt.
Er was een tijd, dat hij, in plaats van zijn naam eronder te zetten, sommige werken
teekende: ‘le peintre’. Dat was van hem evenmin bescheidenheid als aanstellerij.
Heel het doek was immers Van Dongen; het zong, het jubelde, het schreeuwde den
naam van wien het schiep. Niemand zou zich vergissen en het aanzien voor werk
van een ander.
Waartoe dan het af te stempelen? Elk schilderij was een en al stempel; elk vertoonde
het gelaat van hem die het in 't leven riep,.... in verschillende stemmingen, het is
waar: nu eens lachend, dan weer ernstig, dan weer stralend gelukkig, of verheerlijkt
in extaze, of somber van zwoelen hartstocht, of klaar van evenwichtigen zielevrede,
- maar altijd herkenbaar. Waarom dan er den naam op te zetten? We hebben toch
ook niet de gewoonte een visite-kaartje te hangen aan ons gezicht....
Van Dongens werk is van een zeer bizondere kracht. Men moet het verafschuwen
ofwel ermee dwepen; men moet het liefhebben ofwel fel haten. Onverschillig erbij
blijven, kan men niet.
Het wijkt in zoover af van het genre waaraan wij meer gewend zijn, dat, wanneer
eens de lijn van het gekozen model den schilder hinderde, hij haar zonder aarzeling
wijzigde. Van Dongen is een van die beeldende kunstenaars die er geen oogenblik
voor terugdeinzen om, als het moet, de uiterlijke vormen anders weer te geven dan
ons ‘timmermansoog’ ze ziet. Hij beschouwt de lijn, evengoed als de rest, als
onderdeel der schoone compositie, en nimmer zal hij haar onnoodig geweld aandoen;
maar hij zal haar onmiddellijk opofferen voor het decoratief ensemble, indien de
evenwichtigheid der conceptie het eischt. En liever dan een eenmaal gevonden motief
prijs te geven of te veranderen, dat om kleuren-weelde en in andere opzichten
aantrekkelijk is, maar waarin een detail van de teekening hem stoort - zal hij deze
laatste aanpassen aan het motief. Ja, in sommige gevallen gaat hij nog verder, en
zoekt zijn sujet te verbeteren, nog karakteristieker d.i. mooier te maken dan het is.
Er zijn er die het ‘misteekenen’ noemen, hoewel ik meen dat men daaronder toch
iets anders dient te verstaan, en dat Van Dongen daarvoor teveel liefde en eerbied
voor het ideaal
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bezit. Doch wat doet het woord ertoe, als het resultaat schoon is?
En wie onbevooroordeeld dit werk tegentreedt, moet erkennen dat vaak een
buitengewoon schoon effect is bereikt. Het is niet moeilijk in het oeuvre van dezen
buitengemeen productieven, hard werkenden artist een honderdtal schilderijen aan
te wijzen zoo schoon als een vizioen, zoo schoon als alleen maar de Natuur zelve te
schilderen weet, in haar best geïnspireerde oogenblikken. Doeken als de beelden uit
een lieven droom, als de fantastisch-mooie hallucinaties van een kunstgevoeligen
morfinomaan. Er zijn erbij, die als aan de stof ontheven, als onwerkelijk zijn van
bovenaardsche schoonheid. Gelijk sommige orchideeën zijn als de gekristalliseerde
gedachten van een God, zoo zijn deze schilderijen de in kleuren en contouren
vastgelegde gedachten van een kunstenaar. Gedachten, speelsch als Juli-vlinders
boven een zomer-tuin; invallen van een oogenblik; ziel-fazen van een levensblijen
natuur-aanbidder; stemmingen in een wonderen ochtend, als de zon door een spleet
in de wolken barst en zijn gouden verklaring uitschalt over de mooie wereld. En dit
alles, onder den toover van het genie, gestold tot dekoratieve schoonheid.
Bijna al het werk van Van Dongen is zonnig en levenslustig. ‘Waarom zou een
schilder niet het recht hebben van weelde te houden?’ vroeg hij me eens. Deze schilder
moet, dunkt me, de leer zijn toegedaan, dat het leelijke - en daaronder verstaat hij
zoowel het armoedige als het burgerlijke - dient gebannen te worden uit ons leven.
Ook het leed en het beklag rekent hij tot het leelijke. Als hij medelijden heeft, dan
is het met die de schoonheid niet kunnen onderscheiden en haar voorbijgaan zonder
haar op te merken. De wereld is, niettegenstaande alles, nog vol schatten van
schoonheid. En de schilder is een epicurist, onzelfzuchtig alleen in zoover dat hij de
schoonheid, zooals hij haar gezien heeft, aan anderen aanschouwelijk maakt. Hij is
een van hen die, voor ons, uitdolen over de aarde, en de schoonheid zoeken en garen
en ons thuisbrengen, gecondenseerd en gevangen op een stuk over een raam gespannen
linnen. Zooals de bijen uitgaan over een lente-wei en honing thuisbrengen.
Van Dongens oogen zijn zeer bizonder gebouwd. Wat daar doorheen gegaan is
komt als uit een toover-bad. Het heeft een praal, een éclat, een vorstelijken rijkdom
gekregen als een Nero er geen om zich heen zag.
Ik herinner me - het is reeds eenige jaren geleden dat ik het zag, maar onvergetelijk
ligt het in mijn gedachte - een schilderij van Van Dongen, dat hij, geestig, M i l l e
B a i s e r s had gedoopt. Het stelde voor: een slanke vrouwefiguur, een jongmeisje,
dat, u den rug toewendend, met het bovenlichaam over een vierkante tafel lag en op
een stuk papier de twee woorden schreef, waarnaar het doek genoemd was. Zij schreef
het duidelijk, en ook al kendet gij den titel van het schilderij niet, ge zoudt hebben
kunnen lezen wat zij schreef. Dat kwam omdat die twee woorden een schoon en
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belangrijk onderdeel waren van de geheele conceptie, en er dus in behoorden. Ja,
meer dan een onderdeel waren zij: het motief, de bestaansreden. Want heel de frêle,
kinderlijk liefdevolle figuur van dat jonge meisje, dat men toch slechts op den rug
zag, - haar houding, de buiging van haar hoofd, de welving van haar arm, de fraaie
courbe van haar lijf, de stand van haar voetjes, - en heel de wijze waarop zij zich
gekleed had, - en het juichende blauw van de tafel en het vlammende oker-geel van
den achtergrond, - heel het ensemble van lijnen en van prachtig tegen elkander gezette,
koninklijke kleuren.... het zong en het riep en het schreilachte in vervoering: M i l l e ,
mille baisers.
En ik weet nog, dat tegenover dat schilderij een ander hing: een vrouw, in al de
opperste schoonheid welke het vrouw-zijn bieden kan. Zooeven was zij gewikkeld
in een sjawl, een Spaansche sjawl van vorstelijk gele zij, een sjawl zooals er alleen
maar bestaan in droomen.... en in de wonder-gebouwde oogen van een schilder.
Onder die sjawl was zij naakt. En nu, even voordat ge den blik tot haar wendet, heeft
zij met beide armen de sjawl opengeslagen, en houdt hem, wijd achter haar,
uitgespreid. En zij prijkt, met haar zacht-gloeiend lichaam, waarvan alleen de beenen
met geel-zijden kousen zijn overdekt, tegen den achtergrond van die sublieme sjawl,
als een sprookjes-vlinder tegen zijn vleugels, en glimlacht, - schooner dan een godin,
want een volkomen vrouw....
De tentoonstellingen, waarop Kees van Dongen het Parijsche publiek op gezette
tijden - meestal tegen het begin van den winter - vergast, vormen, telkens weer
opnieuw, een rijkdom van zich verdringende indrukken. Zie hier, een ontroerend fijn
klein meisje in blauw bad-kostuumpje aan zee (Va c a n c e s ). Welk een contrast, na
zoo'n vrouw met de sjawl, in dit maagdelijk lichaampje, als met beschroomden
eerbied daar neergezet!.... Of een prachtige jonge-vrouwefiguur, uitgestrekt liggend,
in de violette schaduw van haar rein en rustig droomend lichaam, tegen een
zon-overgoten duin, terwijl twee ruitertjes, die heel in de verte voorbijgaloppeeren,
u den vrede van het landschap doen inademen.... Of - nog weer een ander schilderij,
dat ik maar niet vergeten kan: - twee kleine meisjes met een enormen U n i o n J a c k ,
aan het strand.
Doch misschien de sterkste zijde van dezen kunstenaar komt tot uiting in zijn
dekoratieve paneelen. Zij zijn opgevat in een symbolisme, dat nu eens hartstochtelijk
naturalistisch, dan weer kinderlijk argeloos is: L e C o u p l e , L a N u i t ,
L ' H o m m e b l e u .... en dat verrukkelijk-mooie L e s C o u s s i n s een van de rijkste
doeken uit de jaren toen hij nog zichzelf zocht: een uiteenspreiding van kostelijke
sofa-kussens, als een symfonie van kleuren en harmonisch dooreenwarrelende figuren.
Van Van Dongen spreken, is spreken van de ontroerendste oogenblikken van mijn
leven. Ik herinner mij - ach, ik herinner mij zooveel:.... - een
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Zondagmiddag in November, dat wij Van Dongen een bezoek gingen brengen - mijn
eerste bezoek bij den meester - in dat aardige kleine schildersdorp aan de porte
Neuilly: Villa Saïd.
De avenue du Bois de Boulogne schemerde weg in melk-blanke mistwazen, en
de vlammen der lantarens vormden dof-gouden plekken als, in een avond-straat onder
sneeuwhemel, kerstboom-lichtjes achter een bevroren vensterruit. In de verte,
onwaarschijnlijk vaag, nauwelijks zich afschaduwend, prijkte de Arc de Triomphe.
Het kleine hôtel particulier, dat onze landgenoot geheel zelf had ingericht - reeds
het uitwendige, met de fel-blauwe luiken tegen den flets meniegelen gevel, had een
sterk persoonlijk cachet -, het hotel was een waar bijou. Daar binnentredend, was
men plotseling als verplaatst in een verrukkelijk sprookje, een zaligen droom. Zulk
een omgeving, veredeld en verdiept door de schoone schilderijen van den meester
met hun kleuren van een bovennatuurlijken rijkdom, hun teekening van een innige
weelde, het is haast te mooi om waar te zijn. Het leek een sublieme feeërie, een
prachtige verbeelding.
De kleine vierkante hall gaf een uiterst aangename gewaarwording van
evenwichtige rust en schoonheid. Een ontvangkamer, daarachter, was van een
vorstelijke gezelligheid. Zij deed denken aan een decor uit die verhalen van Duizenden-Een Nacht, welke Van Dongen zoo kostelijk illustreerde. Goud-dooraderde,
zwart-zijden gordijnen voor de vensters. Op een breeden, lagen divan een schat van
kleurige kussens. En aan alle kanten langs de wanden weer die suggestieve,
wonder-penetrante doeken, nu eens met enkele als stamelend gekrabbelde lijnen een
wereld van aandoening in u wakker roepend, dan weer met een voltooidheid, een
verfijning en een fysico-psychologie als bij mijn weten alleen maar Henri Matisse
bereikt heeft, heel de vicieuse, perverse of schuldelooze ziel eener vrouw uitend in
haar gelaat, haar houding, haar kleeren-val, nog weer elders, met geweldige vlakken
in een-tonige, bezwijmelend-innige kleur, door elegante omtrekken, die als streelingen
over uw oogen gaan, omlijnd, ornamentale paneelen scheppend als brokken van een
goddelijk, wijd mozaïek.
Omgaande in die charmante woning, welke onze landgenoot sinds twee jaar verlaten
heeft om te verhuizen naar het vorstelijk hotel aan de rue Juliette-Lamber, waar hij
thans verblijft, was het u als wandeldet ge in een reusachtigen diamant, waarvan de
facetten, in onbestaanbaar schoone, iriseerende kleuren en lijnen, weerspiegelden
tegelijk de dingen van deze wereld en van gene.
In het atelier, op de eerste verdieping, waren wij van sprakelooze bewondering
bevangen. Doch nog mooier werd het ons in de vertrekken daarboven, waar de
kunstenaar aan enkele zijner werken de omgeving en de belichting had geschonken
waarin zij behoorden te worden gezien. Er
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was daar wat Van Dongen noemde een ‘vroolijke kamer,’ met op de beschilderde
wanden, in het tapijt, in de divankussens heel een naieve, lachende, oud-Perzische
sprookjes-fauna. En er was, daarnaast, een ‘sombere’ kamer, waar, als ge er
binnenkwaamt uit dezen beminnelijken droom, de loodzware beklemdheid over u
zonk van den fulpen, erotischen onweersnacht....
Doch - zooals ik zei - sinds twee jaar woont Van Dongen daar niet meer. Het
bijou-paleisje aan den rand van het Bois is nu verhuurd aan een rijken Argentijn, die
er de prachtige fresco's van de muren heeft doen krabben; en wie thans onzen
beroemden landgenoot gaat bezoeken vindt hem in een atelier waarin een behoorlijke
dorpskerk met gemak een cake-walk kan dansen, en waar de jongste werken van den
schilder volmaakt tot hun recht komen. Want - hijzelf schrijft het toe aan dat enorme
atelier, en inderdaad zou er een belangwekkende studie te wijden zijn aan de
wisselwerking tusschen atelier-ruimte en de ruimte in de visie van een schilder - de
doeken van Van Dongen uit deze jongste periode zijn ‘groot’ gezien.
Het is alsof van Dongen zich een nieuwe manier zoekt met elk nieuw portret, dat
hij improviseert. Noch het formaat, noch de atmosfeer, noch de uitvoering gelijken
op elkaar. Hij houdt niet op te schetsen; elken keer dat het model poseert begint hij
weer, met een nieuwen opzet, van voren af aan.... Het is alsof het fluïde, dat het
model uitstraalt, doordringt in den schilder, die er door bezield en beïnvloed wordt.
Het is gebeurd, dat het model zekeren dag bedroefd was en dat Van Dongen - zonder
dat hij dit kon weten - zoozeer onder den indruk van die treurig-gestemde
gemoedsgesteldheid geraakte, dat hij zich buiten staat gevoelde om te werken. Hij
was, zonder reden, ellendig gedrukt.
Ook in ander opzicht is de manier waarop deze portretschilder à la mode werkt
eigenaardig. Hij werkt aan een portret, bijvoorbeeld, 's nachts vaak evenveel als, of
nog meer dan, overdag!.. Wat hij vóór alles tracht te vermijden - in tegenstelling met
de meeste andere portrettisten - is, dat zijn model ‘poseert’ als versteend, en alleen
niet indut omdat het spierkramp krijgt. Van Dongen vraagt van zijn model geen
oogenblik van onbewegelijkheid. Zelf loopt hij, al schilderend, heen en weer, met
het palet in zijn hand en een zware klodder verf op de punt van het penseel.
Op den Salon d'Automne had hij dit jaar twee mansportretten, zeer uiteenloopend
van factuur. Het een stelt den Markies De Castellane voor, in wijd over de rok
geplooiden, zijden avondmantel. Met een weelde van wit in de opening van het
laag-uitgesneden vest, geven de das en het plastron in hun blankheid, hun zwart en
hun grijs, als een soort plotselinge resumptie van elegantie en mondainiteit,
samengevat door een wilde, door iemand die leeft buiten de salons, in volkomen
onwetendheid van alles wat maat-
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schappelijk deftigheid is, en al deze keurige dingen bekijkt zoo ongeveer als een
straat-schooiertje de neus drukt tegen de vitrine van een banketbakker.
Het andere van de beide portretten, welke een eereplaats innemen temidden van
de inzendingen op den Salon d'Automne, verbeeldt den tooneel-schrijver Coolus,
breed-uit gezeten. Het gelaat is het wonderlijkst geschilderde van alle gezichten die
men aan de wanden van het wijde Grand Palais ontmoet. Het is een Frans Hals uit
het Café Napolitain.
- Il m'a bien amusé à peindre, bekende Van Dongen mij, toen ik dit doek in zijn
atelier bewonderde voordat het naar de Champs-Elysées ging.... En hij maakte mij
opmerkzaam op de zoo markante punten van verschil tusschen deze twee hemelsbreed
uiteenloopende modellen. Daar zijn, om maar eens wat te noemen, de schoenen. Let
eens op de zorg, waarmee de kunstenaar de voeten geschilderd heeft! De voeten
maken deel uit van een portret. Zij gelijken of zij gelijken niet.
Van Dongen wees op de vlekkelooze lage lak-schoentjes van den markies. Daarna,
terugkeerend naar het portret van Coolus:
- Hij had bottines met knoopen aan, met een macht amusante kleine plooitjes erin.
En terwijl de schilder dat zei, glom er een werkelijke wellust in zijn lichtblauwe
oogen, - zijn trouwhartige oogen van glunderen, zich in het lekkere leven
verkneuterenden varensman.
....Er zit in de wijze van werken van dezen grandiosen bohémien een rythmiek
van verrassende zuiverheid. In zijn jaarlijksche najaarstentoonstellingen krijgen we
voornamelijk den arbeid dien hij in de vacantie geproduceerd heeft te zien. Drie-kwart
van het jaar schildert hij bijna niet anders dan portretten. Hij is zeer gezocht, als
portrettist, in de kringen van ‘tout Paris’. Wie zou het hem euvel duiden, daarvan te
profiteeren? Te minder heeft men het recht ertoe, dewijl ook zijn portretten schoone
schilderijen zijn. Ik ken er geen, van de laatste jaren, dat niet een meesterstuk is van
visie en van factuur. Ik ken er geen twee, die in manier op elkaar gelijken. Het
bewonderenswaardige in Van Dongens portretten is het feit, dat hij in elk weer
opnieuw als de quintessens weet samen te vatten en vast te leggen van het karakter
(karakter van ziel en van uiterlijke verschijning beide, trouwens.... staan deze twee
niet met elkander in verband?) van zijn model. Velen zijner modellen zien dat
natuurlijk niet. Er zijn zoo weinig menschen, die zichzelf kennen: ik ben ervan
overtuigd, dat Van Dongen zich amuseert met zijn sujetten te ontleden, en dat hij
vaak in zijn baard grunnekt omdat de zelf-ingenomen stommerds hem nog geld (en
veel geld) betalen om zoo poedel-naakt - geestelijk poedel-naakt, dat is het ergste!
- voor het publiek te kijk te worden gezet. Zij zien het niet, en zij betalen, en vinden
hun portret mooi, alleen omdat het Van Dongen
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was die hen schilderde: de groote ‘maître’, die immers ook graaf Die-en-Die en
mevrouw Zus-en-Zoo afgebeeld heeft.... Doch dit alles doet niets af aan zijn prachtig
talent, of aan de kostelijkheid der werken waarmee hij de wereld dag aan dag verrijkt.
Hij is een enorm productief werker. Hij is acht uren, soms tien uren van de
vier-en-twintig in zijn atelier, voortwerkend aan het portret ook wanneer het model
niet meer tegenover hem staat. Bestellingen vloeien hem toe; zijn vrouwelijke klantjes
bevechten elkander nu en dan de eer om aan de beurt te komen. Dies maakt hij
portretten, acht, negen maanden van het jaar. Dan gaan zijn mondaine modellen
naar-buiten. En de schilder komt tot verademing.
Hij gaat naar Deauville of naar Venetië, naar Cannes of naar Biarritz. Hij haalt
zijn hart op aan de natuur. Hij schildert buiten. En hij komt terug naar Parijs met een
schat doeken van die eene plaats, waar hij uitrustte.... hard werkend.
Zoo hadden we zijn tentoonstelling van werken uit Venetië, zijn tentoonstelling
van werken uit Deauville. Verleden jaar was het Cannes; dit jaar verraste hij ons
met.... Parijs.
En welk een Parijs! In deze forsche doeken is heel de lumineuze ziel dezer troebele
metropolis als in een reeks magistrale fresco's vervat. Er is maar één naam, die mij
bij het aanschouwen dezer geweldige, en toch zoo innigdichterlijke visies voor den
geest komt: Zola. Van Dongens kijk op Parijs is Zolaistisch. Evenals de epos-dichter
van Melun ziet hij Parijs met een blik welke vervuld is van vereering en liefde. En
gelijk hij van zijn modellen de ziel grijpt en materialiseert in de kleur en in de pose,
in den achtergrond en in heel het teedere samenstel van duizend details, zoo heeft
VanDongen ook van zijn model Parijs de ziel gegrepen, en hing haar voor ons te
praal in al haar fijnen adel, in al haar koortsend temperament, in al haar morbiede
ontaarding, in al haar ontroerende, machtig aantrekkende ingewikkeldheid.
Om recht de schoonheid van Parijs te leeren zien, behoeft ge slechts langs deze
schilderijen te gaan en hun beeld te laten dringen in uw herinnering. Dan houdt ge
van Parijs voor eeuwig. Voor heel de rest van uw leven draagt ge de bloedende wonde
in u om der nostalgie: deze heerlijke stad te omvatten, gansch te omvatten, - en het
niet te kunnen, omdat zij te grootsch is en te onstuimig.
Kees van Dongen is een van dat rijtje beroemde Nederlanders, die door het
buitenland beter werden begrepen dan bij hen thuis. In enkele jaren is hij de meest
gevierde schilder geworden van deze stad, waar het toch zeker niet makkelijk is,
voor een vreemdeling, om te arriveeren. Op alle Salons - de Nationale zoowel als de
Salon d'Automne - prijkt zijn inzending op de eereplaats. En in zijn vorstelijk hôtel
particulier geeft, die avonden van
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vernissage, heel intellektueel Parijs zich rendez-vous. Ja, zelfs buiten, waar in de
aristocratische nachtelijke straat, een complete ‘Salon de l'Automobile’ zich verdringt
van enorme motorkappen, gelivreide chauffeurs, glanzend koetswerk en satijnen
conduite-interieur, - zelfs daar, buiten, voor de deur, heeft de voorbijganger, als in
een hallucinatie, een synthetisch vizioen van de hyper-moderne, weelderige wereld,
waar deze kunstenaar bij voorkeur zijn inspiratie zoekt.
Parijs, December 1923.
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Bouwwerken en tuinen der Groot-Mogols,
door Emilie van Kerckhoff.
I.
IN de maand Ramzan van het jaar 1494, toen ik twaalf jaar oud was, werd ik Koning
van Ferghana. Het land Ferghana ligt op de grens der bewoonde wereld. Het is klein
en aan alle zijden - behalve in het Westen - door bergen omringd. Het land vloeit
over van koren en ooft. De druiven en meloenen zijn er voortreffelijk en het is
beroemd voor zijn granaatappelen en abrikozen. Het heeft een overvloed van
stroomend water en is bizonder mooi in de lente. Er zijn tuinen, die op de rivieren
uitzien, waar overvloedig tulpen en rozen groeien. Er zijn weiden vol klaver, prettig
en beschut, waar reizigers gaarne komen rusten. Men noemt ze ‘de mantel van
lamsvachten.’
Het land is vol vogels en wild. De faizanten zijn er zóó vet, dat vier personen met
één ervan hun maal kunnen doen en er nog van overlaten. In de bergen zijn
turkoois-mijnen en in de dalen weven de menschen laken van een mooie purperen
kleur’.
Zoo begint een der merkwaardigste levensbeschrijvingen, die ooit een vorst, een
Oostersch heerscher van het begin der 16e eeuw, aan het nageslacht achterliet. Het
is het relaas van een ongewoon romantisch bestaan, vol spannende avonturen,
grootsche ondernemingen, harden tegenslag, van juist ontsnappen aan doodsgevaren
en bovenal, van het doorzetten van een ijzeren wil. Dat alles op zulk een frissche en
levendige wijze neergeschreven, dat Babar's figuur duidelijk voor onze oogen oprijst.
Welk een objektiviteit in erkennen en beoordeelen van eigen zwakheid en gebreken:
met lichte ironie soms, met mannelijken ernst, waar het diepere gevoelens geldt. Nog
een kind, als hij in het zeer dubieus bezit van een klein koninkrijkje in het N.W. van
Voor-Indië komt, sterft hij als erkend Keizer van een groot Indisch Rijk.
Babar's leven is er een van voortdurenden strijd. Tot vijfmaal toe verliest en
herovert hij Indië. Eindelijk, op zijn 43e jaar, is hij als Padishah of Keizer in zijn
hoofdstad Agra en slechts vijf jaren van betrekkelijke rust kan hij tot zijn dood
genieten.
Zijn karakter bepaalde zijn succes. Hij was een groot optimist; edelmoedig, vol
vertrouwen op het goede in zichzelf en anderen, wist hij de genegenheid van allen,
met wie hij in aanraking kwam, op te wekken.
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Hij was gevoelig als een kunstenaar voor alles wat verheven en schoon was en had,
jong als hij was, zijne vele gaven ontwikkeld op eene voor dien tijd ongewone wijze.
Verzot op oorlog en krijgsroem, veronachtzaamde hij de werken van den vrede niet.
Hij trachtte door te dringen in de omstandigheden en het wezen van de volken, die
hij onderwierp en, voor zoover zijn rusteloos leven het hem vergunde, verbeteringen
op sociaal gebied aan te brengen. Hij had eene aangeboren liefde voor kunst, vooral
muziek en architectuur. Hij zelf was filosoof, dichter, verdienstelijk proza-schrijver
en - zooals uit zijn Mémoires blijkt - een menschenkenner als weinigen. En toch,
zooals Haidar Mirza die hem goed kende, in zijne Biografie schreef: ‘Van al zijne
eigenschappen waren zijne edelmoedigheid en humaniteit de meest opvallende.’ Tot zijne meest-beminnelijke en voor Indië in hare gevolgen ook vruchtbare
kwaliteiten, behoorde zijne hartstochtelijke natuurliefde. En die was niet theoretisch,
maar uitte zich in daden. Hij kende alle dieren, hunne gewoonten en schuilplaatsen,
alle boomen en bloemen van de landen, waar hij doortrok. In zijne Mémoires is eene
volledige lijst van de fauna en flora van Voor-Indië.
Te midden van de spannendste krijgsverhalen komen zinsneden voor als: ‘Ik heb
nu 34 verschillende soorten van tulpen in Indië gezien.’ Wanneer op het einde van
zijn leven een zijner vrienden in het Noorden hem verzoekt naar Indië te mogen
komen, om al het schoons dáár te zien, antwoordt Babar, dat hij al het mooiste der
aarde gezien heeft, maar dat niets te vergelijken is met een appelboom in bloei. Met
een robuust gestel begiftigd is hij, als later zijn kleinzoon Akbar, een onversaagd
jager op groot wild en een onvermoeid zwemmer. Hij beroemt er zich op alle rivieren
van Hindoestan te hebben overgezwommen. - Hij vergeet in Hindoestan zijnde nooit
zijn geboorteland en zijne geliefde stad Kaboel, waar zijn gezin en vrienden hem
jaren lang wachten. Een muskus-meloen, die hem gebracht wordt, doet hem met
heimwee aan zijn Noordelijk tehuis denken, want ‘nergens zijn de meloenen zoo
sappig en geurig als daar.’
Babar stond er op, dat zijne drie dochters alle genoemd werden naar zijne geliefde
roos van Kashmir. Van de drie prinsessen is Goelbadan (Rozelijf) bekend geworden
door herinneringen, die zij te boek heeft gesteld over het leven van drie
Mogol-Keizers: haren vader Babar, haren broeder Hoemayoen en diens beroemden
zoon Akbar. Later zullen wij Babar nog als begaafd tuin-architekt leeren kennen.
Babar is de eigenlijke grondlegger van de beroemde dynastie der Mogol-keizers. Hij
stamde af van den beruchten Timoer of Tamarlaan, den ‘brandstichter van Azië,’ die
honderd jaar vroeger uit pure verove-
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ringszucht over Indië was heengevallen, al moordend en plunderend tot Delhi trok
en toen beladen met ongeloofelijke schatten aan buit, den weg terug nam over Kaboel
naar Samarkand, zich niet eens de moeite gevende het rijk, dat hij veroverd had, voor
zich te verzekeren. Sinds dien heetten alle veroveraars uit het Noorden in Indië,
Mogols of Mongolen. Zijn nazaat Babar haatte den naam en het geslacht; hij noemt
zich Turki en in die taal zijn ook zijne Mémoires geschreven. Aan het hof zijner
opvolgers werd het verfijnde Perzisch, de taal der grootste dichters uit dien tijd, de
meest bevoorrechte. In naam omvat de regeering der Mohammedaansche
Mogol-Keizers drie en een halve eeuw. Maar in werkelijkheid spelen zich binnen
twee eeuwen (1514-1707) opkomst, bloei en neergang dezer merkwaardige dynastie
af, welke aan Indië zes opeenvolgende Keizers heeft gegeven, die ieder voor zich
méér dan een naam in de geschiedenis hebben achtergelaten. Vele der schoonste
bouwwerken en parken, die Indië nog heden sieren, zijn door hun persoonlijk initiatief
ontstaan.
Eenige aanhalingen uit de Mémoires van Babar mogen hier volgen, om een
helderder beeld van den merkwaardigen stichter der Mogol-dynastie te geven.
Op een nacht wordt hij met zijne trouwe soldaten op een hoogen bergpas door een
sneeuwstorm overvallen. ‘Wij bereikten een kleine grot. Ik nam een bijl en groef tot
borstdiepte in de sneeuw. In die opening ging ik zitten. Ze verlangden allen, dat ik
in de grot zou gaan, maar ik wilde dat niet. Ik voelde dat, om zelf beschut te zitten,
terwijl mijne mannen buiten in de sneeuw waren, niet overeenkwam met mijn plicht
tegenover hen. - 's Morgens vond ik vier duim sneeuw op mijn hoofd. Die nacht
bezorgde mij oorpijn.’ - Op een bezoek aan zijne bloedverwanten te Herat is hij
eenigszins ontsteld over hunne luxueuse wijze van leven, zoo verschillend van zijne
Spartaansche gewoonten. Een feest werd ter zijner eer gegeven en hij vertelt, hoe
hem een gebraden gans werd voorgezet, die hij niet in staat was te snijden (afb. 1).
‘Mijn neef nam dadelijk de gans, sneed die in stukken en zette ze mij opnieuw voor.
Toentertijd dronk ik geen wijn en toen dat bekend was, maakten ze het mij niet lastig
met aandringen.’
Tot zijn 25e jaar roerde Babar geen wijn aan. Maar na dien tijd kreeg hij den smaak
ervoor beet en verhaalt van menige drinkpartij en bacchanaal. Men treft de oprechte
verklaring: ‘ik was dien avond ellendig dronken,’ herhaaldelijk aan. En verder: ‘Daar
ik mij had voorgenomen van mijn 40e jaar af niet meer te drinken en er nu iets minder
dan een jaar aan dien termijn ontbrak, dronk ik overvloedig wijn.’ - Het was de avond
vóór den beslissenden slag tegen de Rajpoets, het dapperste en strijdlustigste
Hindoevolk van Indië, dat hij den Jehad of Heiligen Oorlog
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verklaarde en een besluit nam, dat hem de overwinning en het eindelijke bezit van
Indië bezorgde. ‘'s Maandags was ik uitgereden om mijne troepen te inspekteeren
en onder den rit viel mij in, hoe ik altijd van plan was geweest innerlijk boete te doen.
Ik zeide tot mijzelf; O, mijne Ziel, hoe lang zal de zonde U nog lokken? Berouw is
niet slecht van smaak: proef het.
‘Hoezeer heeft de zonde u niet verlaagd? Hoelang zijt gij de slaaf uwer hartstochten
geweest? Hoeveel van uw leven hebt gij vergooid? Sedert gij den Heiligen Oorlog
begonnen zijt, hebt gij tot eigen heil den dood voor oogen. Hij, die besluit zijn leven
te offeren om het te redden, zal den goddelijken staat bereiken, dien gij kent’. Ik
besloot toen en daar, geen wijn meer te drinken. Nadat ik al de gouden en zilveren
bekers, die wij bij onze drinkgelagen gebruikten, had laten brengen, gelastte ik, dat
ze gebroken moesten worden. De stukken werden aan de armen uitgedeeld.
‘Alle wijn, die wij bij ons hadden, werd op den grond uitgestort. Dien nacht en
den volgenden legden vele Amirs en hovelingen en soldaten de gelofte af, zich te
willen beteren. - Zooals ik heb opgemerkt, was er tengevolge der voorafgegane
gebeurtenissen (met de Rajpoets) een algemeene verwarring en angst bij groot en
klein. Van de Vazirs, wier plicht het was goeden raad te geven en de Amirs was er
niemand, die moedig durfde spreken. Hun gedrag was niet als men verwachten kon
van vastberaden mannen. Toen ik de algemeene mismoedigheid en het totale gebrek
aan ondernemingslust duidelijk bemerkt had, maakte ik mijn plan op. Ik beval een
bijeenkomst van alle Amirs en officieren en sprak hun aldus toe:
‘Edelen en Soldaten. Ieder, die in de wereld komt, is vergankelijk. Wie ook tot
het Feest des Levens komt, moet aan het einde de beker des Doods drinken. Hoeveel
schooner is het met eere te sterven dan met schande te leven. God heeft ons voor
zulk een krisis gesteld, dat, als wij vallen, wij den dood der martelaren sterven.
Wanneer wij blijven leven, dan zal het zijn als overwinnaars in eene goddelijke zaak.
Laat ons dan als één man bij God's Heilig Woord zweren, dat geen van ons er zelfs
maar aan denken zal dezen slag te ontwijken of den strijd op te geven vóór zijn ziel
van het lichaam gescheiden wordt.’ Heer en dienaar, hoog en gering, allen namen in
geestvervoering den gezegenden Koran in de hand en zwoeren den door mij gegeven
eed. Mijn plan gelukte schitterend en de gevolgen ervan waren onmiddellijk
waarneembaar bij vriend en bij vijand.’
Eindelijk dan had Babar zijn jeugddroom bereikt: Delhi en daarmee geheel
Hindoestan was in zijn handen. Hij liet zijn gezin uit Kaboel overkomen en had
gelukkige dagen. Toch schijnt het nieuwe land niet
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aan zijne verwachtingen te hebben beantwoord, zooals blijkt uit zijne beschrijving
er van; ‘Hindoestan is een land, dat weinig genoegens biedt. Het volk is niet mooi,
het heeft geene genialitiet, geene beleefde manieren en geene vriendschappelijke
gevoelens voor den naaste. Ze hebben hier geen goede paarden, geen goed vleesch,
geen druiven en meloenen, geen goed brood in de bazaars, geen baden en colleges,
geen kaarsen, geen toortsen, zelfs geen kandelaars! De grootste verdienste van
Hindoestan is, dat het een groot land is met overvloed van goud en zilver en dat de
werklieden in ieder vak ontelbaar in aantal zijn.’
In zijn familieleven was Babar gelukkig: voor zijne meestgeliefde vrouw Maham,
de moeder van zijn oudsten zoon Hoemayoen, bleef hij tot het einde van zijn leven
de grootste vereering koesteren. Wanneer Hoemayoen zijne ouders komt bezoeken,
heet het: ‘Ik was juist met zijne moeder over hem aan het praten, toen hij binnenkwam.
Zijne tegenwoordigheid opende onze harten als rozeknoppen en deed onze oogen
schitteren. De waarheid moet gezegd, dat zijn omgang een onzegbare bekoring heeft:
hij vertegenwoordigt absoluut het ideaal van mannelijkheid.’ Hij wees Hoemayoen
als zijn opvolger aan. Volgens de geschiedschrijvers offerde hij zelfs zijn leven voor
zijn zoon door, volgens een in Indië bekenden ritus, diens zware ziekte van hem over
te nemen. Babar genoot niet lang van het rustig bezit zijner landen. In 1530 stierf hij
en werd op zijn verlangen begraven in zijn geliefd Kaboel. Daar rust hij in den tuin
van het Nieuwe Jaar, waarvan hijzelf schreef: ‘Wanneer de arghwan-bloemen bloeien,
de roode naast de gele, ken ik geen liefelijker plek op de wereld.’
De beminnelijke en ridderlijke Hoemayoen bleek te zwak om het groote rijk zijns
vaders tot eenheid te brengen en werd achtervolgd door het ongeluk, in den vorm
van zijne drie intrigeerende en opstandige halfbroeders. Hij was al vroeg verslaafd
geraakt aan opium, een zwak, dat erfelijk werd in zijn geslacht en waaraan alleen
Akbar in wijze zelfbeheersching ontkwam. Hij verloor spoedig het grootste deel van
zijn rijk en was gedurende twaalf jaren een zwerver en banneling. Op een zijner
tochten door de woestijn van Marwar, waarop zijne jonge dappere vrouw hem
vergezelde, werd zijn eerste zoon, Akbar, geboren. Hijzelf moest naar Perzië vluchten,
waar hij vriendelijk door den Shah werd opgenomen. Hij bereisde het land en maakte
zich met Perzische kultuur en kunst vertrouwd. Eindelijk werd het lot Hoemayoen
gunstiger: nadat zijn laatste broeder Kamram verslagen en onschadelijk gemaakt
was, herwon hij Indië, trok naar Delhi, maar kwam spoedig daarop door een val om
het leven.
Zijne regeering was te kort en afgebroken dan dat hij eenige voeling
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met zijne indische volken had kunnen tot stand brengen. Zijn aandeel aan het
kunstleven was dan ook zeer gering. Het mausoleum van Hoemayoen, door zijne
eerste vrouw opgericht, dat in de verlaten Campagna van Delhi staat, is het eenige
monument, dat nog zijn naam in de herinnering roept. Het is een gebouw van nobele
verhoudingen en is ook hierom merkwaardig, dat het 80 jaren later als model voor
den bouw van de Taj Mahal dienst deed.
A k b a r was evenals zijn grootvader Babar een knaap, toen het bericht van zijns
vaders dood hem bereikte, en hij Keizer werd. Hij was op een veldtocht in de Punjab
onder leiding van zijn voortreffelijken doch autocratischen veldheer Bairam Khan,
die zijn voogd werd. Het leger won kort daarop den slag op de vlakte van Panipat,
waar Indië's lot zoovele malen beslist werd. Hoewel Akbar nog jarenlang strijden
moest om het verloren deel van Babar's rijk te herwinnen, had hij toch na dien tijd
geen ernstigen mededinger in Indië. Hij gevoelde zich weldra ontwassen aan de
voogdijschap van zijn veldheer en op zijn 18e jaar nam hij de teugels van het bewind
zelf in handen. Van toen af was hij door ééne gedachte bezield: de eenheid van Indië
tot stand te brengen. Zijn grootvader had wel een reuzenrijk gesticht, maar het was
een samenvoeging van onsamenhangende, elkaar door rassen- en godsdienstverschil
vaak vijandige staten. Eenheid van bestuur en belangen was er niet, zooals onder
Hoemayoen maar al te zeer gebleken was. Het waren Akbar's genialiteit en intuïtie,
die hem - zoo jong zijnde - deden beseffen, wat hier het eene noodige was: een band
van gemeenschappelijke belangen te vormen die heel dat conglomeraat van landen
omvatte. Het was den ouden heerschers der Boeddhistische tijden gelukt en moest
dus mogelijk zijn.
Dat Akbar er in slaagde die eenheid tot stand te brengen, was te danken aan zijn
onwankelbaar geloof in zijne roeping, zijne algeheele overgave aan zijn taak, het
inzicht waarmee hij de beste mannen van zijn tijd voor zich wist te winnen, om voor
de algemeene zaak te werken, maar bovenal aan zijne wijde verdraagzaamheid op
alle gebied. Hij voerde oorlog als het moest voor de veiligheid van zijn rijk, maar
was edelmoedig voor verslagen vijanden en wist hunne kracht met de zijne te
vereenigen tot meerdere bestendiging van het bestuur. Zelfs de trotsche Rajpoets
maakte hij tot zijne bondgenooten door hen in het volle bezit van hun rang en rechten
te laten. Een paar Rajpoet-generaals werden zijne meest vertrouwde vrienden en
Akbar was de eerste Mohammedaansche vorst, die eene Rajpoet prinses tot vrouw
kreeg.
‘Regeeren in het belang zijner volken en met gelijke rechten voor allen’ was zijn
leus. Geboren in een eng-dogmatisch geloof, kwam hij door na-
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denken en studie boven alle dogma's te staan. Hij placht te zeggen: ‘Er is goeds in
iedere godsdienst: neem dat goede en laat het overige.’
Onder hem hadden Muzelman, Hindoe, Parsi en Christen gelijke rechten.
Tusschen zijne vele veldslagen door waren de jacht op groot wild en vooral
Polospelen zijne geliefkoosde uitspanningen. Hoewel hij zelf niet correkt lezen en
schrijven kon, maakten weetgier, een fabelachtig geheugen en een uitgesproken talent
voor philosophie hem tot een der grootste denkers van zijn tijd. Hij had een
uitgezochte bibliotheek met werken uit eigen en andere landen en liet veel in het
Perzisch vertalen, o.a. de Bijbel. Iederen dag liet hij zich uren lang voorlezen en
discussieerde met de geleerde mannen van zijn tijd, die aan zijn hof met vreugde
ontvangen werden, bij voorkeur over godsdienstige en metaphysische onderwerpen.
Een tijdlang neigde hij tot het christendom en liet een zijner zoons door een Jezuïet
opvoeden. Dan weer luisterde hij naar de wijsheid van Vedaverklaarders en geleerde
Brahmanen of nam deel aan het godsdienstig ritueel van Parsis, volgelingen van
Zoroaster. Eindelijk na jarenlang zoeken, legde hij zijne eigen ideeën vast in de
Din-i-Ilahi of ‘Goddelijk Geloof’, een eenvoudig monotheïstisch systeem met
vereering van de Zon als symbool van de Godheid. Hij meende - idealist als hij was
- met deze godsdienst een basis van eenheid voor zijne volken te scheppen, wellicht
zonder te bedenken dat een dergelijk philosofisch systeem niet voor de groote menigte
- boven alles aan traditie gehecht - geschikt was. Zijne ideeën vonden slechts bij
weinige geestverwanten erkenning en wekten de ergernis op van de orthodoxe
Mohammedanen. Akbar was tolerant genoeg om zijn leer niet op te dringen.
De vele sociale hervormingen, die Akbar tot stand bracht gedurende zijn bijna
50-jarige regeering (samenvallende met die van Koningin Elizabeth van Engeland)
liggen niet in de lijn dezer beschouwingen. Maar het is onmogelijk over den grooten
Keizer te spreken zonder den naam te noemen van Aboe Fazl, die meer dan eenig
ander invloed op hem heeft gehad. Van het oogenblik dat zij elkaar ontmoetten,
ontstond tusschen den vorst en den jongeren, bescheiden geleerde een vriendschap,
berustende op wederzijdsche sympathie en waardeering, die in beider leven een bron
van nooit falende inspiratie en vreugde werd. Faizi en Aboe Fazl waren zoons van
een zeer geletterden Mohammedaan der Shiah-sekte, en waren met groote zorg
opgevoed. De eerste legde zich op letterkunde en medicijnen toe, maakte in beide
naam en werd al spoedig door Akbar aan zijn hof verbonden en tot opvoeder der
prinsen aangesteld. Ook als gezant moest hij menigmaal optreden en de Keizer maakte
hem ten slotte tot ‘Poet Laureate’ van het Hof. Aboe Fazl was een stille geleerde,
die zich eerst ver van het hof hield, doch eindelijk
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voor Akbar's herhaald aandringen bezweek, toen hij den Keizer meer van nabij leerde
kennen. Aboe Fazl kon zich niet meer vereenigen met de beengende dogmatiek van
het Mohammedaansche geloof. Zooals hij het zelf in zijn 23e jaar uitdrukte: ‘Mijn
geest had geen rust en mijn hart voelde zich heengetrokken tot de Wijzen van
Mongolië en de heremieten van den Libanon. Ik verlangde in aanraking te komen
met de Lama's van Tibet en de Christelijke Padri uit Portugal of samen te zijn met
de Parsi-priesters en de geleerden van de Zend-Avesta. Ik had genoeg van de dorre
schriftgeleerden van mijn eigen land.’
Het meest bekend is hij geworden als Minister en als nauwkeurig en conscientieus
geschiedschrijver. Hij stelde 46 regeeringsjaren van den grooten Keizer in alle détails
te boek. Het derde deel van zijn omvangrijk geschiedwerk is de Ain-i-Akbari
(Instituten van Akbar), het verslag van de veelomvattende takken van bestuur, eene
Encyclopaedie bijna van alles, wat in die veelbewogen tijden de beste geesten bezig
hield. Zoo lezen wij onder het hoofd Schilderkunst: ‘Z.M. heeft van jongsaf eene
voorliefde voor deze kunst gehad en bevordert haar op alle wijzen. Vandaar bloeit
zij en vele schilders hebben grooten roem verworven. De werken van alle schilders
aan het Hof werden wekelijks Z.M. voorgelegd. Hij kent dan belooningen toe of
toename van maandelijksch salaris. Men vindt hier meesterwerken, die een Bihzad
(beroemd Perzisch schilder) waardig zijn en de vergelijking kunnen doorstaan met
de werken van Europeesche kunstenaars, die zich in wereldroem verheugen.
Fanatische volgelingen van de wet zijn de schilderkunst vijandig. Op een private
bijeenkomst maakte Z.M. de opmerking: ‘Er zijn velen, die iets tegen schilderkunst
hebben, maar zulke menschen mag ik niet. Het komt mij voor, dat kunstenaars juist
eene bizondere gave hebben, om het Goddelijke in de natuur te erkennen.’ Aboe Fazl
geeft dan een lijst van ruim honderd bekende schilders, Hindoes zoowel als
Mohammedanen, die aan het hof werk vonden.
Het is Akbar's verdienste ook op dit gebied een nationalen stijl te hebben bevorderd,
die de schoonste vruchten droeg in de Mogol-miniatuur-schilderingen. Vele boeken,
o.a. de Mémoires van Babar, werden op zijn verlangen door de eerste kunstenaars
geïllustreerd; hij poseerde herhaaldelijk voor zijn portret en liet die van vele zijner
hoveingen schilderen.
Hoewel Akbar eenvoudig in zijne levenswijze was (hij nam slechts één maaltijd
per dag en bij voorkeur vegetarisch voedsel) was er groote weelde aan zijn hof. Hij
zag in, dat Oostersche volken vertoon en praal begeeren voor den vorst, die voor hen
het symbool van de godheid op aarde is. De fantastische pracht der Durbars en
optochten aan het Mogolhof vooral onder Akbar's opvolgers, is door Bernier, een
Fransch geneesheer,
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die jaren lang Shah Jahan's lijfarts was en andere Europeanen, die langzamerhand
Indië kwamen verkennen, in alle kleuren beschreven. Akbar was een groot
stedenbouwer en op zijne grootsche scheppingen in Agra en Fatehpoer Sikri komen
wij nog nader terug. De tragedie van zijn leven waren zijn zoons: hun ongeluk was,
dat zij in zoo groote weelde geboren waren en hun vader te toegeeflijk voor hen was.
Twee van hen stierven jong tengevolge van misbruik van drank en een bandeloos
leven. De oudste, de latere Jahangir, was in alles het tegendeel van zijn vader.
Onbeheerscht en wreed stond hij herhaaldelijk openlijk tegen den Keizer op, die hem
telkens weer vergaf. Een haast onverklaarbare laagheid is het aandeel dat Janhangir
had in den moord op zijn vaders liefsten vriend Aboe Fazl. Hoewel Akbar nooit de
ware toedracht der zaak vermoedde, kwam hij den dood van zijn raadsman en vriend
niet te boven. Nog op zijn sterfbed liet hij de aanwezige edelen en vorsten zijn zoon,
die zich weinig populair had gemaakt, als Keizer erkennen. Eenmaal aan de regeering
verbeterde deze zijne levenswijze, vooral door den invloed van zijne vrouw, die als
Keizerin Nur Jahan (Licht der Wereld) genoemd werd. Reeds als jonge prins had hij
haar, de dochter van zijns vaders Perzischen minister, lief gekregen, maar had het
niet kunnen verhinderen, dat zij aan een edelman in Bengalen werd uitgehuwelijkt.
Na zijne troonsbestijging werd de echtgenoot vermoord bij een twist en de mooie
weduwe werd onder de hoede van Jahangir's moeder geplaatst. Vier jaren lang wees
ze alle pogingen van den Keizer om haar tot de zijne te maken af. Eindelijk gaf zij
toe. En daar zij even intelligent als bekoorlijk was, werd haar invloed zeer groot,
zoowel op den Keizer zelf als op de geheele regeering. Zeker is het, dat de vrouw
aan wie hij meer dan twintig jaar was blijven denken, zijn goede genius werd. Hij
liet zelfs, - een ongehoord iets voor een Mohammedaanschen Keizer - munten slaan
met hare beeltenis er op en de tekst: ‘Goud heeft een nieuwe waarde, nu het
Nur-Jahan's naam draagt,’ - Jahangir was wijs genoeg om, al had hij niet de groote
tolerantie van zijn vader, diens politiek, ook tegenover vreemdelingen, te blijven
volgen. Onder hem kwam de eerste Engelsche ambassadeur, Sir Thomas Roe, aan
het hof der Mogols. Jahangir was een groot kunstkenner en interesseerde zich bizonder
voor de toen zoo bloeiende miniatuur-schilderkunst. Portretschilderen werd aan zijn
hof mode. Hij ondernam met zijne vrouw en zijn gevolg lange zomerreizen naar
Kashmir, waar eenige der fraaiste tuinen tot zijne scheppingen behooren. Hij regeerde
van 1605 tot 1627 en werd opgevolgd door zijn zoon Shah Jahan. Het scheen het
fatum der latere Mogolprinsen te zijn, dat zij, tegen hun vader rebelleerende tijdens
diens regeering, later hetzelfde lot van eigen zoons moesten ondergaan. Er is eene
tragische overeenkomst in de wijze waarop Shah Jahan - door moord op zijn broer
en andere
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mogelijke mededingers - den weg tot den troon baande en het einde van zijn leven,
dat hij als gevangene van zijn eigen zoon in eenzaamheid sleet.
Hij was zoon en kleinzoon van een Rajpoet-prinses en had meer Hindoedan
Mogolbloed in de aderen. Toen hij zich eenmaal zeker op den troon voelde, wist hij
zich de genegenheid van zijne volken te verzekeren en werd een der meest-populaire
heerschers. Hij was een levenskunstenaar en schoonheidsminnaar en onder hem dreef
de Mogol-kultuur bloesems van de uiterste verfijning. Het Zuidelijk deel van Indië,
de Deccan, werd door hem bij het Imperium gevoegd en zijn reeds onmetelijk inkomen
werd nog vermeerderd door het goud van Golconda. Hij was een goed administrateur
en onder zijne regeering heerschten vrede en welvaart. In alle talen prezen
geschiedschrijvers zijn bestuur: kunsten en wetenschappen bloeiden als onder Akbar.
De schoonste gebouwen van Indië, het Paleis te Agra en de Taj Mahal hebben hun
ontstaan aan dezen kunstenaar-vorst te danken. Hij hield van vertoon en pracht en
hield op feestdagen het oude gebruik in eere, dat hij gewogen werd tegen zijn gewicht
in goud en edelsteenen, die dan onder het volk verdeeld werden.
Zijn ‘Pauwentroon’ in het Fort te Agra werd door den Franschen juwelier Tavernier
op meer dan 70 miljoen geschat. Ook in zijn leven speelde eene vrouw, de liefelijke
Mumtaz-Mahal, een alles overheerschende rol. Hij huwde haar als jonge prins en zij
werd de moeder van veertien kinderen. Zij vergezelde hem op alle reizen en tezamen
legden zij de schoonste tuinen aan in Lahore en Kashmir, waarheen het hof geregeld
in de warme zomermaanden trok.
Zij was de groote liefde van zijn leven en toen zij na de geboorte van het laatste
kind bezweek, was de Keizer langen tijd ontroostbaar. Toen ontstond bij hem het
plan om voor haar, aan wier herinnering hij tot het einde van zijn veelbeproefde leven
trouw zou blijven, een monument op te richten zóó schoon, dat het een wonder der
wereld zou worden en haar naam nimmer zou doen vergeten. En na meer dan 20
jaren stond de Taj Mahal licht en glanzend aan de oevers van de Joemna. Zooals
E.B. Havell het in zijn werk over Agra uitdrukt: ‘Ieder, die de Taj met eigen oogen
gezien heeft, moet erkennen, dat hier een rhytme en bekoring in de architectuur zijn,
die het van alle andere gebouwen onderscheidt. Vele Westersche kritici hebben
bezwaar gemaakt tegen de vrouwelijkheid der architectuur. Zij vergeten, dat de Taj
als alle Oostersche kunst symbolisch is. Zij moest “vrouwelijk” zijn, want zij is
Mumtaz-Mahal zelve schitterend in jeugdige schoonheid, die verwijlt aan de oevers
van de Joemna. Zij is Indië's nobelste weergave van de gratie der Indische Vrouw.’
Onder Shahjahan's bestuur viel een der vruchtbaarste tijdperken van schoone
Mogol-architectuur. De Taj is slechts één der vele meester-
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werken, die toen tot stand kwamen. De Keizer liet ook de Kathedraal-Moskee te
Delhi, de Parel-Moskee te Agra en het groote paleis (nu Fort genaamd) te Delhi
bouwen.
Toen Shahjahan ouder wordende zich meer en meer aan een leven van genoegen
en gemak overgaf en de staatszaken niet genoeg behartigde, werd dat voor zijne vier
zonen de aanleiding om, openlijk en door verraad een strijd op leven en dood om de
heerschappij over het rijk te beginnen. Dara Shikoh, de oudste, was een begaafde en
edelmoedige prins, verdienstelijk dichter en kunstverzamelaar. Hij zou zonder twijfel
de beste opvolger geweest zijn. Maar hij noch zijne broeders waren opgewassen
tegen de slimheid en het overleg van den koelen, intelligenten derden zoon,
A u r a n g z i b . Deze wist zich na vele intriges van zijne lastige broeders te ontdoen,
nam den ouden Keizer, die ziek in het paleis te Agra lag, gevangen en liet zich tot
Keizer uitroepen. Hij regeerde van 1658 tot 1707. Shahjahan bleef in een reeks
vertrekken van het Agra-paleis gedurende zeven jaren een gevangene, die alles mocht
hebben behalve zijne vrijheid. Naar men zegt, was het sierlijke paviljoen, de
Jasmijntoren, de plaats waar hij zich het liefste ophield en waar hij over de Joemna
naar de Taj kon uitkijken. Alleen zijne oudste dochter Jahanara bleef hem trouw en
deelde tot het einde zijn gevangenschap. Na haar moeders dood had zij de keizerlijke
huishouding gevoerd, was de vertrouwde van haren broeder Darah geweest en had
zich daardoor de haat van Aurengzib op den hals gehaald.
Shahjahan was 75 jaar, toen op een avond het einde kwam. Na den naam van
Allah, den Genadige, te hebben aangeroepen en tot zijne dochter troostwoorden te
hebben gesproken, stierf hij. Op zijn verzoek werd hij naast zijn Muntaz begraven.
Welk een einde voor den schitterendsten vorst, die ooit op Indië's ‘pauwentroon’
gezeten had! Zijn vele zonden en gebreken zijn door het nageslacht vergeten. Maar
hij leeft voort in de volksverhalen als een, die veel heeft liefgehad. En hij heeft de
wereld rijker gemaakt aan schoonheid.
Aurangzib, de hartelooze geloofsijveraar, was een genie van mindere orde. Hij
regeerde met ijzeren hand en met strikte rechtvaardigheid volgens de wetten van den
Islam. Maar het ontbrak hem ten eenenmale aan het medegevoel, den vooruitzienden
blik en de imaginatie, die de eigenschappen van groote heerschers zijn. Voor den
Muzelman van Indië is hij evenwel het ideaal type van den streng-geloovigen vorst.
Hij had als jonge prins een tijdlang als askeet geleefd. Hij kende den Koran uit het
hoofd en had haar tweemaal gekopieerd. Maar hij was onverdraagzaam tegen alle
anders-geloovigen en het door Akbar met zooveel genialiteit gestichte gebouw van
geloofsvrijheid voor allen werd door hem totaal ondermijnd. Er kwam een periode
van geestelijke armoede.
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Gedurende zijne lange regeering kwam er nauwelijks iets op het gebied van
architectuur en kunst tot stand. De meeste kunstenaars van Shah-jahan's hof werden
als ketters weggezonden. Zij vonden bescherming bij de Rajpoet en andere
Hindoevorsten en de latere bloei der Indische miniatuur- en schilderkunst was dan
ook in die landen. Muziek, door zijne voorgangers persoonlijk beoefend en
aangemoedigd, werd door hem met geweld onderdrukt. En zijne fanatische
volgelingen gingen zoo ver, dat zij vele der schoonste monumenten der vorige vorsten
mutileerden op grond van de uitspraak in den Koran, die het afbeelden van het levende
in de natuur verbiedt. Toen Aurangzib stierf was het gedaan met de grootheid van
het Mogolrijk. De grond was gelegd voor een proces van verval, dat zich maar al te
spoedig voltrok en het Rijk een gemakkelijke prooi maakte voor de indringers uit
het Westen, die zich al sinds een eeuw op de kustplaatsen gevestigd hadden en ieder
voor zich een deel opeischten van de schatten van den ‘Pagoda-boom’. Toen van
hen de Engelschen de overwinnaars werden en in 1803 Delhi binnentrokken, was
het rijk van den laatsten Mogol-Vorst met zijn schijn-hof begrensd door de muren
van het oude paleis-fort.
(Slot volgt).
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GEZICHT OP HET FORT TE AGRA MET DELHI POORT.

INWENDIGE VAN DE PAREL-MOSKEE (AGRA).
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STALGEBOUW VAN MAISON ROSE, HET BUITENVERBLIJF VAN CYRIEL BUIJSSE.

DE ‘OUDE ABDIJ,’ HET JEZUITENKLOOSTER TE DRONGEN.
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Twee eeuwen kerkelijke bouwkunst in Vlaanderen en Belgisch
Brabant,
door ir J.H. Plantenga.*)
I.
WIJ zien in onze streken den bouwstijl, dien men barbaarsch of Gotisch noemt,
stil-aan veranderen en verdwijnen; wij zien mannen van goeden smaak tot groote
eer en verfraaiing van ons vaderland dèze bouwkunst invoeren, die de ware
evenredigheid bezit en gelijkvormig is aan de regels, vastgesteld door de ouden, de
Grieken en de Romeinen. Wij zien er een voorbeeld van in de prachtige kerken, die
de eerwaarde Societeit van Jezus komt op te richten in de steden van Brussel en
Antwerpen. Het is ongetwijfeld met goed recht, voor de waardigheid van den
goddelijken dienst, dat men begonnen is de tempels in beteren stijl op te richten,
maar men mag ook de bijzondere gebouwen niet vergeten.....’
Aldus begint het voorwoord, dat Rubens schreef, bij zijn in 1622 uitgegeven werk,
de ‘Palazzi di Genova’. Niet gaarne zou ik de critiek, daarin vervat, willen
onderschrijven. De Gothische Godshuizen blijven de dominant in België. Ictinos en
Vitruvius zouden bovendien vreemd opkijken, als men hun de Vlaamsche kerken
zou aanwijzen, met de mededeeling, dat die nu volgens hun regels gebouwd waren.
Maar belangrijk is het toch die ‘tempels’, waarover Rubens spreekt, te bestudeeren,
om dan te zien, hoe er inderdaad veel schoons is gebouwd in eeuwen, die, wat de
architectuur betreft, nauwelijks besproken worden in de boeken over Belgische kunst.
Zeker is het juist, wat Gurlitt zegt, dat het genie van Rubens alles zoo overstraalde,
dat daarna de schilderkunst alleen de moeite der aanschouwing waardig werd gekeurd.
Om Rubens draaide alles, en zijn naam diende later heel wat keeren als vlag, om een
dubieuze lading te dekken, of deed dienst daar, waar men een auteur niet kende; zoo
schreef o.a. Busken Huet aan Rubens nog toe den gevel van de St. Charles in
Antwerpen, een werk, waar de schilder part noch deel aan had.†)
In hoeveel uitvoerige werken wordt niet gewaagd van den overgang van den
primitieven tijd naar de herlevingskunst, wordt niet nauwkeurig

*) De illustraties zijn naar fotografieën van den schrijver.
†) Zie ook over dit onderwerp Hoofdstuk VIII van Paul Clemen: Belgische Kunstdenkmäler,
Band II, verschenen na het schrijven van dit artikel.
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nagegaan welke elementen in de schilderijen van Italiaansche oorsprong, welke
inheemsch waren. Barend van Orley, Mabuse, Quinten Massys, ze worden er voor
uit-één-geanalyseerd. Niet aldus de bouwkunst, die, nauwelijks besproken, laat staan
aandachtig bezien wordt.
Met een zekeren onwil tegen de reisgidsen, die steeds de lof van 't zelfde zingend,
het andere geheel onbesproken laten, hebben we Gent en Brugge, Brussel en
Antwerpen, Mechelen en Leuven bezocht. We bewonderden er weer de torens, de
kerken en stadhuizen, de hallen en belfroots, de schilderingen van de van Eyck's en
Memlink, van Bouts en van der Weyden in 't kort van de bekende Vlaamsche
schoonheid van vóór 1500, waarvan wij ook vroeger al zoo genoten hadden, maar
speciaal gaven wij onze aandacht nu toch aan de bouwwerken, wier ontstaan ligt
tusschen 1550 en 1750.
En daarover zouden we het dan nu ook willen hebben.
Al moge de chronologie er bij verloren gaan, toch laten zich de indrukken in den
vorm van een reisschets wel 't beste vastleggen, en daarom wil ik in dien vorm hier
onze ervaringen neerschrijven.
Op ruim anderhalf uur gaans buiten Gent ligt aan een van de vele bochten van de
Leye een oud buiten, vroegere bezitting van de Abdij van St. Pieter. Zwaar geboomte
begrenst er den waterkant, het huis ruggelings tegen het erf van het oude kerkje
gelegen, strekt zijn rustige gevel domineerend uit voor 't wijde grasgazon, aan de
eene zijde van den Inrijpoort; aan den anderen kant liggen de stallen, de moestuin
en de bloemkassen. Recht op de Leye aan loopt een smalle lindelaan, dwars door de
bezitting heen; aan 't einde daarvan staat op een kleine verhooging een 18e eeuwsch
theehuisje. Van daaruit ziet men door de laan heen Gent liggen, en precies in de as,
verheft zich de Blandinenheuvel, het hoogste punt der stad, waarop zich eertijds de
abdij van St. Pieter verhief. Op dien heuvel staat nu de kerk ‘Notre Dame de St.
Pierre’. Er laat zich wel mogelijk in de buurt der oude Vlaamsche steden geen plekje
denken, beter geëigend tot het lezen over die oude tijden, toen, nà den val van
Bourgondië, de volkswelvaart van Gent en Brugge zich verplaatste naar Antwerpen
en de Contra-Reformatie hoogtij vierde na de opleving en het afsterven van het
Humanisme.
Daar, op die oude abdijbezitting, tegenwoordig het buitenverblijf van den
Vlaamschen schrijver Cyriel Buysse, heb ik het geluk gehad den eersten tijd van
mijn Vlaamsche reis te mogen doorbrengen; heerlijke autotochten door Oost- en
Zuid-Vlaanderen wisselden er af met uren, dat ik me rustig kon verdiepen in de
geschiedenis van dat rijke land.
Noodig blijkt het dan evenwel een geduchte lacune aan te vullen.
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Na onze onafhankelijkheidsverklaring gedurende den 80-jarigen oorlog, laten onze
schoolboeken de Zuidelijke Nederlanden schieten, en zij zwelgen zoo in onze ‘gouden
eeuw’, dat het lijkt, of er in onze buurt nauwelijks een andere cultuur bestaan heeft.
Toen Philips II in 1555 de regeering over de Nederlanden aanvaardde, bleek het al
dadelijk dat een compromis, wat onder Karel V soms nog wel mogelijk had geschenen,
nooit zou worden tot stand gebracht. En daarmee was in de kern het lot van onze
landen beslist. Noch de verzoenende politiek van Margaretha van Parma, noch het
wreede optreden van Alva konden de Nederlanden blijvend in hun geheel als
wingewest voor Spanje behouden. De Noordelijke Nederlanden gingen voor Spanje
verloren, daartegenover staat als positieve factor voor de Habsburgers de versterking
van hun gezag in de Zuidelijke Nederlanden, des te meer positief, omdat het uit den
strijd te voorschijn kwam als een bolwerk van het door Trente's Concilie nieuw
gegrondvest Katholicisme. Wel had het land onzegbaar geleden door den strijd,
zoowel naar Noord - tegen de opstandelingen - als naar Zuid tegen de macht van de
Valois en Bourbons -, wel was het verarmd door beeldenstorm, inkwartiering en
door de furie's der Spaansche soldaten, maar toch wist het door al die ellende heen
zich een cultuur te verwerven, die sterk genoeg was, om in een eigen vorm tot uiting
te komen. En dat niet het minst onder invloed der Jezuïten.
Eerst onder Margaretha's en Requesens' regeering moeizaam zich staande houdend,
daarna, onder het bewind van Alexander Farnese (1578-1592) krachtiger en eindelijk
in volle glorie triompheerend onder de aartshertogen Albertus en Isabella (1598-1621)
heeft zich de Orde in België weten door te zetten en te handhaven.
Die verovering was een van de laatste daden van haar stichter, Ignatius van Loyola.
Reeds tijdens Philips' verblijf in de Nederlanden, had hij zijn vertrouweling
Ribadeneyra naar Brussel gezonden, om toelating voor de orde te verkrijgen, wat
maar ten deele, onder verschillende drukkende voorwaarden gelukte; ten volle werd
het pleit eerst beslecht na Ignatius' dood. Het kleine onbelangrijke gewest, eerst een
onderdeel van de Neder-Duitsche orde-provincie, wordt weldra zoo groot, dat het
een zelfstandig onderdeel vormt, totdat ten slotte zelfs in 1612 ook aldus het Belgisch
gedeelte der orde zich niet meer goed besturen laat en de scheiding ontstaat in twee
orde-provincies: ‘Gallo-belge’ en ‘Flandro-belge’. Doch ook voor de andere orden
was het een tijd van herleving en bloei en het aantal kerken en kloosters groeit dan
zoo snel aan, dat tenslotte een decreet van Philips IV in 1632 paal en perk aan dat
bouwen stelt, uit vrees, dat anders de ‘kloosters zouden kwijnen,
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sterven en stikken, gelijk boomen van een hof, waar er te veel zijn.’
In de 2e helft van de 17e eeuw werd het land mogelijk nog zwaarder beproefd dan
in den tijd der godsdienst-twisten.
Wat Spanjaarden en Hollanders nog onaangetast hadden gelaten, dat werd voor
een groot deel door de Franschen verwoest. Lodewijk XIV richtte in zijn
veroveringszucht zijn blikken naar het Oosten en het Noorden, en, waar alle
rechtsgrond voor een inval ontbrak, daar wisten de ‘Chambres de Réunion’ altijd
wel motieven te vinden, die in schijn van rechtvaardigheid - in verband met oude
erfrechtelijke privilegiën - den Zonnekoning een gereede aanleiding gaven, het
Fransche landsgebied te vergrooten.
In de Pfaltz moest Heidelberg het ontgelden dat tot tweemaal toe geplunderd en
in brand gestoken werd; in België werd heel het platteland gebrandschat en
Maarschalk Villeroy voltooide het barbaarsche optreden der Franschen door het
beruchte bombardement van Brussel.
Niet vergeefsch was het politieke werk van den grooten Stadhouder Koning Willem
III, doch de Belgische landen moesten het weer ontgelden: oorlogsterrein van de
oudste tijden af, werden hier de groote slagen geleverd van Fleurus, Steenkerken en
Neerwinden.
Voegt men hierbij de nijpende bepalingen door onze winzuchtige handelsgrooten
aan de Zuidelijke Nederlanden opgelegd en gehandhaafd van 1609 af: sluiting van
de Schelde, dan krijgt men eerbied voor de energie van een volk, dat, zoo zwaar
beproefd, nog zooveel op kunstgebied wist te presteeren.
Dat heeft de Katholieke geloofsijver gedaan.
Doch de tijd voor het Humanisme was voorbij; de vrije studie in Leuven, zoo
zegevierend zijn intocht houdend met Erasmus, zoo krachtig verbreid door den
grooten Plantijn en z'n geleerde vriendenkring, is gevlucht naar Zwitserlend en de
Noordelijke Nederlanden; en op 't moment, dat de Leidsche Hoogeschool, dat
Coornhert, Hooft en Huygens leven in de Humanistische studiën, vindt in België de
aanknooping plaats met de scolastiek en ontstaan nieuwe mysteriespelen, zij 't dan
ook, dat daarin een door het Humanisme gezuiverde opvatting der classieken tot
uitdrukking komt.
Die aanknooping nu vinden we ook in de bouwkunst terug; nauwelijks is de Gothiek
uitgebloeid, of de Barok (bijna met overslaan van de Renaissance) neemt haar plaats
in.
Het was het hoofddoel van onze reis, te bestudeeren hoe die Barok, in Rome
ontstaan, in Vlaanderen en Brabant vervormd werd, hoe zij er tot een eigen zelfstandig
leven kon komen, door de visie, het typisch eigene kunstenaars-temperament en de
sterke traditie-zin der Zuid-Nederlandsche bouwmeesters.
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Gent.
Na een ochtend in de oude Abdij te Drongen te zijn geweest, gold ons eerste bezoek
Gent en daar vóór alles den St. Pieter, die in zoo nauwen samenhang had gestaan
met het buiten, waar we logeerden.
De St. Pieter heeft een grooten indruk op ons gemaakt, een indruk, die zich noch
door beschrijving, noch door illustraties op anderen laat overbrengen; 't zijn er voor
een groot deel de diepe okerkleurige, roestige toon van den voorgevel, die aan de
warmste herfsttinten doet denken, en de zachte grijswitte glans van het inwendige,
die er, naast de zuivere verhoudingen en de prachtig rustige profielen, een hoofdrol
spelen. De plandispositie is zeer eigenaardig en men vraagt zich met verwondering
af, hoe de bouwmeester Pater Huyssens-wel een der meest actieve uit de orde van
Jezus - tot deze samenstelling is gekomen. Gedeeltelijk laat het zich verklaren door
Huyssens Italiaansche reis, die juist aan den bouw van den St. Pieter voorafging.
Door den bouw van den St. Carlo te Antwerpen had Huyssens, die deze kerk
voltooide nadat Pater Aguilon was gestorven, zich zoo'n naam gemaakt, dat de
Aartshertogin Isabella van hem het ontwerp voor een kapel te Brussel verlangde; en
als haar uitdrukkelijken wensch gaf zij te kennen, dat Huyssens eerst Rome zoude
bezoeken om er zich het oog te scholen aan de beroemdste bouwwerken.
Pater Vitelleschi, de orde-Generaal, durfde, hoewel het tegen zijn opvatting
indruischte, den wensch van een zoo machtige beschermvrouwe der orde niet
weerstaan en zoo vertrok dan Huyssens naar Italië.
In 1627 was hij weer terug, in 1628 schijnt het werk voor Isabella begonnen te
zijn en reeds in 't zelfde jaar verzochten de abten van den Blandinenberg hem een
ontwerp voor den St. Pieter te maken.
Vergelijkt men nu den St. Carlo-gevel met dien van den St. Pieter en legt men
tusschen die twee in de gevel van den beroemden ‘Gesù’ in Rome, dan ziet men
duidelijk den Italiaanschen invloed, de grootere rust, het sterkere horizontalisme, in
totaal een meer bezonken opvatting. En ook bij het inwendige is die invloed
nawijsbaar. Het on-Vlaamsche van het voorste gedeelte valt dadelijk op. Men zou
de kerk terecht een centraal bouw met een verlengstuk kunnen noemen. De centrale
ruimte nu wordt overwelfd door de koepel op pendentiefs (Italiaansch
Renaissance-motief ontleend aan Byzantium). Het langsschip bewaart de nationale
traditie van het ribbengewelf, weliswaar echter in rondboog; de spitsboogvorm is
losgelaten. Achter de halfronde koorafsluiting bevindt zich de toren; een plaatsing,
die zich steeds in België herhaalt in dien tijd: de toren staat óf recht achter, óf
zijdelings achter het koor. Hierdoor wordt een concurreeren van gevel en toren
vermeden en als zoodanig is de plaatsing zeer fijn gevoeld. Het sterk symmetrische
gevelschema
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verdraagt geen toren naast zich, 't zij dan dat men een compositie zoekt met twee
torens, gelijk is geschied bij het ‘Stift Haug’ bij Würzburg, bij de Theatinerkirche
in München en bij zooveel andere Duitsche en Oostenrijksche typen. Beziet men de
torenontwerpen van Huyssens voor Brugge en Antwerpen, dan krijgt men den indruk,
dat de St. Pieterstoren niet door den bouwmeester bedoeld is, gelijk hij tenslotte is
uitgevoerd; doch ook zoo is hij zeer mooi. Slank en rijzig sluit hij het stadsbeeld af
aan den Quai des Moines.
Van den St. Pieter zijn we naar 't Klein Begijnhof gegaan. Een oud ‘masuurken’
toonde er ons een vreemd schilderij in de kerk. Uit Christus' wonden vloeit het bloed
in een fontein, en die fontein laaft de geloovige zielen ter eener zijde, aan den anderen
kant wenden die lafenis brengende vochtstralen zich in kringen door de lucht af van
Hendrik VIII van Engeland, van Mohamed, van Luther en Calvijn en anderen, in
totaal een zeer heterogeen samengesteld kettersch gezelschap. En zoo rap en
ononderbroken klept het nonneke haar Vlaamsch over dat wonderlijke tafreel, dat
we er nauwelijks de kerk zelve door kunnen bezien. Eindelijk, wanneer we met haar
ook de keuken, de eetzaal met de begijnkasten, de slaapkamerkens en de
ontvangkamer van haar afdeeling hebben bezien, kunnen we opnieuw de kerk rustig
gaan bekijken en de overste van het St. Jozefklooster (één van de velen, waaruit het
Begijnhof bestaat) geeft ons vergunning van haar raam uit de kerk te fotografeeren.
Minder belangwekkend dan de St. Pieter, is deze Begijnhofkerk nochtans, - behalve
wellicht de attiek, geschoven tusschen gevel en fronton, - mooi van verhouding. Een
eerbiedwaardig epigonenwerk.
In Gent zagen we nog, behalve de middeleeuwsche schoonheid, het stadhuis, het
Jezuïtencollege en de Vlaamsche Academie. Op kerkelijk gebied hadden we met de
St. Pieter- en de Begijnhofkerk wel 't voornaamste van de 17e en 18e eeuw gezien.

Brugge.
Ook hier is het Huyssens geweest, die het ontwerp maakte voor de Jezuïtenkerk (de
tegenwoordige St. Walburgkerk), de grootste in België. Echter beleefde hij slechts
het begin van den opbouw.
De orde had in Brugge zware jaren gehad, voor men met de uitvoering van het
plan een begin maakte en nog zóó moeilijk waren de tijden, dat de bouw zich
voortsleepte van 1619 tot 1641.
De toren is nooit voltooid; hij staat als een stomp, nauwelijks zich verheffend
boven het schip, achter het koor. In 't algemeen is Huyssens hier niet afgeweken van
den opzet der Jezuïtenkerk van Fraucquart in Brussel. Echter laten bewaardgebleven
doorsnede-teekeningen zien,
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dat het in des architecten bedoeling heeft gelegen, hier in zooverre weer meer
Italiaansch te zijn, dat hij het kruisgewelf door het tongewelf met steekkappen wilde
vervangen, waarmede dus een derde element uit de ‘Gesù’ in België zou zijn
ingevoerd. Door zijn dood kwam het er niet toe, want zijn opvolger bij den bouw P.
Joh. Poulé S.J. handhaafde de traditie, het kruissysteem met de gewelfribben. Aan
den voorgevel ziet men duidelijk, hoe de liefde voor het zwaardere, meer massale,
den Vlaming zoo eigen, weer de overhand krijgt; de driekwartzuil herneemt nà Gent
haar plaats weer, zwaar vlezig ornament (de schelp in de nis) en de in voluut opgerolde
frontonlijst, (een motief van Michel Angelo's Porta Pia) wijzen in de richting van
Hesius' kerk te Leuven.

Brussel.
Staat men op het terras van het Paleis de Justice, of liever nog op het platte dak van
het groote magazijn ‘Old England’ en kijkt men vanaf deze hooggelegen punten, op
het lager liggende oude gedeelte van Brussel neer, dan ontwaart men een groot aantal
charmante 17e eeuwsche torenhelmen en koepeldakvormen, die een menigte
bouwwerken uit die periode doen vermoeden; meer dan er in werkelijkheid zijn,
want vele van die torens zijn late voltooiingen van bouwkunst uit vroegere eeuwen.
Zoo b.v. bij de Madeleine en de Notre Dame de la Chapelle.
Van wat er grootsch was en merkwaardig uit den tijd van Renaissance en Barok,
is bovendien veel verloren gegaan door slooping en verbouwing. Zoo is bijv. het
paleis, dat de Kardinaal van Granvella er 1550 liet optrekken in den stijl der
Italiaansche Renaissance-paleizen, geheel opgenomen in het tegenwoordige complex
van Universitiets gebouwen, en het belangrijkste kerkelijke gebouw, de Jezuïtenkerk
van Francquart (gebouwd 1606) werd in 1812 afgebroken. Doch in de Begijnenkerk
van Brussel (1657-1676) vindt men in zekeren zin een compensatie. Niet alsof men
hier met een gelijksoortig type te doen zoude hebben. Integendeel, wie zich de kerk
van Francquart voor den geest wil roepen, vindt betere aanknoopingspunten bij de
St. Walburg in Brugge, of bij de Groot Begijnhofkerk in Mechelen. Bij die in Brussel
is het traditioneele schema zelfs losgelaten, de vleugelpartijen worden niet door de
bekende voluten aan de middenrisaliet verbonden, doch hebben zelfstandige topgevels,
wat aan 't geheel wel iets zeer eigens, doch tamelijk verbrokkelds geeft.
Het plan is breed opgezet, meer in het type van de hallenkerk, met drie absisvormige
afsluitingen; de gewelven meervoudig onderverdeeld door ribben, geven een prachtige
samenwerking te zien van natuursteen en baksteen.
Als poging tot centraalbouw, en als zoodanig verwant aan de Nôtre Dame
d'Hanswijck te Mechelen is de Nôtre Dame du Bon Secours
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merkwaardig, een kleinere kerk gelegen achter de Boulevard Anspach, even voorbij
de Beurs. Ik noem deze merkwaardig, juist als uitzondering.
De bouw in de lengte voldeed beter aan de eischen van den dienst, de centraalbouw
voldeed beter aan veler aesthetisch inzicht. Het werd een strijd, die door de
verschillende plannen van den Romeinschen St. Pieter, zijn grootste bekendheid
kreeg; en in Italië en Duitschland gaf hij tot de meest gecompliceerde plattegronden
aanleiding. In België zien wij nauwelijks eenige uitzonderingen op den ouden regel
der langskerken. De centrale compositie heeft er nooit kunnen aarden. De pogingen,
hier genoemd kan men slechts met enkele voorbeelden vermeerderen.
Zoo hebben Brugge, Leuven en Scherpenheuvel hun koepelkerken, zij het dan
ook met slechts geringe afmetingen.
Was in de vroege middeleeuwen de centraalbouw nog geen uitzondering - de
Romeinsche voorbeelden lagen toen nog te versch in het geheugen - de late
middeleeuwen kenden welhaast uitsluitend het type in lengteontwikkeling. Die traditie
is het welke diepe wortels had geschoten, en men voelt het als een kracht, dat
Vlaanderen en Brabant, onder zooveel verschillende invloeden, steeds zoozeer hun
eigen uitdrukkingswijzen hebben gevonden!
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VOORGEVEL VAN DE ST. PIETER TE GENT.

INTERIEUR VAN DE ST. PIETER TE GENT.
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DE ST. PIETER VAN AF DE QUAI DES MOINES TE GENT.

VOORGEVEL VAN DE KERK VAN HET KLEIN BEGIJNHOF TE GENT.
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LVI

INGANG VAN DE VOORMALIGE JEZUITENKERK TE BRUGGE.

VOORGEVEL VAN DE BEGIJNHOFKERK TE BRUSSEL.
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NOTRE DAME DU BON SECOURS TE BRUSSEL.
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Bezieling,
door Jenny Mollinger.
Voor Willem Mengelberg.
Wat is dat mild geklater,
alsof van ver de zomerwind
mij toedraagt van een spelend kind
het jong geschater Wat is dat fiere schrijden,
als stappen van een dichten drom
waarvan een ieder roept: Ik kom
de Vreugd bevrijden! Wat is dat diepe bronzen
gelui, alsof 'k in droom betrad
de open pleinen van een stad
waar klokken gonzen Wat is dat blond en blinkend
geluk dat van den hemel stort,
gelijk een licht dat grooter wordt? Mijn ziel is klinkend!
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Dotterbloemen in de Engadiner bosschen,
door Jenny Mollinger.
Ik min de bloemen die zoo echt
en argeloos als kind'ren zijn
en op hun steeltjes blij en recht
zich heffen in den zonneschijn
die met een teeder-schalksch gespeel
van stralen door het donker puurt
van 't bosch, waarin het bloemengeel
een reine, sterke vreugde vuurt....
.... De menschen zoéken naar iets schoons
en, zoekend, tasten zij verkeerd,
totdat opeens iets heel gewoons
de lang-gezochte wijsheid leert:
Er staat zoo'n bloemetje nabij
vol zuivere beteekenis
Zij zien het - en dan schreien zij:
Van vreugd omdat het Eenvoud is....
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Hoop,
door Enny van Essen.
ALFJE’ riep Evelien naar boven, ‘kom nu, anders zijn we te laat om Vader af te
halen!’
‘Joe!’ gilde zijn hooge jongensstem terug, ‘nog even deze ééne soldaat, Mammie.’
Met een glimlach liep Evelien de kamer weer in en ging zitten, ze staarde naar
buiten, het regende zachtjes. Wat was het kind veranderd sinds hun huwelijk, dacht
ze. Vroeger één en al adoratie voor zijn vader en nu....
O, het leek of er niets veranderd was, maar zij merkte het aan tallooze kleinigheden,
dat de liefde voor ‘Paps’ op haar werd overgedragen, langzaam maar zeker. En als
een triomf wist ze het: dat over een tijd het kind van haar zou zijn, heelemaal, terwijl
ze niets bijzonders gedaan had om het zoo aan zich te binden.
Alf stak zijn hoofd om de deur.
‘Kom je Mammie, ik ben klaar, alleen moet je m'n pet nog opzetten.’
Verward sprong Evelien op en liep haastig de gang in. Nog maar twintig minuten,
ze mocht zich wel haasten!
‘Gauw maar’, zei ze, ‘anders missen we de trein nog,’ en als altijd moest ze eerst
zijn pet opzetten, dan z'n krullen er onder uit trekken en eindelijk hem een zoen geven
op 't puntje van zijn neus.
't Was een ceremonie, waar ze niet aan ontkomen kon, wanneer ze met Alf uitging;
als bewijs van dankbaarheid moest ze daarna zijn stevige omhelzing ook nog
doorstaan.
Gearmd liepen ze samen den weg naar het station.
't Schemerde, de winkels waren hier en daar al verlicht, de wind was zwoel en
voorjaarsachtig, vol beloften.
‘Komt Paps van verweg?’ vroeg Alf, spelend met den kwast van haar taschje.
‘Maar kindje, je weet toch best dat hij in Berlijn geweest is!’
‘Ja, in Berlijn, maar is dat ver? Wel naar Amsterdam?’
‘O, nog veel, veel verder, je bent een heele dag in de trein, wel veertien uur!’
‘Ja,’ Alf knikte nadenkend, ‘lang hè?’
‘Zeg, Mammie, zou Paps aan mijn chauffeurspet gedacht hebben en aan de
tramkaartjes?’
‘Misschien vent’.
‘Paps denkt aan alles,’ wist hij vol vertrouwen.
‘Ja.’ Evelien herhaalde het zacht. ‘Paps denkt aan alles, aan alles.’
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Op 't station, waar het druk en rumoerig was, bleef Evelien, Alfs hand in de hare
gekneld, bij den uitgang wachten.
Het was een volle internationale trein, langs haar schoof een dichte drom passagiers.
Ze keek onderzoekend rond, maar zag Kees niet.
‘Paps,’ juichte Alf plotseling en rukte zich los. Hij vloog naar een langen, donkeren
man, die met uitgespreide armen klaar stond zijn zoontje op te vangen.
Even vlijmde jaloezie door haar heen; ja, voor het kind had hij alles over, en voor
haar.... Maar ze had zich immers voorgenomen daar niet aan te denken, ze wilde
immers probeeren van hem dat ook te krijgen.
‘Dag, vrouw.’ Zijn koele, heldere stem was als altijd, of ze geen zes weken van
elkaar waren geweest.
‘Dag,’ antwoordde ze, mat glimlachend, ‘goeie reis gehad?’
‘Hm, volle trein! Heb je de auto?’
‘Nee,’ zei ze, in stug verweer; hij had immers gezegd de auto uitsluitend voor zijn
visites te willen bewaren.
‘Waarom niet, je hebt maar even op te bellen!’
‘'t Was zulk mooi weer en Alf wandelt graag bij lamplicht.’
De jongen, afgeleid door een paar vechtende krantenjongens, was er weer bij, toen
hij zijn naam hoorde noemen.
‘Zeg Paps, heb je 'm?’ ‘Wat kerel?’ ‘De chauffeurspet.’
Harders lachte geheimzinnig.
‘Je moet straks maar eens komen helpen mijn koffers uit te pakken!’
‘Ha!’ juichte Alf, zich dringend tusschen hen beiden, en zoo verlieten ze
eendrachtig het station.
‘Hij is 't alweer vergeten van de auto,’ dacht Evelien bitter, ‘waarom begint hij
dadelijk met aanmerkingen!’
Ze luisterde afwezig naar het drukke gesprek tusschen vader en zoon; Alf vroeg
naar de Duitsche kindertjes en of daar ook auto's en trams waren net als hier. ‘Ja
zeker, maar weet je wat 't mooiste is, ze hebben er treinen, die onder de grond
doorloopen, onder de huizen en de straten, hoe vindt je zooiets?’
‘O!’ Alf stond stil van verbazing, ‘zakken die huizen nooit in als er een gat onder
komt?’
‘Neen, de tunnels zijn stevig gebouwd.’
't Kind zweeg even, hij kon het zich nog niet heelemaal indenken.
Van terzijde keek Harders naar zijn vrouw. Ze liep, tenger, elegant, of ze alleen
was, haar klare oogen zoekend in de donkere schemerte.
‘Evelien!’.... Ze schrok op. ‘Aardige hoed heb je op, nieuw?’ ‘Welnee, herken je
hem niet meer? Van verleden jaar. Ging't goed in Berlijn, Kees?’
‘Jawel, vermoeiend alleen, een paar interessante gevallen, en de meeste dokters
heel geschikt. Weet je wie er ook was Evelien, je achterneef Vervliet.’
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‘O ja, die?’ Geïnteresseerd keek ze hem vol aan. ‘Is hij dan al afgestudeerd, we
hebben in geen tijden iets van hem gehoord!’
‘Neen,’ zei hij, verdiept in haar groote, bruine oogen, ‘hij is verleden jaar pas klaar
gekomen en gaat zich specialiseeren nu. Zeg, weet je dat er een puistje bij je
linkermondhoek opkomt? Ik zal het straks even wegnemen.’
‘Hoe bezorgd is hij voor mijn uiterlijk,’ dacht ze, toch verteederd door de zorg,
die hij voor haar toonde.
‘Heb je honger?’ vroeg ze zacht, een warme, vleiende klank in haar stem. Wat
hield ze van hem, God, wat hield ze van hem, terwijl ze wist en altijd geweten had,
dat hij 't niet waard was, haar liefde, haar niet begreep, en altijd iets anders van haar
wilde dan ze hem kon geven. Wat was hij slank en goed gekleed! Haar blikken hingen
vol bewondering aan zijn vastberaden gezicht, ze voelde een warmen gloed naar haar
wangen stijgen, als de keeren dat ze hem, vóór ze elkaar kenden, tegenkwam,
Gestreeld door haar stillen lof, dien hij voelde, knikte Harders vriendelijk.
‘Ja vrouwtje, heb je iets lekkers?’
‘O,’ ze lachte opgewekt in 't blij weten dat ze hem dezen avond weer eens heelemaal
voor zich zou hebben, ‘'t is een verrassing, 'tis iets heerlijks hè Alf?’
‘Nou!’ Alf klakte met zijn tong, ‘ik heb de pannen uit mogen likken, fijn! Toe,
Paps vertel nog eens iets van de dierentuin, daar waar jij geweest bent!’
En Evelien, toegebogen naar de beide anderen, voelde hoe het nu goed zoo was,
hij en zij en het kind.
Na 't eten, terwijl Harders met Alf naar boven was gegaan om verrassingen uit zijn
koffer te voorschijn te tooveren, bleef Evelien alleen het zilver afwasschen. Met een
blijmoedigheid en rust, die ze in lang niet gekend had, waschte ze voorzichtig het
kristal, de zware lepels en vorken, 't gaf een helder getinkel als twee glazen elkaar
raakten en het schoot door haar heen, hoe ze vroeger, als kind, er een spelletje van
maakte en wijsjes uit de karaffen en glazen trachtte te halen.
Zacht neuriënd liep ze van de tafel naar de oude, eiken kast; ze wilde vlug
voortmaken om in de voorkamer alles gezellig te hebben wanneer Kees weer beneden
kwam. Even bleef ze staan; boven haar hoofd was een getrappel van dansende voetjes
en een luid gejuich van Alf. Hij past zeker zijn pet, glimlachte ze, nu zal hij wel
dadelijk hier komen om zich te vertoonen. In de gang hoorde ze hem roepen.
‘Eerst aan Mammie laten zien, ik kom zoo terug hoor!’
Hij stond stralend voor haar, de te wijde pet diep in zijn oogen gedrukt.
‘Hoe vind je mijn chauffeurspet, zeg, Mammie?’
Evelien keek in z'n blij gezichtje.
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‘Schat die je bent,’ zei ze, maar heel ernstig vroeg ze dan: ‘Ach chauffeur, kunt U
nog even wachten, ik moet nog't een en ander opruimen, ziet U, maar misschien is
het te koud om in de auto te wachten. Gaat U dan zoo lang naar Corrie in de keuken!’
Alf was dadelijk in zijn rol.
‘Zeker, Mevrouw, maar ik kan best in de auto blijven, hoor!’
‘Zooals U wilt chauffeur, dus tot straks dan, ik zal mijn man ook vragen voort te
maken. Dag chauffeur!’
‘Dag Mevrouw!’ En Alf, zijn waardigheid vergetend, holde opgewonden de trap
op. Ze hoorde nog even zijn schel stemmetje.
‘O Paps, Mammie dacht heusch dat ik een echte chauffeur was, eenig hè?’
In de zitkamer wachtte Evelien op haar man.
Ze had na heftig gesputter Alf in z'n bedje gekregen, de pet vlak naast hem moeten
leggen, en tenslotte Paps moeten roepen om hem voor 't eerst na zooveel tijd weer
goedennacht te komen zeggen.
Ze had de schemerlamp opgestoken, het haardje brandde flikkerend, er lag iets
heel rustigs en gezelligs in de kamer, Evelien voelde hoe innig ze nu bereid was, een
Wonder, hét Wonder van hem te beleven. Met verlangende oogen strekte ze haar
handen uit naar de koesterende warmte van het vuurtje.
O, als hij nu kwam en zei, dat hij naar haar verlangd had al die weken, dat hij
verlangd had haar stil bij zich te hebben, om met haar veel moois te beleven. Als het
nu eens eindelijk worden zou, zooals ze het zich gedroomd, voor en in het begin van
hun huwelijk, dat ze hem alleen had, heelemaal alleen, en op hem vertrouwen kon
als op een rots. De deur was zacht open en dicht gegaan, Evelien voelde zich
verstarren in een ondragelijke spanning.
Dan kwam zijn diepe stem.
‘Kleintje, heb je 't zoo koud, dat je vlak op 't vuur kruipt als een poes?’
Ze keerde zich vol verwachting naar hem toe. Héél licht waren haar oogen van
een ongekende zachtheid.
‘Ligt Alf er goed in?’
‘Ja,’ knikte hij, ‘je moet nog wel de groeten van hem hebben en of je een paar
koekjes voor hem bewaart.’
‘De schat,’ fluisterde ze.
‘Je houdt veel van hem Evelien?’
‘Ja, o ja!’
‘Hij ook van jou!’ Er klonk vergeefs beheerschte jaloezie door zijn stem. ‘Misschien
wel meer van jou dan van mij!’
‘O, nee,’ weerde ze af, ‘heusch niet, 't kind is altijd vol van jou, geloof me!’
Ze herinnerde zich den middag niet, waarin ze heel anders gehoopt
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en gedacht had, er was nu maar dat ééne over: hij, haar man, de vader van Alf.
‘Hm, ik zou 't niet kunnen verdragen als hij van mij minder ging houden, en het
ligt voor de hand, ik ben zooveel weg de laatste tijd.’
‘Maar....’ en Evelien voor de theetafel staand, draaide zich om,.... ‘ik praat toch
altijd met hem over je....’
‘Ja?’ Hij lachte haar toe, vriendelijk, toegevend, ze was zijn vrouw, jong en mooi,
iets te melankoliek misschien.
‘Geef me nu vlug thee kindje, en kom naast me zitten.’
‘Ik ben blij dat je er weer bent, Kees,’ fluisterde ze, dicht tegen hem aangevleid.
't Was even stil.
Evelien genoot dit oogenblik fel, zacht streelde hij haar handen, ze voelde zijn
regelmatig-rustigen hartklop. Een loom tevreden gevoel drukte haar oogen dicht,
zoo veilig was het bij hem!
Buiten ging de bel; ze veerde op; als er nu maar niemand kwam storen! Maar het
was niets bijzonders.
Voor zijn voeten gleed ze neer en legde haar gevouwen handen op zijn knieën.
‘Heb je naar mij verlangd, Kees?’ vroeg ze heel ernstig.
‘Natuurlijk kleintje.’ Hij lachte even.
‘Waarom noem je me altijd “kleintje” Kees, en waarom lach je altijd als ik je
zooiets vraag?’
‘Toe Evelien,’ hij maakte een ongeduldige beweging, ‘word nu niet sentimenteel,
je weet toch best dat ik naar je verlang, wie zou niet verlangen zoo'n lief, mooi
vrouwtje als jij weer bij zich te hebben, zeg?’
Hij boog zich over haar en kuste heel haar handen, haar hals.
Het was alles weer als altijd.
‘O ja,’ Evelien glimlachte moe, ‘'t is waar, ik was weer sentimenteel, je hebt gelijk,
ik zal 't je niet meer vragen Kees.’
Moe richtte ze zich op.
‘Nog thee?’ ‘Graag.’
Kees verdiepte zich in het avondblad.
Het was drukkend stil in de kamer.
En terwijl Evelien met trage handen haar naaiwerk kreeg, dacht ze:
Dat deze laatste hoop voorbij was, dat ze weer verder moest leven in een eeuwig
zelf-kwellen, een eeuwige jaloezie, en dat haar hart verschrompelen zou, zonder
éénmaal voluit te hebben kunnen bloeien.
Omdat ze laf was geweest voor zichzelf en laf blijven zou, omdat hij haar kon
behandelen zooals hij wilde, en ze zich zonder verweer door hem trappen en aanhalen
liet.
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Fatma,
door Siegfried van Praag.
EN de vreemdeling vertelde haar het volgend verhaal....
Fatma was een schoon Arabisch meisje. Men noemde haar alom: ‘de schoonste’.
Rondom haar hing een geur, zoo zacht en krachtig toch, dat men zwijmelde bij haar
nadering en dat de oogleden zich sloten, daar de oogen te arm en te zwak waren om
zoo veel schoonheid binnen te halen.
Dit kwam daar Fatma in liefde verwekt was. Haar ouders hadden zich vereenigd
toen de avond zoo puur was, dat het scheen of de hemel, de zwarte minnaar
liefkoozend de aarde, die eeuwig witte oosterbruid, omstrengelde. Sterren schitterden
aan het uitspansel als kleine zilvermolens met vastgelegde wieken. De hemel was
week als een borst, getooid met diamant en beschermd door zwart gaas, waarachter
het vleesch blauwachtig glansde. En de wassende maan geel en strak, stond moedig
en ferm aan het zwerk, als Mahomed's leer, waarvan zij het embleem is. Duiven
fladderden in de ijle lucht, onbeslist, als zochten zij de schoonste boom, de fraaiste
tak, om er zich op neer te laten.
En als een kudde lammeren, dartelden de huisjes van de witte stad langs de zachte
bergglooiing, tot zij de vlakte bereikten, waar zij hier en daar verspreid, als verbaasd
stil hielden.
Daar boven op den berg, waakte de moskee, die breed en bedaagd was, over die
kudde witte huisjes.
Toen dan, hadden Fatma's ouders, omhuld door die nachtelijke weekheid, elkaar
diep in de oogen gekeken, wier leden door lust als neergedrukt werden.
Zij hadden elkaar wat geluk geschonken en de natuur, die tevreden was, dat haar
kinderen haar gehoorzaamd hadden, liefkoosde hen in hun bevrediging.
Zoo dus, denzelfden nacht, dat de hemel de aarde beminde, was Fatma verwekt.
Dien nacht droomde Fatma's moeder het volgende: ‘Twee vrouwen traden met
zachte treden haar kamer binnen, met bewegingen, die de lucht in beroering brachten
en haar deden trillen als een snaar, waarlangs een vrouwenhand muziek opwekt.
Zoo schoon was deze muziek, dat het de vrouw toescheen of met haar een geheele
schaar van hemelsche houri's binnengezweefd waren. Toen de vrouwen tot Fatma's
moeder genaderd waren, stelden zij zich zacht aan het hoofdeind van haar sponde,
de ééne rechts, de ander links.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

261
En de vrouw, die links van Fatma's moeder stond, hief het hoofd op, dat teer was en
glanzend als paarlen, legde haar hand op het voorhoofd der moeder en sprak met een
stem, zoo helder als de ochtendliefkoozing, die een bron aan de wei schenkt: ‘ik ben
de godin van de schoonheid van den dag.
Dezen avond zijt gij bevrucht. Een dochter zal U geboren worden, die ik zeer
schoon wil maken, omdat zij verwekt is op het oogenblik, dat heel de aarde gelukkig
was.
In haar vleesch zal ik de tinteling doen leven van bezonde wateren. Haar lach zal
rein zijn als de vlucht van een leeuwerik in den ochtendstond, en haar borsten zullen
zacht zijn en warm als het zand der woestijn, waar de wandelaar de voeten brandt.
En bij iederen nieuwen morgen zal haar ziel verfrischt worden met hemelsche dauwe,
die haar onschuldig en puur zal maken als de zegening eener moeder.
Toen zweeg de godin en als een sluier van muziek daalde haar stem tot op de
liggende vrouw.
Toen hief de andere gestalte het hoofd op en zeide: ‘Ik ben de godin van de
schoonheid van den nacht. Uw dochter is verwekt op hetzelfde oogenblik dat de
hemel de aarde omarmde. Zij moge gezegend zijn! Ik wil dat zij schoon zij als de
avondstond. Al de onmetelijke zwartheid van den hemel zal ik samenpersen en er
de oogen van Uw dochter uit maken. En haar oogen zullen het smartelijk mysterie
dragen, van een avond van gebed, en de zwoele schijn van een avond van lust zal
haar oogen sluieren. Ook zal ik avondschoonheid in haar haren brengen. Haar stap
zal een liefkoozing zijn, gelijk de stap van den nacht en van den dag, als zij elkander
ontmoeten en groeten in het zoete uur van schemering. En door haar armen zal het
rhytmus trillen van de armen der nacht, als zij de wereld tot liefde wekt. En haar
zinnen zullen de teerheid hebben der nachtelijke winden, die in liefde spelen met de
bladen en de bloemen.
Zoo zij het! En de godin zweeg en sluierde zich met een sluier van wolkenstof
zwart en zacht.
De moeder bleef rustig liggen, tevreden en gelukkig.
Maar plotseling voelde zij een benauwdheid haar drukken, en het was haar of een
somber geluid door haar lichaam trok; de stuipachtige bewegingen van haar leden
scheen haar de be teekenis te brengen van geheimzinnige woorden, die in een
oneindigheid uitgesproken werden.... Het was God, die sprak.
‘Niets is volmaakt op deze aarde. Men wil Uw dochter zoo schoon maken, als de
natuur, die ik mij eens droomde. Het volmaakte op aarde zou echter wreed zijn. Want
dan zouden de onvolmaakten, de volmaaktheid leeren kennen en zij zouden haar tot
de hunne willen maken en droef zijn, dat hun dit niet zou gelukken....
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Uw dochter zal geboren worden en zij zal groeien en algeheel schoon zijn, zooals
de godinnen van den dag en van den nacht U dit beloofd hebben..... Maar ik wil niet,
dat zij alle menschen van haar land ongelukkig maakt. En daarom is dit mijn wil:
Sterven moet zij, zoodra zij een keer heeft liefgehad en den man, dien zij mint, aan
het hart gedrukt. En nu, vrouw, zegen mijn wil! Haar lot zal schoon zijn en eenvoudig
als mijn wet en mijn schepping.’
Toen zweeg God's stem en de arme moeder bleef alleen en weende reeds over den
dood van haar dochter. Want zij dacht al meer aan de smart haar kind te zien sterven,
dan aan de vreugde haar kind te zien leven. Niets van haar droom deelde zij haar
man mede, maar zij nam zich voor het haar dochter te zeggen en haar te redden. Haar
dochter mocht niet minnen en maagdelijk zou zij blijven!
Niet wist de arme moeder dat haar gedachten misdadig waren, daar men geen
bloem aan de onvruchtbaarheid mag offeren.
Nu volgde dag op dag en het was Lente, en de ochtend frisch als een eerste kus
en zacht als de handgreep, waarin twee menschen elkaar liefde bekennen, toen Fatma
geboren werd.
Reeds bij haar geboorte was zij zeer schoon en toen men haar den vader en den
bloedverwanten toonde, die op haar komst gewacht hadden, heerschte er in het vertrek
een groote vrome stilte, alsof een wonder geschied was. Midden in de kamer lag het
kind als een bloem op donkere aarde, en haar schoonheid was het bloemenhart, op
welker rand de blikken toefden.
Zij groeide op zooals de godinnen het voorspeld hadden. Haar oogen waren als
meren, waarin de zielen der mannen zich verdronken en in haar ziel louterden zich
de zondaars van hun zonden - Echter maakte zij geen verlangens wakker, want haar
schoonheid was zoo groot, dat de aanschouwing er van bevrediging met zich bracht.
Als geheiligd beschouwde men haar, zooals de zon en de maan, die men niet bezitten
kan, maar wier gaven men ontvangt.
Van verre volgde men haar, en als zij voorbijging zegende men haar gang alsof
het een engel was, die langs de lieden vloog. Om haar heen was een sfeer van reinheid,
die haar beschermde tegen iedere ruwe aanraking.
Haar moeder had haar verteld, wat de stem van God haar eens bevolen had, zij
wist dat zij maagd moest blijven.
Fatma had toen eenvoudig het hoofd gebogen; slechts had zij geweend, want zij
was vrouw.
Fatma weende zeer, want reeds had zij schoone droomen gedroomd en haar teere
ronde armen hadden reeds de leegte omstrengeld. Zij berustte, maar haar moede
oogen zeiden een droef gedicht van wanhopige maagdelijkheid.
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De mannen eerbiedigden haar menschelijke goddelijkheid en instinctmatig voelden
zij, hoe onmogelijk het hun zou zijn, dat schoone wezen lief te hebben.
Maar op een dag kwam in dat Oosterland een vreemdeling, die altijd goddeloos
is, die bloemen breekt en antilopen doodt en vrouwen onteert: ‘de giaoer’.
Er waren soldaten in Fatma's land binnengedrongen, stoere en wreede soldaten,
die groote verwoesting wilden te weeg brengen.
En aan hun hoofd stond een oud generaal, booswillig en volbloedig, met wilde
knevels en kwade lusten. Het was een jager, die joeg op inboorlingen, wilde dieren
en op vrouwen. Maar hij was leelijk en oud.
Eens riep hij zijn luitenant, die een mooie, slanke Europeaan was, soepel als een
kat, koud en berekenend. Ruw deelde de generaal hem mede, dat hij genoeg had van
zijn gedwongen onthouding en dat hij een vrouw, een mooie vrouw wilde hebben.
Zelf wist hij zich te leelijk en te oud om er zich een te zoeken. Maar de ander, de
luitenant was jong en zou er wel één kunnen verkrijgen; hij zou beloven haar te
huwen, haar verleiden en haar medevoeren naar hun kamp; en als zij slechts in zijn
tent zou zijn, nu dan voelde hij zich sterk.
‘Heb je het begrepen? Ga dan! en draag zorg niet alleen terug te keeren’ - ‘Begrepen
generaal’, antwoordde de luitenant en tegen den avond ging hij weg en kwam in het
dorp, waar Fatma woonde.
In de straat zag hij een heele rij van Arabische meisjes, die allen den gebruikelijken
kruik op het hoofd droegen om water te gaan scheppen bij de bron. De soldaat
bezoedelde hun reinheid met zijn onderzoekenden kennersblik. Toen hij Fatma zag,
was hij verrukt over haar schoonheid en hij besloot dadelijk dat zij het zou zijn, die
de grillen van den ouden generaal moest dienen. Zijn berekenend verstand had op
hetzelfde oogenblik dat hij haar zag, haar schoonheid vastgekoppeld aan zijn
bevordering in graad, en het woordje ‘kapitein’ schalde al triomphantelijk in 's mans
binnenste.
Zoo dom was hij en zoo blind, dat hij Fatma slechts mooi vond, want hij, die God
niet met zich draagt in zich zelven, kan ook God nooit in een ander ontdekken.
Hij ging naar haar toe, met zekeren stap. Verschrikt weken de andere meisjes, niet
gewoon door een man, en zeker niet door een vreemdeling te worden aangesproken,
op zij.
Fatma echter bleef staan en de luitenant, speculeerende op de Oostersche
gastvrijheid, vroeg haar of zij genegen was hem naar haar ouders te begeleiden, opdat
hij dezen om huisvesting kon vragen voor den nacht, die al bijna gekomen was. Hij
gaf voor, een arm soldaat te zijn, die afgedwaald was van zijn compagnie, en nu heel
moede en uitgehongerd: hij vroeg slechts brood en rust.
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Fatma voelde medelijden met den jongen man en bewondering voor diens schoonheid
en zij snelde naar haar ouders, arme Arabieren, maar zeer gastvrij. Direct stemden
zij erin toe, dat men den vreemdeling zou huisvesten en de vader gaf order een mat
klaar te leggen en dekens, waarop de vreemdeling den nacht zou kunnen doorbrengen.
En toen de vreemdeling met veel plichtplegingen naderde, ontving hem zijn
gastheer met ernstige en toch vriendelijke waardigheid. De moeder zette hem brood
voor en schonk hem van haar fijnste koffie.
Toen trokken de vrouwen zich in haar vertrek terug en de luitenant strekte zich
uit op zijn mat. In het donker ging zijn blik naar het gordijn die de vrouwen van hem
scheidde en het was alsof heel het Oosten treurde over die gemeene aanraking met
de lust der verliederlijkte aristocratie van de groote Westersteden!
Ondertusschen bleef hij wakker en toen hij dacht dat allen slapen zouden, schoof
hij onhoorbaar van zijn mat en kroop naar het gordijn, sloeg het doek op zij en bevond
zich in het vertrek, waar Fatma en haar moeder sliepen.
Fatma echter sliep niet. Zij dacht aan den jongen man, dien zij schoon vond en
minde, omdat hij van verre gekomen was, en als door Allah aangewezen om de deur
van het aardsche leven achter haar te sluiten en die van het hemelsch leven voor haar
te openen. Op den drempel tusschen die twee wereldvertrekken was het haar vergund
lief te hebben.
Fatma haatte haar onvruchtbaarheid, haar nog langer toeven op deze aarde en haar
begeerten gingen uit naar den man, die haar als tweelingengelen, liefde en dood zou
brengen.
Zij was dus niet verwonderd toen zij den vreemdeling nader voelde kruipen, tastend
in de donkere stilte en stak hem beide handen toe.
De vreemdeling was verrast en zeer verheugd, dat hem alles veel gemakkelijker
gelukken zou, dan hij zich dat had voorgesteld. Een ironische glimlach bewees dat
hij Fatma's gebaar voor een vulgaire tegemoetkoming hield. Fatma echter had de
oogen gesloten en niets vermoedde zij van de laagheid van den luitenant, daar zij de
zielsorganen miste, die haar het lage konden openbaren: Zij duldde slechts zijn
nadering, omdat zij gevoelde, dat zij daarmede gehoorzaamde aan Allah's wil en zij
had den ander lief, omdat zij wist dat ook hij dienzelfden wil gehoorzaamde.
De witte tanden van den soldaat waren de eenige plekken, die het donker der tent
verbraken en zij blonken in zijn door begeerte van elkaar geduwde kaken. De
luitenant, die zich een don Juan dacht, wist niet, hoe leelijk hij nu was.
Beschermd door de donkerte had hij zich naast haar uitgestrekt en zijn handen
trachten haar armen en hals te streelen. Zijn liefkozingen waren grof als die van een
‘clubman’ en de liefdeswoorden, die hij haar zeide,
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van die kleine vieze woordjes, zooals dat in zijn land gebruikelijk was, vielen op
haar als kleverige druppels van een zoetige vloeistof.
Fatma echter schonk geen aandacht, noch aan zijn woorden, noch aan zijn
streelingen. Zij droomde de liefde met breede gedachten, zooals de hemel droomt in
Meinachten.
Iets hinderde Fatma. Die vreemdeling minde haar en hij zou haar willen huwen.
Niet mocht hij weten, dat zij sterven zou. Wanneer zij een man aan het hart gedrukt
zou hebben, sterven als een vlinder. Ja, die vreemdeling hield van haar, en als hij
haar geheim wist, zou hij medelijden met Fatma hebben en hij zou haar niet begeeren,
waar het ten koste van Fatma's leven moest geschieden.
‘Neen, niets zal hij van mijn geheim weten,’ Aldus dacht het meisje, en voelde
schaamte wegens haar leugen.
De soldaat echter voelde zijn verlangen naar het bezit der Arabische steeds
toenemen; ook dacht hij aan zijn bevordering.
Alles in de tent sliep en Fatma lag daar zoo dicht bij hem. Plotseling handelend
trok hij Fatma naar zich toe.
Fatma trachtte hem niet af te weren. Zij dacht nu niet meer aan den dood en het
was alsof de zware vervloeking, die op haar gerust had, was weggevallen.
Zij liet zich in de armen van den soldaat zinken, maar naar zijn woorden luisterde
zij niet. De soldaat was voor haar verdwenen en vaag beleefde zij slechts de
hereeniging der twee gescheiden wereldorden - zooals het rhytme der natuur dat
eeuwig stroomt, dat wenschte. Daarom was het dat zij haar teere armen toch gespierd
als jonge slangen, om den hals van den soldaat strengelde, zonder er zich rekenschap
van te geven, hoe koud en hard die hals was.
Toen drukte zij hem tegen 't hart, dat bonsde, dat klopte in harmonie met heel het
leven, slechts niet in harmonie met die ellendige mannenborst, waartegen het rustte.
En Fatma wachtte tegelijkertijd de streeling der liefde en de streeling des doods.
Gelukkig waakte de natuur bij het stervensbed van Fatma's ziel en nog voordat zij
de liefde van een onwaardige kende, mocht zij sterven en op haar lippen hing als een
zoet zelfverwijt de herinnering van haar lieve leugen.
Plotseling merkte de soldaat, dat het hart van het meisje niet meer klopte, en dat
haar armen koud werden.
Direct bezon hij zich. Het meisje was gestorven. Als een bliksemstraal trof hem
de vrees voor den wraak van haar ouders, die hem gastvrijheid verleend hadden.
En laf als een jakhals sloop hij toen de deur uit en snelde door den nacht om den
volgenden morgen in een ander dorp te kunnen zijn en daar weer een meisje te zoeken
voor den ouden generaal....
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Toen Fatma daar dood terneer lag, daalden plotseling twee gesluierde vrouwen vanuit
den hemel tot op haar lijk.
Het waren de godinnen der daagsche en der nachtelijke schoonheid. Zij legden
hun sluier af, wikkelden Fatma erin en voerden het doode meisje hemelwaarts.
Zoo stierf zij, die te schoon was, omdat zij nacht en dag tot één gemaakt had.
Maar soms tegen het schemeruur is het zoo mooi en zoo zacht in 't Oosterland.
Dan wandelt Fatma rustig tusschen haar twee beschermvrouwen zij die komt, en
zij, die henen gaat.
Toen zweeg de vreemdeling en keek haar diep in de oogen, alsof hij nu daarin zijn
verhaal weer terug kon vinden.
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Sjeernark,
door J.W. de Boer.
AAN den rand van ons land, daar, waar de laatste wilde en stille heuvels liggen, zakt
in een moedelooze inzinking van het terrein het doode stadje 's Heeren-Arke weg,
gloriante bezitting eertijds van de trotsche markiezen van Arke.
Arke heet nog steeds hun vervallen huizing.
En het stadje, genaamd naar de heeren van Arke: 's Heeren-Arke, is in den platten
volksmond Sjeernark.
Sjeernark's menschenresten zijn verfoeilijk leelijk. Krijgt men met ze te doen, dan
gedragen zij zich, vrijwel zonder uitzondering, ruw en brutaal. Waaraan zij die
hondschheid durven ontleenen? -, god zelf schudt er zijn hoofd over.
Voor vier eeuwen is er om Sjeernark een nauw kraagwalletje geplempt: daarna
heeft dit miniatuur-nest, ‘cieragie van den Tuin der Zeven Gewesten’, zich aangesteld
als kon het de heuschige vesting uithangen. Schuim van kantonneerende huurlingen
heeft er, gulden eeuw-in guldener eeuw-uit, zijn lusten voltrokken aan het rinsche
Frankische vrouwvolk, tot de Arkers, geslacht-op-geslacht, bedorven en groezelig
geworden waren.
Bevreemd zagen telkens de markiezen van het hooge Huis Arke op den was van
al het leelijks hunner zathe neer: zijzelf zwierven liever in den vreemde, zoo-lang
en zoo grillig als een minnelied zwerft. Maar de voorlaatste markies borg zijn gansche
leven op in Sjeernark, en de laatste doet desgelijks. De eerste, omdat hij de verre
wereld haatte, en de tegenwoordige markies, aangezien hij nergens ter wereld goeds
meer te wachten heeft.
Het wapen der markiezen prijkt boven de stadspoort -, hoog aan den toren -, boven
het cachot -, aan de pui van de kroeg -, en ook is het kunstig versmeed in het inrijhek,
dat het markiezendomein scheidt van de wonen en stegen der Sjeernarkers.
Ja, er is nog maar één kroeg over in het vergane Sjeernark. Van alles goeds is er
maar één stuk over: één markies, één waard, en zoo is er ook één kloosterhuis voor
diep-gevallen vrouwen.
Kerkhoven zijn er echter drie. Voor de menschen. En voor de menschgelijke dieren
van den laatsten, schuwen markies. Dieren? Ja: in den meer-dan-ruimen hof van het
bouwvallige kasteeltje, midden tusschen de beeten- en bloemkoolbedden, kuieren
enkele dieren vrij rond, tot ze er in dierenzaligheid ontslapen. Overal elders ter wereld
zouden ze hoogstens in kooien of achter zware tralies geduld worden. De Sjeernarkers
smalen over ze als ‘die rotbeeste’, even laatdunkend als over den ouden markies,
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hoewel diens hooge Huize en diens wijde hof meer dan het halve stedeke beslaan.
Ondanks dat de stille teedere man zóo arm is, dat hij zijn eigen potje koken moet:
de Sjeernarkers verkroppen hem niet, zijn hoogen naam en zijn aandoenlijke
wilde-beesten niet, en die-hun hooge namen evenmin.
Soms staat de markies achter het smeedijzeren inrij-hek, en ziet mijmerend over 's
Heeren-Arke neer: dan welt medelijden met de vervloekte leelijkheid en
stompzinnigheid der Sjeernarkers in hem op, - meelijden en zorg over heel het
verkommerde bewalmde prutsstedeke, - de verschopte gevallen vrouwen, - haar
zwijgende pleegnonnen die ook verstootenen zijn; en een leed staat dan in hem op,
zoo groot als eens de liefde was, die hij gedeeld had met zijn eerste vrouwe, de
vrouwe van zijn stralende jeugd, Jolande...
Maar met onverschilligheid ziet hij het dak van de kosterij voorbij: hij heeft zijn
tweede vrouw, Coba-van-den-koster, geminacht.
En met iets als vrees ontwijkt zijn blik het dak van de kroeg. Ach, die rookerige
kroeg, waar hij vroeger veel kwam, maar in de laatste jaren nooit meer! - Een
huivering bekruipt hem soms: zijn derde, laatste, vrouwe leeft nog in die kroeg....:
je kunt nooit weten, want ‘wat leeft, komt weerom!’, zingt het volk....
Trotsch is Sjeernark's eenige kroeg. Hebben Spanjolen er niet evengoed geslempt
als Zwitsers?; hebben Kozakken er niet gevloekt, gedobbeld, even luide als kale
Walen? Heeft zich de kaalheid der Fransoozen er niet even onbeschaamd getoond
als zwelgende Duitsche bierhonger? Bah! ces races de poux.
Trotsch is die kroeg, van buiten en van binnen. Naast den geweienkapstok hangt
een reclame-koningin: jong is zij, leelijk, en in een ontstellend blauw gewaad
gewikkeld. Naast de koningin hangt de schildpad, waarop Quint Ondaatje door
Utrecht reed, - men weet wel: Quint de student, die de Keezen aanvoerde. Zoo'n
schildpad vind-je nergens, in geen andere kroeg. Naast de schildpad troont een
verwaten jeneverkruik, - wel zoo groot als een Keulsche inmaakpot is-ie. Tegenover
de pedantste kruik van Sjeernark pronkt een opgezette, in gedachten verzonkene
reiger: nog een ruilgeschenk van den tegenwoordigen markies van 's Heeren-Arke,
uit de dagen vóor zijn zwartste tijd begon. Hij was nog niet kreukelig als nu, de
markies, toen hij bij den waard voor dien filosofischen reiger Rhádames I inruilde.
Bang voor den waard was hij, en hij had een reeds iets te rosen neus.... Die vrees is
weg. Eenmaal familie van elkander geworden, is de teedere markies over zijn
beduchtheid voor den waard heengekomen, tot groote voldoening van de witte pauw
Herodias, -

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

269
van Herodes den tandeloozen beer, - en niet het minst van Rhádames I, den
tegenwoordig bedenkelijk-kwijlenden Bernardiner.
Schuins boven den reiger, pekt tegen de rookerige balkenzoldering een
zwaluwennest, waaronder bedeesd een oud sigarenkistjesplankje bungelt: pieus
knutselwerk van den markies, uit ‘dien zwarten tijd.’ Het was hem aan zijn hart
gegaan, dat de vloer zoo uitbeet onder het zwaluwennest, en zooals de zuster van
den waard de zwaluwen tierend dreigde te verjagen, kletsende met een natte dweil.
Waren het niet zijn zwaluwen?, - die altijd meezwierden, waar hij maar ging?....
Sinds het aanbrengen van het sigarenkistjesplankje houden de zwaluwen en de markies
nog inniger van elkander. De weinige keeren dat de markies zich over de draaibrug
achter zijn hof buiten de wallen waagt, om naar den molen te kuieren, die tusschen
's Heeren-Arke en den horizon naar de groote wereld staat te malen dat-het-kreunt,
zwieren de zwaluwen hem na-en-vooruit. En op den terugweg duikelen zij hem vlug
voorbij, om aan de droeve achtergebleven dieren in den ruimen moeskoolhof van
het Huis Arke, te klikken van de dingen, welke er geschieden, ach, in de verre wereld
die men vermoeden kan van het hoogste molenvenster uit. Hoóg loopt dan de markies,
want hij is de markies van 's Heeren-Arke, - en iets gebogen want hij draagt reeds
vele jaren, - en langzaam, want hij is een waardig man.... Zwirrend verbazen zich de
zwaluwen, dat 's markiezen groene jaspanden zoo onwillig fladderen....
Herodias, Herodes en Rhádames luisteren met afgewend hoofd naar alles wat de
zwaluwen te klikken hebben. Te vernemen van de verre wereld is voor hen: te hooren
van het liefste leven, den dood. Niet, dat hun versleepte bestaan in 's markiezen hof
een kwelling is - verre daarvan! - maar het gaat hun gelijk den gevallen vrouwen in
het zwijgende kloosterhuis: het verleden is zoo hevig volleden, dat er toch niets meer
aan te doen is op deze trieste aarde.
Sjeernark dan, telt drie kerkhoven. Dat is ruim genoeg voor een stadje met één kroeg.
Op het grootste, een vruchtbaar en droog ravelijn, rusten slechts de Sjeernarkers, die
officieel in den Heere en in fatsoen ontsliepen. Zij liggen daar volgens de bebeitelde
logge dekzerken ‘veilig, zacht en in vrede’, iets dat zeer te betwijfelen is. Want geen
's Heeren-Arker overleed, of hij had gekreten tegen den dood. Waarom zou men aan
den rand van een land niet ijzen voor het hiernamaals?
Onopvallend en petieterig is het tweede kerkhof: dat der ongewijde aarde, der
genummerde en naam-looze zerken, - maar met toch nog zorgvuldige, door
nonnenhand gekoesterde, jeneverbesjes. Daar rusten, naast verdwaalde heidenen
(waartoe ook de teedere markies wordt gerekend) zacht, in den eindelijken sluimer,
de vrouwen die ééns in de wereld
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viélen, zonken, en erbuiten mochten sterven. Het is het ‘rommelkerkhof’, dat der
‘allegaartjes’.
De derde doodenakker is pas in opkomst: het is de moestuin van het brakke Huis
Arke. Herodias, Herodes en Rhádames komen er te liggen; Hérodias la très fière,
Herodes de meewarige, en Rhádames I de lobbes. En als de ongewijde aarde ook
den markies weigert (want hij is zelfs bij de heidenen onbemind), moet hij misschien
een kuil in van zijn eigen moeskoolhof. Daar ligt het dan veilig bij de ‘rotbeeste’, goed bij den onlangs beaarden papegaai, die jarenlang achter de keuken boven een
goudvisschenteil hing te snauwen. Zoo'n moeskool-doodenakker is nu reeds 's
markiezen glimlach, als hij denkt aan de rijke zerken welke achterover-gemetseld
staan weerszijds van het inrijpoortje, vreemdelingen bij het machtelooze Huis Arke;
- het inrijpoortje dat verachtelijk den rug keert naar het vunze stadje. Rijke namen
dragen die blauwe steenen. Zwierige namen, met overdadig veel lubben, franje en
kant van titels. Lange, gothisch-gebeeldhouwde titels. Titels vol veldslagen, en
pochend op gebieden, welke wij tegenwoordig heel anders spellen, of in het geheel
niet kennen. Zij, gedekt met bolle helmpluimen, hebben niets meer uitstaande met
dezen onzen plebeïstentijd.
Toen de groote kerk van 's Heeren-Arke tot een waschmand vol pulverige asch
neerbrandde, - een halve eeuw geleden sloeg een bliksem neer in de veste, vindend,
dat het nu lang genoeg geduurd had, en hij vermorzelde den toren over de kerk heen,
en beide in een witten lachenden brand -, een halve eeuw geleden kwamen de
toentertijdsche nonnen zwijgend-zwart en biddend-zwart uit het kloosterhuis en
ruimden de verkoolde ruïne. Zij schrobden het kerkhof schoon. Zij dweilden
zorgvuldig de zerken af. Toen deden zij het laatste werk: zij droegen - zoo worden
zwaar-verminkten op baren vervoerd - de logge markiezenzerken, die als door een
wonder nog overeind stonden waar ze eens wegscholen in den wand van de abside,
naar het hooge Huis van den afvalligen nazaat. Zevenmaal zeven malen deden de
nonnen den klopper vallen, en prevelden. Tot den nacht prevelden zij, maar het
inrijpoortje bleef gesloten. Toen zetten de nonnen de markiezenzerken neer tegen
de poortzijwanden, zooals men bij een vrouw haar verdronken man neerlegt. 's
Markiezen vader, - het was de heer van Arke, die de wereld haatte -, vond het maar
zoozoo zijn poenige voorfamilie dichterbij zich te hebben. Maar zijn zoon ontsloot
later het hek, en metselde eigenhandig de zerken met-mos-en-al tegen de
poortzijwanden rechtovereind-in. Hij was reeds een oud man toen, vreesde
glimlachend de wereld, en dacht nog niet over de ellende van een derde vrouwe.
Belangstellend, op hun hurken, hadden Herodes en Rhádames toegezien. Deftig en
nuffig waggelde Herodias achter hen heen en weer,
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om niet te kleumen: zij bedankte ervoor kou te vatten om der wille van dooie
markiezen, pff! merci bien!
Blijmoedig had de laatste heer van Arke de hardsteenen herinneringen aan zijn
roemruchte voorvaderen verwerkt, en onderwijl hield hij met zijn hooge huisgenooten
een metselaarspraatje. ‘Tiens! chérie!’, trachtte hij Herodias milder te stemmen,
‘tiens, ce n'est point du tout pour l'orgueil de moi même, dat ik de vroegere markiezen
van Arke bemetsel, pour l'amour de Dieu, non!’ Maar Herodias, la très fière,
bekommerde zich dien dag niet om 's markiezen dunne bescheiden stem, en waggelde
pedant haar eigen gang. ‘Zou haar Altesse misschien iets vreezen?’ vroeg de markies,
‘vreezen, dat Zij eens rusten moet naast den papegaai die methet-etmaal verbolgener
wordt, of naast een schelen raaf met een bijgelakten snavel?... hoewel, die zijn toch
niet van een al te burgerlijken kom-af ..!’ Herodes en Rhádames schikten iets
dichterbij, en waren ook hoogelijk verbaasd over Herodias' nukkige verwaandheid,
want zijzelf mochten de matrozenlorre wel, die zulke amusante en scandaleuze dingen
in de goudvisschenteil spoog....; neen, zij beschreven geen wijden boog om haar
heen, zooals Herodias: een viezen wijden boog. Feitelijk maakte Herodias wel een
beetje misbruik van haar bevoorrechte positie: altijd maar vrij rondloopen, en
veeren-schudden waar zij maar wil... ‘Stil Sires!’ vermaant de vroeg-oude markies:
‘Herodias is vrouwe Jolande's lieveling geweest!’ Dan schaamde zich
Herodes-met-de-hartbrekendeoogen. Hij is maar een beer-op-sokken geweest, een
spulle-beer, die uit een failliet beverbaliseerd kermisboeltje stamde, en zijn oogen
werden als smeerkaarsen die in daglicht opbranden....
En Rhádames zag beteuterd voor zich neer.
Vrouwe Jolande was 's markiezen jeugdvrouwe geweest.
Olee! hoe jong was hij toen nog!.... Liep in wit hertenleder, droeg zijn naam als
een ivoren kroon.
Vrouwe Jolande lachte, en Herodias zette een waaierstaart van ontroering over
zoo'n lach....
Vrouwe Jolande schudde enkele jaren haar blonde kurkentrekkers. Zij zong enkele
maanden haar juichendste wildste liedjes. Haar blanke handjes weefden koortsige
gouden draden in bronzen fluweelen. Enkele wéken woelden telkens haar nerveuze
vingers door 's markiezen lokken. En de markies zag tot zijn onbeschrijflijke wanhoop,
dat haar hartje zich te droomen zette van iets witgloeiends. Toen schaterde zij....
Haar oogen verloren hun blik.
Zij kwijnde.
Zij stierf.
De markies en Herodias waren reddeloos-bedroefd, na den dood van
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Jolande, markiezinne van 's Heeren-Arke, en laatste loot uit het onbuigzame geslacht
der graven van Mont-Ferland.
‘Hérodias, chérie’, zuchtte menigmaal de markies, ‘vrouwe Jolande was te schoon
en te blond. Wat zong zij liedekens! Wild, dat wij er wel altijd van zullen blijven
droomen, en huiveren in onzen droom!’.... Het eenige wat de markies zich toestond
te herinneren - het verwijt van luid gekreten te hebben had zijn waardigheid hem
bespaard - over Jolande uit het hooge roofriddergeslacht, was hoe hij gehuiverd had
als vreesde hij, die enkele máanden, toen zij liedjes zong die als uit een vuur geslopen
kwamen. Er waren zigeunerliedekes bij geweest. ‘De markiezen van 's Heeren-Arke
hebben zigeunerbloed niet versmaad!’ spotte hij dan, om Herodias te misleiden over
de waarheid zijner gedachten. Herodias snikte. ‘Niet zeggen, marquis de mon
coeur!’.... Herodes is de vertroosting geworden, die zulke ontboezemingen voorkwam.
Groot gelijk hadden Herodias en de markies, dat zij, om zich voor erger dan
zelf-spot te behoeden, Herodes uit het gammele kermisspul adopteerden, en hem
vergenoegd binnenleidden in het stilgeworden Huis Arke, nieuwsgierig wat hij er
wel van zeggen zou. Bovendien verlosten zij daardoor Herodes uit het cachot onder
den toren.... Geen exploten meer! Herodes slikte even, en lekte toen bescheiden aan
's markiezen laarzen, en zacht snoof hij even langs Herodias' pennen. Hij was meer
dan in zijn schik: hij voelde zich diep erkentelijk. En stamelde dadelijk verlegene
verontschuldigingen over zijn leelijk-loopen. ‘Jaja, hij had indertijd niet alleen zijn
tanden, doch ook zijn nagels moeten offeren op het wreede altaar der rondreizende
kermisspeulderij..., en nu te mogen kuieren naast een witte gravinnenpauwe door
den hof van een markies!’....
's Markiezen tweede vrouwe, - het lag in de lijn harer degelijke kom-af - had het niet
begrepen op Herodes. Vergeefs smeekten haar zijn hartbrekende oogen.
De beer moest in een hok, vlak na het inmetselen van de laatste zerk. Herodias en
de markies verzetten zich schuchter, maar werden toen veroordeeld de uitvoering
van het wreede vonnis in al haar fazen bij te wonen. Zij deden het, en sterkten Herodes
met hun oprechte droefenis.
Daarna werd Herodias gestraft voor haar schuchtere poging tot verzet. Geduld zou
zij worden, meer niet. Tot de zerkenpoorthaag, decreteerde Coba-van-den-koster,
tweede markiezinne van het roemruchte Huis Arke, - verder beslist niet, mocht
Herodias voortaan stappen. Hooghartig onderwierp de gravinnenpauwe zich aan dat
dwaze gebod; zij zou er wel iets op vinden!....: telkenmale, als zij aan de
zerkenpoorthaag kwam, sperde zij haar snavel op z'n wijdst open, en riep zoo
doordringend-schel, dat, waar de markies zich ophield in het Huis of in den aan
Herodias
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verboden voorhof -, als hij Herodias' klaroen vernam, glimlachte hij, stond op, verliet
Coba-, maaltijd-, peinzen, en ging tot de witte pauwe. Meestal kuierden zij gezamelijk
naar den kermis-Herodes. Reeds van verre begonnen diens hartbrekende oogen dan
vochtig te glanzen.... Zij drieën hadden geen geheimen voor elkander. Dus keuvelden
zij, om iets teers te vermijden, vrij-ongedwongen over alles en nog wat. Maar het
dankbaarst waren de oogenblikken die zij wijdden aan vrouwe Jolande en de
goudblonde jaren van het Huis Arke. Omdat Herodes daarvan het minst wist, hoorde
hij dat het liefst. In zijn kermisberenhart betreurde hij het oprecht Jolande niet gekend
te hebben. Maar dat verbloemde hij een beetje, door schuchter tot den markies te
jokken, en, om Herodias tot verder-vertellen te verleiden...: ‘jaja! nu gij er van rept,
meen ik me iets weldadigs te herinneren.... Ja: jong, blond, en vuurblauwe oogen!....
Juist, ja: die vrouwe heeft mij wel eens getroost en met mijn lot verzoend, toen ik
nog “in beslaggenomen”, onder den toren moest zitten, in dat vieze duistere cachot....
Ik herinner me dat haar stem mij mijn lot lichter deed dragen, dan thans het geval is,
nu de nieuwe markiezinne, ach....’
Rechtstreeksche klachten over de huidige markiezinne, ex-Coba van den
Cocciaanschen koster? -: niet één woord, - hoogstens een verachtelijk
schouder-ophalen, een zucht, en een meerzeggend stilzwijgen....
Hooghartig en gelaten droegen Herodias, de markies, en Herodes hun lot. Herodias:
dat zij niet meer onder de zerkenpoorthaag door mocht;
Herodes-met-de-tranende-oogen: dat hij voor een wild beest versleten werd, en achter
tralies vernederd. En de markies aanzag hen beide met den hulpeloozen blik van
iemand, die wel vergiffenis zou willen vragen, maar niet durft....
Kort, doch schoon, leefde de vreugde op na den dood van Coba-van-den-koster,
tweede markiezinne van het eens zoo machtige 's Heeren-Arke-huis. Felle vreugde,
ondanks de pijnlijke bijkomstigheid, dat Coba begraven moest worden op het nauwe
kerkhofje der ongewijde aarde, in een hoek waar zelfs geen gevallen vrouw uit het
kloosterhuis ooit dreigde te komen, en waar evenmin jeneverbesjes stonden geplant.
Och, niet omdat Coba de spruit was van een verwoeden Cocciaan, maar....: ‘laat ons
er het zwijgen nog hardnekkiger toe-doen dan ooit!’ ried de kuische Herodias den
bevrijden Herodes. Hérodias la très séreine wist, dat de soort vrouwen, waartoe
Coba-van-den-koster had behoord, veel verdriet brengen in de brave gezinnen der
gehuwden.
Adeldom obligeert: aan vrouwe Jolande wilde de markies niet één zichtbaren traan
wijden. Hoogstens dwong zijn stem zichzelf naar het heesche te neigen, als hij tot
Herodias sprak van den onbegrijpelijken bloed-gloed in zigeunerliederen, en van
Jolande's vuurblauwe lachoogen.
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De markies zag dan in de verte, en keek soms schuwtjes, even, of Herodias op hem
lette....: gelukkig! ook zij zocht iets in de verte.... Zij moesten zich beiden weer een
houding geven, anders werd het te pijnlijk. ‘Tiens, tiens’, kuchte de markies de
heeschheid uit zijn bedeesde stem weg, ‘zie ik goed?...., krijgt Votre Altesse ook last
van de staar?.... Ja, als wij oude menschen aan de staar gaan souffreeren!’....
Maar aan Coba, de slechts enkele jaren tot een protsige vrouwe van 's Heeren-Arke
te hooggestegene voor wie zelfs de waard uit de kroeg z'n pet niet afnam, - gods
vloek zij haar! - wijdden de markies, Herodias en Herodes niet één zachte gedachte.
En na haar dood was de vreugde groot. En de daden dier vreugde nepen het hart toe.
Met pomp en praal was de bevrijding van Herodes geschied.... Daar trad hij eindelijk
weer naar buiten, door den hof.... De vrijheid!.... De wereld!.... O! de moeskoolhof
was hemelscher dan elke wereld. De zachtgeworden zolen onder zijn sokken prikten
van vreugde en pijn....: n' importe!....; hij kon nu weer langs Herodias' pennen
snuiven!.... Nu keuvelden zij drieën weer ongedwongen, en zij kuierden als voorheen
door den wijden hof, en glimlachten om het roestige rumoer dat uit het ruime stedeke,
als van een soldatenkeuken uit, tot hen omhoogrumoerde.
Maar kostelijk! de matrozenlorre haalde zijn oudste vloeken op, en spoog ze
nijdiger dan ooit in de goudvisschenteil neer!
Hahaho!
O, wat is heerlijker dan een vrijheid, waarin men zich met al z'n leden kan
uitrekken.... Ah!
Herodias, ouder en wijs geworden, stapte weer met herwonnen trots onder de poort
en de zerkenhaag door. En zij stak opzettelijk, telkens wanneer zij dat bestond, de
staartpennen omhoog, ten spot aan de nagedachtenis van Coba-onzaliger. Als ruide
zij, schudde zich Herodias dan de krieuwelingen der herinnering af, brrr!
Om in het gemis van een vrouw te voorzien, en gevoeglijk het zwijgen toe te doen
aan de daden welke de dochter van den verwoeden Cocciaan naar de ongewijde aarde
hadden gebannen, namen Herodias, Herodes en de markies, na rijp beraad, een jongen
ongebreidelden Bernardiner tot zich. En zijn naam was Rhádames.
Rhádames was in 's Heeren-Arke door een jonggehuwd menschenpaar vergeten.
Het had gepleisterd in het holle stadje, wijl door het woeste bruiloftsrijden een rad
van de karos dreigde af te draaien: Rhádames werd aan zijn lot overgelaten par droit
de nonchalance. Ach ja: pas gehuwde jeugd en een jonge hond, die den fieren naam
draagt van Rhádames I,.... zooiets was een kunstmatige menschensamenvoeging
welke god zou scheiden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

275
'n Jolijt, dat het geworden is op het kale Huis Arke! Een vreugd als wachtte men
vrouw Jolande weerom; een blij ademen, als was Coba Cocciana nog-eris doodgegaan!
Nog nooit hadden de reine-claude's zoo'n prijzende bewondering genoten! En nog
nooit was er door zoo'n bont, hoog-internationaal gezelschap keurende aandacht
besteed aan de bloemen en aan de te veelvuldige dinettels: Rhádames, nieuwsgierig
en onstuimig, voorop; Herodes en de markies bedachtzaam volgend; en een tikje
blasée, Herodias achteraan.... Menige anecdote werd opgehaald: Rhádames I leek
wel iemand, dien men zoo spoedig mogelijk in alles inwijden kon.... Jolande...., ay!
haar ros-brandende liedjes.... Jolande die als een murmelend fonteintje neuriede,
wanneer zij uitreed naast een galanten ruiter in wit hertenleder!.... O, de linten, die
aan Jolande's luit hingen, waren elk door een aparte kleur gekust met ongekenden
hartstocht.... Maar welk een teedere hartstocht!....
Coba Cocciana wist van niets dan van leelijke handwerkjes en van zure
digestie-en-ruziewandelingetjes ‘de wallen om’. Olee! die Coba was zuur geweest
- sit venia verbo vero! - zuur als een oprisping.
En gelukkig was er geen derde markiezinne in de maak. Dank-je wel! niets noodig,
zoo'n stoethaspel, die mèt de lakens ook nog slaag en gekijf uitdeelt op het herlevende
Huis der lachende vreugden, het heerlijke, het kale Huis Arke!....
Van enkele rinsche boerenmarmelades, en van nare snijboonen-in-'t-zout wist de
derde vrouwe van Arke, en van ‘aardigheden’ die in een soldaten-kroeg amper
thuishooren. Zij wàs, - ach....
Zij ìs de dikke zuster van den dikken waard uit de kroeg, waar de schildpad van
Quint Ondaatje hangt.
Zeker: zij kan koken een smeuën boerenpot, een steekje naaien, en grove sokken
breien. Ook kan zij landloopers de straat-op gooien. Een harer verdiensten missteedt
zij: in haar jeugd was zij herhaaldelijk.... bijnaslecht geweest; menig cavalerist....,
hm!....
Dat ‘bijna’ van het ‘slechte’ gaf later iets zurigs aan haar volbloedige
wijvencorpulentie, en het gaf een rooddriftig gelaat aan haarzelf. Menschen van
ander maaksel, die werkelijk slecht hebben durven zijn in de volheid van hun
uitbundige hart, juichend, worden nimmer zurig.
De schuwe markies heeft de dikke zuster van den waard gehuwd - haar naam doet
niets ter zake - bij wijze van een onbezonnen zuinigheidsmaatregel, want o! alles
verliep en verslonsde op het Huis der herwonnen vreugden, het eertijds zoo voorname
Huis Arke.
Arke...., waar de eens-zoo-blanke gravinnepauwe grauw werd als een kraai....
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Herodias, sidderend-blanke pauw, waar is de krachtige helheid van je klaroenen
gebleven?....
Voor den markies werd het een nog onverwachter huwelijk dan voor Herodias'
Herodes, en Rhádames.
Voor de derde markiezinne was het huwelijk met den blooden markies nu reeds
lang uitgemaakte zaak. Zij en haar broer, de dikke waard die naar verschaald bier
riekt, waren daartoe van een te verstandig overleg.
Het huwelijk van het onevenwichtige paar, - want dàt waren de reuzelige zuster van
de kroeg en de teedere man van adel, die, na den dood van Jolande, hoogstens tegen
dieren glimlachte - was in de kroeg van Quint Ondaatje reeds een uitgemaakte zaak,
toen Rhádames I ingeruild werd.
De markies had een hond hooren klagen. Wipte met een verlegenheidsuitvlucht
de kroeg binnen. Vond Rhádames I achter een jenevermand, en liefkoosde hem. Toen
kloeg Rhádames niet langer om het gekir zijner in huwelijksroes verwende
meesteresse en om de ongewoon-mildklinkende stem van zijn meester.
De waard monsterde den markies. De dikke zuster gaf een sein, een kuchje. Toen
verkocht de waard aan Rhádames I een trap, en de vette zuster smakte ‘goed zoo!’
Rhádames I vluchtte jankend onder den kreukeligen ouden heer weg. Een
handelsgesprek ontspon zich. Rhádames I werd ingeruild tegen een opgezetten
reiger....
De Pharaïde Rhádames I had een eenvoudige doopceel: de verwende was
verwaarloosd, toen twee dolle vreemde jonggehuwden een ander oord beraamden,
om elkander nieuwe omhelzingen te leeren. De nerveuze armen om elkanders middel
geklemd, waren zij de herstelde karos ingehupt. ‘Toeter’, riep de jonge man den
posthoornist toe. ‘Ja, hard rijden!’, zong de jonge vrouw en beefde. ‘Dat de vonken
d'ruit vliegen, allé!’, beval de jonge man, en trok zijn vrouwe wild tot zich. Zij zuchtte
met stootenden adem.
Tatetterend bolderde de karos weg. Zweeg pas achter een horizon, die men, van
's Heeren-Arke uit, niet meer zien kon.
Rhádames I had ze - verachting spatte uit zijn oogen - kalm laten trekken: ‘bah’.
Hij wist zich te goed voor jonggehuwdenstoeihond of derde bij een schaamteloos
spel van twee.
De dikke waard verkocht hem een trap, zeer tot welgevallen van de paars-dikke
zuster, van wie alle kansen om met den markies in relatie te treden aanmerkelijk
waren gedaald sinds zij met natte dweilen had geslagen naar de schichtige
zolderingzwaluwen.
En Rhádames I vluchtte bij den teederen man-van-adel, likte bevend
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diens ranke handen.... Voor een opgezetten reiger - een reiger is een edele vogel! werd Rhádames I ingeruild.
Herodias bleek buitengewoon gepleizierd. Rhádames ringeloorde Herodes met
de-hartbrekende-oogen, beet hem in de slappe ooren, en hield, louter van pleizier,
veel denkbeeldige dieven verre van het leeggestolen Huis Arke. Maar ook hij kon
het niet verhinderen, dat de markies met den dag een armtieriger tobber werd en, van
een onbewaakt oogenblik af, schuchter-eerbiedig naar de kroeg begon te sluipen,
zoogenaamd om zuinigheidshalve in de ‘Quint Ondaatje’ te gaan eten....
De vreugde verbleekte geheel, toen de markies dwaas-vroeg in den middag naar
de kroeg begon te gaan als een stamgast met dure verplichtingen. Achter het dichte
zerkenhek treurden Herodias, Herodes en Rhádames I naar hem uit....
Zij snoven omzichtig aan zijn kleeren, als hij teruggewankeld kwam; zij
verbleekten, ziende zijn iets te rooden neus. Dan begrepen zij, dat de vette booze
zuster van den waard, - ‘het wijf met de reuzelharen’ hoonde Rhádames I stil voor
zich heen -, spoedig het huishoudschort zou dragen op Arke.
Arke....: het Huis met de steenen poedelleeuwen.
Olee!....: tóch een trotsch huis, dat kale Arke!
Kort daarna kwam de markies lichtelijk aangeschoten het zerkenhek binnengewankeld.
Hij neuriede. Brokstukken van zigeunerliedjes wapperden door zijn heete keel, maar
ontvluchtten aan zijn stem: ze waren te wild, en eens te schoon gezongen door Jolande.
Herodias, Herodes en Rhádames I schaamden zich en slopen heen: de markies riekte
naar de foezel uit de Quint Ondaatje. En Rhádames vloekte, want hij herkende nog
een anderen geur...., reuzel....
Nog geen maand later, sjouwde de vermoeide grijze markies, hoogadellijke witkiel,
eigenhandig een bol-volle mand het Huis Arke binnen.
En geen twee maanden later druilde Herodes, nu achter dubbele tralies in het hok
van Coba; Herodias kwam niet meer door den boomgaard: zij kon haar markies niet
meer roepen wilde zij geen puts vatenwater over zich heen krijgen. En Rhádames
lag aan een ketting gesnoerd in den roestigen regen. Want hij had de derde
markiezinne van 's Heeren-Arke in de uitdagende kuiten gebeten, toen zij, kirrend,
met een volvet en toch-zurig lachje den markies aan zijn mooie knevels trok. Wijl
hij moedig naar voren gesprongen was, Rhádames, om zijn plicht te doen, kwam hij
aan een te korten ketting te liggen, - in den regen.
De markies schoor zich omzichtig de trotsche Fransche knevels af, en besteedde
veel tijd aan het voederen der sire-lijke dieren....
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Rhádames werd getroost met aparte streeltjes achter het oor. ‘Eh!, mon admirable
ami!’, lachte de markies hem liefkoozend toe, ‘zijt gij de hond-der-honden van gansch
's Heeren-Arke?!.... Wat is het?, caro mio, zijn wij voorgoed aan lager wal?.... Eh
bien, daarom niet getreurd!.... Cheer up, old noble-man, want luister: volgende week
gaat, naar alle hopelijkheid, de markiezinne op reis. Dan, savez-vous, is er veemarkt
in Alten, veemarkt en ganzenknuppelen.... Herodias en ik zullen de sleutels van je
kettingslot veroveren, hoor: diefstal om bestwil.... Geduld geoefend, mon fils.... kijk
nu maar niet zoo ongeloovig.... ofschoon -, ik kan me die ongeloovigheid best
indenken, want hebben ooit mannen van blauwen bloede in roestiger ketenen geslagen
gelegen dan gij en ik?.... Uw lot geeft het mijne weinig toe, om van onzen hoogen
vriend Herodes maar te zwijgen.... Zeker, zeker: wij zullen uw groeten aan Herodes
overbrengen!’....
Verveeld sukkelde Herodias mede, pikte zoo nu en dan een luizig pennetje uit.
Waren die grauwe kale pennetjes eens witter geweest dan de blinkendste sneeuw?....
Ach?.... Wanneer?.... In de dagen van Jolande, la marquise blonde en dentelles de
noces?....
Wie?.... Wat?.... Is er wel ooit op een schamel huis als het onredbare Arke een
vrouwe Jolande geweest?....
Achter dubbele traliën lag een vervuilde beer grijs te worden:
Herodes-met-de-gebroken-oogen. Zijn strompelende denken mijmerde over den
ingesoesden tijd, die toch nog beter geweest was dan deze van vernederingen zoo
overvolle. Beter, al had men hem toen, voor hij moest leeren dansen bij een schorre
harmonica, zijn hoektanden uitgetrokken met dezelfde nijptang, waarmede men hem
zijn nagels uit de teenen had genepen. Slechts kermisspullebazen, harmonica's en
nijptangen haatte hij. Alle andere wezens lagen hem na aan zijn groot- en lankmoedige
hart. En van Herodias, Rhádames en den markies hield hij zielsmedelijdend veel....
Thans raasde er een vrouw op Arke, als ware het hooge Huis een vestingkroeg.
Zij smeet Herodes-met-de-gebroken oogen met aardappelschillen.. Mon dieu! welk
een omlaaggaanden tijd doorhuiveren wij toch: een halfzachte kroegmadam zwaait
den pook op het in roemzuchtigheid verstarde Huis Arke.... Om beurten scheldt
Herodes zacht terug, als de aardappelschillen hem om de ooren vliegen, tot de derde
markiezinne van Arke, dat zij is een ‘spullebaas’, een ‘nijptang’, een ‘harmonica’....
Elken morgen weer ontroerde den markies van 's Heeren-Arke het gebrokene in
Herodes' oogen. ‘Marquis de mon coeur’, waagde Herodias wel eens schuchter op
te merken, ‘gij en Herodes hebt dezelfde oogen!’ Dan zeide soms de markies: ‘met
uw verlof, souffreert gij zelf niet aan de staar?’ en weemoedig glimlachten zij alle
drie, ieder tegen iets anders....
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Bang dat Herodias misschien ook nog zou ontdekken, dat Herodes en de markies
elkander in tandeloosheid de loef trachtten af te steken, boog de oude lieve man zich
diep langs de tralies voorover, en aaide den vergrijsden beer langs den pluizigen
bef.... Dat het niet frisch rook in het paleis van Herodes....: tja, er zijn wel meer
paleizen, waar een luchtje hangt! - ‘Wij worden oud,’ troostte de markies, en ging
op z'n knieën liggen voor de tralies, ‘mondieu! wat zijn wij kaal en grijs! Is er wel
iets, dat ons troosten kan?.... Allicht volgende week, sire!.... Spits uw aandacht: de
volgende week gaat de derde markiezinne van 's Heeren-Arke uit ganzenknuppelen,
en dan zijn wij, vorstelijkheden, weer 'ns onder ons. Zullen we dan aan den wandel
gaan? Alle veranderingen in oogenschouw nemen? Gij zult onze vroegere lusthoven
niet herkennen, zooveel als er gewijzigd is! Panta rei, zult gij wel zeggen, panta rei....
Om u een voorbeeld te noemen: het Rosarium van weleer is ook al moeskoolveld
geworden.... Horribel eten, moeskool!.... De markiezinne smakt weliswaar met haar
lang niet onbevallige tong, als zij droomt van smeuë moeskool met spek....
Affreus,.... spek!.... Wie het Rosarium omgespit heeft, vraagt gij mij....; wel: de
broeder der markiezinne, de waard uit de kroeg. En ik? ik had mij niet te verzetten,
en heb mest mogen kruien!.... Bah?.... och, hm.... En ook de prieelen zijn geslecht:
daar stalt mijn zwager, de dikke waard, z'n zwarte varkens. Eh! wat zullen die zwijnen
schrikken van u, Herodes, en van Rhádames, en van de statigheid van onze
Herodias,.... hoewel zij heeft een benauwd kuchje gekregen.... Van mij weigeren zij
te schrikken, die varkens: ik ben maar een arme uit-den-tijdsche markies, en zij zijn
dé zwijnen van Sjeernark, dé zwijnen van de toekomst.... Ach, wat zijn wij daarbij
schamel en mager, en hoe oudbakken is onze geest!.... Maar komaan: hoe waren wij
eertijds, toen het leven nog als een toekomst voor ons lag? Gij, Herodes schitterdet
op kermisspullen, en ik liep rond in wit hertenleder.... Ay! in die dagen wist ik van
geen rooden neus.... gelijk thans.... Bah! mijn zwager schenkt mij een toxicante
foezel....”
De waard, in dien voortdurend halfbeschonken toestand welken zijn ambt vereischt
wil het naar waarde en waardigheid vervuld worden -, 's markiezen zwager met het
vieze hemd uit den pilobroek, is een geslepen man-mensch, al dampt de stank van
de kleverige tapkast in zijn adem.
Als de feest-veemarkt te Alten gehouden wordt, laat hij door een omroeper
rondjeuzelen, dat ‘wie genoeg heeft van het vee, en moe is van het ganzenknuppelen,
maar de beenen moet oppakken en naar de slottuin van Sjeernark moet tijgen, alwaar
te zien zijn voor de manne-menschen een berucht verscheurend beest, de beer Herodes
-, voor de vrouw-
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menschen een witte pauwkip die voor drie cent d'r staart laat staan, mits vooraffe
betaling -, en een hond, die in z'n goede dagen wel honderd kinderen had gered op
de Sinte Benarduspiek in Amerika, opbrengst waarvan besteed zal worden voor een
liefdadig doel, en bier met scharren zijn er ook te bekomen....’
Jammer alleen, dat de lade van het liefdadige doel zich bevindt in de tapkast van
de kroeg, waar de schildpad van Quint Ondaatje hangt.
Onder de zerkenpoort zit hij, de waard, breed-uit, en int de toegangsgelden. Een oud,
verbaasd en kreukelig man in een tot op den naad versleten groene pandjesjas, hoort
zich voortdurend toebrullen ‘zich wat te haasten’. ‘Zwager! loop wat an!; - zwager!
een scheppie d'rop! De mensche kenne nie wachte; ze geve d'rlui cente nie voor niks,
allé!’
Uit al zijn brave macht sjouwt de markies van 'sHeeren-Arke bier aan uit de bolle
vaten welke er buiken in de oprijlaan, - bier voor de slenterboeren die pruimsop
spugen naar den tandeloozen Herodes, - bier voor de uitgelaten boerinnen, die kittels
schoppen naar de oude witte Herodias, wijl ze geen staart meer heeft om te laten
staan.... Familie van de markiezinne wil, dat de markies de klanten niet laat wachten,
want het loopt druk van veemarktboeren. De feitelijke veedag is voorbij: alle
beschikbare ganzen zijn tot een morsdoode pap geknuppeld; ach, alle dagen gaan
voorbij....
Net neemt de waard zijn vunzige vet-pet van den poedelleeuw aan de poort - het
is zoel geweest, en het bier was lauw! - als zijn zuster, de luidruchtige markiezinne,
amper weergekeerd van het gloriante ganzen-knuppelen, komt aangillen, op den
bekoorlijken breeden voet gevolgd door een paar amechtige varkens, zwarte vieze
zwijnen, en enkele hotsebotsende leeggezopen biervaten.
De derde markiezinne van 's Heeren-Arke, broer waard, de recette van het
beestenspul op het hooge Huis, en de ledige vaten feestbier: het rolt alles hals over
kop, onthutst, het gapend-verbaasde vestinkje in.
Dicht valt, met een knal, het hek van de zerkenpoort. Een bolvolle rieten mand
ploft eroverheen, het laatste biervat ijlings achterna....
Achter het dichte hek lacht en holeet fiere vreugd. Herodias, Herodes, Rhádames,
de markies, en god hadden elkaar aangezien: een plotselinge vonk...., kettingen en
sloten braken, en te lang gedulde smaad moest uit alle macht beenen maken zou hij
den laatsten afgedropen dronken veemarktboer nog inhalen. Geen macht, hoe grof
ook, overheerscht durend hoogheid van geest.. Het Huis Arke heeft zijn laatste
markiezinne geloosd.. Laat haar lawaaien in de kroeg van Quint Ondaatje, als zij
wil!....
Fleurig en neuriënd gaat 's morgens de markies van 's Heeren-Arke:
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rond door het schamele Huis en den nog schameler hof. In den strot van een
meedeinenden Bernardiner, geboren een Rhádames de Eerste, gromt telkens zooiets
als een blij blafje. Grootsch in vervallen majesteit zet de gravinnepauwe Herodias
haar drie-vier pluizige staartresten op, en zooals zij éens fier klaroende, kokhalst zij
nu. Maar zij heeft gelijk, te denken, heel trotsch, dat men haar laatdunkende
schreeuwen wel hooren moét in het afgedankte stadje, en dat men er dan huivert, tot
in de kroeg toe.. Zij hoeft niet te weten, dat men hoont: ‘Hoor die kale kip 'ns!
hahaha!’..
Herodes, ach Herodes is te oud geworden voor eenig uiterlijk vertoon. Het
hartbrekende van zijn oogen is voorgoed gebroken. Eén trots helpt hem over de
bezwaren van zijn ouderdom heen: dat hij door als verscheurendst beest van Europa
mee te sjokken op zijn zeere sokken, de zwijnen en de derde markiezinne van Arke
heeft geholpen te verjagen. Dat is al véél, als men geen tanden meer heeft en geen
nagels! Zoo oud is hij, dat hij zelfs Rhádames niet meer benijdt -, Rhádames, die
bijna in der markiezinne uitdagende kuiten bleef hangen, maar zich verslikte in
kortademigheid en iets wat tegenwoordig aldoor uit zijn bek druipt....
Teeder leeft de markies van 's Heeren-Arke verder, - in zorgen, want hij weet niet
meer wat bemiddeld-zijn beteekent, en hij moet hooge weeldebelasting opbrengen.
Nietwaar? hij is immers een kasteelheer!
Jammer alleen, dat de derde, de afgedankte markiezinne, meent iederen dag luide
te moeten smalen op ‘schorum volk, dat op kasteelen woont, te kaal is om een hemd
voor 't gat te dragen, en in d'r lui groozigheid meent een fatsoendelijk burgerpersoon
naar het leven te mogen staan en te koeieneeren met wilde beesten’. Heel het gammele
stadje weergalmt van haar woede, en zet meewarig de handen in de zij ‘Bèlle bélle-bel!’..
De vereenzaamde papegaai, ex-matrozenlorre, is de andere dieren voorgegaan naar
de eeuwigheid. Van strammigheid kon zij op een goeden avond haar stok boven de
goudvisschenteil niet meer beklimmen, viel sputterend bij de goudvischen, en was
verscheiden.
Herodias werd kil bij die tijding. Dacht aan eigen dood, en aan te weinig gegeven
menschenliefde. Herodias voelde berouw....
In een mild overleg met den markies kwamen zij beiden tot de oplossing, dat, waar
weinig en armoede is, god geboden heeft te deelen tot er nog minder is dan niets.
Daarom: er zou worden overgegaan tot adoptatie op grooter schaal.... Jeugd en frisch
bloed op Arke!.... Holee! frisch bloed!....
Herodes is blind geworden, en moet zich tevreden stellen met luisteren. Hij knabbelt
met zijn droge kaken niets dan tamme moeskool en sla. Och, is voedzaam!
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Na het compromis van den markies met Herodias, zorgen de zwaluwen er voor, dat
de majesteitelijke pauw - ja, het is schande: over Herodias wordt in het benauwde
vestetje steeds kwaadaardiger gehoond als ‘die ouë rotkip’ -, het met den dag drukker
krijgt. Het gaat haar moeilijk af: zij heeft nu onloochenbaar de staar, en o! die
kortademigheid!.... Want wat de ‘heer’ nu weer opgeraapt heeft, daar-achter den
lawaaimo-molen, o! Een gestrikt halfverlamd waterhoen, een paar vermolmde
ongemanierde kalkoenen en.... Hahoha! frisch bloed!
En voor een bed bieten heeft de markies, wederom bij een over de grens geweken
kermisspul, ingeruild een witte raaf, die ontoelaatbaar scheelziet en desondanks de
gave der voorspelling bezit. Iederen Zondagmorgen wordt zijn afgebladderde snavel
bijgelakt.
Rhádames is dol-nieuwsgierig, voor zoover zijn delicate gezondheid hem toestaat o!, hij heeft geleden van het vastgemeerd liggen in den regen! -, naar een wolvenpaar,
dat in het vroegere Rosarium zijn intrek zal nemen.... Naar verluidt heet het mannetje
Napoleon. Hij moet zoo slap in de lendenen zijn, dat de hulp van Joséphine noodig
is, zoowel bij het opstaan als bij het ter ruste-gaan. Fijne dunne markiezenpooten
schijnen die stramme wolven te hebben, en de markies van Arke kreeg een brok in
de keel, toen hij zag, hoe Napoleon en Joséphine elkander hielpen met bevende grijze
snoeten....
Met den dag vervalt het Huis Arke, meer en meer.
Met den dag worden leven en dood er inniger, iets wat den meesten kasteelen
vreemd is.
Die innigheid, zij is 's markiezen adel zelf, - de onsterfelijkste adel: die van zijn
teedere ziel.
Uxori meae.
Mont-Ferland, 12/9 '22.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Jac. van Looy, Jaap, Amsterdam, S.L. van Looy, 1923.
Jaapje dus, ons aller Jaapje, was toch niét doodgegaan, 't Stónd er ook niet zoo direct.
Maar 't had er toch wel veel van.... Herleefd is hij, eerst in den Nieuwen Gids - maar
een tijdschriftbestaan is nog maar een half bestaan; nu prijkt de nobele naam
triomfantelijk op een eigen boek; Jaapje is herleefd als Jaap - Jaap, de halfwas, die,
nog van het weeshuis uit, op een drukkerij in de leer gaat, en later bij een huis- en
rijtuigschilder; al zijn merkwaardige ondervindingen vindt ge hier beschreven....
En, ja, m'n lieve menschen, wat zal ik daar nu verder nog gewichtig over gaan
uitpakken? Jelie leest het immers allemaal zelf. Ik geloof dat - enkele maanden na
de verschijning - de uitgever al aan den vierden of vijfden druk toe is. Wat valt er
nog ‘aan te kondigen’ aan zulk een boek! En ‘critiseeren?’ Och, maar critiseeren!
Wie critiseerde eigenlijk óóit Van Looy? Men kan immers even goed een boom
critiseeren, of een roos, of een rivier.... Leest nu maar. Geniet maar, lieve menschen.
En laten wij mekaar nu en dan maar eens toelachen of een knipoogje geven.
Want daar is, van mijn kant beschouwd, wel een klein beetje reden voor. Het zal
nu een goede twintig jaar geleden zijn, dat ik voor het eerst over Van Looy schreef.
Ik beweerde toen o.a..... nee-neen, ik beweerde niets, ik juichte alleen maar. Het was
naar aanleiding van ‘Feesten.’ Ik juichte, halfdronken van vreugde; ik riep uit, dat
Van Looy een standbeeld moest hebben, op den Dam, in plaats van
Mietje-met-de-ééne-arm, die daar toen nog stond. En gij, lezer, meesmuilde.
Tenminste voor zoover gij toen al op den leeftijd waart om te kunnen meesmuilen.
Een van mijn beste vrienden, een litteraire geest, haalde zelfs zijn schouders op.
Bromde: ‘ik lees je dingies anders altijd graag, maar zóó iets....! Hoe haal je 't in je
hoofd? Een standbeeld voor iemand die een bundel schetsen heeft geschreven!’
Die litteraire vriend van mij, hij zal het nu óók wel weten, dat Van Looy's Feesten
door verscheiden ‘kenners’ als het schoonste nederlandsche proza-boek wordt
beschouwd. Dat is wat ánders dan ‘bundeltje schetsjes!’ Ja, 't is gek, en nu ben ik
juist van mijn standbeeld af. Om standbeelden geef ik nu niets meer! Eigenlijk, beste
vrienden, was dat toentertijd ook maar ‘so eine Redensart’ - om met Tony
Buddenbrook te spreken.
Maar we hadden het nu over Jaap, zult ge opmerken. Ik zal het u dan maar zeggen:
die dit mooie nieuwe boek heeft geschreven is nog altijd dezelfde Jac. van Looy, die
de heerlijke Feesten schreef, Denk daar maar eens over, b.v. als ge het vierde
hoofdstuk leest: Zondag, of het zevende: Vastenavond. En, áls ge het vinden kunt,
sla dan dat oude
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artikeltje van mij nog eens op. Het staat in Tak's Kroniek, ik meen van 1903. Eens
kijken of gij dan nog altijd meesmuilt, of uw schouders schokt. Overigens heeft het
mij nooit veel kunnen schelen, gelijk te hebben...
H.R.

Ina Boudier - Bakker, Blijde Geboorte, een bundel Kerstvertellingen,
Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, zonder jaartal.
Kerstvertellingen.... Zoo blijmoedig als die van Dickens zijn ze niet. En ook niet zoo
sprankelend van geestigheid, noch zoo stichtelijk van bedoeling, geloof ik. Geen
geestverschijningen, geen plumpudding. Dat Kerstmis erbij te pas komt - nu ja,
Kerstmis wekt gedachten van welwillendheid en menschenliefde, van ‘in menschen
een welbehagen.’ En dát, met al de afkeer van het tegenovergestelde erbij, is de geest
van Ina Bakker.
Zij houdt van kinderen, zij houdt van menschen - doordat zij kinderen zoo goed
begrijpt en zelf zoo ten volle en naar alle richtingen mensch is - maar zij houdt van
ze op een heel bizondere, heel onsentimenteele manier. Ziehier nu eens werkelijk
een mensch - van hoevelen wordt het beweerd! - die van andere menschen houdt
met al hun menschelijkheden, hun misstappen, hun gebreken desnoods - als het maar
geen gebrek aan liefde is! Omdat menschelijkheid haar boven braafheid gaat, en de
liefde het eenige, het ál is. Kinderen, die brutaal en onhebbelijk worden.... uit
onbegrepen liefdedorst; andere kinderen die in onuitzegbare angsten leven en zoo
blij zijn als die eensklaps worden weggenomen; oude, eenvoudige menschen, die in
stilte veel geleden hebben, en daarom zoo goed begrijpen kunnen, wat een ander in
zwijgen lijden kan; en verder nog.... och, alle andere eenzamen, in wier leven een
honger is, een tekort aan liefde, aan teederheid vooral, maar ook wel aan begrip en
medegevoel.... altijd komen ze terug in Ina Boudiers vertelseltjes... Zeker, in haar
romans ook, maar toch.... nu ja, laat het onberedeneerd zijn, maar vandaag, nu ik dit
boek pas gelezen heb, wil ik niet weten, van haar noch van anderer dikke romans,
en alleen maar erg houden van deze allerliefste kleine vertelseltjes...
Zij heeft het geheim ervan. Want een geheim is het. Een geheim.... dat zij natuurlijk
ook niet zou kunnen meedeelen, al wou ze het nog zoo graag. Ontmoet zij of verzint
zij deze gevalletjes? Ik weet het niet. Zij weet het zelf waarschijnlijk ook niet. Zooals
een ander een anecdote vertelt, maar dan een zelfgevonden anecdote - zoo vertelt zij
haar gevalletjes; ze verzinnend misschien wel onder het vertellen door, zooals
sommigen een verhaal verzinnen kunnen als een kind erom gevraagd heeft. Maar
het mooie is dit: onder dat vertellen door, ongemerkt - ge voelt niet waar het begint
- heft zij ze op, en zie, plotseling zijn het geen gevallen meer, maar bouwseltjes van
gevoel, en.... bij al hun soms waarlijk primitieve schrijfwijze.... net zoo mooi als een
mooi gedicht! En zoo is het me ge-
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beurd, dat ik, onmiddellijk na lezing van zoo'n brokje-Ina-Boudier, in mij zelf hoorde
zeggen, met Boutens' stem:
‘En alleen is leven leven
Als het tot den dood ontroert’.

H.R.

A. van Collem, Opstandige Liederen. Bussum, van Dishoeck, '19.
Naast Henriëtte Roland Holst, op den drempel der moderne Hollandsche revolutionaire
lyriek, met zijne Opstandige Liederen, staat voortaan A. van Collem, de dichter van
den socialen haat, in wien belichaamd de schrei naar de groote Revolutie:
Machtig zal Uw voetstap langs de straten
Klinken, zeggend d' ouden tijd vaarwel
En verschrikt opheffen de gelaten
Zullen onze meesters, bij dit spel.
Dreunen zal de aarde, van de drommen
Mannen die helsch luid oproeren gaan
Spraakbegiftigd worden de eens stommen
Dooven hebben Vrijheids woord verstaan....

Het is eigenaardig - maar toen ik dezen bundel gelezen, later nog herlezen, en
menigmaal bepeinsd had.... vanwaar kwam opeens de herinnering van een dichterstem
gelijk deze? Kwam zij niet van de Fransche revolutie, toen Chénier in Calas de religie
der menschelijkheid verkondigde:
Den mensch liefhebben en den arme bijstaan
Is religie, des Rechts een en al,
Het heilige gebod, van God gegeven:
Waarachtige Godsdienst - zie! 't is Menschendienst!

Want de schrei naar menschelijkheid, de roep om eene wereld vervuld van schoone
menschelijkheid - is dat niet eigenlijk het karakter van deze gedichten? Hier wordt
verheerlijkt de revolutie en het communisme, en brandt de vurigheid van het lied
den proletaren elke slaafschheid uit de ziel - slaafschheid die onteert en al het
menschelijke verdorren doet.
Behalve de roep om menschelijkheid echter is hier ook de zekerheid van haar
eindelijk komen. En gelijk Chénier in zijn Chant du départ zong.
De zege zingt en opent ons de poorten
De Vrijheid leidt weer onzen tred,

aldus zingt van Collem:
Ziet aan den mensch, den werker van weleer
Hij is gezalfd, gekroond en uitgeroepen
Door alle volkeren, door alle groepen,
Nu zijn geen slaven en geen meesters meer;
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In kleur vergaat de nevel, die men zag,
Over de aarde vlamt een nieuwe dag!

Van Collem's wezen, blijkens deze liederen, wortelt in het innerlijk gezicht der
revolutie; en onafgelaten, bij het lezen, hooren wij daarom de stem en het rhythme
van den verwachten tijd der vervulling, waarvan hij droomt. Hier is reeds afgerekend
met het huidige! Afgerekend met de burgerlijke samenleving, met de heerschzucht
der bezitters, met knechtschap en ellende-van-nu, want de droom werd zekerheid in
Het alom lichtend communisme, dat
Nu is de aether waarin alle wonen,
Waarheen wij reiken in ons hoog bestaan
Zooals een boom zich heenrekt naar het licht.

En toch - neen, van Collem is geen overwinnaar! Nòg geen overwinnaar! In deze
wel zeer menschelijke liederen van vaak roerend-innige menschclijkheid is nog te
veel het ironische - en is het ironische niet het tragische? Is er ironie in den kunstenaar
die het leven overwon? Het is nog te vroeg voor den triomph! Onmiskenbaar is hier
die hoogere reinheid welke allen apostels der toekomst immanent geweest is - even
onmiskenbaar echter is hier het leven niet overwonnen: een schoonbewogen
dichtergemoed staat midden in de levensworsteling - en schooner dan in den glans
van brandenden hoogmoed die reeds het Einde en de Zege weet, is hij in de bescheiden
straling zijner diep-innige kleine-menschelijkheid:
Wanneer ik tusschen twee drommen ga,
Proletariaat, armoedig, langs de keien
Der kleurenprachtige, grijze grachtenstad,
Waarlangs geboomt' zijn kandelaars opheft,Als een beveiligde voel ik mij tusschen u.
Gij gaat als opgeheven droomen naast mij om;
Ieder der uwen is een droom van mij,
Een droomer uit mijn binnenst' uitgestegen
Tot wien ik opzie vol verwondering;
Ieder der uwen is een gaande vlam;
Tesamen zijt gij als een laaiend vuur.
Ieder der uwen is het algeheel.
En ik, een niet verbrande in dit bosch
Van gaande vlammen, - vlammend ga ik om
En voor mijn oogen wordt mijn kleurenstad
Onwezenlijk, haar huizen wankel en haar hemel laag.
De vormers van de schoonheid hebben mij gevangen....

Dit is waarschijnlijk het wezenlijkst.... Van Collem!.
D.TH.J.
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Chr. A. Klaver - Oudshoorn, De Wegerinks, Laren, A.J. Schoonderbeek,
zonder jaartal.
Dit boek is een ‘cri de coeur’ Zulk een hartekreet kàn soms vanzelve litteratuur zijn,
zonder dat de bedoeling tot het maken van iets kunst-zinnig-schoons in het spel was.
Volheid van overtuiging, liefde, hartstocht, zij kunnen een ziel in beweging zetten
en in deze beweging kan het schoone als vanzelve ontstaan, doordat, in de ziel, ook
de andere factoren, die voor het kunstwerk noodig zijn, aanwezig waren - zij het
onbewust. Een enkele maal komt zulk een gelukkige toevalligheid voor. Het doel is:
getuigen, doch door de harmonische ontwikkeling van den ganschen geest wordt dit
getuigen tot wijsheid en schoonheid.
Emerson zeide: ‘Er bestaat een zekere kracht om bijzonderheden te regelen en in
overeenstemming met elkander te brengen, waarvan de oorsprong alleen kan liggen
in het besef dat men heeft van hun geheele samenhang.’ Dat is de macht die groote
kunstenaars bezitten - kleinere talenten zondigen zeer snel tegen deze eisch; - zij die,
zonder veel aanleg, alleen van een bepaald en beperkt levensgevoel willen spreken,
geven meest duidelijk blijk dat juist het begrip van ‘samenhang’ hun ontbreekt.
‘Samenhang’, niet die welke de onderlinge factoren van rhythme en schoonheid
tot harmonie brengt alléén, of die der psychologie, die aan al het noodige de juiste
plaats verleent, doch samenhang in dien zin, dat er een kracht bestaat welke de
levensverschijnselen ziet in het verband van orde en van tijd, - van eeuwigheid. Waar
naar die samenhang gezien wordt, ontstaat ook vanzelve de drang in het werk een
spiegel te zien, een bééld van die orde en van die eeuwigheid. Het harmonische dringt
dan als levenssap in de aderen van het kunstwerk, brengt evenwicht en glans, brengt
statigheid en rust. Deze ‘samenhang’ is het kenmerk van het groote; bij het kleine
ontbreekt zij.
Samenhang is ook beheerschen, daar de dingen des levens tegen den horizont van
eeuwigheid altijd rustiger worden gezien. Bij het boek ‘van het wondere ambt’ dat
wij hier voor ons hebben is hoogere beheersching afwezig, het gevoel is te zeer
sentimentaliteit geworden, het gevalletje te zeer verdramatiseerd - het is alles te zéér
bewogen en te klein. Een aanklacht is het tegen de slechte maatschappelijke positie
van den predikant, een klacht van een gevoelige vrouw die, in betere omstandigheden
opgegroeid, niet blijkt opgewassen tegen de ‘fatsoenlijke armoede’ die dit ambt
noodgedwongen met zich mee brengt, Een lieve vrouw die veel van haar man houdt,
hem ziet als herder, als ‘pastor’, als geroepene, maar die in haar kracht geknauwd
wordt door de ontgoochelingen - ideëele en materieele, die het ambt met zich
meebrengt. Worden de illusies, het ambt betreffend niet wat te poeslief, te zoetelijk
gevoeld - en te rose uitgebeeld éérst, worden de teleurstellingen daarná niet wat al
te snel als fnuikend beschouwd?

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

288
Hoe het zij, er is hier stellig een te veel en een te weinig. De stijl is gebrekkig, de
compositie dilettantisch - een samenraapsel van dagboekbladeren, brieven,
beschrijvingen en, als gedichten neergeschreven, door open lijnen gescheiden
overpeinzingen. Toch treft wel het menschelijke, het oprechte, zij het overgevoelige,
het tevens ook teêr-gevoelde van deze geschiedenis. Maar het teergevoelige is zelden
op-zich-zelf iets dat waarborg geeft, dat schoonheid, en het geheimzinnig trillende
van zich meê-deelend leven, ontstaan kan in kunst.
Gevoeligheid in het leven wordt, wanneer zij dilettantisch is uitgedrukt, dikwijls
tot sentimentaliteit of weekheid in kunst en zoo ook kunnen de ontroeringen van
deze predikantsvrouw niet dan vagelijk treffen met gedachten van: ach ja, zoo is het
- die toestanden zijn wel treurig enz., enz.... Want ‘Anneke’, het blonde vrouwtje,
met zooveel liefde en verwachting het leven naast haar man begonnen, kan met het
huishoudgeld niet toe komen, ziet hoe zij ‘eronder’ geraakt door tobbende gedachten
over den dag van morgen - ziet haar eigen nedergang, vecht er tegen en wordt ten
slotte toch zenuwziek.
Wat er in vroegere eeuwen met vrouwen die in gelijksoortige omstandigheden
verkeerden gebeurde, weten wij niet, maar nu worden zij steêvast zenuwziek. De
verwendheid heeft ons ondermijnd, maar meer nog komt het verval van innerlijke
krachten door het onvermogen de levensverschijnselen in groot verband te zien. Wie
terugleeft in de verschijningen der vroegere eeuwen, krijgt het gevoel dat de
beteekenis van noodlot en smart beter begrepen werden, zij het onbewust. Er werd
minder naar het ‘waarom’ gevraagd, leed minder beschouwd als een persoonlijk
onrecht, meer gezien als deel-van-het-leven dat verwerkt diende te worden en
beheerscht.
Moderne vrouwtjes kan het leed ziekelijk maken, hoezeer zij, eerlijk, strijden om
het te bemeesteren. Dit vrouwtje kan het niet aan, zij kan het alleen maar dragen,
indien de toekomst beter belooft. Het ‘geestelijke’ heeft zij gezocht, doch zij voelt
zich die winst ontglippen in den strijd om het bestaan. Daarom moet er een modus
gevonden worden. Haar man geeft het wondere ambt op, hij brengt een liefdesoffer
terwille van vrouw en kinderen en accepteert een beter gesalarieerde betrekking bij
zijn schoonvader.
De belangrijkste figuur uit het boek is de moeder van den predikant. Dit stille,
waardige figuurtje heeft een achtergrond. Haar brieven aan Annie, tijdens haar ziekte,
waarin van hart tot hart, van vrouw tot vrouw, gesproken wordt - zijn van een zuivere
en directe menschelijkheid.
Daaruit spreekt ‘de Moeder’ zooals zij ten alle tijde is - gevend vanuit een nooit
uitgeputte bron. Zij spreekt met de stem der liefde; zij die z i e t tracht te redden door
het eigen hart open te leggen - het diepst van het hart, dat in kuischheid gesloten
bleef tot het spreken moèst om te getuigen.
J.D.W.
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N. Basiert en Jan van Essen in ‘Arti,’ Amsterdam.
Het toeval bracht deze beide veteranen bijeen. Niet de punten van overeenkomst in
hun werk, slechts het feit dat zij in hetzelfde jaar geboren zijn, en thans hun
zeventigjarig jubileum herdenken, deed het bestuur van Arti besluiten aan beiden
een eere-tentoonstelling te wijden.
En zoo'n eere-tentoonstelling, mits goed in elkaar gezet, is voor den schilder-zelf,
zoowel als voor den beoordeelaar dikwijls bij zonder interessant.
Wanneer er getracht is een overzicht te geven over tal van jaren, dan ziet de
kunstenaar werk terug dat hij zich misschien nauwelijks herinnerde, dat soms een
afgesloten periode uit zijn oeuvre representeert, dat hem zelf een terugblik geeft op
zijn loopbaan; de kunstbeoordeelaar, de kunstminnaar daarentegen, leert op zoo'n
tentoonstelling den schilder dikwijls van een geheel anderen kant kennen, hij ziet
kwaliteiten in diens werk, die hij er niet in verwacht had, hij ontdekt wellicht een
geheel ander kunstenaar achter den man van een geijkte reputatie.
Juist hij, die de tentoonstellingen van Bastert en Van Essen gezien heeft, zal daar
menig schilderij hebben aangetroffen dat hij er niet verwacht had, en dat hem het
werk dier kunstenaars anders deed beoordeelen.
Vooral het vroegere werk van beiden is een verrassing en laat zien welke technische
onderlegdheid deze zoo uit elkaar loopende schilders bezaten. In Van Essen heeft
deze metierkennis zich gehandhaafd tot een zeer miniteuze preciesheid in zijn werk,
waarin wij den mooien toon van zijn oude ‘zelfportret’ dikwijls wel missen. Zijn
streven tot nauwkeurigheid van uitbeelding doet hem dan het vlotte, dat enkele kleine
portretjes, als dat van mej. v. R., en dierstudies als die naar 't hondje van den prins,
kenmerkt, verliezen. De eerste indruk die hem zelf en ook ons boeide raakt dàn
verloren.
Het overzicht van Basterts werk is in vele opzichten leerzaam. Wij kennen hem
van tentoonstellingen, door zijn vrij groote stadsgezichten met water op den
voorgrond, wat groen en huizen met roode daken en zeggen dan: ‘kijk dat is een
echte Bastert’. Dit houdt dan de waardeering in van een arrivé, en een volgenden
keer zeggen wij: ‘kijk daar heb je weer een echten Bastert’ en als wij niet oppassen,
verbaast en verrast Bastert ons niet eens meer. Wij weten wat wij van hem te
verwachten hebben, h ij weet hoe hij zoo'n groot schilderij in compositie, in kleur,
in toon in elkaar moet zetten en.... het wordt weder een echte Bastert.
Zijn werk is goed - natuurlijk, hij kent zijn métier, hij heeft veel, ontzaglijk veel
geschilderd, en gij ziet het, 't gaat hem gemakkelijk af en toch.. missen wij dan wel
eens in zoo'n ‘echten’ Bastert den kunstenaar zelf.
Bastert zelf is veel fijner, veel gevoeliger dan wij dikwijls uit die groote
representatieve schilderijen zouden vermoeden. Juist die kleine schilderijtjes,
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die reisnotities, als een straatje in Guemes, een studie uit Innsbruck, een gezicht op
zijn huis te Loenen, het voorhuis, en de gang - om hier slechts enkele te noemen, zij
geven ons een veel dieperen blik op zijn kunstenaarsgevoeligheid. Toen hij zijn huis
schilderde bekoorde hem niet alleen het uiterlijk aspect, maar kwam daar een zekere,
echt menschelijke, ontroering bij, waardoor het méér dan een uitbeelding van een
willekeurig huis is geworden. En in zijn reisstudies zien wij, dat de kunstenaar, die
het Hollandsche stadsbeeld, vooral langs den buitenkant der steden, nu wel kende,
plots gefrappeerd werd door een geheel andere kleur en toon, door een eigenaardige
teekening - kortom dat hij voor een nieuw geval stond, dat hem boeide en dat hij vlot
en raak, voor zich zelf, vastlegde.
In deze schilderijen zit voor mij eigenlijk veel meer de ziel van den schilder, omdat
ik geloof dat ze ook nooit gemaakt en bestemd zijn geweest om te exposeeren. Ik
wil hiermede volstrekt niet zijn groote schilderijen disqualificeeren; zijn ‘Winterte
Leerdam’ en zijn ‘Dooiweer’ o.a. zijn prachtige specimina van het talent des
kunstenaars; maar zoo als het in het dagelijks leven ook wel eens gaat met menschen
die men ontmoet, en die men waardeert en respecteert om hun kwaliteiten, tot men,
soms bij toeval, een eigenschap van diepere waarde in hen ontdekt die ze tot uw
vrienden maakt.
Zoo heeft ook deze tentoonstelling mij nog een anderen Bastert doen kennen dan
die welke ik vele jaren lang waardeerend aanschouwde, een Bastert die mijn vriend
geworden is.
R.W.P. JR.

Evert Pieters bij Buffa, Amsterdam.
Evert Pieters, die sinds jaren te Laren woont, en daar vele ‘binnenhuizen’ geschilderd
heeft, zooals vóór hem Neuhuys en Kever deden, en na hem nog vele anderen zullen
doen, deze Evert Pieters wiens schilderijen in Amerika grage koopers vinden, heeft
ook een anderen kant, die wij een meer persoonlijken zouden willen noemen.
Zijn binnenhuizen met Larensche figuren, bij de wieg, bij de tafel, bij de bedstede
enz., zij zijn niet slecht - daarvoor is hij een te goed onderlegd schilder - maar de
onderwerpen, de composities, zij berusten op een zekere Larensche traditie, waaruit
het, wanneer men er lang in zit, misschien moeilijk is, los te komen.
Daarom juist is het pleizierig te zien dat Pieters in den laatsten tijd andere
onderwerpen gaat kiezen, aan andere kleurcombinaties de voorkeur gaat geven. Het
is alsof hij zich uit een zekere sleur - want dat is het, wanneer men jaren lang ongeveer
hetzelfde werk doet, en weet dat het wel gaat - heeft losgerukt, en nu ineens een
helderen, vroolijken, blijmoedigen toon heeft gevonden.
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Zijn tentoonstelling thans bij Buffa is dan ook over het algemeen in een licht gamma
gehouden; zoowel de zonnige gezichten in Italië als de figuren buiten in het felle
licht, en zijn Larensche tuintjes, het is al fleurigheid en licht wat er aan is.
Hij is hier de plein-air-schilder in optima forma, en schildert hij een figuur buiten:
een baadstertje, dan trilt het zonlicht op de blanke huid, dan weerkaatst het bladergroen
op het lichte roze.
Deze naaktfiguren buiten van Pieters zijn voortreffelijk.
Trouwens zijn beide andere figuurschilderijen: ‘de brief’ en ‘de parelsnoer’ zijn
dit niet minder; smaakvol van compositie en mooi beschaafd van toon en stemming,
zijn ze van een zeer gave peinture. Het effect van het meisjeskopje in den spiegel is
al bijzonder teer en fijn van kleur.
Van zijn landschappen zou ik op een ‘September-morgenin Rome’ willen wijzen
en op een ‘oude put’ waarvan de buiten-kleur helder en frisch is gebleven als van
een studie en die toch doorwerkt genoeg is om meer te geven dan een vlotten aanzet.
Dit is geloof ik een deel der bekoring van Pieters' nieuwe werk, dat het er zoo
pittig en raak uitziet, dat het in zich draagt de geheele atmosfeer van een buitenstudie.
Dat Pieters, die met gemak figuur en landschap schildert, ook het stilleven, in het
bijzonder dat van bloemen en vruchten, zijn aandacht schenkt, spreekt eigenlijk van
zelf; maar wat hij dan weer hier laat zien is het zonnige licht-kleurige stilleven met
rozen of appelen of ander fruit. Heel zijn tentoonstelling was in een blonde zonnige
stemming. Pieters toonde hier een andere zijde van zijn talent, evenals met die
‘naaktstudie’ van de vorige tentoonstelling; het was, vergeleken bij zijn bekende
binnenhuizen, als een nieuwe lente - een nieuw geluid.
R.W.P. JR.

Willem van den Berg in de kunstzaal Everts, Rotterdam.
In 1907, toen Willem van den Berg pas een-en-twintig jaar was, hield hij een eigen
tentoonstelling van etsen; een jaar daarna exposeerde hij gelijktijdig met zijnen vader,
Goedvriend en Bautz in de voornaamste steden van ons land, tot in Groningen toe.
Zoo was deze jonge man, die al vroeg door zijn vader in de geheimen der techniek
werd ingewijd, die bij zijn bloedverwant' De Wild, den bekenden
schilderijen-restaurateur, op dit gebied velerlei ervaring opdeed en dus op een leeftijd,
waarop menig ander pas aanvangt, een knap vakman genoemd kon worden, een
kunstenaar van zekere reputatie. Gaf hem zijn technische bekwaamheid op menig
ander eensdeels een voorsprong, een nadeel bleek zij tevens te zijn, doordien hij veel
langer, dan zij die door een minder vaste hand gevormd waren, in de
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sporen der traditie vastzat en vast bleef zitten en moeilijk tot een eigen, uit nieuwe
tijden geboren kunstopvatting kon geraken.
Was het Konijnenburg die hem hieruit haalde? Het is mij niet bekend. Wel had
diens opvatting van compositie grooten invloed op Van den Berg, zoodat het werk
dat wij de laatste jaren zagen, te sterk aan den meester deed denken. Doch ook hier
is hij onderuit gegroeid, en al construeert hij zijn ontwerp ook volgens geometrischen
grondslag; hij heeft zijn eigen techniek gevonden, zijn eigen kijk op dat wat hem in
de natuur interesseert, al is er verwantschap met de primitieven; zijn eigen aan de
natuur vasthoudenden vormbouw, doch gestyleerd, door vaste wetten gebonden en
gevormd. Ook in de kleur wijkt hij van het natuurlijke af. Een sterk roodbruin; een
sterk, hard, blauw-groen is hem lief.
Tot de voornaamste schilderijen welke op de tentoonstelling in de Kunstzaal Everts
hingen, behoort de A a n b i d d i n g d e r H e r d e r s , waar Van den Berg in 1923
den prijs van het Vigelius-fonds mee verkreeg. Staat men aanvankelijk vreemd vóór
dit werk, door den bruinen toon waarin het gehouden is, de kleeren der knielende
herders strak om de lichamen gevormd, bruin, mosgroen en gedekt-rood, en de
wijd-slepende, lange mouwen in plooien neerhangend, van een warm, bruinachtig
wit, dat zoowel in lijnen als in vlakken domineert en teer oplicht in het donkere
geheel; even vreemd ook voor de zich herhalende vertikale lijnen der draperieën met
de gestyleerde plooien, die nimmer zich in de natuur zoo zouden voordoen, doch
geteekend werden zooals het voor het evenwicht en het lijnen-rhythme in de
compositie noodig was; bij langere beschouwing begint het werk te leven, gaat er
een groote, vroom aandoende rust van uit; boeit de ontroerende innigheid, waarmee
het blonde kindje op de moederschoot geteekend werd, boeien de uitdrukkingen van
ontzag en godsvrucht in de ruwe koppen der devoot neerknielende strakke
herdersfiguren.
Deze innigheid, deze vrome rust leeft in de beste der tentoongestelde werken; in
de beide kleine paneelen van den Ve r l o r e n Z o o n , in de G a n z e n - H o e d s t e r ,
in den H e i l i g e n F r a n c i s c u s , waar minder de figuur van den asceet, dan wel
de hem omringende dieren van een kostelijke, koddige typeering zijn in hun zwijgende
aandacht.
Van zijn besten kant laat Van der Berg zich kennen in den S a 1 a m a n d e r , dat
droomend-stil gezeten dier op een boschgrondje, De mystiek van zijn wonderlijke,
onreëele wezen, dat uren lang gehypnotiseerd, kop omhoog, kan liggen staren naar
éénzelfde, als alleen in zijn besef bestaand punt, werd met kernige karakteristiek
geteekend. Het ondoorgrondelijke van zijn raadselachtig doen leeft ook in de
boschomgeving, waar met een superbe schildering, een fijne door-een-werking der
verven, waar een glanzend licht langs strijkt, de poëzie der natuur gegeven werd. In
deze lijn zijn wij nog menig werk van Van den Berg te wachten. Zijn uitmuntende
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verftechniek, zijn teekentalent, zijn liefde tot de dieren, en zijn zin voor de poëzie
der dingen brengt hij mee, waar hij ook gaat en wat hij maakt.
Als portret-schilder heeft Van den Berg veel gewerkt. Een studie daarvan gaat
hierbij.
A.O.

Rudolf Bonnet bij Kleykamp, Den Haag.
Rudolf Bonnet, die voor zijn omvangrijke tentoonstelling de bovenzalen van
Kleykamps Kunsthandel heeft weten te bemachtigen, is Amsterdammer van geboorte
(geb. 1895), studeerde aan de Kunstnijverheidsschool aldaar, later aan die te Haarlem
en volgde ook avondlessen aan de Rijksacademie voor B.K.
Op een enkele uitzondering na stamt al het hier aanwezige werk uit den tijd van
zijn verblijf in Italië, waar hij in de Sabijnsche bergen het boerenleven bestudeerde
en uit deze gemoedelijke omgeving de inspiraties putte voor de vele interessante
werken, waarmede hij hier vertegenwoordigd is.
Een eerste overzicht van wat deze expositie zooal bevat verschaft ons de zekerheid,
dat Bonnet met ‘voor 't voetlicht’ te komen heeft gewacht tot hij ervan overtuigd
was, dat hij dit met waardigheid kon doen en over de wijze waarop het thans geschiedt
kan hij met gerustheid tevreden zijn.
De collectie bestaat hoofdzakelijk uit krijtteekeningen met kleur, waaronder van
groote afmetingen en uit eenige olieverfschilderijen. Over drie zalen is dit alles
verdeeld en in de sobere gedistingeerde intérieurs maakt deze tentoonstelling den
indruk een rustpunt van beteekenis te zijn in den ontwikkelingsgang van Bonnet's
kunst.
De vele schetsen en vóórstudies voor zijn doorwerkte stukken toonen dat hij een
serieus en onvermoeid werker is en dat de liefde voor zijn kunst hem diep in 't hart
zit. Wat hij maakt, maakt hij a f en nergens vindt men gedeelten, welke er uitzien of
er maar overheengeloopen is. Voor het meerendeel zijn het goed doordachte
composities, sommige van zeer bepaalde schoonheid.
Bonnet's teekeningen maken het belangrijkste deel uit van zijn werk, zij lijken mij
belangrijker dan zijne schilderijen, in welke hij niet tot die groote kracht komt, welke
voor zijne teekeningen kenschetsend is.
Het omvangrijke olieverfschilderij ‘Doedelzakspel’ (No. 2) b.v. mist de
geslotenheid van compositie, welke hij in groote teekeningen wèl weet te bereiken,
ook is hij hier de materie niet zóó de baas, dat de verflucht er geheel af is. Evenmin
vermag hij in zijn kleinere olieverfstukken dat te geven wat hij met krijt en kleur
weet te verwezenlijken. Bonnet toont zich meer teekenaar dan schilder.
Niet zoozeer het boerenleven in de Sabijnsche bergen als zoodanig is het wat deze
kunst naar voren brengt, het zijn meer de eigenaardige typen
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en zekere gebruiken uit die streek en er zijn werken, welke doen denken aan een
monument. Zoo b.v. de groote teekening ‘Bruidspaar’ (No. 36) twee meer dan
levensgroote, naast elkander geknielde, figuren, welke ons aanblikken ten volle
opgaand in het plechtige gebeuren.
Een ruiker kleurige bloemen ligt in 't midden op den voorgrond en aan weerszijden
daarvan rijzen de figuren op tegen een lichtgroenen fond.
Het is meer h e t bruidspaar dan e e n bruidspaar uit die streek, wat dit forsche
werk te zien geeft.
Een tweede voorbeeld is zijn, eveneens groote, teekening ‘Cariatidi d'Anticoli’
(no. 33), drie waterdragende vrouwen, elk op het hoofd een groote bronzen pot, warin
het water uit de bron wordt geput, een op heuvelen gebouwde stad in 't verschiet.
De statige rustige gang bij dezen tocht, welke voor de vrouwen een dagelijksche
gewoonte is geworden, wordt hier op grootsche wijze gedemonstreerd.
Verder nog ‘Scena pastorale’ (no.9). waarin twee langharige berggeiten luisterend
staan bij een jongen herder, die op de fluit speelt, achteraan nog eenige geiten. Uit
deze en vele andere werken spreken zin voor grootheid in compositie en een zekere
monumentale rust.
Als de beste onder Bonnet's teekeningen zou ik willen noemen: no. 25, ‘Gente
d'Anticoli,’ portretten van een man en vrouw naast elkander, als fond een
gebouwencomplex. Een kunstwerk, dat èn als teekening èn als kleur van groote
distinctie is en verwantschap doet aanvoelen met middeleeuwsche portretkunst; no.
7, ‘Ritorno della campagna’, een groep figuren, als in toon gehouden silhouet zich
afteekenend tegen een stad, groot en rustig van opbouw en waarin een fijne
avondstemming heerscht.
En vooral no. 6, ‘Zampognata’, een doedelzakspeler tegen witten fond, waarin het
meer te doen is om het spel dan om den speler, waarin een mensch zich verdiept,
geheel opgaat, in zijn gemoedsuiting. Een stuk sentiment van ongemeene diepte.
Zijn er onder de teekeningen van dezen interessanten werker, welke niet geheel
vrij zijn van iets academisch in de techniek (wellicht een restje uit zijn leertijd), de
laatstgenoemde drie zijn daarvan geheel los en bewijzen, dat in de toekomst dat
academisch tintje wel zal verdwijnen.
Oprechte, oorspronkelijke kunst geniet men hier, inhoudend een schoone belofte
voor later.
J.D.

Julie de Graag, overleden in februari 1924.
Met den dood van Julie de Graag is een kunstenares uit ons midden heengegaan, die
waard is herdacht te worden.
Haar vak was de houtsnee; ofschoon ze wel heeft geschilderd ook en vooral veel
geteekend (zooals de mooie landschappen en stadsgezichten
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van Rothenburg, in 1922), lag in de houtsnee toch haar eigenlijke kracht en 't doel
van haar streven; ook aan haar teekenwerk is dat duidelijk te zien.
Ze heeft een 60-tal prenten gemaakt, de meeste van klein formaat, naar zeer
verschillende onderwerpen; veelal planten en dieren, verder landschappen,
modelkoppen, enkele portretten.
Haar studie begon ze omstreeks 1900 aan de Haagsche academie, waar ze door
den heer Kuyper werd ingeleid in die zeer moeilijke techniek, die van de hand zooveel
vastheid eischt en van den geest zooveel taaien wil en beheersching.
Toen ze later zelfstandig ging werken, stond de heer Aarts (thans professor in
Amsterdam) haar nu en dan bij met critiek en raad, waaraan ze altijd groote waarde
hechtte.
Als we 't werk van Julie de Graag door al die jaren heen volgen, zien we dat 't
steeds ging om eenvoudige, directe weergave van zichtbare werkelijkheden; maar
er is toch een zeer bepaalde ontwikkelingsgang in waar te nemen.
De eerste prenten: de kreeften, de kikvorsch (in zwart, groen en bruin), zijn fijn
en uitvoerig gedaan, vol van kleine détails en met sierlijke soepele omtrekken, 't
Latere werk (van 1915 ±), krijgt een meer uitgesproken eigen stijl; de veelheid der
détails maakt plaats voor een eenvoudiger, grooter wijze van beelden, de lijnen zijn
minder beweeglijk en fijn, zijn strakker, vaster geworden en daardoor krachtiger van
werking. Op het directe contrast van zwart en wit richt zich meer en meer haar
teekening. Bij de vroege prenten vergeleken, zijn die latere meer wezenlijk
houtsneden; de eigenaardigheden van de techniek komen hierin op klare, sprekende
wijze tot haar recht.
In de richting van vereenvoudigen en samenvatten heeft haar werk zich verder
ontwikkeld. Verscheidene dingen, zooals de kleine prenten met dieren erop: de
konijnen, katten, muizen, heeft ze gegeven als een enkele omtrek, waarin dan de
heele karakteristiek, de heele plastische bouw is uitgedrukt, vaak op zeer spitse,
geestige wijze. Soms heeft ze de werking ervan verhoogd door in het sobere wit en
zwart hier en daar een vlakke sprekende kleur te zetten: een sterk rood of groen, of
een stiller grijs en bruin. - 't Is of ze meer en meer getracht heeft naar die strenge
zuiverheid van lijnen, naar die vaste onwrikbare vormen, waaruit alle individueele
nuanceeringen, alle kleine gevoeligheden, alle beweeglijkheid moesten verdwijnen.
In de streng gestyleerde houtsnee van de 2 uiltjes (1921) heeft ze daarin iets zeer
schoons bereikt.
Het gevaar voor een zekere hardheid, voor intellectueele verstarring bij momenten,
door een al te sterk beheerschen of misschien wel forceeren van de persoonlijkheid,
ligt bij een dergelijk streven zeer nabij; de meeste
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kunstenaars met een soortgelijken aanleg zijn er niet geheel aan ontkomen.
Zoo zijn ook bij Julie de Graag enkele prenten te uitsluitend tot zuiver technische
vormgeving geworden, b.v. de cactus, de varenknoppen, een paar bloemornamenten.
We missen daarin dat levende persoonlijke, dat toch het wezenlijke van elk
kunstwerk is.
Een van haar mooiste dingen is wellicht het doode vogeltje; ook hierin zien we
dien vasten strengen stijl, maar tegelijkertijd is alles teer en gevoelig gebleven tot in
de kleinste onderdeelen, het spitse snaveltje, de stramme pootjes, de over elkaar
schuivende veeren der vleugels.
We voelen er de liefdevolle aandacht in die de kunstenares tot dit werk bezielde.
Onder de modelstudies, meest Larensche typen, is wel een van de belangrijkste
die naar Geertje Kuijer (1916). Heel karakteristiek en levend is dat vrouwtje gegeven,
kloek en vast zijn de vormen opgebouwd tot een zeer sprekende figuur.
Van de landschappen treffen vooral enkele wintertafereelen in Laren; de groote
karakteristieke boerderijen, eenzaam in de besneeuwde velden en 't spitse takkengedoe
van de kale hooge boomen tegen de grauwe lucht uit; het geheel soms zoo fijn van
stemming.
Uiterst sober is al het werk van Julie de Graag, eerlijk en zuiver zooals haar heele
persoonlijkheid was. Het is koel van houding, maar de doordringende, liefdevolle
studie van de natuur, de geconcentreerde aandacht en grooten ernst voelen we achter
elk harer teekeningen; nergens een zweem van effectbejag, nergens een grooter
gebaar dan uit het innerlijk moment noodzakelijk voortkwam; een bescheiden figuur,
maar eene, die meer scheppend vermogen bezat en meer fantasie dan de oningewijde
beschouwer van dit oogenschijnlijk zoo eenvoudige werk vermoedt.
Om haar zuiver en goed werk verdient zij ten volle haar plaats in de kunst van
dezen tijd.
B. VAN HASSELT.
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Diulio Cambellotti,
door Ro van Oven.
ER was een tijd, dat ieder, die zijn opvoeding wilde voltooien, het noodzakelijk
achtte naar Italië te gaan, waar vooral de Schoonheid en Wijsheid, door de Oudheid
overgeleverd en nagevolgd door een moderner geslacht, vele bewonderende,
liefhebbende vereerders vonden. Van den aanvang der 15e tot den aanvang der 19e
eeuw duurde deze trek: litteratoren en schilders, allen zagen in Italië vanzelfsprekend
hun leermeesteres. Toch eischten en vonden deze allen in Italië niet het Italië van
hun tijd; ze zochten en vonden er het Italië der Oudheid, gelijk de meer moderne
bezoekers het Italië der Renaissance zoeken en vinden. De g e l i j k t i j d i g e
Italiaansche cultuur wordt steeds voorbijgezien, hoogstens door een uiterst kleine
groep aanschouwd, meestentijds afgekeurd en zelden bewonderd.
En waarlijk begrijpelijk is het verlangen van Marinetti, den aanvoerder der
Italiaansche futuristen, als hij in het manifest, waarin hij zijn aesthetische en sociale
principes uiteenzet, in de eerste plaats voor de herleving van Italië's kunst de
vernietiging der musea eischt. De oude kunst van Italië is meer nog dan elders de
belemmering voor de erkenning van de schoonheid door de levende kunstenaars
geschapen.
Slechts sporadisch vernemen we hier iets, van wat er in Italië op het gebied der
beeldende kunsten en der kunstnijverheid wordt voortgebracht. Een geheel anderen
geest dan die, welke in ons land richtingen vorm geeft, herkennen we in de kunst
van het Zuiden: wèl brachten ook hier de laatste jaren een volkomener hanteering,
een zuiverder en bewuster aanvoeling van het materiaal. De wijze echter, waarop de
kunstenaar zijn gedachten, zijn gevoelens plastischen vorm geeft, verschilt
hemelsbreed van die, waarop de moderne kunst in ons land zich openbaart. Nooit
strak, nooit onverbiddelijk, immer soupel en meegaand zijn de lijnen, zelfs van den
meest zich pantserenden beeldhouwer, schilder of ambachtsman. Het impressionisme
is nauwelijks overwonnen, het symbolisme s c h i j n t nog in vollen bloei. En deze
waan wordt nog versterkt door de litteraire titels, door de kunstenaars aan hun werken
gegeven, beschrijvend, verduidelijkend de uiterlijke bedoeling. Voor wie echter even
beneden de oppervlakte ziet, is duidelijk merkbaar de innerlijke spankracht, welke
zijn bevrijding vindt in ieder doek, in ieder beeld, in ieder voorwerp. Niet trotsch en
ongenaakbaar, maar verliefelijkt door een hoofsche galanterie treedt deze kunst ons
tegemoet, geen contrast met, maar een aanvulling voor onzen Hollandschen geest,
onzen Hollandschen schoonheidszin,
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die zoo vaak geneigd is zachtheid en teederheid te verachten, uit vrees sentimenteel
en verwijfd te worden genoemd. Voor een volledig en zuiver inzicht in de g e h e e l e
Europeesche ontwikkeling van het kunstambacht is het noodzakelijk kennis te maken
met datgene, wat werkers als Vittorio Zecchin, als Diulio Cambellotti in toegewijden
schoonheidsdienst schiepen.
Het glaswerk van Zecchin, rank en edel als het werk der oude Venetianen, zijn
streng-gestyleerd, symbolisch en kleurrijk borduurwerk leerden we ten vorigen jare
kennen op een kleine expositie door Signora Maria Manaci Gallenga in de kunstzaal
Fetter te Amsterdam gehouden: het handhaafde zijn bestaansrecht door waarachtig
kunstgevoel, door zuiver ambacht en zeker niet het minst hierdoor, dat de kunstenaar
inderdaad iets te zèggen had aan zijn medemenschen. Vooral in het werk, ontstaan
in den tijd, dat hij woonde op het stille Murano, eens de gebenedijde werkplaats der
oude Venetiaansche glaswerkers, waar hij hun kunst voortzette, rustig en bezonnen
uitvierend zijn kunstenaarsziel, ontdaan van iedere onteerende pose. Daar, op het
stille eiland, wijdde hij zich ook aan die andere oude kunst, aan het gobelin. En
naarstig met de naald schilderde hij zijn strenge symboliek op het stramien, zijn
symboliek, herinnerend aan de Byzantijnen en tegelijkertijd ons Hollanders nader
verwant door de overeenkomst met de verbeeldingen van dien modernen Hollandschen
meester Jan Toorop, gelijk het meest spreekt uit een borduurwerk als Le Matrone,
als Femmes mauvaises, welke beiden reminiscenties wekken o.a. aan De Drie Bruiden.
Zecchin is een van hen, die met vele anderen de herleving beteekenen der moderne
Italiaansche kunstnijverheid, welke een drietal jaren geleden zich trachtte te
organiseeren in een vereeniging, waarin alle kunstenaars van heel Italië zich tezamen
vonden.
Voordien was er geen sprake van eenige organisatie: de politieke eenheid van
Italië, welke alle herinnering aan de vroegere verbrokkeling in duodecimostaatjes
en volkeren wilde doen verdwijnen, was niet bij machte de kunstenaars in één verband
te vereenigen. Immers deze stellen steeds, in weerwil van alle pogingen en droomen,
hun eigen individualiteit boven de belangen van het genootschap, de maatschappij.
Zelfs nu, nadat de verzoening tusschen Quirinaal en Vaticaan volkomen
werkelijkheid is geworden, zijn de kunstenaars nog niet overtuigd van hun
saamhoorigheid. Immers de ‘A.M.I.’ (Art moderne italienne), waarvan Maria Gallenga
één der oprichters was, bezat geen levensvatbaarheid; ze ontaardde in een volkomen
commercieele instelling, waar de kunst een tweede plaats inneemt. In weerwil van
deze materieele catastrophe valt wel degelijk een herleving der Italiaansche
kunstnijverheid te constateeren.
Naast Zecchin is't vooral Diulio Cambellotti, in ons land bekend doorzijn affiche,
in 1911 ontworpen, toen de eenheids wording van Italië werd herdacht
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met internationale tentoonstellingen, prijskampen, muziekconcoursen en sportfeesten.
Naturalistisch van allure zijn op deze affiche de adelaars, verre blikkend over de
wijde vlakte, volkomen overtuigend hun kracht, hun moed, hun vast vertrouwen,
hun inzicht. En hierdoor voor altijd bewaard in onze herinnering. De wijde vlakte....
Ze bracht Cambellotti steeds opnieuw inspiratie, hem, die geboren werd te Rome,
er nu nog zijn woning heeft, zolderkamer, reeds door hem bewoond, toen hij nog
een arm student was.
Bijna vijftig jaar geleden werd hij geboren als de zoon van een decoratieschilder,
die voor andere kunstenaars werkte, doch, gelijk zoo vaak geschiedt, voor zijn zoon
een andere loopbaan begeerde, minder rijk aan teleurstellingen, èn lucratiever. Zoo
werd hij naar een kantoor gezonden; de eentonige zekerheid van dit bestaan verduurde
hij tot zijn 27e jaar. Toen verbrak hij zijn banden: het kunstambacht trok hem tot
zich en in de werkplaats van een goudsmid leerde hij de goudsmidskunst. Maar
weldra wilde hij meer dan technische vaardigheid alleen: zijn kunstzin wilde zich
ook anders uiten. Hij begon te teekenen, werd beeldhouwer. Toch erkent hij zelf, dat
de praktijk, die hij in de goudsmidswerkplaats beoefende, hem bij de beoefening van
alle andere kunsten van buitengewoon veel nut is geweest. Naar vele zijden wendde
zich zijn talent: beeldhouwer, illustrator, frescoschilder, hield hij zich ook bezig met
het bakken van aardewerk, de vervaardiging van gebrandschilderd glas, met émailwerk
en mozaiek, met het ontwerpen van behangsels en stoffen. Vooral voelde hij zich
aangetrokken tot kostbare materialen, een neiging, die hem aanvankelijk naar de
werkplaats van den goudsmid dreef. Nu hebben gebrandschilderd glas en aardewerk
zijn voorkeur; verreweglt liefst schildert hij op émail en op schitterende brokken
glas, die dan door een sombere looden rand omlijst worden.
Altijd leidt hem de liefde; liefde tot zijn werk, liefde tot de menschheid. Hij mòet
getuigen van zijn idealen en streeft bewust er naar in ieder van zijn werken, hetzij
beeldhouwwerk of illustratie, wandschildering of affiche, een religieuze of een
humane gedachte neer te leggen. Heel sterk treedt dit naar voren in de
muurschilderingen, die hij maakte voor de scholen, door Giovanni Cena, den
weldoenden hervormer der Campagna, gesticht. De Campagna, eenmaal het bloeiende
lustoord, waar de Romeinsche patriciërs hun buitenverblijven bouwden, later, eeuwen
lang de verpeste streek, waar de malaria ontelbare slachtoffers maakte. Doodelijk
droefgeestig waren de oneindige, moerasachtige landen, stoppelig gras en
doornstruiken bedekten vormlooze ruïnen, vervallen antieke waterleidingen; een
enkel eenzaam huis was de woning van herders, die de groote veekudden hoedden.
Geen spoor van beschaving kleurde de armoede der hutten in de tijdelijk bewoonde
dorpen; er was geen behoorlijk drinkwater; na drie uur gaans vond men het eerste
huis van dokter of priester. En hopeloos was het bestaan. Toen kwam Giovanni Cena,
dichter en redac-
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teur van de Nuova Antologia, met Alessandro Marcucci de enthousiaste
beschavingsapostel tot de boeren der Campagna. Hij begon scholen te stichten, waar
onderwijs wordt gegeven aan kinderen en grijsaards, ‘neutraal onderwijs’ aan de
menschen, één geworden met de droefheid van 't land, waar de regen valt, eindeloos,
eentonig, dagen, weken achtereen.
Cambellotti vond er zijn modellen en zijn inspiratie: ‘Ik leschte mijn dorst aan
frisscher en eeuwiger bronnen dan die de kunst van een vroegeren tijd vermag te
geven, een kunst, welke verheven is, en afgestorven.’ Het werk, dat Cambellotti in
de Campagna maakte, beschouwt hij als zijn beste: overvloeiend van dankbaarheid
is hij jegens de beide pioniers, die hem een herleefde Campagna openbaarden. ‘Aan
Cena's raadgevingen, aan zijn geloof, zijn voorbeeld dank ik 't, dat ik, na den dood
mijns vaders, steeds dieper doordrong in het waarachtige wezen der kunst, zelfs ten
koste van lijden en ontbering, steeds zoekend wijdere en nieuwere perspectieven.’
In de muurschilderingen ontleent hij zijn motieven steeds aan het landschap, aan
de levende wezens, menschen en dieren der Campagna. Daar zijn in de eerste plaats
de langgehoornde ‘vaccine,’ de wilde koeien der Campagna, welke in groote kudden
worden gehoed door herders te paard, die ze bijeenhouden en opdrijven met lange
stokken, ijzergepunt. Daar zijn de troostelooze hutten, de hoogopgetrokken
schaapskooien, de kale boomen met hun krassende kraaien, de armzalige paarden,
de opdringende, witte wollige schaapskudden, klimmend tegen de naakte heuvelen.
Ze werden door hem gestyleerd, behielden tegelijk hun naturalistisch wezen, zonder
dat aan hun ornamentale bedoeling te kort wordt gedaan, een vlakvulling, welke
hetzij omhoogstrevend, als in de muurschildering met den kraaienboom, met de
schapenkudden, hetzij zich langs de wanden strekkend, als in die met de wilde koeien,
steeds het karakter van decoratie behoudt, nimmer tot natuur-copie ontaardt.
Hier geeft Cambellotti uitdrukking aan zijn groote liefde voor dit land der armen
- de armen, de verdrukten, die hij ten allen tijde koestert en liefheeft. Steeds kende
hij den ernst van het leven, nog beheerscht deze zijn wezen en zijn kunst. Zelden
lacht hij, intens en voortdurend is zijn arbeid. Een kunstenaarwerkman is hij in ieder
opzicht, die eenvoudig leeft als zijn 15e-eeuwsche gildebroeder, socialist en dichter
tevens.
Gelijkelijk respecteert hij zijn kunstenaarsschap, dat hem doet scheppen en het
werkmanschap, dat hem de middelen tot scheppen verschaft. Ofschoon hij in den
aanvang, als ik boven reeds vermeldde, niet voor een kunstenaarsloopbaan was
bestemd en hijzelf ook niet zoo door de kunst werd vervoerd, dat hij zich tegen de
practische plannen van zijn vader verzette, zoo had hij toch in diens werkplaats een
zekere vaardigheid, een zekere cultuur veroverd. Hij hielp hem dagelijks bij zijn
werk en kende daardoor verschillende werkwijzen: hij kon modeleeren, voor
verschillende
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doeleinden teekenen, wist waterverf en lijmverf te hanteeren. Daar kreeg hij ook
fundamenteele kennis van de verschillende historische stijlen, een kennis, die hij
later op de Kunstnijverheidsschool te Rome, welke hij op zijn 19e jaar bezocht, zou
uitbreiden. Maar bij zijn vader, die bescheiden en uitstekend werkte, door de
buitenwereld onopgemerkt, leerde hij den arbeid beschouwen met een waarachtig
religieuzen eerbied: daar, erkent hij zelf, is de moreele basis voor zijn geheele oeuvre
en ‘daarom ben ik mijn vader de grootste dankbaarheid verschuldigd.’
In weerwil van dezen eerbied voor de praktijk minacht hij geenszins de theorie:
het verleden stelt hij hoog, toch vreest hij de verleiding ervan.
Uiterst veelzijdig is zijn werkzaamheid en het is deze veelzijdigheid, die hem voor
geestelijke uitputting behoedt. Als iedere kunstenaar is hij nimmer tevreden met het
werk, dat hij eenmaal maakte. Steeds ziet hij, hoe 't beter had kunnen zijn. Vaak
neemt hij daarom een vroeger onderwerp opnieuw ter hand om het anders uit te
werken, het te verbeteren, te volmaken. Zoo deed hij met zijn beeldhouwwerken,
‘Moerasbron’, met zijn ‘Vrede’, met tallooze bronzen, door de Romeinsche Campagna
geïnspireerd.
Eén van zijn beste sculptures is het monument voor hen, die in den oorlog
sneuvelden, door de stad Terracina aan de nagedachtenis van haar zonen gewijd.
Heel eenvoudig rijst een vierkante zuil omhoog, bekroond door een even eenvoudig,
architectonisch geconstrueerd dekstuk. Feitelijk is dit het waarlijke monument: wèl
illustreeren krachtig de Romeinsche adelaars - een geliefkoosd sujet van Cambellotti
- den moed, de waakzaamheid en de kracht van de Italiaansche jongeren, die zich
offerden voor hun vaderland, wèl is daar in de gebeitelde koppen de droefheid, de
wanhoop en de berusting van de vrouwen, die hun mannen, de kinderen, die hun
vaders, de ouders, die hun kinderen verloren. Het geloof in eigen kracht, het geloof
in Italië demonstreert zich in de structuur van het geheel, onwrikbaar, onverwoestbaar.
Weinig samenhangend met het monument zelf schijnen deze symbolen, die ieder
voor zich overtuigen van Cambellotti's forsch meesterschap over den steen:
naturalistisch, dringt hij evenwel door tot de psyche van de menschheid, weet hij
naar buiten te brengen, synthetiseerend, de menschheid zelve.
Zóó is Cambellotti ook in zijn kleinere plastieken: de herder uit de Campagna,
vastgegroeid aan zijn paard, druipend beiden van den regen, geeft niet alleen de
impressie van den armzaligen mensch, maar hij is de verlatenheid zelve, droefgeestig,
somber, toch weerstand biedend, zich schrap zettend tegen troosteloosheid,
onverzettelijk. Ernstig, zonder glimlach, innerlijk volkomen in evenwicht als
Cambellotti zelve. Soepel is het boetseerwerk, nergens is de vingerdruk in het
kleibeeld vernietigd: ze geldt mede in de expressie en getuigt van volledige
materiaalbeheersching. Een materiaalbeheersching, die zich uit in ieder kunstvak,
door dezen kunste-
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naar beoefend. Zóó in het grafisch werk, dat meer dan iets anders gevoel voor
evenwicht, voor harmonie, een vaste hand vereischt, de kunst van zwart-en-wit,
waarvan Cambellotti, in al de 27 jaar van zijn kunstenaars-arbeid/een toegewijde
beoefenaar is geweest. ‘Ik geef mij geheel aan deze kunst: immers zij is de meest
moderne, de geschiktste om tot de hedendaagsche maatschappij te spreken. Het liefste
vertrouw ik mijn gedachten en droomen aan haar toe, zelfs als ik meen, dat ze ook
op andere wijze gerealiseerd zouden kunnen worden.’ Serafino Macchiate, een
beroemd Italiaansche schilder en illustrator initieerde hem in deze kunst in een tijd,
toen het zwart-en-wit nog weinig beoefenaars in Italië telde. De meest verschillende
boeken illustreert Cambellotti: jongensboeken vol krijgsrumoer uit edelen riddertijd,
sprookjesboeken o.a. de ironische dierfabels van Trilussa, en heiligenlegenden (één
der laatste is ‘Fioretti di San Francesco’). Geestig zijn ze vaak, gemeenlijk echter
getuigen ze van den diepen ernst, die al zijn streven, al zijn kunnen beheerscht. Zóó
is het kalenderblad ‘Gennaio’, waar de wolkverbeeldingen de gestalten der schimmige
Campagnapaarden vertoonen, spookachtig en vreeswekkend.
Hetzelfde motief verwerkte hij in glas-en-loodramen, ‘De Wolken’, op gelijke
wijze behandeld als een ander glas-in-lood ‘De Glimwormen’, waar het
rusteloos-dwalende, de vervloeking, die rust op deze booze geesten, meedoogenloos
wordt gesuggereerd.
Wel spreekt zijn neiging tot symboliek uit de titels van zijn werken, titels, welke
gelukkig geen ‘genre’-werk oproepen. Zijn Najade spreekt door de vlakverdeeling,
niet door de pretentie van symboliek tot ons. Het is deze vlakverdeeling, die het
mogelijk maakt, dat Cambellotti juist als monumentaal kunstenaar den beschouwer
verovert.
Machtig en imponeerend is de enscèneering, door hem ontworpen voor Sophocles'
Oedipus, in het antieke theater te Syracuse opgevoerd. Niet archaeologisch
nauwkeurig, maar dóórdringend tot de Grieksche schoonheid is zijn fantastisch
ontwerp, waarin hij toont meer bouwmeester dan schilder te zijn.
Bouwmeester-beeldhouwer, dat is hij boven alles, zoo hij zelf getuigt:
‘Toen Ercole Rosa, de beeldhouwer, in 1895 gestorven was, werd een
tentoonstelling van zijn werk georganiseerd. En aan deze expositie dank ik 't, dat ik
mij op de beeldhouwkunst toelegde, die van dan af steeds boven alle andere door
mij werd liefgehad.’
Zoowel de beeldhouwkunst, ten nauwste verwant met de architectuur, als de
beeldhouwkunst, welke haar monumentaliteit handhaaft ook in het kleinste voorwerp
en welke kunstambacht wordt geheeten, geeft méér dan eenige andere uiting van zijn
scheppingsvermogen de volkomenste ontplooiing van Cambellotti's ernstigen,
dramatischen aanleg. Een aanleg, getemperd door onmiskenbaar Zuidelijke, liefelijke
qualiteiten, die den kunstenaar een goed zoon van zijn eigen, zonnig vaderland doen
blijven.
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Bouwwerken en tuinen der Groot-Mogols,
door Emilie van Kerckhoff.
II.
HET persoonlijke en officieele leven dezer vorsten speelde zich af in eene omgeving,
die in romantische schoonheid wel paste bij de rijke afwisseling in hun aller
levensloop. De beste van hen waren kunstenaars in hun hart: de steden, paleizen en
parken, die zij schiepen en die nu nog Indië's roem uitmaken, waren hunne
gematerialiseerde schoonheidsdroomen. De eerste Mogols vonden in Hindoestan
een eeuwenoude en bloeiende kunst-traditie, die zich vooral in architectuur en
beeldhouwwerk van paleizen en tempels geopenbaard had. In een land, waar reeds
eeuwen voor onze jaartelling bouwwetten en voorschriften als de in de Manasara
vermelde bestonden, is het duidelijk, dat het bouwen van steden en huizen niet aan
willekeurige ingevingen was overgelaten, maar volgens bijna ritucele wetten tot
stand was gekomen. Als kwaliteiten van den bouwmeester worden voorgeschreven,
dat hij bekend moet zijn met alle kunsten en handwerken, steeds aandachtig bij zijn
werk, van onbesproken gedrag, edelmoedig, waar en zonder ijverzucht. Zijn eerste
assistent - meestal een zoon of leerling - moest bizonder bedreven zijn in wisen
meetkunde.
‘Privaathuizen en paleizen mogen van één tot negen verdiepingen hoog zijn: dat
hangt af van den rang der personen voor wie ze gebouwd worden. Voor zoover
mogelijk moet de hoogte der huizen in een zelfde straat gelijk zijn.’ enz. Wanneer
men het plan van de Taj-Mahal en die van Barbar's tuinen vergelijkt met het
oud-Indische dorpsplan, geïnspireerd op de Svastika, dan wordt het duidelijk, dat de
Mogolkeizers bewust of onbewust den eeuwenouden, Indo-Arischen aanleg volgden.
De ‘Berg van het Geluk’ in het midden van den tuin, waar Babar en zijne gezellen
hunne muziek- en drinkpartijen hielden, was de wereldlijk-Mohammedaansche
herhaling van den mystieken heiligen Berg Meroe, de spil van het Heelal, bij de
Hindoes door het Vishnoe-heiligdom gesymboliseerd.
Vooral Akbar, die met zoo diepe belangstelling de Hindoe-kultuur trachtte te
doorgronden en zijn kleinzoon Shahjahan hadden een open oog en waardeering voor
den oud-Indischen stijl. Akbar's gebouwen in het Delhifort zijn er sterk door
geïnspireerd en Aboe Fazl noemt in de Ain-i-Akbari ‘de fraaie architecktonische
teekeningen van Bengalen
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en Goejerat.’ Akbar gebruikte steeds Rajpoet bouwmeesters. Dat echter ook in de
Noordelijke landen, vanwaar de Tartaarsche en Mongoolsche veroveraars gekomen
waren, een eigen architecktuur en tuinkunst bestonden, met in hoofdzaak
Perzisch-Arabische tradities, blijkt o.a. uit de beschrijving, die Babar van zijn nieuw
veroverd rijk Samarkand geeft. ‘Er zijn vele paleizen en tuinen, die aan Timoer
hebben behoord. Hij bouwde de Citadel, een statig gebouw van vier verdiepingen.
Ook de groote Moskee, gelegen bij de IJzeren Poort. Vele steenhouwers werden uit
Hindoestan aangevoerd om eraan te werken. Ten Oosten van Samarkand zijn twee
tuinen: de verste heet “Tuin der Volmaaktheid”, de dichterbij gelegene,
“Hartverheugende Tuin”. In den laatste is een groot paleis, waar eene serie
schilderingen de oorlogen van Timoer in Hindoestan voorstellen. Sultan Mirza, de
kleinzoon van Timoer, stichtte een college, waar de graven van Timoer en al zijn
afstammelingen, die over Samarkand regeerden, zich bevinden. Een ander opmerkelijk
gebouw is het Observatorium, voorzien van een astronomisch apparaat, en drie
verdiepingen hoog. Met behulp van dit Observatorium stelde Ulugh Bey den
astronomischen kalender samen, die tegenwoordig algemeen gebruikt wordt.’
De gebouwen die onder de Mogols tot stand kwamen, hetzij als aanvulling van reeds
bestaande, hetzij volgens geheel-eigen ontwerpen, waren in hoofdzaak: de
s t a d s p a l e i z e n , die zij met hunne hofhouding bewoonden, de t u i n p a l e i z e n ,
voor het meerendeel in de koelere bergstreken bij Lahore en in Kashmir; de
M o s k e e ë n ter verheerlijking van hun geloof en de g r a f m o n u m e n t e n . De
laatste in Indië iets nieuws, daar bij Hindoes en Brahmanen de lijkverbranding
algemeen in gebruik was. Van de opeenvolgende vorsten der dynastie was Babar de
groote Tuinontwerper, Akbar de Steden- en zijn kleinzoon de Paleizenbouwer. Ook
aan het aanleggen van groote heerwegen, het beplanten ervan met boomen en het
oprichten der toen zoo noodige rusthuizen werd alle zorg besteed. Babar begon met
den grooten weg te maken van Agra naar Kaboel over Lahore, een reuzenwerk, dat
onder zijne opvolgers werd voortgezet en waarvan nog gedeelten bestaan. Ieder 9
Kos moest er een minar of toren worden gebouwd, bekroond met een paviljoen; op
een afstand van 10 Kos kwamen posthuizen voor zes paarden, enz. Een Engelschman,
die Thomas Roe, gezant aan Jahangir's hof, begeleidde, beschrijft met verrukking
‘den langen weg van 400 mijlen, aan beide zijden beschaduwd met hooge boomen.
De reizigers, die den zegen van dien koelen, schaduwrijken weg ondervonden,
beschouwen hem als een van de weldadigste werken der wereld.’ Van de bouwwerken,
die Babar in Indië tot stand bracht, is weinig meer over. Het
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reeds vermelde graf van zijn zoon Hoemayoen is het eerste groote Mogol-monument
in Indië.
Met den bouw van het moderne Agra werd door Akbar in 1558 een aanvang
gemaakt en de stad werd het regeerings-centrum gedurende zijn bewind. De kern
ervan was het tegenwoordige Fort, dat de paleizen der vorstelijke hofhouding en de
Parel-Moskee bevatte. Men kan zich nog heden eene voorstelling maken van den
sprookjesachtigen aanblik, dien deze witglanzende marmer-paleizen met alle schatten
van het Oosten gesierd en de daartusschen gelegen gestiliseerde bloementuinen met
klaterende fonteinen, moet hebben opgeleverd. Van buiten gezien maken de uit roode
zandsteen opgetrokken, meer dan 20 M. hooge muren met hunne tinnen, torens,
bastions en imponeerende poorten een geweldigen indruk. En hoe verrassend is de
tegenstelling van de stoere, echt middeleeuwsche kracht dier forteresmuren met de
teedere liefelijkheid der paleizen en moskeeën erbinnen. Het is merkwaardig hier in
het Fort de twee verschillende bouwwijzen naast elkaar te zien, die zoo sterk de
persoonlijkheid karakteriseeren van hen die ze ontwierpen: de robuust-manlijke en
toch fantastische architecktuur van Jahangir-Mahal (een deel van Akbar's paleis),
waar de statige bouw van Jain- en Hindoevoorgangers zijn invloed doet gelden en
de uiterste bevalligheid, haast over-verfijning van Shahjahan's marmeren paleizen
en paviljoenen. De manlijke waardigheid van Akbar's hof heeft dan moeten wijken
voor de meer sensueele weelde van Shahjahan.
De Parel-Moskee van den laatste is wel een zijner volmaaktste scheppingen door
hare fraaie verhoudingen en de harmonie van materie en lijn. Met fijn gevoel voor
evenmaat zijn de drie koepels boven de zeven bogen geplaatst; symbolische getallen,
die men in Oostersche kunst telkens aantreft.
De Mohammcdaansche moskee treft ons Noordelingen door eene leegte en open
wijdheid, die wij in onze kerken niet gewoon zijn. Het plan ervoor moet rechtstreeks
uit de woestijn stammen met haar onbegrensden horizon, waar immers de geloovige
telkenmale neerknielt met het gelaat naar Mekka gewend. De Muzelman zoekt zijn
Schepper niet in geheimzinnig-duistere tempels als den Hindoe lief zijn. In wijde,
open ruimten, onderbroken door gewelfde hoven, waar het volle zonlicht binnenvalt,
wendt zich zijn ziel tot God, Opvallend is dit bij de Jama Masjid (Kathedraal-Moskee),
die Shahjahan op een rots liet bouwen bij Delhi. De Oosterlingen moeten den wijden
hemel menigmaal als het dak van hun godshuis beschouwd hebben: immers ook bij
Chincezen en oude Javanen trof men de geheel opene tempels.
In het Fort te Agra zijn ook de Diwan-i-am (publieke Audientiezaal) en de
Diwan-i-Khas gebouwd in Shahjahan's tijd. De eerste is een open
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hal, omringd door drie zuilenrijen, die in roode zandsteen waren opgetrokken en met
het fijnste stucco bedekt, dat als grond diende voor gekleurd ornament. De troon des
Keizers bevond zich aan de achterzijde van de hal. Hier zat hij dagelijks, omringd
door zijne ministers en edelen, om audientie te verleenen aan zijne hofhouding,
gezanten te ontvangen en recht te spreken. Bernier's levendige beschrijving van een
dergelijke zaal en audientie in het paleis te Delhi geeft ons een duidelijk beeld, hoe
het daarbij toeging. Hij vertelt, hoe de Keizer op zijn troon zat, omringd door zijn
zoons, ministers en edelen en de geheele zaal gevuld was met personen van alle
standen, hoog en laag, arm en rijk en dat ieder, die wilde een verzoekschrift kon
indienen; dat dan door de ministers voorgelezen en onmiddellijk behandeld werd.
‘Gedurende de twee uren, die deze ceremonie inneemt, paradeert een aantal keizerlijke
paarden voor den troon, opdat hun meester zien kan, of zij in goeden staat zijn. Dan
komen de olifanten, wier ruige flanken goed gewasschen en zwart geverfd zijn, met
twee roode streepen, die van hun voorhoofd tot boven de slurf loopen. De olifanten
zijn met prachtig-geborduurde kleeden bedekt. Twee kleine olifantjes, sierlijk
opgetuigd, loopen naast deze kolossale gevaarten als slaafjes, die in hun dienst staan.
De olifanten bewegen zich plechtig en waardig voort als zijn zij zich bewust van de
pracht, die hen omringt. Ten slotte wordt ieder door den leider, die op zijn nek zit,
ertoe gebracht een knie te buigen, wanneer hij tegenover den troon van den vorst
staat. Het dier licht dan zijn slurf op en brult luid, wat de aanwezigen beschouwen
als de ‘taslim’ of begroeting van den olifant. Dan komen andere dieren voorbij:
tamme antilopen, grijze ossen, groote buffels van Bengalen met reusachtige horens,
die hen in staat stellen zich te meten met leeuwen en tijgers: tamme luipaarden en
panters, die bij de jacht op antilopen gebruikt worden en de bekende Usbek-honden.
Na deze geheele parade gaat de keizer over tot de nauwkeurige inspectie van zijne
cavalerie, waarvan iedere soldaat hem persoonlijk bekend is.’
Dan is er de Diwan-i-Kas of zaal voor particuliere audienties en de appartementen
voor de vrouwen (de Zenana), die met de, eveneens door Shahjahan gebouwde,
Audientiezaal in het paleis te Delhi in schoonheid wedijvert. Het was boven de laatste,
dat de bekende Perzische regels waren aangebracht: ‘Wanneer er een paradijs op
aarde is, is het hier, is het hier, is het hier!’ Dat was in de dagen, toen de Groot-Mogol
nog op het toppunt van geluk en roem was. - Een deur leidt van de Diwan-i-Kas naar
een bekoorlijk paviljoen, twee verdiepingen hoog, dat met zijn lichten, gouden koepel
rust op een der verst-vooruitstekende bastions aan de rivierzijde. Het is de Samman
Burj of Jasmijntoren, het geliefkoosd verblijf van Jahangirs schoone keizerin
Nur-Jahan, die naar het heet, zelf de dekoraties ervoor geteekend heeft. Na haar was
Mumtaz
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er de meesteresse van en het lot wilde, dat hier, met het gezicht op de Taj, die hij
voor haar had opgericht, haar echtgenoot zijn veelbeproefd leven eindigde.
Zoowel in het Fort-paleis te Delhi als in dat van Agra werd een groote ruimte
ingenomen door de symmetrisch en zinvol aangelegde tuinen, die in de heete maanden
het verblijf hier mogelijk maakten. Bernier zegt ervan, toen hij gedurende eene
afwezigheid van het hof het geheele paleis met Zenana zien mocht:‘Bijna iedere
kamer heeft haar eigen waterreservoir; aan alle kanten zijn tuinen, beschaduwde
lanen en rustplaatsen, fonteinen, grotten, die overdag koelte bieden en ruime galerijen
en terrassen, waar men des nachts in de open lucht slapen kan. Binnen de muren van
dit betooverende Paleis voelt men geen drukkende hitte.’
Een der boeiendste perioden van Akbar's leven is verbonden met den naam van
Fatehpoer Sikri, de in 1564 door hem gestichte stad. Toen de keizer in dat jaar van
een zijner veldtochten terugkeerde, maakte hij op een paar uur afstands van Agra
halt bij een eenzaam gelegen gehucht Sikri, waar Shaikh Salim Chishti, een heilige
anachoreet, in zijn cel mediteerde en vastte.
De beide zoontjes van Akbar's Rajpoetvrouw waren gestorven en hij verlangde
naar een zoon en opvolger. De heilige voorspelde toen, dat den Keizer een hem
overlevende zoon zou worden geboren. Onder den indruk dier woorden bezocht
Albar den heilige dikwijls, bracht zijne gemalin naar Sikri en het eerste paleis werd
er gebouwd. En werkelijk werd binnen het jaar het vorstenpaar daar een zoon geboren,
die naar den heilige Salim genaamd werd en als Jahangir zijns vaders opvolger werd.
Deze schreef later in zijne biografie: ‘Daar mijn vereerde vader het dorp als
geluksaanbrengend beschouwde, maakte hij het tot zijne hoofdstad. In den loop van
15 jaren werden de heuvels en woeste gronden, die vol roofdieren waren,
omgeschapen tot een prachtige stad.’ Indië heeft vele doode steden, maar geene zal
zoo tot de verbeelding kunnen spreken als Akbar's stad in de eenzame vlakte bij
Agra. Zij is zoo goed bewaard, dat men zich gemakkelijk een beeld kan maken van
hoe zij voor drie en een halve eeuw geweest moet zijn. Geen plunderende legers
hebben haar ontwijd en de droge lucht heeft de roode zandsteen onaangetast gelaten.
Dood en stil ligt zij daar: de versteende droom van een vorst.
De heilige Salim wordt nog altijd hoog vereerd; zijn graf - een wonder van teer
bewerkt wit marmer, - is bij de groote Moskee, die door den keizer aan hem gewijd
werd. Zij is een der fraaiste en nobelste gebouwen van dien tijd. Maar zij wordt tot
niets naast de imponeerende Poort der Viktorie, Baland-Darwaza, die zich verheft
in majestueuze pracht. Bijna Egyptisch-massaal met de gedurfde lijn van de
poortopening, is het drie-
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ledig voorvlak vol nuanceering door sierlijke arkaden en schaduwwerpende nissen.
Zeker een der fraaiste poorten der wereld. Boven één der deur-bogen is in Arabische
karakters geschreven: Aldus zeide Jezus op wien vrede ruste: ‘De wereld is een brug,
ga er over, maar bouw er geen huis op.’ Is het niet als eene voorspelling van het lot,
dat aan deze wonderlijke stad beschoren was? Slechts 17 jaren hield Akbar hier zijn
hof; toen werd de geheele stad verlaten en is nooit meer bewoond geworden. Volgens
sommigen was de watervoorziening onvoldoende; andere geschiedschrijvers beweren,
dat de heilige te zeer gestoord werd in zijn vrome meditaties en den keizer voor het
alternatief gesteld had, dat één van hen beiden moest heengaan.
‘Laat het dan uw dienaar zijn, bid ik u,’ was 's keizers antwoord geweest. Behalve
het privaat paleis van Akbar met zijn slaapkamer boven op het dak is een der
eigenaardigste gebouwen de Audientiezaal, Diwan-i-Khas. Van buiten schijnbaar
uit twee verdiepingen bestaande, ziet men binnenkomend een enkele gewelfde zaal
op halver hoogte door een rondloopende galerij omgeven. In het midden staat een
fraai gebeeldhouwde zuil, bekroond door een uit groote consoles bestaand kapiteel,
waarop des keizers troon rustte. Van de zuil gaan vier gangen of bruggen naar de
vier hoeken der galerij, waar zetels voor Akbar's ministers waren aangebracht. De
anderen die tot de audientie waren toegelaten, vulden de zaal beneden. Hier hadden
alle besprekingen over het wèl van den Staat en het invoeren van nieuwe wetten enz.
plaats. Een groote vierkante Discussiezaal (Ibadat-Khana) bood gelegenheid voor
de voordrachten en twistgesprekken der vertegenwoordigers van alle mogelijke
godsdiensten der wereld: geleerde Mohammedaansche rechtsgeleerden en doktoren,
Brahmanen, Jains, Parsis, Christenen, Joden en Hindoes, allen verdedigden om
beurten hunne overtuigingen, stellingen of dogma's. De Keizer en Aboe Fazl luisterden
naar allen en stonden ieder te woord. Een waar congres der godsdiensten.
Onder de verdere gebouwen, die ieder voor zich een studie waard zijn, vallen door
hunne schoonheid van verhoudingen en van détail op het z.g.n. Huis van Miriam en
het Paleis der Prinses van Jodhpoer, welke afwisselend door archaeologie en traditie
als de woonplaats van Akbar's Hindoe-vrouw, de moeder van Jahangir, worden
aangewezen. Het eerste, een huis van twee verdiepingen met uitgesproken
Hindoekarakter, was van binnen versierd met fresco's in den stijl der Perzische
miniatuurschilders, waarvan weinige resten over zijn. Het paleis der Prinses van
Jodhpoer is een der oudste gebouwen hier; de vertrekken zijn gegroepeerd om een
vierkante binnenplaats. Het bevat mooie zuilengangen en een kleinen Hindoetempel.
Minder rijk versierd dan de andere Zenanagebouwen, doet het daardoor rustiger en
voornamer aan. Bizonder fraai bewerkt in
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Saraceenschen stijl is een klein paviljoen aan de Noordzijde, ingesloten door
doorzichtig-bewerkte marmeren platen. Hier konden de vrouwen van de koelte en
het heerlijke uitzicht over het groote, nu uitgedroogde, meer en de heuvels in de verte
genieten. Een der allerfraaiste huizen is het (waarschijnlijk ten onrechte zoo geheeten)
huis van Rajah Birbal. Deze was een ministreel aan het hof, die zich door zijn geest
en bekwaamheid de gunst van den keizer verworven had en zich in diens persoonlijke
vriendschap mocht verheugen. Toen hij omkwam bij eene expeditie tegen opstandige
Afghanen, was de keizer lang ontroostbaar. Dat hij echter dit prachtige huis, dat
direct in verbinding staat met de Zenana-vertrekken en tuinen en dat zooveel fraaier
is dan de woningen van Akbar's intiemste vrienden Faizi en Aboe Fazl, aan den
Hindoe-zanger zou hebben toegedacht, is zeer onwaarschijnlijk. Veeleer zal het een
der woningen voor Akbar's vrouwen geweest zijn. Het is een waar juweel van
Mogol-architectuur, vertoont sterke overeenkomst met Akbar's paleis in het Fort te
Agra en is van binnen en buiten met buitengewoon mooi geometrisch beeldhouwwerk
versierd. Hoe sierlijk zijn de bekroningen van al deze huizen met hunne zachtgewelfde
koepeldaken, die men in de moderne steden van Indië maar al te zeer mist. De
Panch-mahal, een open paviljoen van 5 verdiepingen, een soort uitzichtstoren is mede
een der eigenaardige fantastische bouwwerken uit deze periode. - De rood steenen
stad, waar 's nachts het gehuil der jakhalzen weerklinkt en overdag de schelle roep
der wilde pauwen, die in de boomen vliegen, droomt voort door de eeuwen, een
symbool van vergane macht.
Wanneer men buiten de poorten van Delhi gekomen de uitgestrekte, zonnige vlakte
voor zich ziet, die bedekt is met ruïnes, dringt zich de gedachte op aan de Romeinsche
Campagna. Doch waar men dáár op de Via Appia de graven van oude, Romeinsche
adelgeslachten om zich heeft, zijn het hier geheele steden, de eene boven en naast
de ruïnes der andere gebouwd, die eene geschiedenis van duizenden jaren vertellen.
Het zijn als het ware de grafmonumenten der volken en dynastieën, die elkaar
bevochten en vernietigden om het bezit van dit veel-begeerde hart van Indië. Hier
verheffen zich de rood steenen, wit marmeren of met turkooisblauwe tegels bedekte
koepels van grafmonumenten, die voor een deel nog in vrij goeden staat zijn. Maar
de eens met zorg en liefde geplante tuinen, die een levend deel der compositie
uitmaakten, zijn geheel verdwenen. De graven der Mogolvorsten van Hindoestan en
die hunner koninginnen, ministers of verwanten zijn geen droefgeestig stemmende
monumenten. Integendeel, zij behooren tot het lieflijkste wat menschenhanden
gewrocht hebben. De keizers, die hunne sprookjes-schoone paleizen schiepen waren
epicuristen, ook waar het de laatste rustplaats betrof.
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Te midden van voortdurende oorlogen, intrige-strijd, een leven van zinnelijk genieten
en vlagen van geloofsijver, vergaten deze met den dood vertrouwde Oosterlingen
nooit, den blik te wenden naar de eeuwige stilte, die aan het einde van het
veelbewogen leven lag. En wat er ook na hun dood gebeuren mocht, geen
Mohammedaan zou ooit een graf ontwijden. Zoo koos de Sultan de lieflijkste plek
grond, die hij kon vinden; een tuin waarin de donkere kolommen der cypressen en
de wuivende veeren der ‘neem’-boomen zich spiegelden in kabbelend water, dat
naar marmeren cisternen werd geleid. Bloeiende struiken en bloembedden
verlevendigden het gazon. Om dien tuin werd een hooge muur gebouwd, met tinnen
gekroond als van een vesting, gesloten door een groote poort van roode zandsteen.
Op die koele, groene plek, achter deuren van brons of ebbenhout, liet de vorst zijn
heiligdom bouwen, De rijke, maar overladen geworden Hindoe-architektuur maakte
plaats voor de meer verfijnde Perzisch-Saraceensche bouwwijze. Hoog oprijzende
koepels, geweldige bogen, schoongewelfde gaanderijen verrezen. De knapste
handwerkslieden werden ontboden uit Samarkand en Bagdad, Perzië en China, zelfs
uit Italië en Frankrijk om meesterstukken van mozaïek, email en stucco uit te voeren.
Azië leverde de zeldzaamste marmers, jaspis, turkoois, jade en lapis-lazuli. Zoo werd
het heiligdom geen somber doodenverblijf, maar een in blankheid glanzende tempel,
als de Taj-Mahal, een wonder van inlegwerk zonder overdaad, als het mausoleum
van Itmad-ud-Daulah bij Agra of van imponeerende grootschheid als Akbar's graf
te Sikandra. De koele, marmeren zaal met omringenden tuin diende den vorst bij zijn
leven tot zomer-tuinhuis, waar hij zich van het hofgewoel terugtrok. Na zijn dood
werd zij het heiligdom, waar hij den eeuwigen slaap sliep onder de Koranregels, die
in smetteloos blauw op de muren zijn aangebracht.
Het mausoleum van Itmad-ud-Daulah is aan den linkeroever van de Joemna en
werd door Nur-Jahan, de vrouw van Jahangir, opgericht voor haren vader, die
grootschatmeester aan Akbar's hof was. Het geheel met de wat gedrukte middenkoepel
en de vier zijtorens is niet zoo harmonisch van verhoudingen als de meeste andere
gebouwen. Het merkwaardige ervan is, dat het geheel versierd is met marmeren
inlegwerk, geïnspireerd op de ingelegde en geschilderde Perzische tegels. Het doet
bijna aan als een allerfijnst borduursel op den witten grond, en op een afstand gezien,
geeft het een zachten, bloemigen schijn aan het marmer. Het mausoleum van Akbar
is in Sikandra in de buurt van Agra. Het werd door hemzelf begonnen en door zijn
zoon voleindigd, die ook veranderingen in het oorspronkelijke plan moet hebben
aangebracht. De ingang is zeer indrukwekkend; in het mausoleum bevat een
eenvoudige marmeren sarkofaag het stoffelijk overschot van den keizer met het
enkele opschrift: Akbar.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

311
‘Gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. O, fontein der
hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien.
Ontwaak, Noordenwind! Kom, gij Zuidenwind, doorwaai mijnen hof, dat zijne
geuren uitvloeien.’ (Hooglied 4.-)
Een omsloten hof, vol levend water, vol zoete geuren: dat waren en dat zijn nog
steeds de drie hoofdmotieven voor de wondere schepping, die een Oostersche tuin
is. Om dien te kunnen waardeeren moeten wij, Westerlingen, ons indenken in de
mentaliteit hunner makers. Hunne tuinen zijn, als hunne geheele kunst, symbolen.
De gansche aanleg, iedere boom en bloem heeft een zekere beteekenis en geeft niet
alleen genot door schoonheid, maar vertolkt bepaalde tradities en godsdienstige
gevoelens, In Japan bestaat de symbolische tuin nog heden; in Indië is die zinrijke
kunst voor 't grootste deel verloren gegaan.
De oude Indische tuin herinnert in vele opzichten aan dien der Renaissance in
Italië. Terrassen, gevolg der heuvelachtige terreinen, en water spelen bij beiden een
hoofdrol. Doch waar in den Italiaanschen tuin het water, neerstortend in watervallen
of opspringend in klaterende fonteinen, één der vele dekoratieve elementen in den
Villatuin was, daar is dit in het Oosten de ziel, de reden van bestaan, van heel den
aanleg. Waar bronnen ontbraken en regen soms maanden lang uitbleef, werd irrigatie
een eerste vereischte. In Perzië en Turkestan was de kunst om goed-geïrrigeerde
tuinen aan te leggen sinds eeuwen bekend en tot hooge volmaking gebracht. Keizer
Babar, de Prins der Tuinen, was de eerste om ze in Hindoestan toe te passen. Toen
hij Agra tot zijne hoofdstad maakte, was een zijner eerste werken een tuin, den Ram
Bagh aan de oevers der Joemna aan te leggen, den oudsten Mogoltuin, waarvan nog
resten bestaan. Hoe juist kenschetst hij in zijn Mémoires de geaardheid van het land,
waar hij zegt: ‘Het komt mij voor, dat een der grootste nadeelen van Hindoestan zijn
gebrek aan kunstmatige waterleidingen is. Ik had besloten, om overal waar ik mijn
verblijfplaats koos, waterwielen te laten maken, zoodoende watertoevoer te krijgen
en dan op de daarvoor ge-eigende plaatsen wèl-ontworpen tuinen aan te leggen. Dan
zaaide ik rozen en narcissen in symmetrische bedden.’ Elders beschrijft hij een bezoek
aan een zijner meest beroemde tuinen bij Kaboel. ‘Nadat ik de zaken had afgedaan,
trokken wij verder en bereikten den Bagh-i-Vafa (Tuin der Trouw). Het was 't seizoen,
dat de tuin in vollen pracht stond. De grasvelden waren bedekt met klaver, de
granaatappelen-boomen waren van een mooie, gouden kleur en de vruchten hingen
rood aan de takken. De oranjeboomen waren vroolijk-groen en beladen met tallooze
oranjes. Ik was nog nooit zoo bekoord van den Tuin der Trouw als bij deze
gelegenheid. Gedurende de drie dagen, die wij er doorbrachten, hadden wij allen
volop vruchten te eten.’ Op de afbeelding ziet men den keizer in
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hoogst-eigen persoon het werk der tuinlieden dirigeeren. De ‘omsloten tuin’ met
poort is naïevelijk afgebeeld, evenals de vierdeelig aangelegde tuin, het groote
water-reservoir en zelfs de sneeuwbergen op den achtergrond zijn niet vergeten. De
kanalen werden zoo aangelegd, dat het water op gelijk niveau was met de belendende
paden en bloembedden. Dikwijls werden die waterwegjes met turkoois-blauwe tegels
belegd, zoodat zij onder de schaduw der donkere cypressen stroomen van louter
edelsteenen schenen.
Babar heeft de meeste zijner tuinen aangelegd bij Kaboel en in Kashmir, waar hij
gunstiger terreinen vond dan in het waterarme Hindoestan. De Mogoltuin bestond
uit drie opeenvolgende komplexen: de half-publieke tuin; de speciale tuin van den
keizer met de audiëntiezaal, waar hij vorstelijke bezoekers, ministers, legerhoofden
en gezanten ontving en de poerdah-tuin voor de keizerin en de harem-vrouwen.
Zooals in de stad de belangstelling der gansche bevolking zich concentreerde op de
Badshahi-Mahal (Keizerlijk Paleis), voor haar het symbool van de eene macht, die
alles omvatte, zoo was in het paleis zelf de keizerlijke lusthof in het centrum der
belangstelling. De geheele tuin was eigenlijk een symbool van leven, dood en
eeuwigheid en moest, volgens de Perzische traditie, in acht terrassen worden
aangelegd, overeenstemmende met het achtdeelige Paradijs van den Koran. Het
beroemdste werk van den Perzischen dichter Sadi heeft tot titel: de Rozehof. In de
inleiding zegt hij: ‘Rijp overleg omtrent de indeeling van het boek deed mij ertoe
besluiten, om dezen teederen tuin met zijne dichte schaduwplekken evenals het
Paradijs te splitsen in acht deelen.’ Soms ook werd het getal zeven, de zeven planeten
symboliseerend, als maatgevend bij den aanleg genomen. Bij het achtdeelige plan
volgde men de mythologische wereld-geografie: een Heilig Land met Mont Meroe
in het midden, vanwaar de wateren uit een geheime bron in 4 vruchtbaar makende
stroomen naar de 4 windstreken vloeien. Op den berg in het midden groeit de Heilige
Boom der kennis van Goed en Kwaad, met Naga, de heilige slang (embleem van de
lente) om zijne wortels gewonden. De boom maakt plaats voor Hindoetempel en
Boeddhistische chattravali of zonnescherm, om na de komst der Mohammedanen
vervangen te worden door de baradari, een soort paviljoen op verhoogd platform.
Afwisselend met bloembedden, die als groote kleurenvlekken de ruimten tusschen
de waterkanalen vulden, had men fraaie gazons door boomen omringd met in het
midden een groote chenar- of mangoboom. Daaromheen werd een verheven platform
gebouwd, de z.g.n. ‘chabutra’. Hier was de ideaal-plaats voor de feesten en
bijeenkomsten, die ten tijde der Mogols zoo populair waren. Uitgestrekt op het gras
of zachte tapij ten kon men van conversatie en hoekah, de Turksche waterpijp,
genieten, muziek maken en op koele avonden de geliefde Perzische dichters reciteeren.
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TAJ-MAHAL TE AGRA.

MARMEREN BALUSTRADE OM DE GRAVEN VAN SHAH JAHAN EN MUMTAZ-MAHAL IN DE TAJ-MAHAL
TE AGRA.
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SHALIMAR-TUIN TE KASHMIR.

AKBAR'S GRAF TE SIKANDRA BIJ AGRA.
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Het paradijs-idee inspireert de kunst van Mogol-schilder, architekt en handwerksman;
overal vindt men de motieven van engelen, gazellen, vogels en visschen, evengoed
als de gestileerde afbeeldingen van boomen, vruchten, bloemen en stroomend water.
Het beeldhouwwerk der Mogol-paleizen toont er schoone voorbeelden van. Men
denke slechts aan de balustrade der Taj-Mahal, waar in het witte marmer met
verwonderlijke getrouwheid zijn weergegeven de rozen, narcissen, tulpen en
anemonen, die eens in den tuin zelf gebloeid hebben. De miniatuur-portretten der
Mogolkeizers en hunner edelen hebben vaak een tuin tot achtergrond en niet zelden
houdt de afgebeelde in de hand een met de grootste zorg geschilderde roos of anjer.
Onder de boomen komen de cypressen en vruchtboomen veelvuldig afwisselend
voor; zij zijn bij uitstek de symbolen van het bloeiende leven, dood en eeuwigheid.
Toen door de huwelijken met Rajpoet-princessen de Hindoe-invloed zich bij den
tuinaanleg zeer deed gevoelen, uitte die zich vooral in bloemen-symboliek. De legende
van Lalia en Majnum, de trouwe geliefden, die elkaar slechts tweemaal hier op aarde
zagen, wordt op zinrijke wijze vertolkt in bloementaal: twee laag-groeiende
vruchtboomen, zooals oranje en citroen, midden in een bloemen-parterre geplant,
zijn de twee geliefden gelukkig in het Paradijs of wel zij zijn veranderd in twee naast
elkaar staande dadelpalmen. Op deze wijze werd de tuin voor den Indiër dubbel
boeiend en expressief. Men had ook eene voorliefde voor den z.g.n. ‘Maneschijntuin’,
die geheel voor de schoonheid en koelte van avond en nacht was ingericht en naast
geheimzinnig-donkere boomgroepen witte paden en witte bloemen met sterke
nachtgeuren bevatte, zooals champaka, jasmijn, tuberose en gardenia, om de witte
lotos niet te vergeten.
Akbar was niet onverschillig voor de hortikultuur in zijn rijk, maar had toch voor
het aanleggen van tuinen lang zooveel niet over als voor den bouw zijner steden en
paleizen. In de Ain-i-Akbari heet het: ‘Z.M. beschouwt planten als een der schoonste
gaven Gods en wijdt er alle aandacht aan. De groote tuinlieden van Iran en Toeran
zijn hierheen gekomen en de boomenkultuur is in uitstekenden staat.’ - Zijn opvolger
Jahangir daarentegen was met zijne Perzische gemalin de aanlegger van vele schoone
tuinen. In zijn dagboek vertelt hij, sprekende over de tuinen in de buurt van Kaboel,
dat hij op één dag zeven van de meest beroemde bezocht heeft en voegt erbij: ‘Ik
geloof niet, dat ik ooit zoo ver gewandeld heb.’ De namen van Jahangir en zijn zoon
Shahjahan zijn verbonden met dien van den Shalimar Bagh, den schoonen aan het
Dalmeer in Kashmir gelegen tuin met paleis. Deze verkeert nog in goeden toestand,
daar hij ook na den val der Mogols een koninklijke lusthof bleef onder het beheer
van den Maharajah van Kashmir. Hier heeft men nog het zuiver type van de
zomer-residenties der Mogols. Het driedeelige

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

314
hoofdplan is ongerept gebleven. De publieke tuin eindigt bij het eerste groote
paviljoen, waar het water in cascades doorheen stroomt. Het diende als Audiëntiezaal
en men ziet nog den marmeren troon boven den middelsten waterval aangebracht,
waar de keizer ter audientie placht te zitten. In den tweeden tuin is de Diwan-i-Khas
verdwenen, doch in den Zenana-tuin wordt de klimax gevormd door een bekoorlijk
zwartmarmeren paviljoen, (bharadari) dat zich in het centrum bevindt. Aan alle zijden
mischen kleine watervallen en op den achtergrond verheffen zich de sneeuwtoppen
van Mahadeva. Een romantische bekoring ligt over Shalimar. Jahangir moet aan
dezen won derhof gedacht hebben, toen hij schreef: ‘Ik liet een stroom afleiden,
opdat een tuin zou ontstaan, die wat liefelijke schoonheid betreft, in de bewoonde
wereld zijn weerga niet zou vinden.’ Er zijn reusachtige Chinarboomen, die naar
men zegt meer dan drie eeuwen oud zijn. Zij moeten getuigen zijn geweest van den
bloeitijd der Mogol-dynastie: Jahangir met zijne Nurjahan en de vorst-kunstenaar
Shahjahan moeten in hun schaduw gerust hebben. In hun tijd vonden 900 tuinlieden
werk in den Shalimar, waar nu een twintigtal het gemakkelijk af kan. De plaats is
nu toegankelijk voor het publiek en wordt vooral met de jaarlijksche bloemenfeesten
druk bezocht. Een dag in zulk een ommuurden tuin vol bloemen en water is eene
vreugde zoowel voor de verwende poerdah-vrouw als voor den armen volksman. De
namen en levensgeschiedenis der ‘Padishah's,’ die de tuinen lieten aanleggen, zijn
allen vertrouwd.
De Nishat Bagh, Tuin der Vreugde, die zich in eene opeenvolging van 12 terrassen,
- één voor ieder Zodiak-teeken - eveneens aan het Dalmeer verheft, werd aangelegd
door Asaf Khan, den broeder der keizerin Nurjahan en vader van Arjamand,
Shahjahan's vrouw. Hij is werkelijk als zijn naam aangeeft, de vroolijkste der tuinen
uit den Mogoltijd, tintelend en sprankelend van veel levend water en met een
overvloed van gloeiend-gekleurde bloemen. Toen Shahjahan in 1633 in Kashmir
was, bezocht hij den tuin. Zijne hooge terrassen, de wondermooie vergezichten van
meer en bergen bekoorden hem zoo, dat hij tot de overtuiging kwam, dat de
Nishat-Bagh een veel te fraai bezit was voor een zijner onderdanen, al mocht die dan
toevallig zijn eigen schoonvader en eerste minister zijn. Hij vertelde Asaf Khan bij
verschillende gelegenheden hoezeer hij diens buitenverblijf bewonderde, niet anders
verwachtend dan dat het hem gracieuselijk zou worden aangeboden. Doch hij klopte
aan doovemans ooren: Asaf Khan was te zeer aan zijn tuin gehecht om er afstand
van te willen doen. Toen als nu voorzag dezelfde stroom den vorstelijken
Shalimar-tuin en den Nishat-Bagh van water. In zijne ergernis liet Shahjahan toen
den watertoevoer naar zijn ministers tuin afsnijden.
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Nu is niets droefgeestiger dan wanneer in een dier groote parken de kanalen en tanks
leeg en uitgedroogd daar liggen. Asaf Khan, die juist den zomer in zijn buitenverblijf
doorbracht, kon niets ertegen doen en zat een dag, verzonken in melankoliek
gemijmer, onder de schaduw der Chinarboomen bij het droge waterkanaal. Hij viel
in slaap tot eindelijk een welbekend geluid hem wekte. Hij kon nauwlijks zijne oogen
gelooven, want alle fonteinen en watervallen waren vroolijk aan het klateren en wit
van schuim. Een trouw dienaar, begaan met zijns meesters verdriet, had 's Keizers
orders getrotseerd en de hindernis uit het aanvoerkanaal verwijderd. Asaf Khan echter
verweet hem zijn ijver en liet onmiddellijk den stroom weer afsluiten. Aan Shahjahan
kwam het nieuws ter oore en de doodelijk verschrikte dienaar moest voor hem
verschijnen. Tot groote verbazing van het geheele hof, liet hij - inplaats van hem te
bestraffen - den schuldige een eeregewaad geven als bewijs zijner bewondering voor
een daad van zoo trouwe toewijding en Asaf Khan had voortaan de vrije beschikking
over het water. Zóó waren deze Oostersche potentaten: capricieus, maar tot
grootmoedige en onverwachte daden in staat.
Het hoofdstuk van Indische tuinarchitektuur, dat door Babar geopend werd in Agra
en waaraan zijne opvolgers met alle krachten verder werkten, werd wel is waar
besloten met het einde der groote Keizers, maar eene herleving der kunst had plaats
aan het hof van enkele Hindoe-vorsten. Vooral in het tuinpaleis van Deeg, dat door
den Rajah van Bharatpoer in 1725 gebouwd werd, leven nog vele der beste
Mogol-tradities voort.
Anacapri, Nov. 1923.*)

*) De hier afgebeelde miniaturen zijn met toestemming der Directie van het British Museum
genomen naar eene Perzische vertaling van Babar's Mémoires, die ten tijde van Akbar door
de beste kunstenaars van zijn hof geïllustreerd werd.
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Nadere notities over Nederlandsche caricatuur,
door Cornelis Veth.
IV.
Geestigheid en boert in stadsgezicht, genre en portret.
IN de roemruchtige geschiedenis van onze vaderlandsche kunst staan enkele perioden
slecht aangeschreven. Daar zijn vooreerst de beide Italianiseerende tijdvakken (eerst
de school van Maarten van Heemskerk en Goltzius, en dan die van Van Berchem)
en later die geheele lange tijd, die, van de groote meesters der zeventiende eeuw en
hun bijna zonder onderscheid voortreffelijke tijdgenooten, reikt tot in de tweede helft
der negentiende eeuw. De achttiende eeuw in haar geheel wordt dan door de gaarne
generaliseerende publieke opinie voor een tijd van slapte in de kunst zoowel als in
de politiek van ons land uitgemaakt.
Dit oordeel is juist in zooverre als de achttiende eeuw geen groote verrassingen
heeft gebracht, het is onbillijk tegenover zeer veel hoogst karakteristiek en
aantrekkelijk werk, waarop wij geen enkele reden hebben minachtend neer te zien.
Sommige van de beste achttiende-eeuwsche schilderijen zijn niet alleen maar knappe
navolgingen van werk uit de vorige eeuw, bij minder kracht misschien en
warmbloedigheid hebben zij een eigen, nieuwe charme, vooral in de kleur.
Een genre, dat slechts zijdelings mijn onderwerp raakt, is dat van het stadsgezicht,
en het staat alleen daarom met de ‘caricatuur’ in verwijderd verband, omdat de meeste
schilders van stadsgezichten in de 18de en het begin van de 19de eeuw daarin geestige,
en zeer zeker als schertsend-typeerend bedoelde figuurtjes hebben aangebracht.
Er zijn in 's Rijksmuseum te Amsterdam drie zulke stadsgezichten, alle drie van
Amsterdamsche grachten, die alle ontstaan schijnen te zijn uit een vaardig en
intelligent navolgen van Jan van der Heijden en Berckheijde, van den eersten vooral.
Het minst eigen is dat van Ouwaeter (1750-1793) dat geheel in den traditioneelen
trant geschilderd is, en alleen door het wat luchtiger, losser bewegen der figuurtjes
op de 18de eeuw wijst. Hendrik Keun (1738-1793) is origineeler, zijn grachtje is
meer dan gestoffeerd, is vervroolijkt en opgeluisterd door welgeplaatste en zinrijke
figuurtjes. Men ziet een heer in een blauwe kamerjapon en een
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dame in het wit op het bordes van een patricisch huis staan, een venter met parapluies
spreekt hen aan, verderop overal de keukens in de sousterrains, waaruit dienstmeisjes
te voorschijn komen, verder wandelen er een heer en dame, en, daar tegen in, een
vrouw met een rooden rok. De kleuren zijn niet alle volkomen overtuigend, het geheel
is nog wat k l e u r i g , maar hoe levend! Fijntjes zijn de winkeltjes, waar men met
een trapje opkomt, de ranke huisjes er aangegeven, het schaduwspel, op de boomen,
het spiegelend water; aantrekkelijk is het verschiet van den overkant der gracht. Maar
misschien is Ten Compe (1773-1761) toch nog de beste van de drie schilders; daar
is die hooge muur van het huis vooraan, blijkbaar van zeer dichtbij bekeken, een
mooi gevonden afsluiting, daar is dat ijl en speelsch gepenseelde groen, en dan,
levend staat die dienstmaagd, die de stoep doet, erin, frisch van kleur en vlot
geteekend, een fijne noot in het geheel, zijn haar emmertjes, en smaakvol-raak zijn
de midden op de gracht loopende burgers daar geplaatst; hun kleur is hier noodig,
en doet het.
Als wij nu nog een ander schilder, nog meer vertellend, genoegelijk, doch wat
plomper van vormgeving en stroever van factuur: van der Laen (1759-1829) daarbij
zien, hebben wij een basis voor waardeering van het 18de eeuwsche stadsgezicht,
dat zich ontwikkelde tot het verrukkelijk, edel-coloristisch sneeuwgeval van een Van
Troostwijk (1782-1810) in hetzelfde museum.
Verwant aan het werk van Ouwaeter, Keun en Ten Compe is nog een schilderij
van Pothoven (1725-1795) in het Mauritshuis, de oude ridderzaal voorstellend, en
wel als loterij-zaal, met boekenstalletjes op zij, waarin de architectuur breed en knap
is aangegeven, de goedgeteekende figuren een waarachtige gratie hebben en zeer
smakelijk van kleur zijn.
De geestigheid in zulk werk, wel te onderscheiden van opzettelijke grappigheid,
is een der prettigste eigenschappen van de Hollandsche kunst door dezen geheelen
tijd heen, ze is eigenlijk een van milden humor en blijmoedigheid doortrokken
typeeringskunst, zooals wij ze opmerken in schilderijen van Brekelenham en Metsu
(bijv. in het ‘Ontbijt’ van den laatste, waar het aarzelend maar oolijk-gezellig
samenspel van de beide personen zoo prachtig is aangeduid). En het is merkwaardig,
dat in dien lateren tijd, de uitgesproken grappigheid bij onze schilders veel minder
deugd doet dan deze onopzettelijke goedgeluimde scherts.
Maar hier bij het stadsgezicht is toch weer op een algemeenen trek te letten. Ik zei
met bedoeling dat het stadsgezicht z i c h o n t w i k k e l d e tot het prachtig
sneeuwgeval van den jong gestorven Van Troostwijk, want hier herhaalt zich iets
dat wij bijna twee eeuwen vroeger hebben zien gebeuren. Ik denk aan de ontwikkeling
van het 17de eeuwsche landschap, het zuivere landschap, met hoogstens een enkele
figuur als accent, van
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Van Goyen, Cuyp e.a. uit de drukbevolkte composities van Adriaen van de Venne
en Esayas van der Velde, waar het nog niet volkomen hoofdzaak is. Vooral een
schilderij als dat van Ouwaeter is zoo druk met menschenfiguren bezet, dat het bijna
een buiten-genre-stuk wordt: er is voor de waag, die hier blijkbaar geportretteerd is,
een kraampje met porcelein, er loopen allerlei menschen rond in met wellust
geschilderde kostuums. Een aardigheidje van de oude landschappen en stadsgezichten
in het begin van de 17de eeuw, Averkamp, v.d. Venne enz., komt hier ook terug: de
man die een kleine boodschap doet. Men vindt hem zelfs op Van Troostwijk's,
overigens heel niet anecdotisch schilderij!
Maar op het eind van de 18de eeuw zijn we toch weer àf van het illustratieve van
Troost en Buys. Het Rijksmuseum heeft zoo juist nog weer een schilderijtje van
Jacobus Buys (1724-180) verworven, dat typisch is voor het niet zoozeer vertellende
als illustreerende karakter dier school. Men voelt, dat het ergens bij behoort, zoo op
zich zelf vertelt het toch niets compleets. Het is een fraai schilderijtje in gedempte
kleur; veel bruin en blauw-grijs. De hoofdpersoon wordt blijkbaar betrapt op een
liefdesverklaring, er staat een oude vrouw bij, een dienstmeisje, een dame wier zijden
rok zoo goed als bij de meesters zelf geschilderd is. De man maakt een pathetisch
gebaar en wordt uitgelachen. Het geval is aantrekkelijk door het licht, door de geestige
aanduiding van het architectonisch milieu, door de zuivere kleur, maar men denkt
dadelijk aan een van de vele kluchten, die Troost op dezelfde wijze illustreerde.
Het kan nauwelijks anders dan ook zoo'n illustratie zijn, voldoet niet op zichzelf
als uitbeelding van een geval. Bij Jan Steen denken wij nooit aan een illustratie, wij
voelen dat alles gegroeid is uit waarneming en zuiver beeldende fantasie. Deze
menschen, Troost en Buys, zijn niet meer zoo eenvoudig en niet meer zoo compleet.
Ik sprak daar straks van het te opzettelijk grappige dat in het laatst der 17de en tot
ver in de 18de eeuw de genrekunst beheerschte. Het is den Hollandschen genreschilder
gegaan als menigen geestigen karakterspeler op het tooneel; de fijnere humor van
zijn gemoedelijke uitbeelding werd niet begrepen, hij werd als een grapjas beschouwd
en toegejuicht. Het buitenland, vooral Engeland, zag in Ostade's rustieke
genoeglijkheden vooral het aardige, en zoo moest op Ostade een Dusart volgen, die
hem naar den grappigen en platten kant overdreef, zonder in die mate kunstenaar te
zijn. Jan Miense Molenaer deed hetzelfde, zich nu eens meer aan Ostade, dan aan
Brouwer of Jan Steen houdend, en Egbert van Heemskerk, zeer productief en zeer
veelzijdig, hield het nog langer vol.
Deze beiden waren op hun tijd heel goede schilders, die, als zij het op hun heupen
hadden, in kleur en toon hun voorbeelden nabij konden komen en men moet wel in
het oog houden dat zij het eenmaal gelegde spoor
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met volle overtuiging zullen hebben gevolgd, zonder eenerzijds te pretendeeren,
groote schilders te zijn, anderzijds hun ‘Dutch drolleries’ te schilderen louter voor
de markt. Hun bedrijf was het kroegen, schooltjes, binnenhuizen met komische
figuren, barbierswinkels, operaties enz. te schilderen, het volksleven, en dit zoo mooi
mogelijk te doen; hun schuld was het niet, dat er een kinderachtige belangstelling
was voor het platte in dat Hollandsche wezen, dat door anderen vóór hen reeds zoo
scherp was waargenomen. Zij waren evenmin oneerlijk als de besten der epigonen
van de Larensche binnenhuisschilders.
Jan Miense Molenaer was in zijn cruheid, zijn jolige vulgariteit misschien de
sterkste persoonlijkheid onder die genre-schilders van den tweeden rang; zijn
‘zintuigen’ in het Mauritshuis noem ik bijna grandioos van gemeenheid. Egbert van
Heemskerk was veelzijdiger, minder sterk wat de mimiek van zijn menschen aangaat,
doch behalve een schilder met zeer fijne kwaliteiten, een vlot en verbeeldingrijk
teekenaar. Evenals Dusart, kent men hem niet zonder zijn teekenwerk.
Egbert van Heemskerk heeft in Engeland gewoond en gewerkt, en is een dergenen
geweest, die op de latere school van Engelsche volksschilders en prentteekenaars
direct invloed hebben geoefend. Een paar gewasschen teekeningen van hem, in zwart
en bruin, die ik onlangs tegenkwam, stammen uit Engeland. Het zijn volstrekt
caricaturale voorstellingen, van menschen met dierenkoppen. De eene heeft een
Engelsch onderwerp; een soort van vrijwilligerscorps trekt uit, met een vaandel,
waarop een biefstuk en een pudding geschilderd zijn, de kapitein heeft een gepruikten
olifantenkop, naast hem loopt een varken, de rest zijn katten met de hooge puntmutsen
der Londensche vrijwilligers. De vaandeldrager heeft een papier in de hand, waarop
staat
Come Taylors and weavers,
and sly penny-shavers,
all hast and repair
To y' Hog in Rag Fair
To list in y' pay
of Great Captain Day
and you shall have cheer,
Beef, pudding and beer.

De smakelijke, vlotte teekening, geheel in den trant van sommige spotteekeningen
op Law en zijn windhandel, is heel en al Hollandsch, doch blijkbaar voor een Engelsch
publiek bestemd, en op Engelsche toestanden geïnspireerd. Ik meen dat deze
teekeningen duidelijk een soort van schakel vormen tusschen de Hollandsche
genrekunst en de Engelsche illustratie-kunst van later.
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De decadentie van het Hollandsche genre - Egbert van Heemskerk, Brakenburg e.a.
zijn eer navolgers te noemen dan eigenlijke decadenten - voltrekt zich in tweëerlei
richting. Ik noem als type eenerzijds Cornelis Dusart, anderzijds Caspar Netscher.
Het eene is een verval naar het grof-boertige toe, het andere naar de
alleen-maar-stoffelijke verfijning. Netscher nu, met zijn slappe jufferigheid, raakt
ons onderwerp niet, maar van de Van Mierissen, die met hem op een lijn gesteld
kunnen worden, is Frans de oude soms nog een wel smakelijk humorist. Ik denk hier
aan dat portret van hem zelf en zijn vrouw met het hondje op haar schoot, dat hij,
ondanks haar vaag protest, plaagt door het aan een oor te trekken (Mauritshuis). Hij
staat hier niet zoo ver af van den nog subtieler, nog gereserveerder geest van een
Metsu in zijn ‘Ontbijt’, dat ik reeds noemde, waar zoo onuitspreeklijk fijn de mimiek
tusschen den man die schertsen wil en het nauwelijks, schuchter daarop reageerende
vrouwtje is gegeven.
Wij vinden somtijds in de litteratuur, - en het is dan vaak op de toppen - een
nauwelijks uitgesproken scherts; wij voelen dat de humor voorbij trekt zonder aan
te kloppen. Zulke oogenblikken hebben wij ook bij het bezien van schilderijen. Ik
noem een voorbeeld, zonder er bij stil te willen staan. Frans Hals, de jolige, de drieste,
geeft zelden of nooit scherts, zeker geen satire. Wat heeft hij echter gewild met dien
eenen, blijkbaar tot versuffing toe aangeschoten regent van het oude mannenhuis,
een zijner laatste en mooiste schilderijen (Haarlem), dien achtersten sinjeur, die met
de handen beweert als een zatte die hardnekkig doordaast? Was daarin niet een
neiging tot spot met dit verzakte heerschap, geroepen tot voogd over arme oude
mannen? De daad schijnt overmoedig. Zou het lange verdwijnen van het schilderij
daarmee in verband staan?
F. Schmidt Degener vraagt in zijn ‘Frans Hals in Haarlem’ van dit schilderij: ‘Zou
hij ze waarlijk een weinig gehoond hebben, zooals ze daar zitten, de pruiken zelfs
uit de krul en de hoeden scheef en schots op de tronies, hetgeen aan enkelen een
liederlijk air geeft, komisch in botsing met de betamende deftigheid? De voorste
schijnt zonder reden bevangen door een sinistere vroolijkheid. Dan zit er een ons
aan te staren als een nachtuil uit zijn groenige duisternis, grotesk wezen onder de
schaduw van zijn hoed. Een enkele lijkt anemisch, gehypertrophieerd een ander,
allen lethargisch. De karakters vloeien overigens ineen en zijn moeilijk te
onderscheiden. De grond is pedanterie en verveling, waarvan elk ruim zijn deel heeft.
Maken ze, met hun armen die slap neerhangen, met hun hoofden, die suf op zij vallen,
niet geheel den indruk van macabere marionetten, na afloop der voorstelling, als de
draden zijn losgelaten en de lampen worden uitgedoofd?’
Ik aanvaard deze pikante karakteristiek gaarne, zonder 't daarom nog geheel te
beamen als deze schrijver concludeert uit dit werk, en dat andere met de regentessen,
tot ‘de troostelooze bitterheid, van een die zijn leven
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eindigen ziet in ontgoocheling’. Want ten eerste komt mij de middenfiguur, ondanks
zijn geaffecteerde houding, toch nog niet zoo on-zeventiende-eeuws slap voor, de
jonker rechts met de handschoenen eigenlijk niet een holler wezen dan veel van des
meesters schutters uit jonger tijd, en dan., die knecht! Die oude knecht met zijn
genoegelijken lach, zijn welversneden vleezig gezicht, zijn pittigen blik lijkt de
sympathie des schilders niet verbeurd te hebben. Was Frans Hals... decmocraat
geworden, misschien onbewust, zag hij dat de energie en de deugdelijkheid, die bij
de patriciërs begonnen te verslappen, in de kleine burgerij nog wel voortleefden? Is
er overigens, bij alles wat men op de compositie en de uituitvoering van dit werk
kan aanmerken, nog niet een wellust van kleur, een nerveuse raakheid van toets,
onvereenigbaar met eigen verval?
Tot mij spreekt Hals uit deze beide regentenstukken soms met menschelijker stem
dan uit zijn vroolijke schutters. Bij minder opgeruimdheid heeft hij stellig meer
gevoel en... geest; het leed heeft hem dieper doen schouwen. In de beschrijving die
Schmidt Degener van dit damescollege geeft - met ziet dat de tachtigjarige Hals nog
belangstelling, hoe dan ook, in zijn sujetten kon wekken! - heet het o.a.:
‘Verwelkte huid en dorre harten, dat is al wat Hals gezien heeft. Daar zitten, op
de rij af, de koude onmeedoogendheid, de verlepte gratie, de nurksche huishoudster,
de preutsche maltentigheid.’
Mij schijnt Hals in zijn ouderdom minder een Timon van Athene dan een verwant
van Brouwer en Steen.
Van Frans Hals op Wijbrand Hendriks (1744-1831) is een geduchte sprong, ik
kan hem slechts verantwoorden door het feit dat ik hier geen geregeld relaas van een
kunstontwikkeling geef, doch zoeklichten werp, manifestaties van den ironischen of
satirieken geest in allerlei werk. Deze Wijbrandt Hendriks, die kasteleyn van Teyler's
Museum is geweest, was in Haarlems kunstleven een niet onbelangrijke figuur. In
de zaal van het Rijksmuseum te Amsterdam, die thans voor 18de eeuwsche kunst is
ingericht, heeft men een aan hem toegeschreven regentenstuk gehangen, dat van
groote klaarheid in de schildering en van heel niet oppervlakkige karakteristiek
getuigt. Een mooi schilderij van hem is daar thans ook te vinden, Notaris Kolme en
zijn klerk. Het is een zeer origineel werk, waarop het stilleven op tafel, van pijp,
paperassen, steek, boeken, kwispedoor, zeldzaam gaaf en blank geschilderd is. De
natuurlijkheid in de houding van den scheef op zijn stoel hangenden notaris en van
den klerk, die met de hand aan den deurknop, op orders wacht, wijst reeds op die
fijne geestigheid in het karakteriseeren, die Hendriks zoo apart doet staan in zijn
killig-statieuzen tijd. In Teyler's Museum is een lezend vrouwtje, dat, wat erg bewust
in zeventiend' eeuwschen trant neergezet en geschilderd, nochtans buitengewoon
delicate brokken bevat, maar om hem in zijn veelzijdigheid te kennen,
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moet men in het Frans Halsmuseum te Haarlem de trap bestijgen. Op die trap zelf
en op het zoldertje waarheen het leidt, zijn curieuze werken van dezen pittigen
schilder. Voor wij ze opgaan zien wij echter nog in de gang een zeer knap stuk, dat
wel een fragment gelijkt; het stelt Hendrik IV voor, aangehouden op de jacht, en zou
geïnspireerd zijn door een tooneel-voorstelling. Een man legt den schrikkenden vorst,
die mooi getypeerd is, de hand op den schouder en houdt hem een lantaarn voor het
gezicht. De koning trekt de wenkbrauwen op en doet den mond half open. Zijn
wambuis is, in het vreemde licht, heel mooi geschilderd, en hoewel het voor en tijdens
des schilders leven in de mode was, met allerlei grillige kunstbelichtingen te
experimenteeren, is in de mengeling van realisme en heroiek van dit schilderwerk
iets zeer oorspronkelijks.
In de portretten van dezen merkwaardigen, zeer talentvollen schilder vallen de
pittige manier, de goede kleur en de geheel eigen opvatting op. Er is er een ‘geschildert
na zich zelfs’ in 1807, waar hij dus drie en zestig is; hij draagt een groote zwarte
muts, de mond is vast, en vertoont een trek van humor. Geestig is het portret van een
jood, Isaac Sabel, met ietwat scheef gehouden hoofd, een hoogen hoed op, en fijn
lachenden mond, de wenkbrauwen wat opgetrokken. Het portretje van Adriaan van
der Willigen, heel anders ook van kleur dan het zwart- en blauwgrijze van Sabel, is
allerguitigst, alles is even direct en frisch aan dit conterfeitsel, de fijne kleur van het
gezicht, de teekening van den neus met de onregelmatigheid van den vleugel, het
ronde der contouren. Welk een verschil, deze portretteering, met die van een de Lelie,
die al de stijfheid heeft van zijn tijd, de schraalheid van kleur en den gewilden stijl!
Bepaald caricaturaal zijn sommige figuren bij dat feest op de Groote Markt te
Haarlem, in 1825, dat op de trap hangt, en een beetje doet denken aan de composities
van een Debucourt. Men ziet er, voor de goedgeschilderde gebouwen, een groep,
waaronder de burgemeester en Mr. Willem Bilderdijk, in den hoek officieren; een
fatterig heerschap met een sigaar in het hoofd en een stok met knoesten is zeer
komisch, een klein mannetje met een lange pijp is vast een bekend Haarlemsen type,
de hooge hoeden, de lorgnons, de pelerine-jassen à plusieurs étages, de venters die
zich door de menigte dringen, het zijn alle komische accenten in dit smaakvol
geschilderd, in onze latere schilderkunst vrij wel alleenstaande levensbeeld.
Met Hendriks die al ten deele in de 19de eeuw thuis behoort, is dit in zig-zag-vlucht
genomen overzicht te besluiten
Hij was voor zijn tijd een wel zeer kernachtige en oprecht-Hollandsche schilder,
volstrekt onbeïnvloed door het Fransche classicisme dat den vaderlandschen
burgerman allures deed aannemen, die hem niet stonden en hem zijn eigen deugden
deden verwaarloozen.
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Het landjuweel
door Jan Prins.
Heel in de vroegte, als de gebouwen
nog vaal tegen den hemel staan,
als nog geen vensters in de grauwe,
verweerde gevels opengaan,
wanneer de boomen aan de kade
nog zijn als met den laten val
der ijle duisternis beladen,
dan, bij de markt, begint het al.
Eerst komt een enkele verschijning
de stilte af van den waterkant,
een donkerte in de vage omlijning
der stad, die 't eerste licht omspant.
Dan komen er een paar tezamen
nabij den steiger, en begint
allengs het opslaan van de kramen,
terwijl de dag bestendig wint.
Al dadelijk heeft een en ander
veler belangstelling gewekt.
Men waarschuwt en men roept elkander
naar men gemuild is of gebekt.
Van heinde en ver, tusschen de huizen,
komt gemiauw en komt geblaf.
Alleen de ratten en de muizen
trekken alom behoedzaam af.
't Is, in de statige olmekronen,
of er een boodschap is gestuurd
om toch het schouwspel bij te wonen
aan al 't gevogelte in de buurt.
Een stuk of wat verdwaalde meeuwen
komen er ook wat dichter bij,
en langs de daken zitten spreeuwen
en musschen op de voorste rij.
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Het wordt al lichter. Uit de wijken
der landelijke voorstad komt
een luwe morgenwind aanstrijken.
Het onderling krakeel verstomt,
en de vertooning gaat beginnen.
De sluis, die nauwe donkerte, uit
en 't wijder singelwater binnen,
komt de eerste boordevolle schuit.
Voorop een schuit rabarberstelen
met worteltjes en met radijs,
die als een helderheid van geel en
van rood zijn in het nevelgrijs;
een schuit komkommers en tomaten,
een met salade en selderij
drijven in optocht aan de straten
der koele morgenstad voorbij.
Dan komen kropjes om te stoven,
dan peultjes en dan postelein.
Het is haast niet om te gelooven,
hoe groen of al die groenten zijn.
En altijd nog komen er schuiten,
bijkans tot zinkens toe bevracht,
uit de benauwde sluis naar buiten,
de gladde vlakte in van de gracht.
Daar komen kersen en frambozen,
daar komen pruimen, rijp en rond,
zoo donzig haast als abrikozen
en zacht als boter in den mond.
Daar komen aardbeien bij hoopen,
daar komen krieken, zwart als git,
en dan, van zonneschijn doordropen,
de bessen, geel en rood en wit.
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En in de boomen, langs de daken,
alom begint men langzaam aan
in grooter geestdrift te geraken,
kwetteren der te keer te gaan.
Overal, waar men zit te kijken,
weert elk zich luider, en de kraai,
om van waardeering te doen blijken,
krast van haar tak: ‘heel fraai, heel fraai’.
Maar het voornaamste moet nog komen.
't Uitbundigste rumoer bedaart,
en langs de daken, door de boomen
is het, of de verwachting vaart
van wat er nader zal gebeuren
in dit verwonderlijk geval
van noorder licht en zuider kleuren,van wat zich nù ontplooien zal.
En langzaam gaat de sluis weer open.
Dan, in haar smalle diepte, schijnt
een wemeling dooreen te loopen,
waar al 't bijzondere in verdwijnt,
en komen, naar de steenen kade,
ons met haar schoonen overvloed
de bloemenschuiten, vol geladen,
vanuit den nevel tegemoet.
'k Weet ze bij name niet te noemen:
men kent, men onderscheidt ze niet.
't Is één onthaal van bloemen, bloemen
en nog weer bloemen, dat men ziet.
't Is, uit den schemerigen duister,
die 't in zich hield geborgen, heel
de zinsverbijsterende luister
van Hollands prachtig Landjuweel.
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Dan is ook niemand meer te houden.
Van alle daken breekt het uit
en juicht en jubelt het, al zouden
ons de ooren barsten van geluid.
Er komen opgetogen kreten
van alle kanten, en de kraai
nog altijd op haar tak gezeten,
krast van omhoog: ‘bijzonder fraai’.
Nu steken zij het water over,
nu gaan zij meren aan den kant,
en bergen onder 't olmeloover
de vele schatten van het land.
De markt begint, men komt, men gaat er,er wordt gekozen en gekeurd,
en her- en derwaarts heeft, wat later,
men al dat schoone uiteengescheurd.
Men draagt het mee. Door alle wijken
der vroege stad wordt iets gebracht,iets, zoo bij armen als bij rijken,van Hollands milde zomerpracht,
iets als een komende belooning
bij menige verzwegen smart,van schoonheid iets in elke woning,
van blijdschap iets in ieder hart.
Nabij de kade zijn de meeuwen
allang op reis gegaan naar zee,
en al de musschen en de spreeuwen
trokken een eindweegs met ze mee.
Maar één ervan is weergekomen
en heeft, op zijn hernieuwde vlucht,
een wit margrietje meegenomen,de blauwe verte in van de lucht.
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Het galgemaal
door Juzo Alexandroff.
WAARSCHIJNLIJK wel iedereen in G., het kleine stadje met de oude steenen wallen
en middeleeuwsche kerktorens, kende den boekbinder en drukker Jonathan en bestelde
bij hem al naar behoefte verlovings-, huwelijks-, of geboorteaankondigingen, visiteen rouwkaarten, zakenpapier, prospectussen en feestmenu's.
Het hekje voor het kleine huis stond bijna geen oogenblik stil. Nièt dat elk die
daar binnentrad een opdracht achterliet! Neen, de meesten kwamen er slechts een
praatje maken, maar bleven dan gewoonlijk zoo lang hangen dat het in het kleine
kantoor steeds voller en voller werd, tot Jonathan, teneinde raad, maar luidkeels
‘bonjour’ riep, zijn wandelstok nam en bedaard de straat over wandelde naar de
tegenover gelegen werkplaatsen...
Nooit ontbrak de pijp in zijn mond, nooit zagen zijn lange blonde haren er bijster
gekamd uit, nooit lag er een mistroostige of harde uitdrukking op dat magere, smalle,
geelachtige gezicht met de helle, levendige oogen, die een ieder slechts schenen aan
te kijken om hem een hartelijk, vriendelijk woord toe te roepen.
Hij behoorde tot die menschen die anderen steeds uiterst gelukkig schijnen, en die
inderdaad ook zoo'n uitbundige, overvloedige levensvreugd in zich dragen, dat geen
tegenslag, geen ongeluk hen ook maar in het minst vermag te ontmoedigen. Waar
genen slechts zwart zien en onheil in de toekomst, lacht bij hen altijd de zon van de
hoop en zijn zij met hun blijmoedigheid een bestendige troost, een eeuwige, onfeilbare
opvroolijking, waar een ieder, vooral de zwakkeren, zich in hun ongeluk aan komen
laven en sterken, als zieken aan een geneeskrachtige bron.
Het was hem tot nu toe niet tegengeloopen. Hij was gelukkig getrouwd, zijn zaak
ging goed, en de kring van kennissen en vrienden die zich in den loop der jaren rond
hem verzameld had was groot en aantrekkelijk genoeg....
Maar het leek of men daarboven met een kwaad oog en geërgerd over zooveel
geluk bij een simpelen sterveling den tijd gekomen achtte om ook dìt goedgeloovige
hart eens te gaan beproeven....
De slagen waren fel en troffen dicht op elkaar. In het eerst was hij verbijsterd, zijn
heldere, zachte oogen vulden zich met tranen, en in zijn hart klaagde het bitter en
stilletjes, als bij een kind dat men onrechtmatig met iets pijn heeft gedaan. Maar dan,
bij zijn verderen tegenspoed, ontpopte hij zich plotseling als een flink doortastend
karakter, dat over alle noodlot, hoe groot ook, lacht in het onwankelbaar en vurig
vertrouwen op eigen kracht en eigen talent....
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Op een avond dat buiten, na een hevige voorjaarsregen, de boomen overladen leken
van de plotseling uitgekomen bladervracht, en zachte, bedwelmend zoete geuren van
aarde en groen den wandelaar het bloed naar het hoofd deden stijgen, vond Jonathan,
in de beste opgeruimde stemming van een lange wandeling thuiskomend zijn vrouw
in tranen op de bank voor het huis.
‘Hé, wat is dat, vrouwlief’ riep hij geschrokken.
Zij reikte hem zonder een woord een krant die naast haar op de bank lag, en hield
een oogenblik op met snikken.
Hij verbleekte onder het lezen: de groote verzekeringsmaatschappij waarbij hij
zijn huis en de werkplaatsen al jaren had laten verzekeren en waarbij hij ook een
levensverzekering was aangegaan, een maatschappij die als de meest soliede gold,
was failliet.
En, of de duivel achter hem aan zat, twee nachten later brak er een brand uit in
zijn werkplaats, verwoestte de heele loods waarin de drukkerij gelegen was, en Het
alleen de binderij, een gebouwtje dat apart stond, ongedeerd.
Jonathan en zijn vrouw waren dien avond uit de stad.
Aan het station, om één uur 's nachts, vernamen zij de jobstijding. Jonathan holde
als een gek vooruit, maar er viel niets meer te redden, hij vond slechts rookende
puinhoopen en een menigte volk die bij zijn naderen haastig op zij weken.
‘Kom, troost je, Jonathan,’ riepen zijn bekenden, getroffen door de wilde, radelooze
uitdrukking in zijn anders zoo vroolijk gezicht, ‘troost je, je bent toch verzekerd....’
En Jonathan knikte mechanisch van ja en voelde daarbij hoe de tranen van spijt
hem in de oogen schoten.
Er was niets aan te doen....
De knechten hadden contract loopen en moesten gewoon, alsof er niets gebeurd
was, verder uitbetaald krijgen. Jonathan besloot zich met alle kracht voorloopig aan
de binderij te wijden, tot hij nieuwe persen had aangeschaft en de loods weer had
laten opbouwen. Hij hoopte het daarvoor benoodigde geld wel door leeningen bij
elkaar te kunnen brengen.
De gemeente zelf had medelijden met hem en gaf hem een enorme opdracht aan
binderswerk. Een gedeelte van het bedrag, waarvoor hij deze opdracht aannam, werd
hem als voorschot uitbetaald.
Het gezicht van den boekdrukker zag de volgende dagen wel nog bleeker en
magerder dan anders, maar de oogen lachten en in zijn stem lag de oude
blijmoedigheid en kracht.
Zijn vrouw echter trok zich het geval veel erger aan en Jonathan had al zijn
optimisme en overredingskracht noodig haar op te vroolijken en gerust te stellen.
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De man was werkelijk bewonderenswaardig in die dagen, hij maakte grappen alsof
er niets voorgevallen was, zijn bureau zat weer even vol als vroeger, en hij had zelfs
zooveel vertrouwen in de toekomst dat hij zonder een oogenblik bedenken een goeden,
jarenlangen vriend, die hem op termijn van drie dagen om een geldleening grooter
dan de helft van het gemeentevoorschot verzocht, het gevraagde onmiddellijk gaf,
zònder, dat sprak vanzelf, kwitantie te verlangen. Hij informeerde er zelfs niet naar,
waarvoor het bedrag moest dienen!....
Wat gebeurde? De vriend, een kleine huizenmakelaar, kocht er hals over kop een
terrein mee, waar, naar hij door connecties achterom ervaren had, een groote
maatschappij scherp het oog op had, ja, waar diezelfde maatschappij reeds een
makelaar op had afgestuurd.... Op het laatste oogenblik echter liep alles mis, de
overhaaste kooper zat met een terrein dat hij niet kwijt kon, en was alles behalve in
staat Jonathan af te betalen. In zijn wanhoop en schaamte reisde hij in het geheim
direkt af naar U., vanwaar zijn zuster, zijn eenige vertrouwde, hem alléén roepen
mocht in geval er op zijn grond gereflecteerd werd....
Dit alles kwam Jonathan eerst ter oore, nadat hij den dag van afbetaling tevergeefs
op zijn schuldenaar gewacht had. Het hart zonk hem nu toch in de schoenen. Het
geld had hij voor inkoopen aan materiaal dringend noodig en wachten kon hij ook
niet, daar de stad de termijn van aflevering vast had gesteld.
Aanvankelijk had hij dezen nieuwen slag zijn vrouw verzwegen, maar toen er nog
twee dagen verstreken zonder dat de voortvluchtige was komen opduiken, kon hij
zijn zorgen niet langer voor zich houden en hij vertelde alles.
Ach, had hij maar beter niets verteld! Zijn vrouw schrok zoo hevig en was daarna
zoo radeloos, dat hij zich zelf ook in elkaar voelde breken en alle hoop opgaf.
Maar den volgenden morgen, na een nacht waarin geen van beiden een oog dicht
had gedaan, terwijl buiten een licht voorjaarsonweer zijn bliksemflitsen door het
venster sloeg en de regen in stroomen op de straat pletste, scheen de zon zoo
verbluffend hel en vroolijk uit een heerlijk blauwe, als schoongewasschen hemel,
drongen zulke verrukkelijk frissche geuren uit het groen in den tuin, dat Jonathan
met een kordate, jeugdige beweging uit zijn bed sprong, met de vuist op de
vensterbank sloeg en luidkeels uitriep:
‘Onzin!’
Uit zijn oogen glansde het zoo hel en vurig, in zijn stem lag zoo'n duivels
aanstekelijke levenskracht, dat zijn vrouw hem als verbijsterd aanstaarde. Zóó had
zij hem nog nooit gezien! Zijn magere gestalte met de wat opgetrokken schouders
leek haar nu opeens gespierder, het hooge voor-
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hoofd suggereerde haar een veel grootere scherpte van geest, de van levensmoed en
onbuigzame wilskracht bliksemende oogen sleepten haar hart willoos mee.
‘Onzin!’.... herhaalde Jonathan.
Hij begon dien dag de bestellingen te doen die voor de uitvoering van de
gemeenteopdracht noodzakelijk waren. Hij zat als een dolle achter de knechten aan
om ze tot spoed aan te jagen. Hij bezocht tallooze vroegere klanten van de
boekbinderij en informeerde in hoever hij binnenkort op nieuwe bestellingen mocht
hopen. Over het algemeen nam men het hem niet kwalijk, vele firma's beijverden
zich zelfs hem de verzekering van hun trouw in de toekomst te geven. Hij kwam
dien avond vermoeid, maar merkbaar opgelucht thuis. Zijn vrouw lachte hij zelfs uit
om haar treurig gezicht.
Een hoofdzorg bleef nog hoe aan het geld voor de materiaalinkoopen te komen.
Van den voortvluchtigen huizenspekulant viel voorloopig niet veel te hopen.
Jonathan overwoog en verwierp vele plannen....
Zeker, hij was bevriend, zéér goed bevriend zelfs met vele kapitalisten. Maar het
was een soort vriendschap waarbij een verzoek om leening hem plotseling in een
verdacht, berekenend licht zou kunnen stellen. Hij mocht dat niet riskeeren. Niet
alleen dat zij hem dan zijn verzoek zouden weigeren, maar zij zouden op een manier
over hem beginnen te spreken, die hem op den duur méér schaden kon dan alle
geldverliezen bij elkaar....
Toen begon er langzaam een ander plan bij hem te rijpen:
Hij had een ouden jeugdvriend, nu een zeer vermogend fabrikant, wiens voornaam
Willem 't eerst door hem, later door de geheele wereld, omgedoopt was in het
grootscher klinkende ‘William’. Samen hadden zij hun schooljaren uitgezeten, samen
hun kwajongensstreken uitgehaald en samen in de eerste jaren van hun
jonggezellenschap hun avonturen beleefd.
Het was een eigenaardige vriendschap geweest. Een buitenstaander zou hen eer
vijanden dan vrienden gedacht hebben. Zij behandelden elkaar ruw, zonder
beleefdheden of gevoelsoverwegingen, en leken er vermaak in te scheppen elkaar
zoo veel mogelijk te plagen en te bespotten....
Nooit, dat moet gezegd, zouden zij het ook zoo lang met elkaar uitgehouden
hebben, wanneer niet bij elk van hen de herinnering bewaard lag aan dien éénen
zeldzamen avond, toen zij zich tegenover elkaar tot in de geheimste schuilhoeken
van hun ziel uitgesproken hadden. Was het sentimentaliteit geweest, of wel de
zachtkoesterende warmte van den haard op een zeer diep nachtelijk uur, plotseling
was over hen beiden die wonderlijk droomerige stemming gekomen waar de woorden
schaarscher en schaarscher worden, de warmte en liefde in het hart inniger en
machtiger....
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O, Jonathan had aan dien avond later nog dikwijls teruggedacht, en het was eigenlijk
alleen in het vaste geloof dat ook de ander die herinnering even diep in zich koesterde,
dat hij, ondanks de meest twijfelachtige voorvallen tusschen hen, het onwankelbaar
vertrouwen in de gezindheid van den ander niet verloren had.
Zij hadden veel over vriendschapsverhoudingen in het algemeen gesproken, over
de ijdelheid van het gesproken woord, de onbetrouwbaarheid van den vriendelijken
blik.... Jonathan vooral was het geweest die gezegd had, dat tusschen twee menschen
eigenlijk niets anders waarde had dan de daad, de onbaatzuchtige vriendschapsdienst,
die in het geheim bewezen wordt, die geen dank vraagt en ook geen anderen dank
krijgt dan de stille groeiende sympathie, die zich, waar zij het maar kan, verbergt.
Ja, hoe ijdel waren immers niet die openlijke blijken van vriendschap die zoo snel,
bij bekoeling, voortgezet worden uit gewoonte of wel.. uit schaamte den ander zijn
wáre gevoelens te laten blijken! Neen, slechts één zaak had tusschen twee menschen
waarde, het vaste door niets omver te werpen vertrouwen, dat zonder de geringste
aarzeling wéét in de oogenblikken van nood op den ander aan te kunnen...., en waarbij
dan ook alle andere uiterlijkheden als overbodig achterwege kunnen blijven....
En zoo hadden zij zich ook in het vervolg tegenover elkaar gedragen. Schijnbaar
koel, eer onvriendelijk dan tegemoetkomend....
Na hun huwelijk hadden zij elkaar jarenlang eenigszins uit het oog verloren, ze
waren in een ander gedeelte van het land komen te wonen, en het was hoogstens eens
per jaar geweest dat zij mekaar nog bezocht of geschreven hadden.
In Jonathan was de vriendschap voor den ander niet in het minst afgestorven, en
het stond bij hem vast dat ook William zich zijner nog evenzeer herinnerde. Weliswaar
was er bij die enkele zeldzame ontmoetingen minder gelegenheid geweest zich
daarvan te overtuigen, maar hij zou ook, in zijn onwankelbaar geloof, nooit op het
idee gekomen zijn daar een onderzoek naar in te stellen.
En dan, had William hem niet nog geen twee jaar geleden aan die opdracht voor
prospectussen van die groote scheepvaartmaatschappij geholpen, een bestelling zoo
enorm, dat Jonathan er nog maanden later een tinteling van vreugde in z'n hart van
behouden had?
Neen, dàt stond bij hem vast, en had ook altijd bij hem vastgestaan, in hoogen
nood, met het water tot aan zijn hals, niet eerder, zou hij de hulp van William inroepen
en die bede, dàt wist hij wel zeker, zou wel nooit.... noòit te vergeefs zijn....
Het was wel merkwaardig dat hem zelfs in den grootsten voorspoed toch altijd
somberder tijden voor den geest gezweefd hadden, en dat de gedachte dat het water
hem eens tot aan den hals zou reiken hem zoo
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levendig beziggehouden had dat hij op Williams als ‘uiterste reddingsmogelijkheid’
had kunnen komen....
Neen, hij behoorde allerminst tot die menschen die hun heele leven ongelukkig
zijn alleen uit angst.... bij gelegenheid wèrkelijk ongelukkig te worden. Evenmin zou
men van hem hebben kunnen beweren dat hij zich aan zijn vroegere welvarendheid
gehecht had alleen uit bezorgdheid die eens te moeten verliezen!.... Maar het was nu
eenmaal zoo met hem dat hij, met zijn helle lachende oogen, noodzakelijk in elk
stadium van zijn leven de tegenzijde zag, nièt zooals de meesten als een ontzaglijk
beklemmende schaduw, maar zakelijk en eenvoudig, als draaide hij slechts achteloos
een munt om, om de andere zijde te bekijken....
En zoo was dan nu het plan tot de bedevaart bij hem rijp nog eer de zon achter de
bloeiende appelboomen achter in zijn tuin als een geweldige, gloeiend rijpe vrucht
was ondergegaan.
Hij kwam in het stadje waar William woonde tegen het eind van den middag aan.
Door lange villastraten moest hij in de drukkende hitte nog meer dan een half uur
loopen, eer hij het prachige groote huis van zijn vriend voor zich verrijzen zag achter
de statige rij oude beuken langs de oprijlaan....
William was niet thuis, zijn vrouw uit de stad, en Jonathan moest heel alleen in
den salon aan den voorkant van het huis bijna een uur wachten. Hij bewonderde de
kostbare meubelen, de prachtige tapijten; en hoe meer de rijkdom van den huisheer
hem uit de uitgelezen kunstschatten aan schilderijen, porcelein en zilver duidelijk
werd, des te rustiger en blijder werd het in zijn hart. Hij zat in een clubfauteuil en
droomde voor zich heen. Hij voelde zich na zijn financieele zorgen nu zoo veilig
temidden van deze weelde, die hem er slechts scheen te zijn om hem te steunen en
weer op de been te helpen. En zijn gedachten trokken verder terug naar het kleine
huis waar hij dien morgen zijn vrouw zoo angstig en vol zorgen had achtergelaten;
hij stelde zich haar gezicht voor, als hij terug zou komen, stralend.... hoe hij haar dan
zacht op het voorhoofd zou kussen en zou lachen: ‘nu vrouwtje, zie je nu wel dat
alles wel weer in orde komt’.... Zij zou dan van blijdschap beginnen te huilen, dat
kon hij nu al wel op zijn vingers natellen.....
De late middagzon tooverde nog de fonkelendste kleuren uit de Smyrna tapijten,
weefde oranje en goud tusschen de kamerpalmen en accacia's, en tintelde nu hier
dan daar op kleine koperen knoppen, zilveren snuisterijen, vergulde lijsten.... Jonathan
gaf reeds lang geen acht meer op de oprijlaan, hij zag niet hoe een slanke,
welgebouwde man, met een eigenaardige, schommelende manier van loopen, in een
elegant lichtgrijs zomerpak, een stroohoed op en een rose anjer in het knoopsgat, het
hek was
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binengegaan, en hij schrok eerst uit zijn gemijmer op toen de deur met een krachtigen
duw openvloog.
‘Jonathan!’
‘William....’
Zij drukten mekaar de hand, deden uitbundig, lachten, keken elkaar spottend aan
en zwegen....
Het ronde, volle, gepoederde gezicht van William betrok. In zijn zachtglanzende,
wat vermoeid kijkende oogen kwam een uitdrukking van verlegenheid. Hij streek
zich met de hand over zijn meisjesachtig dunne, donker blonde haren en zei als
aarzelend, den blik van den ander vermijdend:
‘Ik geloof.... je komt ja, er is iets, nietwaar Jonathan?’
Jonathan's oogen schoten opeens vuur, hij opende reeds den mond om te spreken....
maar de ander wenkte haastig afwerend met de hand, wierp een ernstigen blik op
zijn horloge en zei dat hij eerlijk gezegd...., goed recht ronduit gezegd.... daar nu
eigenlijk geen tijd voor had, daar hij zich snel verkleeden moest voor een dinertje....
o, niets officieels, louter kennissen van vroeger jaren, Jonathan kende er minstens
de helft van en kon eigenlijk best zoo maar mee komen.... Zij zouden de zaak dan
rustig kunnen bepraten, en dan nog genoegelijk den avond samen zijn, tenminste..,
zoo voegde hij er met gemaakte scherts aan toe, tenminste.... als zij niet eerder al
ruzie kregen.... Na het feest, misschien om één uur, misschien om twee uur, zou hij
dan zijn auto kunnen krijgen om naar huis te komen....
Jonathan bleef geen keus. Hij kende inderdaad verschillende der uitgenoodigden,
maar zoo onverwachts mee te komen, neen, aangenaam was het niet. Intusschen, hij
moèst William dien avond spreken...., en hij stemde dus toe.
Op Williams slaapkamer, terwijl deze zich haastig in zijn smoking stak, wilden
de woorden hem niet recht over de lippen. Zijn vriend informeerde, met kam, borstel,
parfum en poeder druk bezig voor den spiegel, wel geïnteresseerd naar zijn vrouw,
naar zijn zaken....., maar lag het in den toon, lag het in zijn beminnelijkheid van man
der groote wereld, Jonathan voelde zich al verder en verder van hem af komen te
staan. Daar, in die luxueus ingerichte slaapkamer, besloop hem voor het eerst de
twijfel....
Op weg naar het groote restaurant was de toon tusschen hen echter anders. William
werd eenvoudiger, kameraadschappelijker, zijn stem klonk hartelijker en meer
oprecht....
En Jonathan vertelde nu alles, van de verzekeringsmaatschappij, van den brand
in zijn drukkerij, waar de ander nog in het geheel niets van gehoord had, van den
huizenspekulant en van de opdracht der gemeente...., en van de moeilijkheden die
hem hierheen gevoerd hadden....’
‘Ik dacht,’ zoo zei hij eenvoudig, terwijl zich in zijn geelachtig gezicht
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een vreemde ontroering spiegelde en zijn oogen hel glansden, ‘ik dacht, William,
aan jou.... ’
Het gezicht van den ander werd vuurrood onder zijn poeder en hij wendde een
oogenblik het hoofd af. Dan lachte hij schor, half spottend, als schaamde hij zich
over zijn gevoelens en stond opeens stil.
‘Ja, zie je,’ begon hij, den hoed afnemend en zich met de fijne, welverzorgde hand
weer over de haren strijkend, ‘ja, zie je, de zaak ziet er werkelijk, dát wil ik niet
loochenen, beroerd genoeg voor je uit.... Maar... eerlijk gezegd.... recht ronduit
gezegd.... dat sommetje wat je daar vraagt is geld, een heeleboel geld zelfs...., en of
het nu een vriend is die het vraagt of een vreemde, dat verandert aan het bedrag zelf
maar 'n vervloekt klein beetje.... Intusschen, tusschen menschen als wij tweeën....,
ik wil je in een dergelijke jammersituatie natuurlijk niet maar zoo in de steek laten..,
enfin, ik moet er nog eens over denken, de.... de.... avond is nog lang... ’
En hij trok beide wenkbrauwen hoog en knipte een oogenblik meewarig met het
rechteroog als liet hij er een monocle uit vallen.
‘Bedenk,’ zoo vervolgde hij dan haastig, toen hij in het gezicht van den ander
diens groote teleurstelling zag, ‘bedenk.... dat het ook mij op het oogenblik niet zoo
voor de wind gaat; een groot huis, een rijk leven voeren, dat is allemaal nog niet
zoo'n kunst, maar de schulden, de schulden, Jonathan, die kriebelen mij in mijn slaap
's nachts ook als mieren onder mijn hoofdkussen...., intusschen.... zooals gezegd....
ik wil er nog eens over denken
Zij liepen zwijgend verder, twee wonderlijk verschillende menschen om aan te
zien. De hooge elegante gestalte in de lange regenjas licht schommelend en jeugdig
veerkrachtig, met vrije, breede, wijdsche gebaren, die van den boekdrukker meer
armoedig, met gebogen hoofd en met langzame als vermoeid slepende schreden....
De meeste gasten waren reeds aanwezig toen zij aankwamen. Jonathan werd van
alle kanten hartelijk begroet, meer waarschijnlijk om William te behagen, die de
machtigste was van den kring, dan om den boekbinder in zijn eenvoudige pakje
aangenaam te zijn....
Zij zaten in de kleine intieme restaurantzaal aan tafel naast elkaar. William was
zeer luidruchtig, Jonathan daarentegen het eerste gedeelte van den avond
teruggetrokken en somber. Af en toe keek hij als spiedend naar het gezicht van zijn
buurman, wendde dan haastig het hoofd weer af. In zijn mager, geelachtig gezicht
lag een vreemd, weemoedig verdriet, alsof hij binnenkort van iets wat hem oneindig
dierbaar was afscheid moest nemen..
Zou.... zou William nog wel vriendschap voor hem voelen?.... ging het hem telkens
door het hoofd, zou hij zich nog van vroeger wel genoeg herinneren?.... Wat
beteekende hij, Jonathan, in zijn eenvoudig pakje, met zijn slordigen haardos
eigenlijknaast dezen eleganten, rijken bon-vivant?
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.... Lagen er al niet in hun uiterlijke levens zóóveel contrasten dat aan een innerlijk
samenvoelen reeds niet meer te denken viel?.... Ja, wat kon hij eigenlijk van William
verwachten, wat van hem eischen?.... Een zekere zachtgestemdheid uit herinnering
aan vroeger, een zekere piëteit.. voor gevoelens, die, ach, al lang gestorven en
begraven waren.. Wat meer?
Er trok een floers voor zijn oogen, hij hoorde de stemmen rond hem als uit de
verte. Een doodelijke wanhoop zonk met verpletterend gewicht in zijn ziel en het
begon plotseling te sidderen in zijn hart, een vreemde, wilde krankzinnige angst voor
wat komen ging.... morgen.... overmorgen..
Hij voelde zich als een geoordeelde, den nacht voor hij gehangen wordt.. Hij voelde
den strop reeds om zijn hals, en hij steunde in zijn benauwdheid..
Een blinde, razende haat pakte hem opeens tegen deze omgeving, tegen deze
warme lucht van spijzen, wijn en tabak...., en tegen de verhitte, genoegzame,
glimmende gezichten dier de-buik-vol-gegeten heeren....
Dan echter bedaarde het in zijn ziel, aan zijn toekomst dacht hij nu opeens slechts
half vermoeid, half gelaten....; er steeg een ánder verlangen in hem op...: één
oogenblik, o, als dat mogelijk zou kunnen zijn, één oogenblik slechts ver van alle
wereldsch geruisch weer als destijds alleen met William zijn diepste gedachten en
gevoelens uit te spreken!.... O, alleen de waarheid weten, alleen de waarheid.... niet
meer, niet meer....
De spijzen wisselden, de schotels kwamen en gingen zonder dat hij er acht op
sloeg. Hij at mechanisch van wat er voor hem stond, maar het smaakte hem bitter,
alles smaakte hem bitter en de tranen van spijt sprongen hem in de oogen.
Opeens hoorde hij de stem van William, die, het glas in de hand, als eerste dien
avond een tafelrede hield.... en hij voelde zijn hart van vreugde ophouden te kloppen.
William sprak van tafelredes in het algemeen (als elke tafelredenaar), en van
vriendschapsbanden in het bijzonder.... Hij wond zich quasi op over den schijn van
hartelijkheid waarmee men soms met menschen bij elkaar kan zijn en de
ontgoochelende werkelijkheid die als een grijnzende aap te voorschijn komt wanneer
men.... ze noodig heeft. En hij spotte en geeselde.... als slechts met gedachten spelend,
zonder acht te slaan op de stom verbaasde toehoorders, die er in het diepst van hun
hart al onaangename voorgevoelens van begonnen te krijgen dat hij straks geld bij
hèn zou komen vragen.... Men stak de hoofden bij elkaar en fluisterde. Iedereen was
het er over eens dat dát wel de wonderlijkste tafelrede was die men nog ooit gehoord
had....
Jonathan keek met een tot over de ooren rood gezicht strak op zijn bord, een stroom
van hoop en levensverlangen doorbruiste zijn borst.
William's speech vond een passende, parodieerende antwoordrede. De spreker,
een jonge jurist met brutaal-zwarte oogen en een zigeunerachtige,
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donkere gelaatskleur, was fel genoeg. Vanwaar opeens die twijfel tegenover de
gasten?.... vroeg hij allerbeminnelijkst glimlachend, wanneer niet ook die twijfel
tegenover zichzèlven in een dergelijke omstandigheid was opgestegen?.... En waarom
zoo'n felle bittere spot tegenover menschen bij wie men nog nooit deze proefneming
genomen had?.... Den laatsten zin zei hij expres met doorzichtig smadelijke
bijbedoeling....
Allen voelden zich door de woorden van William min of meer beleedigd, en
juichten den jurist nu overdreven toe.
William liet zich echter niet uit het veld slaan, en vroeg wederom het woord.
Ditmaal was men bijna koortsachtig gespannen wat hij zeggen zou....Maar hij gaf
slechts zijn woorden een handigen draai: hij beweerde zich geërgerd te hebben aan
de zelfgenoegzame gezichten der verzadigde vrienden...., het was hem er slechts om
te doen geweest op de een of andere manier, hoe dan ook, opnieuw leven in de
brouwerij te brengen.., een aanval op de eigenliefde der heeren leek hem het meest
doeltreffend.., hij had hetzelfde effekt misschien ook bereikt met een verhaal dat
zoo'n beetje ‘tja-tja’ was, maar hij wilde kuisch blijven...., ten minste dien avond....
Hij bedankte den jurist overigens voor zijn gevatte antwoordrede....
Men brulde van plezier. Den jongen jurist zwaaide men hoonend de grootste hulde
toe. Twee dikke handelslui aan het andere eind van den tafel gaven elkaar in hun
aangeschotenheid geweldige klappen op den schouder, en smoezelden met dikken
tong: ‘een fideele vent, die William....een reuze grapjas.... die William...., jahaha....
tjik.. tjak.. tjok’.
Jonathan was weer vèr heen met zijn gedachten.... Hij had de laatste gesprekken
wel gehoord, maar zij raakten hem niet.... In zijn hart voelde hij na de eerste woorden
van William zoo'n wilde jubelende blijdschap dat hij nauwelijks vermocht adem te
halen:
William was, hoewel onder een bedriegelijken schijn van onbewogenheid, toch
nog altijd zijn v r i e n d ! ! .... en zou hem al spottende en desnoods onder de dolste
grimassen toch.... tòch helpen!!!....
Het feest verscheen hem nu opeens in een geheel ander licht. Hij begon met eetlust
aan dat wat er nog voor hem stond; in zijn blijdschap en opluchting begon hij zelfs
grappen te maken en dronk.... dronk.... het eene glas na het andere....
O, het was heerlijk feest te vieren wanneer in het hart de gelukkige zekerheid
troonde omtrent een blijde, hoopvolle toekomst.... Waren de spijzen dan niet als de
voorproef van dat wat men later smaken zou?.. Parelde de wijn niet als het
veelbelovende symbool van wat het leven nog verder bieden kon.... Een vervoering
kwam over hem zooals hij die nog nooit in zijn leven gekend had. Het was of al zijn
zorgen, zijn nervositeit, zijn beklemming, zich nu uitstortten, ontspanden in een wijd,
alles omvattend gevoel van opluchting en blijdschap....
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Alle andere gasten hadden hun krachten reeds verspeeld, hun geestigste opmerkingen
geplaatst, hun diepste glas uitgedronken....
Jonathan echter begon pas. Zijn haren trilden hem op zijn hoofd, zijn wangen
gloeiden, zijn oogen schitterden....
Men stond van tafel op en begaf zich naar den daarnaast gelegen rooksalon. De
meesten voelden slaap, William echter wilde in zijn dronkenschap steeds maar
oreeren...., met het laatste champagneglas nog in de hand, zijn haren in wanorde en
de bloem verlept in het knoopsgat, stond hij voor Jonathan, die van vergenoegdheid
en vreugde straalde, onrustig heen en weer te wiebelen....
Hehe.... hehe.... lachte hij valsch en boosaardig, hehe.... ìk jou helpen?.... ik....
hik...., pah!.. heb.... niks anders te doen.... Zoo'n goede vriend...., zoo'n goede vrrriend,
hehe...., die ik...., hik.... die ik.... hik aan mijn laars.... lap...., jahahaha....
Jonathan's hart hield op te kloppen.
Wàt.... hijgde hij, wàt.... William?.... Zoo'n stekende pijn doorvlijmde hem dat hij
de oogen een oogenblik sloot en de hand als getroffen tegen de borst legde.
Ach.... ach.... Jonathan, hikte de ander, a-ach.... Jo....na.. thhàn...., mijn
goede....goede vrriend...., en lachte dat de tranen hem over de wangen liepen
De grond zonk onder Jonathans voeten weg. Het begon te draaien voor zijn oogen....
Het suisde zoo vreemd in zijn ooren dat hij dacht de bezinning te zullen verliezen.
Hij greep zich aan den rand van de tafel vast en steunde in zijn smart. Williams door
dronkenschap weerzinwekkend vertrokken gezicht zag hij slechts als in een nevel....,
dan wendde het bleeke domgrijnzende gezicht zich af en hoorde hij hem opnieuw
luidkeels lachen...
Hij wankelde als in een droom naar de deur, de lange gang door..., de tuin in...
Het kiezel kraakte droog en scherp onder zijn schreden. In de verte schemerde zilver
tusschen de boomen de door de maan beschenen rivier. Hij liep mechanisch, zonder
haast en eigenlijk zonder doel... De wind suizelde in de boomen en deed de kleine,
pas uitgekomen bladertjes alsloovertjesritselen...
Hij stond aan den oever en keek in het water. De rivier glansde diep en oneindig
raadselachtig, af en toe maakte een golf een eigenaardig kabbelend geruisch... Het
huilde zachtjes in zijn ziel, een zacht weeklagelijk huilen....
Dan begon het te koortsen voor zijn oogen. Hij bevond zich opeens voor zijn huis
in het kleine stadje, hij stond in den tuin tusschen de bloeiende appelboomen.... Hij
keek naar boven, naar de kamer van zijn vrouw. Hij zag haar liggen, jeugdig en teer
in haar kimono, met losgewoelde haren, de naakte linkerarm boven den deken....
Niets in zijn hart trilde mee.. niets in dat beeld roerde hem, hoewel het zoo werkelijk
was, dat hij onwillekeurig den adem inhield om haar niet te wekken....
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Dan verdween alles als weggevaagd en staarde hij weer met doffe, nietsziende oogen
in het duisterglanzende zachtdeinende water aan zijn voeten..
O, het viel hem zwaar zoo lang te staan, zoo zwaar.... hij verlangde, o, hij hùnkerde
nu naar het eind....
Een bordes drong als een soort landtong in de rivier, de steiger stond bijna twee
meter boven het water.
Hij boog zich voorover, langzaam voorover, de zoete verdooving van eeuwige
vergetelheid benevelde reeds zijn zinnen.... Steeds meer, steeds meer boog hij zich
voorover.
Daar pakte hem plotseling een ijzeren vuist....: de dood!.... de dood!....wild
schreeuwde hij op in zijn angst.... poogde zich los te rukken.., twee armen sloegen
zich knellend om zijn lichaam, de adem stokte hem.. hij wilde het hoofd omwenden....
stiet dan een nòg razender, onmenschelijker schreeuw uit:
‘W i l l i a m ! ! .........’
Zij staarden elkaar seconden lang zwijgend aan.... Het gezicht van William stak
akelig bleek af tegen den donkeren achtergrond, de trekken waren verwrongen, in
zijn oogen lag een vreemde, huiveringwekkende uitdrukking.
‘Los!....los!....’ gilde Jonathan, ‘los!.... William....,’ en sloeg en worstelde
vertwijfeld om zich vrij te maken.
Maar de groote, forsche William hield zijn beide handen in ijzeren greep, omknelde
hem met zijn armen een oogenblik nog vaster, en sleurde en trok hem dan woest den
tuin in. ‘Mee.... méé....’ hijgde hij meters van het water nog steeds wild in zijn
opwinding, ‘mee.... mee.... Jonathan....’
Jonathan dácht niet meer aan verzet, geheel willoos liet hij zich meeslepen,
ternauwernood wist hij nog wat er met hem gebeurd was....
Eerst dicht bij het helverlichte huis ontwaakte hij uit zijn verdooving. Hij stond
onverwachts stil...., keek William minuten lang zwijgend aan.. De stilte tusschen hen
groeide oneindig pijnlijk en beklemmend....: in het doodelijk bleeke gezicht van
William vertrok geen spier, de oogen bleven flets en uitdrukkingsloos in die van den
ander rusten.... Steeds beklemmender werd de stilte tusschen hen, steeds nijpend
beklemmender..
Toen zonk plotseling het blonde, meisjesachtig gelokte hoofd van William op zijn
borst en snikte hij hartverscheurend: ‘O.... o.... Jonathan,.. ò.... Jonathan.... Jonathan....’
De bladeren ritselden geheimzinnig, een vogel vloog verschrikt op, en de zachte
wind voerde zijn stem mee, ver.... ver.... over velden en heuvels.... ver.... den diepen,
bleeken, geurenden Meinacht in....
Maar Jonathan's hart scheen die roep niet meer te kunnen verstaan.
Hij wendde langzaam het hoofd af.... zóó moe, zóó oneindig moe...., zonder
geluid.... zónder wrok maar ook zónder menschelijke vreugde....
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Uittocht
door H. van Elro.
Ik ben gegaan en heb niet omgekeken
naar die mij wenkten laatst vaarwel,
noch mij beraden bij hun smeeken,
noch mij gekozen metgezel.
Onder het koepelen der ruime luchten
ben ik verloren en veracht:
van elken stap moet ik den weerklank duchten,
van elke kracht de tegenkracht.
Zorgen zijn mij bereid en meer gevaren
dan mijn vermetelheid vermoedt;
dat God mijn onnut lijf niet moge sparen,
indien Hij deel vraagt aan ons bloed.
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Overgave
door H. van Elro.
Haar handen gaf zeen 't gladde zilver
gleed af met wild gerinkel.
Zij duldde het en werd gedragen
en ging al slapen
in zijn armen.
Het donker deelde zich in schachten,
maar hij stapt kloof na klove över
en houdt het hoofd roek'loos gebogen.
Zoo zij verzonken....
Wie mocht het weten?
Zij duldde het en werd gedragen
en ging al slapen
in zijn armen.
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Peterke
door Laurens van der Waals.
TOEN Peterke des morgens in den hof trad en den zoeten geur inademde welken de
bloemen overgaven aan den lossen zomerwind, gevoelde hij dat eerst thans de dag
volledig en wijd voor hem openging.
In de huiskamer had hij moeder en Dina aan den arbeid gelaten. Het eenige wat
hij nu te duchten had was de vriendelijkheid van Joris, den tuinmansjongen, die in
den moestuin, achter de beukenhaag, bezig was. Omzichtig, daarom, was hij langs
de vlierstruiken gedrenteld, onder de grijze schaduw van het berkje door en de hooge
Zonnebloemen voorbij, tot hij voor Joris nieuwsgierige welwillendheid verborgen,
was gaan zitten in de beweeglijke schaduw van het korenveldje onder de wegende
rijpheid der zwaarwiegelende aren.
Daar had Peterke reeds gaarne gezeten toen het koren nog kort en groen was, zoo
kort dat hij er overheen kijkende, tot op buurmans erf kon speuren. Hij zag dan tegen
den stam van den knoestigen appelboom allerlei lange gereedschappen staan, die
hem aan een te groot knibbelspel deden denken, welke zijn aandacht gevangen namen.
Doch dikwijls ook toog deze verder tot waar in de duisternis van het hoenderhok de
witte kippen, troosteloos lang, heen en weer liepen. De meest ernstige
aantrekkelijkheid echter was de bestendige aanwezigheid van den zwarten waakhond,
welke ook wanneer hij in zijn hok verscholen bleef, de atmosfeer met een verlokkende
beklemming vervulde. Zijn heesche blaf en het gerinkel van zijn korte ketting maakten
dikwijls de stilte om Peterkens hart pijnlijk.... Wat er wel gebeuren zou wanneer de
ketting eens brak?
Later toen het hooger geworden koren dit alles aan zijn oogen had onttrokken,
werd het eenzame hoekje hem nog liever. Het werd hem tot schuilplaats tegen alle
gebeurlijkheden welke buiten zijn wil om konden geschieden en waaruit de geheele
wereld hem lieflijkeren geheimzinniger scheen.
Het drukke kakelen der kippen, het kreunen van de waterpomp, soms het hinniken
van Bles en de korte bevelen van den knecht die Bles in- of uitspande, ja zelfs de
blaf van den heeschen hond, dat alles had daar iets onwerkelijks en sprookjesachtigs
gekregen, iets fijns en zangerigs dat op bekorende wijze samenklonk met den zang
van zijn hart. Het geleek wel alsof de geluiden veel langer op de stilte bleven wegen,
langzamer verrimpelden en in elkander vloeiden....., zich telkens zachter
herhaalden....tot ten slotte het kereltje de stilte weder vond in het duurzaam gesidder
der zwaarbeladen korenaren, of - wanneer de vaak zijn oogjes had gesloten - in de
mistige melodie van den droom.
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Daarna was hij dan vaak langs de kiezelpaadjes gedwaald, de overmatige bezigheid
der hommels bespiedende of ook volgde hij ingespannen de steeds hooger voerende
dans van een tweetal vlinders, tot hij hun kleurige schimmen in het overvloeiende
licht tegen het brandende blauw van den hemel verloor. En was het geen heerlijkheid
om zoo verscholen, uit het hooge gras, in de schaduw der lijsterbessen de
werkzaamheid van de vogels gade te slaan?
Doch zoeter nog dan andere scheen hem deze dag.
Er zweefde iets van een feest in de lucht, de uren lagen opener en gevoeliger vleide
zich de tijd in de plooien zijner mijmering. De geluiden die opstegen uit de verre en
nabije velden vloeiden zacht, als bedeesde liefkoozingen, in de opengevouwen stilte,
die als een bloem van weerklankjes vergeurde in de zon. Ook waren de geruchten
rijker en van grooter verscheidenheid als voorheen.... kwam dit wellicht door de
vreugde van de oogst die aangevangen was?
Af en toe liep het lied der verre maaiers op hem toe en tastte den zoom der
zinderende insecten-geluiden aan en bijna voortdurend, klinkend over de glooiing
der vruchtbare akkers, voer de zang van zeisen en sikkels over de saamhoorigheid
der diepere geruchten heen, zóó dat hij verwonderd het zuivere gezoem der bijen
vergat.
Eensklaps als een vreemde verrassing, hoorde Peterke zijn naam gelijk een lichtende
schal over de veerende stilte varen. Het was de lieve stem van moeder die hem riep,
en terwijl hij weifelde of hij komen zou dan wel niet, trok langzaam een gelukkig
lachje over zijn gelaat en mompelde hij zachtjes ‘ja, ik kom’.... maar hij kwam niet!
Eerst nadat hij voor een tweede maal geroepen werd, kroop hij aarzelend uit zijn
schuilhoekje, bleef nog even aandachtig de verre schreeuw van een pauw ‘afluisteren’
en ging dan met besliste stapjes huiswaarts.
Peterke was nu op weg naar het dorp, naar vrouw Bartels, om boter te halen voor
moeder; het was reeds de derde maal dat hij dit alleen, zonder Dina dus, doen mocht.
Het was tegelijkertijd heerlijk èn beklemmend, want het leek wel erg aanlokkelijk
om zoo zwijgend onder het hooge geruisch van de iepen voort te gaan en te luisteren
hoe aardig het grint knarste onder de voeten, maar het was waarlijk angstig te weten
dat uit de huisjes langs den weg eensklaps menschen of honden konden komen,
menschen die met hun te luidruchtige vriendelijkheid hem in ongelegenheid konden
brengen of groote honden die aan zijn gezichtje zouden snuffelen en wier warme
adem en onrustige vreugde hem bang zouden maken. Hij liep daarom behoedzaam
en zonder veel belangstelling voor de prettige dingen het buurtschapje door en een
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groote verlichting gevoelde hij, toen hij na een poosje, het achterpad had bereikt, dat
met een omweg naar het dorp voert.
Daar werd alles werkelijk weer prettig. Hij vond er het geluk der geluiden terug
en de stemmigheid van de stilte, de boomen ruischten rustiger; er was geen haast
meer die hem hinderde en geen verlegenheid meer voor hetgeen buiten hem leefde.
Aan de eene zijde van het pad groeide een hooge breede, vruchtdragende
sleedoornhaag, hij hoorde daarin het geritsel van stoeiende vogels en de vlugge wind
floot er soms, af en toe, een ruig melodietje door, doch aan den anderen kant had hij
een zonnig ruim uitzicht over de met korenschoven bezette velden en de heide.
Wat verder, nabij de zwartgroene dennenboomen, op een heuveltje, stond de
werkzame molen, als een grijs beweeglijk silhouet tegen de blauwe lucht. De wieken
voeren gestadig en bedachtzaam, als schemeringen, langs de òverlichtheid van den
hemel en, schijnbaar, nòg gestadiger en nòg bedachtzamer voeren de wiekschaduwen
over het lichte zand van den breeden molenweg.
Dat was voor Peterke altijd een groot geluk om naar den molen te kijken, ook
omdat hij wist wat daar binnen nu gebeurde.
De oude molenaar, die behalve zijn vader, zijn eenig echte vriend was, had hem
vroeger eens mede naar den molen genomen. Te zamen, hand in hand, waren zij den
zandweg opgeloopen, de molenaar langzaam en voorzichtig om Peterke het meekomen
mogelijk te maken en Peterke naar zijn krachten vlug en met flinke stappen. Wel
wat gewichtig vond hijzelf!
De mulder had nu en dan en ongezocht met zijn rustige stem wat zachtzinnige
zinnetjes tot hem gezegd, zóó dat het jongetje een gevoel van diepe genegenheid om
zich heen wist en zich vol vertrouwen aan de leiding van den wijzere overgaf.
Dichter bij den molen was de angst, desondanks, wel even heftig om zijn hartje
geslagen. De wildheid van de werkende wieken en de drift van den wind langs de
zeilen dreef als een verstijvende koelte door zijn gedachten en toen hij tegen den
bijna hemelhoogen verweerden trap opzag maakte een verbijstering zich een wijle
van hem meester; doch nadat de molenaar hem voorzichtig op den arm nam, zijn
armpjes om zijn stevigen nek vouwde en een troostend grapje maakte, voelde hij
ineens een warme veiligheid over zich heen vloeien en liet hij zich rustig en blijde
naar boven dragen.
Daar op het breede balkon werd het ineens een feest van geluk, eindeloos ver kon
hij zien over wei en veld en bosch. Zijn oude vriend, die gehurkt naast hem zat, wees
hem, met den steel van zijn pijp, de verre torens van de stad, de speelgoedachtige
schimmen van andere molens, achter het doorzichtige takgesprei der nog schaarsch
bebladerde boomen; dichterbij
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zijn eigen dorpje, zijn eigen huis waar vader en moeder wel samen in de ruime
huiskamer zouden zitten èn de wijde bewogenheid van den hemel, die - hoe vreemd
- nu nog veel verder weg leek dan toen hij beneden stond op het land! De wind zong
om hen heen, het luchtzog van de levende wieken blies hen een prikkelende koelte
tegemoet en van binnen, uit den molen, drong, behalve de warme rijpe geurigheid
van vluchtend meel, de ingetogen melodie van de molensteenen, het steunen der
zware balken en het gedempt en gestadig refrein der gekneusde houten tandraderen.
En binnen zelf was het gehéél en al een groote aanlokkende geheimzinnigheid.
Toen was het dat het gehinnik van een jong paard, in het weiland achter de
sleedoornhaag, Peterkens belangstelling tot de werkelijkheid terugbracht. Hij werd
zich allengs weer helder bewust dat hij op weg was gegaan om voor moeder een
boodschap te doen en plotseling voelde hij de ernstige aanwezigheid van het harde
geld in de kneep van zijn vuistje.
Bedenkend dat hij niet al te lang uit mocht blijven stapte hij vlug verder, de hoek
van het voetpad om en den verlaten grintweg op, die recht naar de breede dorpstraat
leidt. Allengs echter verslenterden zijn stapjes weder, zij werden minder beslist en
zeer onvoortvarend en in zijn mijmering zag hij als in een spiegel hoe alles zich
verder, moeilijk en gevaarlijk, zou kunnen afspelen. Hij wist uit ervaring dat het
openen van de winkeldeur niet zoo heel eenvoudig ging en dat hij dus een oogenblik
zou moeten uitzoeken dat er niemand in de buurt was, die hem een oneervolle, want
nederbuigende, hulp zou kunnen aanbieden... en wanneer de deur dan open was, wie
zou er dan achter de toonbank staan? en zouden er nog andere menschen in den
winkel wachten?
Wanneer de goedige grijze vrouw Bartels alleen aanwezig zoude zijn ware het
alles niet zoo erg, ze zei nooit zoo heel veel.... en scheen juist daardoor zoo vriendelijk,
het kon echter even goed dat haar zoon, die altijd zijn gebrek aan wellevendheid en
takt achter luidruchtig gepraat tracht te verbergen, naar hem toe zou komen en Peterke
kon zich maar niet bedenken hoe hij dan ooit de juiste woorden zou kunnen vinden.
Al peinzende was hij het dorp binnen gekomen, ongehinderd het met leilinden
begroeide pleintje overgestoken, totdat hij als ineens met van zenuwachtigheid
hamerend hart voor het winkeltje stond. Haastig, en hij bemerkte met verwondering
dat het deze maal vrij gemakkelijk ging, duwde hij de deur open, terwijl het zwakke
belletje klingelde,.... en zag.. dat er niemand in den winkel was!
Dat kwam hem eerst wel erg plezierig voor. Hij kon nu beginnen met weer rustig
en uitgerust te worden; het geld netjes en voorzichtig op de toonbank uittellen en
eens rondkijken naar al de bekoorlijke, bijna
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geheimzinnige winkeldingen. Het was in het vertrek een beetje donker, daardoor
waren de glanslichten in het koper van de weegschaal, die met langeke ttingen van
een balk van de zoldering afhing, en in de glazen en aardewerken potten, die op de
toonbank en in de kasten stonden, gedempter en verrassender van toon dan thuis in
de keuken en ook over den vloer die uit een inlegwerk van zwarte en witte plavuizen
bestond, zeeg het licht zoo onbestemd neer dat het was alsof er een fluweelige nevel
overheen was gewaaid. Ook vond Peterke het aardig de steenfiguren van het inlegwerk
nauwkeurig na te gaan en te bedenken hoe zij ook anders - mooier misschien? gerangschikt hadden kunnen worden.
Op de toonbank nam hij de kleurige aanminnigheid waar van zuurtjes, gomballen,
drop en suikergoed, die daar in glazen schaaltjes uitgestald lagen en dan zag hij ook
het geld daar zoo netjes uitgeteld liggen, net alsof het daar al zoo gelegen had vóór
dat hij binnen kwam. Toen werd het hem toch wel een weinig onrustig om het hart,....
zou niemand de zang van de bel gehoord hebben? En zou vrouw Bartels - als ze
gekomen was - niet denken dat het geld al reeds vroeger op de toonbank gelegen
had, en dus niet begrijpen dat het hem, of moeder dan, toebehoorde? En zou ze wel
komen?
Dan eensklaps, juist toen hij de sloffende stap van de winkelierster door de steenen
gang hoorde aanslenteren, bemerkte hij met een kneep van verrassing, in de
schemering bezijden een groote koffiebus, als een visioen, een blauwglazen schaal
met groote gele pruimen!
Alle angst was opeens verdwenen en toen vrouw Bartels hem glimlachend vroeg:
‘en manneke wat wil de?’ vergat hij alles voor de pruimen, met een schor stemmetje
vroeg hij, terwijl zijn handje het geld op de toonbank beschermend beroerde, hoeveel
pruimen hij daarvoor krijgen kon en kordater nog gaf hij, na het vriendelijke antwoord,
te kennen dat de koop dan gesloten was. En nadat hij ze in de bescherming van een
grauwe zak in ontvangst had genomen, ging hij tè opgewonden om aan een groet of
wedergroet te denken - alleen de schal van de schel streelde nog even zijn verre
aandacht - den winkel uit, het dorp door en overtuigd van de aanstaande blijdschap
van vader en moeder over zulk een verrassing trok het ventje haastig en verheugd,
schoon tòch langs het voetpad, huiswaarts.
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De vreemdeling
door Willem van Exter.
MÀ-SOEMBA lag op sterven....
Iedereen in Tjibadak kende Mà-Soemba, het kleine, verschrompelde vrouwtje, dat
wat afgezonderd leefde van haar kamponggenooten in haar wèl-onderhouden huisje
dicht aan den grooten weg naar Padalarang. Iedereen ook wist, dat zij al weken lang
ziek lag en wel heel spoedig sterven zou. Want men had met den doekoen gesproken,
die dagelijks bij haar aan huis kwam, den ouden, afgeleefden Aliman en deze had
op vragen door de kamponglieden naar den toestand van Mà-Soemba gedaan, steeds
somber met het hoofd geschud. En men stelde allerwege veel vertrouwen in de
kundigheden van Aliman.
Mà-Soemba was geen Soendaneesche, maar zij woonde al jaren in Tjibadak, had
het huisje gekocht aan den wegkant van Hadji Saleh, en het laten opknappen door
eenige koelies uit den omtrek. Mà-Soemba deed niets voor den kost. Zij werkte wel
eens in haar tuintje, waar vruchtboomen stonden en enkele soorten groenten in
keurig-onderhouden bedden. Zij gebruikte dit alles echter voor haar eigen
levensonderhoud. Soms gaf zij wel een handvol doekoes weg of een takje ramboetans
aan kinderen, die spelend langs haar woning trokken, maar men had haar nog nooit
met waar gezien op den passar te Padalarang. Mà-Soemba ging altijd goed gekleed,
in gloed-nieuwe sarongs, en zij droeg heel dure zijden baadjes met ècht-gouden
spelden. Zij kwam niet veel met de menschen in aanraking, omdat ze bijna altijd
thuis bleef; als er mannen of vrouwen langs kwamen over den weg en haar ploeteren
zagen in de donker-kruimelige aarde van haar groentebedden, om haar dan een groet
toe te roepen, keek ze schuchter op, nog in half-gebukte houding en dan mompelde
ze wat onverstaanbaars of grijnsde een breeden lach met haar tandeloozen mond.
Mà-Soemba was niet jong meer. Heur haar begon al te grijzen, het werd schraaltjes
en dun, en zij droeg het als alle Inlandsche vrouwen gladweggestreken, achter het
hoofd tot een klein knoedeltje saâmgebonden. Er liepen diepe rimpels over haar
gezicht en haar oogen konden het volle daglicht niet meer verdragen, zoodat zij ze
dan samentrok tot héél kleine licht-spleetjes. Zij had een schriel figuurtje en een
gebogen rug, maar jaren geleden moest zij mooi geweest zijn - vertelde de oude
Pà-Rimin, die haar nog kende uit den tijd, dat hij als huisjongen gewerkt had bij een
Europeesche familie te Magelang.
Er was eigenlijk niemand in de kampong, di Mà-Soemba goéd kende. Wèl deden
er vele verhalen over haar de ronde. Men wist met een absolute
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zekerheid te vertellen, dat zij rijk was, veel geld en sieraden bezat, die zij ergens in
haar huisje verborgen hield.... Hoe was het anders mogelijk, dat zij zoo goed gekleed
ging en niet meer werkte?.... Er waren enkele lieden, die beweerden, dat Mà-Soemba
op een oneerlijke wijze aan dien rijkdom gekomen was en als gevolg daarvan haar
geboortegrond had verlaten. Maar dit praatje vond niet veel ingang bij het volk van
Tjibadak, omdat de meesten van Mà-Soemba hielden en nu eenmaal geen kwaad
van haar wilden hooren. Door haar zwijgende houding, haar zielig-smal en verweerd
gezicht en haar moeilijken gang had zij zich de sympathie van bijna ál de
kampongmenschen verworven.
Toen had men enkele dagen achtereen Mà-Soemba niet zien werken in haar tuintje.
En op den vierden dag hingen de groen-geverfde kréé's in het voorgalerijtje en deze
bleven neergelaten, dag en nacht. Ook was de deur gesloten aan den zijkant van het
huis, waar Mà-Soemba dikwijls zat op het hardsteenen stoepje. En men hoorde het
daarna van den doekoen, dien men op een avond het huis had zien binnengaan:
Mà-Soemba lag op sterven......
Achter het bamboebosch, dat groot en donker plekte tegen de lucht, vréémd in de
leege kaalheid van de sawahvlakte, dook de zon in laatste felle schittering onder.
Een schat van kleuren overtoog den wolkenloozen hemel. Van achter uit die
grauw-donkere strak-omlijnde boschvlek schenen de kleuren wèg te vloeien naar
alle zijden. Daar gulpte bloed uit een duistere wonde, diep-warm, tintelend rood met
streepen van purper als van lillend vleesch; daar was ook oranje en geel en een
rossig-gouden tint als een bed van zacht-geurende bloemen, daar was ook diep-blauw
en doorschijnend azuur-blauw; daar was wit als een intense lichtverblinding en het
kleurlooze van glas.
Bij Pasrah was volk bijéén in het gaanderijtje achter. Zij zaten in een wijden kring
op een tiker, over den killen, steenen vloer gespreid; in het midden brandde een
flapperend oliepitje, dat een goor-gelig licht verspreidde. Daar was dan de kleine,
bultige Pasrah met zijn hèl-schitterende oogjes, Karmo, de kepala kampong, met zijn
dom-brutaal gezicht, Pà-Ranti, de half-verdwaasde oude Inlander, die van de
goedgeefschheid der bevolking leefde, daar was ook Soekanta met zijn vrouw, die
eeuwig kijfde en Pà-Inah met zijn mooie dochter.
Pà-Ranti dronk slubberend zijn bakje koffie. Daarbij kneep hij de oogen toe van
genot en smakte nog wat nà met de tong tegen zijn verhemelte. Dan rekte hij zich
het oude, beenige lichaam met welbehagen, terwijl zijn blik loerend langs den kring
van menschen gleed. Hij veegde zich den mond af met de mouw van zijn versleten
baadje. De anderen letten niet op hem. Zij wachtten tot de doekoen komen zou....
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Er hing een benauwend stilzwijgen. Zij dachten allen aan Mà-Soemba. Karmo slaakte
een zucht.
‘Ik geloof, dat Mà-Soemba sterven zal.’
Hij bralde zijn woorden uit; het klonk koud en hard in die stilte, de anderen
schrokken er van op. Zij keken het kamponghoofd aan met verwezen blikken, het
soezelde nog in hun hoofden van het lange zwijgen. Pasrah wilde toen ook maar wat
zeggen:
‘Mà-Soemba heeft een sterk lichaam.’
Pà-Ranti begon wat voor zich heen te lachen. Zijn gebogen figuur rechtte zich.
‘Karmo heeft gelijk,’ zei hij dan met zijn krakend stemgeluid, ‘Mà-Soemba zal
de zon niet meer op zien komen.’ Toen lachte hij weer, verdwaasd.
De anderen zwegen en keken voor zich heen. Er klonk een afschuwelijke dreiging
in die woorden van Pà-Ranti, zij voelden het allemaal.... Soms waren de
kamponglieden bàng voor den ouden dwaas.
Buiten was nu de duisternis gekomen. Langzaam en ongezien, als uit een
onuitputtelijk reservoir, waren de schaduwen neergezegen op de koelstomme aarde.
Alles was nu roerloos-stil. De duisternis verdichtte zich snel, de grauwe nevels persten
tezaâm en het werd àl zwarter in de lucht, grijzigzwart eerst met schuchtere
lichtvlakken nog hier en daar, goor-troebel zwart daarna en eindelijk diep-donker
zwart.
Het oliepitje vlamde hòòg-op met een goren walm. Er kwam even een windvlaagje,
traag en zwoel, de atappen dakbedekking ruischelde kort. Pà-Inah tuurde in de
duisternis.
‘Ik hoor nog niemand komen.’
‘Wat zaler met haar geld gebeuren, als Mà-Soemba sterft?’ zei Karmo nu.
‘Ja.... haar gèld...’ herhaalde de vrouw van Soekanta met begeerige blikken. Ook
den anderen interesseerde deze vraag..... Má-Soemba was immers alléén....
‘Zij is een goede vrouw,’ zuchtte de kleine Pasrah.
Er klonk gerucht van voetstappen. Ze luisterden allemaal met een gespannen
aandacht en rekten zich de halzen. Maar het geluid verstierf in de stilte.
‘Wie zal er komen te wonen in haar huis?’ begon Karmo weer.
Pà-Ranti lachte breed, zijn witte tanden blonken in zijn mond. Met de handen
wreef hij zich over zijn knieën en er glom een spottend lichtje in zijn oogen.
‘Het is een bezeten huis.... Er dwalen booze geesten in rond.’
‘Och.... Pà-Ranti....’
Hij begon luider te lachen. Dan kneep hij de oogen dicht. Zijn mond spitste zich
tot een heel fijn tuitje.
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‘De vorige bewoner is immers ook dood gegaan... de jonge Oentar...’
Het was waar, wat Pà-Ranti zeide - bedachten de anderen plotseling met schrik de jonge Oentar was onverwachts gestorven.... Zij keken elkaar aan en werden
onrustig....Het huis van Hadji Saleh bracht ongeluk.... Er moesten booze geesten in
wonen.... Pà-Ranti had gelijk....Zij voelden zich klein en bang opeens. Hun gezichten
stonden héél ernstig nu.
Weer kwamen voetstappen nader op den weg. Er klonk geritsel in het tuintje. En
even later stond Jadin voor hen. Hij had hard geloopen. Zijn borst ging snel op en
neer en hij zag er vreemd uit.
Jadin ging zitten in den kring van menschen en begon gejaagd te
vertellen:....Mà-Soemba was dood. De doekoen had 't hem verteld. In den namiddag
was zij gestorven.... En hij was langs het huis geslopen aan de achterzijde, om naar
binnen te gluren uit nieuwsgierigheid.... Hij had er een man zien staan, een vreemden
man in het kamertje van Mà-Soemba.... Héél duidelijk had hij hem onderscheiden
door het geopende raam, hij was groot en breed-gebouwd.... Jadin had hem nog nooit
in Tjibadak gezien.... En hij was toen weer naar den doekoen gegaan, om te vragen
wie die vreemdeling was. De doekoen vertelde, het was een Javaan, hij was gisteren
laat in den avond te Tjibadak aangekomen.... 't Moest een bekende zijn van
Mà-Soemba, een goede bekende zelfs. Want Mà-Soemba had vóór haar dood lang
met hem gesproken en hem omhelsd... Hij zou voor de begrafenis zorgen en bleef
zélf in het huis wonen.... Mà-Soemba had hem ál haar bezittingen nagelaten....
Het was stil onder de menschen van Tjibadak, toen Jadin zijn verhaal gedaan had.
Hun gezichten stonden bewegingloos. Maar hun gedachten waren bezig met dat ééne,
dat als iets pijnlijks vlijmde door hun bekrompen zielen:.... een vréémdeling, die het
bezit van Má-Soemba had opgeëischt en in Tjibadak kwam wonen.... in hetzèlfde
huis, het wèlbekende huis van Mà-Soemba.... Zij hadden geen oogenblik aan de
mogelijkheid hiervan gedacht. Mà-Soemba, die zèlf niet in deze landstreek geboren
was, had zich één gemaakt met het volk van Tjibadak. Zij was een figuur geworden
in de kampong, een figuur, die men liefhad.... En nú zou een groote, vreemde man
haar plaats innemen.
Er broeide een stille vijandigheid achter dit zwijgend en bewegingloos neerzitten
na Jadin's verhaal. In hun keelen steeg een valsche wrok, dien zij koesterden in dien
toestand van stille gelatenheid. Diép-in hen brak schuchter verzet los, dat groeide
met het oogenblik en het vooroordeel tegen den vreemdeling sloeg over in haat. Om
Karmo's saâmgenepen lippen speelde een boosaardig lachje. Het was Soekanta, de
stille, gedweeë Soekanta die het eerst het stilzwijgen verbrak.
‘Hoe is de naam van den vreemdeling?’ vroeg hij aan Jadin.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

350
‘De doekoen zei, dat Mà-Soemba hem met Radjèn aansprak.’
Jadin, ziende, dat zijn verhaal veel indruk had gemaakt op de menschen, sprak
geheimzinnig. Hij fluisterde den naam Radjèn, als was het een verboden woord, dat
hij uitsprak.
‘Radjèn.... Radjèn..’ ging het nu ook zacht van mond tot mond........ Het klonk als
een siddering van afschuw.... Jadin blikte den kring rond. Hij voelde zich gewichtig
dezen avond, omdat hij de bode was geweest van dit onheilsbericht. Hij glimlachte
met meerderheid naar Pasrah. Dan keek hij vorschend naar de mooie Inah en zag
met voldoening haar de oogen neerslaan. Zij boog het hoofd wat voorover, zoodat
hij haar hals zag en een deel van haar rug in zachte ronding. Jadin begeerde haar,
omdat zij mooi was en ook een lieve, zachte vrouw. Na den oogst wilde hij met haar
trouwen, want dan zou hij voldoende geld hebben, om een huisje te koopen. Nu
woonde hij nog in bij zijn vader en werd daarom niet heelemaal als mán beschouwd
door de bevolking....
‘Wat doet een vreemdeling in ónze kampong?’ liet Karmo zich hooren, ‘wij hebben
hem niet gevraagd hier te komen.’
‘Nee.... nee, wij hebben het niet gevraagd,’ herhaalde Pasrah.
‘Weer een vreemdgezicht in de kampong,’ viel Pà-Inah bij, ‘Mà-Soemba.... dát
was iets anders....’
Zij luchtten hun haat, hun wrok, bij lichte vleugjes. Zij kenden elkanders diepste
gevoelens en durfden tóch niet hun meening vrij uitspreken. Het bleef een
listig-venijnig gestook met weloverdachte woorden, een prikken met héél-fijne
naaldjes. Zij spraken er langs heen, soms even, als schuchter, aanrakend hetgeen hen
bóven alles ergerde en verdroot, het feit, dat Mà-Soemba's geld gekomen was aan
dien Radjèn. Het was in hun oogen belangrijker nog dan de dood van de oude vrouw
en de omstandigheid, dat zij voortaan in de plaats van Mà-Soemba een vreemden
landsman zouden zien in het oude huis van Hadji Saleh. Die betere, aanvankelijk
spontaan bij hen allen opgewelde, gevoelens werden verdrongen door hun hebzucht
naar geld, raakten eronder bedolven als onder een vloed van vunze modder.
Pà-Ranti grijnsde om de donkere, nijdige gezichten van de kamponglieden. Het
gaf hem een stil leedvermaak. Hij begreep het wel, waarom zij zoo vinnig-kwaad
waren, al dachten de anderen misschien, dat hij doof was en wat malende zelfs. Hij
vond die plotselinge belangstelling van de menschen voor Mà-Soemba, toen zij op
sterven lag, al verdacht. Hij geloofde heelemaal niet in hun mooie praatjes.... Zij
aasden op haar geld, Karmo, vooral Karmo, maar ook Pasrah en Pà-Inah, allemaal,
die daar zaten. Want zij waren vrijwel de eenigen, die Mà-Soemba uit de kampong
kende.... En gedurende haar ziekte hadden zij allen haar bezocht. Zij hadden haar
gevleid met lieve zoete woorden, in de hoop geld van haar te zullen loskrijgen....En
nu was alles hun afhandig gemaakt door een vreemdeling....
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‘Nu is het geld van Mà-Soemba voor ons verloren,’ zei hij opeens met een hoonlachje.
Zij deden, of ze het niet hoorden, maar Karmo keek een oogenblik snel naar
Pà-Ranti met een blik van wantrouwen.
Pà-Ranti lachte nu inwendig. Zijn gezicht stond onbewogen.
De Inlanders voor de warong van Saliman dempten plotseling hunne stemmen, want
in de verte langs den grooten weg zagen zij den vreemdeling, Radjèn, aankomen.
Het lichaam iets naar voren genegen, kwam hij met langzame stappen naderbij. Van
de overzijde kwam juist Karmo aangeloopen uit zijn huis. De Inlanders begroetten
hem stil en Jadin fluisterde hem toe:
‘Daar komt de vreemdeling aan.’
Karmo keek den stoffigen weg langs en als hij Radjèn gewaar werd, begon hij
kwaadaardig te lachen.
‘Die verveelt zich in de kampong.’ Dan ging hij zitten op het bamboebankje
tusschen Pà-Inah en Jadin, de handen op de knieën. Saliman leunde met zijn ellebogen
op het ruw-houten toonbankje en rookte zwijgend een strootje, zijn vrouw liep
bedrijvig in het winkeltje op en neer, maakte een schoteltje rijst klaar voor het
kamponghoofd. Zij was een leelijke vrouw met een verschrompeld gezicht en zij
had een zware mannenstem.
‘Hij zal hier wat gaan koopen, Saliman,’ spotte Pà-Inah.
Saliman haalde de schouders op.
‘Hij is erg zuinig met het geld van Mà-Soemba.’
‘Hij is een luiaard, om al zóó jong niet meer te willen werken,’ zei Jadin.
‘Zelfs zijn groententuintje laat hij verwilderen,’ kwam Karmo bijgesprongen.
‘Hij eet zich rond aan mangga's en ramboetans,’ merkte Saliman op met een
onbewegelijk gelaat. De anderen lachten luid. Saliman was een grappenmaker, hij
kon erg-leuke dingen zeggen zonder zijn gezicht te vertrekken.... De vreemdeling
had nog nooit van zijn warong gebruik gemaakt. Radjèn passeerde wel heel dikwijls,
maar dan keek hij recht voor zich uit, als zag hij het winkeltje niet. Dit ergerde
Saliman, want hij had gehoopt een goeden klant te zullen krijgen aan den vreemdeling.
Toen Radjèn nog een vijftig meter van de warong verwijderd was, werd het stil
onder de Inlanders. Zij keken tersluiks naar den kant, waar hij vandaan moest komen.
Pà-Inah tuurde vóór zich op den gronden mompelde iets onheilspellends, wat de
anderen niet verstonden. Toen hij daarna den vreemdeling langs hoorde komen, keek
hij op, zijn oogen stonden groot en donker. Er vertrok iets nauw-merkbaar in zijn
gezicht.
Radjèn, heel langzaam loopend, gekleed in een mooie sarong en een
smetteloos-witte jas, groette even, bijna onhoorbaar, de aanwezige Inlanders. Dán
wendde hij zijn blikken af.
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Zijn verschijning maakte altijd weer indruk op de menschen van Tjibadak. Hij was
groot en stevig gebouwd, van een forschheid, die imponeerde door de
onverzettelijkheid, de ongenaakbaarheid, welke er uit sprak. Hij geleek op een
vorstelijk persoon, iemand, die gewend was te bevelen en zich gehoorzaamd te zien.
En de kamponglieden voelden daardoor zoo hun kleinheid. In hun plotseling zwijgen
was ontzag en een zekere onderdanigheid.
Maar Saliman liet zich niet spoedig intimideeren. Hij bekommerde zich niet om
dat zelfbewuste optreden van den vreemdeling. Met luide stem riep hij hem toe:
‘Hé, vreemdeling, heb je geen zin in wat koffie en ketella?’
De overmoed van Saliman stak de anderen aan en zij lachten allemaal met hem
mee, luider en brutaler steeds, toen zij zagen, dat Radjèn onverstoord verder liep.
‘Hij drinkt liever het water uit de slokan,’ joelde Karmo nu.
Zij hadden een uitbundig pleizier en spraken weer hardop. Zij voelden den
onbewusten angst en de kleinheid wijken. Pà-Inah alleen bleef ernstig. Hij keek héél
lang den vreemdeling na. Dan, ineens, begon hij te spreken: ‘Hij heeft mijn dochter
aangesproken.’
De Inlanders zwegen plotseling. Zij merkten duidelijk aan Pà-Inah, dat er iets
bijzonders was voorgevallen.
....Ja - vertelde Pà-Inah verder - het was een paar dagen geleden gebeurd, toen
Inah langs het huis van Radj èn liep, terugkomende van den passar. Hij stond in zijn
tuintje en had haar eerbiedig gegroet. Inah was geschrokken en een tros pisangs viel
uit haar slendang op den grond. Toen was Radj èn te hulp gekomen en had het
gevallene voor haar opgeraapt. Hij had tegen haar gelachen... En Inah was stil
geworden na dien tijd.... Pà-Inah verdacht haar ervan, dat zij voortdurend aan den
vreemdeling dacht. De man moest wél veel indruk op haar gemaakt hebben....
Pà-Inah stáárde met wijd-open oogen. Hij leek met zijn gedachten héél ergens
anders....
‘Zeg,Pà-Inah,’ lachte Saliman, ‘hij zal je dochter ten huwelijk vragen.’ Er voer
een schok door het lichaam van den aangesprokene. Hij loerde gluiperig naar Jadin,
die plotseling was opgestaan en met vlammende oogen uitriep:
‘Hij zal van Inah afblijven, want ik begeer haar tot vrouw.’
‘Bravo Jadin!’ riep Karmo den jongeling toe, ‘dat is als een mán gesproken.’
Het gesprek hokte nu. Het verhaal van Pà-Inah wekte bij de aanwezigen gedachten,
die zij niet durfden uitspreken. Het was of de atmosfeer verkilde.... Zij bleven een
heele poos zwijgen.
Toen kwam Pà-Ranti aangestrompeld.
‘Ik heb den vreemdeling gezien,’ begon hij, ‘hij droeg een heel mooie sarong.’
Maar zij gingen niet in op zijn gepraat. Het lange zwijgen werd
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nu pijnlijk. Pà-Inah leek in slaap gesukkeld op het bankje. Maar plotseling viel hij
uit met een krijschende stem:
‘Ik ben bang voor mijn dochter. Zij is onder den invloed geraakt van den
vreemdeling.’
‘Hij is niet te vertrouwen,’ kwam dadelijk daarop Karmo.
Er werd weer gestookt en gelasterd. Men opperde onderstellingen en hitste den
jongen Jadin op.... Hij mocht wel goed op zijn aanstaande vrouw passen - vond
Karmo - en vooral den vreemdeling in het oog houden. Wie wist, wat voor kwaads
die in zijn schild voerde....
Jadin geraakte merkbaar onder den invloed van dit gepraat. In zijn strak, somber
gezicht broeiden zijn oogen donker en onheilspellend.... Hij zag in zijn verbeelding
Inah, smeekend om hulp, en Radjèn, die haar wilde verkrachten.... Zijn haat stuwde
op. Zijn wild-hartstochtelijk gemoed was ontvlamd....
De Inlanders zagen het met voldoening. Ze gingen voort met hun lasterrijke
zinnetjes, als zonder bedoeling, te lanceeren. Pà-Inah fleurde open deed even hard
mee met de anderen. Alleen Pà-Ranti zat zwijgend toe te luisteren.
Laat in den avond gingen de Inlanders uitéén. Er was een geheimzinnig gefluister
tusschen Jadin en Pà-Inah. Karmo lachte fijntjes tegen Saliman. En zij allen begrepen
het.... Het laatste uur van den vreemdeling zou weldra geslagen hebben, daar zou de
fanatieke Jadin voor zorgen. Zij wisselden blikken van verstandhouding... Het zou
een geheim blijven... Zij zouden er aan niemand ook maar iéts van vertellen....
Maar zij verloren in de gewichtigheid van het oogenblik Pá-Ranti uit het oog, die,
stil den weg oversluipend, in de duisternis verdween.
Den volgenden dag was er groote verwondering in Tjibadak. De Inlanders staken de
hoofden bij elkaar en bespraken het vreemde gebeuren.. Radj èn was plotseling
verdwenen. Hij hadniets in zijn huis achtergelaten, geen stukje huisraad zelfs. Wat
kon de reden zijn van zijn overhaast vertrek?
Zij vonden het raadselachtig, maar nóg raadselachtiger was het geval in de oogen
van Karmo, Pá-Inah, Saliman en Jadin.... Diep in den nacht was de laatste, na een
vergeefschen tocht naar Radjèn's woning ondernomen te hebben, bij de anderen
aangegaan. En stómgeslagen van verbazing hadden dezen den jongeling aangehoord....
De vreemdeling was uit Tjibadak verdwenen.
Maar één was er, die in zichzelven lachte om deze geschiedenis. En die ook, als
het volk er bij was, het luid-lachend uitgilde:
‘Hi, hi, hi.... de booze geesten hebben hem verdreven.... de booze geesten van het
huis.’
En die ééne bleef ook maar voortsukkelen door het dor-eentonige kampongleven
in zijn gehuichelde verdwaasdheid, zijn hulpeloosheid.
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Sterre-nacht,
door Juul Roggeveen.
Koel-blauwe lucht en de sterren;
roerlooze zomernacht;
onder de zwijgende iepen
sta ik en luisterwacht.
Haast alle dingen zijn duister
zonder lief maangezicht;
pereboom glimmert haar blaâren
in geel lantarenlicht.
Sierlijke wingerd hangt schaduw
tegen het slapende huis;
even bewegen heur ranken,
fluistren een zacht geruisch.
Boven mijn lichaam de takken,
reikend naar sterrewoon
hunne dofdonkere bladren,
onbewegelijk-schoon.
O, de ver-goudene sterren
zwermend door 't wijde blauw;....
heerlijke, heilige stilte;
grillige boome-schaûw......
Ik voel mijne'oogen, wijd, gloeien
in m'n geheven hoofd;......
schoonheidsvisioenen.... zij bloeien
néér van den hemelboog....
Trillend gaan knieën naar d' aarde;....
handen vouwen tezaam;.....
en van mijn biddende lippen
schrijdt de Heilige Naam....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Roel Houwink, Novellen (1920-1922), Zeist, In eigen beheer, 1924.
Novellen? Is dat woord wel juist hier? Laat ons liever spreken van: kleine verhalen.
Een novelle, heb ik altijd begrepen, is een vertelling, niet van evolutie, maar van
botsing tusschen gevormde karakters. Terwijl de vaagomlijnde figuren, die men door
deze verhaaltjes dwalen ziet, tasten als in den mist, beklemd door hun ontroeringen,
hun droomen, elkander in beklemmingen vindend en in huiveringen weder loslatend.
Ik houd veel van Houwink's werk. Het is zoo volkomen echt, zoo doordrenkt van
emotie. In de diepste overgave geschreven en met slechts dat ééne, hartstochtelijk
begeerde doel: de eigenlijkste waarheid te zeggen, dóór te dringen tot achter den
schijn van woorden en handelingen, tot in het wezen, het oermotief. Het beste, meest
geslaagde en komplete, dat hij totnogtoe maakte, vond ik tot mijn spijt in dit bundeltje
niet terug. Het zijn iets langere verhalen, den lezer van Elsevier gedeeltelijk bekend:
Muggendans, Berend, Samendrift, en nog eenige andere. Ik hoop dat hij ze ook eens
bundelen zal. Want, hoezeer nog jeugdwerk - nog tastend werk - ze verdienen ten
volle, niet verloren te gaan.
Jeugdwerk.... Ja, dit is proza zooals alleen een nog zéér jong en zéér ernstig
jongman, extatisch-exclusief in zijn idealen, dorstend naar het bereiken van een
geestelijk standpunt, van waaruit het leven, zoo niet te begrijpen, dan toch misschien
te bemeesteren, en indien ook niet te bemeesteren, dan toch te verdragen valt, het
kan schrijven. Hij zal het gewis te boven komen. Hij zal gaan begrijpen, dat wat hij
wil ten slotte uiting is, en dat iedere uiting andere menschen onderstelt, die haar
begrijpen kunnen. Dat hij dus zijn best moet leeren doen, zulk begrijpen althans niet
onmogelijk te maken. ‘Allerindividueelste uiting van allerindividueelste emotie...?’
Maar daar begonnen we nu immers juist overheen te komen; wij begonnen weer te
spreken in gewone-menschentaal, overwegende dat het gewone menschen zijn die
ons lézen moeten. Conventioneel? Maar is taal dat niet altijd? Zijn woorden geen
klanken waaraan men ‘overeengekomen’ is zekere beteekenis toe te kennen? Dienen
ze niet om elkander te verstaan?
Dit uiterst subjectieve, al te persoonlijke - dat eigenlijk alleen maar waarheid is
voor den schrijver zelf en in het oogenblik waarin hij het schept - wij hebben het
immers al gekend met Van Deyssel, Gorter en Delang. Het groote talent van den
laatste is erin doodgebloed, verijld; hij heeft de onmogelijkheid gemerkt nóg verder
te gaan, en hij heeft verder gezwegen. Van Deyssel en Gorter zijn het, ieder op zijne
wijze, te boven gekomen, dit àl te individualistische. Van Deyssel door weer te gaan
spre-
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ken in spreektaal, Gorter door te trachten zich, van al wat individualistisch is, geheel
te bevrijden.... Dat werk toen van Van Deyssel noemden wij: tot het uiterste
doorgevoerd naturalisme of sensitivisme. Dit van Houwink wordt expressionisme
genoemd. (Ritter heeft er, zeer vernuftig, ook impressionistische elementen in
ontdekt!). Wat doen zulke namen ertoe? Wat iemand, die zoo schrijft als Van Deyssel
en Gorter toén, als Houwink nú, met zijn schrijven bestreeft is... iets zeer schoons,
hoog respectabels, maar.... onmogelijks. O, nogmaals, ik ben zeker dat ook Houwink
het te boven komen zal. Zijn groote gevoeligheid voor kunst, zijn gezonde kijk erop,
zijn begrip en zijn menschelijkheid staan er mij borg voor.
Rust moet hij vinden, bevrediging en innerlijke rust, om het beste dat in hem is te
kunnen geven, werkelijk géven, dat is verstaanbaar maken voor zijn medemenschen;
het beste, dat is: zijn hartstochtelijk leven-ondergaan, zijn teederste innigheid, zijn
diepste en grootste ontroeringen. En hij weet het ook immers heel goed, dat de groote
vertellers dit alles geopenbaard hebben in de rustigste volzinnen, in hun stijl, hun
toon, hun accent soms, in de trillingen van hun stemgeluid,.... waarneembaar, 't is
waar, alléén voor de beste lezers. Maar voor dié dan ook zonder verder voorbehoud.
H.R.

H. van Loon, De Muggen dansen, Rott., W.L. en J. Brusse, 1923.
Welk een groote stap vooruit deed met dit boek de auteur Van Loon! Hij overwon
den al te intellectueelen psycholoog in zichzelf en leerde menschen scheppen!
Men weet het wel van mij: van leuzen, ismes, werkmanieren, en hun precieuse
onderscheidingen, pleeg ik niet veel notitie te nemen. Toch, als ik hier óók eens in
dien geest definieeren moest, zou ik zeggen: dit is een boek van modern en sensitief
realisme, maar beïnvloed door het nog moderner expressionisme. (‘De Muggen
dansen’.... in 't begin werd ik zoowaar aan Houwink's Muggendans herinnerd).
Expressionisme, voor zoover het op een sterke synthese van gemoedstoestanden
aanstuurt heb ik er volle vrede mee. Van Loon behield zijn scherpen kijk op de
werkelijkheid, maar werkte expressionistisch-subjectief bij zijn verwoording van
die.... objectieve visie. Men ziét zijn menschen, men hoort hun stemmen, ondanks of moet ik juist zeggen: dank zij? - de zeer eigene beschrijvingen en karakteriseeringen
des auteurs.
Wat mij nu alleen nog hindert is, dat ik dit boek meer technisch waardeeren, meer
in détails bewonderen kan, dan als geheel. Ik begrijp niet goed: wat wou Van Loon
er eigenlijk mee? Ik voel er geen dwingend ‘raison d'être’ in. Tot zóó ver heel mooi,
zeide ik, na lezing in gedachte tot den auteur, maar had daar nu iets van gemaakt,
een eenheid, samengevat door een groot gevoel, een idee.... iets dat gij ons zeggen
wilde.... Aan ‘tranches de vie’ zijn wij ontwend.
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Werd ook D e M u g g e n d a n s e n tóch nog te vroeg, te nerveus-vlug uitgegeven
misschien? O rust, geduldige rust, moeder der kunstwerken, wier vader de hartstocht
is, hoezeer ontbreekt gij aan onzen tijd!
H.R.

P.H. Ritter Jr. Karakters. Amsterdam, Em. Querido, 1923.
De paradox is de kunstige vorm - om niet te zeggen: kunstvorm - waarvan het
geestvolle zich somtijds geestig te bedienen weet. Ja, vaak moet bedienen. Want de
meest waardevolle gedachte, het diep gedachte, datgene wat waarlijk rijk aan géést
is, laat zich niet altijd o n m i d d e l l i j k voordragen: het behoeft een b i j z o n d e r
middel. Immers, de geestrijkste gedachten zijn dezulke, bij welke zich in het denken
zelf nog eene beweging voltrekt; - hetgeen, strikt genomen, met het wezen van een
straf, logisch denken in volmaakten strijd is. Hoe zal men zich in zulke gevallen
uitdrukken? Men neemt zijne toevlucht - en wie dit goed verstaat, zal daarbij de
sierlijke, althans bevallige, zwier nimmer verwaarloozen - men neemt zijne toevlucht
tot de contradictio in terminis, die feitelijk wordt aangewend om den lezer te dwingen
eene beweging méé te volvoeren, eene ontwikkeling tusschen begin en einde van
een volzin méé te denken: men neemt zijn toevlucht tot den paradox.
Het paradoxale, nu, is het kenmerk van de hier te bespreken bundel K a r a k t e r s ,
gelijk duidelijk uitkomt in bijvoorbeeld het volgend gedeelte over het karakter van
den O W.-er:
‘De ware gemeenheid van den O.W.-er komt uit in zijn gevaren-risico en zijn
ethiek. Hij is een avontuurlijk misdadiger, een zekere romantiek is aan zijne
gedragingen niet vreemd, wanneer hij poogt de wankelende overheden te verschalken,
die op duizend wijzen de gemeenschap moeten beveiligen. Maar zijne gevaren zijn
nimmer tragisch, altijd anecdotisch. Hij steekt den gek met het leed der wereld, en
zondigt daardoor tegen den Heiligen Geest.
‘Wanneer hij zich moest rechtvaardigen, zou hij zich beroepen op anderen. Hij
zou betoogen, dat hij wat duizenden doen, op kleine schaal, uit noodweer, heel kleine
diensten bewijzen aan het eigenbelang, in consequentie doorvoert. En hier vervult
hij dan even, zijns ondanks, de rol van een afgrijselijk geweten’.
Is dit niet - paradoxaal? En is het niet ook - als immer het paradoxale - zeer
aanvechtbaar? Even later doet de auteur den O.W-er zeggen ‘dat het niet aangaat
allen wel te doen, maar dat hij tenminste aan enkelen voedsel verschaft’. Is dit niet
zéér aanvechtbaar? En waarom ‘karakteriseert’ zulk eene uiting den O. W-er - waar
wij toch wel weten, dat het ook de veelvernomen uiting is van den normalen
kapitalistischen werkgever?...
Wie echter het bovenstaande citaat met aandacht heeft gelezen, kan er óók nog
iets anders uit gelezen hebben: namelijk een trachten, om uit het snel voorbij vlietend
levensgebeuren het levenswaarachtige te grijpen, en
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in het kunstvol gestijlde woord vast te leggen. En wie voor zulke pogingen
toegankelijk is, kan aan dezen auteur oprechte vreugde hebben: hij zal voelen dat
hier iemand aan 't werk is, die zijne middelen goed beheerscht; die weet wat hij
zeggen wil en hoe het moet; en wiens phantasie levendig genoeg is om overvloedig
stof aan te dragen voor den geestelijken bouw, dien hij tracht te voltooien. Zelfs zal
hij af en toe mogelijk opmerken, dat hier àl te doelbewust gewerkt wordt. Want
afgezien van eene enkele passage, zullen hem, uit dit boekje, weinig regels in de
herinnering blijven, die gekenmerkt zijn door het lichte zingen, het verklaard en
onbekommerd vrijuit klinken van een uit innerlijke noodwendigheid geboren
stemgeluid. Teveel immers heeft eene vooropgezette bedoeling deze K a r a k t e r s
‘afgestemd’, en er ten slotte wel iets aan bedorven. Er is dikwijls eene opzettelijkheid
van harden toon, een onmiskenbaar voornemen om het eens luide en nadrukkelijk
te zeggen, een lust tot parodieeren, die den lezer van het behandelde Karakter
vervreemdt; wat hem, juist dáárdoor, omtrent het karakteristieke van dat karakter,
maar weinig bepaalds zegt. En zóó wordt er in het boek - al zij gaarne eene
uitzondering gemaakt voor het sublieme hoofdstuk De Aandachige -: zoo wordt er
in dit boek allengerhand een tweespalt merkbaar. Want, goed bezien, worden deze
Karakters ten slotte onwaarschijnlijk, waar zij den aandachtigen lezer immers eindelijk
voorkomen als.... parodieën op karakters! En de stof, die een rustig en natuurlijk
zich-uiten verlangde, krijgt gestalte in eene taal die vaak hare dichterlijke kracht
verliest door eene geforceerde opzettelijkheid.
Deze tweespalt, die het te betreuren begeleidend verschijnsel aan dit overigens
zéér goede boekje is, kan uit tweeërlei voortkomen. Hij kan voortkomen, ten eerste,
uit den aard van het talent van dezen auteur. Ware dit werkelijk zoo, dan zou men,
voor de toekomst, moeten vreezen dat de schrijver nog wel technisch meesterlijke,
maar, naar den inhoud, teleurstellende boeken zoude kunnen geven. Is de tweespalt
echter te verklaren door het toeval, dat dezen auteur aan juist deze stof gezet heeft,
dan kan ook dit boekje, trots het ontwikkeld bezwaar, slechts tot nieuwe verheuging
stemmen. En wie reeds vreugde beleefde aan dit talent, zal dit van harte wenschen:
véél mag dan nog worden verwacht, dat, uitstijgend boven het gewone, wezenlijke
vergezichten opent op de oneindigheden waarvan dit hart gedroomd heeft.
Moge deze schrijver nimmer vergeten, hetgeen hijzelf (153) zoo voortreffelijk
geformuleerd heeft: ‘De heilige aandacht, die uit een intellectueele, eene algemeene,
eene goddelijke liefde ontstaan is, d a a r z i j g e e n v o o r k e u r k e n t , zij leidt
ons naar eene persoonlijke liefde voor het beschouwde....’
D.TH.J.
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Ben van Eijsselstein. Om 't Hooge Licht. Rotterdam, W. L en J. Brusse's
Uitgeversmaatschappij, 1923.
Johan Theuniss, Het Klare Dagen, een sonate in verzen. Amsterdam,
Uitgevers Mij. ‘de Gulden Ster’, zonder jaartal.
De jonge dichters schijnen alles van het leven te kennen, zij kennen den droom, de
peinzing, de verbeelding en de hunkering; zij zien beelden, innerlijke beelden en hun
gevoel neigt naar den godsdienst. Zij kennen weemoed en moed - en tòch.... ik weet
het niet. Als ik deze verzen lees weet ik het in het geheel niet. De toekomst bergt
niets voor deze dichtende jongens. Indien zij niet alles wegwerpen en ledig worden,
dan zullen zij ook niet vervuld geraken. Reeds zijn zij overvol en moe, van alles en
nog wat steekt in hun zielen, zij lijken op die sachets met ‘potpourri - geuren’, die
ik nooit heb kunnen waardeeren: zij ademen onbestemdheid uit.
Deze dichters zijn àlles, zij zijn transcendentaal en cosmisch; als zij maan of sterren
in hun gedichten betrekken dan is het nooit op de gemoedelijke wijze onzer
voorvaderen, die in den maan een vriendelijke nachtlamp, in de zon een warmtebron
en een verwekker van leven, in de sterren knipoogende hemelingen zien konden.
Neen, bij deze jongeren is alles doordrenkt van het Ontzaglijke, van de
onpeilbaarheid der sfeeren, van de ijskoude hardheid der eeuwen, ja, van al wat de
groote geesten en de kleine zielen door de eeuwen heeft vervoerd tot geluk en
ontzetting; - tot groote werken en tot gebed. - Maar zij willen er verzen van maken,
terwijl zij voelen met hun verstand. Alles hebben zij in zich gezogen met den
onleschbaren dorst van vereenzaamden - van onterfden, en alleen het besef van hun
verworpenheid maakt hen somwijlen tot dichters. Maar meest zijn ze trotsch en koel
en willen van de liefde nog niet weten. De liefde zou zacht kunnen maken en - hoewel
zij zekere stemmingsweekheden gedoogen - zachtheid is uit den booze. Overal dooien
zij, in alle gebied, maar het ware menschenleven schijnen zij niet binnen te willen
treden. Daar waar de oogen diep en helder worden kunnen van gelouterd verlangen,
daar waar door den eenvoud der dingen heen de ziel het eeuwige ziet - is het terra
incognito, onbekende grond voor hen. Zij willen de grondelooze sfeeren overzien
met hun wóórden, die het hemelruim afzoeken in tartenden eisch, - maar zij vergeten
dat de openbaring een genade is en haar eigen tijd kiest. Geforceerde openbaringen
bezitten geen waarde voor de ziel en zijn zonder overtuigingskracht voor hen aan
wie zij in poëzie worden meegevoeld.
Deze jonge dichters voelen zich op de grens van openbaringen en slingeren zich
zelf - meer gedragen door nieuwsgierigheid dan door zielsverlangen - over die grens
heen.
Toch spreken zij van ‘het klare dagen’ en van ‘om 't Hooge Licht’. Het is geen
valschheid, geen mooidoenerij, zij zijn heel ernstig, zij graven
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naar schatten in den nacht, zij trachten de bloemen en de muziek het geheim te
ontfutselen en zij hebben ook wel eerbied, doch verkeerden eerbied. Eerbied beteekent
óók: te kunnen zwijgen, wanneer het lied in ons niet gebiedend is; eerbied is, klein
te willen zijn en niets te beteekenen als onze dagen het zoo mee-brengen; eerbied is
uiterste zorg voor het gave, het echte lied, het bedwongen krachtige vers. Eerbied is
liefde. En liefde ontbreekt hier dikwijls, voor liefde kwam hoogmoed. Teuniss dichtte:
Wij buigen het weeke wezen met de harde handen
en voegen eigen hart naar eigen wil
We breken van ons al de lusten en de banden
van hoop en haat, en noemen liefd' een gril.

Toch breekt het warmere leven zich ook bij hem wel baan, evenals bij den anderen
jongen dichter, Ben van Eysselstein, die meer algemeenmenschelijk en visionair is,
en wil zijn, terwijl Theuniss zich meer door het beeld der wereld - en zijn ikheid
daarin - laat inspireeren.
Ons zijn zij tijdsverschijnselen en niet de méést hoopvolle.
J.D.W.

E. Kalshoven - Biermans, Schimmen uit Weimar; uit Goethe's brieven;
Zaltbommel, P.M. Wink, 1923.
De groote filosoof en dichter der vorige eeuw, Goethe, fascineert nog steeds de
geesten van geleerden, dichters en leeken. Onafzienbaar is de rij van hen die in woord
en geschrift hun eerbied uiten willen. Gespeculeerd op 's menschen nieuwsgierigen
en romantischen aard heeft daarbij ook menigeen. Pro en contra Frau van Stein,
Christiane Vulpius - Goethe de halfgod, tronend op den Olympus, Goethe de erotikus
- en al de stadiën die daar tusschen liggen. Alle waarheid, alle hypothese omtrent
hem schijnen reeds lang uitgeput....
Toch blijft hij en leeft en dwingt. En menige vrouweziel, die gaarne aanbidden
wil - die het grootsche in een mannefiguur in het dagelijksche leven schaarsch te
aanschouwen vond - keek naar hem omhoog, naar zijn leven van bloed en geest, zijn
menschelijkheid en zijn hooge kracht. Wie over wat kennis en vaardigheid beschikte
waagde zich aan een nieuwe groepeering. Zoo ook deed deze schrijfster - zij las
Goethe's uitgebreide briefwisseling en wist er op bescheiden wijze de bloemen uit
te lezen. Dóór deze brieven heen tracht zij de figuren die in Goethe's leven van de
meeste beteekenis waren, te doen herleven -: Goethe's moeder, Frau van Stein, Gräfin
zu Stolberg, Schiller, en enkele anderen. Haar werk heeft geen pretentie - het is een
aardig boekje geworden dat wel weinig of niets geeft van den denker, en diens
strevenden geest, maar hem tòch even, door aardige details, laat zien, vooral in
zijnbreede, warme, bloesemrijke menschelijkheid.
Het boekje is verlucht met alleraardigste silhouetjes en ziet er smakelijk - hoewel
zeer Duitsch - uit.
J.D.W.
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Bakels bij Kleykamp, Den Haag.
Altijd vindt men nog weer menschen, die denken een kunstenaar een dienst te
bewijzen door in een tentoonstellingscatalogus zijn lof te zingen en bij wie het niet
opkomt te bedenken, dat anderen zoo'n opschroeverij op z'n minst belachelijk zullen
vinden.
Een kunstenaar, die exposeert, geeft zijn werk prijs aan de kritiek en zijn eenig
verdedigingsmiddel tegen mogelijke aanvallen is zijn werk zelf. De werkelijke
beteekenis daarvan blijft immers onaangetast, ondanks alle aanvechtingen of
ophemelarij. Kritiek is een algemeen aanvaard gebruik, niet is dit echter een
litterair-doend, hoogdravend artikel in den catalogus van een nog in leven zijnd
exposant.
De inleiding in den tentoonstellingscatalogus van Bakels' werk bij Kleykamp,
welke, een pathetische gemoedsexplosie gelijk, bijna zes pagina's druks beslaat en
moet dienen om Bakels te verheerlijken, kan slechts tegenzin opwekken bij dengene,
die beseft dat daardoor niet alleen een barricade wordt opgeworpen tegen eventueele
kritische aanvallen, hetgeen natuurlijk niet zoozeer erg, maar wel dwaas is, doch
tevens - en d a t is w e l erg - het bezoekend publiek op niet kritische wijze wordt
voorgelicht en beïnvloed.
Zou een man als Bakels, die ongetwijfeld een fijn voelend mensch is, een zóódanig
overdreven reclame inderdaad welgevallig zijn? Het is niet aan te nemen.
Bakels' tentoonstelling omvat, op een enkele uitzondering na, uitsluitend zijn werk
uit de laatste jaren en ze geeft daarvan een goed, overzichtelijk en belangwekkend
exposé, waaruit men de gewaarwording opdoet, dat men te doen heeft met een sterk
temperament, waarin het kleurgevoel gerijpt is tot een kracht, welke zich steeds als
voornaamste levende factor in zijn schilderijen openbaart en waaraan 't stellig is toe
te schrijven, dat zelfs uit zijn laatste werk een jeugdige, frisch blijvende geest spreekt.
Bakels' gemoedsleven neigt naar het romantische. Een paar dingen uit vroegen
tijd leggen daarvan een onmiskenbaar getuigenis af en ook in veel van 't latere werk
vindt men dien grondtoon terug. Daaraan is het ook wel toe te schrijven, dat hij zich
tot het Zwitsersche berglandschap voelde aangetrokken, hetwelk hier met vier
schilderijen uit de omgeving van Sion a/d Rhône vertegenwoordigd is. Het zijn
stukken, waaruit een diep gevoel spreekt voor 't mysterieuse van de grauwe, zwijgende
natuurkolossen en welke zijn als een droom tusschen de levendige, fel-kleurige
Hollandsche havens en stedenfragmenten.
Bakels beschikt over een rijk palet; vooral in zijn sneeuwstukken komt
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dat goed uit. Hieronder zijn er, welke tot de belangrijke producten behooren.
Er is een schilderijtje uit 1908: ‘Donkere schepen in de sneeuw’ (no. 25), waarin
diepe bruinen en zwarten met het wit van de sneeuw in breedge-spreide vlakken
tegen elkander staan. In deze sobere combinatie is een diepte van kleur, welke in den
tijd, waarin het schilderijtje ontstond, met het oog op later werk in dezen geest als
een belofte zal zijn beschouwd.
Rijker, levendiger van kleur is het veel latere (no. 9): ‘Bommen in de sneeuw’,
een zonnig buitenstilleven, met eveneens diepe zwarten, waaruit een voor Bakels
specifiek oranje, een fel blauw en groen opflikkert. De schilderwijze is hier ook
anders, spontaner, met meer schittering in de materie. Trouwens in al het latere werk
is dit zóó.
Onder de sneeuwgezichten vindt men een enkel, als no. 16: ‘Sneeuw en nevel’
(1923), een symphonie van fijne grijzen en witten, waarin weer datzelfde droomerige
sentiment, dat uit de berglandschappen spreekt, naar voren komt en zich af en toe
als reactie op 't zich concentreeren op ‘felle kleur’ naar buiten dringt. Ook het
schilderijtje ‘Schuit in de Wadden’, no. 35, een vlot geschilderd stukje ‘grijs weer’,
ligt in die lijn. Dit neigt zelfs naar 't melancholische.
Zijn zin voor het coloristische zoekt Bakels wel het meest te bevredigen in zijn
van kleur en zonlicht tintelende havens en werven met schepen, waarin hij in de
gelegenheid is van een sterk-kleurig palet gebruik te maken. Uit sterke rooden en
gelen, in rijke nuanceering naast blauwen en groenen in de schaduwen, en diepe
bruinen en zwarten in sprekende silhouetten, weet hij schitterende schakeeringen te
componeeren.
Een kapitaal schilderij, no. 2: ‘Tusschen de buien’, dat indien mijn oogen me niet
bedrogen hebben, in 1924 is voltooid, sluit de reeks hier geëxposeerde werken. Dit
stuk is als een triomph na zwaren, intensen arbeid en toont de onverwoestbare energie
om voort te gaan, steeds voort, tot aan het einde.
Een mooie tentoonstelling, welke voor Bakels zeer zeker een succes zal zijn.
J. DONA.

Adrianus van der Plas te Rotterdam.
Op een smal, kort, donker kronkel-trapje ging boven mijn hoofd een luik in de
zoldering open, en, mèt het licht, kwam tegelijk de verkwikkende geur van verf mij
tegemoet. Nog een paar treden klauteren en ik stond in de gezellige atmosfeer van
een echt werk-atelier, een kleine ruimte met veel schildermateriaal, waar een groot
doek D a v i d v o o r S a u l o p d e H a r p s p e l e n d e , op een ezel stond;
ertegenover een schets van den H e i l i g e n A n t o n i u s .
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Het was het laatste werk van den jongen Rotterdammer A d r i a n u s v a n d e r
P l a s , die deze maand, met een zaal vol figuur-doeken, een nieuwsgierig publiek in
zijn geboortestad naar zijn tentoonstelling getrokken had.
Een korte, stoere jongen is hij, van vijf-en-twintig jaar. Boven een zwart wollen
trui, waarover inderhaast een zwart fluweelen jasje was getrokken, stond kordaat de
donkere kop; een mongoolsch type met zware jukbeenderen, donker-bruine kuif en
bruine, schuin in de kassen geplaatste, energieke oogen. Aan een jongen, donkeren
Paul Wegener deed hij sterk denken, wat den bouw van zijn kop betreft. Levendig
en opgewekt, maar volkomen ernstig en bewust van zijn zware taak, vertelde hij:
hoe hij zoolang als hij zich herinneren kon geteekend had, altijd veel liefde voor
anatomie gevoelde en.... wat zijn onderricht betrof, alles aan de lessen van Van
Maasdijk, wiens avondcursus hij eenige jaren meemaakte, te danken had.
Een koninklijke subsidie stelde hem de laatste twee jaren in staat een korte reis in
Frankrijk en Italië te doen, en thans hoopte hij met het tentoongestelde werk de
studiebeurs opnieuw te verwerven.
Het resultaat van één werkjaar waren die circa twaalf groote schilderijen, waaruit
een kranig teekenaar sprak, met fantazie, gevoel voor compositie en voor kleur. Aan
den Bijbel ontleend waren bijna alle doeken, waarbij eenige Piëta's en afnemingen
van het kruis.
In den loop der studie van dit onderwerp is de opvatting van de Christusfiguur
veel veranderd. Het in pijnen gekromde lijk, dat we op verschillende pastelteekeningen
zien, werd, langzamerhand, de verheven doode, die boven alle tragiek uit in edele,
grootsche rust in de armen der Mariamaagd ligt.
Het voornaamste werk der geheele collectie vormde deze B e w e e n i n g v a n
C h r i s t u s . Levensgroot ligt het mooi en forsch gevormde lichaam er in grijs-blanke
lakens, half opgeheschen op de knie van Maria, die, met teeder gebaar, het hoofd
tegen haar gelaat aandrukt en wier zwart nonnenkleed in één zelfde richting met het
doode lichaam, schuin over het doek verloopt, terwijl aan het voeteneinde, als in
tegengestelde beweging en tot evenwicht, een tweede zwarte gestalte zit. Achter hen
zijn de glooiende donker-groene velden met de drie kruisen onder de eveneens in
lijngolvingen geschilderde donker-blauwe lucht.
Het geheel werd vlak gehouden, met edele contourlijnen geteekend en met sterk
verdunde verf geschilderd, waarin de zwarte partijen mooi in het doffe geheel zijn
gehouden.
Hier is een modern opgevatte Piëta, waarin nadruk gelegd werd op de lijnen, en
waarbij in het lijnenrhythme, de uitdrukking, de stemming, de bedoeling werd gezocht;
waarin de schildering vlak werd gehouden

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

364
en een nieuwe, - niet-perspectivische -, ruimte-uitbeelding is gezocht en gevonden.
Deze Piëta is echter niet modern in den zin van tragisch, zij is niet afschrikwekkend,
gelijk die van Jan Sluyters, doch ideëel gehouden. De Christus is geen afschuwelijk,
den marteldood gestorven cadaver, doch een mooi gevormd, edel lichaam; edel en
fijn ook in de kleur. Ook in de vrouwen is geen vertwijfelde smart, geen tot
lijfskwelling geworden leed, noch zelfs eenig deernis verwekkend gevoel. Alleen
een verheven droefheid, met de ontspanning, de verlossende gedachte: ‘Het is
volbracht.’ Deze Piëta is rust gevend.
De jonge Van der Plas is, als de meeste modernen, somber in zijn coloriet, hetgeen
wel voortkomt uit de sombere maatschappelijke toestanden, de moeilijke
levensomstandigheden, De verf verdunt hij sterk en hij zoekt niet naar een mooie
schildering, doch naar lijn-expressie. Vonden de impressionisten, voor wie de lijn
niet bestond, hun geluk door in een spontaan mooie schildering, met maische, breede
verfbehandeling en kwast-hanteering, het beeld dat zij diep in de ziel ondergingen,
zoo zuiver en zoo krachtig mogelijk uit te zeggen, de jongeren van nu willen wat
anders.
Ook zij voelen vaak de atmosfeer, de stemming die om de dingen leeft, doch zij
zoeken deze in lijnen uit te drukken, in lijnen die tot eenheid en harmonie gebracht
worden met de lijnen van het onderwerp, hier het figuur. Evenals er in de architectuur,
in de binnenhuiskunst, in de moderne potbakkerskunst, etc., een streven bestaat om
de constructieve lijnen eerlijk te laten zien niet alleen, doch i n deze lijnen - dus verre
van ze weg te moffelen - tevens het sierend element te vinden, zoo is ook in de
schilderkunst van dezen tijd de constructieve lijn de kern van het ontwerp. Onze
vooraanstaande schilders: Van Konijnenburg, Toorop, Thorn Prikker, bewijzen het.
De op het eerste oog eender gestemde kleur en toon in de kunst van Van der Plas,
zijn bij nader beschouwen inderdaad zeer verschillend. Naast zijn Piëta is de groote
figuur van K a ï n , een oer-type, een boschmensch met wilden, dierlijken mond; met
boosaardig valsche, groote oogen, waarin de kwade hartstochten en de wroeging
woelen; en deze dingen zijn in heel de omgeving uitgedrukt. In de lijnen van den
bodem, van bergen en van lucht: sombere kleurvlakken met een onheilspellend rooden
flits boven den horizon, symbool van den hartstocht tot het kwade.
Licht staat daar tegenover de F a n t a s t . Blij, glanzend, uitstralend ziet hij de
dingen; en het symbool van zijn innerlijk, van zijn alles in een schoonen schijn ziende
oogen, is de gouden bal, welke hij in de hand houdt. In glanzende blauwen en gelen,
in allerhande tinten, die in rondende schijven als van een maan dooreen wazen, zijn
lucht en aarde
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geschilderd en op den voorgrond rijzen dunne, ijle boomstammen omhoog, veeleer
als opstijgende nevelslierten; verzinnelijkend het onreëele waarin deze mensch de
materie, de werkelijkheid beziet.
Een gansch andere stemming heeft de C h r i s t u s i n h e t H e e l a l , waar de
wijde hemel in een superbe, blauw, etherisch droomwaas is gegeven en de aarde, de
bergen, waarboven Christus aan het kruis geslagen staat, omwademd zijn door de
nevelen van den nacht. Naakt, door den maannevel omhuld, hangt daar met gebogen,
doornomkransd hoofd de heiland, hoog boven de aarde i n h e t h e e l a l .
Zoo heeft elk doek weer zijn eigen kleurtoon, ondanks de schijnbare eenheid der
blauw-grijs-groenen en der diepe, doffe bruinen.
Met het oog op het zijlicht in de expositieruimte waren alle schilderijen dof
gehouden, dus niet vernist. Hoe zullen ze doen wanneer dit mystieke waas van hen
wordt weggenomen? Zullen zij er bij verliezen of winnen? Dat dient overwogen
aleer het werk eldersheen gaat.
In Van der Plas heeft Nederland een toekomstig belangwekkend kerkeschilder.
Mogen onze gezaghebbende personen dit beseffen, en dezen jongen man den steun
geven, dien hij noodig heeft. Dat hij op vijf-entwintig jarigen leeftijd nog slechts aan
het begin van zijn kunnen staat en zoowel in gevoelsdiepte als in verdieping van zijn
techniek moet groeien - hetgeen vooral blijkt uit zijn portretten - is, te meer bij zijn
moeilijke levensomstandigheden, die hem vroeg tot lesgeven hebben genoodzaakt,
vanzelfsprekend; dit behoeft dus nauwelijks gezegd. Hij hoede zich slechts voor zijn
waarlijk verbluffend gemak van doen, een handigheid, die, ook weer zijn jeugd in
aanmerking genomen, nog beheerscht kan en moet worden.
A.O.

Chris Lebeau in de Lakenhal te Leiden.
Een jaar of zes, zeven geleden verraste de knappe grafische kunstenaar Chr. Lebeau
door een uitgebreide reeks magistrale teekeningen van duinen en stranden, toentertijd
tentoongesteld bij d'Audretsch in den Haag. Sindsdien heeft Lebeau telkens weer
blijk gegeven van zijn veelzijdig en belangrijk kunnen en thans krijgen wij, door de
zorgen der Leidsche Kunstvereeniging, in de Lakenhal een overzicht over Lebeau's
werk der laatste jaren. Twee zalen zijn daarmee gevuld en al die wanden getuigen
van een zich nog steeds ontwikkelend, uitermate knap en toegewijd kunstenaar. En
nu kan men misschien zeggen, dat Lebeau in zijn prachtig gespannen lijnen-massa's
niet het diepste van menschelijk voelen raakt, het blijft steeds een vreugde om te
erkennen, hoe groot zijn liefde voor het moeilijk ambacht is en hoe volmaakt hij de
technieken beheerscht,
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want dit is van groote waarde in een tijd als deze, waarin het exorbitante de
machteloosheid poogt te bedekken.
In het nieuwe werk van Lebeau, uit 1923, dat zijn Wilgen in een aantal
penseel-teekeningen (O.-I inkt), beeldt hij de spook-achtige tronken uit, die het teere
loof dragen. Zij zijn knap, als alles wat uit zijn handen komt, hoewel ik meer houd
van zijn duinen en stranden, die mij soberder en sterker lijken. Nu geeft het onderwerp
bij de Wilgen ook wel meer aanleiding tot romantische bewogenheid dan de strakke
ijlheid van zand en helm, maar toch maken zijn duinteekeningen meer den indruk
van vollediger uiting en ik geloof, dat dit komt, omdat Lebeau niet de vertolker is
van bewogenheid, van romantiek, maar veeleer de minnaar is van strenge rust,
gespannen lijn en klassieke harmonie. Ik kan mij Lebeau denken als een geestverwant
van Ingres, maar niet als een van Delacroix.
Wij vinden, geloof ik, de persoonlijkheid van Lebeau beter terug in zijn belangrijke
reeks hier aanwezige portretten (penseelteekeningen, litho's en houtsneden). Prachtig
gecomponeerd en onwrikbaar gesneden zijn de houtsneden, vooral van eenige Indiërs;
psychologisch belangrijker zijn de ruige, stoere koppen, met penseel geteekend (O.-I.
inkt), van arbeiders uit den Scheurpolder. Fijn is het portret van Deggeler, maar
daarin lijken mij de om het hoofd geplaatste nimbus en andere zwevende cirkels
ongemotiveerd en hinderlijk. De groote, gave gelithografeerde portretten van Lily
Green en Margaret Walker herinneren aan zijn onovertroffen werken, geïnspireerd
door Enny Vrede's expressief gelaat: Lebeau's houtsnede, die het markante profiel
gaf, en zijn bijzonder aanplakbiljet voor l'Amoureuse.
Een groote teekening van twee paardenschedels, luguber door het licht-effect, en
twee maskers, die eenigszins decoratief zijn opgevat, verlevendigen de reeks
portretten.
J.S.

H. Chabot.
Een tweede jonge Rotterdammer, wiens werk in den laatsten tijd hier ter stede de
aandacht trok, al werd hij minder begrepen dan Van der Plas, is Chabot. Ook hij
bezocht den avondcursus van Van Maasdijk en zijn aandacht gaat evenals bij Van
der Plas in de eerste plaats naar het figuur. Geen van beiden hebben zij echter de
schilderklas doorgemaakt; des daags studeerden zij beiden op zichzelf.
Doch een groot verschil bestaat er tusschen deze kameraden. Houdt de eerste zich
aan de natuurvormen vast en geeft hij zelfs de stemmingen van atmosfeer en ruimte;
de ander laat dit alles los, hij houdt het vlak plat en vervormt de natuurlijke vormen
al naar hij het noodig acht voor de verdeeling van dat vlak, daarbij naar den grootst
mogelijken eenvoud
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zoekende en naar een rhythmisch of opzettelijk onrhythmisch lijnverband, al naar
het gevoel dat hij uit wil drukken. De allerlaatste doeken: ‘De Drie Vriendinnen’ en
‘Het Gezin’ zijn bijna uitsluitend in horizontale en vertikale lijnen opgebouwd. Zijn
‘Winter’ daarentegen, een zwarte vrouwenfiguur langs de kade van een besneeuwde
oude stad sluipend, werd in vlakken en lijnen gegeven, die hortend, dus onregelmatig
tegen elkaar in gaan. Dichter bij de natuur staat dit stadsgezicht dan de twee laatste
werken en veel meer naar hetgeen de oogen waarnemen werd de hier gereproduceerde
triptiek ‘De Drie Generaties’, een jaar geleden, gemaakt. We zien de evolutie in
dezen jongen, in zijn ernstig zoeken naar het beelden van innerlijkheid, en een daartoe
voor hem noodzakelijke andere vormduiding dus snel verloopen. Vandaar dat een
tentoonstelling van zijn arbeid, waar alles door elkaar hangt, nog onrustig is en stijl
mist.
Aangezien het Chabots overtuiging is, dat op een schilderij alles ondergeschikt
moet zijn aan het platte vlak, werd het voor hem noodzakelijk, zoodra h i j i e t s i n
d e r u i m t e wilde beelden, zich in klei of hout uit te drukken. Een paar beelden,
een relief en eenige maskers ontstonden, die eenigszins aan Zadkine, den Russischen
beeldhouwer, doen denken, wiens werk, te Rotterdam geëxposeerd, voor hem een
openbaring was. Een masker in zwart hout toont zijn begaafdheid, zijn schoon gevoel
in deze richting. Voor zijn misvormde beeld ‘Het Jongetje’ staat men vreemd en
Chabot bezit natuurlijk nog niet het meesterschap over de techniek, waardoor hij,
zooals Zadkine, het wonderlijke, het onnatuurlijke, voor ons aannemelijk en zelfs
tot kunst maakt.
Om zijn ernstig streven, zijn diep menschelijk gevoel en fijn besef van kleur,
verdient deze jonge man echter ten volle onze aandacht.
A.O.

Aan Jan Veth. mei 1864-mei 1924.
Ieder mensch vormt, naar den aard van zijn wezen, een kring van vrienden en
vijanden, doch alleen menschen van diepe en zuivere beteekenis vormen zich, door
hun geestelijken arbeid, een kring van niet-persoonlijk geïnteresseerden, die uitsluitend
in geestelijk contact met hen staan. Tot hen, die zulk een phalanx van overtuigden
vormden, behoort Jan Veth. Zijn invloed als kunstcriticus is verder en dieper gegaan
dan die van allen, die na hem kwamen, en door hem heeft de kunstcritiek een hoogere
beteekenis gekregen. In wat hij schreef voelt men de levendige en beeldrijke visie
van den schilder, den puntigen, soms dichterlijken prozaïst en den scherpzinnigen
criticus. Het beste wat hij schreef als kunstcriticus behoort nog steeds tot het
voornaamste, dat wij op dit gebied bezitten.
In deze Meimaand zal J. Veth zestig jaar worden. Dit jubileum roept
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velerlei herinneringen in mij op, uit den tijd toen zijn schitterende en hartstochtelijke
artikelen in ‘De Groene’ en ‘De Kroniek’ ons in begeestering brachten. Hij was voor
ons de uitverkoren leider en voorvechter in een tijdvak, dat ons als een glansrijk
aanbrekende dag in herinnering zal blijven. Van alle kanten kwam het nieuwe kleuren vormenrijke leven op ons aanstormen. Alles scheen doordrongen van een
leven-vernieuwende kracht. In al het oude ontbloeide nieuw leven en in eindeloos
nieuwe en wondervolle vormen ontwikkelde zich de kunst. Van grenzenlooze
schoonheid scheen ons het leven en vol ongekende mogelijkheden de toekomst. En
met jeugdige onstuimigheid gingen wij door den levenwekkenden vloedgolf van
eeuwige vernieuwing met de goddelijke illusie, dat zij de aarde zou bevruchten tot
een schooner en gelukkiger leven. In zulk een tijd leider geweest te zijn is een
zeldzaam voorrecht.
In naam van enkele overgebleven jeugdvrienden uit mijn ‘Sturm und Drangzeit’
wensch ik u kracht en werklust toe, als de voleindiging van den grondslag, waarop
uw heerlijk en vruchtbaar leven is gegrondvest.
P.C. HAMBURG.
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L. Senf
door P.C. Hamburg.
WANNEER wij te midden van een sterke staatkundige, geestelijke of artistieke
strooming zijn opgegroeid en de geheele evolutie er van hebben doorgemaakt, blijven
deze indrukken onvergankelijk voor ons geheele leven. Diep in ons wezen hebben
de eenmaal zoo vurig en met overtuiging gehuldigde beginselen en begrippen hun
echo's voortgeplant en er ons geheel en al mede vervuld. Het is onze
levensaanschouwing, ons kunstideaal of beginsel geworden; onze wijze verklaring
te vinden en eenheid te scheppen in de levensverschijnselen.
Een dergelijke levenwekkende, maar tegelijk eenzijdige en overheerschende
strooming was het impressionisme voor de generatie der laatste helft van de vorige
eeuw. Hoewel oorspronkelijk een picturale formule, reikte haar invloed ten slotte
ver buiten de oorspronkelijke grenzen en vertegenwoordigde een bepaalde litteraire
of sociale levensaanschouwing. De schilderkunst was, door haar onmiddellijk plastisch
karakter, het uitverkoren procédé voor het impressionisme, waardoor de graphische
kunst op den achtergrond kwam. En het is geen toeval, dat de voornaamste
impressionisten de graphische kunst in het geheel niet of slechts als een vermakelijk
experiment hebben beoefend. Het impressionisme was de zuiverende en noodwendige
factor in den ontwikkelingsgang der schilderkunst, maar de bezinning en de fantasie,
de klassieke eigenschappen der graphische kunst, lagen buiten haar sfeer. Het was
voor alles de formule der uiterlijke, niet der innerlijke aanschouwing.
De overgangstijd waarin wij leven, nu de problemen der vorige generatie - waartoe
ook het impressionisme behoorde - schijnen afgedaan en opgelost, en nieuwe vormen
en verlangens doorbreken, schijnt mij het tijdstip bij uitnemendheid voor overzicht
en artistieke inventarisatie. Hiertoe zou ik in de eerste plaats onze graphische kunst
van de laatste vijftig jaar in aanmerking willen laten komen.
De aanleiding hiertoe ligt voor de hand; het is de kunst van onzen stam en onzen
tijd. Het is een daad van rechtvaardiging tegenover het tijdvak, dat nu achter ons ligt
en waarin zooveel belangrijke, soms schitterende, graphische kunst ontstond. Veel
is reeds te loor gegaan, maar nog oneindig veel bleef onbekend. En, wij behoeven
onze eigen schande niet te verzwijgen, er bestaat geen enkel, zelfs geen uiterst beknopt
overzicht van onze moderne graphische kunst. Wat de buitenlandsche handboeken
betreft, die dit onderwerp behandelen, deze getuigen van grenzenlooze
oppervlakkigheid, soms ergerlijke pedanterie tegenover de Nederlandsche graphiek.
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Aan ons blijft de taak toebedeeld: ‘de cultiver notre jardin,’ want waarachtig, anderen
doen het niet. En verder: de bemiddeling te zijn tusschen producent en publiek, ook
en vooral wanneer de kunstenaar niet aan de algemeen verlangde prikkels, in haar
grillige oogenblikkelijkheid, weet te voldoen. De man, dien ik hiertoe in aanmerking
wensch te doen komen is: L. Senf. Ik hoop anderen te doen volgen.
In de kille schemering van een vroegen lenteochtend, toen alles nog in diepe rust
was, zocht hij zijn teeken-spulletjes bijeen, sloot behoedzaam de huisdeur en haastte
zich door de verlaten straten van de oude stad. Hij zou voor 't eerst naar de natuur
gaan teekenen. Het hol-opklinkende geluid van zijn voetstappen verbrak de doodsche
ochtend-stilte en deed hem soms verschrikt omzien; het liefst had hij zij doel
onmerkbaar bereikt, maar nu moest het gebeuren. Aan de ‘Oude gracht’ gekomen
aarzelde hij en, leunende tegen een iepestam, staarde hij voor zich uit. Mooi was de
gracht in de rustige ochtendstemming. In het water van de gracht-geul weerspiegelden,
verbonden door hooge bruggetjes met witte brugleuningen, de wallekanten, de donkere
iepestammen, de blinkende lichtplekken der gevels en het teer-wazige lentegroen
der boomen.
Boven de warrige kruinen der oude olmen-reeks spitsten zich de torens van de
kathedraal, hoog en ongenaakbaar in het licht van den komenden dag.
Hoe meer hij teekende, hoe aantrekkelijker hem de moeilijkheden voorkwamen.
En nu kon men het eenzelvige jongetje ieder en ochtend vinden in een of ander stil
hoekje, gebogen over zijn schetsboek en verdiept in zijn werk. Hij begon als het
voorjaar de kruinen der oude olmen langs de gracht deed groenen, en eindigde als
de herfstwinden de vergeelde bladeren strooide over het grijze plaveisel en het donkere
grachtwater. Dit waren zijn geluks-uren; en wanneer de stad ontwaakte, voetstappen
en geratel van karren de stilte kwamen verbreken, dan ontwaakte hij uit zijn droom
en haastte zich naar de fabriek. Ineens stond hij in een andere wereld, die van den
plicht.
Op de fabriek moest hij ook teekenen, maar dat was heel ander werk dan de in
stilte en stemming ontstane schetsen en krabbels. Zou hij ooit bereiken wat hij zich
voorstelde? Hij wist het niet, maar toch was het heerlijk, zoo nu en dan, na veel
tobben en telkens weer opnieuw probeeren, de rustige zekerheid van eigen kracht
voortdurend te voelen toenemen. Maar er waren ook veel, telkens weer nieuwe,
teleurstellingen, die hem moedeloos stemden. Toch wilde hij volhouden, om eens
de mogelijkheid te bereiken te kunnen schilderen met palet, verf en penseelen.
Schilderen naar de natuur: dat was je ware: boomen, bloemen, menschen en dieren
en heel het mooie, bonte leven, dat je om je heen zag. Maar men had hem gezegd:
eerst teekenen en nog eens teekenen. Hij zou er zich voorloopig maar aan houden;
bovendien, hij had geen geld om zich schildersgerei aan te schaffen.
Na zijn dagtaak op de fabriek was hij in een wip naar buiten. Daar
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wachtte hem het mooiste, dat hij had, het grootste geluk, dat hij kende en waarnaar
hij heel den langen dag verlangde. Hij wist precies waar hij heen wilde gaan; om
geen tijd te verliezen had hij den vorigen avond meestal een plekje bepaald om te
teekenen. Buiten kon je zoo ongestoord en rustig werken; alles om je heen hield je
in stemming. Langzaam kwam het, als je maar aandachtig de dingen betuurde en
getrouw trachtte na te teekenen. Dan kreeg alles bijzondere beteekenis, zelfs in het
onbeduidendste plantje of boomtakje met zijn geledingen, uitspruitsels en bladeren,
ontdekte je steeds nieuwe en verrassende vormen.
Hij wist allerlei aardige gevalletjes, heerlijke dingen om te teekenen, in de nabijheid
van een tuinderswoning, met het knusse werfje en het oude schuitenhuis, wonderlijk
vervallen en verscholen onder het gebladerte van oude knoestige vruchtboomen.
Maar één plekje was er, daar zou hij wel jaren achtereen, elken zomer opnieuw,
kunnen teekenen. Het was geen gewoon gevalletje, dat je aanstonds opviel en raak
of niet kon weergeven. Ook hem was het eerst niet opgevallen, maar toevallig, op
een avond dat hij vroeg klaar was en iets zocht voor den volgenden dag, had hij het
wondermooie plekje ontdekt. Den volgenden dag was het Zondag; dan kon hij er
den geheelen dag doorbrengen en er heel wat ongekende, wonder-mooie dingen
vinden. Toen hij Zondag-morgens, later dan gewoonlijk, op weg ging naar buiten,
dacht hij na over het geluk van zijn ontdekking. Hij gevoelde zich als de gelukkige
bezitter van een schat, waarvan hij alleen het bestaan kende. En je kon het de
menschen natuurlijk niet vertellen; die zouden er om lachen; maar toch voelde hij
zich veel gelukkiger dan al die deftige menschen in hun Zondagsche kleeren. De
klokken begonnen te luiden; hij moest zich haasten.
Het mooie plekje lag aan den zuidkant van een moestuin. De tuinders noemden
het ‘'t geiteplekje’ en meestal stonden er enkele geiten te grazen. In het smalle
wilgenlaantje, er heen, ontmoette hij den tuinder met zijn vrouw, op weg naar de
kerk.
‘Zoo jongenheer, ga je ze weer snappen?’ riep hij hem toe. Ze noemden hem hier
het ‘avondschildertje’; hij wist het: er lag iets beschermends in, als was hij een der
huisgenooten.
Nu was hij alleen. De zon glinsterde door het wilgenloover, en aan het eind van
een lange kronkelende wilgengang lag het zonnige pad, dat door het geiteweitje naar
een kolkje liep. Door een gat in de tuinschutting ging hij erheen. Het was een stil
vergeten plekje achter een vervallen tuinmuur; in het midden lag het waterkolkje,
overwelfd door oude, grillige wilgen, en daarachter stonden de hooge beuken van
een aangrenzende buitenplaats. Je zat daar als afgesloten van de wereld, onder de
schaduw der boomen, tusschen het hooge gras en de welig bloeiende scheerling.
Telkens als de wind de bladeren deed ritselen neigden de takken naar het watervlak.
Daar woekerden
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allerlei waterplanten: de witte waterlelies praalden tusschen de hartvormige bladeren
en aan den oever wuifden de toppen van het slootriet. Op zijn veldstoeltje, het
schetsboek op zijn schoot, zat hij en teekende geduldig, maar met brandenden ijver,
totdat hij zich verloor in de stilte, zoo nu en dan opgeschrikt door het plompen van
een kikker in het water. Van het onverpoosde zitten huiverig geworden stond hij op
en zocht zijn teekenboeltje bijeen. Verheugd dacht hij na over zijn werk; het was een
studie van een oude knotwilg, gebogen over het water. Maar nu was het tijd om heen
te gaan; even rondkijken en dan naar huis. Toen hij van achter de rietmatten kwam,
staarde hij versuft in den gloed van de ondergaande zon. ‘Hoe heb ik zoo lang in dat
donkere holletje kunnen zitten’, vroeg hij zich af. Rondom was alles stil; af en toe
klonk hoog in de lucht het weemoedig gefluit van de tureluur. De vormen en kleuren
vervloeiden aan den horizon; een nevel gleed over de velden; daar boven stond in
gouden schijn de in vlammende kleuren ondergaande zon. Hij staarde voor zich uit,
tot de zonnegloed was verzonken. Door een donker beukenlaantje, dat op den
straatweg uitkwam, ging hij naar huis. In de vaart, langs den straatweg, weerkaatste
de maan in het kabbelend water, en van uit de in nevel gehulde weilanden klonk het
rustige loeien van een koe.
Leon Senf is in 1860 te Delft geboren en heeft er zijn jeugd, benevens een groot deel
van zijn latere leven, doorgebracht. Delft was in die dagen méér nog dan nu een stad
van burgerlijke intimiteit, met een glimp van voornaamheid. De schilderachtige
grachten en de monumentale gebouwen waren de stille getuigen van een oud en
belangrijk verleden, dat als een afgesloten tijdperk slechts cultuurhistorische
beteekenis had. De schitterende traditie der aardewerkindustrie, die eeuwen lang de
naam Delft tot ver over de landsgrenzen verbreidde, ging bijna geheel te loor. In
1841 bestond er slechts één fabriek, en de concurrentie van het Engelsche product,
waarmede Josiah Wedgwood reeds in 1763 begon, dreigde met algeheelen ondergang.
Eerst in 1878 komt hierin verandering. Joost Thooft was omstreeks dien tijd eigenaar
geworden van de aardewerkfabriek ‘de Porceleyne fles’. Maar dit was geen
afzonderlijk verschijnsel; er was een algemeene artistieke en economische opleving,
die omstreeks 1880 het hoogtepunt bereikte.
Senf was de jongste zoon van een groot gezin, waar lang geen overvloed - men
was er met z'n twaalven aan den disch - maar toch blijheid en huiselijkheid heerschte.
Hij heeft van zijn kinderjaren de heerlijkste herinneringen mogen behouden. Zijn
vader, wiens gedachtenis hem zeer lief is, was een man van litteraire beschaving,
maar bovenal van ernstige levensaanschouwing en plichtsbetrachting. Hij vond er
genoegen in om bij zijn kinderen belangstelling te wekken voor wat ook hem in
wetenschap en litteratuur ter harte ging. Zijn avonden besteedde hij geheel en al aan
zijn
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gezin, en zijn liefste plicht bestond erin, als allen om hem heen verzameld waren,
voor te lezen uit werken der toenmaals veel gelezen schrijvers. Dit waren o.a.: Hofdijk,
van Lennep en Dickens. Deze avonden, als vader voorlas, wekten in den kleinen
Leon onbestemde gevoelens voor iets, dat buiten de sfeer lag van zijn
schooljongensbestaan. Zijn ouders woonden aan een der buitenkanten van de stad,
en als de jongens de deur achter zich hadden, lokten hen onmiddellijk de ruimte en
vrijheid van het buitenleven.
Maar hij, de jongste, mocht gaarne zoo eens buiten loopen droomen over al de
kleurige en fantastische verhalen uit vroeger tijden, waarvan zijn vader hem
voorgelezen had. En zijn verbeelding vond in alles aanleiding om de romantiek van
het verhaal door de werkelijkheid aan te vullen en te vervormen tot eigen
gedachtenbeelden.
Het was voor hem een denken in beelden. Hij leefde in de gelukssfeer van een
onverbroken verbeeldingsleven en het had hem nauwelijks verwonderd de helden
en heldinnen uit ‘Ferdinand Huyck’ of ‘De Roos van Dekama’ e.a. op zijn weg te
ontmoeten, want eigenlijk vergezelden ze hem steeds. Hoe en waarom wist hij niet,
maar steeds sterker voelde hij het verlangen in zich groeien deze heldenfiguren voor
zich te doen leven en ze uit te teekenen. Hij beproefde het, maar de onbarmhartige
en domme aanmerkingen van ouderen verschrikten hem. Men had zoo de gewoonte
te zeggen: ‘je zal wel nooit een Rembrandt worden’. En inderdaad vond hij zijn
probeersels ook lang niet zoo mooi en fijn geteekend als de prenten uit de boeken.
Maar om dat te leeren moest je toch ook eerst schilder worden, Dien kant moest het
uit, daar was hij zeker van. Langzamerhand overheerscht hem dit denkbeeld geheel
en al; hij koestert en verbergt het in zijn binnenste als een geheime schat, waarvan
al zijn hoop en verlangen afhankelijk worden. De beslissing zal komen na zijn
schooltijd. Maar na het verlaten der lagere school komt, in plaats van de bevrijding,
de groote scheidingslijn in zijn leven tusschen plicht en roeping.
Zijn naieve verbeelding hield hem in een sfeer van blijde verwachting. Het was
een korte, maar gelukkige tijd. Dan komt de lang verbeide dag, de laatste van zijn
schooltijd, de beslissende voor zijn geheele leven. Nu moet hij zijn lang bewaard
geheim, zijn innigste wensch ‘schilder te worden’ aan zijn vader toevertrouwen. De
mogelijkheid van een weigering had hij zich niet voorgesteld. En nu - ineens was
het gebeurd; onherroepelijk en ernstig.
Den volgenden dag zag hij zich geplaatst als leerling op de tapijtfabriek van
Heukelsfeldt aan den Geerweg. Hier kreeg hij zijn eerste teekenonderricht. De chef
van de teekenkamer was de heer de Zwaan, die vroeger als tooneeldecorateur bij B.J.
van Hove gewerkt had, tegelijk met Bosboom en S. Verveer. Hier blijft hij tot 1878.
In dat jaar maakt hij kennis met den heer Joost Thooft, die toen eigenaar was geworden
van de aardewerkfabriek
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‘de Porceleyne Fles’. Van December 1878 af is Senf onafgebroken aan deze fabriek
verbonden geweest en heeft hij zijn beste krachten besteed aan den bloei van deze,
in beteekenis steeds toenemende, kunstindustrie.
Behalve den practischen arbeid en de bijzondere techniek vorderde zijn nieuwe
werkkring wetenschappelijke en kunsttheoretische kennis. De decoratieve kunst, de
architectuur en vooral de toenmaals zoo gewichtig geachte ornamentleer, in al haar
ontwikkelingen en stijlvormen, moesten zorgvuldig bestudeerd worden. Hij vond
hiertoe uitmuntende gelegenheid aan de Polytechnische School, onder leiding van
Tetar van Elven en later van A. le Comte. Hier ontmoet hij J. Toorop. Later bezoekt
hij den winter-cursus aan de Haagsche Academie; teekent er onder leiding van Smit
Crans en J.Ph. Koelman, en boetseert bij La Comblé. Kort daarna neemt hij deel aan
de teekenavonden van Pulchri Studio, toenmaals in de zaal van het hofje van
Nieuwkoop. Hier leert hij Breitner, van der Weele en Suze Robertson nader kennen.
Tot omstreeks 1894 blijft hij onopgemerkt teekenen en schilderen, tot Th. de Bock
en J. Toorop hem uitnoodigen om zijn werk in de toen nog maar kort bestaande
‘Haagsche Kunstkring’ te exposeeren. De Kunstkring was toen gevestigd in de
bovenzalen van café Riche op het Buitenhof. In 1890 vestigde hij zich te Voorburg
aan den Vlietweg. Het was in die dagen een betrekkelijk ongeschonden stukje
Hollandsch polderland. Langs het jaagpad van den Vlietweg trokken de schuitenjagers,
wier eigenaardige silhouetten zich zoo mooi afteekenden tegen den lichtenden
achtergrond. Hier hadden J. Maris en Weissenbruch menigmaal een ontwerp voor
hun schilderijen gevonden en vond ook Senf een onuitputtelijke bron van studie;
uren achtereen van Voorburg naar Leidschendam en omgekeerd liep hij achter de
schuitenjagers, steeds schetsende. Uit dit materiaal ontstonden grootere teekeningen
in rood of zwart krijt. Meer en meer verkreeg voor hem het menschbeeld een
bijzondere beteekenis. Het impressionistische landschap met zijn zuiver afgestemde
toonverhoudingen verliest voor hem zijn aantrekkingskracht; de mensch, de
handelende en scheppende factor wordt het belangrijkste object van waarneming en
studie. Er zijn verschillende tijdsinvloeden, die hem in deze richting bewegen, zooals
de geweldige ontwikkeling der industrie, die hij van nabij leert kennen, en de moderne
litteratuur. In dit tijdvak ontstaan zijn teekeningen uit glasblazerijen, gasfabrieken
en meer dergelijke gegevens uit de grootindustrie.
Maar zijn groote liefde en voorkeur blijft de landarbeid, en als hij later in Elspeet
- 1896 - komt, leert hij er de plastische grootheid van het primitieve landbouwbedrijf
kennen, dat zich zoo stoer en karakteristiek uit in menschen, dieren, woningen en
werktuigen. Verschillende van zijn groote etsen en teekeningen zijn hier ontstaan.
In Elspeet heeft hij dingen gevonden, die anderen voorbijgingen, zooals de oude
vervallen hutten, die als
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met de aarde vergroeid schijnen en waarin de kolenbranders verblijven, wanneer zij
hun bedrijf uitoefenen. Hij geeft ze weer als wonderlijke ruige monsters van
monumentalen omvang, de oudste en meest primitieve overblijfselen van
menschenwoningen.
Maar wat hem met één slag overrompelde en zijn teekengrage hand en geest geheel
en al bemeesterde, dat waren de schapenscheerders. Hij begint te schetsen van 's
middags tot 's avonds - in de brandende zon - vergeet alles om zich heen, maar zijn
schetsboek vult zich met allerlei krabbels, in jachtende drift ontstaan. Daaruit ontstond
zijn monumentale teekening ‘Schapenscheren’. De ingang van een lage, donkere
schuur, met een sterk invallend zonlicht. Twee groote, bonkerige kerels buigen zich
over een groezelige wollige massa, het lichaam van een ruggelings vastgebonden
schaap.
Senf heeft zijn bekendheid hoofdzakelijk te danken aan zijn graphisch werk,
gedeeltelijk door zijn etsen, maar óók en voornamelijk door zijn teekeningen. En al
vormt misschien zijn graphische kunst het voornaamste deel van zijn productie, toch
is voor hem het schilderen een noodwendige en begeerlijke arbeid. Gottfried Keller
heeft eens beweerd, in tegenstelling met de meer algemeene opvatting, dat men om
goed te kunnen teekenen eerst dient te leeren schilderen. Zoo is het. En in Gottfried
Keller vinden wij den mensch, die met deze problemen geworsteld heeft, met de pen
zoowel als met het palet.
Senf heeft niet het voorrecht gehad van een geregelde artistieke opleiding. Hij is
geheel autodidakt, maar zonder de koppige begrensdheid die deze wils-krachtige
menschen soms kenmerkt. Hij is nu reeds over de zestig, maar zijn klare, rustige
oogen schitteren soms nog van jeugdig idealisme. Dit is de grondslag van zijn wezen
en werk, Zijn leven was, zooals dat van ieder, die behalve de noodzakelijke
belangenstrijd tevens het ideale zoekt: strijd, en zijn werk: de strijd om een eigen
uiting. Maar deze strijd is hem lief, niet als strijdlustige, doch als zoeker. En de kunst
is voor hem als de eeuwig-groene en zonnige heuvel, zijn vluchtheuvel in den strijd
om het bestaan, waar hij zich ongestoord in de gedroomde werkelijkheid kan verliezen.
Steeds sterker groeide dit verlangen in hem; in de eenzaamheid van de natuur of in
de stilte van zijn eenvoudige werkplaats, waar hij zich dagen achtereen in zijn werk
verdiept, voelde hij het als een geweldige macht over zich komen, een macht die
geheel zijn leven en verlangen vervulde.
Door het smalle-lage venster in de schemerlichte werkplaats schittert het bonte en
zonnige buitenbeeld, en voor zijn ezel staande overziet hij de velden met hun stage
en wisselende bearbeiding. Zoo zag ik hem, terwijl de late Septemberzon de dingen
een geheimzinnigen luister gaf en zoo denk ik mij hem; staande tusschen de werelden
der innerlijke en uiterlijke aanschouwing, waaruit het kunstwerk zijn oorsprong heeft.
Den Haag, Sept. 1923.
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Klassieke en klassicistiese kunst,
door E.H. Korevaar-Hesseling.
DE kunst van Phidias en Praxiteles, van Titiaan en Rafael is ten allen tijde bewonderd
als de klassieke kunst bij uitnemendheid. Het Parthenon en het ‘Tempietto’ van
Bramante te Rome zijn klassieke bouwwerken die ieder door hun superieure
kwaliteiten ontroeren. De schilderijen van Velasquez of Rembrandt en de koepel van
de Sint Pieterskerk te Rome treffen daarentegen eveneens ieder kunstliefhebber door
hun volmaaktheid, maar niemand zal de term klassiek op de lippen nemen om deze
meesterstukken te karakteriseren. En toch zijn ook deze kunstgewrochten ‘voor alle
tijden’, zoals de term luidt en zullen er altijd mensen zijn in wier gemoed deze
scheppingen weerklank vinden.
Techniese volmaaktheid, diepte van gedachten, grootsheid of kracht van aandoening
vormen dus blijkbaar niet het uitsluitend bezit van klassieke kunstwerken; welke
eigenschappen moet een kunstprodukt dan eigenlik wel bezitten om de naam ‘klassiek’
te verdienen?
Ziehier wederom een vraag gelijk er in de esthetica nog vele op oplossing wachten.
Oppervlakkig beschouwd zou men denken dat iedereen onder de term klassiek wel
hetzelfde zal verstaan, in de praktijk blijken de meningen echter nogal uit elkaar te
lopen. Gaat men na welke definities de bekende lexica van de term klassiek geven,
dan vindt men in de meeste gevallen deze slechts besproken in verband met de
litteratuur. Vermeld wordt dat de term klassiek in de tweede eeuw na Kr. wordt
toegepast op de schrijvers van de allereerste rang. Door welke eigenschappen de
werken dezer schrijvers uitmunten, wordt niet aangegeven. Op de duur werd aan alle
schrijvers van de Grieken en Romeinen de naam klassiek toegekend.
Ten slotte verwatert de betekenis nog meer doordat ieder volk de schrijvers van
de bloeitijd zijner letterkunde als de klassieke schrijvers van dat volk beschouwt. Op
deze wijze verdienen zowel Shakespeare en Byron als Racine, Brederode en Goethe
de naam van klassieke schrijvers, terwijl toch iedereen weet dat de kunstprodukten
dezer meesters in hun diepste wezen hemelsbreed van elkaar verschillen. Rembrandt
zou volgens deze opvatting onze klassieke schilder moeten heten! Het Nederlands
woordenboek is misschien nog wel het meest zakelik. Men vindt daar klassiek
beschreven, ten eerste als behorend tot de Griekse of Romeinse Oudheid, en ten
tweede evenals het werk van de schrijvers en kunstenaars der Oudheid als een
voorbeeld van stijl, van volmaaktheid in zijn soort. Ten derde wordt dit gezegd van
zaken die door gebruik of traditie zeker
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aanzien gekregen hebben en boven andere in zeker opzicht plegen geacht of verkozen
te worden. Ten vierde als zich aansluitend bij de geest der schrijvers en kunstenaars
van de Oudheid (zin voor klassieke adel en gematigdheid).
Hieruit blijkt duidelik dat aan hetzelfde woord verschillende betekenissen worden
gehecht en dat geen dezer definities ons veel verder brengt. Ook in de litteratuur over
de beeldende kunst heerst nog niet veel eenheid op dit gebied. Wel noemt men ook
hier de kunst der Grieken klassiek en heeft een man als Wölfflin in zijn werk getiteld
‘Klassische Kunst’ de kunst der late Renaissance klassiek genoemd, maar daarbuiten
blijven de voorstellingen toch betrekkelik vaag. Het is nu de vraag of men dit begrip
niet op objektieve gronden scherper omschrijven kan, ten einde te komen tot een
definitie die van dit woord een bruikbare term maakt met vastgelegde betekenis,
waarmee kunsthistories kan worden gewerkt.
Beperken wij ons tot het begrip klassiek in de bouwkunst en de beeldende kunsten
dan valt het reeds dadelik op dat, hoewel de definitie van klassiek nog moet worden
gezocht, zeer velen het er over eens zijn dat aan bepaalde kunstwerken en bepaalde
kunstperioden dit praedicaat moet worden toegekend, dat er dus vrijwel algemeen
erkende ‘klassieke’ kunstwerken bestaan. De beste methode om de omschrijving van
het begrip te zoeken, zal derhalve wezen om die werken welke algemeen als ‘klassiek’
worden beschouwd, te bestuderen en te onderzoeken welke eigenschappen zij gemeen
hebben.
Tot de beroemdste en algemeen erkende klassieke kunstwerken behoren onder
meer het Parthenon en de kleine Athena-Nike tempel op de Acropolis te Athene, de
Skulpturen die de beide tympanons van het Parthenon tooiden zowel als de reliefs
die langs de cella van hetzelfde gebouw waren aangebracht (afb. 3) en die zich tans
voor het grootste deel te Londen bevinden. De karyatiden van het Erechtheion, de
Athena Lemnia (afb. 1) door Phidias, de Hermes en de Knidiese Venus (afb. 5) van
Praxiteles zijn eveneens erkende voortbrengselen der klassieke kunst, waaraan nog
een lange reeks toe ware te voegen.
Er is echter nog een ander tijdvak in de kunstgeschiedenis, waarvan de
kunstprodukten ook vrij algemeen met de naam klassiek worden bestempeld. Deze
periode is het korte tijdvak der Italiaanse late Renaissance (plm. 1500-1550), de
klassieke periode der Italiaanse kunst. Monumenten als de kerk S. Biagio te
Montepulciano (afb. 8), het Tempietto van Bramante te Rome (afb. 7), schilderwerken
als de School van Athene door Rafael in het Vatikaan te Rome (afb. 6) of Titiaan's
Flora (Uffizi te Florence, afb. 2) behoren niet alleen tot het schoonste wat deze tijd
aan kunst heeft voortgebracht, maar ook tot die kunstwerken waarvan het klassiek
karakter door niemand wordt betwist.
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In dit verband zij hier gewezen op het werk van H. Wölfflin, Die Klassische Kunst
(München, Bruckmann, 6e druk 1919). Een bepaalde definitie van het begrip geeft
de schrijver niet; uit zijn slotzin mag men echter opmaken dat Wölfflin de ‘klassische
Kunst’ beschouwt als die van het voldragen, het rijpe schoonheidsideaal. Hij zegt
daar immers: ‘wat Rafael op de oudere generaties voor heeft, is hetzelfde wat Ruysdael
tot klassicus maakt onder de Hollandse landschapschilders.’ Ruysdael's kunst dateert
uit de Barok en vertoont daarvan inderdaad de kenmerken die Wölfflin in zijn boek
‘Kunstgeschichtliche Grundbegriffe’ zo fijn heeft geanalyseerd. Ruysdael's
schoonheidsideaal was dus een ander dan dat van Rafael, maar in zijn soort even
volmaakt. Wil men de kunst van Ruysdael eveneens klassiek noemen, dan getuigt
dit van een andere opvatting van het begrip. Wij zijn echter van mening dat deze
opvatting vager is en wijder dan de opvatting die wij hebben getracht in het volgende
neer te leggen. Deze sluit zich nader aan bij een ander werk van Wölfflin ‘Renaissance
und Barock’ (eerste druk München 1888), waar men wel geen bepaalde definitie
vindt van 't begrip klassiek, maar waarin men vele aanhalingen aantreft van
kunstenaars uit de Renaissance, die met onze opvattingen stroken. De opvatting
volgens welke men Ruysdael's kunst klassiek noemen kan, gaat parallel met de hier
boven aangehaalde definitie in verschillende lexica, die de kunstwerken der beste
schrijvers van een periode klassiek noemen. Omtrent het ware karakter van de
Produkten, zowel der litteraire als der beeldende kunst, openbaart deze definitie ons
niets.
Bestudeert men de hierboven vermelde meesterwerken uit de Griekse en Italiaanse
kunst, dan wordt men in de eerste plaats getroffen door de h a r m o n i e die hen allen
kenmerkt. Men kan hier natuurlik dadelik tegen inbrengen dat elk kunstwerk in zich
zelf harmonies moet zijn en dat de eerste eis die men aan ieder kunstprodukt stellen
moet, is dat het van eenheid van opvatting getuigt. Op deze wijze is ook een stuk
negerplastiek of een schilderij van Vincent van Gogh harmonies te noemen. Toch
zal iedereen gaarne toestemmen dat dergelijke kunstwerken geen harmoniese geest
in de gangbare betekenis ademen. Naar onze mening komt men tot een juistere
opvatting wanneer men onder de harmonie in een kunstwerk begrijpt het e v e n w i c h t
dat ontstaat wanneer a l l e e l e m e n t e n w e l k e e e n k u n s t w e r k k a n
b e z i t t e n , i n g e l i j k e v e r h o u d i n g a a n w e z i g z i j n , wanneer derhalve
geen enkele dezer faktoren spreekt ten koste van een der anderen. In waarlik klassieke
kunstwerken moeten in de allereerste plaats geestelike en visuele elementen, inhoud
en vorm met elkaar in evenwicht zijn. De hier afgebeelde Athena Lemnia (afb. 1)
moge dit gezegde staven. Het is
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duidelik dat de volmaakte uiterlike schoonheid van deze godin de beeld-houwer even
sterk boeide als de verheven stemming die van dit fiere gelaat uitstraalt. Klaarblijkelik
was de kunstenaar er van overtuigd dat slechts door evenwichtige samenwerking
van geestelike en stoffelike faktoren het hoogste bereikt kan worden. Hoe ver is deze
opvatting verwijderd van die der middeleeuwse kunst, waar het geestelike element
de grootste waarde had voor de kunstenaar, die het lichaam beschouwde als het min
of meer onbelangrijke omhulsel dat de geest herbergt.
Niet alleen heerst er in de klassieke kunst evenwicht tussen vorm en inhoud, uit
het geestelik element zelf spreekt ook een zeer sterk gevoel voor harmonie. De Athena
Lemnia kan ook hier tot voorbeeld strekken. Het sterk persoonlike in de uitdrukking
is vermeden en toch ziet men hier niet de vage, abstrakte en onpersoonlike expressie
van zo menig archaies Grieks kunstwerk. Het biezondere en het algemene zijn hier
tot een hogere eenheid opgeheven. De slapende nimf van Giorgione (museum te
Dresden) en Titiaan's Flora bewijzen dat dit klassieke gevoel voor harmonie ook in
de Italiaanse kunst der 16e eeuw leefde.
Niet slechts in het geestelik element uit zich het klassieke gevoel voor evenwicht
- in de vorm vindt men het evenzeer terug. Samenhang der vormen zowel als
onderdelen zijn met evenveel liefde verzorgd, ook het syntheties en het analyties
zien zijn tot een eenheid saamgebonden. Dat dit ook het geval is met de dekoratieve
en de naturalistiese wijze van zien, kan vooral duidelik worden gemaakt door de
bestudering van de reliefs van het Parthenon (afb, 3) of van fresco's uit de Italiaanse
late Renaissance, zoals bijvoorbeeld de School van Athene in het Vatikaan, door
Rafael (afb. 6). Dergelijke kunstwerken passen zich op bewonderenswaardige wijze
aan bij het muurvlak waarvoor ze werden gemaakt, er springen geen onderdelen uit
de lijst, er is een evenwichtige verdeling der meer en minder geaccentueerde gedeelten
in de komposities enz. en toch heeft de kunstenaar zijn toevlucht niet genomen tot
het opofferen van elk naturalisme, gelijk bijvoorbeeld de Egyptiese kunstenaars
hebben gedaan en met hen vele andere artiesten, die het ‘achter elkaar’ vervingen
door het ‘boven elkaar’ en de menselike lichamen in elkaar zetten als waren het
mozaïeken. Met deze omschrijving is natuurlik niet gezegd dat deze laatste
kunstwerken daarom ‘estheties’ niet goed zijn - integendeel ze kunnen uit een
dekoratief oogpunt onvergelijkelik schoon wezen - hier wordt alleen aangetoond dat
de klassieke kunst ook tussen de gebonden dekoratieve opvatting en de ongebonden
naturalistiese het juiste evenwicht weet te bewaren.
Men zal opgemerkt hebben dat het hier boven gezegde in de eerste plaats van
toepassing is op de beeldende kunsten. Toch geldt het evenzeer voor de bouwkunst.
Weliswaar is deze abstrakter van stemming dan de
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schilder- en beeldhouwkunst, tengevolge van het ontbreken der voorstelling, maar
toch vindt men in de klassieke bouwwerken evengoed het evenwicht terug tussen
vorm en inhoud als in de beeldende kunsten. De verheven stemming die van een
Griekse tempel uitgaat, is geheel in harmonie met de zuiverheid in de verhoudingen,
de sobere maar weloverwogen versiering. Hetzelfde kan gezegd worden van een
kerk als de S. Biagio te Montepulciano (afb. 8). Een beschouwer die gewend is aan
het godsdienstig élan waarvan de fraaiste kerken van de Franse Gotiek de tolk zijn,
zal de wijding van een dergelijk Godshuis in de kerken der late Renaissance missen,
hij zal de koele waardigheid dezer gebouwen echter toch niet kunnen miskennen;
vergelijking met monumenten die deze stijl imiteren, zal deze stemming aantonen.
Maar ook in de verhouding tussen geheel en onderdelen vertoont de klassieke
bouwkunst een sterke harmonie. De proporties der delen tot het geheel zijn steeds
zo gekozen dat geen enkel détail te veel is geaccentueerd ten koste van het geheel,
maar omgekeerd behoudt elk onderdeel zijn zelfstandige waarde (afb. 9). Het beste
wordt dit misschien wel geïllustreerd door het feit dat een enkele, overgebleven en
losstaande zuil van een klassieke tempel zulk een estheties volmaakt schone indruk
kan maken. Zulk een zuil is een in zich zelf besloten geheel, dat, toegepast in het
bouwwerk, zich echter toch aan het grote geheel ondergeschikt weet te maken en
daarmee een organies geheel vormt. Ziet men daarentegen een losstaande zuil uit
een Barok gebouw, dan is zulk een zuil gewoonlik te lang van verhouding, te
zwieperig, om ons op zich zelf estheties te bevredigen, terwijl hij dit, gekonstrueerd
in het gebouw, wel doet. Inde Barok bestaat een veel groter synthese dan in de
klassieke kunst: in de Barok zijn de proporties der onderdelen slechts in verband met
het geheel gedacht en kunnen slechts in dit verband genoten worden. Geheel in
overeenstemming met de harmonie welke de bouwkunst der late Renaissance
kenmerkt, is ook het feit dat in deze periode de voorkeur wordt gegeven aan gebouwen
met een z.g.n. centraal aangelegde plattegrond, gelijk de cirkel of het Griekse kruis
(Bramante's ontwerp voor de St. Pieterskerk te Rome).
Ten allen tijde is de harmonie als een der meest kenmerkende eigenschappen der
klassieke kunst geprezen. Harmonie betekent ‘samenklinken’. Uit het hier boven
gezegde leert men welke elementen met elkander samenklinken doordat zij
evenwichtig op elkaar zijn afgestemd en dus te zamen een harmonies concert kunnen
vormen.
Bestudeert men de klassieke kunstwerken nader, dan komt men tot de overtuiging
dat dit gevoel voor harmonie zich vóór alles uit in een uiterst fijn gevoel voor
verhouding. Dit is niet verder onder woorden te brengen, het is het geheim van de
kunstenaar die intuïtief voelt hoe dik en hoe
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hoog een zuil moet wezen, hoe een menselike gestalte gevormd moet worden. Eerst
in klassicistiese tijden kwam men er toe maten voor zuilen en dergelijke onderdelen
vast te stellen; de Griekse bouwmeesters en kunstenaars als Bramante voelden
instinktief hoever zij konden gaan, Van Polykleitos is bekend dat hij zijn menselike
figuren, speciaal zijn Doryphoros (afb. 4), baseerde op een kanon, een bepaald schema
van verhoudingen.
Het spreekt vanzelf dat in de klassieke beeldende kunst een zeer grote anatomiese
kennis en een volledige beheersing van alle vormen is voorondersteld en dat klassieke
kunstwerken dus nooit aan 't begin van een ontwikkeling verwacht kunnen worden.
Geïnspireerd door het gevoel voor harmonie en met behulp van de hier boven
omschreven esthetiese elementen schept de klassieke kunst werken van ideële
schoonheid. Daartoe veredelt zij de vormen uit de natuur, heft deze als 't ware op
een hoger plan en komponeert met hen een wetmatig geordend kunstwerk, dat een
schoonheid vertoont welke aan vaste normen gehoorzaamt (afb. 4 en 5). De klassieke
kunst wil niet het toevallige geven, maar het blijvende, niet alleen de verschijning
zelve, maar deze als emanatie van de idee waarvan zij de openbaring is. Daarvoor
kunnen niet de natuurlike, door licht en kleur steeds veranderende vormen dienen,
maar de van hun natuurlike omgeving geabstraheerde vormen welke veredeld zijn.
Terwijl het geheel de vertolking is van een ideële wereld, ligt toch de realiteit in haar
opgesloten, terwijl aan elk onderdeel zijn betekenis is gelaten, is toch de samenhang
dier onderdelen niet verwaarloosd.
Het is duidelik dat met dergelijke ideële vormen ook slechts verheven en edele
gedachten kunnen worden vertolkt. Inderdaad geeft de klassieke kunst dan ook slechts
uitdrukking aan hooggestemde en serene gevoelens; het zijn de ‘Einfachheit und
stille Grösse,’ welke Winckelmann bewonderde. Voor excessen in 't gevoel is evenmin
plaats als voor afwijkingen in de harmoniese vorm. De aard der onderwerpen in de
klassieke kunst houdt hiermee, gelijk vanzelf spreekt, verband: vooral genreachtige
voorstellingen en stillevens passen niet in het kader der klassieke kunst. Het landschap
kan slechts voorkomen als de omgeving van heroiese figuren.
De vraag dringt zich, gelijk vanzelf spreekt, op, of de kunstenaars uit de klassieke
periode der Griekse kunst en die der late Renaissance de harmonie, die wij hierboven
als essentieel voor de kunst uit die periode beschreven, eveneens als zodanig hebben
ondervonden.
Van de Grieken is ons op dit gebied slechts weinig bekend*). In 't algemeen werden
bouwkunst en beeldende kunsten veel minder geapprecieerd

*) Dr. J. Berlage, Over de Griekse kunst, weerspiegeld in de Griekse literatuur. Kemink &
Zoon, Utrecht 1912.
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dan de dichtkunst. Opmerkelik is het dat geen muze aan hen is gewijd; de beeldende
kunstenaars werden meer als handwerkslieden beschouwd en als zodanig weinig
geacht. Van de beeldhouwer Polycleitos wordt zijn kanon vermeld voor de ideale
verhoudingen van het menselik lichaam (afb. 4). Plato wijst een enkele keer de weg
naar de normen der schoonheid wanneer hij in een kunstwerk ‘evenredigheid’,
‘volkomenheid’, ‘harmonie’ eist*). Het meest vindt men bij Aristoteles die, evenmin
als Plato, beeldend kunstenaar is geweest en die weliswaar niet leeft tijdens de
klassieke periode der Griekse kunst, maar die wanneer hij zijn ‘Leer van het juiste
midden’ beschrijft, deze illustreert met voorbeelden, ontleend aan deze fase in de
ontwikkeling der Griekse kunst. Hij haalt meermalen Polygnotos en Phidias,
Polycleitos en Zeuxis aan en dit is geen toeval. De kunstwerken van deze meesters
zijn immers als het ware de illustratie van de wereldbeschouwing die het evenredig
en harmonies naast elkaar voorkomen en elkaar doordringen van alle elementen als
de ideale toestand beschouwt†).
Tijdens de bloeitijd der Italiaanse Renaissance hebben de kunstenaars duideliker
hun opvatting uitgesproken over hun schoonheidsideaal. Zonder op dit interessante
onderwerp uitvoerig in te gaan, mag hier toch worden vermeld dat voor Leon Battista
Alberti, die nog tijdens de vroege Renaissance leefde, als hoogste schoonheid de
‘concinnitas’ gold; zij is de ‘animi rationisque consors’, de toestand van volmaaktheid,
het doel waarnaar de natuur in al haar uitingen streeft§). Dat Alberti werkelik harmonie
bedoelt in de betekenis welke wij in het bovenstaande beschreven, blijkt uit tal van
plaatsen**). ‘Het komt er in de eerste plaats op aan te zorgen dat alle ledematen goed
met elkander overeenkomen. Zij zullen overeenstemmen in grootte, in werking, in
aard en kleur en in alle verdere eigenschappen en zo tot één schoonheid
samenstemmen’. ‘Wanneer op een schilderij het hoofd groot is en de borst klein, de
hand breed, de voet opgezet en het lichaam gezwollen, dan zal deze kompositie zeker
zeer lelik zijn om te zien’. Volgens deze opvatting zijn dus slechts die lichamen
schoon waarvan de onderdelen met elkaar evenredig geproportioneerd zijn. Een arme
bedelaar waarvan de uitgezakte benen te lang zijn voor het kleine lichaam, is dus
volgens de mening van Alberti niet schoon. Rembrandt heeft ons in zijn etsen laten
voelen dat ook dergelijke misvormde wezens tot het inspireren van schoonheid in
staat zijn. Deze schoonheid is echter van een ander gehalte dan de klassieke
schoonheid, welke de Italiaanse Renaissance vereerde. Vandaar dan ook dat juist in
deze periode weer gezocht wordt naar de proporties van het volmaakt schone
menselike

*)
†)
§)
**)

Dr. K. Kuiper. Vier voordrachten over Plato. Haarlem, Tjeenk Willink 1919.
A. von Salis, Die Kunst der Griechen, Leipzig, S. Hirzel 1919.
Zie: H. Wölfflin, Renaissance und Barock p, 66, München Bruckmann, 3e druk, 1908.
Zie: E. Panofski, Dürers Kunsttheorie, Berlin, Georg Reimer 1915.
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lichaam. ‘Evenals bij de levende wezens hoofd, voeten en elk ander onderdeel in
verhouding staan tot de overige ledematen en tot het gehele lichaam, moeten ook bij
een bouwwerk en speciaal bij een tempel alle delen zo gevormd worden dat zij onder
elkaar geproportioneerd zijn, zodat men met elk willekeurig onderdeel alle anderen
precies kan meten’ (Alberti, De re aedificatoria VII, cap. 5; ed. Theuer).
Bij tal van andere kunstenaars uit de Renaissance vindt men dergelijke gezegden.
Zo heeft ook Dürer gezocht naar kriteria voor de schoonheid en deze in aansluiting
met de Italianen gevonden in de harmonie, die hij de ‘Vergleichlichkeit der Teile’
noemt. In bepaalde gevallen is de schoonheid voor Dürer afhankelik van het vermijden
van excessen ‘zwischen zu viel und zu wenig ist ein recht Mittel, das fleisz dich zu
treffen in all dein Werken.’ Deze middelmaat voert vanzelf tot de harmonie want,
wil het geheel harmonies zijn, dan moeten de onderdelen de middelmaat weten te
bewaren.
Met de appreciatie voor de klassieke kunst gaat het zoals met die van alle andere
perioden. Er zijn tijden geweest waarin de klassieke kunst boven alle andere werd
vereerd en geprezen (eind XVIII, begin XIXe eeuw), er zijn ook tijden geweest
waarin de mensheid ongevoelig bleef voor de klassieke schoonheid. Over het
algemeen kan men zeggen dat in de tegenwoordige tijd dit laatste het geval is. En
hoe kan het ook anders nu men allerwegen slechts disharmonie ontwaart? Voor het
ontstaan van waarachtige klassieke kunst is een geconcentreerde en edele stemming
voorwaarde. In de tijden van geweldige spanning en verscheurdheid die wij thans
beleven, zal zulk een stemming uiterst zelden voorkomen. De tegenwoordige
kunstenaars zoeken naar excessen en het publiek, daaraan gewend, vindt de klassieke
kunst maar al te spoedig koud, gevoelloos en vervelend. Het fijne gevoel voor
verhouding, de edele smaak beheersen tegenwoordig niet meer in de eerste plaats de
kunst. Ja, de beeldende kunsten ontzien zich zelfs niet om bepaald onsmakelike
voorstellingen te geven, menselike figuren met ongeëquilibreerde lichaamsdelen enz.
enz. Het is waar, daarvoor in de plaats kenmerken de moderne kunstwerken zich
vaak door poignante stemmingen, heftig sentiment, fraaie dekoratieve effekten, enz.
enz.; de verheven harmonie der klassieke kunst blijft hen vreemd.
In het bovenstaande werd de harmonie als het wezen van de klassieke kunst
beschreven. Het is merkwaardig om na te gaan welk een onweerstaanbare
aantrekkingskracht de klassieke kunst voor de kunstenaars van West-Europa heeft
bezeten. Sedert de beeldende kunst tijdens de Renaissance weer de natuur is gaan
beheersen, komt telkens een stroming op die de idealen der klassieke kunst tot de
hare maakt. Dergelijke richtingen
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in de geschiedenis der kunst worden k l a s s i c i s t i e s genoemd. Niet alleen in de
beeldende kunsten, ook in de architektuur komt het klassicisme telkens weer tot
uiting. In het algemeen genomen is het klassicisme dus die stroming in de kunst
waarbij de kunstenaars zich richten naar de idealen van de klassieke kunst, d.w.z.
naar die van de Griekse kunst uit de bloeitijd en naar de Romeinse kunst die daarop
was geïnspireerd, of wel naar de Italiaanse kunst uit het begin van de XVIe eeuw,
de kunst van Bramante, Rafael en hun tijdgenoten. Deze grote kunstenaars schiepen
hun werken, geïnspireerd door het in hen levende gevoel voor harmonie, maar het
is begrijpelik dat zij die na hen kwamen, of de minder begaafden die dit gevoel niet
in voldoende mate in zich droegen, meenden dat men slechts dezelfde verhoudingen
en de op dezelfde principes berustende komposities behoefde toe te passen om
werkelik algemeen schone werken te maken. Men ging m.a.w. menen dat een
kunstwerk om waarlik schoon te zijn slechts aan bepaalde n o r m e n behoefde te
voldoen. Die normen konden onderwezen worden op scholen en zo wordt in 1585
de bekende a c a d e m i e gesticht te Bologna door de Caracci. Geheel Europa werd
hier onderwezen in de kompositie van Rafael, de tekening van Michelangelo en de
kleuren van Titiaan. In Frankrijk werden tijdens 't bewind van Lodewijk XIV
verschillende academies gesticht en de kunstwerken die uit deze milieu's
voortkwamen, zijn allen sterk klassicisties van aard. Eindeloze studies over de
verhouding der zuilen zagen hier o.a. het licht. Ook de XIXe eeuw is rijk geweest
aan academies en het is bekend welk een strijd die kunstenaars tegen deze instellingen
te voeren hadden, welke een andere opvatting huldigden dan de klassicistiese. Min
of meer bewust was met deze academies een richting aan het woord die de normen
onderwees waaraan een kunstwerk moest voldoen om waarlik schoon te zijn. Men
begreep niet dat voor 't ontstaan van waarachtige klassieke schoonheid de levende
emotie nodig is en dat een edele gestemdheid en grote concentratie daarvoor worden
vereist. Ontbreken deze elementen evenals een grote artistieke begaafdheid, dan is
het niet twijfelachtig of er zullen koude, gevoelloze en dus slechte kunstprodukten
ontstaan. Dit worden dan z.g.n. a k a d e m i e s e stukken, die technies zeer hoog
kunnen staan, die knap van kompositie, volmaakt in anatomiese kennis zijn, maar
die uit een zuiver estheties standpunt beoordeeld, gevoelloos zijn zonder spanning
in de lijnen. Iedereen kent van dergelijke onverkwikkelike werken, waaraan vooral
de XIXe eeuw rijk is geweest (afb. 14).
Is er daarentegen bij de klassicistiese kunstenaars wel waarlik talent aanwezig,
dan zal zich dit openbaren door een persoonlike opvatting niettegenstaande de artiest
tracht zich zo dicht mogelik bij de klassieke normen aan te sluiten. In de klassicistiese
werken van beter gehalte zal toch telkens een kleine verschuiving in de verhoudingen
en accenten
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plaats vinden en een zelfstandiger kijk zich doen kennen dan in de akademiese
produkten, die immers niet veel meer dan als een slaafse navolging der klassieke
kunst zijn te beschouwen. Juist door dit binnendringen van persoonlike opvattingen
is het feit te verklaren dat er tussen klassicistiese kunstwerken nog zoveel verschil
bestaat. Vergelijkt men een Odaliske van Ingres met de badende Susanna van Santerre
(afb. 12 en 11), dan zal men in het laatste stuk de coquette gratie van de XVIIIe eeuw
ontdekken, terwijl het eerste de nuchtere visie van het begin der XIXe eeuw openbaart.
Toch tonen beiden hun verwantschap met de idealen der klassieke kunst. Dezelfde
tegenstelling leert men kennen door de vergelijking van een stuk skulptuur van
Thorwaldsen met een badende nimf van Falconet. Al konstateert men dus ongetwijfeld
een verschil in opvatting, toch is de verwantschap in schoonheidsideaal duidelik. In
beide kunstwerken treedt immers het zoeken naar harmoniese lichaamsschoonheid
bij een geëquilibreerde gemoedsgesteldheid op de voorgrond. En is dit evenwicht,
des kunstenaars gelijke belangstelling voor vorm en inhoud, niet een der kenmerken
der klassieke kunst? Merkwaardige gevallen doen zich ondertussen voor wanneer
de klassicistiese kunstenaars dit allereerste element van de klassieke kunst, die zij
zozeer bewonderen, voorbijzien en met klassicistiese vormen gedachten willen
uitdrukken die zeer onevenwichtig zijn en als zodanig niet in het kader der klassieke
kunst passen. Op deze wijze ontstaat een conflict tussen vorm en inhoud dat zich op
pijnlike wijze doet gevoelen. Dit conflict laat zich het best bestuderen tijdens de
Barok en de Romantiek. In beide perioden werden door vele kunstenaars bij voorkeur
gedesëquilibreerde gemoedsaandoeningen uitgedrukt. In de religieuze kunst van de
Barok komt de exaltatie op de voorgrond, in de Romantiek worden dweepzucht en
vrijheidsdrang bij voorkeur tot uitdrukking gebracht. Worden deze emoties in een
ongebonden vorm gebracht, worden de pikturale middelen, licht en kleureffekten,
te hulp geroepen waarmee men de illusie van beweging wekt, dan is er
overeenstemming tussen vorm en inhoud. Op deze wijze hebben Rubens in werken
als de H. Gregorius (Museum te Grenoble) en Delacroix in ‘De Vrijheid die het volk
naar de barricaden voert’ (afb. 13) kunstwerken geschapen die ons estheties gevoel
volkomen bevredigen. Guido Reni en Ingres daarentegen doen dit volstrekt niet
wanneer zij soortgelijke gedachten als Rubens of Delacroix in een kleed steken dat
geïnspireerd is op de klassieke kunst en daarvan de harmonie tussen analyse en
synthese, dekoratieve zin en realisme bewaart. Dergelijke werken treffen ons altijd
als zwak van vorm en koud van stemming, gelijk het hier afgebeelde schilderij van
W. Bouguereau (1825-1905), de leerling van David, bewijst (afb. 14).
Hoeveel meer bevredigt een kunstenaar als Ingres ons wanneer vorm en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

386
inhoud met elkaar in overeenstemming zijn gebracht zoals in de hierboven reeds
besproken Odaliske (afb. 12).
De evenwichtige vorm is nu eenmaal niet te verenigen met de ongeëquilibreerde
inhoud evenmin als de meer algemene, ideële schoonheid, het ideaal der klassieke
kunst, tegelijk gehuldigd kan worden met de karakteristieke schoonheid. Het conflict
dat er ontstaat wanneer getracht wordt een compromis te sluiten tussen beide, aan
elkaar tegengestelde idealen, is misschien wel het sterkst belichaamd in de artistieke
persoonlikheid van Albrecht Dürer (1471-1528). Zowel uit Dürer's theoretiese
geschriften als uit zijn geschilderde werken leert men de strijd kennen die bij deze
grote meester ontstaat wanneer hij aan de ene kant zoekt naar het blijvende in het
veranderlike, naar de objektieve schoonheid, terwijl hij aan de andere kant geen
afstand kan doen van de karakteristieke schoonheid. Levend op de overgang tussen
de XVe eeuw, die vóór alles het markante en karakteristieke zocht, en de XVIe eeuw,
die een sterk idealisties schoonheidsideaal had, tracht Dürer voortdurend beide te
verenigen.
De talrijke madonna's die de grote Duitse kunstenaar heeft geschapen, illustreren
zijn verschillende opvattingen. Dürer's vroegste madonna's zijn realistiese
vrouwenfiguren, min of meer boerse types. Onder invloed der Italiaanse kunst verleent
hij de madonna's een fraaier ovaal gevormd gelaat, een meer algemeen schoon
aangezicht (afb. 15). Het blijkt echter duidelik dat Dürer's persoonlik talent veel meer
in de realistiese opvatting schuilt: de boerse Maria's zijn dieper en echter gevoeld
dan de schone vrouwengestalten, die toch het aristokratiese van haar Italiaanse zusters
ten enenmale missen. Dürer's laatste werk, de beroemde Apostels te München,
bewijzen dat hij ten slotte op het eind van zijn leven een gelukkig compromis tussen
beide opvattingen heeft weten te sluiten. Deze forse figuren hebben krachtige, sterk
persoonlike koppen, hun gestalten zijn daarbij edel van vorm en fraai gekomponeerd
in de nisvormige ruimte waarin ze zijn afgebeeld. Zij gaan toch boven de realiteit
uit.
Het gebied van de klassieke kunst is, gelijk wij zagen, vrij beperkt: harmonie en
evenwicht zijn in tegenspraak met heftige emoties, bewegelike vormen en realisme,
dat in zijn gehele wezen sterk ‘biezonder’ en individualisties is getint, Daarom is het
dan ook niet te verwonderen dat er lange tijden in de kunstgeschiedenis zijn aan te
wijzen waarin de artiesten niet toegankelik bleken voor de idealen der klassieke
kunst. Evenmin kan het echter verbazing wekken dat na dergelijke perioden de
belangstelling toch telkens weer zal uitgaan naar de voortbrengselen der klassieke
kunst. Niet zozeer omdat de kultuur en de kunst uit die lang vervlogen perioden der
Griekse en Italiaanse beschaving de kunstenaars plotseling zo sterk
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aantrekken, maar omdat het een noodzakelikheid is dat de kunst, na tal van excessen
te hebben doorgemaakt en daarin het uiterste te hebben bereikt, weer terug zal keren
tot het evenwicht.
Een verwantschap in gesteldheid van de geest zal dan onvermijdelik een
overeenstemming in de vorm en uiterlike verschijning van het kunstwerk te voorschijn
roepen. Komt dit hernieuwd begrip voor harmonie in een tijd van krachtig artistiek
leven en bij een begaafd kunstenaar voor, dan zullen de produkten die ontstaan een
eigen stempel dragen en toch nooit tot slaafse navolging worden van de klassieke
kunst. In onze eigen tijd kunnen wij dit interessante verschijnsel bestuderen: heeft
niet Picasso, de bekende en zeer begaafde kubistiese schilder, onlangs werken gemaakt
waarin hij zich sterk heeft geïnspireerd op de klassicistiese Ingres? Het hier afgebeelde
portret doet echter duidelik zien dat wij hier niet te maken hebben met slaafse imitatie,
maar dat een verwant ideaal zich in een verwante vorm moet uiten.
Hoe meeslepend het élan, hoe verlokkend de hartstocht van de eenzijdige
overtuiging ook mag wezen, toch zal de kunst telkens weer terug moeten keren tot
het evenwicht om - heeft zij het eens gevonden - dit opnieuw te verbreken.
's-Gravenhage, April 1923.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

388

Twee eeuwen kerkelijke bouwkunst in Vlaanderen en Belgisch
Brabant,
door Ir. J.H. Plantenga*).
II.
Mechelen.
BUSKEN Huet vertelt in z'n ‘Land van Rubens’ hoe hij, reizende van Antwerpen
naar Brussel, altijd weer opnieuw getroffen werd door den machtigen Gothischen
toren, die in Mechelen boven de boomen van het park uitsteekt.
Onze nieuwsgierigheid werd behalve door dien toren bovendien nog opgewekt
door een eigenaardigen koepelbouw, die zeer dicht bij 't station verrijst boven de
huizengroepen, en die reeds eenige malen vroeger in 't voorbij-rijden onze aandacht
had getrokken. Hadde Busken Huet ook van dien koepel en in 't algemeen van de
bouwkunst der Contra-Reformatorische tijden meer notitie genomen, dan zou hij
zeker niet tot de conclusie zijn gekomen, die wij nu bij hem vinden, namelijk deze:
‘in België wordt de jezuïtenstijl (bedoeld wordt kerkelijke bouwkunst in barokstijl)
aan de binnenzijde aangetroffen, en heeft het omhulsel zijn Gotisch karakter bewaard’.
Dit is onjuist. Onjuist is ook de suppositie van Gurlitt, als zoude aan velen der
Vlaamsche en Brabantsche kerken middeleeuwsche bouwresten ten grondslag liggen.
Het archief-onderzoek van Pater Braun heeft het foutieve in deze veronderstelling
wel volledig bewezen. Zoo is dan ook de Nôtre Dame d'Hanswyck (dat is de kerk
met dien eigenaardigen koepel) geen verbouwde Romaansche kerk, maar wel een
poging van den architect Faid'herbe om de begrippen langsbouw en centraalbouw
tot één goed geheel te vereenigen.
Vreemd, onopgelost, zet zich de middenbouw dikbuikig over het schip der kerk
heen, zonder eenigen organischen samenhang, maar de koepel zelf is prachtig van
contour en als geheel op grooter afstand gezien zuiver en fijn gevoeld.
De Jezuïtenkerk in Mechelen, die wij later op den ochtend gingen zien, is geen
oorspronkelijk werk, doch een navolging van die van Yperen, geteekend door P.
Antonius Losson, wiens moeder door een groot legaat den bouw mogelijk maakte.
Wij vinden hier een ander gevel-schema dan bij de vorige besproken kerken; de
kroonlijst is doorbroken voor het groote middenraam van de hoofdbeuk. Afbeeldingen
van de Ypersche kerk in de ‘Flandria illustrata’

*) De illustraties zijn naar fotografieën van den schrijver.
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van Sanderus geven ook dat schema te zien, terwijl in Kamerrijk diezelfde oplossing
later nagevolgd is.
In October 1670 begonnen, kon de kerk reeds in 1677 in gebruik genomen worden.
Het bijzonder leelijke bovenstuk, dat geheel stijlloos in 1710 de voltooiing bracht,
heb ik met opzet niet mee gefotografeerd, daar dit het karakter van den bouw vernielt,
en om zijn slechte vormen geen piëteit verdient.
Dicht bij de kerk vonden wij het geestige geveltje van het St. Rombouts-college;
schuin er tegenover het oude Renaissance paleisje van Margaretha van Oostenrijk,
een interessante proeve van de nieuwe richting, waaraan één van de grootmeesters
der laat-Gothiek, Rombout Keldermans, nog moet hebben meêgewerkt.
Ten slotte hebben wij ons nog een lange wandeling getroost over het vermoeiende
kinderhoofdjes-plaveisel naar het voormalig Begijnhofkwartier, om er door het
aanschouwen van de kerk een indruk te krijgen van Francquart's kunnen, want deze
en de verdwenen Brusselsche kerk zijn van denzelfden meester niet alléén, doch zij
zijn nauw aan elkaar verwant.
Vergelijkt men de gravure van de Brusselsche kerk uit de ‘Brabantia Sacra’ met
de Begijnhofkerk van Mechelen, dan ziet men inderdaad denzelfden opbouw, namelijk
het zeer slank oprijzende van den gevel, doordat de tweede kroonlijst niet onmiddellijk
de basis is van het sluitend fronton, doch dienst doet als drager van een soort attiek
boven de middenpartij, die dan, aan weerszijden nogmaals door segment-vormen
gevat, eindelijk het fronton draagt.
Van deze kerk in haar geheel een goede opname te maken was onmogelijk, gezien
het feit, dat het Begijnhof totaal is dicht gebouwd en de gevel zich in een straatje
bevindt van misschien 8 of 10 meter breed. Maar we lieten ons niet afschrikken, wij
hebben gezocht en eindelijk een goede plek voor een opname gevonden in de goot
van een bierbrouwerij, van waaruit we tegelijk een onvergetelijk mooi uitzicht hadden
over heel Mechelen met den domineerenden St. Romboutstoren; een toren zoo
verrukkelijk mooi, als er niet velen in België te vinden zijn.

Leuven.
Naar Leuven waren wij gegaan, om er, behalve het Raadhuis, de Jezuïtenkerk te zien,
en zoo mogelijk, als er nog tijd over was, even naar de Park-Abdij te gaan. Van deze
laatste had ik nauwelijks vroeger één afbeelding gezien; wij gingen er heen en de
charme van het onverwachte deed zich hier ten volle gelden. Gelijk de vinder van
een schat bij iederen spadesteek meer en meer opgewonden wordt, zóó werden wij
steeds meer opgetogen bij 't voortschrijden door de poorten, langs de binnenplaatsen,
de lanen en de vijvers; bij 't vinden van al die oude ongeweten pracht:
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die breed opgezette gevels en terrassen, die wijdgestrekte daken en fijne torenhelmen.
Maar eerst waren wij in de stad zelve. Wel nergens in België zagen wij zoo hard
werken, om de verschrikkelijke verwoestingen der Duitschers weer zoo goed mogelijk
ongedaan te maken. Heele straten worden herbouwd. Van 't station af gaat men recht
door de hoofdstraat op het Raadhuis aan. Links afslaande voert een straat
heuvelopwaarts, langs verschillende oude colleges, die getuigen van Leuven als
centrum van onderwijs, een onderwijs, steunend sedert 't midden der 16e eeuw op
streng Contra-Reformatorische grondslagen. In een oude ‘Geschiedenis van de stad
Leuven’ vonden wij in de ‘Visitatie der Aartshertogen, of te wel Reglement van
1617’, dat het doel van alle onderwijs moest zijn: ‘- de ruwe gemoederen tot de
vereering van God, de gehoorzaamheid aan den Vorst, de liefde tot de Ouders, het
Geboorteland, de eerbied voor de overheden aan te zetten!’
Gelijk men ziet een volmaakt absolutistisch opvoedingsprogram.
Op 't hoogste punt van de straat staat de Jezuïtenkerk van Pater Hesius S.J. Het is
wel de rijkste van alle gevels, die we zagen, een ware uiting van de triomfeerende
kerk; schooner misschien in zijn détails dan in z'n algemeene verhoudingen, schooner
in bedoeling ook dan in uitvoering, gelijk de teekeningen van den geleerden en
veelzijdigen Jezuïtarchitect getuigen, die op de viering een prachtigen koepel
ontworpen had, welke echter bij den bouw achterwege bleef.
Een wandeling van een klein half uur bracht ons bij de Park-Abdij. In het lage
licht van den laten dag lag er de kerkte droomen. Een Premonstratenzer monnik in
lang wit gewaad was bezig de kaarsen op het altaar te schikken. Met groote
welwillendheid stond hij ons te woord en ontsloot ons den toegang tot het hoofdterras.
Dan slenterden wij door de tuinen en binnenplaatsen, om er tusschen prachtig oud
geboomte door een menigte van grootere en kleinere gebouwen te vinden uit de
meest uiteenloopende tijden. En toch, welk een prachtig geheel!
Het ontstaan van de Park-Abdij moeten wij zoeken in de vroege Middeleeuwen.
In 1129 stond Godefroid le Barbu aan de monniken van St. Norbert een stuk gronds
af van zijn jachtpark, om er een klooster te bouwen, nochtans naast deze godsdienstige
huizinge behield de hertog zijn menagerie van wilde beesten, die hij bij tijden losliet,
om er op te kunnen jagen.
Getolereerd niet alleen, maar beschermd door edicten en privileges van de
opeenvolgende bisschoppen van Luik, werd de Park-Abdij spoedig zeer rijk. Ook
door de milde giften, 't zij in den vorm van geld, 't zij als landerijen, bosschen, enz.,
van hooge personages, nam haar bloei zeer toe. Bovendien schijnt de Abdij het geluk
te hebben gehad, bestuurd te worden door een gansche rij van hoogstaande mannen,
zoodat zij
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beroemd werd om haar goede zeden en haar hooggestemd godsdienstig leven.
Joseph II, de Oostenrijksche Habsburger, confisceerde (met het Tolerantieedikt)
in 1789 de goederen der Abdij, zoowel roerende, als onroerende. Toen in 1790 de
Oostenrijksche bewindhebbers werden verjaagd kwamen de gebouwen weer in
handen der monniken, doch nog in 't zelfde jaar werden zij door de Franschen
verdreven. Eenige malen achtereen nu wisselde het lot der geestelijken, totdat de
Abdij in 1797 voor goed onttrokken werd aan haar godsdienstige bestemming door
de soldaten der Fransche Revolutionaire legers.
Eindelijk in 1802, werd de Abdij gekocht door een particulier, die haar aan de
geestelijkheid teruggaf. Gaandeweg heeft zich het leven er nu weer hersteld, doch
het is er nog heel stil, want het aantal monniken is er in verhouding tot de
uitgestrektheid van de gebouwen wel zeer gering. En men ondervindt er een stemming
van zwaarmoedigheid, men waant er in de halfsluimerende tuinen van een
Doornroosje's kasteel rond te dolen, waar wellicht het volle leven van vroeger eeuwen
nooit meer zal ontwaken. Het is er de melancholie van stervende grootheid en
uitgebloeide schoonheid.
‘La plupart des abbayes de Belgiques furent rasées pendant la révolution française.
Parc eut le privilège exceptionel de conserver toutes ses constructions claustrales, et
c'est là encore que le curieux peut se former une idee exacte de l'un de nos grands
établissements monastiques d'autrefois’. Aldus getuigt de bekende historicus van
Leuven, Edward van Even, en het mag dan ook wel een wonder genoemd worden,
dat de Park-Abdij, die een zoo exceptioneel volledig beeld geeft, zoo weinig bekend
is!

Antwerpen.
Ten slotte heeft Antwerpen, begin- en eindpunt van onze reis nog de aangenaamste
verrassing gebracht. Reeds in Holland had ik, echter te vergeefs, in een paar
bibliotheken gezocht naar een werk dat onder den titel ‘Promptuarium pictorum’,
verschillende afbeeldingen van origineele teekeningen moest bevatten Ook op reis
deden we moeite het werk te vinden. In Gent was het niet. In Drongen zeide men
mij in 't staatsarchief te Brussel te zoeken, of bij de Bollandisten in de bibliotheek
der Acta-Sanctorum-schrijvers. Ook daar was het niet, doch men gaf mij den raad
in Antwerpen te vragen naar Pater Peeters van het Collège St. Ignace, hij zoude ons
misschien kunnen helpen. En dat bezoek, en al de interessante mededeelingen en de
hulpvaardigheid van Pater Peeters, behooren tot de prettigste herinneringen van onze
Vlaamsche reis. Niet alleen gaf hij ons de gelegenheid uit de bovengangen van het
college den prachtigen toren van St. Charles op z'n voordeeligst te zien en te
fotografeeren, doch Pater Peeters wist ook meer van het gezochte boek af en door
hem kregen wij er inzage van. Dat ‘Promptuarium pictorum’ bleek tenslotte niet een
uit-
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gegeven werk te zijn, maar de titel van een door P. Dolmans in 1757 bijeengebonden
serie origineele teekeningen. Om dien verzamelband te maken waren er verscheidene
van in stukken geknipt; de teekeningen waren niet in het archief; een met het college
bevriend architect, restaurateur van de St. Charles, had ze bij zich aan huis, en in zijn
atelier werden ze nu weer in hun geheel op karton gezet, wat met de grootste zorg
en piëteit geschiedde. Door een introductie van Pater Peeters konden we bij dien
architect de teekeningen zien, plannen, gevels, en een aantal interieurdétails waaronder
eenige schetsen van P.P. Rubens. De meeste echter waren van de hand van Huyssens.
Hij, de reeds eerder genoemde architect van Gent en Brugge, is ook in hoofdzaak de
bouwer geweest van den beroemden St. Carlo Borromeus.
In 1562 begon de werkzaamheid der Jezuïten in Antwerpen. Zij werden spoedig
verdreven, en hun kleine kerk door de Protestanten in beslag genomen. Nadat echter
in 1583 Farnese Antwerpen veroverd had, was de kettersche macht voorgoed
gebroken, en in 1615 begon men met den bouw van den St. Ignace (de tegenwoordige
St. Charles). Een voorbereiding van twee jaar was er aan voorafgegaan. P. François
Aguillon ‘recteur de la maison professe et du collège St. Ignace’, was de stuwkracht.
Het groote aantal plannen en de correspondentie tusschen Antwerpen en Rome doen
zien, dat de aangelegenheid niet zoo vlot liep, en dat zich meer dan één bedenking
voor deed; zoo vinden we o.a. onder het generalaat van Pater Aquaviva een schrijven,
waarin bezorgdheid wordt uitgedrukt voor een mogelijke al te groote pracht, waar
men aanstoot aan zou kunnen nemen.
Ook constructief waren er groote moeilijkheden te overwinnen, daar de kerk moest
komen op een plaats, waar stroomend water langs ging. Men heeft dat riviertje
gekanaliseerd en in de fundeering geheel overwelfd, en nog steeds stroomt het water
door een 3,70 M. breede tunnel onder de kerk door.
In 1615 werd de eerste steen gelegd. In Maart 1620 werd met Rubens een contract
afgesloten voor het vervaardigen van 39 plafondschilderingen voor de vlakke cassetten
in de zijbeuken en de daarboven-gelegen gaanderijoverdekking. De middenbeuk was
gesloten door een tongewelf, prachtig gedecoreerd door Huyssens, wiens
oorspronkelijk ontwerp ik ook in het ‘Promptuarium pictorum’ terugvond. Rubens
leverde de schetsen voor de schilderingen, die door van Dijk en andere van zijn
leerlingen werden uitgevoerd.
In 1621 was de kerk voltooid; in September van dat jaar had de plechtige inwijding
plaats door den bisschop van Antwerpen.
Doch een vreeselijke ramp trof haar nog geen eeuw later: door den bliksem
getroffen, brandde de kerk in 1718 vrijwel geheel uit, en zoo is er van de inwendige
pracht weinig of niets meer overgebleven. In het groote

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

LXXXIII

BOVENGEDEELTE VAN DEN GEVEL VAN DE GROOT BEGIJNHOF-KERK TE MECHELEN.

VOORMALIGE JEZUÏETENKERK TE MECHELEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

LXXXIV

NOTRE-DAME D'HANSWIJCK TE MECHELEN.

INGANG BEGRAAFPLAATS PARKABDIJ BIJ LEUVEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

PARKABDIJ BIJ LEUVEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

LXXXV

VOORMALIGE JEZUÏETENKERK TE LEUVEN.

GEVELTEEKENING VOOR DE ST. CHARLES TE ANTWERPEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

TOREN VAN DE ST. CHARLES TE ANTWERPEN.

ONTWERP VOOR HET HOOGALTAAR IN DE ST. CHARLES TE ANTWERPEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

LXXXVI

PARK-ABDIJ BIJ LEUVEN.

POORT VAN DE PARK-ABDIJ BIJ LEUVEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

PARK-ABDIJ BIJ LEUVEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

393
werk van Max Rooses over Rubens*) vindt men een door Antoon Gheringh geschilderd
‘Binnengezicht van de Jezuïtenkerk te Antwerpen’, een tableau thans in het voormalig
Keizerlijk Museum te Weenen†). Doch zwak geeft dit natuurlijk slechts de oude pracht
weer. In volle glorie bleven echter de gevel en de toren bestaan, beide in hun soort
prachtige brokken architectuur. De toren vooral met zijn wonderfijne verjonging,
zijn subliem opgeloste overgang van vierkant op rond is prachtig. ‘Ein höchst
bemerkenswerter Bau’ noemt Gurlitt hem, ‘vielleicht das Beste in Belgien aus der
Barockzeit!’
Dank zij de voorspraak van Pater Peeters mocht ik voor Elsevier's Maandschrift
eenige opnamen laten maken van de teekeningen uit het archief van St. Charles. Aan
hem en aan Pater Heyerman uit Drongen dank ik buitendien menige belangrijke
aanwijzing op litteratuur-gebied over het leven en streven van de geestelijke orden
in België, enz.
Het is interessant tenslotte de verschillende besproken werken de revue te laten
passeeren, om ze onderling, en met haar Italiaansche zusterkerken vergelijkend, in
hun essence te begrijpen, scheidende het algemeene van het bijzondere.
Wat ons dan allereerst treft is, door ruimteontwikkeling, opbouw en detail heen,
het Germaansche element, het ‘worstelende’ tegenover het ‘abgeklärte’ der Romanen.
‘Het Gothische’ zou Karl Scheffler zeggen, tegenover het ‘Grieksche’. De ruimte
zoekt zelden of nooit naar een meer horizontale of centrale dispositie; de
middeleeuwsche grondvorm blijft gehandhaafd, zoo ook de gewelfconstructie. Mocht
al de rondboog den spitsboog vervangen, en de zuil den pijler, het meest essentieele
onderdeel, de rib in 't gewelf, blijft bestaan. Dat ribbengewelf kende men in zijn
opbouw, daarmede was men vertrouwd; en geen classieke fragmenten konden als in
Rome er ten voorbeeld dienen, om de tongewelf-constructie weer op te nemen.
Ook in den gevelopbouw treft, vergeleken met Italië, een accent, dat feitelijk niet
thuisbehoort in het schema, zooals dat uit het Zuiden was overgenomen. Dat accent
is het verticalisme, dat, uit de Gothiek in de harten der Noordelijke bouwmeesters
overgebleven, daaruit niet te verdrijven was, al hadden zij nog zooveel eerbied voor
de geveltypen van een Vignola en een della Porta.
Waar wij bij de ‘Gesu’ de St. Catherine, de St. Luigi e.a. in Rome de architraaf
zien als een breed-horizontaal afsluitend lid, enkel een weinig omgecornischt bij de
middenpartij, daar zien wij in Vlaanderen en Brabant

*) Amsterdam, Uitgevers Maatschappij ‘Elsevier’.
†) Ook in Brussel, in het museum, en in Madrid bevinden zich schilderijen, die het inwendige
voorstellen.
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dat verspringen van de architraaf boven iedere halfzuil, boven ieder pilasterpaar.
Daardoor wordt de rustige horizontale schaduwwerking gebroken en in verticale
accenten opgelost. Ook de geheele opbouw is veel gerekter in vergelijking met de
Italiaansche voorbeelden en maakt een verticaaltendenz onmiskenbaar.
Een van de meest kenmerkende onderdeelen, de voluut, ter weerszijden van de
hooger opgetrokken middenpartij, leverde den Vlaamschen bouwmeester een prachtig
element om z'n fantasie op bot te vieren.
Eenvoudig, vlak, met incrustatie had Alberti die vorm 't eerst benut aan de Santa
Maria Novella in Florence. Vignola gaf in z'n ontwerp van de ‘Gesu’ aan het segment
de voorkeur, doch della Porta bouwde haar tenslotte met voluten en relief, en sedert
dien deed ze, als Protheus van vorm wisselend, haar tocht door geheel Katholiek
Europa. Mogelijk werd zij nergens met zooveel zwier verwerkt als in België.
Trouwens, heel het détailwerk vormt een prachtige eenheid met de architectuur,
't is breed, sappig, opulent, getuigend den roem van de Ecclesia Triumphans.
Het is het groote zinlijke gebaar van Rubens, overgebracht op de kerkversiering.
De sombere en sobere tijden, waarbij Paus en Kerk in het defensief zijn
teruggedrongen, zijn voorbij en luide wordt den volke de overwinning van de
zegevierende Roomschheid verkondigd!
Wie Vlaanderen en Brabant bereist, en al deze werken niet ziet, van al deze
gebouwen geen notitie neemt en ze niet bestudeert, die mist een heel belangrijk stuk
religie-geschiedenis met al de prachtige werken, die daar in steden en dorpen de
veruitwendingen van zijn!
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De zaaier,
door Martien Beversluis.
Opdat het ga als ieder jaar
heeft men mij dezen nap gegeven,
En uit mijn hand bij elk gebaar
zwaai ik het leven.
Ik weet niet, als mijn hand zich balt
en opent waar het nedervalt,
noch waarom dit door mijn gestalt'
gelijk onzichtbre waaiers wijd
wordt uitgedreven.
Maar ik weet dat, wáarheen ik wend
mijn aandacht en mijn willen,
ik stralende oogsten nederzend
die straks staan trillen.
Maar ik weet dat door dit gebaar
ik d'aarde daag.... en roep tot haar;
wij zwijgen en verstaan elkaar.
Haar antwoord doet op vasten tijd
mijn roep ten hemel tillen.
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Ik geef slechts wat zij gaf aan mij
bij overvloed van maaien,
en elke lente roept zij mij
en ik zal zaaien....
Ik grijp mijn korf en ik beschik
in één ondeelbaar oogenblik;
of 't leven wordt of dood zeg ik.
Als bliksems zwenken uit mijn vuist
de zwermen neer bij 't zwaaien!
Toch 'k doe niet meer dan zij, die gaf
als ik, weerom, de aarde....
Ik scheidde 't zaad slechts van het kaf
en ik - bewaarde....
Ik ben niets meer dan ploeg of eg
niet meer dan werktuig en dan weg,
o, als ik dan te zaaien zeg,
geef ik de kracht die binnen bruischt
maar Gòd slechts openbaarde.
Dit grauwe zaad - dit poovre.... zie....
mijn gift is dor en schamel.
Ik werp van mij de schaduw die
'k als zonlicht zamel.
Ik slinger armoe, zwak en zwart
bij elken greep als uit mijn hart,
totdat mijn schoot is leeg van smart
en 'k denk ‘ik borg Gods groote stem
waarvan ìk enkel stamel.’
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Ik weet, ginds aan den Oosterkant
werpt één als ik de zaden....
hij zaai dit is mijn akkerland
dit zijn mijn paden!
Ook vroeger trad een ander door
de rechte lijn van deze voôr
en wierp er wolken zaad teloor,
dat viel en bloeide hoog door hem
maar Gods genáde...
Zoo werp ik eeuwig leven kwijt
door deze onnoozle handen;
zoo is mijn worp een eeuwigheid
op mijne landen....
Maar ginds trekt ook een ander uit
die weer begint waar ik besluit,
En beider bloei als één omsluit
de wind, de zòn, de hémel die
ze rijp zal branden.
Zoo treed ik langs den ronden berm
der bunderen.... als allen.
Mijn hart juicht op bij elken zwerm
die ik doe vallen.
Mijn hart juicht wáar ik d' aarde druk,
en als met zwèepslag, ruk op ruk,
zoo geesel ik met gròot geluk
de áarde, die ik open zie
van welgevallen.
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De illusie
door Elisabeth Zernike.
(Eva, komt dansend met een jongen man, de bijzaal in; mat en sleepend klinkt een wals van
Chopin. De heer Ten Bake zit in de erker, die in schemer is, met een oude dame te praten, of
liever: de oude dame praat met hem. Als het dansend paar dicht bij is, staat ze juist op en
neemt afscheid).

OUDE DAME.
Mijnheer ten Bake, tot genoegen. (reikt hem haar hand. Zoodra Eva dien naam heeft gehoord,
verslapt kaar rhytme).
EVA.
Mijn oude buurman schijnt in de erker te zitten. U neemt het me niet kwalijk, wel, als ik even
een praatje met hem ga maken? Het is toch ook blijkbaar niet de bedoeling dat we hier zullen
dansen. (Ze zijn weer dicht bij de deur waardoor ze gekomen zijn en verdwijnen erdoor. Kort
daarop komt zij alleen terug, sluit zacht de deur achter zich, aarzelt, loopt dan regelrecht naar
de erker).
EVA.
(Zacht maar duidelijk) Dag mijnheer ten Bake.
TEN BAKE.
Zoo ben jij hèt, Eva? Waarom dans je niet?
EVA.
O, ik heb gedanst, en nu wou ik graag een oogenblikje bij u zitten.
(Hij antwoordt niet en ze neemt den stoel die naast den zijnen staat. Hij gaat ook weer zitten.
- Stilte).

Heeft u de nieuwe planten-serre gezien?
TEN BAKE.
Ja - ja - mijn vriend had me overgehaald daarvoor te komen. Ik wist niet dat het tevens zoo'n
- (wijst op haar) - feest zou zijn.
EVA.
(kijkt even langs haar wit-satijnen japon) Feest? och.
TEN BAKE.
Ja - je amuseert je zeker goed?
EVA.
Dank u. (Het gesprek stokt; dan strijkt hij met zijn hand door zijn haar, en die hand vangt
daarbij eenig meer licht).
Draagt u die ring van mevrouw nu? Ik meende dat Doortje die gekregen had.

TEN BAKE.
Hoe kan je dat ‘meenen?’
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EVA.
(Glimlachend) Ik bedoel: ik wist het; ik heb hem haar zien dragen.
TEN BAKE.
Sprak je - mijn - jongste dochter wel eens?
EVA.
Neen, bijna nooit. Maar we zijn al zoo lang overburen, u en ik, weet u dat wel? Twaalf jaar is
het. En Doortje had de gewoonte haar handschoenen uit te trekken op de stoep, en dan sloeg
ze er mee, uit ongeduld. Ook stond ze nogal eens voor het raam van den salon en nam de
vitrage bijeen, om beter te kunnen uitkijken.
TEN BAKE.
En dan zag je dien ring.
EVA.
Ja. En ik herinner me natuurlijk dat mevrouw hem droeg.
TEN BAKE.
Zoo.
EVA.
Mevrouw wenkte me soms. Ze was altijd heel hartelijk, en ze gáf
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zoo graag wat. Toen ik voor 't eerst naar een heusch bal ging, heeft zij me bloemen laten
brengen, uit den tuin, late rozen.
TEN BAKE.
Zoo - dat wist ik niet; ze kwam mij niet zoo heel vrijgevig voor.
EVA.
Een mensch is dikwijls zoo anders voor vreemden, zoo veel eerlijker, doordat hij dan
onbevangen durft zijn.
TEN BAKE.
(zijn houding is iets minder mat en onverschillig geworden) Ja, misschien wel.
EVA.
Uw vrouw had dat sterk, geloof ik. - Ze heeft me eens gekust, toen kende ik haar nog niet lang
- een jaar misschien - en ik was nog heel jong. Ze zei: tegenover jou durf ik dit nog.
TEN BAKE.
Ja - je hebt me ook iets dergelijks geschreven, zoo'n paar herinneringen, - toen ze gestorven
was. Ja, dat staat me duidelijk voor. Je bent een lief meisje. (Stilte; de dansmuziek is juist even
hoorbaar). Nu moet je zeker teruggaan naar je dansers, ik wil je hier niet langer houden.
EVA.
Wilt u niet - stuurt u me weg?
TEN BAKE.
Och kind. (Stilte). Kwam je dikwijls bij mijn vrouw?
EVA.
Neen, niet dikwijls, - en alleen in 't begin, toen ik - toen ik het nog niet wist.
TEN BAKE.
O.
EVA.
Uw vrouw had dat noodig: iemand om zich heen die niets vermoedde. Later heb ik het mezelf
verweten, dat ik alles zoo gauw doorzag.
TEN BAKE.
Hou oud ben je eigenlijk? Ouder dan - mijn dochters?
EVA.
O ja, ik ben 31; Ans is 26, niet? - en Doortje 24.
TEN BAKE.
Ja. Wat weet je alles goed; je kon wel een detective zijn.
EVA.
(lacht even) Dat ben ik ook. (weer ernstig) Het is een mooi vak, vindt u niet? (zacht) Alles
trachten te begrijpen.
TEN BAKE.
Zoo - is het dát. En nu moet je gaan.
EVA.
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Waarom? Verveel ik u?
TEN BAKE.
Nee - maar EVA.
Al die mannen dáár (ze wijst met haar hoofd in de richting van de tusschendeur) zijn zoo erg
jong. Ziet u, zoo'n partij als vanavond is nu niet meer zoo gemakkelijk voor me. Vroeger
fladderde ik door alles heen, en ik zat nooit een dans stil. Nu wil ik liever praten, met iemand
die - die een hart heeft.
TEN BAKE.
(lacht een beetje cynisch) Ben ik zoo iemand?
EVA.
Ja, of u nou cynisch doet of niet: ja.
TEN BAKE.
Lieve meid EVA.
En ik houd van de manier waarop u zegt: lieve meid. Dat kunt u zeggen.
TEN BAKE.
Maar een jonge man zou je mooiere dingen toefluisteren.
EVA.
Frazen.
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TEN BAKE.
(zich herinnerend, plotseling heel ernstig) Heb je dien Storting ook gekend? EVA. Jawel.
TEN BAKE.
Zoo - Wat voor indruk heb je van hem?
EVA.
Den zelfden indruk dien u heeft. Hij is onbetrouwbaar.
TEN BAKE.
(levendig) Juist - en hij houdt niet echt van Doortje.
EVA.
(schudt van neen).
TEN BAKE.
Hij hoopt mij geld af te persen.
EVA.
Dát geloof ik niet.
TEN BAKE.
Iedereen zegt het.
EVA.
Ja, natuurlijk. Maar ik geloof het toch niet. Hij geeft niet om geld. Ik heb een meisje gekend
dat zijn maîtresse was.
TEN BAKE.
(verwonderd) Jij?
EVA.
(keel rustig en gewoontjes) Ja. Toevallig had ik het gemerkt, in een winkel, waar hij en ik
beiden iets kochten. Zij hielp ons, en eenmaal vergiste ze zich en tutoyeerde hem. Ze keek
toen zoo vreeselijk angstig naar mij. Enfin - later sprak ik haar wel eens. Zij heeft me ook het
eerst verteld over hem en Doortje; - toen leefde ze al niet meer met hem. Denkt u eraan, dat
Doortje wel niet zoo heel lang meer weg zal blijven.
TEN BAKE.
Ja, als het geld op is, dat ze meegenomen heeft EVA.
(haalt haar schouders op) Storting is rijk.
TEN BAKE.
Men zegt van niet.
EVA.
Men, nu ja - omdat hij geen poen is. - Maar hij is rijk - en om uw geld zal hij niet komen.
TEN BAKE.
(een tikje hatelijk) Detective.
EVA.
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(alsof ze dat niet hoort) Ik wilde maar zeggen: Als Doortje terug komt, zal ze heel ongelukkig
zijn, denkt u daaraan,
TEN BAKE.
Zoo - moet ik dan mijn armen weer voor haar openen?
EVA.
(kijkt hem rustig aan) U kunt toch niet anders. En ze heeft wèl schuld - ik bedoel: zij vooral
heeft dit gewild, met hem,
TEN BAKE.
Kom, dát zal je nu toch wel mis hebben. (lacht heel schamper) Wat zou zoo'n meisje bewegen,
- en ik hád haar voor hem gewaarschuwd.
EVA.
Maar ze geloofde u niet. Heel de wereld lasterde maar - zij alleen wist het - ze hield van hem.
TEN BAKE.
(spottend) Jullie vrouwen schijnt je graag tegenover de heele wereld te plaatsen.
EVA.
Tja - uit overgroote kracht van ons hart (ze perst haar handenineen, dan bedwingt ze zich weer
en zegt heel kalm) Heeft u nooit iets van haar gehoord?
TEN BAKE.
(schudt van neen).
EVA.
En morgen is het vier maanden.
TEN BAKE.
(snel, als liet hij het zich ontvallen) En van Ans hoor ik ook haast nooit meer. Och-e - neem
me niet kwalijk.
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EVA.
(negeert dat laatste) Ans begrijpt niet heelemaal hoe dit alles is, voor u.
TEN BAKE.
Denk je.
EVA.
Ze heeft veel van haar moeder, gelooft u niet? - ze is lief en goed - maar - ze blijft soms ineens
staan, als ze juist nog een laatste stapje doen moest; - dan kan ze niet verder.
TEN BAKE.
Je bedoelt: ze is bekrompen.
EVA.
Och nee; maar ieder heeft zijn eigen wereld; en haar wereld is uit, waar een ander nog een
smal strookje heeft - en weer een ander heeft daar misschien nog heele bergen en valleien.
TEN BAKE.
Je bent een wonderlijke vrouw, Eva.
EVA.
(glimlacht) Ik ben een heel gewone vrouw.
TEN BAKE.
Hoe komt het - dat je zoo'n belangstelling hebt voor mijn gezin?
EVA.
Ja (heft even haar handen op) dat laat zich zoo maar niet in woorden vatten, (langzaam,
peinzend) Misschien had ik het lang geleden kunnen zeggen, toen ik - toen ik nog veel jonger
was.
TEN BAKE.
Heb je ook al van je onbevangenheid ingeboet, tegenover mij?
EVA.
Neen, dat niet. Maar - mijn belangstelling voor u - dat is een brok van mijn leven - waar zou
ik het moeten aanpakken - waar is een begin?
TEN BAKE.
(schouderophalend) Nou - och, zoek maar niet. Je hebt mijn jongste dochter nooit gesproken,
zeg je. (De tusschendeur wordt geopend en een jonge man roept:)
JONGE MAN.
Eva, ben je hier?
EVA.
(wendt zich half naar hem toe) Ja, ik ben hier.
JONGE MAN.
O (aarzelt). Kom je niet weer eens dansen? - Zal ik EVA.
Neen - neen dank je - ik zit hier te praten, ik wou liever niet gestoord worden.
JONGE MAN.
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O, neem me niet kwalijk, (af).
TEN BAKE.
(na stilte) Waarom wil je toch, met alle geweld, hier blijven? Heb je er een bedoeling mee,
zeg het dan.
EVA.
(langzaam) Ja, ik heb er een bedoeling mee.
TEN BAKE.
(grijpt plotseling haar hand) Je weet iets - iets over Doortje - over dien man - mijn God EVA.
(houdt zijn hand vast en streelt die, als gedachtenloos) Stil, stil - Ik weet niets van Doortje,
niet méér dan ik u gezegd heb.
TEN BAKE.
Wat was dat ook? (hij trekt zijn hand weg).
EVA.
Dat ze wel gauw terug zal komen, - en dat ze heel ongelukkig zal zijn.
TEN BAKE.
Ja - ja. Als jij dan eens, als ze terug is, kwam, en met haar
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praatte, of alleen: haar een beetje troostte - Wat moet Ik met haar - en er is verder geen vrouw
in huis.
EVA.
(eenvoudig) Ik zal graag komen - ik zal mijn best doen.
TEN BAKE.
Je moet haar niet te hard vallen, zou ik zeggen.
EVA.
(glimlachend) Nee, stellig niet.
TEN BAKE.
En je wilt haar begrijpen.
EVA.
Ja - net als u.
TEN BAKE.
Ik? Och EVA.
Ik geloof eigenlijk dat ze aan u genoeg zal hebben.
TEN BAKE.
(een beetje heftig weer) Nee, nee, je moet komen - je mag niet terugkrabbelen.
EVA.
Goed. (stilte; dan peinzend) Wanneer zou het zijn.
TEN BAKE.
God ja - als ze maar alleen komt.
EVA.
O ja, ze komt alleen.
TEN BAKE.
(kijkt haar scherp aan) Maar jij weet iets, je hebt bericht van haar gekregen, je moet mij
voorbereiden.
EVA.
(heel kalm) Misschien moet ik u voorbereiden, maar ik geef u mijn hand erop: ik weet niets.
TEN BAKE.
(hij drukt haar hand, probeert te lachen) Dan ben je zelf zeker eens met een man weggeloopen.
EVA.
Ja, meer dan eens, in gedachten.
TEN BAKE.
Och, jullie vrouwen EVA.
Ik bleef nooit heel lang weg. Er was altijd zoo veel dat me terug riep. Er was uw verlichte
raam, waarnaar ik 's avonds kijken moet.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

TEN BAKE.
Mijn raam? Wat voor raam?
EVA.
Van uw werkkamer. Als ik op mijn balkonnetje ga staan en ik leun over het hek, dan kan ik
juist het schijnsel zien.
TEN BAKE.
Zoo - Enne - doe je dat dikwijls?
EVA.
lederen avond, als ik naar bed ga. En dan is er een versregel van Vondel, waaraan ik soms
denk: mijn wensch behoede u TEN BAKE.
Maar kind - ik ben een ouwe man.
EVA.
Ja? Dat weet ik zoo niet.
TEN BAKE.
Een ouwe kerel - en verhard door het leven.
EVA.
Nou? Gisteren heeft u wel een uur lang in den tuin gestoeid met uw jonge honden, en gekeken
of de rozeboompjes goed waren ingepakt voor de vorst, en een gezellig praatje gehouden met
den tuinman, bij een kopje koffie, en TEN BAKE.
Spion!
EVA.
Ja, dat ben ik.
TEN BAKE.
Wat weet je nog meer van me?
EVA.
O, zoo veel. Ik weet hoe u al het verdriet hebt gedragen dat gekomen is, en ik heb u er om
bewonderd - ik heb u lief gehad, (stilte. Dan
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staat ze op en probeert luchtig te praten) Zie zoo, nu moet ik gaan. Het is zoo vreemd, altijd
heb ik gedacht: ik moet het hem toch ééns zeggen - alles - en nu heb ik het gezegd - het voelt
armelijk aan, dit kwijt te zijn.
TEN BAKE.
Maar kind EVA. NU
weet ik pas wat het al die jaren voor me geweest is: de illusie van u ééns iets te mogen geven.
TEN BAKE.
(gaat voor haar staan en kijkt haar aan) Och Eva, morgen vindt je liefhebbend hart een nieuwe
fantasie - en een mooiere illusie.
EVA.
(ze schudt heel ernstig haar hoofd) Neen, dat kan niet.
TEN BAKE.
Geef me dan iets, geef me één kus.
EVA.
(ze neemt zijn hoofd in haar handen en zoent zijn voorhoofd, fluisterend:) dag - dag - (Als ze
zich af wil wenden, houdt hij haar vast. Ze doet een stap achteruit en sluit haar oogen). Als
een vrouw zich geven wil - dan moest ze dat kunnen doen in één ondeelbaar oogenblik, dan
moest de tijd stil staan.
TEN BAKE.
Eva!
EVA.
Ik zou me willen uitstorten voor jou, en het moest zonder begin en zonder einde zijn, dan was
het niet van deze wereld, dan konden de menschen er - niet - aan - raken, (ze blijven zwijgend
staan, borst aan borst - dan kust hij haar).
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‘Pietertje’
door Juul Roggeveen.
I.
Juffrouw de Graaf was in haar kleine keuken aan het koffiemalen, toen er ‘vollek’
geroepen werd.
Eerst hoorde zij niet; de molen tusschen heur knieën lawaaide scherp-knersend;
vol gedachten was haar neergebogen hoofd.
‘Vollek!..’ galmde mannestem, lang uithalend, nog eens.
Zij schrok hevig.
....Allemachtig!.... was me dat nag wat een strot!....
Het bijna uit haar handen glijdend molentje, kwam, in trillende haast, op tafel; de
achteloos neerliggende sloffen schoten aan 'r jachtige voeten....; gauw nog werd een
haarspeld - weggekropen uit stijfzittend, halfgrijs dotje - fiks neergedrukt... dan stoof
het smalle lijf naar de achterdeur.
Er stond een bolligronde telegrambesteller.
Zij had hem nooit eerder gezien, dacht onder 'et op hem toeloopen: wie 's dat
nou?.... 't Mot die vent 'ier?
Toen zij den heerscher over kolossaal geluid was genaderd, deed hij - vriendelijke
begroeting en nieuwsgierig kijken negeerend - met forsche beweging iets tusschen
haar vingers....
‘Asjeblief!’
Zij keek dom-verwonderd....
Of ze dóóf was, schreeuwde hij: ‘Tillegram!...,’ ging meteen, groot-stappend op
o-beenen, weg.
Er was een schok door haar lijf gegaan.... Onbewegelijk, de mond opengevallen,
oogen vergroot, blinkend, bleef zij tegen de lichtgroene buitendeur.
Ze wist 'et!.... Nou wist ze 't iniensen!.... d'r skoondochter zou bevallen weze....,
d'r zoon.... d'r lieve Jan.... váder!.... o! en zai Opoe.... en Henderik Opa!.... Nou was
'et den kommen....aindelijk.... wat had 'et lang duurd....; o.... èlleke dag docht ze:
Main God.... zou 't nô nag niet r's beure?.... En nou was 'et er.... ja.... want Jan skreef
iemersdagen*): Ik za-je 'n tillegram.... maar jezes!! - een schrik schoof over haar
vreugd - jezes.... et kon òk weze.... god.... o god.. dat 'et misloopen was!.... o minsche
as dat toch r's....
Armen vielen slap langs haar lijf; krachteloos zakte de buik naar voor; en weer
verdofte blik dwaalde over den zandweg, waarop één, zwart, bewegend propje: de
telegrambesteller.

*) onlangs.
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Ze had wel aan een miskraam gedacht, in de dagen van wachten, maar vlùchtig;
dadelijk weer verjagend zoo'n akelig idee, liet zij zich gansch zalig worden, van
droom en aan den nabij en tijd, wanneer haar kleinkind, het eerste van den eenigen
zoon, geboren zou zijn. Zij had gepeinsd over het wiegje.... ‘Hoe zou 'et weze.... wit?
Dat was het mooiste!.... of rossen?.... òk erg lief.... of.... een blauwtje?.... ok wel
fain!.... En wa-voor kleertjes dat er al wasse?
‘Werom skreeve ze ok niks er's?....’ doorvlaagde haar wel, in bitternis....; ‘vader
en moeder wasse toch ok nuwskierig....’; vergevensgezindheid pleitte echter dra: Zij
wist immers heel goed dat Jan, als Amsterdamsch advocaat, dat haar grootste glorie
en trots, het veel te druk had om geregeld brieven naar huis te kunnen schrijven?...
En van de schoondochter, nog betrekkelijk een vreemde, mocht zooiets niet gevergd
worden.
Zij spon dan maar weer verder aan de idealen....
....As het kind ouwer wier, mocht het bai Opie en Opa te lezééren komme!.... Den*)
kon 'et rollebolle deur 't gras,.... en mit hooitoid kon het mooi der's nei†) de boerderoi
van neef Grootes,.... mee op de wages!.... zoks§) was eenig voor zo'n moiske of zo'n
jonkje uit stad.
Ze gonge den ok eres mit ze drietjes an de reed! Het kind zou, as 'et hier op de
Simbreg**) lezeerde, netuurlijk meer as wild weze om er 'snei Skoorl en Berregen te
gaan.... De faine witkap††) van 'er jongste broer,.... pittige makke Bles.... - die Henderik
nag had fokt - d'r vóór.... dat zou wat weze!.... Henderik de leisels, zai mit 'et kind
op het achterbankje.. vort peerdje!.... En den gonge ze 'oor!.... En asse ze d'r wasse....
bai de zee of in het bosch.... nô, den mocht 'et kind fain pootjesbaie.... speule in het
zand!....
Nu kwam de reactie: As 'et nou mis was.... groote God......... Zij begon van
angst-benauwenis en heete Juli-zon, brandend over heur bleek gezicht te
transpireeren.....Dat tillegram.... dat.. dat.... wat mòst ze d'r mei?.... Wat most ze nô
doen?.... in gosheerenaam.... open-make?.... oh.... maar.... as 'et den toch er's.... oh....
Zenuwachtig befriemelden, kreukelden, de stomptoppige knokelvingers het papier.
....Opeskeure maar?.... Oh jezes.... nee..nee....nee!!.... Ze dòrst niet,.... ze.... ze kon
niet!.... o.... Henderik most 'et maar doen strakken.... zain naam sting d'r op.... en dut
was nag wat aârs as 'n gewone brief.... 'n tillegram.... ja.... Hendrik most 'et
doen;....aansen§§) sou-ie wel komme...., effen nei de huurder,.... ze lánd in....; ja ja....
zoolang neerlegge.... dat zou ze maar....
Op wankele beenen keerde zij in het broeierige huis. In de binnenkamer leien haar
klamme vingers het telegram.

*)
†)
§)
**)
††)
§§)

dan.
naar,
zulks.
Sint Maartensbrug.
tweewielig witgekapt rijtuig.
aanstonds.
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Dan, om niet toe te geven aan fel-opkomende begeerte van tòch openmaken...., deed
ze haar voeten vluchten naar het keukentje.
Ze most ommers nag werreke!.... Klaar weze eer Henderik kwam....
Pas na een martelend half uur - twee maal werd zij, tegen wil en dank, van de
onbenullige werkjes gedreven naar kamer-tafelkastje beroerde met onzekere handen
het papier.... voelde zich half waanzinnig worden van verlangen.... om, wanneer bijna
bevende vingers 'et blauwe zegeltje scheurden, in plots weer naar de keel vliegende
angst terug te strompelen, en in de keuken (die koel ontving: rolgordijn hing donker
neer voor zonhitte) langzaam wat te bekomen - na een half uur, hoorde zij klompen
uitschoppen, buitendeur scharnierpiepend opengaan... Henderik!...
Spanning viel weg....; vreemd leeg, en licht wegend, was haar hoofd als zij zich
tot hem haastte. Hij - boer-in-ruste, krasse man voor zijn zestig jaar - stond op de
mat, diep gebukt, hooi verwijderend van zijn dik-wollen sokken, ingekropen,
‘pikkertjes’ uittrekkend.
‘Main god wat 'en hettent*)!’ luidruchtigde zijn altijd wat schorre stem haar tegen.
‘Tjòngejong!.... 'k sweit ofgedonders minsch!.... In†) den mò-je ze nag zien hóóie!....
De kirrels.... Krankjorem benne ze!.... Wéér om d'r bai neer te blikseme!’ -....‘Eh....
hè....me reg§).... me reg,’ steunde hij, uit de gebogen houding komend, ‘....
ofgedonderse rimmetiek.... je souwe d'r.... Maar jezeskristes!.... Maidje!....
Pietertje!!....Allemachtig minsch.... wat.... wat skeelt je....?!’
Hij had haar zwijgen bij zijn drukke redenatie niet gemerkt.... ontstelde: zij - plots
door duizeling gegrepen.... warmte.... voorbije emotie - leunde het slap, donker lijf
aan den muur; even scheef was haar hoofd gevallen; wangen tintten angstig grauw
tegen het krijtige fond....
De boer wist niet wat te doen...., ging maar wrijven, een voor een, de vaalkoude
handen tusschen zijn gloeiend-roode.... zei nog eens, oneindig hulpeloos: ‘Pietertje....’
Het werd beter. Korte vlaag was 'et geweest; haar adem kwam lang-zaam-aan
minder stooterig uit den in benauwdheid openhangenden mond....; hoekige kleurtjes
verschenen rozig, werden rooder, op de koonen.
‘Hè.... goddank....’ zuchtte hij verlicht; ‘....goddank!.... maidje maidje.... wat déé
je m'n deer.... héére de weerlicht....’
Zij bracht langzaam de oogleên omhoog, liet ze weer zakken, spalkte dan wijd
haar oogen...., knikte, lachte flauwtjes: ‘'t Is eweer voorbai!’
Met nog onvaste, maar haastig willende beenen, weg-stappend, zei ze, wat stotterig,
het leek of heur stem nu het er op aankwam niet durfde:
‘....D'r.... is wat voo-je kommen.... Henderik....’

*) hitte.
†) en.
§) rug.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

407
‘Hei? Wat mien je...., die segare vanne....’
‘Nee!.... 'n tillegram!....’
‘Wat zeg je me nòu?! Een tille.... Nò! Bè-je-be.... uitte.... van Jan!?.... Had dàt je
den zoo zeg op mensch! zeg op! 't Staat er in?’
Ze antwoordde niet, maar in de kamer gekomen - hij liep als een hondje achter
haar - greep, bruusk, duwde tusschen zijn dikke vingers:
‘Hier!..,. 'ier hai je 't!..., In ik weit niks!.... Niks!... .o... .0. .ik dorst niet ik dorst
niet!’
‘Nô.... nô.... ’ Het overblufte, dat de anders meestal kalme, gedweeë vrouw, zoo
heftig was, de woorden uitgilde; hij voelde zich onzeker, zenuwachtig worden....
maar tegelijkertijd een soort schaamte erom: Allemachtig! Een kirrel as hai.... sting
me deer nag te....
‘Nô mensch, maak maar zo'n drokte niet,... weervoor?... Bè je be...’
Ruw-driftig rukte hij open, las....
Haar oogen, brandend naar het mannegezicht, zagen een wisselend verbleeken en
rood over vlammen,.... hevig omlaagtrekken van beweeglijke lippen.... maar dan
wijd openwijken, blij!
‘Moeder... een moiske!... een dochterke!... nô jong,... nô jong... wat ben ik bloid*)
hé... dat 'et goed... dat alles... moéder!’
Hij stamperdanste van vreugd.
‘Pietertje!.... Pietje!.... Kom 'ier minsch.... Ik mot je deres zoene!.... Hier.... op
elleke wang ien!.... Opie.... opoe!.... Haha!....weerom koik je zoo sintemeteêl ouwe
ziel? Weerom zè-je nô niks?.... Haha! Van je falderaldera!.... Toe minsch.... verut†)
mit die ouwe-lappe-tronie!.... bè-je-hillegaar bedonderd.... je wète-n'et nou toch?....
Je hewwe n'en kloinkind.... alles is goed.... leis aârs dat dinkje.... dat tillegram
zellef!....’ Zij bleef maar roerloos, suf, de armen slap, hoorde vaag woorden, zonder
ze te laten doordringen.... De vrouw leek, wat haar zoo vertrouwd, bijna reëel, was
geworden, niet te kunnen omvatten.
Plots begon de smalle mond krampig te trekken; er hikte een snik; en huilbui brak
uit haar keel. Het werd bijkans gieren.
De Graaf wist niet ‘wat-ie d'r an had....’, was ermee verlegen....; heelemaal stil,
en zoo week, zoo week, maakte hem het in-tranen-zijn van moeder de vrouw.
‘Kom.... kom nô toch.... maidje, maidje....'
Hij slikte en oogknipperde.
‘Toe.... toe.... wat is er nou te peeuwe!’ zette zijn zacht-schorre stem gewild ruw
uit.... ‘toe!.... bè-je mal!.... je moste ommers lache! Verdomd!’

*) blij.
†) vooruit.
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Ze kalmeerde, wrong de smartelijke lippen tot trillenden glimlach.
‘Da's beter werk, 'oor!.... Wè-ja-n-'t zoowaar. Wees maar bloid hoor!.... Wacht....
die lilleke trane zalle we deres effen....’; hij sliertte een groote, roode doek uit zijn
zak, ging voorzichtig haar arme, beschreide wangen droogvegen, strijken langs de
oogen, over gezwollen leden..
‘Vort er mei!.... een kloinkind.... je aldereerste.... in deer zou je om dranse?....
Spring liever in de rondte minsch!... haha!... Zoo. Nou gnap je weer op.... pak m'n
nou maar deres!.... ja.... a.... dát verdiende ik nô wel, hei? Ja, maar je man is nag niet
zoo beroerd!.... Haha!’
‘Hè....,’ zei de vrouw, ‘....hè.... da's oplucht’
Een enkele overgebleven snik hokte nog.
‘Wat bin ik der bloid om, Henderik!’
Ze staarde voor zich heen, lachte zacht....
‘En 'et is een moiske,.... dat je binne nag vernoemd ok, me kind!! Verdomd!....
dat ik er nag geniensen an dacht had!’ deed hij uitbundig.
‘Ja!.... gort ja.... da's een Pietertje in-de-wieg!....’
‘Dubbeld feist, moeder!.... ouwe opoe!’
Zij keek verheerlijkt....
‘In hai-je nou eres een kompie leut voo-m'n.... want ik vergàan van de dorst!....’
De vrouw knikte afwezig, liep langzaam naar de keuken.
Door haar hoofd zong: Pietertje de Graaf.... Pietertje.... Pietertje..

II.
Dichtgeschoven groen-pluche gordijnen, deden scherp zomermiddag-licht getemperd,
zacht-gelig, vallen in de groote slaapkamer.
De breede lits-jumeaux stonden donker, ruggen gedrukt aan fletsbloe-merige - een
zoet vervloeien van groen, geel en roodachtig - muurbekleding; pooten forsch,
brutaal-glimmend, op dof linoleum.
Mevrouw de Graaf, de jonge moeder, lag wat te staren, doezelig van den slaap,
haar meisjesgezicht smal, mat-bleek tegen het kussen; de wijde, donkere oogen
blauw-paarsig onderkringd. De bevalling was zwaar geweest....; zij had zich goed
gehouden....
Van dit stil, alleen, half-wakker liggen genoot ze. Denken deed ze in
liefde-verukking, trillende teederheid, aan het blij-nieuwe.... het kindje van Jan en
haar samen.
Oh.... dat kleine, zacht-mollige!.... roze vingertjes met héél fijne groefjes er in....
de oogjes.... zoo mooi! zoo mooi!.... als die van Jan: blauw.... groot.... En het hààr....,
die lieve blonde krulletjes!.... och.... een voor een kon zij ze wel zoenen....
Nu verlangde ze alweer...., maar dat was ook heerlijk.... Aanstonds
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zou de verpleegster - kindje sliep.... dichtbij: het naaste kamertje.... in de witte wieg....;
mocht zij maar eventjes, eventjes zien! - straks zou zuster komen, en het in haar
armen leggen...., stil ging ze het dan bekijken en kussen zachtjes praten ertegen....;
o.... dat ze niet meer, béter.... dat zij het niet voeden kon.... Nu gaf een vreemde..
deed een vreemde.. wat háar alleen.. Zij had geleden!.. gekrompen van pijn;.... alles
doorstaan.... en niet eens.... niet eens....; ze hunkerde soms!
Tranen gleden warm langs haar wangen.
Hè nee.... niet huilen.... huilen wilde ze niet.... mocht niet. Liever blij zijn,....
dankbaar dat zij niet dood, het kindje gezond was.... niet huilen... Ze dwong heur
oogen te draaidwalen door de schemergele kamer; en toen in het vreemde licht alle
dingen verschenen lijk dwaze karikaturen, kwamen, met de overgeschoten tranen,
geestige vroolijkheids-flitsjes.
Zij kon fantaseeren als een kind, wond zich op; roode vlekken gingen branden in
het bleeke van haar gezicht....
Al gauw was zij van het kijk-genieten moe, niet langer in staat de omlaag willende
oogleden tegen te houden. Even nog streed ze...., liet dan gelaten de zware gordijntjes
vallen....
Nu voelde zij weer behagelijk de heerlijke dekenomkoestering....; langzaam gleed
alles weg....; een zoete doezel kwam over het zwakke lijf.
Toen dicht bij haar hoofd een stem ‘Rie!’ zei, schrok ze......;hè.... ze had toch niet
geslàpen?.... Het was haar man.
‘Maakte ik je wakker?’ Hij boog zijn lange lijf over het ledikant, zoende haar.
‘Kindje! wat bè-je warm!.... Toch weer geen koorts?.... Ik moest dokter....’
‘Och jongen!.... Ik heb gedroomd.... Vreeselijke geschiedenissen!....En dat ik nu
'n beetje geéchauffeerd.... och....; maar zeg, wat een vreemde tijd voor jou om hier
te komen!.... Mijn slaapje is je altijd zoo heilig.... en was je niet naar kantoor?’
‘Ik kom er vandaan....’ Hij zette zich op den bedrand, scheen niet op zijn gemak;
vingers plukten aan desprei, streken nerveus door de blonde kuif.
‘Ikke.... hm.... ik heb je wat te vertellen....’
‘O ja!?’
‘....Hm!.... ja. Het zal missschien wel een beetje.... maarre.... m'n vader en moeder
komen vandaag’.
Ontzetting doorschokte haar, drong een kreungeluid uit haar mond.
‘Wat is er?.... Heb ik nu toch.... och Rie.... ik....’
‘Nee.... 't is niets,’ zei ze dof; ‘ik làg wat ongemakkelijk....’ Schichtig keek zij hem
aan...., wendde het gezicht weer af, om de berouwvolle droefenis niet te zien.
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‘Zooeven kreeg ik de brief....’, praatte hij heesch-moeilijk; ‘ze zijn zoo blij.... Even
over vijf komt de trein....; ik wil ze dan maar afhalen.... Rie.... schrok je? Zeg kindje,....
vind je het héél naar?....’
Zij antwoordde niet....; haar gelaat lag stil, de oogleden neer.
‘Ja.... god.... het is wat plots.... maar je kunt je toch....; 't is toch te begrijpen, Rie?....
och.... en de logeerkamers zijn....’
‘Wat?!’ Zij liet plotseling de lijdzame houding van zielig-ziek vrouwtje varen. ‘Je
zegt.... maar god.... blijven ze dan....’
‘Hè?.... Zèg, wat.... wat dènk je eige'lijk.... wat wou je anders!.. Dat ik m'n ouders....
pfoe!.... dat ik m'n ouders naar een.... naar een....ja, logemènt stuurde zeker! - Hij
werd wit van drift - ‘Je begrijpt toch, dat kàn toch niet.... dat zou immers.... och
god....’
De stem zakte weg in een zucht: zijn vrouw was weer een-en-al apathie.
‘Kindje.... oh, denk je dat het voor mij zoo'n pretje is.... allesbehalve!.... Maak het
me nu niet moeilijker.... Rie!....’ Zijn knieën knikten neer voor het ledikant; het gelaat
drukte in de witte sprei....
....Haal zijn hoofd nu naar je toe...., dacht Rie; maar zij handelde niet, bleef
zwijgend.
Zijn ouders....
O, goeie menschen, zeker!.... Maar god.... door en door boersch, links.... En - het
was misschien wel kleinzielig, maar ze kon nu eenmaal niet anders - zij schaamde,
schaamde zich daarvoor!
De enkele ontmoetingen.... pijnlijk geweest, ook voor hem, voor Jan! Vreeselijke
ongemanierdheid...., de ergste bêtises.... Het bruiloftsdiner.... zijn vader, die een
vingerkom uitdronk!.... god, god, de kennissen.... spot-blikken.... afschuwelijk!....
Zulke menschen moesten ook zooveel fijn gevoel hebben, om te begrijpen, dat zij
maar het best op hun dorp.... En nu logeeren!.... Als zij per se het kindje wilden zien,
waarom kwamen ze dan niet 'is met een ochtendtrein, gingen 'smiddags of 'savonds
weer weg?.... Logeeren, hier, in haar huis! Hij stond op. Door de wimpers zag zij het
strak-bleeke gezicht.
‘Jan!....’
Een vluchtige kus.
‘Rust nog maar wat....; ik heb een en ander te doen,.... tot straks..’
Rie probeerde iets te zeggen;.. de woorden wilden niet uit heur keel..
Langzaam ging de manne-figuur....; deur zacht open en dicht; stappen over den
corridor.
Zij bleef met wijd-open oogen.
Pijn gedaan had ze hem.... haar lieve jongen.... Hij kon het toch niet helpen.... En
was zij niet een beetje àl te.... O!.... ze wilde het weer goedmaken; straks.... zijn
ouders.... Ze zou probeeren lief te zijn!
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Langzaam, maar nijdig neerpatsend zijn hakken, liep Jan de Graaf op het derde perron
heen en weer. Het was tamelijk leeg. Er slenterden nog een paar geanimeerd pratende
heeren, lachend soms met een zoet schokken, of forsch naar achter gooien van het
hoofd.... Menschen zaten op de bank: druk raffelende burgerjuffrouwen, manden en
pakjes naast zich, een suffige oude man, verveeld kijkende handelsreizigers....
Eenige witkielen waren saamgeschoold, zwetsend, hevig armgebarend.
Jan zijn gezicht stond onaangenaam; diepen rimpel tusschen de oogen, over het
hooge voorhoofd, stijf samengeknepen lippen....
Hij vond den trein laat.
De nabije ontmoeting met zijn ouders maakte nerveuzer dan hij zich bekennen
wilde.
Hij - zijn grootst begeeren was vervuld door het zich geheven weten tot dien kring
van menschen waarnaar altijd z'n verfijning-lievende natuur hunkerde - was
vader-en-moeder langzamerhand gaan beschouwen als iets hinderlijks; de vroeger
kinderlijk-aanhankelijke liefde bekoeld tot een, in meerderheidsgevoel, meelij hebben
met hun eenvoudig, onontwikkeld zijn. Hij zag hen van zijn hoogte als onmondigen....
Toch krenkte hem een spottende uitlating, kleineerend woord, dadelijk veerde dan
in hem op: Mijn ouders!.... en kwam behoefte hen te verdedigen.
Nu, na wrevel om den tegenzin van Rie, in hun komst, vervulde, onder wachtend
heen en weer-gaan, hem weer diepe verteedering voor zijn vrouwtje.
‘Ze was nog zoo zwak....; wat had zij geleden.... zijn lieve meisje....; hoe bruusk
was hij van haar weggegaan...., alleen dàarom...., o...., wat deden die menschen ook
te komen, nu....’ Wreed duwde hij terug de gedachten, schuchter fluisterend van
liefdeverlangen en blijde trots, die zijn ouders dreef. Toen de trein-van-het-Noorden binnenstoomde, zag hij dadelijk het dikke gezicht
van zijn vader uit het raampje van een coupé ‘derde’. Een vierkante, zwart-zij den
pet - waarom nu weer dat vervloekt leelijke ding, dacht Jan wrevelig - stond schuin,
glom, op het grijze haar.
Hij kreeg den zoon gauw in het oog, begon te glunderlachen, knikte, wuifde....,
draaide, terwijl de handen bleven rusten op den rand van het neergezakte raampje,
zijn hoofd naar binnen - nu zegt hij tegen moeder: Daar staat-ie! dacht Jan - om,
nadat zijn oogen den zoon zochten, het spel van handzwaaien, lachen,
gezichtvertrekken, te herbeginnen.
Jan vond: vader stelt zich miserabel aan....
Gemelijk zag hij hoe een paar bakvischjes proestten om het komieke gedoe van
den boere-vent....
Knarsend stopte de trein.
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Jan hielp zijn moeder uitstappen. Hij zoende het kleine vrouwtje hartelijk, na haar
bevenden felicitatiekus en ontroerd woord-verhaspel, voelend, hij moest het zich
met zekere verrassing bekennen, een werkelijke verheuging om het weerzien.
‘Je ziene d'r best uit, me kind.’ Moeder keek hem warm-glanzend aan.
Vader - achteraan gekomen met de bagage - kneep een blanke hand krachtig
tusschen zijn ruwbruine, huid-omspannen vingers.
‘Jan!....’ Zijn stem was heesch; de lichte oogen vochtig....
....Zain jongen, die knappe, flinke kerel...., zain zoon! Wat hield-ie toch ok
bliksemsche veul van 'm!
‘Kerel, kerel.... gefilleseteerd nag eres 'oor!’
‘Dank u.’
‘Tjong!’ Genietend keek hij Jan op-en-neer.
‘Wat bin je-n-en branie!.... wat ziet-ie d'r...., hei? moeder?’
Zij begreep wel, knikte blij dat ze 't óók vond.
Jan werd verlegen eerst, dan wrevelig van hun bewondering.
‘Kom.... zal ik dat koffertje en die doos maar van u nemen, vader?’
‘Nò jong! Da's âars hilkendal*) niet.... Ik ken 'et best hewwe, 'oor!’
‘Nee geef-u mij maar. Heusch, in de volte.... Ik ben er aan gewend, niewaar....’
Zij liepen naar de trap. Rond hen draafden haastige menschen-metkoffers; er was
geschreeuw, lachen; portieren bonkerden.
Jan, gaande naast zijn moeder, bemerkte, toen zijn oogen gleden over heur poover
figuur, hoe zij tegen haar platte borst hield, in teedere bescherming, een bouketje
stijf-gebonden bloemetjes, schel dooreenkleurend op het doffe zwart van den
ouderwetschen mantel.
Het ontroerde hem. Spontaan trok hij haar vrij hangenden arm door de zijne.
Heur oogen, bleekig onder het zwarte kapotje, glunderden omhoog.
Meteen kon hij den arm wel weer loslaten, zoo kregel maakte hem die
ingenomenheid....
Maar het voelen van haar wankele passen - de schoenen, onwennig aan voeten die
immer klompen of pantoffels droegen, slofferden langs het hout, schurend af-en-toe
of zij niet verder konden - deed hem weer meelijdend worden.
‘Hou me maar goed vast,’ zei hij warm. ‘Wat een mènschen hè?.... Altijd uit deze
trein.’
Zwaar stappend kwam de oude de Graaf achter hen.
Hij pufte.
‘Kristenziele!.... wat nag een ofgedonderse hettent!’
Jan hoorde de opmerking.

*) heelemaal
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....Afschuwelijk toch, zulk boersch-praten....
Bij de trap wachtten zij tot het grootste gedrang, de massa, voorbij was. Moeder
zwijgend, merkbaar confuus van het haar, rust-gewende, ruw aandoende: duwende,
dringende lichamen, geschetter van stemmen, schril, gillerig lachen.... De boer....
volkomen op zijn gemak, kalm pratend tegen Jan, uitlatend een ongegeneerd luiden
lach....
Jan hoorde niet meer wat zijn vader vertelde of vroeg; luk-raak zei hij soms iets....
Hij ergerde zich, dacht aan Rie.
Zij daalden. Langzaam, om moeder, die angstvallig haar voeten neerliet, en steeds
naar de treden keek. Zwijgend, tusschen vlug loopende lijven, gingen ze door donkere
gang en de contrôle.
‘Nu moeten we oversteken,’ praatte Jan, als zij buiten, voor het station, stonden;
‘eventjes wachten nog maar.’
‘O.. o!....’ brak moeder los, ‘zokke oôto's.... en stoomfietse.... en fietse.... o, o....’
Zij wiebelde haar verbaasde hoofd van de eene schouder op de andere.
‘Haha!’ schaterde haar man, ‘tja.... me lieve minschke!....; je benne hier nô ienmaal
niet op de Simmesebrè....eg! Hei?!.... En nou zal ik je zè..ge, nou is dut nag niks!....
Je motte deres mit m'n nei.... kom,.... potdome...., hoe hiét dat ploin ok....’
‘Groote god’, mijmerde zij verder, ‘wat een ongelukke zalle d'r ok maar niet
beure....; dat rent m'n maar deur....; dat vliegt me maar, wéér of gien weer.... dag in
dag....’
‘Kom! De baan is ruim!.... Vader!....’
Jan trok zijn moeder mee, dwars over. Ze moesten wachten op lijn dertien.
‘Toe, gaan effen zitten, mensch!’ drong de Graaf zijn vrouw naar de noodende
banken van het wachthuisje.
‘Je ziene hillegaar bleik...., ok al van de warmte, denk! En den dat spooren!.... Ik
plak m'n gat ok neer!’
Door alle wachtenden werden zij opgenomen...., koel-critisch, geamuseerd,
nieuwsgierig...., de gezet-lange, luidruchtige boer, onverschillig zittend, de over
elkaar geslingerde beenen zoo ver mogelijk vooruit,.... en het schriebelige vrouwtje,
stijf overeind, een kleurig bouketje geheven ter hoogte van heur gezicht, even van
zich af...., of zij het ieder wilde toonen.
Jan was iets verderop gegaan. Hij stond met den rug naar het wachthuisje. Een
kalme meneer, om zoo te zien.... Maar in de omlaag starende oogen dreven tranen
van spijtige schaamte; achter zijn wangen knersten de kiezen; en handen hingen als
trillende ballen; in hun weeke palmen knauwden de nagels.
‘Hoe laat is 'et nu?’
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De in het brain gekleede verpleegster keek op haar armband-horloge.
‘Half zes, mevrouw!’
‘Half zes....’ Dan zullen ze gauw hier kunnen zijn, dacht Rie.
‘Prachtige bloemen...., hè.... heerlijk!’ zuster snoof aan de volle witte rozen, buigend
uit graciele vaas. Zij waren op een tafeltje naast het ledikant.
‘Ja.... vindt u niet? - Is het overige nog mooi, zuster?.... Waar staat alles?’
‘Nou.... de groote manden.... in het salon.... En de rest.... in de voorkamers. Rozen
en lelies, en.... Aäronskelken zeker Ja, alles is nog mooi! Rika zorgt iedere dag voor
frisch water.... en verbeeld u! ze doet er, heelemaal uit eigen beweging, een beetje
suiker in!’
‘Aardig!’ apprecieerde Rie, ‘het is een goed meisje...., erg nèt ook.’
‘Ja....’
‘Zijn Grietje en Alie nogal geschikt, zuster?’
‘Och.... ik wee-niet....het scheelt wel....’
‘Alie kan soms zoo echt.... tenminste tegen mij, zoo vijandig doen....’ deed Rie,
als een vriendin vertrouwelijk.
‘Is 't waar, mevrouw? Het kan ook wel zijn.’ Zuster ging er niet op in....; zij liep
naar de deur.
‘Heeft u verder nog iets noodig? Anders ga ik nu maar.’
Rie wilde de vraag niet hooren; waaròm kon zij zelf niet verklaren, maar ze wou
niet alleen blijven, met iemand praten; droomerig zei ze: ‘Wat was ze weer schattig
hè zuster?.... zoo zoet....’
‘Ja.... Nee, huilen doet ze niet erg!’
‘Die schat! - U heeft zeker wel veel lastige kinderen meegemaakt, zuster?’ vroeg
de lief belangstellende stem.
‘O.... praat er niet van!’ zuster kwam weer een stap naderbij....; 'u is met haar
gelukkig, hoor! God.... ik heb het wel gehad hè, dat ik er twee-drie maal uit moest
in den nacht;.... tja! dan huilden ze hè?.... En dan moet je-n-een twééling treffen!....
òch-och.... bewaar me.... Die mevrouw Lampe, waar ik vorig jaar was...., m'n hoofd
liep bijtijen over....; geen oogenblik rust....’
‘Was daar een tweeling?.... Toe!.... gaat u hier nu 'is zitten!....’
‘Nou! Ik mag u eigelijk niet te veel.... enfin, eventjes. Ja.... daar was een tweeling;
maar d'r waren nòg twee kinderen, 'et eene zoowat een jaar en het andere amper
twee....’
Rie was in een echte luisterhouding;.... verschrikkelijk! schokte haar hoofd....
‘Verbeel-je....; néé, dat zou ik toch nooit willen!.... stakkers!....’ zei ze.
‘Ja!’ zuster haalde haar schouders op, boog zich wat voorover: ‘Je moet maar
Roomsch zijn!’
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‘O...., zijn ze bij Lampe....’
‘En of!.... o, wat ik dáár niet meegemaakt.... Ze hadden één meid. 'n Lui schèpsel!’
- Zij schudde haar hoofd. ‘De helft van den tijd aan de deur, hè...., kletsen; daar
hebben ze een handje van, asjeblief!’
Rie knikte maar eens.
‘Nou.... en dan.... hoe gaat 'et dan al!.... voor “zùster” schoot het werk over.... 's
Morgens was 'et eerst mevrouw helpen.’
‘Zij is zoo slecht geweest, is' t niet?’
‘Vreeselijk! Het was op 't kantje af hoor, met haar.... Nou! dus eerst mevrouw
helpen. Goed. Dan de tweeling wasschen...; nu weet u hoeveel tijd daar al met één
kind mee heengaat! - Dan voeren, de flesch geven... Was me ook 'n karweitje! het
klaarmaken eerst al.... Enfin, als ik met de tweeling afgedaan had, kwamen de twee
anderen an de beurt!’
Rie bewoog haar hoofd.
‘Eén paar woelwaters....; och-och.... verwènd...., nee.... zelden zoo gezien.... En
hun vàder....’
‘Stil 'is,’ stuitte Rie met een opwuiven van haar hand; ze rekte haar hoofd, luisterde.
De verpleegster keek wat geraakt.
‘Ja.... ja!’ Beneden had ze stemmen gehoord; ‘och, zuster, zou u dan niet even
willen zien of Alie alles goed.... U weet wel het, hè?’
Zuster stond al.... Ze wil me zeker weghebben, dacht zij bitter. Door een zijdeur
verdween ze.
Stappen en stemmen kwamen de trap op.
Rie lag doodstil, wachtend. Haar hart bonsde....
....Wat scheelde haar toch....; was ze bang?....
‘Hier is 'et,’ klonk, vreemd dichtbij opeens, de donkere stem van Jan. Deur week
open.
‘....Zou ik dadelijk iets zeggen....,’ dacht zij nog; ‘....nee, maar niet....’ Ze trok haar
mond glimlachend.
De moeder kwam het eerst binnen. Een min menschje, in de krapzwarte japon....
Dan de grove, slobberig gekleede vader.
Ze stonden even; het ziekvertrek-schemerige scheen wat verlegen te maken. Maar
Jan, die kalm de deur had gesloten, duwde háár naar voor....
Rie stak al een wit handje uit.
‘Dag moeder!....’
‘....Dag me kind....’ De oude stem beefde.... Heel voorzichtig werd de
schoondochter gekust, en even deed Rie haar lippen tegen een rimpelige wang.
‘Ouwe leuter, leit*) main d'r nou er 's bai!’ trok, gekkend, de Graaf zijn vrouw
achteruit.

*) laat.
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....God...., hij zal me toch geen zoen geven, dacht Rie, doodsbang, rillend bij het idee
alleen....
Hij drukte enkel haar hand, streelde die even, onbeholpen. ‘Dag maidje!....’
‘Vader....’
Zij keek naar Jan; hij knikte haar dadelijk innig toe....; het gaf haar een heel voldaan
gevoel.
‘Kaik!’ trad moeder haar man opzij, ‘hier, me kind, uit ons aigen tuin!’
Rie nam het bouketje aan. ‘Ach.... wat aardig!.... dank u wel, hoor!’ Nee maar,
wat een verzameling, bespotte zij in stilte de bloemetjes..; er waren margarieten,
afrikanen, goudsbloemen, muurbloemen...., broederlijk bijeen.
‘En hoe is 'et er nou mei?’ vroeg moeder, ‘gezond nagal?’
‘O, dat gaat best; ja....’
‘Zoo!’
‘Ze heeft zich flink gehouden,’ zei Jan, ‘we mogen dankbaar zijn.’
‘Dàt is zoo, me jong,’ knikte vader ernstig.
‘Kom; zullen we dan nu eerst maar even naar 't kleintje gaan?....’, stapte Jan in de
richting van een deur.
‘Ja!’ gretigde moeder, hem op de hielen volgend.
‘Jan, denk j'er aan, ze slaapt?’ waarschuwde Rie.
‘Maar natuurlijk, vrouwtje!’
Geruischloos draaide de deurknop....; zij gingen het halfdonkere kamertje binnen.
Jan sloop naar de, in een hoek staande, wieg, luisterde. Dan sloeg hij een van de
zijig-witte gordijnen op en wenkte, met een glimlach, daarna vinger op de lippen
drukkend.
Zij kwamen teen-loopend; zwijgend.... ademloos,....blikten de grootouders naar
een klein, blank-rond kopje....; uit het roode, even geopende mondje, suisde een
ademgeluidje....; de oogjes, langwimperig, lagen toe....; en het blonde haar kruivelde
tot korte krulletjes....
‘Nô....’ fluisterde eindelijk de vrouw.
De boer huilde stil in het donker.
‘Dà 's nu onze kleine Rie!’ zei Jan vroolijk....
Zijn moeder schokkerde heur hoofd omhoog; star keken haar oogen....; ‘maar....
maar,’ piepte het uit haar keel. Opeens begon ze gedempt, met telkens schorrig-hooge
giertjes, te huilen....
Jan stond vertwijfeld....
‘Maar moeder.... toe.... moèder!.... Wat is er nu toch?’ Het werd erger, krijschend;
de hand die hij op heur schouder legde, sloeg ze van zich; haar armen woedden,
hoekig-bewegend....; traan na traan droop uit haar oogen.
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Plots was de vader, zwaar ademhijgend, vlak voor Jan. Hij schrok van dat
norsch-dreigend gelaat, donkerrood, met blikkerig wit erin van de oogen, zag de
machtige vuisten, schuddend naast het breede lijf.
‘Vraag jai dat nag....’ grommelde het onder uit den keel; en hooger, klem op ieder
woord: ‘vraag jai dat nag?.... Hei!?’
Jan stapte achteruit, ontzet.
Er broeide iets vreeselijks.
‘Godverdomme!....’ barstte de ziedende man los, ‘lammeling!.... lilleke.... lilleke....’
‘Maar in godsnaam..... denk aan..... u maakt schandaal!’ hijgde Jan.
‘Kà-me niet dondere!.... waarom skreeuwt je moeder?! Hé?! Waarom toch.... Ha!’
- Een smalenden lach - ‘Ha!... Rrie... 't is de klucht.... Rrie!’
Hij snerpte het uit.
Jan begreep nu. Hij liet zijn hoofd zakken, rampzalig, voelde zich alleen zóón nog,
tegenover zijn vader, niet meer de hooger staande.
‘Hew-we déérvoor voor je slaafd en ploeterd?.... hew-we je déérvoor leere
leiten?!.... Was van main part boer worren! Ja! Boer!....’
Het kindje begon te huilen.
De pleegzuster - zij had geruimen tijd achter de deur gestaan, een paar maal
vruchteloos geklopt, terwijl mevrouw...., die haar half bezwijmd van angst had
geroepen...., maar smeekte: ‘Ga er alstublieft in!.. oh alstublieft!’ - kwam binnen....;
er was opeens niets als het jankerig huilen der oude vrouw, en kinderschreien....
Verward stamelde zuster, die de deur openliet, van: ‘Het kindje’ en ‘moet slapen’;
snel liep ze naar de wieg.
‘Kom vrouw’...., vreemd klonk de stem nu, zonder woede; ‘we gane maar....’
Hij vatte haar arm; willoos liet zij zich voeren; zij liep in verdooving.
Jan kon niets zeggen. Hij wist zijn machteloosheid, voelde zijn slappe beenen
achter hen gaan. - Maar als de vader was bij de deur die op corridor uitkwam, greep
hij hem bij een mouw, zijn hoofd plots koel, als na een dompeling in frisch water:
‘Wat wil u doen....; waar gaat u....’
‘Laa-me los!’ driftte de man weer, een elleboog stootend tegen Jan zijn borst, zóó,
dat hij bijna tuimelde. - Rie, weggedoken, begon toen klagelijk te huilen.
‘We gane!’
Zij waren al door de deur....
Jan deed een stap over den drempel.... ‘Laat mij.... dan tenminste....’
‘Je blaive deer, zeg ik je!’ beet zijn vader hem toe, een trillende
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arm strekkend. ‘Maak je vooral niet bezurregd!.... wai redde ons wel!’
‘Moeder....’ als een kind smeekte hij, steenend. Zij keek hem niet aan.
Toen ze de breede trap afgingen, moest Jan zijn hoofd, dat weer woog lijk lood,
leunen aan den muur. Hij luisterde roerloos, hoorde hun stappen klinken door de
hall...., vaders stem in de vestibule met Rika's hoog geluid...., dan, na stilte.... het
dichtslaan van de voordeur.
Hij bleef staan....; zuchten rezen onder uit zijn borst, aâmden zwaar uit.
‘Jan!.... Jan!’ schrilde Rie haar snikkende stem. Moeilijk tilde hij het hoofd....,
keerde, steunend als een oude man, naar de slaapkamer.
Toen zijn doffe oogen haar zagen, droef, roodbehuild, doorgolfde een mengeling
van hevig meelij en liefde z'n lijf. Het leek of alle zwaarte viel.
‘Lieveling!... Mijn lieveling...; stil maar kindje... stil!...’ Hij vlijde zijn armen om
de smalle schouders; zijn mond zocht haar weeke lippen.
Zij kalmeerde. Ze waren wèg! wist ze nu helder; en diep-in-zich voelde zij
blijdschap.
‘Maar hoe kwam het toch eig'lijk, Jan....’, vroeg ze; ‘waar was 'et om?’
Hij zweeg.
‘Jan? Jongen?’
‘....Omdat....’ zijn stem stokte, hij moest slikken, ‘omdat.... het kindje.... niet naar
mijn moeder vernoemd was....’ Hij lachte akelig; tranen braken uit zijn oogen.
Zij trok zijn hoofd aan haar borst, streek over het ruige haar.
‘We hebben er niet eens aan gedacht, hè?’
‘Nhee....’ - Ik wel, wist hij pijnlijk.
‘God.. hoe héét je moeder ook?....’
‘....Pietertje....’
‘Piètertje!’.... Zij hield de rest in.
's Avonds - Rie, uitgeput van vermoeinis, was in slaap gevallen - vond Jan op het
vestibuletafeltje een pakje Hij herinnerde zich dat zijn vader het had neergelegd.
Met aarzelige vingers opende hij.... keek....; het waren kleine, vergeelde jurkjes
en schortjes, die hijzelf eens had gedragen....
Zijn oogen staarden.... staarden.... tot er warme tranen kwamen druppen.... langs
zijn handen.... op de kleertjes; en hij lei voorzichtig, of het breekbaars bevatte, het
pakje weer neer....
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Van Anne-Mieke,
door Lode Zielens.
GUUSTJE.... Guust.... Guust....
Evelinneke staat daar voor dien grooten, rieten leunstoel waarin kozijn Guust een
dutje doet. Haar bloemig gezicht is vinnig rood geworden van kwaadheid; de oogjes
staan groot-boos en de bollende vuistjes duwen en stompen tegen Guustje's bloote
kuit....
Buiten, rondom het huis en overal straalt het zonnegeweld in vollen bloeitijd.
Toch, door de gordijnen, voor de glanzende vensterramen gespannen, valt het licht
in de kamer als door een zeef en getemperd spreidt het zich uit, de geheele ruimte
rond. Aldus, veilig in koele schaduw, staat daar de groote leunstoel, waarin Guust
te slapen ligt. Met toeë oogen, open mond en blazenden asem, lang gestrekt, - iemand
die het bestaan van de wereld vergeten heeft - ligt hij daar en slaapt; hoe nicht
Evelinneke ook schudt en boos met haar voetje stampt.
- Guustje, Anne-Mieke is dood.... Ge moet komen zulle Hé, tante Lowies, hij moet
komen als Anne-Mieke dood is.... Toe, zijt nu niet flauw, Guustje.... 'k speel nooit
meer met U....
Swenst is Evelinneke omhoog geklauterd in den stoel en wringt en nijpt Guustje's
neus overendweer. Tot Guustje met een kres van pijn ontwaakt en zijn oogen groot
worden van verbazen. Wie stoorde? Hij droomde zoo schoon van een gouden haan.
En even lacht Evelinneke met vreugdigen lach als zij in dat leuk-verwonderd gezicht
van Guustje blikt. Maar algouwkens overvalt haar een zoo groote droefheid! En met
treurige stem zegt zij:
- Guustje, Anne-Mieke, ons dochterken, is dood.... Verstaat gij dat niet? Ze was
al zoolang ziek.... kom eens mee.... Maar kom dan toch. Och arme, ze was zoo braaf....
En Evelinneke trekt het niet begrijpende Guustje uit den stoel en brengt hem naar
de andere kamer, waar Anne-Mieke, de pop, dood ligt. Beklast van dat zomer-zonne
gestraal staat daar de kamer als een schrijn van licht. Door het open venster komt
het ruiselen van boomen als fijne muziek binnengeregend en daar ligt het verre,
blauwige land met korenplekken, velden, hoeven, mastbossen, al die schoonheden
der natuur, waarover de zon kermis viert.
In een hoek, midden al den kinderrommel, op een poppenwagentje, het lijfje onder
witte lappen gedoken, maar het roode gezichtje, omkranst van 't zwarte haar, rondekes
oogen en streepjesmond.... een poppenhoofd, ligt daar Anne-Mieke.... dood.
En stapje voor stapje komt Evelin met Guust aan haar hand nader en nader. Heel
eerbiedig.
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- Ziet ge, Anne-Mieke is dood.
- Ja knikt Guust wezenloos.
- Haar oogen staan nog open.
- Hoe zij ons aanziet.
- Mijn arm lief kindeken.... ze was zoo braaf.
En Evelin doet of zij weent en spreekt met bedrukte stem.
- Kus ze maar eens Guustje. Zij is gestorven swenst gij sliep.... En dreigend
vermaant haar vingerken....
- Als ik geweten had.... verontschuldigt Guustje. Even twijfelt hij wel. Niet waar,
zóó heeft hij immers altijd Anne-Mieke gekend? Het is maar een spelletje?
- Zie, zij lacht nog.... Is zij wel dood, vraagt hij zacht.
- Zij is gestorven wijl gij sliep, ik was er bij.... van de roode koorts, zegt zij zeer
ernstig en kijkt met langen blik in Guustje zijn oogenpaar.
- O.... zij is dood, begrijpt Guustje thans....
- Och.... En Evelin wendt het hoofd en haalt haar schouders op: wat zijn jongens
slecht van begrijpen. Almeteen is daar iemand beginnen te zingen. Evelin's moeder.
Ongehoord! O, zeggen ze allebei en kijken elkaar aan. Zingen als Anne-Mieke dood
is! Met verontwaardigde stappen beent Evelin naar moeder toe en speelt danig op.
Moeder zal zwijgen.
- Wij moeten ze begraven.... zegt Guustje aarzelend....
- Ja, antwoordt zij met diepen zucht.
- Waar?
- In den hof?
- Neë. In de weide achter Driessens-hut.... heel ver.... dan weten wij het maar
alleen.... van avond.
- Aa jaa.... van avond. En Evelin trippelt met haar voetjes en kletst in haar pollen.
In haar wezen komt een glimlach monkelen. Zoo iets ongewoons ook....
- En het aan niemand zeggen....
- Aan niemand....
- Ik zal haar het schoonste kleed aandoen.... Arm Anne-Mieke zijt ge nu dood?
- Wij zullen bloemen plukken voor haar graf.... Evelinneke en Guustje geven elkaar
de hand, wandelen kamer in en kamer uit - ze hebben elkaar zooveel te zeggen, tot
ze ten leste, moe, allebei in den stoel klaferen en daar gaan liggen.... slapen.
Guustje is met zijn Moeder - Tante Lowies - al acht dagen op bezoek bij de ouders
van Evelinneken, die te Meerhout dat schoone landhuisje ‘'t Eglantierke’ bewonen.
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Guustje en Evelinneke zijn beiden amperkens zes jaar oud. De eerste dag van zijn
verblijf vertelde Guustje van de wonderen die hij in de stad kende; van de trams, van
de auto's, van de foor, van den toren en de Schelde en dan van zijn rijwieltje, vooral
van zijn rijwieltje.
Evelinneke luisterde aandachtig en toonde hem haar pop Anne Mieke;- waarvan
hij vader werd, haar winkeltje, haar poppenwagentje. Op de wandeling verklaarde
zij hem wat een mastenboom, een eik en een veld was, wees een wegvluchtend konijn,
leerde hem bremmers plukken en och, nog zooveel dingen die hij niet wist en waarvan
hij nooit gehoord had, noch het bestaan vermoedde. Alzoo, met hun beider kennis
en wetenschap bijeen te brengen, met het nieuwe en ongekende dat elk elkaar gaf
werden zij beste kameraadjes. In de stad een beetje eenzaam bloeide hun samenspel
tot een blijde Lente voor hem open. En dan, welk ongeweten spelen Evelinneke niet
bedacht....! Daarbij, het was ook zoo schoon hier met al die bosschen en velden, waar
zij hem inbracht als zij, zonder dat 't van iemand geweten was konden wegritselen,
thuis. Aldus schoof de eene dag na de andere voorbij in schoone heerlijkheid. Tot
Anne-Mieke stierf.
Hand in hand gaan zij daar nu, Guustje en Evelinneke en hun klompende blokskens
wolken 't stof van de wegen op. Tegen haar hart geprengd draagt Evelinneke
Anne-Mieke. Guustje heeft een schupje bij. Ze gaan daar zoo maar en zeggen geen
enkel woordje. De weg is ook zoo lastig om gaan en zoo lang. Daarbij, brengen zij
Anne-Mieke niet naar 't Kerkeputteken?
Evelinneke heeft een purper kleedje aangedaan en Guustje is in witte blouse. Dat
kleurt zoo prachtig in dat gelig licht waarmee de groote, dalende zon hun zoo kleine
figuurkens omglanst.
De groote reuzenboomen langsheen den weg ruischen zwaar en de blâren van de
berkeboomen - die met hun wit-zilveren bast alhier, aldaar uit een plekje purpere
heide oprijzen - trillen fijntjes, 't Koren ritselt wiegewagend en de jong opgestane
wind siddert er strooiïg door.
Van uit de witte huizekens en hoeven, achter zonnige hagen gedoken, gerucht
soms eenig menschengedoe. Daar meumelt een geit, daar kraait kanteklaar.. 't Is zoo
stil anders.
De verte van het om en ommige, stijgende en dalende land maakt de kinderkens
klein en schamel. En verder, en almaardoor wijder gaan zij, hand in hand.
Guustje en Evelinneke zijn daar het dennenboschje achter Driessens' hut doorgegaan
en hier nu, op deze uitgelezen plek, omdoezeld van blauw en purperen nevel, aan
dezen schoonen boom waar een waaier van goud
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tusschen de blaren-takken hangt - zal Anne-Mieke begraven worden. Hier zweeft
harsgeur in de lucht en brommen - als een volle zee - de dennen; de dennen die daar
zoo wijd in eindelooze gangen gerijd te groeien staan en tegen 't geloover van hun
purpere, schilferende stammen roode zonneplekken hebben.
Hier komen konijntjes en hazen in schoone argeloosheid gastreeren en tegen den
heuvelenden grond geklommen bloemt het heidekruid in kleuren-overdadigheid.
Bieën hommeien en dommelen, duiven kirren en roekoeën en waar 't beekje zwatelt
ijveren ernstig de muggen, Er leven wel duizend verborgen geruchten.
Toch hebben Guustje en Evelinneke geen bang. Waarom ook?
Even staan zij daar met hun hoofdje gebogen en denken na. Dan gaat Evelinneke
bloemkens garen en Guustje delft een kuiltje.
- Nu wordt ze begraven.... zegt zij ten laatste....
- Zooals gij wilt.... Evelinneke.
Evelinneke houdt Anne-Mieke tegen haar lijfje geklemd, ziet ze aan met lange
blikken en peinst. Dan zegt ze langzaam, pruilend:
- Als gij nu naar de stad zult gaan.... dan.... dan heb ik niets meer....
- Jawel, Evelin....
- Arm Anne-Mieke. Zij is nooit stout geweest....
- Neen....
- Mama moet mij nu een ander geven, een ander Anne-Mieke....
- Of Sint Niklaas.
- Zoolang wachten? O, met de kermis....
- O ja....
- Wij hebben geenen doktoor gehad om ze te genezen.
- Neen, stelt Guust thans ook vast....
Evelinneke ziet veelzeggend Guustje aan en knikt zeer ernstig.
- Zie de wel.... Dag Anne-Mieke, mijn dotterke, dag wijs kindje.... dag.... kom,
nog eerst een kus....
- Kan ik ze niet genezen.... vraagt weifelend Guustje....
- Gij sliep wijl zij stierf.... maakt zij hem een verwijt. En treurigjes, treurigjes
strooit zij bloemen in het gegraven kuiltje.
- 't Is zonde voor haar schoon kleêren, wil Guust nog weerhouden.
- Dag Anne-Mieke.... 'k zal U nooit vergeten....
En zij zelf legt, met aangedane, hand poppeschat in het grafje. Aarzelend, aarzelend
en dralend rijft Guustje wat zand eerst over de voetjes, dan het lijfje tot ten leste
Anne-Mieke nog enkel met den kop daar ongedekt ligt. De bollekensoogen, dat lijntje
mond in 't roode gezichtje staren Guustje en Evelinneke aan.... met poppenwijsheid.
- Maar Guustje, zóó zullen andere kinderen haar vinden.... En

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

423
Evelin zelve dabt dan, voorzichtig toch, zand over Anne-Mieke haar hoofd, tot
Anne-Mieke geheel begraven is.
Swenst is daar een vogel op een tak boven hun hoofden gewipt, hippelt op en af,
laat 't twijgje buigen en tuurt overmoedig 't kindergedoe af. En daar gorgelt hij dan
met veel in- en uithaal van lang gerokken, lang-getrokken, borrelende klanken, fulpig,
en 't wordt een liedeke van fluweel. Guustje en Evelinneke hooren den spotter wel
en kijken boos toe. En zoetekens klokt 't dingetje op 't rijsje zijn wijsje ten enden uit,
totokt en vedelt uit volle hart zijn goedige luim. Kwaad geworden klopt Guustje ten
leste in zijn pollen.... Jan Pleizier fladdert met veel vedergerucht op.... maar 't snatertje
tatertje, rusteloos en vol vuur tokkelt met schoon geluid dat deuntje aan den overkant
voort en stoort zich niet aan hen.
Guustje plant nu nog een tuiltje heidekruid - om Anne-Mieke weer te vinden en
triestig gaan zij dan. Evelinneke heeft Anne-Mieke verloren en Guustje is aangedaan
wijl Evelinneke zoo treurig schijnt.
En alles is en staat nu toch zoo rustig in vrede gesopt. De dennen laten een stil
orgelspel genieten en 't koren groeit ziender-oogen. Goedheid en schoonheid dauwen
over 't land en 't wordt een Land der Hemelen.
De zon gaat zeker en zeker naar de andere wereld, maar zet de lucht nog vol warm
rood en andere schoone kleuren. Deze dag ligt op sterven. Reeds loert behoedzaam
de maan in de takken der boomen en in de kruinen wacht het duister om in te treden.
Daar spiest de zwarte avond-vogel....
- Als ik in de stad ben zal ik U een schoone pop koopen Evelinneke.... troost
Guustje.
- Jaa? Een groote? En Evelin ziet verheugd op, lacht alreeds.
- Zóó groot.. Die breng ik dan meê als ik nog eens kom.
- Maar gauw komen hé Guustje....
- Een die kan spreken, bluft hij.
- Jaa? is zij verwonderd....
- Dan zullen wij ze Irène noemen....
- Of Marguérite....
- Irène is schooner....
- Neen wel Guustje. Weet ge.... Maria.
- Ja, Maria....
Een poosje zwijgen ze. Ze overwegen.
- Nu is het zoo warm niet meer.... Het wordt koel, zegt Guustje ‘groot’.
En daar begint nu Evelinneke zonder ophouden noch uitblazen te vertellen dat ze
Maria zal leeren, koken, kuischen, lezen ook al, dat zij er goed zal voor zorgen, dat
Maria moet braaf zijn, haar niet te veel last
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en zorg aandoen.... Anne-Mieke was nu en dan wel eens stout!.... En och, nog zooveel
dingen meer die nu in haar hoofdje beginnen te woelen....
Lupienen-velden geuren, kleuren als een palet. Hier en ginder zet een krekel zijn
sjirpel gedoe in....
Deze dag is dood. De avond is gevallen. De maan is tot een oranje appel gewassen
en sterren-droppelen komen zich op 't blauwe hemelfloers vastprikken.
Lichten worden ontstoken en pinken Guustje en Evelinneke zoo vriendelijk uit
vriendelijke huisjes tegen. De menschen zeggen ‘goeden avond’.
Op deze baan, die een weg naar den Hemel schijnt te zijn, treden Guustje en
Evelinneke, zonder vare.... En de maan treedt met hen mee.
Het wordt geheel duister....
Evelinneke's moeder staat met de lamp in de hofpoort - 't geel en rood licht valt als
een breed crescendoteeken de alommige duisternis in - en tuurt, tuurt naar alle kanten.
Als daar eindelijk Evelinneke en Guustje aantreden laat zij een kreet van vreugde,
zet de lamp neer en komt hen tegen geloopen.
- Kinderkens.... kinderkens.... juicht moeder in blijde verwarring.... Waar zijt gij
toch gebleven? Zoo laat en zoo alleen? Tante Lowies is ook al gaan zoeken.
Moeder buigt zich, neemt ze een voor een op - wat wegen ze zwaar t en daar
krijgen ze nu meteen een zoen. Hé, waarom valt daar nu een traan op moeders wang
en waarom is zij toch zóo uitgelaten blij?
Guustje en Evelinneke staan daar bedremmeld, wat gebeurt er toch....?
- En waar zijt ge geweest? Waarom lacht moeder nu zoo? Wat te zeggen? Even
zien zij elkaar aan. Evelin schudt haar lijfje en verfrommelt den zoom van haar kleed.
- Wij zijn naar de.... Moorkens gaan zoeken.... zegt Evelinneke met bedrukt gelaat.
- Wat? lacht moeder. Vader heeft gisteravond van de Moorkens verteld....
- Wij zijn heel ver geweest, tante Marie, tot aan de grens haast, zegt Guustje nu,
en zijn vingerken wijst en toogt waar ze geweest zijn.
Van Anne-Mieke geen woord zeggen. Niemand mag dat weten.... Ook, moeder
kon wel eens boos worden...! Maar moeder vraagt niet meer: ze is zoo gelukkig nu....
Juist komt daar ook tante Lowies t'enden asem aangeloopen.
Ook zij zoent Guustje en Evelinneke, ook zij is zoo bewogen en weent.... maar
dreigt toch tusschendoor met den kelder waarin ratten en muizen zitten, die stoute
kinderen aan de beenen komen bijten.
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- Zij zijn naar de Moorkens gaan zoeken, vertelt lachend Evelin's moeder. Evelin
wordt daar almeteens heel boos om....
Gelukkig, daar is voor hen een schoteltje kersen bewaard en hoe ziet Evelinneke
haar moeder nu zoo ineens weer geerne!
Dan moeten Guustje en Evelinneke te bed.
Een poosje liggen zij nog wakker en praten met elkaar over dat groote geheim, dat
hunne zieltjes weten en dat niemand kent.
Evelinneke kan maar niet zwijgen. Niet waar, Anne-Mieke is nu zoo ver van huis
en ligt ginder, zoo heel alleen, onder dien schoonen boom, waarboven de Hemel zijn
onmetelijkheid spant. Anders sliep Anne-Mieke bij Moeke Evelin.... Nu daar heel
alleen in 't veld....
- Weet ge, Guustje, als Maria komt zal ik met Maria er henen wandelen en zeggen:
Maria, hier ligt Anne-Mieke.... Ik zou morgen eens willen gaan kijken hoe zij er
uitziet.... Ze zal wel zwart zien.... Denkt gij het ook niet Guustje....
Maar Guustje slaapt alweer.... ‘Sakkerdeboere’ vloekt Evelin.... En ey, zoo vlug
springt zij uit haar bedje en behoedzaam gaat zij naar Guustje toe. In haar lang, wit
japonneke is zij als een engeltje. Even loert zij in de groote kamer, waar moeder
slaapt, moeder die nog met tante Lowies in de keuken te babbelen zit....
Hoe zij ook aan Guustje's arm schudt en trekt, Guustje verroert niet en blijft met
zijn hoofd naar den muur gewend.... slapen.
- Flauwe jongen.... Och, ik zal hem maar laten betijen, peinst ze grootmoedig....
En voorzichtigjes, op haar teentjes, glijdt zij terug over den vloer, die met
maan-licht zilver bestikt is.
Ha, daar is het venster, dat met zijn open ramen een spiegel lijkt. Waarom zal zij
er niet eens door loeren?
Uren en uren ziet zij ver. Ginder ergens, ginder ligt nu Anne-Mieke. Als Guustje
nu niet sliep, zij zou het hem toonen....
In de diep-blauwe lucht, waarin sterren hun bogen en lijnen trekken, hangt de
maan als een witte chrysant en strooit klaren vrede over het land dat daar ver, roerloos
en open ligt als een boek.... Zilver belicht is de kamer en klaar geteekend staan daar
al de dingen....
Op Evelin's witte kleedje vloeien er fonkelende droppelen blauw en purper licht.
Alles, dat in den dag zoo eindeloos verre lijkt is nu vlak onder haar bereik. Witte
huttekens en donkere hoeven, zwarte bosschen en gele korenvlakken, liggen daar
voor 't grijpen als een schoon stuk speelgoed.
En och, het is nu toch wel spijtig dat Anne-Mieke zoo ver en zoo wijd is, thans.
Evelinne staat daar nu zoo heel alleen, zoo eenzaam. Guustje
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slaapt almaar.... Daar komt in haar oogskens nu ook slaap hangen - hoe klein ze
worden - daar moet ze nu ook al geeuwen; ze rekt zich, spreidt de armen als een
kwâjongen.... als zij op den trap gestommel hoort vlindert zij ras-ras te bed.... en dra
heeft Jan Vaak haar oogen toegelijmd....
Guustje en Evelinneke....
De leeljen en rozen en bloemen allerhande uit vaders tuin zalven met heerlijke
geuren.... 't Lijkt wel of er daar een feest in den hof gehouden wordt want uit zoo
vele geurschalen stijgen er van alle fijne reuken omhoog, tot in de met maneglans
bestraalde kamer waar Guustje en Evelinneke slapen.... En midden 't getak van den
acacia - bloemen als witte druiventrossen - die daar te groeien en te bloeien staat,
heeft zich de nachtegaal zoete gezet - alsof hij het zingende hart van den boom ware
- en in de zwijgende avondstilte klinkt er zijn perelend lied.... Na een poosje houdt
hij even op, om den nagalm van zijn eigen voois te hooren en om te weten of hij nog
de maat houdt en juist van toon is.... Maar dan stijgen en zijgen weer die klare, heldere
klankebellen, dan trilt, spettert en kettert, joelt en jubelt, jeunt en deunt weer op dat
schallende vuurwerk van muziek. De Hemel is op aarde nu en de aarde in den Hemel.
En daar, in de hoeken van de glanzende kamer - de nachtegaal tuureluurt onder 't
venster - wacht een heerlijke droom voor Evelineke....
Een droom van Haarzélf, van Guustje, van dat doode Anne-Mieke en 't komende
Mariake.
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Kroniek.
Boekbespreking.
P.H. van Moerkerken, Het Demonise Eiland (De Gedachte der tijden V),
Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, zonder jaartal.
Viel de vierde roman, in Van Moerkerken's serie, min of meer in drie romannetjes
uiteen, dezen vijfden zou men kunnen onderverdeelen in een retrospectief-lyrisch
en een actief-verhalend gedeelte. De grens valt bijna precies in het midden. Tot aan
Hoofdstuk XII niet veel anders dan visionaire vertelsels uit de historie van Parijs,
waarop Floris Merel, de schilder, zijn ‘inspiratrice’ Françoise Normand - naar onze
bescheiden meening op niet zeer gelegen oogenblikken - onthaalt; daarná een beeld
van Parijs tijdens den oorlog met Pruisen, de Commune, en iets dat op avonturen
van den hoofdpersoon lijkt, ofschoon ik eigenlijk niet getuigen kan, dat gezegde
schilder en hoofdpersoon ook in dit gedeelte veel anders doet dan rondkuieren en kijken.... Maar om hem heen gebeurt thans des te meer!
Merel, moet men weten, schildert in die jaren 1867-1870 aan een groote compositie,
een soort allegorische voorstelling van de geschiedenis der stad Parijs, en de lezer
denkt daarbij onwillekeurig telkens aan.... den schrijver van Moerkerken zelf, en zijn
Gedachte der Tijden. Ik althans beken bij de hier volgende passage dien schrijver
vóór mij gezien en zijn woorden als een eigen verzuchting gehoord te hebben.
(blz. 100). ‘Toch ook vreesde hij het weten der omringende werkelijkheid. Want
al stond zijn groote kompositie nu gereed in haren bouw; al was hij zeker van de
beteekenis der onderdelen; het geheel als een enkel vizioen van eeuwen te blijven
zien en te kunnen herscheppen zou nog eisen maanden lange spanning van zijn kracht,
een moeilijk vertoeven op de eenzame hoogte der inspiratie’.
Een begrijpelijke verzuchting.... Toch begon juist bij diezelfde bladzij Van
Moerkerkens boek pas goed voor mij te leven!
Dat eerste gedeelte, die gevaarlijke ‘rendez-vous’ met Made Normand, waarbij
onze Floris telkens onmiddellijk aan zijn visionair-historische colleges begint.... ik
moet toegeven, hij doceert voortreffelijk, zeer welsprekend en gedocumenteerd!....
maar, nu ja, juist daaróm, zou ik zeggen. Gewoonlijk zijn jonge menschen nu niet
zoo voorbeeldig welsprekend, en in de historie verdiept, als zij hun gesluierde....
inspiratrices ontmoeten, in de herfstschemering, op den Pont Neuf....
Maar 't is waar, Françoise Normand blijkt een leergierige en
romantisch-geëxalteerde dame, en Van Moerkerken's neiging ging ditmaal ook weer
eens geheel dien kant op, en niet dien van zijn.... alter ego, den ironischen en
geestigen.... Twee zoo verschillende ego's harmonisch te
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verbinden zou het hem ooit geheel gelukken? Mogelijk moét het zijn! Anders bestond
er geen Van Moerkerken.
H.R.

Bep Pysan, Jan Utenham, historische roman uit den tijd van David van
Bourgondië, Rotterdam, Nijgh en van Ditmar, 1923.
Een paar jaar geleden werd door bovengenoemde uitgevers een prijsvraag
uitgeschreven voor een historischen roman. Als jury traden op: Ary Prins, Dr. P.H.
van Moerkerken en Dirk Coster. De eerste en de tweede prijs werden niet uitgereikt,
wel twee derde. Bovendien kreeg Bep Pysan, met dit verhaal van Utenham, een
soort.... aanmoedigingsprijsje.....
Deze uitslag bewees een keer te meer de ondoelmatigheid van prijsvragen tot het
verkrijgen van iets goeds op litterair gebied. Laten uitgevers hun werkkracht en hun
kapitaal toch liever bewaren voor de exploitatie van werken, die uit de eigen aandrift
van schrijvers en schrijfsters zijn ontstaan. Met prijsvragen wordt slechts de
boekenfabricatie, nooit de schoonheid bevorderd. Men zie nu maar weer dit
romannetje. O, er is wel wat aardigs in; de schrijfster geeft blijk te kunnen vertellen,
en dat is misschien al veel! Maar wie een goeden h i s t o r i s c h e n roman wil
schrijven, moet toch in de eerste plaats een goeden r o m a n kunnen schrijven en wie
een goeden roman schrijven wil, moet.... iets te zeggen hebben over het leven. Iets
eigens en op een eigen toon. Hiervan nu is bij Bep Pysan nog geen sprake. Als zij
op dreef raakt - niet meer aan litteratuur en aan prijsvragen denkt misschien? - schrijft
zij wel aardig, maar op andere plaatsen.... ik weet het niet, maar het lijkt nu en dan
waarachtig of zij een poging gedaan heeft den stijl van Ary Prins zelf te.... imiteeren.
Daar zijn zoo van die teekenen in woordvoeging en rhythme....Och, heere, heere!
En dan intusschen dingen schijven als hier op bladzij 5 (eerste van het verhaal):....
‘en lachende roode lippen waartusschen gave scherpe tanden flikkerden’. Zág Bep
Pysan, in haar verbeelding, dat die flikkerende tanden niet alleen gaaf, maar ook
scherp waren? Let ook op het rhythme, maar op den leelijken klank tevens, in deze
zinnetjes van bl. 7:
‘Dat nu zoo wondervreemde gebouw was het stamhuis der Utenhams, waar ook
heer Jan geboren was als jongre zoon .Nu was het eigendom van Frederik Utenham,
oomzegger van heer Jan, die tevens was zijn leenheer, want Bottenstein, de kleine
heerlijkheid die heer Jan bezat, daarmee was hij beleend door Frederik en jaarlijks
moest hij verschijnen voor z'n leenheer om hem als heergewaad te brengen een roode
sperwer.’
Wat was was was éér was was was? Een kleine heerlijkheid bezitten wij nog niet
in het werk van Bep Pysan. Maar wat niet is kan worden, en als deze schrijfster haar
hebbelijkheden wil afkeren, en dan intens haar eigen, onhistorisch leven leven, en
groeien in de diepte.... wie weet, schenkt zij ons dan nog eenmaal een werkelijk
goeden historischen roman, zooals wij
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er, volgens de heeren Nijgh en van Ditmar, nog lang niet genoeg hebben. En 't is
waar, van het goede hebben wij nóóit genoeg.
H.R.

Antoon Thiry, De Droomer. Amst., Mij. v. Goede en Goedk. Lect., 1923.
De bijzondere, eigenlijk broze bekoring van een episch-lyrisch kunstwerk - zou deze
niet berusten op den strijd dien deze twee elementen, het epische en het lyrische,
binnen de grenzen van het kunstwerk voeren? En bepaalt niet de mate van bekoring,
door het werk op den lezer uitgeoefend, tevens de mate van talent, in den schepper
van het werk aanwezig? Misschien meteen ook den aard van zijn temperament?
Is dit zoo, dan is stellig, om zijn boek D e D r o o m e r , Antoon Thiry als een fijn
opmerkenswaard talent te begroeten. Hier is - in een boek van drie afdeelingen, elk
van vier hoofdstukken, onder een titel, die het werk wel héél goed karakteriseert,
een bijzonder werk, feitelijk meer studie en stemming dan verhaal, geboden, want
bovenal: droom! Schoone stemmingsvolle verbeelding, die, op de wijze als hier
geschiedt aan den lezer voorgedragen, niet de gedachte wekt aan een toevalligen
luim van den kunstenaar, maar aan eene Neiging, aan een Moeten, aan een uit
innerlijken drang juist zóó zich moeten uiten. Waardoor wij D e D r o o m e r dan
wel misschien mogen houden voor het boek van Thiry's hart.
Al de bovenbedoelde twaalf hoofdstukken van het boek - als in Pallieter - hebben
een eigen titel, doch kunnen niet worden beschouwd als zonder verband los naast
elkaar staande schetsen; zij vormen een verhaal, waarvan elk echter naar mijne
opvatting wel als een in-zich-afgeronde studie of stemming valt te beschouwen. Als
studie of stemming. Want eigenaardig, bij het herinneren blijkt dit, het verhaal, als
men ernaar grijpen wil, glipt door de vingers; en er blijft eene zachte bekoring. Een
bekoring van droom, die den lezer omwademt gelijk essence van geur, gewonnen
uit welriekende bloemen, doch kunstig verfijnd geboden in kristallen flacon.
Thiry's proza is van lyriek doordrongen zonder zich in het gevoelerige nochtans
te verliezen. In de beelding van dit brok Vlaamsch leven, in de verinnerlijking van
het wezen van dat leven, toont hij eene eigen kracht. En het voortreffelijk-beeldende
en verborgen-rhythmische wordt erin vervolmaakt door eene zeer fijne waarneming
van meer of minder geaccentueerde zielsbewegingen. Er is hier eene psychologie bijvoorbeeld in het hoofdstuk ‘Maneschijn’ - die, wijl onbestemde vage
lichamelijk-geeste-lijke gewaarwordingen opvangend, op eene eigenaardige en
geenszins gewone begaafdheid wijst; en Thiry, voor mijn gevoel, reeds thans plaatst
boven de op den langen duur onvruchtbare want doodloopende aperçuliteratuur van
den al te uitbundig gevierden Felix Timmermans.
Hier eene bladzijde van Thiry, uit het hoofdstuk ‘Liefde’:
‘Een verdwaald wolksken meidoornreuk door het windje langs
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den gevel uitgereepeld, deed Michiel verrast het hoofd omhoog heffen.
Hij snoof den geur gretig op, look lichtjes de oogen en kreeg toen al meteen het
aangenaam gevoel alsof hij in het paviljoentje zat tegenover het oude huisje....
Zijn hart sprong er van op en hij beefde aangedaan alsof het werkelijkheid was....
Daar boven, in het laaggezolderde gevelkamerken waar hij het witbegordijnde
bed staan wist, lag ze nu en sliep.
Dat beeld verteederde Michiel en hij peinsde eraan hoe goed het nu wezen moest
in het tuintje, onder den geurenden hagedoorn waar zij overdag zat te werken, daar
ongeweten en simpel als een kind van heur aanwezentheid te genieten.
Als hij er nu eens naar toeging....?
Michiel draaide luisterend het hoofd naar binnen. Het huis sliep. Op vaders kamer
was het stil en ook van bij Filomeen, die daarstraks nog luidop haar gebeden aan 't
lezen was, kwam niet het minste gerucht meer. Niemand zou er iets van weten als
hij het deed. Het huisje lag er eenzaam en ongezien, het vlietje was danig smal, en
ondiep zijn bed van steenen en zand, en 't zou er toch zóó goed zijn in dezen schoonen
nacht, 't Gedacht deed Michiel glimlachen en hij wandelde tot aan de deur.
Hij had de klink reeds in de hand toen er ineens het zachte, onduidelijke geruisch
eener verwijderde muziek voor het venster kwam hangen.... Het deed ontroerend aan
in den geurenden Meinacht’.
Dat, bij zooveel overgegevenheid aan klank en beeld, wij hier toch allerminst aan
manier denken, bewijst de geslaagdheid van het werk, en doet het ons aanvaarden
als voortkomende uit waarachtigen drang. Natuurlijk wil nu met het bovenstaande
allerminst beweerd zijn, dat Thiry in al de zaligheên van het louter stemmingsvolle
zich zou verliezen. Zoo is bijvoorbeeld het hoofdstuk ‘De Slag’ stellig aan te merken
als uit persoonlijk, want algemeen menschelijk, ervaren geboren. De beelding van
knapenschuchterheid en knapenreinheid, van Michiels omgang met de jongens en
met zijn verwanten, de dood van zijne jonge liefde... dat alles is goede realistische
kunst. En de romantiseerende gedachte van het eeuwig vergaan dat op elks levenspad
zijne schaduwen werpt, is volkomen aanvaardbaar verwerkt.
Hoe Thiry, na D e D r o o m e r , zich verder zal ontwikkelen, is nu eene vraag van
zeer groot belang geworden. Want reeds thans is hij een belangrijk en belangwekkend
talent. Dat wel eens met bijzonderen nadruk mag worden vermeld, nu August
Vermeylen goedgevonden heeft, in een boekje over Vlaamsche literatuur (‘Van
Gezelle tot Timmermans’) te spreken - o, zéér in het voorbijgaan! - van een ‘Frans’
Thiry, dien hij blijkbaar niet kent, evenmin als de overige reeds van Antoon Thiry
verschenen werken. Het is wonderlijk - bij zùlk eene vreugde over het talent van den

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

431
jongen Timmermans. Van wien hem nog steeds niet schijnt te zijn opgevallen, met
hoeveel plezierige animo deze auteur eene omvangrijke bagage van grofheden en
ondoorvoeldheden nog altijd verder mededraagt!
D.TH.J.

Martha de Vries, Mijn Kleuters, Met een voorrede van Prof. Dr. J.H.
Gunning, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1923.
De voorredes komen weer meer en meer in de mode. Nu, ik wil er niets tegen zeggen.
Een onbekend auteur heeft misschien wel iets aan zoo'n introductie bij het publiek
- vooral als de schrijver van de voorrede een autoriteit is.... Hinderlijk is het echter,
zooals ik in mijn vorige bespreking reeds opmerkte, wanneer er een onevenredigheid
bestaat tusschen de waarde van het boek en de lofzang der voorrede. Voorredes
behooren eigenlijk geen lofzangen te zijn. Zij moesten er zich toe beperken het nieuwe
werk bij de lezers in te leiden, d.w.z. bescheiden te wijzen op hetgeen de schrijver
met zijn werk bedoelde, iets ervan te verklaren, te verhelderen en in verband te
brengen met algemeene verschijnselen in de literatuur of in den geest van den tijd.
Ik acht het eenigszins onbescheiden den lezer van te voren een meening, een
waardebepaling op te dringen. Maar genoeg hierover.... Prof. Gunning acht het boekje
van Martha de Vries even aantrekkelijk en mooi, zoo niet mooier - als wat - op
hetzelfde gebied, Mevrouw Cohen de Vries ons gaf. Deze meening in zijn goed recht.
Maar wij kijken er wel eenigszins van op. Deze verhaaltjes, deze vriendelijke opstellen
kunnen, nòch wat psychologischen kijk, noch wat klank en kleur betreft, wedijveren
met ‘Kinderen uit mijn klas’ van Mevr. Cohen-de Vries. Hoe tintelen die van
fijn-vrouwelijk leven, van humor, liefde, van voorál bescheiden, doch overvloedige
liefde. Liefde heeft zoovele schakeeringen en niemand zal beweren, dat Martha de
Vries geen liefde bezit voor het werk dat zij met zooveel animo verricht - n.m. het
leiden van een kleuterschool, een bewaarschoolklasse - maar het is een veel minder
diepe, veel minder bescheiden, veel minder hevige liefde. Ach, de heer Gunning
heeft mij aan het vergelijken gemaakt! En het toeval wil dat juist datgene wat Martha
de Vries ontbreekt en wat anders misschien moeilijk onder woorden zou zijn te
brengen, te duidelijker opvalt - als men het vergelijkend plaatst nààst het werk van
eene die zonder te zijn een schrijfster van eminente gaven, toch met het betrekkelijk
eenvoudige materiaal dat haar ten dienste staat, iets treffends en liefelijks bracht.
Hoe zal ik het verschil nader omschrijven?
Mevr. Cohen-de Vries zág uit een moederlijke menschelijkheid - haar eigen ikheid
vloeide liefdevol over in de wezentjes waarmede zij dagelijks verkeerde - haar liefde
was niet meer iets waaraan zij dacht - zij léefde van die liefde en haar wezen dook
in die liefde onder, zoodat haar persoonlijkheid, die noodzakelijkerwijs in de verhalen
voortdurend een rol spelen
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moest, niets was dan een zeer heldere spiegel waarin al het gebeuren, uiterlijk en
innerlijk, zich zeer getrouw en teederlijk weerkaatste. En dáár waar zij wel verslag
geven moèst van haar handelen en ingrijpen, scheen het of haar stem schuchter werd,
want van haarzelve praten op een wijze of haar leiding iets bijzonders heeten moest
- dat stond haar tegen.
Deze eigenschap ontbreekt bij de zooveel jonger, zooveel naïver lijkende Martha
de Vries. Haar persoontje speelt een plezierige rol, het onderwijzeresje heeft behagen
in alles, in de kinderen, maar ook in zichzelve. Hoe knusjes, hoe paedagogisch, hoe
hartelijk gaat alles zijn gangetje; o ja, wij vinden het óók wel, dikwijls zijn wij het
er mee eens! Ook wil het mij voorkomen, dat de schrijfster wat vluchtig is heen
geloopen over het z.g. kindertaaltje, zij laat al haar kleuters op vrijwel dezelfde wijze
krom praten, maar de persoonlijke nuance is niet intuitief opgevangen of nauwkeurig
beluisterd. Het blijft een ‘à peu près.’
Hinderlijk is mij iets anders, dat ten nauwste in verband staat met de eigenschap
die ik reeds eerder aanroerde. Zie de titels eens, het is: mijn kleuters, Wim, mijn
kleine artist, Piet, mijn bengel. Daarin zit een zekere luchthartige inbezit-neming die
men in het dagelijksch leven waarschijnlijk niet kwalijk zou nemen, doch die - zoodra
zij zich vastlegt in een vorm van uitbeelding, een stoorend element beteekent.
Toch is dit werk weer te vriendelijk om er ernstig boos op te kunnen worden. Een
blijdschap om het jonge leven dat trappelt en schuimt, dat bloeit en groeit, komt in
ieder verhaal tot uiting.
Maar onze glimlach blijft, een glimlach alsof wij het onderwijzeresje geneigd
waren tegelijk met haar ‘kleuters’ te beoordeelen, dat wil zeggen dat wij dit doen
tengevolge van haar zelfverteedering - want haar houding ten opzichte van de kleuters
verdient overigens alle hulde. Eigenlijk geloof ik zeker, dat de schrijfster in haar
functie zèlf uitstekend op haar plaats is en haar werk verricht met blijdschap en
jeugdige fleur - gesteund door een aangeboren paedagogischc gave, maar dat zij de
natuur geen geweld aan moet doen en het niet moet gaan zoeken in een richting die
de hare niet is. Zij moet haar argelooze, gezonde natuur niet het keurslijf der
bewustheid, in casu dat der literatuur opdwingen. Moge zij liever blijven wie zij is,
een kind mèt de kinderen, hartelijk en gul, leiding gevend en méélachend - een ware
kameraad voor peuters - doch zonder zelfvoldaanheid, zonder zelfbewustheid die tot
de schijn-noodzaak van litteraire uiting dringt. Wij zijn in een tijdperk van
veel-schrijverij omtrent kinderen getreden. En tòch behooren ook voor dit soort
litteratuur - als voor elk andere - de aangewende krachten die van het echte
dichterschap te wezen. Het woord, eens een heilig voertuig der gedachte - slechts
door uitverkoornen eerbiedig gehanteerd, wordt tengewoordig door velen ál te licht
belast het wereldruim ingedreven.
J.D.W.
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Tentoonstelling Maurice Góth en Sári Góth. bij Esher Surrey, Den Haag.
Maurice Góth is in Hongarije een bekend en zeer gewaardeerd schilder. In het
Museum van Schoone Kunsten te Budapest, zoowel als in verschillende particuliere
verzamelingen vindt men zijn werken. Maar de wereldoorlog bracht ook hem naar
Holland, waar hij sindsdien stil en afgezonderd leeft. Met deze tentoonstelling laat
hij voor den eersten keer een groot aantal van zijn werken aan het Hollandsche publiek
zien.
Steunende op de beste tradities der landschapschilders van de 19e eeuw, heeft hij
zijn artistieke persoonlijkheid toch vrij en zonder vreemde invloeden ontwikkeld.
Slechts in zijn oudste schilderijen is nog de invloed van den grooten Hongaarschen
realist S. Hollósy te voelen, zooals hier op deze tentoonstelling de studie naar een
‘Roemeensche boerin’ (No. 30) doet zien. Dit objectieve, ietwat strenge naturalisme
verdwijnt uit zijn later werk volkomen. Zijn kunst wordt steeds meer de uiting van
zijn innerlijke persoonlijkheid, - en als wij deze tentoonstellingszalen doorschrijden,
dan omringt ons langzaam aan de warme adem van deze innige, echte kunstenaars-ziel.
Góth is een geboren impressionist, in de beste beteekenis van het woord. Want bij
hem beteekent impressionisme evenmin een uiterlijke, technische kwestie, als een
bewust bestudeerd artistiek probleem. Hij voelt en omvat de natuur met zijn geheele
ziel. Hij geeft zich met hartstocht aan zijn indrukken, en zijn beste schilderijen zijn
juist die, waarin het hem in vluchtigen, lichten vorm, in vibreerende kleurvlakken,
gelukt is, dezen hartstocht vlug te grijpen, en vast te houden.
Zijn schilderijen zijn van een oprechte, zuivere lyriek. Het zijn bekentenissen van
een kunstenaar, voor wie de natuur een onuitputtelijk Heiligdom van schoonheid
beteekent, en die in de natuur zijn eigen ziel weervindt. Hij geeft zich heelemaal aan
dien rijkdom, waaruit hij altijd weer kan scheppen, zonder zich te herhalen.
Daardoor komt het ook dat, hoewel hij in zijn ontwikkeling altijd vooruitstreeft
en niet stil staat, zijn kunst zich toch binnen bepaalde grenzen beweegt. Zijne techniek
wordt steeds fijner, de kleuren rijper en luchtiger, de teekening vlotter. Zijn werk
wordt met minder middelen steeds eenvoudiger en meer waar, - toch blijft zijn wezen,
en zijn innige lyrische verhouding tot de natuur steeds dezelfde.
Uit deze innerlijke overeenstemming tusschen willen en kunnen, tusschen beleven,
uitdrukking en uitdrukkingsmiddel, ontstaat de rust en de harmonie die ons in deze
tentoonstelling zoo aangenaam aandoet.
In het middelpunt van zijn belangstelling staat tot nog toe het landschap.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

434
Een stille haven, - een zon doorgloeid strand, - een diep-blauwe lucht over
glanzend-witte sneeuwmassa's.... Alles heeft zijn eigen poëzie, voor alles heeft Góth
een gevoelig begrijpen.
In deze schilderijen zijn menschen slechts als kleurvlakken gezien, die met de
omgeving verweefd en samengesmolten, als één enkel levend geheel aandoen.
Toch wendt Goth zich juist in de laatste jaren steeds meer tot portret, en ook daarin
tracht hij evenals in zijn landschap de speciale stemming, de innerlijke muziek van
een persoonlijkheid vast te houden.
Hoe ook dit hem lukt, bewijst de bizonder mooie schilderij van een ‘ziek meisje’
(No 13). Het hoofdje dat op de kussens rust, komt in lichte kleuren en in zachte
modeleering uit den bleeken achtergrond. Het is een ontroerende melodie, waarin
het lichtende blauw van het hemdje, het teere rose van het gezicht, de koortsige roode
lippen, met den rustigen warmen toon van het haar, in een enkele expressie
samensmelten en samenklinken. Het herinnert iets aan Renoir's lichtende, volle
kleurharmoniën, - toch is dit werk veel meer vergeestelijkt, minder zinnelijk dan
Renoir's gestalten.
Zijne teekeningen zijn vaak bijzonder interessant. Daarin bereikt hij zelfs bij de
beperking van zwart en wit, door de vrije, losse struktuur der dingen iets
monumentaals. Zoo is bijv. de met groen en grijs eenigszins gekleurde teekening
‘Markt te Douarnenez’ (No. 38) verrassend saamgehouden en grootsch gezien. De
ineengedrongen, donkere massa's van de kleine huizen, en de Bretonsche vrouwen
met hun witte mutsen, doen de ruimte in hun rythmische verdeeling leven. En de
eigenaardig duistere, zware stemming van het Noorden zweeft als een wolk over de
teekening.
Een andere teekening, twee paarden voor een zware kar (No. 45) - in een eenzame
straat, - met wazige huizen in den achtergrond, - alles in groote, donkere vlakken
neergeschreven. - De treurige, stille paarden groeien in haar tragische monumentaliteit
voor ons op. Deze sterke uitdrukking werkt zonder eenige opzettelijkheid, maar
bedwingend.
Zijn dochter Sári Góth heeft van haar vader talent en een echte, eerlijke
kunstenaarsnatuur geërfd. Wat ons bij hare werken opvalt, is haar sterke begaafdheid
voor het teekenen. Zij denkt in lijnen, zij voelt de macht en de
uitdrukkings-mogelijkheid der lijn, en in hare teekening toont zij reeds buitengewone
zekerheid en rijpheid. Het beste getuigt hiervan de teekening ‘Meditatie’ (No. 9).
Een jong meisje met gevouwen handen, het hoofd terzijde geneigd, in zich zelf
verzonken. De klaarheid en de gracie der zachte, golvende lijnen maakt deze teekening
zoo expressief en beminnelijk. Overal is het vloeiende, ronde der lijnen geaccentueerd,
nergens een hoek, een harde breuk, een gat. De lijnen, niet slechts in de
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contour, maar in 't geheel, loopen zonder onderbreking. De eene geeft haar loop aan
de andere over, zij vloeien in elkaar als de golven van een rivier en sluiten zoo de
heele gestalte samen, in een harmonische, in zich rustende eenheid.
Zonder het te willen of te zoeken, is deze teekening ook buitengewoon decoratief.
Over het algemeen leidt het talent der jonge kunstenares haar in deze richting. Zij
maakt studies, zij tracht de natuur te vatten, toch wordt in haar handen zonder opzet
alles decoratief.
Haar sterk kleurgevoel dient haar ook ter ondersteuning van deze eigenschap. De
gekleurde teekening ‘doode haan’ (No. 11) is frisch en dapper neergegooid, - toch
maakt hij niet den indruk van een natuurstudie, wel van een kleurig-bewogen,
decoratieve schets. Haar kwaliteiten in het teekenen zoowel als in de kleur toonen
zich vereenigd het mooist in het olieverfschilderij ‘tomaten’ (No. 1). Daar zien wij
ook in hoe eerlijk en ernstig zij zich aan de oplossing van een opgave kan geven. Zij
volgt met scherp oog haar model, en daarbij voelen wij ook hier, in de strakke, fijne
teekening, en in de diepe, zachte kleurtonen haar persoonlijken klank.
De tentoonstelling, die bij het publiek groote belangstelling ondervond, wekte warme
sympathie en waardeering, en het Gemeente-Museum voor Moderne Kunst te
's-Gravenhage toonde dit door van Maurice Góth ‘het zieke meisje’ aan te koopen.
Dr. MAGDA RÉVÉSZ - ALEXANDER.

Het damesportret door Jan Veth op Arti.
Is het toeval, is het een gevolg der tijden, wijst het op een nieuwe phase in de
schilderkunst - ik zou het niet met zekerheid durven zeggen; maar een feit is het, dat
‘het portret’ zoowel door schilders als door het publiek meer en meer aan
belangstelling wint. Was niet nog onlangs in den Haag een retrospectieve
tentoonstelling van het kinderportret, en toonden niet de jaarlijksche exposities van
Arti en St. Lucas tal van portretten, door kunstenaars, wier werk meestal een ander
onderwerp biedt?
Zeker er zijn schilders, die steeds hunne gaven geconcentreerd hebben op de
uitbeelding van den mensch, maar ook anderen die als afwisseling tusschen binnenhuis
en landschap wel eens figuur schilderden en voor wien nu het interieur met figuur
plaats gemaakt heeft voor het figuur in het interieur. Hoe het zij, men kan zeer
duidelijk bemerken dat het genreschilderij, dat het interieur, dat het, laat ons zeggen
anekdotische schilderij meer en meer het veld ruimt voor het portret om zijns zelfs
wille.
Dit portret nu kan bezien worden uit louter picturaal oogpunt, zóó, dat de kleur
en de verlichting het uitgangspunt vormen. De gelijkenis behoeft daar-
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door echter niet geschaad te worden, maar de schilder ziet dan in eerste instantie het
uiterlijk effect. Anders daarentegen wordt het, wanneer de figuur van een
geportretteerde door den kunstenaar gezien wordt in eigen sfeer, d.w.z. dat hij aan
houding, aan entourage, aan compositie, aan expressie een waarde toekent, die het
karakter, of het type der geportretteerde accentueert. Zoo'n portret zal ons meer den
mensch doen kennen, er zal een zekere suggestieve kracht van uitgaan. Het hangt
echter van de belangrijkheid van den schilder af, of hij de bijkomstigheden in zijn
schilderij op de juiste waarde weet te schatten en te plaatsen. Het komt dikwijls voor,
dat hij blijkbaar en met groote voorliefde, meer zorg besteed heeft aan de kleedij,
aan de omgeving, waardoor het portret een soort ‘stilleven’ geworden is, met de
geportretteerde als onderdeel.
Bij de meeste der portretten op de St. Lucas en Arti-tentoonstelling - zouden wij
dan ook kunnen volstaan met waardeering voor dezelfde kwaliteiten als die welke
voor een bloemstuk of stilleven gelden. Ik zou voor een enkele een uitzondering
willen maken, en noem hier bijv. de vluchtige aanzet door Simon Maris op St. Lucas,
die veel beter was dan zijn eveneens aldaar geëxposeerd damesportret; maar geheel
apart, als uiting van zuivere portretkunst was het damesportret door Prof. Dr. Jan
Veth op Arti.
Men heeft mij verteld, dat het geen picturale kwaliteiten vertoonde - alsof dat een
eerste vereischte is - dat het te physiologisch was; mij best, dat is toch geen
tekortkoming. Dat het de overige schilderijen aan den wand doodsloeg - maar dit is
dan toch zeker een bewijs van de kracht, die er van uitging. En dit is een feit, er ging
een wonderlijk suggestieve kracht van uit, die bij een rondgang door de zalen u
telkens weer tot dat portret trok. Het was echter bij nader beschouwen niet alleen de
kracht, het was ook de gratie, de schoonheid, de compositie die in dit schilderij
bekoorde.
De houding der figuur en de algemeene kleur deed even denken aan Fantin Latour's
Dame blanche. De pose was ook hier ongedwongen en evenmin als het toevallig
resultaat van een momentopname. Zij was van een overwogen rust en dit kenmerkte
de geheele figuur, niet alleen in de houding der armen maar ook in die sterke lichtende
kleur. En vooral in het uiterst zorgvuldig geschilderde (noemt men dit soms niet
geschilderd, omdat het de breede aanzetten van een impressionist mist?) gelaat, boeit
naast de expressie (die alleen een schilder, die door het uiterlijk heen de mensch ziet,
kan geven) een zoo groote rust, dat daardoor het geheel beheerscht werd.
Men meent dat de kop hier o v e r heerscht, maar ik geloof het niet, zij valt niet
uit het geheel, en waar zij misschien meer de aandacht trekt, daar is dit als vanzelf
sprekend, juist in een p o r t r e t -schilderij.
Naast de expressie van het gelaat en de houding der heele figuur gaat
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de kracht bij dit portret uit van de algeheele lichtende kleur: van het samengaan en
elkaar versterken van de fond-kleur, met die van hals en armen, en van het strak
gespannen overkleed. Het is een zeer fijne en voorname harmonie, die nog versterkt
wordt door de blauwe tint van den doek waarop de arm rust. Deze kleur die menigeen
misschien te cru en te koel voorkomt, hoewel zij in het gamma van het groen en geel
wel past, was daar ter plaatse juist noodig voor den bouw en het evenwicht van het
geheele figuur. Niets in dit schilderij is dan ook aan het toeval overgelaten, het is
geen uiting van een spontane schildersdrift, de houding en kleur zijn nauwkeurig
vooraf vastgesteld, met groote zorg overwogen om in dit portret niet een enkel
moment van de geportretteerde te geven, maar haar geheele persoonlijkheid. En ik
geloof dat dit de reden is, waarom dit portret ons zoo boeit, waardoor er zoo'n sterke,
suggestieve kracht van uitgaat.
R.W.P. Jr.

Karel van Veen bij Unger en van mens, Rotterdam.
Wederom heeft de jonge Van Veen in zijn geboortestad tentoongesteld en ditmaal
vulde zijn werk de geheele verdieping van den Kunsthandel Unger en Van Mens.
Al vroeg openbaarde zich bij hem een gave voor portretschilderen. Ook nu waren
de mensen-uitbeeldingen - inzonderheid de conterfeitsels van zijn ouders - van een
frappante gelijkenis; en hetgeen deze schilderingen van veel werk van andere jongeren
uit dezen tijd onderscheidde, is dat de maker iemand is die, wars van moderniteit en
zonder een zoeken naar een eigen opvatting, er zich, met vasthoudenden wil, éérst
op toelegt, een goed handwerksman te worden, d.w.z. zich de techniek te veroveren;
een kop technisch goed op te leeren bouwen en schilderkundig te beheerschen.
In de kritiek is hem dit meermalen tot een verwijt gemaakt en inderdaad mist zijn
tentoonstelling er ook zekere aantrekkelijkheid door, voor het op nieuws en ‘eigens’
beluste publiek. Doch in waarheid is dit hardnekkig zoeken naar hetgeen anderen
vóór hem reeds in nooit te overtreffen mate veroverden; is dit nooit ontmoedigd
worden, dit niet uit den weg gaan voor de, door alle tijden heen te overwinnen
moeilijkheden, een kwaliteit. Van Veen weet, dat men, om zich in een materiaal uit
te drukken, het technisch eerst moet beheerschen.
Zoo schildert hij wat hij maar krijgen kan, om het even of het een naakt, een uitzicht
uit zijn raam, een kop, of zijn baby in den tafelstoel is. Met dezelfde toewijding zet
hij wat bijeenstaanden rommel uit zijn atelier in de verf of een rommelige ontbijttafel,
bloemen of vruchten. In Algiers schilderde hij een reeks portretten naar zwartjes.
Hij bracht er niet de aan alle
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kanten zich voordoende karakteristieke gevallen op doek, waarmee hij, - dit blijkt
uit zijn paneel met een groep op straat gehurkte Arabieren, - dadelijk een zeker effect
bereiken kan. Maar met doorzettingsvermogen schildert hij er wie, onder die rare
typen, maar voor hem poseeren wilden. En niet zoekt hij met fel indringen de psyche
van zijn modellen te ontrafelen; studies in het schilderen waren zij hem; om zijn
kleur te verfrisschen, zijn kwasthanteering soepeler te krijgen.
Bij al wat hij tot nu toe maakte heeft hij in stillevens het meeste bereikt. Deze
geduldige modellen waren het best geschikt voor een diepergaande studie. De eitjes
op de hierbij gaande reproductie zijn uitmuntend. Een kreeft op een ander doek was,
behalve mooi van kleur, ook voortreffelijk van stofuitdrukking; een ontbijttafel was
frisch; fleurig deden de primaire kleurnootjes van servies, fruit en bloemen in het
blanke wit.
Een fout van deze al te eenzijdige concentratie op de techniek is dat de schilder
de compositie er te zeer door verwaarloosde en zich evenmin om de verhoudingen
van het een tot het ander bekommerde. Waar hij een portret schilderde, voelde hij
niet intuïtief, dat het stilleven, naast het model op tafel staande, niet gelijktijdig in
dezelfde mate onze belangstelling mocht opeischen, doch behoorde te wijken voor
wat het voornaamste is. Dit en een dieper doordringen in het zieleleven van zijn
personen moge men op een volgende expositie waarnemen.
A.O.

Arthur Bryks in ‘de vuurslag’, Den Haag.
In ‘de Vuurslag’ zijn een aantal teekeningen, enkele olieverfschilderijen en een vijftal
houtsneden geëxposeerd van Arthur Bryks, een dertigjarigen Pool, die bij voorkeur
in Ascona verblijf houdt, mogelijk omdat 't hem in zijn geboorteland wat unheimisch
is. Men kan althans aan zijn werk niet bespeuren, dat het aanlokkelijke stadje aan de
Italiaansche grens een voor hem onontbeerlijke bron van studiemateriaal oplevert.
De breedgecontoureerde houtskoolteekeningen vormen een vrij monotone reeks
en men vraagt zich af, of een enkele van deze niet beter tot haar recht zou zijn
gekomen, indien ze afzonderlijk ware geëxposeerd. Zoo b.v. een van de, zooals Bryks
ze noemt, cabbalistische meditaties, een joodsch type, dat, met afgewend hoofd, de
hand afwerend opheft. In deze teekening is wel een specifiek gebaar uitgedrukt, er
zit iets karakteristieks in. Het komt me voor, dat het in 't bijzonder in deze richting
is, dat Bryks zijne studies moet voortzetten, want dáárin kan hij tot iets persoonlijks
komen.
De houtsneden, door hem constructiekoppen genoemd, zijn inderdaad te
verstandelijke constructies. Er ligt een systeem in, volgens hetwelk een
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eindelooze reeks van zulke houtsneden kan ontstaan, die wèl in uiterlijk maar niet
innerlijk verschillen zullen vertoonen.
J.D.

Glaswerk van de Bazel en houtsneden en teekeningen van M.C. Escher
in de ‘Zonnebloem’, Den Haag.
Het in ‘de Zonnebloem’ tentoongestelde glaswerk van De Bazel omvat diens complete
oeuvre op dit gebied, zoowel het grovere massaproduct als de fijnere, uiterst
beschaafde, producten van den onlangs overleden kunstenaar.
Deze laatste behooren thuis in de milieux, waar delicate eenvoud en eerbied voor
het schoone de altijd toevende gasten zijn. De schoonheid ligt hier in de zuivere
harmonie tusschen vorm en materie, deze laatste van stralende klaarheid. Het is nobel
werk zonder eenige pretentie.
M.C. Escher is een jong kunstenaar, die onder leiding van Jessurun de Mesquita
gewerkt heeft en thans in Italië, het land zijner droomen, woont. Het is voor het eerst,
althans in Holland, dat hij exposeert.
Zijn werk is dat van een jongen, frisschen geest, die zich niet laat intimideeren en
wel rustig zijn eigen weg zal gaan. Het is beschaafd als dat van De Bazel, rustig,
zuiver en krachtig en toont een sterke neiging tot het decoratieve. In zijn houtsnede
‘Franciscus, de vogels leerend’ is een streven naar het decoratief monumentale
merkbaar evenals in de houtsnede ‘San Gimignano’, een uit vertikale en horizontale
lijnen gecomponeerd stuk architectuur. Onder zijn penteekeningen zijn er, die getuigen
van een frisschen en grooten kijk op het natuurschoon van het zuidelijk deel van het
land.
Zijn teekening no. 12 ‘Atrani en de Middellandsche Zee’ is in dit opzicht een mooi
stuk werk, waarin het wijdsche grootsch gedemonstreerd is.
Diep is dit werk van Escher nog niet, maar men moet er zich van bewust zijn, dat
men hier tegenover jeugdwerk staat en dan moet geconstateerd worden, dat het de
symptomen bevat voor veel schoons in de toekomst.
J.D.

P.A.J. Mooijen bij Kleykamp, Den Haag.
Enkele maanden geleden exposeerde Isaäc Israëls zijne indische schetsen bij
Kleykamp. Deze tentoonstelling was een belangrijke, omdat Isaäc Israëls een
b e l a n g r i j k e persoonlijkheid in de schilderkunst is.
In dezelfde zalen hangen thans schilderijen en teekeningen van Bali door den heer
P.A.J. Mooijen en deze tentoonstelling is een onbelangrijke omdat de heer Mooijen
enkel een b e l a n g r i j k - d o e n d e persoonlijkheid is. Dit bleek uit zijn onbeduidende
openingsrede over zijn qua kunst onbeduidend werk.
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Op eenig ander gebied kan de heer Mooijen misschien zijn gewicht aan goud waard
zijn, dat kan ik niet beoordeelen, maar als schilder is hij een dilettant van een niet
onschuldige soort, want d o o r g e w i c h t i g d o e n e r i j l a t e n v e l e n z i c h
imponeeren.
Men vraagt zich af: Waarom deze expositie? Er bestaat immers een heel interessant
werk over Bali van Gregor Krause met talrijke reproducties naar foto's.
Onder de Kunstenaars zijn er die niet kunnen exposeeren, omdat zij de kosten
voor een tentoonstelling niet kunnen dragen en voor werk als dit ligt de weg naar
Kleykamp's zalen open. Is het niet om....
April '24.
J.D.

Armand Bouten en H. Bouten - Korevaar bij Heystee Amsterdam.
Ik had liever hierover willen zwijgen, omdat het werk, vooral dat van den heer Bouten,
mij niet alleen zwak van kunnen leek, maar een onsmakelij ken kant had, die moest
trachten dit weinig kunnen te bedekken.
De figuren die, blijkens eenige anatomische kenteekenen, vrouwen moesten
voorstellen, waren van een onbeholpenheid in proportie, in lijn en vorm, die hopeloos
was; alleen aan de aanduidingen hunner sexe was een zorg besteed als door een
vroegrijpen, ietwat viezigen hoogeren burgerscholier.
Ik heb geen bezwaar tegen het weergeven van het menschelijke naakt - integendeel,
het kan het schoonst denkbare zijn door lijn of kleur, zie Breitner en Isaäc Israëls,
maar ook al beeldt het de hartstochten of verdorven zonden uit, zooals een Rops dit
deed, dan weet de genialiteit van den maker er de schoonheid der ontroering aan te
geven, en zien wij achter de uitbeelding de kracht van den kunstenaar.
Hier werd echter de onmacht van den maker bedekt door viezigheid en
onbeholpenheid die men in Duitschland den Kongonegers heeft afgekeken. De
primitieve uiting van den zich bij uitstek op sexueele vormen inspireerenden
Kongolees kan voor de waardeering der volkskunst van belang zijn, evenals wij ook
kinderteekeningen om andere redenen apprecieeren; maar het nadoen of het zich
inspireeren hierop is een cultuurverschijnsel dat met kunst weinig uitstaande heeft.
R.W.P. Jr.

Carel Adama van Scheltema †.
In 't buitenland vertoevend kreeg ik het afschuwelijk bericht van Scheltema's droef
- en zoo hoogst ontijdig - overlijden. Een kort ‘In Memoriam’, ofschoon terstond
geschreven, bereikte Amsterdam te laat - dit nummer was bijna geheel afgedrukt en moet tot Juli blijven liggen.
H.R.
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[Deel LXVIII]
Inhoud van Deel LXVIII.
ASSCHEPOETSTER, door AMÉLIE DE
MAN
BAKKER KORFF (ALEXANDER
HUGO) (1824-1882), door MR. J.
SLAGIER, met 7 illustraties

Bladz.
30
361

BEELDNIS, door JAN R.TH. CAMPERT. 337
CORINTH (LOVIS), door MARIUS
DAALMAN, met zelfportret en 8 andere
illustraties

73

DE DAAD, door J. TREFFERS

115

DE GEBOORTE VAN KAÏN, door ELSE 340
BUKOWSKA
DE SMETTELOOZE LIEFDE, door W.J. 54
VAN RENSSEN
DE SPRONG IN HET DUISTER, door 258
H. VAN LOON
DE TUIN, door GERARD VAN
KLINKENBERG

314

DUIVEKATER (DE) door Dr. C.
CATHARINA VAN DER GRAFT, met 6
illustraties

377

EEN BIECHT, door HERMANCE LÖHNIS. 196
EEN SPROOKJE, door ELISABETH
ZERNIKE

315

GREGOIRE (JAN) EN ZIJN KUNST,
door A.E. VAN DEN TOL, met 10
illustraties

369

HAMLET, door J. SLAUERHOFF

181

HET KIND, door JAN R.TH. CAMPERT

338

HET NAAISTERTJE, door HÉLÈNE
LAMAN DE VRIES

398

HOUTSNIJWERK VAN BALI, door
W.F. STUTTERHEIM, met 7 illustraties.

308
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IDEALISTEN, door NINE VAN DER
SCHAAF

46

KALEVALA (DE), door C.J. GRAADT
VAN ROGGEN, met 5 illustraties naar
werken van Gallén Kallela.

17

KINDERAFBEELDINGEN, door
CORNELIS VETH, met 8 illustraties

228

KORTE VERTELLINGEN, door AART 190
VAN DER LEEUW
KRIELTJE, door W.J. EELSSEMA.

55

KRONIEK.

59, 131, 203, 275, 347, 417

KUYPERS (CORNELIS), door H. DE 217
BOER, met portret en 9 andere illustraties
LAATSTE GROET, door ANNIE
SALOMONS

307

LIE EN VIER STEDEN, door MADDY
VEGTEL

264

LONDEN (MET EEN SCHETSBOEK 386
DOOR), door JAN POORTENAAR, III,
Nevel en Mist, met 4 illustraties naar
teekeningen van den schrijver
LUSTEN EN LASTEN DER
REDENEERKUNST (DE), door P.H.
RITTER Jr., I-V.

182, 342, 390

MEESTER VINDEVOGEL, door
ANTOON THIRY (fragment)

246

MEUBEL (HET NEDERLANDSCHE) 11
IN DEN TIJD DER GOTHIEK, door
ELISABETH VAN DER LOOY VAN DER
LEEUW, met 10 illustraties.
MINNE (GEORGE) ALS TEEKENAAR, 289
door KAREL VAN DE WOESTIJNE, met 10
illustraties
MUZIEK, door HÉLÈNE SWARTH.

10

NARCISSUS, door ANDRÉ A.M. PETERS 126
NAZOMER, door HÉLÈNE SWARTH

225

NOORSCHE HOUTSNIJKUNST, door 91
Dr. JAN DE VRIES, met 11 illustraties
ONTMOETING, door ADOLF TEN
HAGHE.

53

OP 'T HEKJE, door HÉLÈNE SWARTH

9
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OVERDENKING, door JUUL
ROGGEVEEN

416

OVERGAVE, door ANNIE SALOMONS

385

PERRET (DE ARCHITECTEN A. EN
G.), door MARIE DORMOY, met 4
illustraties

301

PUVIS DE CHAVANNES, 1824-1924, 145
door R.N. ROLAND HOLST, met portret
en 5 andere illustraties
ROZEN, door P. OTTEN.

226

SAMENSMELTING, door C. TIELROOY 114
- DE GRUYTER
SAVORNIN LOHMAN (OVER DEN 101
STIJL VAN Jhr. Mr. A.F. DE), door P.H.
RITTER Jr., met portret en reproductie van
Mr. Lohman's handschrift
SOWJET-RUSLAND (DE KUNST IN), 155
door P. ALMA, II, met 9 illustraties.
TUSSENBROEK (FANTASTISCHE
1
GESTALTEN VAN HARRY VAN) door
A.H. DE MEESTER - OBREEN, met 13
illustraties
VERZEN, door URBAIN VAN DE VOORDE 26
VLAAMSCHE SCHILDERS (DE
161, 233
OUDE), beschouwing naar aanleiding
van de Belgische tentoonstelling te Parijs,
door DR. G. KNUTTEL WZN., met 10
illustraties
VOORJAARSMORGEN, door JAN J.
ZELDENTHUIS

58

VREDE, door H. PLANTING

89

WIND EN REGEN, door HÉLÈNE
SWARTH.

45

ZILVERSMEEDWERK (EEN STUK) 84
IN HET VAN STOLK-MUSEUM TE
HAARLEM, door A. STHEEMAN, met 5
illustraties
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Alphabetische lijst der medewerkers.
Bladz.
155

ALMA (P.)

DE KUNST VAN SOWJET
RUSLAND, II

BOER (H. DE)

CORNELIS KUIJPERS

BUKOWSKA (ELSE)

DE GEBOORTE VAN KAÏN 340

217

CAMPERT (JAN R. TH.) BEELDNIS

337

CAMPERT (JAN R. TH.) HET KIND

338

DAALMAN (MARIUS)

LOVIS CORINTH

73

EELSSEMA (W.J.)

DE ARCHITECTEN A. EN G. 301
PERRET

DORMOY (MARIE)

KRIELTJE

55

GRAADT VAN ROGGEN DE KALEVALA
(C.J.)

17

GRAFT (Dr. C.
CATHARINA V.D.)

DE DUIVEKATER

377

HAGHE (ADOLF TEN)

ONTMOETING

53

KLINKENBERG
(GERARD VAN).

DE TUIN

314

KNUTTEL Wzn (Dr. G.) DE OUDE VLAAMSCHE
SCHILDERS,

161, 233

LAMAN DE VRIES
(HÉLÈNE)

HET NAAISTERTJE

398

LEEUW (AART VAN
DER)

KORTE VERTELLINGEN

190

LÖHNIS (HERMANCE) EEN BIECHT

196

LOON (H. VAN)

DE SPRONG IN HET
DUISTER

258

LOOY VAN DER
LEEUW (ELISABETH
VAN DER)

HET NEDERLANDSCHE
11
MEUBEL IN DEN TIJD DER
GOTHIEK

MAN (AMÉLIE DE)

ASSCHEPOETSTER

MEESTER - OBREEN
(A.H. DE)

FANTASTISCHE GESTALTEN 1
VAN H.V. TUSSENBROEK

OTTEN (P.)

ROZEN

PETERS (ANDRÉ A.M.) NARCISSUS

30

226
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PLANTING (H.)

VREDE

89

POORTENAAR (JAN)

MET EEN SCHETSBOEK
DOOR LONDEN, III

386

RENSSEN (J.W. VAN)

DE SMETTELOOZE LIEFDE 54

RITTER Jr. (P.H.)

DE LUSTEN EN LASTEN
182, 342 390
DER REDENEERKUNST I-V,

RITTER Jr. (P.H.)

DE STIJL VAN JHR. MR.
A.F. DE SAVORNIN
LOHMAN

101

ROGGEVEEN (JUUL)

OVERDENKING

416

ROLAND HOLST (R.N.) PUVIS DE CHAVANNES

145

SALOMONS (ANNIE)

LAATSTE GROET

307

SALOMONS (ANNIE)

OVERGAVE

385

SCHAAF (NINE VAN
DER)

IDEALISTEN

46

SLAGTER (Mr. J.)

ALEXANDER HUGO
BAKKER KORFF

361

SLAUERHOFF (J.)

HAMLET

181

STHEEMAN (A.)

EEN STUK
84
ZILVERSMEEDWERK IN HET
VAN STOLK MUSEUM

STUTTERHEIM (W.F.)

HOUTSNIJWERK VAN BALI 308

SWARTH (HÉLÈNE)

MUZIEK

10

SWARTH (HÉLÈNE)

NAZOMER

225

SWARTH (HÉLÈNE)

OP 'T HEKJE

9

SWARTH (HÉLÈNE)

WIND EN REGEN

45

THIRY (ANTON)

MEESTER VINDEVOGEL

246

TIELROOY - DE
GRUYTER (C.)

SAMENSMELTING

114

TOL (A.E. VAN DEN)

JAN GRÉGOIRE EN ZIJN
KUNST

369

TREFFERS (J.)

DE DAAD

115

VEGTEL (MADDY)

LIE EN VIER STEDEN

264

VETH (CORNELIS)

KINDERAFBEELDINGEN

228

VOORDE (URBAIN VAN VERZEN
DE)

26

VRIES (Dr. JAN DE)

91

NOORSCHE
HOUTSNIJKUNST
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WOESTIJNE (KAREL
VAN DE)

GEORGE MINNE ALS
TEEKENAAR

289

ZELDENTHUIS (JAN J.) VOORJAARSMORGEN

58

ZERNIKE (ELISABETH) EEN SPROOKJE

315
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Inhoud van de kroniek.

ADAMA VAN SCHELTEMA (IN
MEMORIAM CAREL STEVEN), door
H.R., met portret

Bladz.
59

BEELDENDE KUNST EN HET
MEUBEL, door R.W.P. Jr., met 1
illustratie

431

BRAKEN (PETER VAN DER) IN
‘PICTURA’, DEN HAAG, door J.D.

144

BOEKBESPREKING, door H.R.,
D.TH.J., J. DE W., C.E., G. KNUTTEL
Wzn. en JAN WILS,

61, 131, 203, 277, 347, 418

DEYSSEL (L. VAN) ZESTIG JAAR,
door H.R.

275

DIJSSELHOF (G.W.) 1866-1924, door 65
R.W.P. JR., met portret
FRANSCHE KUNST BIJ DEN
KUNSTHANDEL HUINCK EN IN
‘VOOR DE KUNST’ TE UTRECHT,
door C.V.H

426

HAAGSCHE VROUWENCLUB (DE) 287
IN DE VAN DIJKZAAL, HOOGE
NIEUWSTRAAT, DEN HAAG, door
J.D.
HEYERMANS (HERMAN), 1864-1924, 417
door HERMAN ROBBERS
HETTINGA TROMP (MEJ. I.G.M.
287
VAN) IN DEN KUNSTHANDEL
D'AUDRETSCH, DEN HAAG, door J.
D
HOFF (A.J. VAN 'T) BIJ BUFFA,
143
AMSTERDAM, door R.W.P. JR., met 2
illustraties
KONIJNENBURG (W. VAN) IN ‘DE
ZONNEBLOEM’, DEN HAAG, door
J.D.

144

KUIJPERS (JO), door R.W.P. JR., met 2 72
illustraties
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LION CACHET (C.A.) ZESTIG JAAR, 432
door R.W.P. JR.
MACHOTHA (CAROLA) IN
‘PICTURA’, DEN HAAC, door J.D.

430

MARIS (THIJS) -TENTOONSTELLING 211
IN DE KUNSTZALEN KLEY KAMP,
DEN HAAG, door J. DONA, met 3
illustraties
MOYSSEY KOGAN IN DEN
355
KUNSTHANDEL D'AUDRETSCH,
DEN HAAG, door J.D., met 1 illustratie
NIEHAUS (KASPER) IN DEN
354
KUNSTHANDEL J.F. VAN DEENE,
AMSTERDAM, door R.W.P. JR., met 1
illustratie
NIEUWENKAMP (W.O.J.) BIJ
216
KLEYKAMP, DEN HAAG, door R.W.P.
JR., met 2 illustraties
‘OOGST’ (‘DE’) TENTOONSTELLING 356
TE ARNHEM, door J.D.
OOSTERSCHE KUNST, DE
COLLECTIE VAN MEURS IN DEN
HAAGSCHEN KUNSTKRING, door
R.W.P. JR., met 1 illustratie

284

OUDE SCHILDERKUNST IN
AMSTERDAM, door H.F.W. JELTES,
met 3 illustraties

423

PORTRETTEN VAN KUNSTENAARS 358
IN HET STEDELIJK MUSEUM TE
AMSTERDAM, door R.W.P. JR., met 3
illustraties
ROLAND HOLST EN MEVROUW
70
EETIE VAN REES IN ‘PICTURA’, DEN
HAAG, door J.D.
RUBENS (EEN GERESTAUREERD
SCHILDERIJ VAN P.P.) IN DE ALTE
PINAKOTHEK TE MÛNCHEN, door
H.G.A. DE LA P., met 2 illustraties

353

RYSSELBERGHE (VAN) EN
141
VERSTER IN DEN KUNSTHANDEL
HUINCK TE UTRECHT, door C.V.H.,
met 5 illustraties
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WEISSENBRUCH ALS
66
AQUARELLIST, door H. DE BOER, met
portret door D. BLES
ZWART (P. DE) BIJ KLEYKAMP, DEN 286
HAAG, door J.D.

Frontispice-prenten.

HARRY VAN TUSSENBROEK, DE
DUIVEL

Tegenover Bladz.
1

LOVIS CORINTH, PORTRET VAN PETER 73
HILLE (Kunsthalle Bremen)
PUVIS DE CHAVANNES, PORTSET
VAN PRINCES MARIA CANTACUZÈNE

145

CORNELIS KUYPERS, STIL WEER
(Studie in olieverf)

217

GEORGE MINNE, CHRISTUS MET HET 289
BROOD
A.H. BAKKER KORFF, LA
MARCHANDE DE BRIC-A-BRAC,
(eigendom van Mr. J.G. Wurfbain te
Worth Rheden)

361
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HARRY VAN TUSSENBROEK. DE DUIVEL.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

1

Fantastische gestalten van Harry van Tussenbroek,
door A.H. de Meester-Obreen.
DE herfstwind woei bij vlagen langs het oude, grijze huis, op het oude plein, tegenover
de eeuwen-oude kathedraal. En daar, achter de muren, achter de strak gespannen
gazen gordijnen der hooge oude ramen, huisden wonderlijke gestalten, leefde een
geesteswereld een eigen bestaan.
Spooksels en monsters, en nijdige demonen, heksen en tooverkollen in
afschrikwekkende vormen, in tot huivering beangstigende doffe kleuren en stoffen
als van vunze gewassen, eene half vergane materie.
Maar ook vlinders en vogels, feeën en godinnen, in glanzende etherische gewaden,
als uit een klaren golfslag en een zonnestraal geboren; godinnen van praal, in louter
gratie en schoone kleurigheid.
En daarbuiten gierde de wind rondom den hoogen kerktoren; beukte de ramen,
zwiepte de takken en hoog in de lucht joeg hij de grijze wolken voort.
De oude booze heks was in haar element. Met haar knoestigen krommen stok, met
magere krauwende knoken-handen joeg ze mee met den wind de wolken voort: ‘Hue!
Hue!’
Van diep uit het woud kwam ze gevlogen, waar ze woont met haar zwarten kater
in haar somber hol. De donkere oogen diep achter de wenkbrauwen verscholen; den
mond vierkant wijd geopend; een bloedigroode tong in de uitgezakte onderkaak, en
het hoofd met een schilpadbast bedekt boven de bleeke, tanige tronie met rimpels
en diepe kloven. Zwart plekte een donkere schaduw in de oogen, zwart diepte de
open muil. ‘Hue! Hue!’ Huiver- en meelij-verwekkend huilde en gierde ze.
‘Voort! Voort!’
En de wolken joegen voorbij....
Langzaam aan stilde de wind; hoog boven het dak van de kerk brak de blauwe
hemel door en uit de opklarende lucht zeefde een fijn, stil licht langs de grijze muren
naar binnen, rondom de nu weer in hun rust herstelde, droomende, wonderlijke
wezens.
Mediteerend boven zijn perkamenten boek, zat daar, op zijn schouder een uil, de
filozoof met den tanigen kop, waar alle leven reeds uit vlood, gebogen over de
vergeelde blâren, zoekend de wijsheid die de menschen schenen vergeten. Deernis
en leed leefde in het oude vergeestelijkte gelaat met de zware oogleên, den scherpen
neusrug, den triest verschrompelden mond. Uit den schemerhoek doemde zijn
bloedeloos hoofd op. Hij zat daar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

2
vergeten, als een monnik, ongevoelig voor zijn omgeving. Hij had niets gehoord van
het gieren van den wind; hij zag niets van de grillige omgeving. Gestadig zocht zijn
turend oog.
De Chineesche toovenaar, naast hem, in het blauw-geborduurde zijden kleed,
poogde met beide uitgestrekte handen hem te hypnotizeeren, maar hij onderging de
kracht niet, welke uitstraalde van die lange nagels.
‘Waar vind ik een wijsheid die de wereld kan redden?’ murmelde de
verschrompelde mond, als was er niet anders dan somber peinzen van een naar binnen
gekeerden geest.
***
Een zwart bekleede zaal, met witte zoldering door twee zwarte zuilen geschraagd,
en vier hooge ramen met wit bespannen gaas. Daar stonden of zaten of lagen overal
langs de wanden, zelfs boven de deur en midden in de ruimte op tafels en banken en
stoelen, op piedestals en kussens Harry van Tussenbroek's fantastische gestalten,
ieder in eigen nis, omgeven door een eigen sfeer.
Er waren de trotsche en de deemoedige, de bloeddorstige en de liefelijk schoone,
geestige en treurende en er waren statieuse, een en al voorname praal.
Tegenover den ingang, tegen het licht aan gezien, stond de Indische Danseres met
gouden wajang-kop en blauw-en-gouden kralen. Een helm van tot ruigheid
verfrommelde, sterk blauwe vloszij op het voorname hoofd, stond zij daar, het slanke
onderlijf met een dof-zwarte batik omgord, als buigend tot een groet en was een-en-al
gratie. Uit het korenbloemen-blauw van haar kap viel van boven de ooren een sluier
van ruischend goud en geel, ritselend van licht gelijk lovertjes, stralend als
zonneschijn. En boven de schouders plooiden zich dof-gouden vlerken als uitwaaiende
kleppen, waaruit de heffende armen de dof-zwarte- en gouden sjaal ophielden.
Toen de zon zacht zevend door de witte gordijnen te schijnen begon, kwam er een
tooverachtige schittering op de gele tooisels, op de gouden filigraan-kralen, die,
afwisselend met de felle blauwen, in lange, sierlijke bochten hingen om haar edele
lijf.
Tegen de wanden, naast de ramen, hingen andere dansers en danseressen met
slappe ledematen. Dat waren marionetten, wachtende op de handen, die met hen
spelen zouden.
Tegen een gouden zon stond d e D a g e r a a d . Voornaam boven allen uit, het
lieflijk gelaat met stralenkrans getooid. Uit louter geel was zijn lichaam geboren en
met lange armen spreidde hij rondom zich de vleugelen van den nacht, wijkend voor
het morgenlicht: vleermuisvormige
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dof purperen zijde, met slierten van gouden kralen, welke de zonnestralen
symbolizeerden. Toen ook de zon daarbinnen doorbrak en zijn glanzende lijf bescheen,
was het als kaatste dit stralen rondom zich in de ruimte, alle poppen stonden daar in
het glanzende licht. D e Va m p i e r in haar kostbaar valsch-groene kleed vol
glinsterende steenen, haar valsche katten-oog loerend op een prooi. D e
M a n n e q u i n in heur slanke japon tot op de gouden muilen, bewerkt met paarlen;
de S p a a n s c h e met den fel-rozen-rooden zijden rok en den zwaren zwart-kanten
sluier, met haar perversen rood-fluweelen mond en de achter zware, zwarte wimpers
schuil gaande, donkere oogen. En ook de D a n s e r e s m e t d e S a f i e r e n , die
een blauw en wit kralen tooisel droeg, over een oud geborduurd gewaad dat uit een
kazuifel was gemaakt.
Van een schilderachtige pracht was elk dezer figuren, doch geen stond er in zulk
blank etherisch licht als de R o o s v a n S j i r a s , in haar onwezenlijk wit kleed, dat
in lange plooien neerviel. Het hoofd gebogen, hield zij met broze tengere handen het
kleed vóór zich omhoog. Achter den gazen sluier was haar maagdelijk-blanke rose
lijf als morgendauw zoo lieflijk. Het hoofd met zilveren kwasten, zilveren hangers
en spiralen die op sprieten van vlinders geleken, kwam met de zwarte spleet-oogen,
de scheef opgetrokken, fijne wenkbrauwen, juist even boven den smetteloos witten
sluier uit.
Het was als schreed zij devoot vooruit met haar blanke, breed-plooiende kleed,
bestikt met Perzische bloemmotiefjes, Groot was zij, in haar stralend smetteloos wit,
lieflijk en kuisch.
Doch wat gloeide daar in de verte? Wat vlamde daar vurig rood? Een duivelsche
verschijning, geweldig en vervaarlijk, met vlammende horens, fel-blauwe valsche
oogen, de tanden uit den bek. Aan zijn voeten bloeide een roode bloem, een
vreemdsoortige, die men nimmer ziet: het symbool van zijn meesleepende macht,
Hoe lokte haar fluweel-zachte zin-bedwelmende pracht! Zij trok ook den vlinder met
de goudglanzende vleugels, gehypnotizeerd door haar geur.
Doch strijdvaardig stond daar in de laagte onder het volle licht vóór een der ramen
een zonderlinge blauwe vogel, de uitgestrekte vleugels, den opgetrokken staart als
tot een aanval gereed. Den langen goud-gelen bek krijschend gekromd, stond hij met
nijdig uitpuilende oogen. Zag hij het M o n s t e r misschien naderen met zijn reeds
half verslonden buit in de vóór zich uitgestrekte grijparmen; zijn ossenkop met groote,
ronde, dof-zwarte oogen, half verscholen achter de plooien van het taaie vel, die
loerden als groote vang-oogen boven den vervaarlijken grooten muil? Voort joeg
het monster over doode boomstronken en wortels en dorre blaren, een nieuwen buit
achterna.
Maar onbevreesd ijlde ginds de groen-blauwe G e e s t d e r Z e e
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met de schubbige handen achter haar gazen kleed; onaantastbaar lonkte uit de hoogte
aan bengelende draden de Z e e m e e r m i n ; en in ongenaakbare hoogheid stond
ginds ook tegen het zwart de zwijgzame B e w a k e r v a n h e t K o n i n g s g r a f ,
den grooten kop met karbonkeloogen zwart geslepen, op randen van cloisonné, groen
in goud. Een tot zwijgen manende vinger vóór den mond, een ijzeren speer in de
andere hand, stond hij op breede, platte voeten op een oud stuk steen. Op zijn muts
een skelet met uitsprietende struisvogel-veeren, een band met skarabé en groen met
zwart bewerkt, strak om het voorhoofd. Op de borst hing tot tooi een grove scherf
als van een oud Chineeschen mandarijnen theekop. Een zelfde scherf diende tot
gordelband. Het geheel in groen, geel en grijs, doffe stoffige, vage kleuren. Geen
zwart - behalve in de oogen - waardoor de sensatie van het eeuwen-oude tot ons
kwam en de pupillen met een fellen glimper op een der afgeslepen vlakken te sterker
in het vermummiede mediteerende gelaat spraken.
Toen de zon onderging en haar laatste, lage stralen breede lichtvlakken en diepe
schaduwen over de fantastische wezens wierpen, werd alles schilderachtiger,
wonderlijker nog. Daar stond in haar zwarte nis, met het dof-geel brokaat gewaad
in lange wijde plooien D e G e n a d e als een godin, die den vrede bracht.
En in den schemer, die de kleuren bijeenbond, schimden te grotesker de grijnzende
maskers op. Mysterieus gloeide daar toen A l a d i n ' s brandende tooverlamp haar
vurig rooden glans over de reseda- en helio-troopkleurige, geurende bloemen; over
zijn purperen kleed met de tot op den grond neerhangende omslagen der mouwen,
waaruit de lange magische handen roerloos zich strekten.
Drie jaar geleden is Harry van Tussenbroek met het maken van zijn fantastische
gestalten begonnen, naar aanleiding van een buitenlandsche poppen-tentoonstelling,
die in het Museum te Haarlem zou worden gehouden - een plan dat verijdeld werd,
door de te hooge transportkosten, welke het met zich bracht.
‘Net iets voor jou,’ had toen Otto van Tussenbroek aan zijn ouderen broeder
geschreven, en inderdaad, de drie eerste maaksels: D e B o o z e G e e s t , D e
Z o e l o e en D e H a r e m w a c h t e r , getuigden zóó stellig van zijn talent in deze
richting, dat Otto zijnen broeder maande:
‘Nu ga je maar eens den heelen winter niets doen dan poppen maken!’
Hartelijk werd er om dien vaderlijken raad gelachen, doch toen kort daarop
Mevrouw van Tussenbroek, die al lang sukkelde, voor goed bedlegerig werd en door
niemand dan haren zoon verpleegd wilde worden, werd het maken van deze fantazieën
een ware vervulling. Het beheerschte hem geheel en het is mogelijk hieraan te danken,
dat deze
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nog betrekkelijk jonge kunstenaar het zware leven van ziekenverpleger zoo goed
heeft weten uit te houden.
Aldus ontstond na negen maanden arbeids een eerste tentoonstelling van circa vijf
en twintig poppen in den Kunsthandel boven den boekhandel van Blussé en Van
Braam, welke algemeen de aandacht trok en waaraan Lizzy Ansingh, door de pers
nieuwsgierig gemaakt, een bezoek bracht; liefst had zij toen de geheele verzameling
gekocht.
Thans, twee jaar verder, deed zich voor Harry van Tussenbroek, bij de opening
van het eigen gebouw der Vrouwenclub, opnieuw eene gelegenheid voor om zijn
arbeid te laten zien, en op het oude plein tegenover de kerk, waar ook hij woont,
richtte hij in het najaar in een paar weken tijds, eigenhandig die zaal in, waar zijn
poppen meer nog dan bij de eerste expositie bezoekers trokken, onder wie
HermanKloppers en Teirlinck. Beiden voelden in dezen Dordtenaar de liefde voor
het tooneel. Want hoewel Harry van Tussenbroek allerminst geschikt zou zijn voor
tooneelspelen, hij heeft de innerlijke geaardheid van een acteur. Elk van zijn gestalten
speelt een rol, stelt een wezen voor in een typeerenden stand of vormt een tot figuur
geworden symbool of begrip. In den geest gestadig komedie spelend met zijn eigen
kleine volk, vult hij zijn personeel voortdurend aan en weet daar wat niet al voor te
gebruiken. Een straatjongen gooide hem eens wat rommel toe over de tuinschutting
en òf dat te pas kwam. Wat heeft er geen nut in een poppenwerkplaats! Niets is er
denkbaar, dat niet den een of anderen dag blijkt iets onontbeerlijks te zijn! Vaak is
een stuk stof of een enkel voorwerp de oorsprong van een inspiratie, maar ten minste
even dikwijls komt het voor, dat figuren van zelf in den geest ontstaan, en dan wordt
het een dagenlang snuffelen om de geschikte materie er voor te vinden.
D e B o o z e G e e s t is gemaakt, louter uit gevlochten grijs touw met koperdraad,
een stuk aardappelzak en twee zwarte schoenknoopen; en van deze eerste pop gaat
niet alleen sterke suggestie uit, tevens geeft zij verbluffend blijk van de handigheid
des makers.
‘Wat zijn oogen zien, dat kunnen zijn handen maken,’ heeft reeds zijn grootmoeder
gezegd, toen Harry als vijfjarige peuter bij haar logeerde. 't Kind had er veel over
nagepeinsd, wat die uitspraak beteekenen mocht, en hij knutselde aldoor. Toen men
hem nog slechts een naald zonder punt toevertrouwde, naaide hij jurken voor zijn
poppen en hij speelde nog met die lievelingen, terwijl hij al een schooljongen was.
Hoeveel zou er nog te vertellen wezen over het samenstel der poppen, dat dikwijls
al even grillig is als de gestalten zelve. Hoezeer juist deze techniek, waar honderderlei
dingen bij te pas komen, de eenig ware is, zien we wanneer hij een enkele maal zich
op het gebied der beeldhouwkunst waagt, zooals in zijn H a r e m w a c h t e r , die tot
de slechtste,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

6
de minst expressieve poppen hoort. Ook met stift of penseel kan hij niet overweg,
daarbij mist hij de macht tot uitdrukken en bewijst daarmee voor de zooveelste maal
dat het vermogen om een kunstwerk te scheppen niet enkel afhangt van het gevoel,
doch wel degelijk ook van het kunnen.
Maar hij vindt ‘schilderen uit den tijd.’ En dan staat hij daar, midden in zijn kamer
bij de kachel, met de honderden mooie dingen, de bloementoefen, het aardewerk, de
antikiteiten, de rissen boeken, de poppen hier en daar rondom, met zijn slanke, kleine
figuur, zoo volstrekt geen Hollander, het nauwsluitende goed gesneden, onberispelijk
gedragen pak, de lichte slobkousen, een bloem in het knoopsgat, één hand op den
schoorsteen, één onder de kin gesteund, tegen het licht van het hooge raam aan gezien,
zoodat zijn bleeke kop met het vreemde, Chinees-achtig kort geknipte zwarte haar,
met de Chineesch-omhooggaande spleetoogen, waar het vel van boven de oogleden
als bij zijn poppen met een plooi overheen gevouwen ligt; zoodat heel die expressieve
kop met den ietwat gebogen neus, die af en toe aan de Wajangpop doet denken,
donker zich afteekent in de fijne sfeer van het vertrek. Die kamer, door hemzelf
behangen en beschilderd met de massa's mooie, oude en geestige, in den loop der
jaren vergaarde voorwerpen, waar het hoog en rustig zevende licht over schijnt en
hier en daar om de poppen een walm van wierook omhoog zweeft. In die kamer met
mooie zitjes in de hoeken, met oude hooge stoelen, met kasten vol porcelein en
Japansche platen, matten en weefsels en batiks langs de wanden, staat hij te vertellen
van zijn werk dat al zijn hartstocht blijkt te hebben.
Neen, beeldhouwen, teekenen of schilderen gaat hem niet af. Een priesterfiguur,
uit broos lampekappenpapier vervaardigd, maakt met zijn vervaarlijk strengen kop
meer indruk dan een uit hout gesneden kopje. Harry van Tussenbroek moet kunnen
knippen en naaien uit een lap, of kunnen kneden in natte, geweekte stof, hij moet
kunnen induwen en uitpuilen, moet kunnen plooien en vouwen, hij moet kunnen
teekenen met een zijden draad.
Hij had kunnen kneden met boetseerklei, indien hij dit had geleerd als kind, hij
had kunnen beitelen in het hout, indien hij de techniek verstond, hij had zich in een
andere techniek dan die hij nu beoefent kunnen uitspreken; maar aan zijn aard zou
het niet voldoen. De natte, nare, grauwe klei zonder kleur zal hij haten; en ook het
hout geeft hem geen bevrediging, want de kleur is zijn muze; kleur is even
onontbeerlijk voor zijn scheppenden geest als expressie van vorm en stof.
De stof van het haar moet hij kunnen kiezen uit honderderlei materialen: uit wol,
zij, touw, of vlas, uit bezemsprieten, uit raafsels van allerhande stoffen in
verscheidenheid van kleuren.
Ook voor zijn monden heeft hij iets anders noodig dan vorm, meer
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dan de fantastisch gedachte vorm kan geven. Ook hier moet hij de kleur, de stof
vrijuit kunnen zoeken uit verschillende materialen. Soms is een mond niets dan een
lange roode kraal, soms een reepje opgerold zeemleer, (de bewaker van het
koningsgraf). Nu eens van fluweel opgeplakt, dàn genaaid met één enkelen steek óf
geborduurd van zij of wol of goud. Er zijn monden in allerhande kleuren, soms valsch
groen, dan geel, dan blauw in vele variaties. Er zijn zwijgzame gesloten monden, er
zijn monden, waar even één tand uit steekt, of waar een lapje rood van geribde zijde
of fluweel een tong suggereert. Maar er zijn ook open monden, vervaarlijke monden,
monstermonden; muilen waar bloeddorstige slagtanden uit krommen, open muilen
waar heel het kakement van een konijn in schuilt, zoodat de kiezen achterin de keel
te zien komen.
Er zijn vermummiede monden, tandeloos, oud, perkamentachtig saamgenepen
met geronnen bloed in de hoeken; en er zijn treurende, kwijnende, weenende monden.
Er is niet één mond, die ook maar iets op den ander gelijkt.
En dan de oogen! Een uit hout gebeiteld oog zou Van Tussenbroek niet bevredigen.
Hij weet heel goed: de Chineesche Tempelwachters, de Booze geestenbezweerders
staan hemelhoog boven zijn produkten, maar zijn aard gaat daar niet heen. Voor hem
leeft een grootere leven-verwekkende factor in zijn knoopendoos. De sterk overdreven
uitdrukkingen van zijn poppen zijn door knoopen ontstaan en door de wijze waarop
deze in het oog-ovaal zijn genaaid. En dikwijls is een knoop de inspireerende factor
van heel een gestalte. Een knoop geeft hem te denken en alles groeit er van zelf
omheen.
Al deze oogen, de jaloersche, de verleidelijke, de perverse, de weenende en trotsche,
de zwijgzame en schalksche; die boemans-oogen, die heksen-oogen, die monsteren filozofen-oogen zijn knoopen, niets dan knoopen; knoopen van allerhande vormen,
in allerhande kleuren, van allerlei materiaal gemaakt, glanzende, geribde, doffe,
geslepen knoopen. Knoopen van zijn laars gehaald of van zijn vest getornd, met één
steek, ‘pik’ in het witte oog-ovaal genaaid. Maar ook gecompliceerde knoopen, twee
op elkaar, zoodat de kleurige pupil, fel-glanzend-groen, of rood vurig-vlammend-rood,
of blauw, ondoorgrondelijk als de zee, valsch als een tijger, lieflijk als een bloem,
daar schuilt in de kern van den ronden knoop, die weer glad is of min of meer hol,
of wel bol ook, en hoog, in relief op het gezichtsvlak genaaid, waardoor de expressie
van een oogappel, van een heel oog soms er door wordt gesuggereered.
‘We willen geen nabootsing van het natuurlijke meer, we willen niet meer
realistische kunst, maar fantazie en verhoogde, verlevendigde expressie.’
Want méér dan bij een oog in de natuur mogelijk is, sterker dan dit vermag uit te
drukken, spreken deze groteske knoopen-oogen.
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Van Tussenbroek lijkt mij, naast Chris Agterbergh, in de toekomst de man van het
Masker. Hij zal mogelijk eens de poppenkast doen herleven.
***
Tot vorming van zijn fantazie heeft de Oostersche kunst op Van Tussenbroek veel
invloed gehad. Toen hij vier jaar oud was, zag hij een groote Colonial Exhibition te
Londen, die een onvergetelijken indruk op den kleinen vent maakte. Elk jaar logeerde
hij met zijne moeder, die eene Engelsche was van geboorte, in de omgeving van deze
stad, en hij werd, hoe klein ook, overal mee naar toe genomen. Hij herinnert zich
nog levendig den indruk dien de groote karbouwen op hem maakten en ook zijn
woede op ‘those naughty people,’ zooals hij ze hardop uitschold, omdat ze hem, den
kleinen peuk, die toch zoo dol-graag alles zien wilde, maar steeds met hun groote
lijven in den weg stonden.
Op negenjarigen leeftijd kwam hij te Leiden te wonen en daar konden zijn
kinderoogen volop genieten van de Musea. Hoeveel indruk maakten de Japansche
Monsters, door Van der Valks etsen meer algemeen bekend geworden, op zijn
kinderlijke verbeelding, doch de aandacht om uit te vorschen, hóe die wel vervaardigd
mochten zijn, ontbrak hem toen nog.
Had hij degelijke teekenstudiën gemaakt, hij zou zeker knap hebben leeren werken,
een vaste hand zou zich hebben gevormd; hij zou wat er in zijn geest woont met krijt
en verf hebben uitgezegd. Had hij leeren beeldhouwen, zijn Haremwachter zou tot
schoonheid zijn opgevoerd. Maar geen van deze dingen heeft hij gewild. Hij heeft
zijn eigen techniek, zijn eigen materie gekozen, en het bijzondere daarvan is juist,
dat hij met de veelzijdigheid van zijn aanleg iets vond, waar zijn sterk bewustzijn
van vormen en zijn intuïtief beslist gevoel, hoe hij die vorm tot beelden kon scheppen,
zich vermochten te uiten.
Al ware hij acteur geworden, de kunst die hem wel het meest nabij staat, al hàd
hij daarvoor de talenten gehad, nimmer zou hij zoo overvloedig als nu, ja zelfs niet
bij benadering in de gelegenheid zijn gekomen, zijn uitbundige, groteske fantazieën
uit te leven.
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Op 't hekje,
door Hélène Swarth.
Op 't hekje zat ik, aan den zoom der weide,
Waar droomde een koe, bij bloeiende appelboomen.
De zonnemorgen woei vol zoele aromen,
De Meiwind leek Gods adem, die mij wijdde.
Toen zag ik, vroom vertrouwend, tot mij komen
Die rosse koe, die zacht om blaadjes vleide.
En 'k liet mijn oogen zinken in die wijde
Fluweelen oogen vol van kalme droomen.
'k Lei op haar kop mijn hand - Mijn oogen dronken
Het spiegelbeeld der wei met ál haar bloemen,
Van loofgroen, luchtblauw, gouden zonnevonken,
In de oogen van dat dier, tot, duizeldronken,
Mijn oogen dieper in die oogen zonken.
Daar lag mysterie, dat geen woord kan noemen.
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Muziek,
door Hélène Swarth.
Omlommerd koel van donkre schemerboomen,
Fluweelen koepel onder bleeke luchten,
Muziek melodisch, die verruimend zuchten
Mij doet om 't bloeien van mijn zomerdroomen.
Een gondel schommelt, waar ik mee kan vluchten.
Die voert mij, deinend zacht, naar de oeverzoomen
Van 't eenzaam eiland, groen in zilverdoomen.
In 't landend bootje al vallen rijpe vruchten.
Blij kweelt een merel - bijen zoekend zoemen Een woudduif klapwiekt - rhythmisch hoor ik kloppen,
Van blad- op bladlaag, zoele regendroppen.
Dan kinderstappen - 't lachen van een meisje. Nu dansen de Elfen over gras en bloemen Hun kleine speelman vedelt lief een wijsje.
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Het Nederlandsche meubel in den tijd der Gothiek,
door Elisabeth van der Looy van der Leeuw.
IEDER, die iets over meubelen wil zeggen of schrijven, zal zich voor de eenigszins
netelige vraag zien gesteld: wat is een meubel? Gaan we slechts met de etymologie
te rade, dan beteekent ‘meubel’, afgeleid van het Latijnsche ‘mobilis’ (beweeglijk)
niets dan een los, van zijn plaats te verwijderen stuk huisraad en wel volgens een
nuance, die het woord in den loop der tijden kreeg, een stuk huisraad speciaal bestemd
om op te zitten of te liggen, om iets te dragen of om tot bergplaats te dienen. Wanneer
ik u echter alleen iets zou vertellen van enkele dezer losse stukken huisraad, dan zou
u dat waarschijnlijk zeer weinig bevredigen en terecht. Want waarom interesseert
ons eigenlijk een meubel? Waarin zit voor ons de belangrijkheid? Immers niet alleen
in de bruikbaarheid en schoonheid van het stuk op zichzelf, maar ook - en zeker niet
minder - in de beteekenis, welke het ten opzichte zoowel van de andere meubelen
in het vertrek als van het vertrek zelf heeft. Verhoudingen, kleur en versiering van
een meubel, de ruimte welke het inneemt en de plaats waar het staat - dat alles bepaalt
mede de bewoonbaarheid, gezelligheid en schoonheid, in één woord den ‘stijl’ van
een vertrek. Maar ook omgekeerd zijn de maten van een kamer, de wandgeleding
(betimmering, schoorsteen, vensters, deuren, enz.) en wandbekleeding, de behandeling
van vloer en plafond van onmiskenbaren invloed op de aesthetische waarde van het
losse huisraad - kortom er is een wisselwerking tusschen alle onderdeelen van een
intérieur, die het onwenschelijk, zoo niet onmogelijk maakt, de meubelen er als iets
op zichzelf staands uit te lichten. In het geheel, niet in een onderdeel uit zich de geest
van den bewoner. En zoo wil ik dan - das ist der langen Rede kurzer Sinn - het woord
meubel niet in zijn beperkte beteekenis nemen, maar liever, uitgaande van het losse
huisraad, trachten u iets duidelijk te maken van de levenshouding onzer voorvaderen,
zooals die zich openbaarde in een harer interessantste, want intiemste uitingen: in
het intérieur.
De oudste Nederlandsche intérieurs, waarvan wij ons een duidelijke voorstelling
kunnen maken, dateeren eerst uit de 15de eeuw. Wat er aan oorspronkelijke
voorwerpen uit de voorafgaande eeuwen over is, is bedroefd weinig en de
schilderkunst, die ons in de dagen der laat-Gothiek zoo kostelijk te hulp komt - want
ook dan ontbreekt het, dank zij de restauratiezucht der 19e eeuw, vaak aan
betrouwbare origineelen -

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

12
had vóórdien noch het vermogen noch de bedoeling een getrouw beeld te geven van
de omgeving, waarin men leefde. Eerst omstreeks 1400, wanneer overal in
West-Europa de zin voor de realiteit ontwaakt, eerst dan leveren de schilders van het
Noorden, en onder hen vooral de Nederlandsche en de Duitsche schilders, ons kostbare
gegevens voor het aspect der toenmalige ‘patricische’ intérieurs. Want van het
volksbinnenhuis krijgt men voorloopig nog niets te zien; natuurlijk niet, wanneer
men bedenkt, dat ook in de beeldende kunst naast de macht der kerk het profane
element zich eerst schuchter deed gelden en dat als verblijfplaats voor de heiligen
en personen uit de gewijde geschiedenis, die nog het grootste deel der 15de eeuwsche
voorstellingen beheerschten, alleen het deftigste milieu, dat men kende, waardig
genoeg bevonden werd. Zoo behoeft het dan ook geen verwondering te wekken, dat
de meeste 15de eeuwsche intérieurs het stempel van voorname rust, ja plechtstatigheid
dragen, terwijl sommige détails als bijv. de monumentale zetels zelfs onmiddellijk
aan de kerk herinneren.
Een der voornaamste factoren, waardoor de stemming der Oud-Nederlandsche
Gothische intérieurs wordt bepaald, is het materiaal der meubelen, het prachtige
warmbruine eikenhout, dat naast zijn diepe, rijke kleur een tintelende beweeglijkheid
van oppervlak bezit, die het voor den op het picturale ingestelden Hollander wel
bijzonder waardevol maakte. Tot ver in de 16e eeuw is het dan ook nagenoeg het
eenige materiaal geweest, dat hem bij het vervaardigen zijner meubels diende. En
niet alleen voor de meubelen, maar ook voor de fraaie balken-zoldering, de
vensterluiken, de deuren en een enkele maal zelfs voor den vloer werd het eikenhout
gebruikt. Op het samengaan van het warme bruin met de in de kalk geschuurde muren
en de zorgzaam gekozen kleuren van plavuizen- of tegelvloeren, kussens, kleedjes,
bedgordijnen, enz. berust voor een groot deel de schoonheid der laat-Gothische
vertrekken*). Manshooge betimmeringen, zonder welke de moderne Nederlander zich
geen behoorlijke Oud-Hollandsche kamer kan voorstellen, waren in den
laat-Gothischen tijd - naar de schilderijen ons leeren - een uitzondering, althans in
het burgerlijk woonhuis. Paneelschotten, zooals het Nederlandsch Museum er eenige
bezit, werden waarschijnlijk in hoofdzaak in openbare gebouwen aangebracht; in
het burgerwoonhuis komen zij gewoonlijk slechts voor in den vorm van tochtportalen,
bedwanden en bankruggen (afb. 2). En dat is begrijpelijk; want mocht het eikenhout
al sterk en fraai zijn, kostbaar was het ook. Daaraan en tevens aan de geringe
plaatsruimte, die het Gothische vertrek in den regel bood, is het wel toe te schrijven,
dat de toenmalige intérieurs zoo weinig meubelen vertoonen.

*) vgl. afb. 1, 3, 4, 5. Vaak werden de vensterluiken sober en smaakvol verlevendigd door rijen
koperen nagels, zie afb. 1, 5. Alle schilderijen en meubels, in dit artikel afgebeeld, dateeren
uit de 15de eeuw.
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1. ROBERT CAMPIN.

MADONNA EN KIND. LONDON NATIONAL GALLERY.
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AFB. 2. ZUID-NEDERLANDSCH MEESTER. UITSTORTING VAN DEN H. GEKST. BRUGGE, PARTICULIERE
COLLECTIE. PHOTO A.V. BRUCKMANN, MÜNCHEN.

AFB.

3. DIRK BOUTS.

PASCHA. LEUVEN, ST. PIETERSKERK. PHOTO A.V. BRUCKMANN, MÜNCHEN.
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4. ZUID-NEDERL. MEESTER. AVONDMAAL.

BRUGGE, SEMINARIUM. PHOTO A.V. BRUCKMANN,

MÜNCHEN.
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Wat voor meubelen stonden er nu al zoo in een Gothisch vertrek? Vermoedelijk zou
de Hollander van de 20ste eeuw, gewend als hij is aan een aparte woonkamer,
ontvangkamer, werkkamer, slaapkamer, kleedkamer, enz. vreemd opkijken, wanneer
hij eens onverwachts in een 15de eeuwsch intérieur verplaatst werd, want voor zoover
als wij uit de schilderijen kunnen opmaken, schijnt vaak één vertrek beurtelings voor
alle bovengenoemde doeleinden te hebben dienst gedaan. Het spreekt vanzelf, dat
dit een bepaald stempel moest drukken op de stoffeering. Het gewichtigst waren
natuurlijk die meubelen, die onder alle omstandigheden konden blijven staan. In de
eerste plaats kunnen we daaronder noemen het op talrijke schilderijen afgebeelde
dressoor, een meubel, dat misschien beter dan eenig ander het streven van de
laat-Gothiek tot uitdrukking brengt. Rijzigheid, lichtheid van bouw, hoekige
beweeglijkheid, en weelderigheid van ornament - het zijn dezelfde eigenschappen,
die we mutatis mutandis eveneens aantreffen in de architectuur, de beeldhouwkunst,
de schilderkunst, de litteratuur, ja zelfs in de mode en in de houding der menschen.
Het dressoor is eigenlijk niets anders dan de op hooge pooten geheven, van ouds
bekende kist, die, juist doordat zij zoo hoog geplaatst werd, niet meer door een deksel
kon worden geopend, maar van een of twee deurtjes in den voorwand moest worden
voorzien en daardoor van kist tot kast werd vervormd (afb. 3, 5 en 7). In Duitschland
noemt men het dressoor dan ook karakteristiek ‘Stollenschrank’, een naam, die tevens
aan de slankheid van het meubel recht doet wedervaren. Het dressoor schijnt in
hoofdzaak dienst te hebben gedaan voor het bergen en dragen van tafelgerei (getuige
de Nederlandsche naam); dat het echter ook voor andere doeleinden gebruikt werd,
toonen ons de schilderijen van den ‘Meester van den Dood van Maria’ in München
en Parijs, waar het dicht bij het bed opgesteld, het huisaltaartje draagt. Om zooveel
mogelijk te kunnen bergen - want wegens gebrek aan ruimte was men arm aan losse
kasten en moesten de meubels, waar het maar eenigszins mogelijk was, tot berging
dienen - was er onder het kastje nog een treklade aangebracht en waren de stijlen
even boven den grond verbonden door een vloertje, waarop gewoonlijk het tinnen
of koperen koelvat of wel het bekken stond, dat na den maaltijd rondging voor het
wasschen der handen. Op het dek werd meestal het koperen of tinnen vaatwerk
uitgestald, zooals uit de schilderijen bekend is. Daar zien we ook, dat het dressoor
gewoonlijk als wandmeubel was gedacht (dus aan de achterzijde niet werd versierd)
en dat somwijlen - ter wille van een meer gesloten werking - de ruimte tusschen de
achterstijlen door een schot werd gedicht, dat in enkele gevallen zelfs boven het dek
werd doorgetrokken en dan een soort van baldakijn vormde ‘het averheemsel’
genaamd,
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dat met het achterschot een goeden fond vormde voor het blinkende gerei (afb. 4).
Wat den bouw van het dressoor betreft, dit vertoont ons, behalve de Gothische
voorkeur voor rankheid, ook de door de Gothiek weer ingevoerde constructie met
‘raam en paneel’. Afgezien van het voordeel dat men daardoor zuiniger en lichter
kon bouwen dan in den Romaanschen tijd het geval was*), won men tevens door het
vooruitspringen van stijlen en regels een duidelijke geleding der vlakken, een
wisseling van licht en donker, die het meubel beweeglijkheid en schilderachtigheid
verleende en bovendien een prachtig veld voor plastische versiering, daar op de
verdiept binnen het lijstwerk ingeschoven paneelen het gestoken ornament voor een
te onmiddellijke aanraking van buiten gevrijwaard werd. Het is dan ook geen wonder,
dat de laat-Gothiek met haar zucht tot versieren, tot vernietiging en oplossing van
het vlak, rijkelijk van snijwerk gebruik heeft gemaakt, soms zelfs zóó rijkelijk, dat
de constructie onder de te groote weelde van het alles overspinnende ornament wordt
verstikt. Zelfs bij het artistiek zoo goed begrepen, fijn verzorgde Alkmaarsche dressoor
in het Nederl. Museum (afb. 7) leveren de pinakels op de stijlen met hun tectonisch
volmaakt overbodige functie het bewijs, dat de decoratie veld wint ten koste van den
logisch gedachten bouw. Ook van de versieringsmotieven der laat-Gothiek geven de
dressooren ons gemeenlijk een goed beeld. Het Alkmaarsche dressoor toont twee
der meest gangbare versieringen: de aan de architectuur ontleende traceeringen, af
en toe verbonden met ranken en distelachtige bloemen, en het zoogenaamde
briefpaneel, een ornament, dat zijn naam dankt aan het feit, dat het er uitziet als
gerimpeld papier.†). De verticaal gestelde brief met zijn licht vangende ruggen en
beschaduwde holten is bewijs te meer voor de omhoogstrevende en schilderachtige
tendens der laat-Gothische periode.
Naast het dressoor en de op dezelfde wijze geconstrueerde en versierde kist, die
hoofdzakelijk voor berging der kleeren was bestemd, maakte men - bij gebrek aan
losse kasten - veel gebruik van muurkastjes, waarvan de eikenhouten deurtjes óf in
de betimmering werden opgenomen òf eenvoudig afstaken tegen de gekalkte
wanden.§). Maar nog andere meubels deden dienst als bergplaats. Ik denk hier in de
eerste plaats aan de zware, moeilijk te verzetten zitmeubelen, soms niet onaardig
‘sittekist’ genaamd: de vaste en losse banken en den zetel. Voortreffelijke voorbeelden
hiervan geven een paar prachtige origineelen in het Nederlandsch Museum: de zetel
uit de voormalige sacristie der

*) Toen voegde men plompweg dikke planken met spijkers of klampen aaneen.
†) vgl. de zijwanden en afb. 6 en 8. Duitsch: Faltwerk, Fransch.: parchemin plié. Over het
ontstaan van dezen vorm, zie Catalogus Meubelen Nederlandsch Museum 1913, p. XXIV.
§) vgl. de deurtjes uit het raadhuis te Zwolle en Cat. Meub. N.M. no. 1, 2, 6.
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Hervormde Kerk te Naaldwijk afkomstig*) en de bank Cat. Meub. no. 147 (afb. 8),
die bovendien een tweede, zeer practisch détail vertoont, nml. de verstelbare leuning,
die het mogelijk maakte het meubel in twee richtingen te gebruiken, waardoor het
bij uitstek geschikt bleek om als haardbank te fungeeren. Bij den haard vinden we
het dan ook meestal op de schilderijen afgebeeld; gewoonlijk echter zijn deze banken
veel langer dan het exemplaar uit het Ned. Museum en vaak vindt men ze ook zonder
‘kist’†). Over vorm, verhoudingen, constructie en versiering der zitmeubelen behoef
ik niet meer uit te weiden na al, wat daarover bij de behandeling der dressooren is
gezegd. Alleen wil ik nog even de aandacht vestigen op het plechtstatig uiterlijk der
hooge zetels, die als geschapen schijnen voor hoogwaardigheidsbekleeders§) en in
de burgerwoning ook wel alleen voor den heer en vrouw des huizes bestemd zullen
zijn geweest. Dat dit ‘deftige’ meubel een belangrijke plaats in de kamer innam, ligt
voor de hand; maar daar, waar ge het verwachten zoudt: aan het hoofd van de tafel
of als middelpunt van een gezellig zitje, zult ge het tevergeefs zoeken om de
eenvoudige reden, dat er geen gezellige zitjes en in verreweg de meeste vertrekken
ook geen tafels waren**). De plaats, die men den leunstoel in de 15de eeuw inruimde
was niettemin gewichtig en tevens practisch, n.l. naast het bed, dat door zijn grootte
en de volle kleur zijner bekleeding (gewoonlijk donkerrood) aan het vertrek voor
een niet gering deel zijn cachet gaf. Van de eigenlijke bedkast is door het dek, dat
tot op den grond of op het platform afhangt en door de van den hemel neerhangende,
omhullende gordijnen††) meestal niet veel te zien. Waar - zooals op de schilderij ‘De
Dood van Maria’ van Hugo van der Goes het achterschot te voorschijn komt, is het
met eenvoudige briefpaneelen versierd en heeft ons niets nieuws te vertellen. De
hemel is gewoonlijk met koorden aan de zoldering bevestigd.
Naast de vaste muurbank, de haardbank en den zetel zijn de eenige zitmeubelen,
die wij nu en dan nog in de laat-middeleeuwsche kamer zien, de drie- of vierhoekige
tabouret of kruk en het vouwstoeltje (afb. 4, 5 en 1). De stoelen bij het half dozijn,
waarmee wij onze kamers plegen te vullen, komen pas in de 17de eeuw in gebruik;
de laat-Gothische periode kent ze niet.
Alleen bij den maaltijd kwam de kruk, het zitmeubel bij uitnemendheid voor de
minder bemiddelden en de lageren in rang, in grooter aantal voor den dag (vgl. afb.
4). Maar dadelijk na het maal werden ze weer weggeruimd en niet alleen de krukken
werden weggenomen, maar ook de tafel zelve; men had er geen plaats voor. Dat er
dientengevolge

*) Cat. Meub. N.M. na. 155 en afb. 6. Een opklapbaar deksel in de zitting gaf toegang tot de
bergruimte.
†) afb. 5., vgl. ook afb. 1 en 2 met vaste rugleuning.
§) Ook de herkomst van den zetel uit het Ned. Museum no. 155 pleit daarvoor.
**) Zie beneden.
††) Overdag werden deze aan het voeteneinde tot een zak opgeknoopt.
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niet veel zorg aan dit meubel werd besteed, is duidelijk. In de meeste gevallen bestond
de tafel uit een rechthoekig blad op open schragen; slechts bij uitzondering zijn de
schragen gedicht en versierd (afb. 3). In dezen laatsten vorm kan men den overgang
bespeuren tot de latere - tot het vaste meubilair behoorende - wangentafel.
Hiermede heb ik wel de belangrijkste stukken van het 15de eeuwsche huisraad
genoemd. Met de van kastjes voorziene bidstoelen*), den bollen spiegel†), het
nis-fonteintje met handdoekrekje§), het metalen of rieten vuurscherm (afb. 1) en de
sierlijke, kantig beweeglijke koperen kaarsenkroontjes is de voorraad vrijwel uitgeput.
Nog een enkel woord over de schouw (afb. 2-5), die, hoewel niet tot het eigenlijke
meubilair behoorende, toch in zoo overwegende mate de gezelligheid van een vertrek
bepaalt. Gewoonlijk is de laat-Gothische schouw van steen en zeer sober, zoowel
wat bouw als versiering aangaat. Haar grootste charme ligt in de slanke, naar omhoog
voerende silhouette, de goed begrepen verhoudingen en de klare geleding in wangen,
mantel en kap. Door een enkel diep ingesneden profiel werden deze onderdeelen
volkomen tot hun recht gebracht; nu en dan bracht men ook wel losse versieringen
aan in den vorm van een muurkandelaar, een miniatuur of een kleine gebeeldhouwde
figuur, maar het is alleen bij enkele rijkere exemplaren, dat mantelfries en
wangenconsoles geheel met beeldhouwwerk zijn versierd. De wangen zijn vaak van
boven verbreed tot platten, waarop men dikwijls een karaf met wijn vindt staan, die
daar een uitmuntend plekje had om op temperatuur te komen, terwijl door het contrast
van den dieprooden, fonkelenden gloed met de doffe matgele zandsteen**) aan de
oogen een ongemeen kleurenspel geboden werd.
Zoo trachtte men overal het schoone en nuttige te vereenigen en is men er over 't
geheel wonderwel in geslaagd een goed, harmonisch geheel te scheppen: sober, maar
niet nuchter; rijk, doch niet pronkerig; rustig ondanks de kleurigheid; kortom een
intérieur, dat, al moge het veel van de moderne comfort missen, wat gezelligheid en
stemming betreft zeker niet voor de intérieurs van onzen tijd behoeft onder te doen.††)

*) tot berging van boeken, waartoe men ook wel een plankje of nis in den muur gebruikte.
†) Men denke aan ‘Arnolfini en zijn gemalin’ van Jan van Eyck in de Nat. Gall. te Londen.
Afb. 10.
§) Nog een uitmuntend voorbeeld in het Museum te Zwolle, vgl. ook afb. 2.
**) In het Centraal Museum te Utrecht zijn verscheidene gebeeldhouwde schoorsteenfriezen,
welke met wat kleur en wat goud zijn verrijkt.
††) Voornaamste litteratuur: K. Sluyterman: Huisraad en Binnenhuis in vroegere eeuwen.
's-Gravenhage, 1918 en Oude Binnenhuizen in Nederland, 's-Gravenhage, 1907. W.
Vogelsang: Hollaendische Moebel im Niederlaendischen Museum zu Amsterdam, Amsterdam,
1910; verder: Catalogus van de Meubelen in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis
en Kunst te Amsterdam, 1913; en diverse artikelen in ‘Het Huis Oud en Nieuw.’
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De Kálevala
door C.J. Graadt van Roggen.
HETGEEN onze cultuur aan vreugde schept in het zich verdiepen in de kunstwerken
van vroeger tijden van al die volkeren, die beurt om beurt de dragers waren van
nieuwe beschavingen, waarop onze cultuur is opgebouwd, die vreugde is niet zuiver
om de schoonheid alleen, het is, voor een zeer groot deel: vreugde om herinnering.
Het is dan onze beschaving te moede of ze las in heur dagboek, dat ze schreef in een
tijd, die schooner was dan deze en zij voelt, in wat daar voor de eeuwen staat
geschreven, haar eigen lief en leed. De beelden, die onze taal gebruikt - toèn zijn ze
gevonden, toèn zijn ze gezien. Het is, of een wever plotseling de bloemen zelf ziet,
die hij als doode vormen altijd in zijn weefsels heeft geweven; het is of een oude
man de stem hoort van zijn moeder, hoe zij hem leert de woorden, die hij zijn leven
lang gebruikt heeft, maar wier beteekenis voor hem verloren ging.
Waarom droomen onze dichters van harpetonen, van leeuwenmoed en en van
Titanenkracht. De harp is verklonken, de leeuw is getemd en de Titanen zijn vergeten.
Toch heeft onze beschaving die vraag zich reeds lang gesteld en zij heeft het antwoord
gevonden bij het lezen van haar dagboek: deels in de klassieken, deels in den bijbel,
deels in het oude Germaansche lied. En zoozeer zitten wij vast in de beelden en
zegswijzen van ònze cultuur, dat het ons dikwijls moeite zal kosten de schoonheid
van kunstwerken, uit een andere beschaving geboren, te leeren waardeeren en
begrijpen. En tòch, en juist daarom, is het van belang, eens zijn aandacht te richten
naar de uitingen van die volkeren, die een volmaakt andere historie beleefden, die
door andere landstreken zwierven, andere dieren bestreden, andere goden aanbaden
dan wij. Het is uiterst belangwekkend, te zien, welke de verschillen zijn in volksaard
en zeggingswijze; niet minder: te zien, welke dingen die menschen - menschen als
wij - evenals ons getroffen hebben, in de natuur en in zichzelf.
Hiertoe neme men Homeros' onsterfelijke zangen, de sproken van Japan, de oude
Chineesche verhalen; hiertoe neme men, en dit zeker niet in de laatste plaats, het
Finsche epos: d e K á l e v a l a *).
De geboorte van den zanger, van den grooten V ä i n ä m ö i n e n , wonderlijk geweven
in een verhaal van de schepping, vormt den eersten zang (r u n o )†) der velen, die
tezamen zijn§): de K á l e v a l a , dit machtig

*) Kálevala, letterlijk: ‘de woonplaats der helden.’
†) De aanhalingen in dit artikel zijn naar de vertaling van Anton Schiefner; herzien door Martin
Buber, welke vertaling (uitgegeven bij Meyer en Jessen te München), hoewel om verschillende
redenen meermalen scherp bekritiseerd, toch een goeden indruk geeft van het geheele epos.
§) De eerste uitgave (1835) telde 32 runos met tezamen 12078 verzen; de laatste uitgave (1849)
50 runos met 22793 verzen. Het gedicht heeft grooten invloed gehad op de latere Finsche
kunst en litteratuur, doordat verschillende Finsche schrijvers, beeldhouwers en schilders hun
stof aan de Kálevala ontleenden. De tusschen den tekst opgenomen illustraties zijn reproducties
van de schilderijen van den Finschen schilder Gallén-Kallela.
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lied, half heldendicht, half sproke, h e t e p o s v a n h e t F i n s c h e v o l k .
H e l d e n d i c h t , dáár, waar het beschrijft de lotgevallen van den zanger
Väinämöinen, van Lemminkäinen, Kullervo en van den smid Ilmarinen; maar toch
niet heldendicht als het Homerische, geen zang van strijd en nog eens strijd als de
Ilias, geen lange zwerftocht van een door een god en door het noodlot
zwaar-beproefden mensch gelijk de Odussea. S p r o k e , dáár, waar de dieren uit de
wildernis, waar de vogels komen om aan de menschen hulp te brengen, waar de
tooverspreuken wonderen doen, waar de dingen grooter worden dan ze werkelijk
zijn, waar boosheid boozer en wat mooi is heerlijker schijnt als in de droomende
verbeelding van een kind.
Niet als het Homerische - nòch in zijn goden, nòch in zijn menschen. De zang van
het Grieksche volk is geworden tot het boeiende verhaal van oorlog en zwerftocht
met zijn helden, die als menschen vechten, lijden, blij en toornig zijn: Achilles,
Hektoor en Odusseus; het ware heldendicht met hier en daar zijn groote teerheid en
zijn diep gevoel, zijn sentiment, - maar steeds het sentiment van een met anderen
strijdend volk; met zijn naïef geloof, zijn kinderlijke goden, schoon en sterk, maar
vooral kinderlijk, gelijk de menschen zelf. Goden, die raad geven aan de stervelingen,
partij kiezen in hun strijd en hen bijstaan in het gevaar. Zij zijn geheel gevormd naar
het beeld van die hen vormden: naïef, maar redelijk, het leven lievend; baatzuchtig,
listig als een Griek. Zij hebben lief en lijden pijn als menschen.
Hoe anders in het Finsche epos. Mogelijk zijn het de steppen van Azië of de oevers
van de Wolga, waar eens het Finsche volk, één met de Magyaren, moet hebben
gewoond; mogelijk ook vindt het zijn oorzaak in de historie, die het Finsche volk
plaatste, niet op het slagveld der volkeren, niet tegenover menschen met menschelijken
moed en menschelijke list, maar die het tot eeuwigen vijand gaf de harde natuur van
het Noorden, wisselvallig en wonderlijk, somber en wreed; een natuur, die, eenmaal
genadevol, ook des te milder schijnt, maar die altijd, altijd oppermachtig is. Geen
volk ter wereld heeft zich dan ook een voorstelling van het Goddelijke gemaakt,
waarin zoozeer het magische, het niet-redelijke op den voorgrond treedt, als het
Finsche. Nergens komt dit krachtiger uit dan in zijn heldendicht de K á l e v a l a . In
dit epos zijn de goden slechts vaag-aangeduide machten, maar is de toovenaar:
hoofdpersoon; de magier: held. En bovenal de magier, die wonderen doet m e t h e t
w o o r d . De tooverzanger Väinämöinen. Het bovenmenschelijke, dat naar
menschelijke wetten niet luistert, zooals
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wel de Grieksche goden doen in hun ondergeschiktheid aan belang, recht en
billijkheid; maar hoog bóven en vrij van deze wetten staat in het Finsche heldendicht
het t o o v e r w o o r d , waarmee het grootste wonder wordt volbracht. Het w o o r d ,
de t o o v e r f o r m u l e beheerscht de elementen; wie het woord bezit kan scheppen
en vernietigen, kan al het kwade bannen, kan aan de goden zelfs zijn wil en wet
opleggen.
Het Schammanisme, de toovergodsdienst van den primitieven mensch, leefde in
Finland nog eeuwen op den bodem van het gemoedsleven van een volk, dat reeds
vier eeuwen Christen was. Het leefde en het bleef bestaan, zoolang onder het volk
de oude zangen leefden, in hun vele vormen, nooit zooals het Grieksche epos als één
groot, aaneengesloten verhaal, maar als een kring van sagen, vreemd dooreen en
vaak verward, maar met toch steeds dezelfde hoofdfiguren, den t o o v e r z a n g e r
en den t o o v e r s m i d en waarin steeds dezelfde macht de handeling beheerscht:
het t o o v e r w o o r d .
Hier zien we dus een duidelijk onderscheid: in het Grieksche epos de menschelijke
handeling hoofdzaak en de goden een bijzonder, een verhevener soort menschen; in
de Kálevala de magische krachten beslissend voor het menschelijk gebeuren en bijna
geheel de goddelijke macht overgegaan op den mensch, die deze krachten door het
woord kan ontketenen.
En toch ligt er wel overeenkomst in deze beide, uit het volksleven geboren, zangen.
Reeds in den vorm: het dikwijls tweemaal zeggen van hetzelfde, maar met andere
woorden, het breeduitgewerkte, dat ons telkens treft en het herhalen van dezelfde
regels - hoe dikwijls niet bij Homerus - ook hier: het einde van de eerste runo, als
Vämämöinen geboren is:
Hebt sich um den Mond zu schauen,
Um die Sonne zu gewahren,
Um den Bären zu erblicken,
Um die Sterne zu betrachten.
Also wurde Väinämöinen,
Dieser mächt'ge Zaubersänger,
Von der Lüfte schöner Tochter,
Die ihm Mutter war, geboren.

***
In den tweeden zang vinden we de sage van het ontstaan van den plantengroei op
het dorre land, waar Väinämöinen zich heeft gevestigd. Een breed-uit vertellen hoe
alles gebeurde, de diepe poëtische gevoeligheid - ook de moderne Finsche poëzie
nog eigen! - voor de kleinste details.
In de derde runo pas treedt de menschelijke handeling in het verhaal,
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wordt het conflict tusschen menschen geboren en raakt de wordingsmythe op den
achtergrond.
Väinämöinen, de machtigste der helden, de wijste der toovenaars en de
kunstzinnigste der zangers, is beroemd geworden. Zijn roem verbreidde zich naar
het Zuiden en ook in het ‘Nordland’ werd zijn faam verkondigd. Maar een
‘Lappenjüngling’, Joukahäinen, boos en ijverzuchtig, maakt zich op tot den strijd
met Väinämöinen, nadat hij eerst vader en moeder heeft geraadpleegd, wier raad om
niet te gaan strijden echter in den wind wordt geslagen. Merkwaardig is de strijd. De
jonge vurige Joukahäinen biedt den kamp aan Väinämöinen aan, wanneer zij elkaar
tegenkomen, ieder in zijn slede, en hij, de jonsgste, voor den oudere niet wijken wil.
Het gaat niet om den leeftijd - om de wijsheid, om de kunst van tóóver-zingen is het
te doen.
De toorn wordt wakker in Joukahäinen's jeugdig gemoed, als hij ziet, dat hij in
wijsheid het onderspit moet delven. Dan grijpt hij naar het zwaard, Maar een strijd
op de wapens is beneden de waardigheid van Väinämöinen. Hij zal Joukahäinen op
andere wijze treffen. En nu vangt hij aan te zingen; geen ‘Kinderlieder’, zooals
Joukahäinen alleen weet te zingen, maar ‘Sang des bärt'gen Helden’. Joukahäinen,
gansch en al betooverd, want de uitwerking van Väinämöinen's zang is
onbeschrijfelijk, zinkt machteloos tot aan zijn heupen in het moeras en geeft zich
den ‘einzig ew' gen Zaubersprecher’ Väinämöinen gewonnen....
***
Hier waar het betreft den ontzettenden indruk, die alles wat groot is, op den geest
van de menschen maakte, treft ons aanstonds hoeveel naïever het Finsche volk in
zijn zangen is dan het Grieksche. Een overdaad van beschrijving, die vaak vermoeiend
is en die sterk afsteekt tegen het streng evenredige, dat, zelfs de oudste kunst, die
onze cultuur opleverde, in z'n proporties vertoont. Het doet ons vreemd aan, vooral
omdat we aan den anderen kant uit alles bemerken, dat deze verhalen geen
kindersprookjes zijn, maar sagen, die werden voorgedragen vóór en dóór de oudsten
van het volk; er wordt wijsheid over het leven in verkondigd, niet bedekt en
symbolisch, zooals vaak in onze sprookjes, maar recht en open verklaard, als de raad
van een ervaren grijsaard aan het nageslacht. Het valt moeilijk zich in te denken in
het zieleleven van een volk, dat zóó anders moet geweest zijn dan wij. Wij zijn zoo
licht geneigd het volk, dat dichters en zangers tot zijn helden koos, hooger te stellen
in beschaving dan het volk, dat vechters en koningen tot middelpunt maakte van zijn
bewondering en zoodoende aan het Finsche volk een hoogere cultuurtrap toe te
kennen dan aan de oude Grieken, die toch aan den anderen kant zich
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zooveel redelijker toonden, die reeds in staat waren de schoonheid van een g e h e e l
als de Homerische gedichten te overzien.
Want dit toch staat vast: de Finnen hebben wonderschoone uitbeelding gevonden
voor allerlei details van het verhaal, maar de schoonheid van het geheel hebben zij
niet kunnen overzien. Zij zijn niet in staat geweest hun afzonderlijke verhalen zoo
tot een te smeden, dat zij vormden een afgesloten geheel, van een even grootschen
opzet als het Grieksche epos. Het Finsche volk heeft hiertoe waarschijnlijk ook niet
de behoefte gevoeld. Altijd bleven de sagen, al waren ook de hoofdpersonen dikwijls
dezelfde, op zichzelf, afzonderlijk, staan.
Dat we ten slotte toch een verzameling bezitten als de Kálevala, is het werk van
één man, E l i a s L ö n n r o t ,*), die, half als geleerde, half zelf dichter, in ieder geval
als zoon van zijn volk, de roeping heeft gevoeld, het nog altijd - en nog a l l e e n
m a a r - in den volksmond levende lied op te teekenen en het voor zijn volk en voor
de wereld te ontrukken aan de vergetelheid.
Misschien juist op tijd, want de stervensstonde was reeds naderend.
Dit blijkt uit hetgeen Lönnrot vertelt van den grootsten Laulaja (zanger), dien hij
kende en die hem vertelde, hoe zijn vader, als hij met hem's avonds op de vischvangst
ging met een metgezel, den ganschen nacht door kon zingen. En altijd door andere
liederen. ‘Ik was toen nog een kleine jongen en luisterde; zoo leerde ik de voornaamste
liederen. Maar vele daarvan ben ik al vergeten.... O, maar wanneer iemand in dien
tijd, gelijk gij nu, liederen gezocht had, hij was in geen twee weken klaargekomen,
diegenen op te schrijven, welke mijn vader wist te zingen’.†).
Merkwaardig klinkt in deze woorden ‘hij zong met een metgezel,’ merkwaardig
voor den bouw van het Finsche lied. Gelijk zoo vaak in Psalmen, Hooglied en
Spreuken, vinden we in de Kálevala, dat twee opeenvolgende regels hetzelfde willen
zeggen, maar met een andere wending, in een anderen vorm, niet zelden ook in een
zekere stijging. Dit komt, doordat de voordracht door twee personen gezamenlijk
gehouden werd. De eigenlijke zanger zeide het vers en zijn metgezel herhaalde den
zin ervan, terwijl de zanger zich dan bezon op het nieuwe.
Vier runos behandelen Väinämöinen's tocht naar het Noorderland en het smeden van
den ‘Sampo’. Deze ‘Sampo’ is een der wezenlijkste bestanddeelen van het Finsche
epos, een wonderlijk begrip, onmogelijk bestaanbaar voor de Arische
gedachten-wereld, waarin alles aan een vaste voorstelling is gebonden, zij het als
beeld of als symbool, ondenkbaar b.v. in Homerus, omdat het los schijnt van iedere
vaste gedaante. De ‘Sampo’ is

*) Lönnrot werd geboren 9 April 1802, was van 1853-62 professor in Helsingfors en stierf 19
Maart 1884.
†) Mededeeling van Schiefner in zijn ‘Einfükrung’ tot de Kalevala.
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datgene, dat de welvaart brengt aan hem, die het bezit; het is bovendien het kort
begrip van die welvaart zelf: volgens sommigen een schip, volgens anderen een
molen, een wolk, de regenboog, de zon, een tempel of een talisman*), vaagbeschreven,
maar met een vaste eigenschap, nl. dat hij kan worden gesmeed door het tooverwoord
van den heros Ilmarinen, den tooversmid.
In de elfde runo begint het verhaal van Lemminkäinen, den jongen held, dingend
naar Kyllikki.... ‘Saaris†) Jungfrau, Saaris Blume....’ Lemminkäinen is de avontuurlijke,
de overmoedige, de Finsche Don Juan. Ook hij wil naar ‘Nordland’ gaan om er zich
een vrouw te zoeken.
Zijn moeder smeekt hem te blijven, omdat zij bang is, dat hij daar den dood zal
vinden. Lemminkäinen borstelt juist zijn haren en als hij zijn moeder zoo hoort
spreken, roept hij overmoedig: ‘Eerder zal deze borstel bloeden, dan dat
Lemminkäinen onheil treft!’ Dan rijdt hij naar het noorden. Daar wordt hij gedwongen,
gelijk Heracles, verschillende werken te verrichten, en ten slotte moet hij een zwaan
gaan schieten in de rivier van het doodenrijk. Maar dan wordt hij gedood door den
ouden, half-blinden herder Märkähattu§), die hem in den zwarten stroom van het
doodenrijk werpt, waar de zoon van den god der onderwereld hem in stukken snijdt.
Maar thuis bij zijn moeder droppelt er bloed uit den borstel, dien zij bewaard heeft.
Nu begeeft de oude vrouw zich naar het Noorderland en vraagt overal, waar toch
haar zoon is gebleven. Eindelijk smeekt ze de zon haar zijn lot te verhalen en als zij
hoort, dat hij gedood is, gaat ze naar den smid Ilmarinen, die haar een hark smeedt,
met tanden honderd vademen lang en een steel nog weer vijfmaal zoo groot om de
verstrooide brokstukken van haar zoon mee te zoeken in den stroom van de
doodenwereld.
Met roerenden eenvoud staat het verhaal geschreven, hoe de moederliefde alle
moeiten overwint en steeds maar biddend tot de wondere krachten der natuur, legt
zij, ‘die schmerzgeprüfte Mutter’, met onuitputtelijk geduld alle deelen van het
stukgesneden lichaam van Lemminkäinen bijeen.
Bein an Bein und Fleisch zum Fleische
Füge Glieder an die Glieder,

tot hij zijn vroegere gedaante terug heeft. Stil ligt het lichaam voor haar, gaaf en
hersteld; alleen: de mond kan nog niet spreken. Maar ook dit bereikt ze met de hulp
van een bij - ‘König du der Waldes-

*) Lönnrot zelf zag in den Sampo ‘Bildung und Kultur’.
†) Het woord “saari” beteekent: eiland.
§) Het vermoorden van Lemminkäinen heeft verschillende punten van overeenkomst met het
dooden van Balder door den blinden Hödr. Kaarle Krohn brengt beide verhalen in verband
met legendarische motieven van Christus' dood.
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blumen’ - die voor haar langs maan, zon en sterren naar de voorraadschuur van den
Schepper vliegt en de toovermiddelen haalt, die Lemminkäinen weerom leven doen.
In de laatste runo breekt plotseling naar voren een herinnering aan het verhaal van
Jezus' geboorte, geheel veranderd en bijna onherkenbaar, maar daarom niet minder
eigenaardig.
Uit de maagd Marjatta (Maria) wordt een zoon geboren.
Zij, ‘die Schöne Jüngste’, leefde als arme herderin een kuisch en ingetogen leven,
voedde zich alleen met visch en de weeke bast van pijnboomen en zocht, op de
hellingen der bergen, alleen den omgang met vogels en bloemen. Eens op een morgen
sloeg zij met een takje heidekruid een boschbes af en nu gebeurt het wonderbare:
Von dem Boden stieg die Beere
Hin auf ihre schönen Schuhe,
Von den schönen Schuhen stieg sie
Hin auf ihre keuschen Kniee,
Von den keuschen Knieen stieg sie
Auf den klaren Saum des Kleides.
Stieg dann zu des Gürtels Streifen,
Von dem Gürtel zu den Brüsten
Von den Brüsten zu dem Kinne,
Von dem Kinne zu den Lippen,
Schlüpfet dann in ihren Mund ein,
Schaukelt sich auf ihrer Zunge,
Von der Zunge zu der Kehle
Gleitet nieder in den Magen.
Marjatta, die schöne Jüngste,
Schwoll davon und wurde schwanger.

Door moeder en vader wordt zij met smaad en verwijten overladen, maar Marjatta
antwoordt:
Bin mit nichten eine Dirne,
Wahrlich keine Feuerbuhle,
Werde einen grossen Helden,
Einen edlen Mann gebären,
Der den Mächt'gen wird gebieten
Und sogar den Väinämöinen.

Wonderlijk is vooral hoe deze geschiedenis ingevlochten werd in den sagenkring
van Väinämöinen.
Deze laatste is nog in leven als de knaap wordt gedoopt tot koning
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van Karjala*), ‘Hüter aller Mächte’. Dan gaat hij weg naar het strand van de zee,
toovert zich een schip en:
Setzte selbst sich an das Ende,
Zog von dannen auf dem Meere,

Als het wijken van het oude toovergeloof voor het jonge Christendom, is het afscheid
van den ouden zanger:
Bis zum Orte, wo die Erde
Und der Himmel sich begegnen.

Daar, zegt het verhaal, is hij met zijn boot gebleven, maar in Finland, in Suomi†) liet
hij zijn speeltuig, de Kantele en zijn zangen achter tot eeuwige vreugde van zijn volk:
Doch zurück liesz er die Harfe,
Liesz das schöne Spiel in Suomi,
Seinem Volk liesz' ew'ge Freude,
Groszen Sang er seinen Kindern.

***
Tot eeuwige vreugde van zijn volk! Want diep in de ziel van het Finsche volk leeft
nog altijd voort de ernstige, donkere poëzie van dit volksepos, dat door eeuwen van
harden strijd en in uren van diepste vertwijfeling het Finsche volk heeft gesterkt en
gestaald. In dat wonderschoone land van meren en rotsen en donkere bosschen heeft
dat volk van graniet, dat de natuurkrachten wist te bedwingen en zelf door geen
menschen-terrorisme te buigen was, ongerept in de volksziel weten te bewaren de
herinneringen uit een oud verleden en hoe ook de wereld mocht veranderen en
wijziging mocht brengen in de omstandigheden, waartegen het Finsche volk te strijden
had den harden strijd om het bestaan - altijd vond het in de van geslacht tot geslacht
overgeleverde zangen der Kálevala zichzelf terug. De ziel van dat volk is als het
nationale snaar-instrument, de Kantele, waarvan een oud volkslied weet te vertellen:
‘Sorge fügte sie zusammen,
Schmerzen haben sie gebildet,
Elend schnitzte ihre Decke,
Leiden liehen ihr den Boden,
Miszgeschick spann ihr die Saiten,
Drangsal drehte ihr die Wirbel.

*) Karelië, Z.O. deel van Finland, grenzend aan het Ladoga-meer.
†) Finland is twee-talig; het volk spreekt er Finsch en Zweedsch. De Finsche naam voor Finland
is: Suomi.
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Darum wird sie nimmer klingen,
Nie in muntern Weisen tönen,
Nimmermehr zur Freude wecken,
Nie zur Fröhlichkeit beleben,
Weil die Sorge sie gebildet,
Gram ihr die Gestalt gegeben’.*)

Zóó moet het Finsche volk in zijn dichterlijke ontvankelijkheid zich vaak hebben
gevoeld in de huiverende pracht van de eenzame natuur. Een volk, dat veel en hard
heeft moeten strijden en toch niets liever wil dan arbeiden in vrede. Hoe zwaar ook
beproefd, telkens rezen - en rijzen ook nu nog - uit dit volk nieuwe krachten, nieuwe
strevingen omhoog. Het verleden van Finland is een geschiedenis van bloed en tranen,
van martelaarschap en heldengeest, één lang verhaal van oorlogen, brand,
hongersnood, pest en ‘grooten haat’ - maar boven alles, door alle eeuwen heen een
geschiedenis van worsteling om de vrijheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
Tot dat volk van harde smarten is de Kálevala de uit de volksverbeelding gesproten,
door de volksziel gewijde, poëtische Inleiding.

*) Uit ‘Kanteletar,’ Duitsch van Herman Paul. Uitgave Edlund, Helsingfors 1882.
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Verzen,
door Urbain van de Voorde.
I
De avond is van tranen grauw.
Nooit scheen 't leven leeg als nu.
Lustloos dwaalt, spijts de' ouden rouw,
staag mijn denken weer tot u....
Toch zijt gij niets meer voor mij Wellust baart gij mij noch smart.
- Leeg van heil en kwelling bei,
is toch vol van u mijn hart.
Liefde is dood, maar 't lijk nog thuis:
't Is zoo náár, elk venster toe!
't Regent angst met lang geruisch....
- Ziel! Wat wilt gij dat ik doe?
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II
Met ernst, de nacht, en vaag geheim,
de kudden van mijn droomen voedert,
wijl 't laatste licht vóor 't West in zwijm
zich langzaam met den nacht verbroedert.
Het wordt aan zee al stiller en stil....
Alle angst om God wordt nu geboren....
- Of 'k al dan nimmer luistren wil,
'k moet 't ruischen van mijn ziel hier hooren.
En 'k ril, daar de' ouden smaad ten spijt
en trots 't besef van eeuwger dingen,
'k mijn ziel in smart en eenzaamheid
alleen van u, van u hoor zingen!
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III
Langs de' ouden wal van drassge dijken
de roerlooze armoe van een boom.
- En in mijn ziel de schaamle lijken
van hier en daar een dooden droom.
Want niets was in mijn waan bestendig
dan stadig worden en vergaan
van leêge dagen, die, ellendig,
met hunkrende oogen vóor me staan.
o Foltering van doelloos lijden!
't Geloof in 't leven was te groot:
eeuwigs zal 't mij niets bereiden
dan de' ongerepten, kalmen dood.
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IV
De herfst, door 't bosch, gaat stil en waardig
in ernst van arbeid: droef noch blij;
ziet rijpe vruchten, zijgens-vaardig
en dus haar eeuwig doel nabij;
hij ziet het zaad in 't diepst haars herten
als de versteende ziel der lent....
En dies, de sombre uit barre verten
voelt, - hij die zelf nooit liefde kent dat hij steeds zaait nieuw heil van blaadren
voor nieuwe lent van droom en goud....
Zoo rijt hij, wàrs, zijn purpren aadren
in wanhoop stuk langs veld en woud!....
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Asschepoetster,
door Amelie de Man.
DE schrijfmachine rikketikte snel, zenuwachtig, onregelmatig, dan weer traag,
aarzelend, onzeker. Luisa zuchtte. Zij kwam vandaag niet veel verder met die verzen
van Vader. Het was ook zoo moeilijk, haar gedachten erbij te houden, nu maar aldoor
dat éene haar hoofd vervulde, heele zinnen uit den brief, die haar in het geheugen
waren gebleven. ‘Ik neem de vrijheid openhartig met u te zijn, want ik vertrouw dat
uw innig vrouwelijke natuur, de liefdevolle toewijding jegens anderen, die u bezielt,
mij uw medegevoel zal verzekeren, en desnoods uw vergiffenis. Ik zal mijn lieve
gestorven vrouw nooit kunnen vergeten, en niemand zal ooit in mijn hart haar plaats
kunnen innemen. Doch in mijn leven ontbreekt een vrouwelijke metgezel, mijn kind
mist de moederzorg, mijn huis de alom merkbare aanwezigheid van een huisvrouw.’
Het kind, - een zacht zoet meisje van vier jaar, dat schuchter tevreden bloosde,
wanneer Luisa haar wel eens op de knieën had genomen en gekust. H i j was een
goede, eenvoudige man, niet aantrekkelijk, dat niet - geen man voor een vrouw om
op te verlieven. Maar zijn oprechtheid, en ook zijn standvastige gehechtheid aan de
gestorvene, wekte haar sympathie. De steun van een dergelijke verhouding scheen
haar begeerlijk. En wie weet of mettertijd.... Doch terstond drong zij deze gedachte
terug. Neen, dat moest zij zich niet in het hoofd halen, dat zou maar teleurstelling
geven en de harmonie bederven. Zij was geen vrouw waarvoor ooit een man liefde
zou opvatten. Zij wist het immers en berustte erin. Zeker, mannen werden wel verliefd
op leelijker vrouwen dan zij. Maar zij trok nu eenmaal niemand aan, zij was zoo
rustig, zoo nuchter, zoo onbeduidend. Ook als kind stond zij als een vreemde,
oningewijde buiten de liefdesintriguetjes van haar vriendjes en vriendinnetjes.
Zij dwong haar aandacht terug tot haar werk en weer gingen rikketikkend de
letterschijfjes omlaag en omhoog. Doch zij hield al gauw weer op en steunde het
hoofd op de handen.
De veilige rust en behaaglijkheid van een eigen thuis, een vredig eigen thuis,
zonder meer het kibbelig kregel geklaag van Moeder, en de zenuwlijdersdriftbuien,
de pijnlijk wanhopige verslagenheid van dien armen Vader, die zich het geleidelijk
uitdooven van zijn verstand bewust was. En zij zou geen moeite hebben om veel van
Claudia te houden, als zij niet meer dagelijks werd geprikkeld door de tergend brutale
antwoorden van dat onverbeterlijke kind. Ook Adriana had immers haar eigen thuis,
met haar man en kinderen.
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Maar hoe moest het hier gaan zonder haar? Wie zou er voor de huishouding zorgen,
die heelemaal op haar neerkwam? Wie kon er vrede houden, Vader sussen en tot
kalmte dwingen, of troosten en moed inspreken - al naar zijn buien, - en Moeders
gekibbel en gevit en geklaag zwijgend aanhooren en verdragen? Wie zou Claudia in
toom houden en leiden, het ongezeglijke kind, dat niemand ontzag, - en met Luciano
praten en hem tot rede brengen? Hoe zou alles hier gaan, als zij er niet meer was?
Het kon immers niet.
Weer zuchtte zij ontmoedigd. Neen het kon niet, zij kon het niet aannemen. Vroeger
was het haar een troost, zich nuttig te weten, onmisbaar zelfs. Nu beangstigde haar
de toekomst, duister, zonder een lichtpunt. Altijd dit leven, - jaar in, jaar uit, - zonder
uitkomst.
Stappen naderden door de open deur de kamer in. Zij zag om. Het was Luciano.
‘Heb je gegeten?’ vroeg zij. ‘Was alles goed warm? Waarom ben je niet op tijd
gekomen?’
‘Ik kon niet,’ antwoordde hij, zonder haar aan te zien. Met de handen in de zakken,
het hoofd gebogen, deed hij doelloos eenige stappen. Toen, dicht bij haar, met dien
glimlach die zijn gezicht zoo aantrekkelijk maakte, een streelenden blik van zijn
bruine oogen in de hare:
‘Luisella, ik weet me geen raad’.
Zij zag bestraffend naar hem op, doch voelde haar plotselinge ergernis verdwijnen,
terwijl zij naar hem leek. Hij was zoo aardig, zijn rond, jongenshoofd met het
zorgvuldig gladgestreken donkere haar, zijn slanke gesoigneerde figuur. Hij was zoo
jong.
‘Maar ik heb je verleden week pas vijftig lire gegeven,’ verweet zij.
Hij trok even de schouders op, de handen in de zakken.
‘Eh, ja! Wat kan ik eraan doen! Die had ik noodig en nu heb ik meer noodig.’
‘Maar waarvoor heb je dan zooveel uit te geven?’ vroeg zij verontwaardigd.
Hij maakte een gebaar met het hoofd en glimlachte ontwijkend. Zijn vingers
speelden met de knopjes van de schrijfmachine.
Luisa tastte in den zak van haar huishoudschort en trok een brief te voorschijn.
‘Voor dit soort van zaken misschien?’ vroeg zij, hem scherp aanziend.
Hij greep heftig naar den brief en rukte hem uit haar handen.
‘Ik heb hem weggehouden,’ zei ze streng. ‘Gelukkig dat hij Vader of Moeder niet
onder de oogen is gekomen.’
Met een schuldbewusten glimlach borg hij den brief weg in den binnenzak van
zijn jas en stak weer de handen in de zakken.
‘Wees toch zoo dwaas niet,’ verweet zij, zacht sprekend, overredend.
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‘Je weet dat we geen geld kunnen missen. Er is al zooveel noodig voor je studie, en
dan gooi je het nog weg op zoo'n manier, voor een of ander onwaardig schepsel!’
Hij wendde zich beleedigd af.
‘Onwaardig of niet, daarover kan jij niet oordeelen,’ zei hij kort, met gezag.
‘Onwaardig!’ herhaalde zij met boozen nadruk. ‘Een van die vele juffertjes die
niets uitvoeren en mooi aangekleed langs de straat loopen en glimlachen tegen alle
mannen. En dan ben jij zoo onnoozel te gelooven dat zoo een van je houdt!’
Hij kneep de lippen opeen, de oogen hard en donker. Toen haalde hij de schouders
op.
‘De gewone wrok van misdeelde vrouwen tegen wie mooi en aantrekkelijk is,’
zei hij minachtend.
‘Dank je!’ zei Luisa geërgerd.
‘Waarom provokeer je me?’ vroeg hij koel. ‘Praat niet over zaken, waarover je
niet kunt oordeelen.’
‘Ik meen toch wel te kunnen oordeelen dat zich opschikken en coquetteeren en
leegloopen niet de ware roeping is van de vrouw,’ antwoordde zij scherp.
‘De ware roeping van de vrouw is, mooi te zijn en te behagen,’ verkondigde hij
met een spottenden glimlach. ‘Wie daartoe niet in staat zijn, mogen zich thuis nuttig
maken en zich op die manier hun tekortkomingen doen vergeven.’
‘Je bent belachelijk met je kwajongenswijsheid!’ zei Luisa boos. Toen, plotseling,
hield zij zich in bij het geluid van Moeders slaapkamerdeur, die werd geopend.
Luciano wendde zich af en liep heen.
Moeder kwam langzaam binnen, de mond ontevreden dichtgeknepen. Achterdochtig
zagen haar in rimpels weggezonken oogen naar haar dochter, en toen naar haar zoon.
‘Wat wou je, Luciano?’ vroeg zij bezorgd.
‘Niets Moeder,’ antwoordde hij, zonder om te zien en ging de deur uit, de gang
in.
Luisa zocht met de oogen op het papier naast haar het punt waar zij haar werk had
afgebroken. Even gingen haar vingers weer over de knoppen en het gerikketik van
de machine klonk opnieuw in de stilte.
Moeder deed de papieren ritselen op de schrijftafel.
‘Zoek je iets?’ vroeg Luisa even omziend.
‘Neen, neen. Ik keek maar,’ klonk het ontwijkend antwoord.
Toen, breed in haar wijd huiskleed, met den moeizamen stap van haar zwaarlijvig
lichaam, kwam de oude vrouw nader en bleef staan achter Luisa's stoel.
‘Weet je,’ begon zij, ‘hoe meer ik nadenk, hoe meer het me toeschijnt
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dat je goed moet overwegen, eer je het voorstel van Baldini aanneemt. Je moet
bedenken, dat je nooit de meesteres wordt, je blijft altijd “de tweede vrouw,” min of
meer een indringster. Je zult al de moeilijkheden hebben van een huisvrouw, zonder
de voorrechten’.
‘Dat hangt er veel vanaf, hoe ik de zaak aanpak,’ antwoordde Luisa, wat onwillig.
‘Natuurlijk!’ gaf Moeder scherp toe. ‘Je zult de bezwaren kunnen verminderen,
maar je kunt ze niet heelemaal uit den weg ruimen. Er blijft altijd iets van bestaan.
En dan, de stiefmoeder te zijn van een kind, vooral tegenover de familie van de eerste
vrouw, die er natuurlijk over te zeggen willen hebben en jaloersch zullen zijn en
tegen je intrigueeren als het je gelukt het kind van je te doen houden.’
‘Dat weet ik allemaal wel, Moeder,’ zei Luisa kalm.
‘Maar het zijn niet mijn eigen moeilijkheden die mij zouden afschrikken’.
Moeders hand liet den rug van haar stoel los, met een bruuske beweging van
ergernis.
‘Wel ik herhaal het je: ik wil niet den minsten invloed hebben op je beslissing.
Het staat aan jou, je moet zelf weten wat je wilt doen’.
En met haar zwaren, eenigszins waggelenden stap liep zij heen, haar slaapkamer
in, en sloot de deur achter zich.
Luisa beet zich wrevelig op de lippen en staarde voor zich uit. Kwam Moeder er
tenminste eerlijk voor uit dat zij vreesde haar te verliezen, dat zij haar niet wilde,
niet kon missen! Dan zou zij immers met liefde alles opgeven en zeggen: ‘Neen,
moeder, ik doe het niet, ik blijf bij jullie.’ Maar nog dien schijn te willen hebben, het
haar af te raden in haar eigen belang, om de verantwoordelijkheid van de beslissing
alleen op haar te doen neerkomen, en geenerlei verplichting te hoeven gevoelen voor
het gebrachte offer! Het was werkelijk niet de moeite waard, zich op te offeren.
Niemand zou er haar erkentelijk voor zijn. Wanneer zij in latere jaren tot last werd,
zouden zij het haar verwijten deze eenige kans om haar toekomst te verzekeren, te
hebben laten varen.
Ontmoedigd, zuchtte zij diep. Hoe moeilijk was het een besluit te nemen, te
onderscheiden wat zij behoorde te doen. En niemand hier die zij om raad kon vragen.
Niemand was daartoe belangeloos genoeg. Stellig, wie zou het haar kunnen verwijten,
zoo zij het eenige huwelijksvoorstel aannam dat haar ooit gedaan was en haar
waarschijnlijk ooit zou gedaan worden? En als Vader en Moeder later er niet meer
waren, wat dan? Moest zij dan afhankelijk zijn van Adriana en haar man, of van
Luciano? Of op de eene of andere armzalige manier haar eigen brood zoeken te
verdienen, als machineschrijfster of juffrouw van gezelschap?
Doch een andere stem in haar scheen op deze booze vragen te antwoorden, kalm
in de oproerigheid van haar verbittering:
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‘Niet tobben over de toekomst. Je plicht doen - eerst denken aan de anderen, dan pas
aan je zelf’.
Zij boog het hoofd, beschaamd dat zij dankbaarheid had gewild of erkenning van
haar offer. Zij deed het immers niet om beloond te worden. Zij moest eenvoudig
handelen, zooals het haar plicht was en omdat het haar plicht was. Of anderen dit op
prijs stelden of niet, daarover had zij zich niet te bekommeren.
Er werd gescheld. Had zij daareven niet een rijtuig hooren stilhouden en weer
wegrollen? Wie zou er zijn? Zij wendde zich half om op haar stoel en luisterde. De
stappen van de dienstmeid klonken door de gang, de deur werd geopend,
kinderstemmen. Dat waren de kleintjes van Adriana. En zij had zooveel te doen
vanmiddag!
Zij stond op en liep naar de deur. Adriana kwam binnen, met Dino aan de hand.
Franco volgde, onder het voortloopen half omgewend naar een automobieltje, dat
hij aan een touwtje voorttrok.
De beide zusters begroetten elkaar met een kus. Luisa bukte zich en hief Dino van
den grond op, kuste hem op de ronde blozende wangen.
‘Franco, zeg je tante niet goeiendag?’ vermaande Adriana, die in een leunstoel
was gaan zitten en haar bruinen bontmantel losknoopte.
‘Hij is zoo druk met zijn automobiel!’ zei Luisa lachend. Zij zette Dino weer aan
Adriana's knieën en liep Franco tegemoet, die op haar toetrad, een glimlach op zijn
ernstig gezicht, met de diepe bruine oogen.
‘Ik heb ze bij jou gebracht, Luisa,’ zei Adriana op dien langzamen, vermoeiden
toon, als was het spreken haar te veel. ‘Ik moet een paar visites maken met Renato,
en Vittoria is uit vanmiddag. Ik dacht dat Claudia blij zou zijn om met hen te spelen.’
Luisa ging zitten met Dino op haar knieën.
‘Maar Claudia heeft haar schoolwerk te doen en haar pianostudie,’ merkte zij op.
‘Dio mio, Luisa!’ zei Adriana ontstemd. ‘Je maakt toch ook altijd moeilijkheden!
Doe met de kinderen, wat je wilt! Ik kan er me vanmiddag niet mee bezig houden!’
‘Waar is Claudia?’ vroeg Franco, de donkere oogen vragend wijd open.
Luisa stond op met Dino op den armenstrekte de andere hand uit naar Franco.
‘Kom mee,’ zei ze, ‘dan gaan we Claudia zoeken.’
Adriana had zelf nooit willen studeeren en zag dus ook voor anderen de
noodzakelijkheid daarvan niet in. Een discussie zou nutteloos zijn en alleen
onaangenaamheden geven.
Kleine Franco vatte haar hand en liep naast haar voort, pratend, vragend, met zijn
hooge, ernstige kinderstem.
Claudia lag op haar bed te lezen, steunend op haar elleboog, de kin op de hand,
de blonde vlechten langs het hoofd afhangend.
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‘Kijk eens wie hier zijn!’ zei Luisa.
Claudia wendde onwillig het hoofd om, doch bewoog zich verder niet.
‘Kom,’ vermaande Luisa. ‘Sta je niet eens op? Ze zijn gekomen om met jou te
spelen.’
Claudia's gezicht betrok steeds meer.
‘Maar ik wil dit boek uitlezen,’ zei ze norsch, met de schouders rukkend, de oogen
weer omlaag gericht.
‘En je schoolwerk dan?’ vroeg Luisa.
‘Dat kan ik wel in een kwartier af,’ antwoordde Claudia, zonder op te zien. ‘Het
is zoo gemakkelijk en zoo weinig.’
‘Ja, ik weet wel wat dat beteekent,’ zei Luisa ontevreden. ‘En je piano?’
‘Dat zal ik vanavond wel doen.’
Luisa voelde zich boos worden om die achtelooze houding, die onverschillig
gegeven antwoorden.
‘In elk geval zal je me het pleizier doen, van je bed op te staan en je met de kinderen
bezig te houden. Ik heb ander werk te doen!’
Claudia wierp nijdig het boek ter zijde en begon luid, met haar booze kibbelstem:
‘Eh! Già! Ik kan nooit eens doen wat ik wil! Iedereen geeft mij orders! Maar ik
wil ook eens mijn eigen zin doen, en niet altijd wat de anderen willen!’
‘Niemand beschikt onbillijk over je,’ antwoordde Luisa, steeds met Dino op den
arm, terwijl Franco in de kamer liep rond te snuffelen, zijn automobieltje in den arm
gekneld.
‘Dat zeg jij!’ snauwde Claudia, nu op het bed overeind gezeten. ‘Jij speelt altijd
de baas over iedereen en alles moet altijd gebeuren zooals jij het wilt! Je bent de
schoonmoeder van iedereen hier in huis!’
‘'t Is goed,’ zei Luisa, en zij verlangde erbij te voegen: ‘Ik zal jullie niet lang meer
plagen, ik ga het huis uit!’ Doch zij bedwong zich en ging zwijgend heen, Franco in
de kamer achterlatend, die praatte tegen Claudia, doch geen antwoord kreeg.
Dat kind! Zij had een bizondere gave om iemand te irriteeren en buiten zich zelf
te brengen! Zeker, ze was goedhartig en hield van hen allen. Maar onhandelbaar en
heftig, en altijd klaar met booze, onhebbelijke antwoorden! Onmogelijk, vrede met
haar te houden! Iedere dag gaf het huil-partijen en scènes, nu met de een, dan met
de ander. Maar vooral met haar, die altijd thuis was en er natuurlijk het meest mee
had op te trekken. En dan werd haar verweten, dat zij de baas speelde en over iedereen
schoonmoederde!
De verontwaardiging over dat verwijt bleef in haar doorschrijnen. Hoe verlangde
zij, eruit te zijn, voor goed eruit!
Adriana zat in een tijdschrift te bladeren. Zij zag op, toen Luisa binnen-
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kwam, met die kwijnenden, eenigszins geaffecteerd aandoenden blik van haar
halfgesloten, bijziende, donkere oogen. Luisa zette Dino neer op den grond en ging
weer zitten op haar vorige plaats, de rug half naar de schrijfmachine gewend.
Even aarzelde zij. Toen, plotseling, met gedempte stem:
‘Weet je, ik heb een huwelijksaanzoek gehad’.
Adriana's oogen gingen plotseling wijd open.
‘Neen! Jij?’ vroeg zij verbaasd, het tijdschrift terzijde leggend en zich met
plotselinge, licht ontstemde belangstelling naar haar zuster wendend.
‘Ja! Ik!’ herhaalde Luisa gekrenkt.
‘En van wie?’ vroeg Adriana, op dezelfden ontevreden, ongeloovigen toon.
‘Van Baldini’, antwoordde Luisa wat stroef.
‘Is hij met je komen spreken?’ vroeg Adriana verwonderd.
‘Neen, hij heeft me geschreven. Oh, weet je, hij spreekt openhartig. Er is natuurlijk
geen sprake van liefde. Hij heeft iemand noodig om de leege plaats in zijn huis in te
nemen. Hij biedt me zijn vriendschap aan, en zijn sympathie, die mettertijd
genegenheid zou kunnen worden. Maar juist zijn oprechtheid bevalt me. Trouwens,
je weet, 't is een besteman, en iemand die werkt en een goede positie heeft.’
‘Maar Luisa!’ zei Adriana met eenig verwijt in haar stem. ‘Je kunt er toch niet
over denken, hier weg te gaan? Wat zou er dan van dit huis moeten worden? Van
Moeder is niets te verwachten. Je weet wat daarvan zou terecht komen. Die kan niet
rekenen en zuinig zijn, zooals jij doet. Over een maand zouden ze hopeloos in de
schulden zitten. 't Is onmogelijk!’
Luisa zweeg terneergeslagen. Zij gevoelde zich tot verzet geprikkeld.
‘Maar ik heb toch ook het recht voor mijn toekomst te zorgen en mij een eigen
thuis te verzekeren,’ zei ze eindelijk.
Adriana haalde de schouders op.
‘Natuurlijk,’ zei ze ontwijkend. ‘Maar op 't oogenblik kan dat niet. Laat Luciano
eerst eens een positie hebben. Die arme Vader gaat hoe langer hoe meer achteruit.
Als hij eens in een gesticht is en Moeder blijft alleen met Claudia en er zijn minder
oneenigheden en moeilijkheden....’
Zij zweeg als wist zij er niet meer bij te voegen.
‘Je hebt mooi praten,’ zei Luisa. ‘Wie weet of ik dan nog weer een gelegenheid
vind! Ik ben een en dertig jaar, cara mia!’
Adriana antwoordde niet. Zij zat naar het spelen van Dino te kijken, als ging de
zaak haar verder niet aan. Luisa voelde in haar een gemis aan deelneming dat haar
verbitterde.
‘Je weet niet wat het is!’ ging zij voort, toegevend aan het verlangen, zich uit te
spreken. ‘Dag in dag uit dit leven, die zorgen, dat rekenen en altijd geld te kort komen.
En dan geven ze mij nog de schuld van de armoede waarin wij leven, alsof ik hun
niets gunde. Want niet éen van hen
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is ertoe in staat, in te zien, hoe de zaken eigenlijk staan. En dan Moeder die altijd
klaagt, en wie niemand het naar den zin kan maken - behalve Luciano die geen kwaad
kan doen! - En dat ellendige getob met Vader, die zoo onredelijk is en met wie je
toch ook zoo'n meelijden moet hebben, de stakker! En altijd die scènes met Claudia,
die 'k werkelijk niet langer in bedwang kan houden, en Luciano die te veel uitgeeft
en er zich maar niet van wil overtuigen dat we geen geld hebben. Overal, overal
moeilijkheden, waar je nooit uit komt!’
‘Nu ja, Luisa!’ vermaande Adriana. ‘Je moet wat geduld hebben. Je moet met hen
weten om te gaan. Als je ook overal altijd lijnrecht tegenin gaat, en nooit eens weet
toe te geven, dan is het te begrijpen, dat je altijd kwesties hebt.’
‘Je hebt gemakkelijk praten,’ herhaalde Luisa. En zij dacht aan den tijd toen
Adriana nog thuis was, een karakter als Claudia, doch minder heftig. - haar houding
van zwijgend, aanhoudend verzet, die niemand had weten te overwinnen, haar
ongevoeligheid voor straf en verwijten zoowel als voor goede woorden, zoodat zij
ten slotte als onopvoedbaar werd beschouwd en onopgevoed was gebleven. En deze
gaf haar nu raad en verweet haar gebrek aan tact, aan zachtheid en meegaandheid.
Zij betreurde het, zich te hebben uitgesproken. Oh, ze wist het wel, toen ze begon te
spreken, dat ze verkeerd deed. Maar het was haar even te machtig geweest.
‘Ga je moeder niet goeiendag zeggen?’ vroeg zij.
‘Waar is ze?’ vroeg Adriana, zonder haast opstaande.
‘In haar kamer,’ antwoordde Luisa met een hoofdbeweging naar de deur achter
haar.
‘Is Vader er ook?’ vroeg Adriana nog, met eenigen weerzin.
‘Neen, Vader is uit,’ zei Luisa.
Adriana ging langs haar heen, het parfum van haar kleeren omving Luisa even.
Met den deurknop in de hand wendde zij zich nog weer om.
‘Als Renato intusschen komt, laat hem dan hier wachten en kom mij even roepen,’
verzocht zij.
‘'t Is goed,’ zei Luisa zonder op te zien, voorovergebogen naar Dino, die op den
grond een krant in stukken zat te scheuren, de donkerblauwe oogen wijdopen in
pretverrukking.
‘Wat doe je, Dino,’ vroeg zij glimlachend.
Het kind zag naar haar op, zijn gezicht vertrok in een blijden lach, het tandelooze,
kwijlende mondje open. Luisa knielde bij hem neer en veegde met haar zakdoek zijn
kin af. Even sloot zij hem in haar armen en kuste hem heftig. Hij stamelde
onverstaanbare kinderpraat, met zijn weeke, hulpelooze kleine vingers haar gezicht
betastend.
Daar werd weer gescheld. Zeker Renato, die Adriana kwam afhalen. Zij wachtte
tot de dienstmeid voorbij ging, riep toen:
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‘Als het de dokter is, laat hem dan hier binnen.’ Had zij het begrepen? Je kreeg van
dat schepsel nooit antwoord. En dan moest je er nog maar vrede mee zien te houden,
want je vond geen betere, zelfs geen andere.
Daar naderden stappen. Het was Renato die in de deuropening verscheen en met
stijf bewegen eenige stappen naar haar toe trad, de hand uitgestrekt, met zijn gewonen
glimlach, half ironisch, half geaffecteerd, op het gladgeschoren gezicht. Zij reikte
hem de vrije rechterhand, die hij even drukte.
‘Hoe gaat het, Luisa?’ vroeg hij. En zonder het antwoord af te wachten, zijn
glimlach versterkt in zelfbehagen, als van voldaanheid over eigen werk, wendde hij
zich tot zijn kind.
‘Dino!’ zei hij, een van de kleine handjes vattend, ‘wat zeg je tegen Papa?’
Het kind hief het hoofd op en zag hem aan. Er kwam een blijde lach in de blauwe
oogen, terwijl het stamelde: ‘Pa-pa!’
Luisa richtte zich van den grond op.
‘Wil je even op hem passen?’ vroeg zij ‘Dan ga ik Adriana waarschuwen.’
Zij liep heen, opende de deur en trad haar Moeders kamer binnen. Adriana zat op
de rustbank naast Moeder die achterovergeleund zat te breien het gezicht ontspannen
tot den zweem van een glimlach.
‘Adriana, daar is Renato’, zei Luisa, bij de deur staande.
‘Laat hem hier komen,’ zei Moeder, even het gezicht naar haar toewendend.
Doch Adriana stond op.
‘Hij geeft geen tijd,’ verklaarde zij. ‘Wij moeten dadelijk gaan, Addio, Mama! Ik
kom gauw terug.’ Zij bukte zich naar haar Moeder en kuste haar op beide wangen.
‘En blijf een volgende keer wat langer,’ vermaande Moeder, wier gezicht reeds
weer in de gewone ontevreden plooien trok.
Luisa volgde haar zuster in de studeerkamer, waar Renato zat met Dino op de
knieën.
‘Zullen we gaan?’ vroeg Adriana.
Renato kuste het kind, zette het neer op den grond en stond op. Toen reikte hij
Luisa de hand tot afscheid. Adriana kuste haar op beide wangen.
‘Houdt je de kinderen in het oog,’ vroeg zij bezorgd. ‘Claudia is soms wat
onvoorzichtig.’
‘Wees maar gerust,’ antwoordde Luisa, hen volgend de gang in. Renato had
Adriana's arm gevat en zij liep naast hem voort. En weer trof Luisa als een heimelijke
gewaarwording van pijn en bijna afgunst dat gebaar van inbezitnemen en haar
overgave, hun beider houding van intimiteit en bij elkaar hooren. Weer gevoelde zij
zich buiten het leven staan.
Renato nam zijn hoed van den kapstok, opende de huisdeur en liet zijn vrouw
voorgaan. Toen groette hij Luisa nog even en volgde. Met eenige

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

39
afscheidswoorden zag Luisa hen de trap af gaan en sloot toen de deur.
Zich eenzaam gevoelend en moedeloos ontstemd liep zij snel terug naar Dino. Hij
zat stil te spelen met zijn doeken mormelpop. Wat een zoet kind toch! Je kon hem
gerust eens alleen laten, en nooit schreide hij, de schat!
Even liep zij door, zachtjes, het gerucht van haar stappen smorend en keek in
Claudia's kamer binnen. De twee praatten en speelden rustig samen. Claudia's stem
klonk vroolijk en gewoon. Wat een vreemd kind toch! Zij gevoelde er behoefte aan,
overal eerst een scène om te maken. Later gaf zij dan toe en gehoorzaamde. Maar
de scène moest er zijn.
Nu ging zij zoowaar eens voortmaken met dat kopiëerwerk voor Vader. Zij was
nog niet veel verder dan het begin en als hij thuis kwam, zou hij het klaar willen
vinden, Dino kon wel bij haar blijven, die hinderde haar niet.
Zij vond Moeder in de studeerkamer zitten, met Dino op haar breede schoot. Het
kind kraaide en strekte de handjes uit naar de gescheurde krantenvellen op den grond.
‘Waarlijk, Luisa!’ begon Moeder dadelijk. ‘Je hebt een vreemde manier van op
een kind te passen! 't Is goed dat ik toevallig eens kwam kijken. Wie weet, wat Dino
alleen had kunnen uitrichten!’
‘Hij is immers altijd zoet, Moeder,’ antwoordde Luisa. ‘Ik was maar even naar
Franco gaan kijken.’
Zij zette zich weer voor de schrijfmachine en zocht de plaats waar zij het werk
moest hervatten.
‘En waar is Franco?’ vroeg Moeder kregel.
‘Bij Claudia,’ antwoordde Luisa, haar aandacht bij haar werk.
‘Ik heb hem niet eens gezien,’ klaagde Moeder op verongelijkten toon. ‘Je hadt
hem tenminste even bij me kunnen brengen om goeiendag te zeggen.’
‘Neem me niet kwalijk, Moeder,’ zei Luisa onderworpen. ‘Hij is dadelijk bij
Claudia gebleven, en ik heb er verder niet aan gedacht.’
Zij wenschte slechts dat Moeder zou zwijgen en haar laten doorwerken. Doch de
klaagstem mopperde door en tegen haar wil bleef zij luisteren onder het voortwerken.
‘Già! Jou hoofd vandaag! Dat begrijpen we. Daar zal wat van terecht komen!
Waarmee ben je nu weer bezig? Er is zooveel verstelwerk!’
‘Voor Vader, Moeder,’ verklaarde Luisa.
‘Voor Vader!’ barstte Moeder uit. ‘Weer zoo iets nutteloos, waarmee jij je kostelijke
tijd moet verbeuzelen! Laat het liggen en ga ander werk doen! Ik zal wel met hem
spreken, als hij ernaar vraagt!’
‘Nog een oogenblik, Moeder. 't Is dadelijk klaar,’ suste Luisa.
Moeder bleef doorpruttelen, prevelend binnensmonds. Dino kraaide luid en begon
plotseling te schreien. Luisa wendde zich om.
‘Zet hem op den grond, Moeder,’ raadde zij, ‘Dan kan hij spelen en is stil.’
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‘Op den grond vat hij kou,’ zei Moeder bits.
Dino schreeuwde uit volle keel. Zwijgend de lippen samengeknepen stond Luisa
op, nam het kind op den arm en begon met hem op en neer te loopen.
‘Hij zal honger hebben,’ zei Moeder. ‘Geef hem wat melk.’
‘Hij krijgt pas om vier uur zijn kop melk,’ antwoordde Luisa kort, ‘Renato wil
niet dat hij op andere uren iets gebruikt.’
Het geschreeuw verzwakte en hield ten slotte geheel op. De blauwe kinderoogen
lachten weer, nog nat van tranen.
Daar klonk de sleutel in het slot van de huisdeur. Dat was Vader. En Moeder hier
in een slecht humeur.
De huisdeur werd gesloten, stappen naderden, Vader verscheen in de deuropening
en kwam binnen.
‘Goeiendag allemaal,’ wenschte hij, welgemoed glimlachend, de oogen wat
wezenloos achter de brilleglazen. En toen, blij lachend tegen het kind:
‘Oh! Wie zie ik? Dino! Lief ventje!’
Hij vatte een handje van het kind en drukte er de lippen op. Even wendde hij zich
tot Moeder en begon te praten met druk opgewekt doen.
‘Weet je, ik heb Marazzi gezien. Hij vroeg naar je en laat je groeten. Hij komt
gauw eens. Ik heb hem gesproken over die zaak, je weet wel, en dat zal wel in orde
komen. Ik heb alle moed. Je zult zien, alles komt wel in orde. Mettertijd, mettertijd!’
Moeders gezicht versomberde nog, in boosheid en ergernis.
‘Ja, als ik jou hoor, komt altijd alles in orde,’ gromde zij. ‘Intusschen moeten we
maar zien hoe we ons redden!’
‘Ik doe wat ik kan,’ antwoordde hij, haastig en scherp. ‘Ik zal meer doen, wanneer
mijn schuldenaars mij betalen.’
‘Och wat! je schuldenaars,’ bromde Moeder, wrevelig in haar stoel verschuivend.
‘Zeker, mijn schuldenaars!’ verzekerde hij met meer klem. Hij liep naar de
schrijfmachine en bezag vluchtig de bladen papier.
‘Ben je klaar met kopieëren, Luisa?’ vroeg hij.
‘Nog niet, Vader!’ zei Luisa verontschuldigend.
‘Ik heb zooveel ander werk gehad.’
Hij hief met een wanhopig gebaar de handen op.
‘Nog niet?’ riep hij opgewonden. ‘Maar wanneer komt dat dan eens klaar? Ik heb
het zoo dringend noodig!’
Luisa trad naast hem, om een uitbarsting te voorkomen.
‘Als ik maar eens een rustig uur heb, Vader,’ zei ze zacht, bedarend. ‘Dan is het
dadelijk af.’
‘Zeg me dan, wanneer je eens dat rustige uur hebt!’ viel hij uit, met heftig gebaren.
‘Dan weet ik ten minste waaraan ik me heb te houden!
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Het duurt zoodoende nog langer om die verzen met de machine geschreven te krijgen,
dan ze te laten drukken!’
‘En waarom moet je ze laten drukken?’ vroeg Moeder opeens, vinnig. ‘We kunnen
dat geld wel beter en nuttiger besteden.’
Hij bleef plotseling staan en wendde zich naar haar om.
‘Is het nutteloos, mijn verzen te laten drukken?’ vroeg hij met nadruk. En zijn
stem uitzettend: ‘De verzen van mijn jeugd, waarvoor Carducci mij zijn lof heeft te
kennen gegeven? De verzen die mij als een belofte voor onze moderne literatuur
hebben doen gelden?’
‘Een belofte!’ smaalde zijn vrouw, het hoofd steeds van hem afgewend. ‘Maar
daarbij is het gebleven!’
Hij boog het hoofd en zweeg. Zijn verslagen, vernederde houding, zijn vervallen,
vroegtijdig afgeleefd gezicht met den slordigen, grijzen baard en de schaarsche grijze
haren, deed Luisa pijn. Zij verlangde het gesprek af te leiden, doch vreesde door
tusschenbeiden te komen Moeder te prikkelen tot nog scherper wondende woorden.
‘En wat dat werk van Luisa aangaat,’ ging Moeder voort, het hoofd nu naar hem
toe wendend, de rimpeloogen half dichtgeknepen in het licht: ‘Zij heeft wel wat
anders te doen dan daarmee haar tijd te verbeuzelen. Als je zelf niet meer tot werken
in staat bent en tot niets nut, houd dan tenminste anderen niet van hun noodzakelijk
werk af!’
Hij zette zich neer voor de schrijftafel, het gezicht verborgen in de handen. Hij
sprak geen woord. Luisa, verontwaardigd, haar Moeders wrok niet achtend, kwam
bij hem staan en legde haar hand op zijn schouder.
‘Kom, Vader!’ fluisterde zij. ‘Moeder meent het zoo niet’.
‘Ik meen het wel degelijk!’ bevestigde Moeder scherp.
‘Laat hij de waarheid maar eens hooren! Het zal hem goed doen! Dan weet hij
zijn plaats!’
En moeizaam opstaande uit den leunstoel liep zij heen, eenigszins waggelend, met
haar langzamen schuifeltred.
Luisa bleef staan, met haar hand op haars Vaders schouder, haar zwijgen
vereenigend met het zijne.
‘Kom, Vader!’ herhaalde zij eindelijk zacht, meewarig.
Hij rukte krampachtig met de schouders en verborg het gezicht dieper in de handen.
‘Mijn leven lang heb ik gewerkt voor mijn gezin!’ klaagde hij met huilerig
veranderde stem. ‘Altijd heb ik alles over gehad voor mijn vrouw en kinderen! En
nu wordt mij verweten dat ik geld verkwist en tot niets nut ben.’
‘Je moet het niet zoo ernstig opvatten,’ verzekerde Luisa zacht, met rustige
innigheid. ‘Moeder is zenuwachtig, en als zij slecht gehumeurd is, zegt ze dingen
die haar later spijten.’
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‘Ik ben een ongelukkige!’ klaagde hij voort, met door huilen gebroken stem. ‘Mijn
arm hoofd!’
Hij sloeg zich heftig met de hand tegen het voorhoofd. ‘Het gaat niet meer! Het
is uit!’
Luisa zweeg, met een pijnlijk gevoel van schaamte voor hem, voor zijn vertoon
van zwakheid. Zij legde haar arm vaster om zijn schouder, verlangend hem te
omvatten met het troostend meegevoel dat van haar uitging.
In een plotseling willen bedwong hij zich.
‘Ik dank je, Luisa’ zei hij, het hoofd opheffend, en haar aanziend met nog ontdaan
gezicht. ‘Je bent een goed kind. Je houdt van je Vader. Je bent de eenige hier in huis
aan wie ik steun heb.’
Hij vatte haar hand en kuste die. Ontroerd van teederheid en meelijden, boog zij
zich over hem en kuste hem op het voorhoofd. Hij bleef even voor zich uit staren.
Toen met een plotseling haastig gebaar trok hij zijn horloge uit de vestzak en keek
erop.
‘Ik heb een afspraak om half zes!’ zei hij gejaagd. ‘Kan ik eerst wat koffie krijgen?’
‘Wil je nog weer koffie nemen?’ vroeg zij bezorgd.
‘Je wordt er zoo zenuwachtig van.’
Hij hief de hand op met een wrevelig gebaar van verzet.
‘Twee derden koffe en een derde melk,’ stelde zij voor.
‘'t Is goed,’ zei hij, met een ongeduldig schouderophalen.
Luisa wendde zich om en ging heen. Even bukte zij zich over Dino, die met innig
stil genoegen, omringd van papierflarden, zijn krant in steeds kleiner stukjes zat te
scheuren, en kuste hem op de zijige, zachte, blonde haren. Toen liep zij naar de
keuken, goot wat koffie uit een flesch in een kannetje, stak het gas aan en zette de
koffie te warmen.
Arme Vader! Was hij maar liever al zoover heen, dat hij zijn toestand niet meer
begreep. Zoo was het ellendig. En het kon nog jaren zoo duren, zei Renato. Het zou
beter zijn, als hij stierf, de arme. Maar zijn gezondheid, zijn krachten bleven
uitstekend. Alleen zijn hoofd ging steeds achteruit. Hij zou ten slotte dood zijn, terwijl
zijn lichaam bleef voortleven. Nog jaren kon het duren. Zij was de eenige in huis
waaraan hij steun had, zei hij. Hij kon haar niet missen. Als zij eens wég was, zouden
er iederen dag scènes zijn als daareven, en nog veel heftiger, zonder haar
tusschenkomst. Zij kon hem niet alleen laten.
Buiten was alles grijs, de muren om de binnenplaats, met de donkere gesloten
vensters, het stukje effen grauwe lucht, dat zij kon zien, omhoog. Het regende niet.
Wit waschgoed aan een drooglijn wapperde naargeestig heen en weer.
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De koffie begon te sissen. Zij schrikte op, draaide het gas uit en goot de koffie in een
kop met de melk erin, de suiker, een lepeltje erbij. Toen liep zij ermee heen, naar de
studeerkamer terug.
Hij stond naar Dino te kijken, met een eenigszins wezenloozen, verrukten glimlach.
‘Hier is je koffie Vader,’ zei ze.
Hij wendde zich om, zijn gezicht opeens strak en gewichtig, als werd hij zich de
werkelijkheid weer bewust en vatte den kop aan. Onder het drinken gaf hij met veel
woordenomhaal instructies over het werk dat hij haar had opgedragen, dit zoo, en
dat zoo, en waarom hij het zoo wilde, verklarend en den draad verliezend en afdwalend
van het een naar het ander. Zij hoorde hem aan met nu en dan een geduldig: ‘Ja,
vader’ of: ‘'t Is goed, Vader’.
Toen de kop eindelijk leeg was, reikte hij haar die over.
‘Addio, Luisa!’ zei hij, plotseling weer gejaagd.
Hij vatte haar hoofd met beide handen en kuste haar op het voorhoofd. Toen legde
hij even de hand liefkoozend op de haren van het kind en liep heen, met zijn
wonderlijken, onzekeren, haastigen stap.
Luisa zette den kop en schotel neer. Zij wilde Dino nu maar bij Franco en Claudia
brengen, dat was toch prettiger voor hem. Zij nam hem op haar arm en droeg hem
weg. Hij lachte en betastte streelend en kraaiend haar neus en wangen. De aanraking
van die zachte, onhandig liefkoozende kindervingers ontroerde haar met een diep
innig verlangen, een weemoedige teederheid. Niet voor haar. Nooit.
Franco liep alleen te spelen, met geraas van blik zijn automobieltje voortrukkend.
‘Waar is Claudia?’ vroeg Luisa.
‘Claudia wil niet spelen!’ vertelde hij aanklagend, verongelijkt.
‘Maar waar is ze?’ vroeg Luisa weer.
‘Ik weet het niet,’ antwoordde hij schouderophalend, de oogen ernstig wijd open.
Luisa liep de kamer van haar zuster binnen. Daar zat Claudia in een leunstoel, het
gezicht in de armen verborgen. Luisa zette Dino neer en ging naar haar toe.
‘Claudia, wat is er?’ vroeg zij en trachtte een arm van het gezicht weg te trekken.
Doch het kind verzette zich, en verborg zich dieper.
‘Wat is er?’ herhaalde Luisa.
Claudia antwoordde niet. Haar lichaam bewoog als snikte zij zacht. Luisa ging
zitten op een zijleuning van den stoel en streek haar zacht over de haren. Zeker weer
een beuzeling, waarvan Claudia met haar gewone overdrijving een tragedie maakte.
Kind van haar vader. Zij kon het niet helpen, als ze soms eens wonderlijk was.
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Plotseling vatte Claudia haar hand en hief het betraande gezicht op met de roode
gezwollen oogen.
‘Luisa,’ vroeg zij gesmoord, ‘ga je weg? Ga je trouwen?’
‘Waarom?’ vroeg Luisa verwonderd, getroffen.
‘Ik heb het Moeder hooren zeggen,’ zei Claudia, hijgend van schreien. En eensklaps
de armen om Luisa's hals leggend, hartstochtelijk:
‘Niet weggaan! Ik wil het niet! Ik laat je niet gaan!’
Luisa sloot de armen om haar heen, glimlachend, terwijl de tranen haar in de oogen
drongen.
‘Niet weggaan, Luisa!’ klaagde Claudia smeekend.
‘Neen, ik ga niet weg,’ zei Luisa zacht, ‘ik blijf bij jullie.’
Het werd haar plotseling rustig, toen zij de woorden had gesproken. Zachtjes streek
zij over de blonde haren van Claudia, die met het hoofd aan haar schouder lag, het
gezicht tegen haar borst verborgen, het lichaam nog naschokkend van schreien. Een
berusting kwam over haar, een weemoedige vrede.
Dino kraaide: ‘tia, tia!’
Rome, Januari 1923.
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Wind en regen,
door Hélène Swarth.
De dartle Wind komt van de Regen stelen
Sneeuwwitte en parelgrijze wolkenvlokken,
Die, wen zij spon, ontvielen 't ronkend rokken
En wenkt de Zon om saam er mee te spelen.
Dan sleept hij áan basalt- en marmerblokken
En stapelt ze óp en bouwt er van kasteelen,
Die, trotsch en hoog, met torens en kanteelen,
Mijn arm verlangen naar den hemel lokken.
Wel groen is 't veld nu van fluweelig koren,
De boomen wuiven met hun bladerhanden
En pril melodisch kweelen vogeltonen.
Maar 'k heb te veel, dat 'k nooit meer vind, verloren
En eenzaam dwaal ik door de lentelanden.
Ik wou nu liever in den hemel wonen.
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Idealisten
door Nine van der Schaaf.
WINTERSCH daglicht schoof in de kamer, de buitenwijk der stad gaf weinig
gedruisch. In nadenken trad de grijze socialistische veteraan op en neer in de
studeerkamer. De suitedeuren stonden wat open, er klonk uit de aangrenzende kamer
een zacht huishoudelijk gerinkel, het op- en dichtschuiven van laden en dan:
stemmenklank, aangename, bekende. Hij hoorde een brok reisverhaal en glimlachte
even. Hoogerdiep was een goed prater en werd graag gehoord. Hij kon niet nalaten
een paar woorden naar deze heen te kaatsen om zijn welwillend nabij-zijn te
manifesteeren, overigens liet hij 't gesprek buiten zich want hij rustte even uit en
dacht na. De andere stem, die van zijn vrouw, sprak soms zacht, gedempt, even
tusschendoor, zij luisterde voornamelijk.
Te voren, wat verder af, in de serre achter de huiskamer, bij de laatste schrale
zonnewarmte, had zij zelf haar reiservaringen verteld, hij had geen woord ervan
vernomen, maar wist aan de intonatie precies waarover 't ging, hij had het kunnen
opschrijven als werd het hem gedicteerd. Wonderlijke opgetogenheid van het reizen,
van ‘er uit’ te zijn! Maar reizen was erg goed, je vergat anders al te licht dat de wereld
groot was. In zijn jeugd had hij 't niet gekund, toen was de welvaart ver te zoeken.
Reizen en jeugd, dat was nu Hoogerdiep. En Bertha was ook jong nog, genoot
kinderlijk.
Hij wist dat de zon in nevel verkild was toen die twee uit de serre in de warme
kamer traden. Hij kende zijn vrouw zoo heel en al en met onwillekeurige scherpheid
omvatte hij geheel haar vriendelijk-eenvoudig wezen, onnoodig ontleedde en
rangschikte hij haar uitingen, haar daden en bij al het machtige materiaal van feiten
en menschenkennis dat hij in zijn lang partijleven had verzameld, werd ook dit
gevoegd; in hem golfden met betrekking tot haar de stellingen en bewijsstukken en
verrassende invallen evenals ze om het slagschip van zijn politiek streven sloegen.
Dat was echter een klein geheim. Hij zeide dat de liefde het hoogste was en erkende
de fout van zijn te bezige, te onrustig-vorschende natuur. Hij wilde geen woorden
die door de herhaling tot gemeenplaats waren geworden en zijn vrouw bezigde die
te goeder trouw veel. Ze klonken lief, maar ze waren niet zuiver. Toch was zij de
avondster van zijn leven, nadat andere hartstochten waren uitgebluscht. Hij had haar
zoo genoemd in de droomerige atmosfeer die om hem heen kwam, toen de anderen
in de serre praatten. Het raden van haar woorden had hem even gehinderd
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maar de reis zelf, die ze samen gedaan hadden, leefde weer op voor hem. Hoe zou
't hem te moede geweest zijn alleen? Niet aan te denken! Avondster!
Het verhaal van Hoogerdiep was goed, aangenaam, onderhoudend. Veel
bijzonderheden die hem wel niet interesseerden, maar dat lag aan zijn loome
stemming. Bertha genoot er van.
Een feest in Rome. Helroode anjelieren die in karren werden aangevoerd, luide
vroolijke muziek tot diep in de nacht, overal menschen die zaten te smullen van
heerlijk toebereide slakkengerechten in de restaurants, uitpuilende tot op straat, overal
luidruchtig en speelsch gedoe van oud en jong. Waarom niet meedoen? Mee lachen
was goed, mee vroolijk zijn was goed en tevens afweren met een glimlach het
vijandelijk nationalisme waar het aandrong, met de fijne, bescheiden kritiek van de
vreemdeling, de bewogen vreemdeling die zichzelf wou blijven, maar toch betooverd
was. Lichtelijk betooverd, zooals van goede wijn, van mooi beweeg, van een dartel
spelletje, van de grootschheid van Rome: het Lateraan waarboven de maan vol stond,
de oude knoestige steeneiken donker boven het licht van de lampions en fakkels die
er langs werden gedragen. De vredige Campagna, zichtbaar in de maannacht.
Dit was alles het leven. Stelsels waren schrikwekkend misschien, maar de menschen
waren beminnelijk. Kinderen. Comedianten.
Het verhaal kwam in een nieuwe faze, werd meer komisch of spannend.
Hollandsche sigaren of een miniatuur-heldendaad? Hij was de draad kwijt, volgde
niet meer. Iets anders hield hem meer bezig nu: een bewogenheid in hemzelf en
daarna een verstilling. En daar zag hij duidelijk, uit hem gekomen en buiten hem nu,
de figuur van een armelijk man, zittende met zeer kromme knieën op een zijner
eikenhouten stoelen, het mager gezicht naar hem opgeheven: een oude bekende
landarbeider, wonend in een uithoek van 't land. Hij had schik in die figuur die was
opgekomen uit zijn bewogenheid. Zij begrepen elkaar wel, minstens begreep hij de
ander. De oude stramme werker was uit zijn doen hier in dit vertrek, dat bij hem niet
paste. Met langzame blikken van verwondering ging hij om zich heen de dingen
taxeeren.
De gastheer lachte inwendig even bij elke van die taxaties. - Meubels van zwaar
eikenhout, 't huis niet het eerste het beste, schilderijen en voorwerpen, boven zijn
bevatting kostelijk. En die verteller hiernaast, hoever was die wel geweest? Reizen,
zeker niet derde klas, was duur. Wat was de tijd waard voor zulke menschen? Hij
praatte nu over de pracht der gebouwen, het beeldhouwwerk. - Juist, Hoogerdiep's
reis was een kunstreis.
Toen verstilde de oude arbeider en zat peinzend nog wat meer gebogen. De gastheer
voelde zich warm-behaaglijk in zijn nabijheid en droomde
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voort. Soms dacht hij even met betrekking tot zijn onwezenlijke gast: je hebt gewerkt
elke dag van je leven, je bent krom geworden van 't werk, je was verzot op
spaarpenningen voor later. Er was geen andere mogelijkheid voor je dan deze:
afgewerkt en oud en krom te worden met in je hoofd een bekrompen taxatie van de
dingen in en buiten je leven. Hoogerdiep was een van de bloeiende kleurige planten
van later leven.
Ze waren alle drie van eenzelfde leer, de hoekige werker met toch een schim
idealisme in zijn bleekblauwe oogen, hijzelf en Hoogerdiep, de verteller.
Sicilië, Palermo. Het vruchtbare, heerlijke achterland, dat vormde de Gouden
Schelp. De kleurenrijkdom en het besef nu eerst heel ver van huis te zijn.
Citroentuintjes bij de huizen, wilde geraniums, cactussen langs de wegen.
Bedelaars overal heel veel. Bedelaars in rijk zomerland waren andere menschen
dan bedelaars in winterland hier. Op het randje van de economische kwestie trad
even zwijgen in, spoedig gebroken door anecdotes en gedroom over heel blauw water
en manshooge aloëen.
Toen veranderde het tooneel. Er kwam een tweede gast, een blozend-bedeesde
communist die dikwijls lachte, enkel omdat hij bedeesd was. Hij was een bizar
mengsel van fijne beschaving en brutale revolutietheorie, hij bekende zelf iets
dergelijks en niet meer te zijn. Hij was aan de heer des huizes geparenteerd, kwam
van jongsaf bij hem en kwam ook nu, ondanks zijn bedenkelijk afwijkende ideeën.
Er was een band tusschen hem en de grijs geworden strijder, zooals er een band was
tusschen deze en de in nevel verborgen toekomst.
Ze zaten nu spoedig met hun vieren in de huiskamer, wat later werd de tafel gedekt,
fijn en bescheiden glansden het zilver en het wit. De spijzen werden gegeten, de
avond volgde. Behaaglijk en warm bleef het. Reisémoties deelden zich ook aan de
laatstgekomene mee, anders was deze dan de levendig-vertellende Hoogerdiep, meer
aarzelend bracht hij verslag uit van wat hij gezien had, soms leek hij het
allergewoonste heel ongewoon te vinden en keek voor zich op de grond als hij
genoodzaakt was te zwijgen, omdat zijn verhaal, hoe kort ook, af was in eenige
haperende woorden. Dat gaf pauzen in het gesprek en soms helderheid van ongewoon
nadenken. Bertha hield meer van de bloeiende geraniums, Hoogerdiep ook, doch de
gastheer weifelde. Hij weifelde diep, droomerig.
Echter verborg hij zich met lang geoefende beheerschtheid en overstemde de jonge
man met klare woordenreeksen, geestig en dwingend tot aandachtig volgen. Hij werd
jeugdiger terwijl hij sprak, - de jonge man bloosde, boog zich en zweeg meest. Hij
had de hebbelijkheid soms dorre politiek in te lasschen in momenten als deze dat het
onnoodig en onpassend was. Hij deed dit nu een keer, zag zijn dwaasheid in en brak
halverwege af.
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‘Een boeltje daar bij jullie’, bromde Hoogerdiep hem tegen. De jonge man antwoordde
na pauze: ‘de oppervlakte is doorkorven van haat, het is er een beetje heet inwendig....’
‘De hel,’ spotte Hoogerdiep.
‘De groote vraag is,’ vervolgde de jonge man langzaam, ‘wie zal de massaas doen
uitvliegen naar mild zomerland zooals jij pas bent uitgevlogen, alleen met andere
bevoorrechten?’
‘De vraag is,’ zei Bertha, ‘wie zal de menschen hier werk en brood geven?’
‘En wie zal daarna de massaas doen inkrimpen tot enkelen?’
‘Inkrimpen?’ vroeg de tegenpartij, minachtend verbaasd. ‘Wou je inkrimping
hebben? Help dan het kapitalisme dat het er nog meer van honger doet omkomen
dan nu. Dat is een eenheid van doel - waarlijk heel onverwacht!’
En het antwoord luidde: ‘die inkrimping is er een zooals de eb een eb is. Daarop
volgt bij veranderde omstandigheden onvermijdelijk weer de vloed.’
‘De haat kan nooit iets goeds teweegbrengen,’ verklaarde de gastheer.
‘Heeft dan de liefde de eerste ijzeren gemeenschap van de volken, het internationaal
spoorwegnet klaargespeeld?’ vroeg de ander.
‘De liefde niet en de haat ook niet,’ klonk het droogjes.
‘Nee,’ zei de jonge man, ‘het was enkel de concurrentiedrift. En deze zelfde drift
is het nu die de nieuwe ijzeren gemeenschap zal smeden. Het is de geest van de
nieuwe tijd, zoover die in de menschen gevaren is, die een meer gerijpt samenleven
wil dan tot hiertoe. Met de naastenliefde van de christen of van de pacifistische
socialist zal die niet tot stand komen, er moet gesmeed worden in het heet vuur van
die eene drift, edel of onedel, dat doet niets ter zake. Ik noem die drift edel, maar
liefde die de mensch individueel verrijkt of troost is anders. En die bij dat vuur staan,
wetende dat één werk moet vloeien uit hun handen, terwijl elk een reeds gevorderd
plan liefheeft, die moeten wel elkaar haten, elkaar bestrijden en ten onder brengen.’
De gastheer schudde heftig het hoofd. ‘Zulk werk is onvruchtbaar,’ zei hij beslist
en kort.
‘Maar nu die inkrimping?’ vroeg Hoogerdiep.
‘Waarom zullen de massaas de massaas blijven als ze vrij zijn?’ antwoordde de
jonge man. En zachter: ‘dan zal de liefde die nu hier of daar reeds binnen is, zich
uitbreiden. Niet de geslachtsliefde die is, was en wezen zal. Ook niet de wonderlijke
spanning van het christendom dat één wiek hoog uitslaat en met de andere op de
grond spartelt, de eene vleugel is groot, maar het geheel niet schoon. Maar de liefde
die zijn zal van mensch tot mensch, rustig en warm, in voorname heerlijkheid, want
niet gebonden
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door huwelijk of maatschappelijke belemmering. Ik zeg niet: on-materieel, want het
materieele en lichamelijke is ook heerlijk. En de wereld zal, eenvoudig omdat er niet
meer is de eenvormigheid der drift die massaas doet ontstaan, zich leeg maken van
massa, zonder geweld. Ik denk, er zal weer een koning opduiken in een kasteel, ver
en eenzaam en om hem, als bij tafelronde, de ridders die kampen, elk voor zich, in
eerzuchtige edele strijd om uit het isolement van onze aarde te komen in de
onbeperktheid daarbuiten. Men zal dit geen wetenschap meer noemen, maar liefde
en dorst naar ether en sterren en wat daar meer zij, wisselend in diepste beurtzang
met de liefde voor de aardsche schoonheid zelf.’
Er was even stilte na deze rede. Ieder had even de atmosfeer der winteravondkamer
verlaten en ademde deze langzamerhand weer in. Toen de jonge man dit bemerkte
bloosde hij en dit doorbrak geheel de beklemming. Hoogerdiep ving terstond aan te
praten, Bertha hielp hem voorzichtig, daar haar echtgenoot zich had laten meesleepen
door de droomerij. Maar ook deze werd spoedig weer zichzelf. Hij schudde het hoofd
en zei dat de taktiek der communisten verkeerd was.
‘Ons beider meest waarachtige en meest actueele leuze is de gemeenschap der
proletariers,’ zei de jonge man en het klonk spottend-licht na zijn hevige vervoering,
maar hij was ernstiger en oprechter dan de meeste politieke ratten met wie de gastheer
gewoon was om te gaan en die hun leuze ten langen leste alle doorknabbelden,
ofschoon ze beweerden ze gaaf te houden. De leuze van de jonge man (en ook die
van hemzelf) was gaaf, overdacht hij met goedkeuring. Te beantwoorden viel hier
overigens niets.
Hoogerdiep hield het woord nu en amuseerde. Hij was ‘menschenfreundlich’, niets
tegen te zeggen, beminnelijk en levenslustig. Overigens, - ging dat bij het jonger
geslacht wel niet soms te ver? - overdacht de man van het oudere geslacht. Hij voelde
nog wel iets voor de droge koppige ernst waarmee zijn tijdgenooten zich in algemeen
gezelschap plachten te doen gelden met hun principes.
Bertha keek hem eensklaps met beduidende, getroffen blik aan toen Hoogerdiep
zweeg.
‘Heb je gehoord van die vrouw die haar kindje moest afstaan?’ vroeg ze en hij
herinnerde zich van daareven, toen hij nog afzijdig was, Hoogerdiep's relaas van
lijdend moederschap. In de roezemoes van het feest te Rome een hel verlicht, kleurig
versierd restaurant, veel gasten, veel gezang, en met strak streng gezicht, jeugdig
doch aan veel plichten gebonden, de vrouw van de eigenaar die mee bediende,
gracieus en slank na de zwangerschap waarin Hoogerdiep haar niet lang geleden
gezien had. En op zijn vraag het antwoord: ‘mijn kindje is weg, buiten, het kon niet
anders, hier kan geen kind zijn, ik ben te bezet’ - en met een glimlach, treurig,
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verbeten, toch gauw weer onverschillig beleefd, haastte ze zich weg langs de gasten,
haar sierlijk kapsel onberispelijk, haar donkere sjaal als een rouwdoek, gracieus
tippend naar één zijde.
Niets bijzonders toch, dat geval zou internationaal wel veel voorkomen, alleen
waren de gevoelens en omstandigheden in dat ver land vager, geheimzinniger, alles
leek meer aan een blind noodlot onderworpen. Hij die dit overdacht was nationalist
(schoon niet in theorie) en liever waren hem de duidelijke, tastbare en te bestrijden
dingen in het leven hier. Tastbaar was....
‘Hanna’, zei eensklaps tot hem de onzichtbare in hun midden, de kromgewerkte
landarbeider en de lichtblauwe oogen werden heel groot bij die ontboezeming, zijn
gestalte loste zich op, de ontroerde gastheer wist na de kleine electrische schok van
die naam dat de kalme hallucinatie verdwenen was.
En hij zag haar weer, zooals hij haar in zijn jeugd gezien had, ‘gaande over het
veld’, heel vroeg, als de dag begon, de moeder met haar groote werkkracht, haar
sober bestaan en sterke liefde. Wat hem inspireerde in die tijd had zich belichaamd
in haar wezen: de boerenarbeidster die niets bezat dan haar kinderen en om de wille
van deze zoo ontzaglijk veel tot stand kon brengen. Waren die er nog, die stoere stille
overtuigden die hun hard lot aanvaardden, maar tegelijk streden in de stellige
verwachting daarmee voor het nageslacht een betere toekomst te verkrijgen? Hij had
eens in gesprek met haar een verrassende eenstemmigheid met hemzelf gevonden
‘gaande met haar over het veld.’
Nee, dat geslacht was voorbijgegaan, anders nog: het was er nooit geweest. Iets
was waarheid en dat was de illusie die de eerste roode propaganda om vele naturen
had heengelegd, doch de eigenschappen van jan en alleman waren onder die illusie
weer uitgegroeid. De groote moeder was mogelijk in alledaagschheid opgelost. Hij
wist het niet, hij zag haar blijvend mooi van stille strijdkracht en liefde.
Hij noemde haar niet. Hij had vroeger wel eens onder vrienden gewaagd van de
inspiratie, uitgaande voor hem van die blauw-oogige, stoere, verwerkte zorgenvrouw.
Hij dacht nu aan haar, wachtte zich wel haar als iets gewoons in het gesprek te halen.
Hij zag haar nu en zij zag hem, doch anders was ze dan de hoekige arbeider, zij
‘taxeerde’ hem niet, haar blik ging in het wijde. Zij zag de groei, de kinderen.
Wonderlijk genoeg kwam het gesprek nu toch op haar. Bertha noemde haar en
vertelde terloops wat er van haar kinderen was geworden. Daarin was niets bijzonders.
Zijzelf was gestorven, reeds jaren geleden. Nu was er: de winteravondkamer hier,
Bertha en de gasten. En buiten.... Schokkend voelde hij eensklaps dat buiten was:
de groote kou, de groote ontbering. En dank zij de inspiratie van lang geleden was
hij een der leiders
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van het volk. Er was nu een periode van stilstand, er moest een woelige,
revolutionnaire periode volgen. Geheime strijd-verwachtingen waren in hem.
Hoogerdiep ging opstaan en de gastheer trad met hem in de vestibule, zij praatten
nog druk over futiliteiten, de krant betreffende waar beiden aan werkten. Bertha
onderhield de overgebleven gast. Haar man kwam terug, zag de jonge man blozen
en aarzelen met een antwoord als dikwijls. De oudere voelde een vrijmoedige
opgewondenheid over zich komen, de sfeer was anders nu Hoogerdiep was
verdwenen.
‘Oorlog aan de oorlog’, mompelde hij uitdagend, tot de twee hier of tot niemand.
En wat later: ‘wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan.’ Hij hoorde
deze machtspreuken met ontroerd welbehagen zelf weerklinken, hij trok zich meteen
langzaam stappende terug naar de studeerkamer, legde zich daar achterover op de
sofa.
Eenige tijd later trad ook de jonge man deze kamer binnen, in zijn hoofd bijna
gereed met een klemmende redeneering waarmee hij de grijze voorvechter wou
bestrijden. Hij zou natuurlijk hortend het zijne uitbrengen en glansrijk teruggedrongen
worden, maar hij wilde toch.... Hij ving nog niet aan, hij overlegde nog. In de schemer
der kamer waar in een hoek een klein licht brandde zag hij eerst de gastheer
nauwelijks. Hij raadde zijn rustplaats. Hij hoorde....
Hij liet zich afleiden door het geluid. Het bouwplan van zijn redenatie viel ineen.
Een zoo rustige ademhaling trof hem. Hij hield in.
Aarzelend bleef hij nog even staan, zei dan iets onverschilligs, niet luid. Geen
antwoord volgde. Hij wachtte nog een moment, bloosde in de schemer. Mompelde
half binnensmonds: ‘Hanna, - Nirwana!’ - dan zocht hij voorzichtig de deur naar de
vestibule en spoedde zich heen, terwijl de ander zachtjes door zijn neus begon te
zingen, een geluid dat vaag vibreerde tusschen de laagtevreden snorkerij van de
geruste slaap en de melodisch-aanvangende, hoog-onzekere toon eens theeketels.
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Ontmoeting,
door Adolf ter Haghe.
In nacht en neevlen heb ik haar gevonden:
zij dwaalde door de bleeke mist als blind
alleengelaten en verlangend kind,
omloerd van lokking tot geheime zonden.
En onder 't hooge oranje booglamp-licht
dat maan-hel door de duistre ruimte klaarde
kwam 'k langs haar klein figuurtje en ontwaarde
de zachte mooiheid van haar jong gezicht.
Het is m' een raadsel hoe wij ooit geraakten
in zulk vertrouwen argloos en gerust:
twee wezens aangetrokken onbewust.
die angstig voor elkanders welzijn waakten.
Daar lag een wondere bekoring in
dit onverwachte naast elkander loopen:
wij wisten zonder vreezen, zonder hopen
dat dit van Liefde werd het vreemd begin.
Wij vroegen nauwelijks elkanders namen,
maar gingen kalm-gelukkig arm in arm;
want ook al was een ieder van ons arm,
wij werden beiden eindloos rijk tezamen....
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De smettelooze liefde,
door W.J. van Renssen.
De zoete dagen keeren tot een droef verdroomen
En droeve dingen tot een zoete 'erinnering;
Zoo zullen steeds in 's levens wisseling
De droeve zoetheid en de zoete droefheid komen.
Zoo zal mijn liefde zijn een hartestreelend lijden,
Verlangen naar een toegenegen ziel,
En bij de vrouw, waarvoor 'k in hartstocht kniel,
Een zaal'ge zonde en een schaamteloos verblijden.
Maar smetteloos blijft toch mijn liefde troonen
In 't veile hart, dat slechts haar schoon aanbad,
En met den juichkreet, dat 'k slechts ééns heb liefgehad,
Kan 'k u 't gewonde hart vol zuiv're liefde toonen.
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Krieltje
door W.J. Eelssema.
KRIELTJE was een heel, heel klein haantje. Op een morgen werd hij uit zijn hokje
genomen, verkocht, en kwam zoo op de groote boerderij, te midden van
rumoerig-kakelende kippen, en trotsch-kraaiende hanen, welke, allemaal eenparig
tegenover het wild-vreemde ding vijandden.
Bedaard trotste Krieltje hen echter, wroette in de aarde, zocht wormen; ja zag er
heelemaal geen kwaad in, om de lekkerste beetjes voor de snavels der kippen weg
te graaien. Even triumfeerde dan zijn zwak kraaigeluidje, als een sarrende jongenslach,
door de ijle voorjaarslucht. Zijn lichaampje rekte zich, het paarsig-blauwgetinte
borstje schoot naar voren, terwijl een lang gerekt ‘Kukelekuu’ van uit het kroppend
keeltje schrielde.
Met het voederuurtje braken de vijandelijkheden los. Op 't schelle gefluit van den
boer tokkelden de kippen in luiden waggelgang van hun zonkoesterde plaatsen naar
het rood-steenen straatje, waar gerst en tarwe met ruime hand gestrooid werd. Ook
Krieltje stroomde mee, pootjesreppend, waar de bodem effen was; kwiek
springetjes-makend over stokkerij of gestroote. Snel rompelde hij tusschen de haastig
rep-rap pikkende hennen en van luide voldoening klokkende hanen. Hij graaide, wat
hij kon; pikte en kropte, zooveel hij vermocht. 't Goud-glanzend, donzig gevederte
van het bolrond-wordend borstje gleurde in 't schetterende voorjaarszonnetje.
Plots rumoerde echter een groote, zwaar-belelde haan door de wijduiteenstuivende
kippen, en pikte het nietsvermoedende Krieltje brutaalnijdig in zijn klein, kroezig
kammetje.
Krieltje bangde echter niet. Neen, hij hield stand boven zijn gulzigbekeken
graankorrels, vloog als een elastieken bal met wijde vleugels op tegen zijn aanvaller
en mepte die een paar flinke snavelpikken in de slap neerhangende lellen.
De haan lafte terug, kwaad voor zich uit boozende met diepe keelgeluiden....
Onversaagd parmantte Krieltje echter koel-trotsig op zijn aanvaller los, die wegtrok,
bang voor een tweeden aanval, 't Haantje driestte over de gebogen, steeds pikkende
kippen heen. Niemand attaqueerde. Goedmoedig begon hij de graankorrels weer op
te stoppen in zijn bijna berstend kropje.
Zoo kreeg Krieltje de macht over de heele kippenren.
Hij was en bleef baas. Handig tyraniseerde hij den heelen boel, en liet zijn macht,
streng als een onverbiddelijke wet overal gelden. Nu eens dook

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

56
hij te voorschijn van achter een boschje; dan weer graaide hij in een goot; zòò wroette
hij in de schuur, een oogenblikje later krabde hij in den moestuin. Hij was overal en
nergens! Vlug als de wind, rap als de zonnestraal, die door de bladeren gleed; gauw
als het water uit de pomp, repte hij zich op tien verschillende plaatsen tegelijk.
's Morgens was Krieltje de eerste, die ontwaakte; en zijn zwak stemmetje door de
ren stiet. Dan rekte zich zijn lenig lichaampje, en glansden zijn veelkleurige veeren
in de eerste zonnestralen, die door het hooge, vaalsmerige stalraam gloorden. De iets
roodende staartveeren palmden met een sierlijken zwaai; de heilige, gelende
rompveertjes graalden op in het scherpe licht; het kopje belebt en bekamd schudde
zich trots; terwijl de kralende oogjes schitterden van onverwoestbare tem- en
heerschzucht. Trotsig pauwde hij naar beneden; hier en daar nog een slaapzuchtige
hen, of een plichtvergetenden haan wekkend, om daarna door het gat in de staldeur
te huppen.
Vervolgens buitte hij door hof en erf; krabde hier en daar; graaide soms hebzuchtig
een kronkelende worm weg van een gezeten, berustende hen, en stilde zoo zijn
honger.
In 't warme middagzonnetje koesterde hij 't lichaampje op een droge,
zacht-zanderige plek, wijsgeerig in 't gouden schijnsel knippend, terwijl de schaduwen
van de hooge boomen hem omtrilden. Plots kon hij echter opstormen, om een paar
vechtende hanen of kibbelende hennen te scheiden, en om daarna weer terug te
keeren....
Eens verwonderde Krieltje zich! Een vreemd iets lag op het stoepje van de
schuurdeur. 't Was zwartig, met hier en daar iets vlekkigs wits, en donzig behaard.
Zoo iets had Krieltje nog nooit gezien, 't Leefde! Dat oogde hij aan de zacht op en
neergaande golvende zijden. Iets vreemds geluidde er rond. 't Zelfde als van de
jongens, als die om een hoek stoven, en een motor verbeeldden, terwijl zij luid uiteen
rumoerden voor 't wilde gebrom. Zoo iets was dit ook, alleen veel en veel zachter.
Hij bemerkte ook een snuit, precies als van Karro, den hond, die altijd bromde, als
zij in zijn nabijheid kwamen, doch dit was veel meer een fijn neusje, dat rustig op
en neer ging onder de regelmatige ademhaling. Aan weerszijden daarvan bundelden
zich teere, witte haren. Twee puntige, beweeglijke oortjes spitsten op 't kopje; terwijl
een paar groene oogen weg-spleten achter de saamgeknepen leden, en zich soms
even gunden voor een valschwaarschuwenden blik.
Krieltje verwaardigde zich echter dit alles te trotseeren met een minachtend
gekukeleku, totdat het beest plots haar poot uitgraaide, met haar fel-bijtende bek
knauwde, terwijl Krieltje in tegenweer haar scherp over den neus snavelde.
Blazend en sissend, hoog-gerugd, kroop de kat achteruit.... Krieltje
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stoof luid-lawaaiend weg.... Voor het eerst was hij verslagen....
Moeizaam sleepte hij 't leven voort met een knauw in zijn poot en een wond in de
borst. Pijn-trekkend hipte hij op een poot over 't erf; het kopje in overweldigende
smart hangen latend. Fel-priemend schoot met wilde rukken de spierpijn omhoog;
terwijl 't snaveltje zich geluidloos openscheurde wee van 't geledene.... Soms streek
de wind even over de wond, de pijn verzachtend, en ondertusschen troostend met
een fluisterstemmetje.
Met zijn macht was het gedaan. De hanen vochten, de kippen kwebbelden en
kibbelden, en Krieltje kon er niets aan doen, kon de orde niet herstellen. Hij was tè
afgemat door pijn, tè wee van het geledene en lag meestal treurig en stil neer op een
zonnig-verwarmd plekje, zoodat hij nergens pijn voelde. Instinctmatig roerde hij
zich nog, als hij eenig geruzie vernam, doch elke beweging pijnigde hem, zoodat hij
zich meed, en zich tenslotte nergens meer om bekommerde.
's Avonds, in de diepe donkerten van den nacht reet en scheurde er iets in het
borstje, zoodat het arme dierenhartje luid opbonsde, en een smartig geluidje opkraaide
tot de anderen, die zich heel eventjes in hun slaap bewogen.... Na den langen, langen
nacht doorgeworsteld te hebben, ronzelde hij bij het ochtendgloren 't plankje af naar
beneden in den stal, werkte zich moei door het gat in de deur; en schuivelde door 't
bedauwde gras, opfleurend door de verkwikkende frischheid der schitterende druppels,
die het borstje van de pijnen verlosten....
Twee dagen duurde het nog, plus twee lange, lange nachten. Toen kon Krieltje
niet meer. In den stillen avond, in het afscheidnemen van den dag, wachtte hij op de
verlossing door den dood. Onbewegelijk lag hij neer in 't welige, kortelings geschoren
gras, dat nu opnieuw ontbotte en omhoog schoot. Vervagend in de schemering, was
het diertje niets meer dan een klein, heel klein lichtend plekje.... Hoog door de boomen
suizelde de avondwind, en zong een melodie vol levensverlangen.... Diep
weerspiegelden de majestueuse woudreuzen zich in het roerlooze water, dat soms
even door het avondwindje beroerd werd.... Een enkel donsveertje stuwde zich op,
om dan weer neer te pletten.... Plots herkwam het leven, de zucht naar behoud. Vaag
soezelde een verlangen naar het beschermende hok door 't lichaampje, wild
klep-klapten de vleugeltjes in heftig verweer tegen de moe-afmattende stemming....
Het rompje verhief zich even boven den grond, het kopje richtte zich op; een zwak
gekraai, luidend naar gekreun, ontsnapte van uit 't snaveltje, dan rolde hij naar
beneden.... fijne, kringelende golfjes rimpelden over 't water, en braken even de diepe
weerkaatsingen der boomen.... 't Roerloos lichaampje van Krieltje dreef stil op en
neer....
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Voorjaars-morgen,
door Jan J. Zeldenthuis.
Het droppelde zacht door 't loover heen,
Kastanje-loover, frisch uitgevouwen,
't Geluid van een merel, heel alleen,
Vol voorjaars-vertrouwen.
't Viel in den morgen, regen-zoel,
Vervluchtigde op het schemer-stille
Plein en kwam heel pril, heel koel
Mijn verlangen stillen.
Die merel zong tot het gouden licht,
Dat nog de zon niet had gegeven,
Dat warm werd achter wolken, dicht,
Die waren gebleven....
Ik luisterde stil en plots'ling kwam
Uit verre straat de lang-verwachte
Glorie van licht, de vroege vlam,
Het teeder zachte,
Dat leven maakt begeerens-waard,
Een wonder, eensklaps uitgebroken,
Dat in de ontroering mij bewaart
't Onuitgesproken
Geluk, dat Tijd en leed verwint,
Dat zuiver is als merel-fluiten,
Dat van den man weer maakt een kind,
Kind van den buiten!....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

59

Kroniek.
In memoriam Carel Steven Adama van Scheltema,
26 februari 1877-6 mei 1924.
Eerst dezen morgen bereikte het mij - luierend ver van huis - het ontzettend bericht
van Carel Scheltema's bijna plotseling overlijden. En nu loop ik hier en tracht mijn
ontroeringen te verwerken, nu slenter ik hier en kijk rond, blik naar het steenen
kantwerk, de fantastische arabesken der Venetiaansche paleizen, blik naar den
oosterschen San Marco, staar in de stille geheimen der bruine gezichten, der
glimmerige oogen om mij heen.. en ik denk aan dien zoo innig hollandschen dichter,
mij welvertrouwd, mij lief om dat hollandsche, en ondanks dat hollandsche, mij lief
om zijn véle fijne, innig menschelijke, zijn geestige en melodieuse gedichtjes, en
ondanks zijn al te gemakkelijke rijmelarijtjes, mij lief om zijn oprecht, direct en
warm aansprekend proza, en ondanks zijn gefoeter tegen dingen van schoonheid en
grootheid die ik hevig bewonder, mij lief niet het minst om zijn beminnelijk opene
persoonlijkheid, die van deze zoo verscheiden en toch alle even sterk levende
eigenschappen een boeiende en bekorende eenheid maakte.... Carel Scheltema, moest
die nu ook alweer dood, nog geen vijftig jaar oud? Moest die goeie groote jongen,
met z'n fijnen, glimlachenden kop, met zijn gezellige, in den breeden baard bijna
weggemompelde gemopper, ons nu ook al worden afgenomen? Die groote jongen,
die kinderlijke mensch, die misschien juist thans op het punt stond een gróót mensch
te worden, een mensch, rijp en rijk door welgekende ondervindingen, een mensch,
bewakend, met teederheid en weemoed, de kudde - zij het een ‘keerende kudde’ zijner schoonste levensillusies....
Ik denk sterk aan hem en zie hem nu zoo duidelijk voor me, zie hem ook als
dichterfiguur.... zooals ik hem misschien alleen uit de verte zien kan. Ik zie een
eerlijken, door-en-door rechtschapen, met al zijn krachten omhoogstrevenden man.
Ik zie hem werken, ernstig en eenzaam, in dat stille werkkamertje van hem, dat ik
ken. Ik ga zijn leven na, en stel mij hem voor als student in de medicijnen, als jong
acteur, als ‘bediende’ in den kunsthandel, zoekend nerveus naar bevrediging zijner
schoonheid-verlangens. Ik zie hem rondloopen, jong socialist, en met nog iets anders
nieuws en jongs in zijn hoofd, nog een ander verzet, dat tegen het zegevierende
‘tachtig’, tegen het hyper-individueele vooral en het hyper-aesthetische der litteraire
beweging van zijn tijd. Ik zie hem piekeren en ploeteren, ik zie zijn ernstig gefronste
voorhoofd, dat toch zoo vaak, en zoo innemendgereedelijk, zich ontspannen kon tot
een lach, een jongen lach, een kinderlach! Ja-ja, hij zal den strijd aanbinden, hij zal
het dien hoovaardigen, dien over het paard getilden mannen van tachtig wel eens
zeggen, pal in 't ge-
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zicht, hoe ‘pathologisch-plastisch’ ze eigenlijk zijn, hoe véél te individualistisch en
te subjectief, hoe egocentrisch, hoe gezocht en gedraaid.... En zelf zal hij brengen
het thans weer ‘nieuwe’, dat van alle tijden is geweest, het deemoedig-eenvoudige
en algemeen-begrijpelijke, hij zal weer spreken van mensch tot mensch, en over al
wat er omgaat in de gemoederen. Zelf zal hij teruggrijpen naar de sterkste, de
meest-hollandsche tradities en een dichter worden, levend in het hart van zijn volk....
O, het is hem gelukt.... voor zoover zoo iets dan lukken kán in Nederland! Niét
zijn kruistocht tegen 80, - 't kon een stootje velen - maar zijn eigen dichterlijk streven.
Dat was waarachtig - dus maakte het indruk; dat was warm en levend - dus won het
de menschen voor zich; dat bezat, hier en daar althans, de demonische kracht der
echte, uit onkenbare bronnen opwellende poëzie. Duizenden heeft hij ermee opgewekt,
ja verrukt, andere duizenden vaak wat stille, simpele vreugde gegeven. Zijn er velen
van wie dat getuigd kan worden?
In ken niet veel van Scheltema ‘uit mijn hoofd.’ Maar deze strophen zijn mij toch
altijd bijgebleven; ik begréép ze zoo volkomen:
Golven vaagt mij in uw vocht,
Aan uw ruischend wijde kusten
Roep ik om den onbewusten
Zegen van uw ademtocht!
Vaagt mij van uw zilten zoom
Uit de droomen van dit leven,
Waar zijn droomen mij begeven
In uw beeldenloozen droom,
Moede van mijn menschlijkheid,
Aan den einder dezer wereld,
Door uw waaiend schuim bedwereld,
Bid ik om uw eeuwigheid.

Nu ligt hij daar. Zelfs zijn begrafenis zal al wel voorbij zijn. Ik zal hem nooit meer
zien. Wij plachten elkander af en toe te bezoeken..... Nu ligt hij daar, rustend van
zijn ‘menschlijkheid.’
Hoe zullen in het verre Holland, in het Holland ook van mijn hart, de gedachten
der menschen nu uitgaan, eerbiedig en genegen, naar dat stil en strak liggende. En
naar Annie Adama van Scheltema - Kleefstra, Carels lieve, geest-krachtige, méér
dan toegewijde vrouw. En naar zijn oude moeder, die ook hém overleven moest.
Venetië, Mei 1924.
H.R.
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Boekbespreking.
Margot Vos, De Nieuwe Lent, Amsterdam, Em. Querido, 1923.
Eene verschijning als deze, en hare beteekenis voor onze literatuur - ze willen in
afzondering en in eenzaamheid lang bepeinsd wezen. Wie zich heeft trachten duidelijk
te maken, wat de plotselinge dood van Adama van Scheltema voor onze lyriek
beduidt; wie kennis nam van hetgeen over hem bij zijn verscheiden is gezegd en
geschreven, zal tot het ontmoedigend inzicht zijn gekomen dat bij nog altijd ál te
velen een juist begrip van het sterke en edele poëtische leven van een nog jong
verleden niet aanwezig is; en hij zal de lust in zich hebben voelen opkomen een keer
te meer in het licht te stellen, dat zoo dan de lente der tachtiger lyriek al voorbij is,
zij toch niettemin gewéést is, en niet uit onze letterkunde valt weg te praten.
Zulk eene weerlegging zou ons - hier - te ver voeren. Maar wellicht is het goed,
hier in 't algemeen nog eens vast testellen, dat de ‘werking’ van Scheltema's
dichterschap vooral ontsprong aan de natuurlijke warmte en de eerlijkheid van zijn
willen - en dat, wat hij zelf ook moge beweerd, en in zijne ‘Grondslagen’ destijds
aan de tachtigers verweten hebben, deze dichter geenszins een zuiver specimen van
het soort dat hij zoo vurig wenschte gebleken is, doch maar eene - overigens zeer
talentvolle - sociaalethische reactie beteekent. Voor Adama van Scheltema scheen
vergeefs geschreven Goethe's ‘woord voor jonge dichters’: dasz die Muse das Leben
zwar gern begleitet, aber es keineswegs zu leiten versteht’.
En dit laatste schijnt mij (voorloopig) ook met mevrouw Margot Vos het geval te
zijn, die op weg is, in stormloop het publiek te veroveren dat ook Adama van
Scheltema zoo bijzonder genegen was - zijnde zij immers ook door den jonggestorvene
zelf bij dat publiek verheugd ingeleid, voor diens vierschaar als gelijkwaardige
gepresenteerd, en in den kring der sociaaldemocratische dichters binnengevoerd. En
haar onmiskenbaar diep ontwikkeld gemeenschapsgevoel en haar ideëel socialisme
schijnen haar ook reeds - zie hare benoeming tot lid van de redactie van De
Socialistische Gids - erkenning bij de politieke leiders, zoo niet zelfs al de liefde en
vereering te hebben bezorgd, die voor Adama van Scheltema leefde in de harten
zijner partijgenooten. Zal zij door hen, als hij, gelezen worden?
Bij al wat ons van haar scheidt - laat het ons voor deze waarachtige dichteres
hopen. En laat ons deze bundel een weinig vertrouwen mogen in het hart leggen.
Wel komt even de vraag omhoog, of bij een zóó sterk gespannen zenuwkracht (als
in D e R o z e l a a r b.v.); bij een zóó hooge graad van voortreffelijkheid der productie
Mevrouw Vos zich op de bereikte hoogte zal weten te handhaven.... maar er is hier
gelukkig gezonde zelfcritiek; wil en zorg om slechts met het volkomen goede tevreden
te zijn, en voor het publiek te verschijnen. En zoo kunnen dan nog
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hooge doelen bereikt worden, want het wezenlijk bewogen Hart zingt hier - en achter
deze verzen ziet gij de lichten glanzen van dat hoogere dat door alle tijden de poëzie
van waarlijk grooten overstraald heeft:
Wie zijn tempel bouwt op bazalten bergen
Zal de stem des hemels aan zijne poorten hooren.
De stilte brengt hem den hoefslag nader
Van het sneeuwwit ros met de azuren vlerken,
En de morgen zal hem eerder branden
Op de ruiten dan zijn broeder in het verre dal.

Hier is gróót talent en wezenlijk dichterschap - en wij mogen wel heel erg blij zijn
met deze gave verschijning! Misschien zelfs zouden wij goed doen te trachten er ons
bewust van te maken, dat waar geen gretige belangstelling voor zulk werk bestaan
kan, toch eigenlijk schennis wordt gepleegd aan zeer waardevolle geestelijke goederen.
Want niet met de waardeering van hier een vers en daar een vers kan hier volstaan
worden - het is de eene stem, die het alles gezongen heeft, waarvoor wij belangstelling
dienen te hebben en genegen aandacht, en die in episch-lyrische visioenen zich
manifesteert van groote kracht van phantasie-en-denken.
Het naast, stellig, staat zij voorloopig Adama van Scheltema - doch hoe zij zich
verder zal ontwikkelen? Laat ons voorshands dankbaar bekennen, hoe ver, hoe zéér
ver zij ons voorkomt te staan van vele onrijpe chaotisch-doorwoelde
heiligen-der-laatste-dagen; en dat zij, in dezen bundel reeds, bij steeds beter
vorm-geving, zich uit heftige bewogenheden heeft voort-geworsteld naar eene schoone
innerlijke rust, en ons verschijnt als een edel strijd-doorploegd gelaat met zachtstralend
oog vol liefde en eeuwigheidsbetrouwen.
D.TH.J.

J.P. Zoomers-Vermeer, Kleine Levens, Amsterdam, uitgeversmaatschappij
‘De Gulden Ster’, zonder jaartal.
Het was de vorige maand dat ik ‘Mijn Kleuters’ van Martha de Vries hier mocht
bespreken. En wéér is het het kleine kind èn het volkskind, dat, in bovengenoemd
boek, zijn korte, felle rol speelt - het zieke kind ditmaal.... Ja, het zieke kind, in het
kinderziekenhuis van een groote stad opgenomen en verpleegd. In het boek van de
vorige maand waren het de gezonde kindertjes van een bewaarschool.... Welk een
wereld ligt tusschen hen! Terwijl veel hen toch verbindt, hun jeugd en hun droom.
Maar neen.... wat verschilt is de visie van haar die zagen en beschreven... Martha
de Vries zag en wilde zien: hoe leutig en gezond dit wereldje was - mevrouw
Zoomers-Vermeer zag anders en méér - zij zag dieper - en zij zag véél leed. Wat
Martha de Vries niet heeft of nog niet heeft, is bij deze schrijfster van ‘kleine levens’
essentie van haar wezen-zelf, namelijk een moederlijkheid die allen omvat, een
niet-weeke, een heldere,
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een kordate moederlijkheid. Zij zou wel willen schreien - want wat is er al niet voor
navrant leed in en om die kleine levens.... Maar tranen - néén, een lach en een
bitter-wijs woord....
Een woord, wijs, waar het uit het hart stijgt van een in diepsten kern vroom wezen.
Bitter, waar het oproerig gemoed spreekt - aanklagend der menschen liefdeloosheid,
en de onrechtmatige verdeeling van aardsche goederen. Liefdeloosheid zag zij waar
armoe de zielen versleet, zorg den gloed doofde - of - en hier kiest zij een
maatschappelijke en afwerende houding, waar macht en positie de harten klein en
hard deed worden. Waar blijft de liefde dan? Waar kiest zij haar woon? Wonder
boven wonder: hier en daar, bij Stien de werkmeid-zuster, bij Piet de Spicht, en in
de kinderen zelf.... De Directrice, een gediplomeerd hoofdverpleegster, is star en
hard als een boom zonder bloesem of blad, de dokter is plichtmensch zonder meer,
en beiden gaan over de kleine levens heen als donkere, koude schaduwen. En hoe
verder wij dalen in rang, eerst langs de gewone zusters heen, die als 't ware een
middenstof vormen van goed-noch-kwaad - hoe verder wij dalen, tot aan de dwaze
Stien, zelf een volkskind, en Piet, kind van een porder, die het vuile verbandgaas
moet wasschen en boodschappen doen voor het ziekenhuis - des te dichter naderen
wij nu het gebied van wijsheid en goedheid, van pure, jonge liefde, van roeping en
wijding. Is hier niet een kleine maatschappelijke vooropgezetheid in het spel? Bloeit
de liefde niet overal en nergens? Is zij niet als zaad, in alle voren uitgestrooid, zooals
ons de Bijbelsche gelijkenis leert - en is haar groei niet van nog andere krachten
afhankelijk als die welke van maatschappelijke orde zijn? Liefde toch is genade en
genade vraagt niet naar geld of goed, maar zij valt in het hart dat daartoe is
voorbestemd en voorbereid. Voorbereid, o, stellig óók soms door maatschappelijk
leed, maar menigmaal door smart en ervaring van anderen oorsprong....
Doch laten wij deze kleine, sociale tendenz terzijde. De schrijfster is een strijdster,
een koene natuur, en zulke hebben soms een redelijk houvast noodig, een beginpunt,
van waaruit zij in de wereld, in het dagelijksche leven, vechten en veroveren kunnen.
Haar houvast naar buiten - let wel: niet naar binnen, daar heeft zij haar liefde - is de
sociale onrechtvaardigheid...
Ons boezemt in dit boek haar zuivere menschelijkheid het meest belang in. Méér
dan haar litteraire gaven. Het is vrouwenwerk, naar de vorm in den minst gunstigen
- naar innerlijke dracht in den besten zin van dit woord.
Want het is neergegooid, zonder meer, met een natuurlijke journalieke gave; het
is opgeborreld - zoo lijkt het - en zonder veel overdenking of bekommernis
om-het-schoone neergepend. Daardoor heeft het de bekoring van het spontane en
het teleurstellende van het slordige, slordig in aestetischen zin, - zóó, dat het soms
als kinderpraat-zelf is, krom en familiaar, en soms is het in zijn natuurlijkheid treffend
en dringend, als een speer van
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liefde en van waarheid. Ja, het hart trilt van een zeer zuivere ontroering bij het lezen
van enkele dezer geschiedenissen - zoo bloeiend van jeugd en genegenheid is de ziel
die dit schreef, zoo eenvoudig en één was zij met het lot, het lijden, de droom en de
vreugde der kinderen die zij om zich had. Lijkt het niet alles zoo maar afgeluisterd?
O neen, mocht het al waar zijn dat de kinderen zoo bestonden en zoo spraken en zoo
stierven - wie het zóó hoorde heeft een innerlijk orgaan van allerfijnste materie Want zóó is het wonder der ziel - zij hoort en ziet alles waartoe zij is geroepen,
waartoe zij gaven heeft, niets behoeft toegevoegd of verklaard, het ligt open voor
haar en het spreekt. De heilige hoort Gods stem en hij ervaart het wonder van den
eenvoud - de liefdevolle ziet de liefde en ziet den droom, de hoop en de worsteling
van anderen - zonder dat inspanning of buitengewone ijver daartoe van noode zijn.
Dáár is het natuur en eenvoud.
En, schoon de letterkundige gaven van deze schrijfster bij lange na niet gelijken
tred houden met haar innerlijke gaven, toch weet zij ons te doen zien met haar en
wij herdenken de kleine, arme en tòch rijke figuurtjes met een groote weemoedige
blijheid. Daar is Joke, het blinde, buitenechtelijke kind, dat in een sfeer van teedere
opgetogenheid leeft, rijgend haar kralen kettingen, uitziend naar de betere toekomst,
waarin ‘Paatje en Moetje’ zullen trouwen, en teruglevend in een schoon verleden,
toen zij zien kon en speelde - een verleden en een toekomst die door haar fantasie
en haar geloof nooit worden uitgeput.... Zij leeft en trilt en vergaat als een bloem....
daar is Koosje die thuis, in de bedstee, wil sterven, Koosje die alle zorg van het leven
kent en vermoeider vaart en die toch in mateloozen trouw het droef en kille ‘thuis’
aanbidt....
Daar is het kleine, hulpelooze Bartje met zijn vader, den kleermaker, die van het
sterfbed van zijn zoontje aan zijn dringend werk - een trouwpak, - wordt geroepen,
Bartje, wel bemind en wel betreurd maar die te ziek en te klein is om het te beseffen.
Daar is Doortje, die zonder de begeleiding van één enkel mensch begraven wordt,
een kind van een zwerver, wien het niet lust te komen....
En daar is vooral Pietje de Spicht, de werkmeid, jong, arm, onderdrukt en toch
fier - met aangeboren wijsgeerigen aanleg - immer bereid tot werken en dienen, maar
opstandig ten opzichte van haar slaafschen staat, Pietje, de eigenlijke ziel van het
verhaal, Pietje, de nederig en argeloos zich gevende, de leuke, de kranige meid, met
haar overvol hart, haar volkshumor, haar kinderlijkheid en haar verlangens naar zon
en liefde. De liefde komt - in den persoon van een rondborstig timmerman - Pietje
verlaat het gesticht, zij heeft, heel onverwacht - vasten voet gekregen op de barre
levenszee - zij heeft nu steun-van-de-wereld, zij wordt er bijkans een ander door,
maar zooals zij was die jaren in het ziekenhuis, zoo kennen wij haar en zoo zien wij
haar met een volle vreugde....
J.D.W.
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C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA

†.
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G.W. DIJSSELHOF †.
NAAR EEN TEEKENING VAN MEVR. M.W.V. DIJSSELHOF-KEUCHENIUS.
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G.W. Dijsselhof, 1866-1924.
Witsen, Breitner, nu Dijsselhof! Betrekkelijk kort na elkaar verliest onze Hollandsche
schilderkunst zijn groote mannen.
Waren Witsen en Breitner in hun werk en door hunne opvattingen eenigszins aan
elkaar verwant, een geheel afzonderlijke plaats in de schilderkunst van dezen tijd
nam Dijsselhof in.
Begaafd als weinigen - ter illustreering zij hier medegedeeld dat hij op zeer
jeugdigen leeftijd reeds de drie middelbare teekenacten behaalde - verrastte hij een
ieder door zijn wondervolle aquarellen van visschen. Zoo als h i j teekende en
aquarelleerde had nog niemand het toen gedaan. Niet lang daarna, in de tijden der
opkomende kunstnijverheid, was hij weder een der eersten, die de batiktechniek voor
versieringen toepaste en op een wijze die nog steeds een voorbeeld kan zijn voor hen
die deze werkwijze willen beoefenen. En bij zijn batiks sloten zich zijn meubelen
aan, tot hij zich ten slotte weer geheel naar de vrije schilderkunst wendde, en zijn
aquaria, zijn visschen, zijn kreeften, schilderde.... als geen ander.
En niet alleen het onderwerp was een persoonlijke vinding van hem, maar de wijze
waarop hij bijv. de kleur onder water wist uit te drukken, waarop hij de atmosfeer
wist te scheppen, was iets eigens van Dijsselhof. Hij was niet tevreden met
een-ten-naaste-bij, het moest zijn volkomen wat hij zich gedacht had, daarvoor was
hij te conscientieus, en te veel teekenaar.
Zijn visschen, zijn kreeften, zij zijn dan ook geteekend met de habiliteit van een
japanner, die ze, door aandachtig beschouwen, zonder model erbij, in alle houdingen
kan neerschrijven. Zoo'n virtuoos was ook Dijsselhof, en toch zocht hij steeds weer
naar verbetering, verfijning van zijn techniek, van zijn uitdrukkingswijze.
Is dit niet kenmerkend, dat in dezen tijd, nu er onder de jongeren een geest heerscht
die alle métier-kennis miskent, een kunstenaar van wondere gaven als Dijsselhof,
die zijn vak zoo door en door beheerschte, nog steeds zijn techniek bleef cultiveeren?
Is zoo iemand niet een voorbeeld voor velen?
En al moeten wij zijn heengaan dan ook betreuren, al moeten wij zijn hartelijke
vriendschap voortaan missen, toch mogen wij ons gelukkig achten, dat hij ons zijn
werk naliet; dat naast een zuivere schoonheid ons doet zien, hoe de geniale kunstenaar,
die Dijsselhof zich reeds in den aanvang toonde, door zijn studieuzen geest meer en
meer zijn eigen weg vond, welke hem een geheel afzonderlijke plaats in de
schilderkunst van dezen tijd deed innemen.
R.W.P. JR.
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Weissenbruch als aquarellist.
Wanneer we, de ontwikkeling der picturale kunsten in haar verschillende phases van
opbloei en achteruitgang volgende, nagaan van wat wel de winst is die het streven
der 19de eeuw aan dat der oude schilderscholen heeft toegevoegd, dan zal onze
aandacht zich niet alleen tot het gebied der zuivere olieverfschilderkunst blijven
bepalen. Wat ook de 17de eeuw op onzen tijd, voor zoover 't de eigenlijke
vakbeoefening betreft, mag hebben voorgehad, aanstonds dient erkend, dat het
verfijnder, gecompliceerder gevoelsleven der latere schildernaturen de ontwikkeling
van veel technieken heeft ten gevolge gehad. Wanneer we ons alleen bepalen tot wat
b.v. de Fransche teekenkunst in den nieuweren tijd heeft gepraesteerd, dan blijkt de
winst niet gering. Ja, het beeld der Fransche kunst zou onvolledig zijn wanneer men,
het willende formeeren, wegliet wat Millet, Daumier, Steinlen e.a. in hun pastels en
teekeningen hebben uitgesproken. En wat de moderne Hollandsche School betreft,
een goed deel van haar roem dankt zij aan de aquarelleerkunst, die zij tot een tot nog
toe ongekende hoogte heeft opgevoerd. Mag men bij een algemeene vergelijking
minstens in een viertal scholen iets evenwaardigs vinden, wat schilders als Jozef
Israëls, Bosboom, Mauve, Weissenbruch e.a. in een zeldzaam volmaakte toepassing
der aquarelleertechniek hebben bereikt, vindt in geen school en in geen tijd een
equivalent.
Het kan niet ons doel zijn hier na te gaan welke oorzaken tot de ongemeen hooge
ontwikkeling van deze kunstsoort hebben geleid. Erkennende dat het resultaat van
dit streven der Haagsche meesters in de historie der schilderkunst onvergelijkelijk
is, blijft ons de taak in groote trekken, maar dan ook nog slechts bij benadering te
bepalen, welke plaats Weissenbruch onder de vertegenwoordigers van dit door hem
op zoo boeiende wijze beoefende genre innam.
Inderdaad zou een studie over Weissenbruch onvolledig zijn, wanneer zij naast
den schilder niet den aquarellist herdacht. Van Mauve en Bosboom beide heeft men
gezegd, dat onder het meest voortreffelijke, dat zij hebben voortgebracht, hun
teekeningen behooren. De Marissen, die zich steeds bij voorkeur en het gemakkelijkst
in hun olieverfschilderijen uitten, hebben, sprekende over Weissenbruch, van hem
hetzelfde getuigd. En in die meening, zelfs wanneer men ze nog niet geheel tot de
zijne mocht hebben gemaakt, schuilt weinig verrassends, wanneer men maar eenmaal
tot het juiste besef is gekomen van de belangrijke rol, die Weissenbruch bij de
totstandkoming van de impressionistische traditie heeft vervuld.
Met Jacob Maris is Weissenbruch ontegenzeggelijk een der meest typische
vertegenwoordigers van het Haagsche impressionisme. Is het streven van iemand
als Jozef Israëls daar eigenlijk wel altijd eenigszins omheen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

67
gegaan en heeft deze in zijn naar het lyrisch-epische neigenden, meer verhalenden
schildertrant, meer naar dramatische figuratie en handeling gestreefd, in
Weissenbruch's kunst daarentegen leeft, naast die van Jacob Maris, de door hemzelf
geschapen traditie van het impressionisme ongerept. Bleek de natuuraanschouwing
van dezen eerste, zooals hij die in zijn magistraal gecomposeerde doeken neerlegde,
meer een door zijn eigen machtigen geest getransformeerde, een soms al jaren
bezonkene en dan plots door een overeenkomstig sentiment weer opdoemende, een
uit herinnering en oogenblikkelijken drang geboren visie, bij Weissenbruch was 't
oogenschijnlijk meer de dadelijke reflex, de heftige indruk van het in de natuur
geziene, die hem aan 't werk zette. Het scheppen was voor hem de daad zelf, het
kunstwerk niet het resultaat van vooropgezette overwegingen, een lang koesteren
van gedurende zwerftochten zorgzaam vergaderde impressies, maar de onmiddellijke
reactie op het buiten geziene, weerschijn van schijn, de echo van het oorspronkelijk
natuurgeluid.
De resultaten van zoo'n werkwijze zijn te markant om ze niet even aan te duiden.
Weissenbruch zelf erkende niet te kunnen buiten den directen, gaven indruk van de
natuur. In Noorden waar hij een huisje gehuurd had, verwijlde hij een belangrijk deel
van het jaar en vooral de tijden der seizoenenkenteringen moeten hem aangetrokken
hebben. Daar in die aan plassen, rietlanden en molens rijke streek, beheerscht door
breede en hooge wolkenluchten, toog hij rond, deed met een uit zijn aanleg en natuur
voortspruitende voorkeur voor licht- en weer-effecten zijn natuur-indrukken op, en
onder dat plots en onverwacht geziene, in de wisseling der momenten van het
veranderlijk getij, in schets of studie vastgehouden, schuilt wel het beste van wat hij
heeft voortgebracht.
Wanneer men nu naar Noorden of Nieuwkoop gaat en men zoekt er speciale
Weissenbruch-gevalletjes, dan zal men ze er evenmin vinden als de Amerikaansche
liefhebberende schildersbent bij Laren haar Mauve's vond. Want deze schijnbaar zoo
eenvoudig op natuurindrukken reageerende, het buiten waargenomene in enkele
trekken vasthoudende schilder beschikte inderdaad over een mirakuleus transformatieen compositie-vermogen. Van Mauve laat zich dat begrijpen, want deze schilderde
veelal thuis in zijn atelier. Maar wat bij Weissenbruch opmerkelijk was, is, dat hij
zittende voor de natuur, getroffen door een momenteel effect, daaraan alleen het
wezenlijke ontleende en aan dat wezenlijke dien eenigen, door oorspronkelijkheid
van vinding verrassenden vorm gaf, waarvoor hij in de natuur de enkele noodige
gegevens, maar in zichzelf, in een volledige overgave aan zijn sujet, de bezieling
vond.
De kunst van het aquarelleeren zooals die door de moderne meesters in hun rijpe
jaren beoefend werd, had niet immer tot resultaat datgene wat men in den eigenlijksten
zin onder een waterverf-teekening verstaat. Wel
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is elke aquarel, ook zooals Weissenbruch die gemaakt heeft, gebaseerd op de
teekening, maar minder dan vroeger zou deze tot het einde toe leidend zijn.
In 's meesters eersten tijd, zelfs toen hij al meeging en toon aangaf in het
baanbrekende streven der toenmalige jongeren, was dit wèl het geval. Uit die periodes,
toen hij nog in de omstreken van Den Haag, vooral in het Dekkersduin werkte, zijn
nog van die iet of wat naar het romantische zweemende teekeningen in een warm
bruin gamma bewaard gebleven, die bij het zorgzaamst samenstel eigenlijk meer
recht aan teekening dan aan de kleur of den kleurtoon laten wedervaren. Maar
langzamerhand bespeurt men een steeds treffender werking van den natuurlijken
buitentoon. Was eerst de aandacht over de verschillende onderdeden van het geheel
nog wat te gelijkelijk verdeeld, steeds meer wordt zij geconcentreerd om wat men
in de schilderkunstige terminologie, het voorstelbaar middenpunt heeft genoemd.
De kleurtotaliteit wordt lumineuzer, de aandacht voor weer- en lichteffecten neemt
toe, de teekening wordt spiritueeler en steeds meer gedrenkt in den buitentoon, totdat
ten slotte deze laatste overheerschend zal worden en, kleur en teekening aan zich
onderdanig makend, met een verrassende expressiviteit zal domineeren in zijn steeds
meer door soberen stijl en boeiendnatuurlijke voordracht uitmuntende werk.
De liefde voor de oude landschapmotieven welke hem in zijn jeugd bezighielden,
zal hij immer blijven behouden. Maar zijn studieveld breidt zich uit. Behalve in den
omtrek van Den Haag, zal hij werken in het Hollandsche waterland bij Noorden en
Nieuwkoop, bij Houtum en Heerle in Limburg, aan de Zeeuwsche binnenwateren
en in het laatst van zijn leven in de omstreken van Haarlem. Nieuwe gegevens bij
de oude voegend, zal zijn voordracht steeds breeder en aangrijpender worden met
het dieper inzicht dat hij met de jaren verkrijgt. Terwijl de teekening of liever het
meest sobere linéaire samenstel dat men zich denken kan, soms ontstaan door het
tegen elkaar vloeien en bewust in hun bedding gehouden kleurvlakken, bij een uiterst
natuurlijk vormbeheersching zich kenmerkt door een ongemeen suggestieve kracht,
is 't de atmosfeer die, in een effectvolle verdeeling van licht en donker, het meest
wezenlijke bestanddeel vormt van deze onschoolsche, maar op ongewoon directe en
doeltreffende wijze aansprekende kunst.
En hier ziet men hem het meest opvallend afwijken van elke bewuste methode die
hij ook wel te gelegener tijd in zijn schilderen zal hebben gevolgd. Bood het positieve
resultaat der olieverfschildering hem meer gelegenheid direct op in de natuur
ontvangen indrukken te reageeren, hier vierden zijn kostelijke schildersdrift, het
impulsieve van zijn natuur, de spontaniteit van zijn geestdriftig temperament, te
zamen met een zeldzame natuur- en métierkennis haar schoonste triomfen. Zonder
ook maar eenigszins in de manier van een ander te vervallen - want de
oorspronkelijkheid van zijn visie en werkwijze was stellig nog meer onverdacht
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dan die van een zijner bentgenooten - staat hij hier dichter bij het meer
compositioneele der Marissen of van Jozef Israëls. Hier schenen vaak de facetten
van dezen ‘ruwen diamant’ zooals de eersten hem pleegden te noemen, fijner,
geslepener, de gloed die er van uitstraalde dieper, geheimzinniger, fascineerender
dan uit menige van zijn schilderijen zou blijken.
Vormde bij Mauve en Bosboom de teekening nog altijd een integreerend
bestanddeel, bij Weissenbruch vindt men, vergelijkerderwijs gesproken, de aquarel
geheel en al opgevoerd tot de beteekenis van een impressionistisch schilderij. Wat
ook Jacob Maris in zijn aquarellen wilde, maar gemakkelijker in zijn schilderijen
bereikte, vindt men door Weissenbruch en dan geheel in de richting van zijn eigen
aanleg gegeven: de impressionistische aquarel, aangelegd, opgebouwd en voltooid
op een zich geheel bij de eischen van materiaal en ideëele intentie aanpassende wijze.
En bij een zoo voortreffelijke vormbeheersching wekt het geen verbazing zijn
olieverfschildertechniek in den laatsten tijd meer dan eens als door die voorbeeldeloos
karakteristieke aquarelleerkunst beheerscht te zien.
Wanneer hij zoo over het op een plank gespannen, van natte, sappige, waterverven
glanzende papier gebogen zat, dan, kan men zich denken, was hij eerst recht in zijn
element. Dan doemden op in zijn verbeelding de impressies van den dag. Al verf
opzettend, boenend, omlijnend en weer uitsponsend, konden hem de wonderlijkste
effecten verrassen. Dat plotse, effectvolle, ongeziene beheerschen was zijn kracht.
In de keus, ordening en samenstelling, het juiste partij trekken van al die
toevalligheden, de verrassingen die het aquarelleeren biedt, zou hij zelden mistasten.
Door het leggen van transparante kleurlagen over elkaar kreeg menige teekening den
glans, dien men alleen in oude schilderijen vindt, terwijl door de suggestieve kracht
van die toonvolle, schijnbaar zoo luk-rake, maar inderdaad, waar 't het vasthouden
van het ongeziene, ontastbare betreft, ongeloofelijk gedecideerde teekening, van dit
immer vlotte en frissche werk een onnoemelijke bekoring kon uitgaan.
Ik bedoel niet te zeggen, dat hij evenals Mauve, Bosboom of Israëls ten slotte in
zijn schilderwerk niet iets even machtigs en indrukwekkends zou hebben bereikt,
maar het aquarelleeren zal hem gemeenlijk wel vlotter van de hand zijn gegaan,
omdat het meer strookte met den aard van zijn kunst, den aanleg van zijn natuur, en
stellig ziet men hem hierin niet minder veelzijdig de scala van aandoeningen
doorloopen, die gaan van het teedere naar het verhevene, van het ontzagwekkende
naar de intimiteit van het stil-aandoenlijke. Zooals men Israëls den psycholoog van
de binnenhuis-atmosfeer heeft genoemd, zou men het hem kunnen noemen van den
buitentoon. Een natuurminnaar, zijn verbazing luchtende over de raakheid van zijn
voordracht, zei, dat hij van die teekeningen en schilderijen het uur en den dag zou
kunnen aflezen. En van zijn blijmoedigen tot zijn meest som-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

70
beren kant vindt men; naast de treffende intensiteit der aandoening steeds de aandacht
voor het effectvolle moment; een moment, in de wisseling van het getij vastgehouden
om er het eeuwige in uit te beelden.
Hijzelf placht als zijn overtuiging te kennen te geven, dat, wanneer men het effect
van de lucht maar eenmaal had vastgelegd op het doek, de rest wel in orde zou komen.
Hem trok vooral wat de Hollandsche school eigenlijk al van meet af heeft bezig
gehouden: het probleem van het clairobscuur, al was 't ook in een meer tonalistischen
vorm, de effectvolle werking van lucht en getij, die het landschap hullen in een schijn
van wisselend licht en donker. Dat spel van licht en donker, die bewogen
atmosfeer-totaliteit zal hem dan ook wel steeds geleid hebben, wanneer hij zijn
aandoeningen in de boeiendste natuur-manifestaties te vertolken zocht. En treffend
valt hier de verscheidenheid dier aandoeningen saam met de verscheidenheid der
natuurstemmingen, zooals hij ze heeft gegeven in tal van aspecten op het Hollandsche
waterland met zijn wilgen en riet, zijn door wind en getij verweerde boerenstulpen,
zijn molens, wiekende tegen de spokende luchten, de vereenzaamde Zeeuwsche
kusten, duinlandschappen, stille landwegen en trekvaarten.
Over de ongewone waarde der collectie door een der meest enthousiaste
bewonderaars van Weissenbruch's kunst, den heer Hidde Nijland, op verzoek van
Pulchri Studio, bij gelegenheid van de eeuwviering van 's meesters geboortedag,
welwillend ter expositie afgestaan, is men het inmiddels wel eens geworden. Om het
feit, dat ze uit elke ontwikkelingsfase karakteristieke stalen bevat mag ze, ook door
haar ongewonen omvang, wel eenig genoemd worden, en daarom ook verdient de
geestdriftige toewijding die deze zeldzame collectie bijeen hield, de erkentelijkheid
van elken rechtgeaarden minnaar onzer moderne schilderkunst.
Den Haag.
H. DE BOER.

Roland Holst en mevrouw Eetie van Rees in ‘pictura,’ Den Haag.
't Is wel curieus eens een aantal affiches, door eenzelfden kunstenaar ontworpen,
bijeen te zien, gelijk thans in ‘Pictura’ het geval is.
Een enkele affiche, aangebracht ter plaatse waar ze dienstig is, ziet men als
ding-op-zich-zelf, ze maakt dan in de omgeving, waarin ze zich bevindt een heel
anderen indruk dan wanneer ze deel uitmaakt van een aan den wand in een kunstsalon
geëxposeerde reeks, welke als 't ware één familie vormt, die feestelijk bijeen is in
oogenschijnlijk onverstoorbare harmonie, maar waarvan toch elk lid tracht door
vriendelijke glimlachjes de aandacht tot zich te trekken.
Zoo'n enkel exemplaar in functie schenkt al heel spoedig een zekere
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voldoening, wanneer men het à bout portant vóór zich ziet en dan even denken moet
aan de massa in banaliteit en opdringerigheid wedijverende producten van de gewone
reclamebilletten-industrie, welke als uit een hoorn van overvloed schijnen te worden
uitgestrooid overal waar ze maar menschen, die van mooie dingen houden, kunnen
irriteeren, zoo ze daar natuurlijk de kans toe krijgen.
Op een tentoonstelling wordt de toestand anders. Dáár zijn de dingen buiten functie
gesteld en gaat het om den eersten prijs, willen ze beoordeeld worden als kunst in
verhouding tot andere kunst op dit gebied. Dáár wordt men gedwongen te vergelijken
en nergens beter dan dáár bepalen ze zèlf de plaats die ze innemen in de rij
kunstproducten van dezelfde soort. Dáár vraagt niet een enkel ding, dáár vraagt 't
oeuvre om een oordeel.
De eerste indruk, welken deze reeks affiches van Roland Holst geeft, is een rustige
en voorname. Zijn werk draagt het stempel van distinctie. Dit is ontegenzeggelijk
en men kan er geruimen tijd naar zien zonder dat die indruk ook maar in de geringste
mate wordt verstoord. 't Is het werk van een rustigen evenwichtigen geest en daarom
doet het weldadig aan. Maar..
Er is een tijd geweest, waarin we enthousiast waren over de affiches van Chéret.
Dat enthousiasme is thans dood, we vinden Chéret nu wel wat banaal, erg knap en
Fransch-geestig, d.w.z. ‘parisien,’, maar te zeer Bal-Tabarin-genre.
Er was ook een tijd, waarin we enthousiast waren over de affiches van ‘the
Beggarstaff's’, van Aubrey Beardsley.... Dat enthousiasme is omgezet in stille
bewondering en die bewondering voor 't monumentaal-decoratieve in dat werk is in
ons levendig gebleven.
De affiches van Roland Holst missen datgene, wat noodig is om te ontroeren, noch
zijn ze aangrijpend door grootheid van stijl. Ze zijn te vernuftig-ornamenteel met af
en toe figuren, welke met de omlijsting, waarin ze zijn aangebracht, niet tot een
onafscheidelijk geheel zijn saâmgegroeid. Maar hun verdienste is te hebben
medegewerkt tot het maken van een kloof in de meters-dikke laag van leelijke
producten op 't gebied der reclamebilletten-industrie. En dit vereischt appreciatie.
De ter tentoonstelling aanwezige ‘niet-toegepaste’ grafiek is van nietrecenten
datum en te bekend om daarover uit te wijden. De mooie litho uit 1892 ‘Melisande’
(no. 20) blijft een interessant specimen van de kunst uit dien tijd en 't is steeds een
lust die weer te zien.
Mevrouw Eetie van Rees exposeert terzelfder plaats een serie waterverfteekeningen,
illustraties voor de ‘Inlandsche Sprookjes’ van W. Blokzeijl-Leembruggen, welke
voornamelijk interessant zijn doordat Mevrouw van Rees van het denken en voelen
van de indische bevolking en ook van haar gebruiken en gewoonten tot in de puntjes
op de hoogte is, hetgeen haar
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werk wel een bijzonder cachet verleent. Zij beschikt over een ruime mate van fantaisie
en zin voor rustige compositie; elk werk is tot in de détails af.
De teekeningen hebben veelal een miniatuurachtig aanzien en het is te bespeuren
dat daaraan met groote liefde is gewerkt, waardoor er een zeer bepaalde bekoring
van uitgaat.
J.D.

Jo Kuijpers.
Het toeval brengt ons somwijlen, zelfs in deze tijden, verrassingen en zoo deed het
mij, toen ik op zoek was naar den fijngevoeligen landschapschilder Corn. Kuypers
dat het mij plotseling deed staan voor het werk van den zoon; wat mij door meer dan
een oorzaak een aangename gewaarwording gaf.
Ik kende zijn werk van een enkele tentoonstelling, waar het mij aangetrokken had
niet alleen door het zeer persoonlijke van 't onderwerp, ‘een mestkar,’ maar vooral
door de hardnekkige doorzetting waarmede deze jonge kunstenaar dit schijnbaar
weinig smakelijke sujet tot een ding van enorme plastische schoonheid had weten
op te voeren.
Hier ontmoette ik nu onverwacht een jongen kunstenaar die werkte met de
toewijding van een kloosterling, die zich niet bekommerde om de haast der tijden,
die de moderne stroomingen rustig over zich heen liet gaan, die zelfs niet profiteerde
van het voorrecht, de zoon van een talentvollen vader te zijn; maar die kalm ernstig
zijn eigen weg zocht, met een onverzettelijke hardnekkigheid. En deze eigenschappen,
die op zichzelf, mij voor den jongen schilder innamen, zij zouden maar van
bijkomende waarde zijn, indien niet w a t hij bereikte, onzen vollen aandacht
verdiende. En dit doet het zeer zeker. Hij teekent bij voorkeur dieren: paarden, koeien,
geiten, stieren, en verdiept zich door vele vóórstudies zóó in zijn werk, dat hij in zijn
definitieve teekening het karakter van het dier, zoowel het uiterlijk als het meest
typeerende, volkomen vastlegt.
Een stier waarvan wij hier een afbeelding geven is niet een portret, maar het type
van de forsche kracht. En evenals het kenmerkende in 't dier hem treft, zoo gaf ook
een oud venstertje waar planten tegen aangegroeid waren hem een zekere sensatie.
In een uiterst uitvoerige penteekening is dit simpele gegeven, geworden tot een
mysterieus geval, tot een soort sprookje. Het is niet meer het raampje, zooals ieder
ander het gezien zou hebben, zelfs niet de picturale schoonheid ervan, maar er gaat
een bekoring van het geheimzinnige van uit.
Zóó ziet hij de dingen: hij schouwt door het uiterlijk heen de innerlijke schoonheid
en bezit daarbij een rustige zekerheid, en een beheersching der techniek die ons een
waarborg zijn dat wij van dezen jongen kunstenaar nog veel mogen venvachten.
R.W.P. JR.
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Lovis Corinth
door Marius Daalman.
RUIM twintig jaar geleden werd ik in Berlijn - waar men tegenover vreemdelingen
geen vooroordeelen heeft - in een kring opgenomen, die hoofdzakelijk bestond uit
letterkundigen, geleerden, musici en ook enkele, wat hun geest betreft ‘hoogere’
ambtenaren.
Op een zomeravond, 't liep al tegen de vacantie, trof ik aan onzen Stammtisch
slechts een enkel heer, dien ik nog nooit ontmoet had. Wij stelden ons aan elkaar
voor, met het eenig resultaat, dat we elkaars namen niet verstonden. Het scheen hem
ook in 't minst niet te interesseeren wie ik was, waar ik vandaan kwam, welk beroep
ik uitoefende, wat voor titels ik bezat. Deze houding was zeer on-pruisisch. Voor 't
overige echter liet het uiterlijk van den man mij niet in twijfel, dit moest een landsman
van Bismarck zijn. Dezelfde woeste knevel, dezelfde dreigende wenkbrauwen in een
breed, massief hoofd: ook zijn figuur was massief en scheen voorbestemd om veel
te zitten. Blijkbaar hechtte deze onbekende weinig aan élégance en als ik hem niet
aan onzen tafel gevonden had, had ik hem voor een houtvester gehouden zoo juist
uit zijn bosschen gekomen; misschien voor een grondbezitter, die met patriarchale
autoriteit zijn knechten en meiden en zijn koeien regeerde. - Wanneer ik toevallig
niet juist aan 't schrijven ben, is mijn natuur niet precies mededeelzaam. Mijn vis-à-vis
echter overtrof mij nog in zijn aangeboren neiging tot zwijgen, terwijl ook zijn eetlust,
en meer nog zijn dorst, mijn niet geringe prestaties overtrof. Toch was er iets
aangenaams in met dezen reus te zitten zwijgen, die ondanks zijn martialen knevel
iets onschuldigs, ja iets kinderlijks in zijn blauwe oogen had. Soms keek hij een
beetje afwezig met droomende oogen langs de wanden van de zaal alsof er iets
merkwaardigs te ontdekken viel in die oude rookerige hoeken. Plotseling legde hij
een paar bizonder forsche handen voor zich op tafel en vroeg als iemand die niet van
conventioneele praatjes houdt: ‘U bent zeker niet uit Berlijn?’ Daarop kwam heel
langzaam aan een gesprek tot stand, waaruit ik zoowat na de derde flesch vernam,
dat ik den beroemden schilder Lovis Corinth voor mij had.
Den beroemden schilder Corinth? Ik weet nu niet meer of hij dat op dat oogenblik
eigenlijk al was. Terwijl ik dit schrijf, en wel onder den indruk van een groote
tentoonstelling, waarmee men hem heeft gevierd in de Nationalgallerie, kwellen
sommige kunstgeleerden zichzelf met de vraag, wie grooter is: Corinth of Liebermann,
Max Liebermann, die vele tientallen van jaren als princeps der duitsche schilderkunst
bekend staat, die haar
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ontwikkeling niet alleen met zijn penseel maar ook met zijn verstandig en geestig
woord geleid heeft. Gebeurtenissen in de kunstpolitiek, de redevoeringen vol geest,
die hij als president der Berlijnsche ‘Secession’ ieder jaar bij de opening der
voorjaarstentoonstelling hield! En toch kwam er een paleisrevolutie tegen dezen
president en Lovis Corinth, van wien men wist dat hij geen politieke of
organisatorische talenten bezat, werd door het vertrouwen van zijn collega's in zijn
plaats benoemd.
De redevoeringen van mijn nieuwen kennis heb ik dan ook ieder jaar gehoord; dat
gebeurde nooit zonder een zekere vroolijkheid. De kunst van spreken in het openbaar
is in Duitschland niet zeer verspreid; de forsche man, zwaar in zijn bewegingen, die
voor deze plechtigheid zich in zijn Zondagsche jas had geheschen, scheen dit talent
ook tot geen prijs te willen huichelen. Corinth las van een omslachtig ontvouwd
papier een paar zinnen voor, vergiste zich een paar keer in den tekst en glimlachte
daarbij, zich oprecht bewust van zijn naïve onhandigheid. Waarvoor hij dan weer
het applaus der geamuseerde kameraden oogstte. Waarom hij ook overigens alleen
als goede kamaraad werd beschouwd? Waarom hij nooit als vertegenwoordiger van
een richting, als leider of vaandeldrager beschouwd werd?
Deze kunstenaar heeft geen loopbaan gehad, die men duidelijk kan definieeren en
ook zeker geen dramatischen ontwikkelingsgang; hij schildert evenzeer van zelf
sprekend, evenzeer van nature als de vogel in het bosch zingt, als de mier haar eieren
voortsleept, als de bij haar cel bouwt. Corinth heeft steeds beter willen schilderen,
maar hij schijnt zich nooit met problemen afgegeven te hebben en er is aan hem geen
spoor van een programma of theorie te vinden. Er zijn schilders die men herkent aan
hun motieven, hun lievelingsonderwerpen; die in een beslissende periode van hun
leven bij een bepaald landschap hebben behoord. Böcklin was een tijdlang Romein,
Van Gogh heeft zichzelf in Zuid-Frankrijk ontdekt. Liebermann leerde men kennen
toen hij de hollandsche duinen, de oude schippers en nettenboetsters in Noordwijk
en de begijntjes in Haarlem schilderde. Corinth is minder afhankelijk van zijn
omgeving en tijd; hij zou evengoed een paar honderd jaar geleden hebben kunnen
leven, in den tijd van Lucas Cranach of Tintoretto.
Corinth schilderde alles, wat hem in den weg kwam, maar dat was veeleer een
innerlijke weg dan de uiterlijk zichtbare van zijn leven met als stations München en
Brussel en Parijs en Berlijn. Het was de weg van zijn gemoed, van de voor hem
vanzelf sprekende behoefte, om niet alleen weer te geven wat hij opgemerkt en gezien
had, maar ook om dat, wat slechts in zijn droomen of verlangens leefde, in een stroom
van kleur op te lossen. Met dezelfde forsche handen, die echter ook heel teeder
kunnen zijn, schilderde hij portretten, vooral zelfportret, landschappen, stillevens,
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schilderijen met veel personen, antiek-mythologische en bijbelsche tafereelen; hij
ontwikkelde een onbepaalde veelzijdigheid, een samengaan van aangeboren neigingen
en vaardigheden, die niet in een formule uit te drukken waren. Daar hij aan alles en
aan niets scheen te hechten, heeft men wel eens aan zijn ernst als mensch getwijfeld,
zooals men soms van een buitengewoon begaafd zanger heeft gezegd: hij zingt heel
mooi, maar het valt hem te gemakkelijk. Aan Max Liebermann, die zich ook als
meester telkens weer voor nieuwe taken stelt, schrijven tegenwoordig sommige
kunstcritici een te veel aan intellect toe, van Corinth, die, naast dezen fijn beschaafden
groote stadsmensch, een landelijken, bijna animalen indruk maakt, heeft men een
tijd lang het tegendeel beweerd. De criticus houdt den kunstenaar graag vast op een
oogenblik dat deze zich zeer bewust inspant, dat hij om 't zoo maar eens uit te drukken
niet voor zijn plezier schildert, maar zich principieel een probleem stelt, om de
kunstgeschiedenis weer wat verder te helpen. Corinth, van den aanvang af als moderne
beschouwd, voor het vermetelste onderwerp niet terugschrikkend, schilderde bijv.
plotseling een kruisiging, echter niet als iemand, die voor het heilige werk zijn
gezindheid of wel zijn palet heeft veranderd: hij schilderde die kruisiging als iets
volkomen reëels, iets tegenwoordigs, alsof hij met het volk erbij was geweest. Niet
als een nieuwe primitief, of een extaticus, maar zakelijk, als iemand, die heel precies
wist, hoe een verscheurd menschenlichaam eruit ziet, en wat voor soort wonden
doornen, spijkers of lanssteken maken. Wat men bewondert in een meester uit de
renaissance, wilde men van een modernen schilder niet aanvaarden en men vroeg
zich af: Waarom maakt Corinth - het was vóór de opleving van de religieuse kunst
- plotseling een kruisiging, nadat hij gisteren van ham en kreeft en sinaasappels en
de daarbij behoorende mollige verkoopster een zoo schitterend stilleven heeft
geschapen? Hoort hij bij ons of hoort hij er niet bij? Eindelijk moet hij 't maar eens
zeggen, of hij van gisteren is, of een morgen wil. Men zou daarop kunnen antwoorden,
dat er voor dezen schilder slechts een heden bestaat, dat hij zich nooit gebonden acht
aan wat achter hem ligt, en dat men nooit kan voorspellen wat hij nog vóór zich heeft.
Alles wat straalt, alles wat zich in kleuren openbaart, schijnt voor hem tot schilderij
te worden, zooals de komponist voortdurend muziek hoort. Wie telkens verrast, zal
niet steeds kunnen blijven verrassen. Vandaar dat de houding van het publiek
tegenover Corinth soms wat onverschilliger werd. Altijd werd hij gewaardeerd, maar
de hevigheid waarmee zijn natuur zich in kleuren uitleefde, werd zoo vanzelfsprekend
gevonden als een natuurkracht of een sterke bergstroom, waarvan men wel weet dat
hij in 't voorjaar boomen meesleurt en rotsen doet wankelen, dat hij in den zomer
rustiger en gemakkelijker en soms ook vlakker stroomt.
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Alles komt terug. Ik was onlangs in een gezelschap van kunstvrienden, waar veel
over Cézanne en Van Gogh gesproken werd, en ten slotte met groot enthousiasme
over den nieuw ontdekten Greco, die nu ook door de expressionisten als hun voorvader
is aanvaard. Een van de fijnste kunstrechters, die veel denkt en weinig schrijft, had
den moed een bewonderend woord over Rubens te zeggen, wat niet zonder lachen
als een paradoxen inval beschouwd werd.
Of zou men zich moeten voorbereiden op een nieuwe ontdekking, nadat de
schilderkunst van de Renaissance er in de laatste boeken over kunst zoo slecht
afgekomen is? De man, die Rubens niet wilde missen, is waarschijnlijk door Corinth
tot hem teruggekomen. Wij voorspellen immers in den regel van voren naar achteren.
Corinth heeft iets van het bloed van den Vlaming in zich, hij ontsteekt met zijn
kleuren een vuur, dat ook wel een vuurwerk zou kunnen worden, hij heeft uit zijn
werk denzelfden, rumoerigen triomftocht van kleuren gemaakt, trotsche, volle, rijke
kleuren.
Men moet ook zijn werk evenals dat van Rubens in zijn vollen omvang kennen,
om in de eerste plaats zijn vruchtbaarheid, zijn zinnenweelde, het geweldig soms
zelfs brutaal élan van zijn bij uitstek mannelijk penseel te kunnen waardeeren.
Sommige schilders begrijpt men geheel en al uit één schilderij. Weelderige coloristen
in hun overvloed kunnen zich niet zoo beperken, zij hebben een breeder leven noodig,
en ook de sterkste stroom kan niet altijd even rijkelijk vloeien. Sommige stukken
van Corinth lijken fragmentarisch, ze lijden aan leegten, die niet opgenomen zijn in
de compositie. Maar zijn werk als geheel heeft rust en waardigheid, het is een wereld
met een eigen vegetatie, het is een schepping, die behoort aan één enkelen Schepper,
van een produceerende kracht met geheel eigen wetten. Over afzonderlijke stukken
van Corinth heeft men gewoonlijk alleen dan gesproken, wanneer zij in hun animale
sappigheid bijzonder stout of uitdagend uitvielen, wanneer zij, niet het minst door
hun erotische vrijheid, een sensatie verwekten, die de censuur niet meer gooorloofd
achtte. Van jaren geleden herinner ik me eigenlijk maar één schilderij van Corinth
waarover men ook op andere wijze sprak als over iets dat niet alleen het oog, maar
ook de ziel toekwam, als over een belijdenis, die men ook in woorden zou kunnen
uiten. Dertig jaar geleden ongeveer schilderde hij den grooten tooneelspeler Rudolf
Rittner, - evenals Corinth van boersche afkomst, - als Florian Geyer, als den
ridderlijken boerenaanvoerder uit Gerhart Hauptmann's stuk: hoe hij gewond en moe
gejaagd zijn tegenstander tot een laatsten strijd uitdaagt. De ridder in de donkere
wapenrusting houdt met laatste kracht zijn zwaard en het zwarte vaandel omhoog,
het vaandel, dat in zoo vele gevechten gescheurd werd. De ridder ziet zijn tegenstander
zonder vrees in 't oog en ook den dood die dreigt achter hen. Toenmaals werd de
gelijkenis van het portret
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des tooneelspelers zeer bewonderd, hoewel Corinth aan die gelijkenis gewoonlijk
niet veel scheen te hechten. Bovendien echter bewonderde men in het stuk, dat de
ridder op Corinth zelf geleek. Dit portret was zonder twijfel onwillekeurig tot een
zelfportret geworden; het tooneel voor den schouwburg geschreven had zich blijkbaar
diep in het binnenste van den schilder afgespeeld. Deze Florian Geyer heeft iets van
Corinth's gemoed, zijn eenvoud en dapperheid, en ook het naïve, kinderlijke, dat in
iederen sterken man leeft.
Lovis Corinth heeft vrijwat uit zijn leven, vooral uit zijn kinderjaren en zijn jeugd
verteld en daarmee voor zijn biograaf den weg gebaand. Als hij theoretiseert, is hij
niet bepaald origineel - zijn krachtige natuur houdt niet van abstracties -, maar zooals
de meeste lichamelijk sterke menschen heeft deze kunstenaar vol levensdrang een
onschuldigen, plagenden humor, waarmee hij de dingen en menschen uit zijn naaste
omgeving weet voor te stellen. Corinth werd den 21sten Augustus in Oost-Pruisen
geboren, in de noord-oostelijkste duitsche provincie, die den grootsten modernen
philosoof, Immanuel Kant heeft voortgebracht, echter aan de beeldende kunst geen
rijkdommen heeft geschonken. Deze groote vlakte, die met haar langen winter op
Rusland voorbereidt, die hoofdzakelijk behoort aan den landbouw en de kleine
nijverheid, brengt menschen voort, die breed spreken, breed in het leven staan, en
die tegen een niet precies lieflijke natuur moeten zijn opgewassen. Corinth was de
zoon van een leerlooier, die nog half als boer leefde. Bij den looier kwam de slager
uit de buurt met zijn huiden, nog bloedig; en men zal het aan deze vroege indrukken
moeten toeschrijven, dat Corinth zoo vaak teruggekomen is tot de machtige stillevens
van geslachte ossen en varkens, zooals trouwens al zijn kleur uit het bloed voorkomt.
Wat zag hij in zijn ruwe vaderland? Bedachtzame boeren en handwerkers, die taai
met elkaar onderhandelden, grove knechten die in de week goed wisten te werken
en Zondags stevig te drinken, en meisjes met breede heupen, die op grove aardigheden
even grof antwoordden. Maar de knaap zag ook de melancholische schoonheid van
die wijde vlakte, witte nevels 's avonds op onafzienbare weiden, hij zag den breeden
Pregelstroom, die rustig de littausche booten met uien droeg, hij zag den blauwigen
rook naar een rooskleurigen hemel opstijgen, en als hij wat verder naar het noorden
ging, kwam hij aan de gele streep der duinen, waar een paar zwarte dennen zich tegen
alle winterstormen der Oostzee hadden schrap gezet.
Als stevige zoon van den vaderlandschen bodem had de knaap niets tegen deze
omgeving, zooals hij zich later ook geschikt heeft in iedere andere: hij was grof met
de groven, ruw schertsend met de grappenmakers en ook de grog van den
Oost-Pruisischen nationaaldrank heeft hem geen weerzin ingeboezemd. Corinth werd
schilder, hoewel men daar in 't
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noorden niet precies wist, wat dat eigenlijk was en hij ging in de hoofdstad van zijn
provincie, Königsberg, op de schilderacademie, waar hij zich meer amuseerde dan
leerde. Echt onafhankelijk van die school schilderde hij toen reeds wat hij zag, zijn
vrienden, de schippers en hun booten, zijn schilderkameraden als ze aan 't baden
waren, en het liefst de slachterij waaruit het roode bloed in het donkere water
stroomde. Zijn penseel hunkerde naar positieve kleuren, daar kwam het op neer; hij
had echter niet alleen het temperament maar ook de kracht, deze gloed uitstroomende
materie met dezelfde verliefdheid op te zweepen of te streelen. Zijn verf kan brullen,
soms in gewelddadige, blufferige overdrijving; maar ze kan ook zingen in de teederste
tonen. Corinth ging naar Brussel en Antwerpen, hij betrad vlaamschen grond, die,
hoewel milder, toch met zijn geboortegrond verwant is. Echter kan men niet zeggen,
dat hij nu begon te schilderen als Rubens of Jordaens of Teniers, ofschoon hij een
late nakomeling van deze groote familie is. Van Brussel was hij gauw in Parijs; ook
daar is hij geen franschman geworden. Bougereau werd zijn leermeester in de
Académie Julian; diens zoete tonen heeft dit teutoonsche temperament niet
overgenomen.
De jonge kunstenaar kreeg in den Salon zijn mention honorable, en de ervaren
leermeester stelde prijs op den leerling, die zijn kameraden door zijn beerenklauwen
imponeerde lang voordat hij hun grappen in hun eigen taal beantwoorden kon. Ce
n'est pas mal - zei Bougereau - vous avez du talent; prenez des brosses petites. Maar
Bougereau zelf nam breede borstels, en zoo merkt de discipel, dat ook andere leeraren
altijd het tegendeel schilderden van wat ze onderwezen. Corinth was geen révolté,
was niet tot pathetische oppositie geneigd; hij merkte op, hij liet varen of nam aan,
zooals het met zijn natuur overeenkwam. Ook toen hij van Parijs naar München ging,
heeft hij zich liever laten overtuigen door de vroolijke avonden in de ‘Allotria’ dan
door de programma's der moderne ontwikkeling, die daar jaarlijks veranderen. In
dien tijd waren juist de Schotten ontdekt en het vroolijke Beiersche landschap moest
er genoegen mee nemen vertaald te worden in een melancholisch Noordsch heideland
met gele en altijd zwaar neerhangende wolken. Terwijl het meerendeel naar hartelust
volgens de een of andere mode schilderde, kwam Corinth daar weer tot de overtuiging
dat de kunstenaar alleen staat, dat hij den strijd alleen tegen zichzelf kan opnemen.
Op zijn simpele wijze denkt hij dat daarvoor juist het warmere hart noodig is, dat
men ook genie kan noemen. Door de schilders gewaardeerd, bij het groote publiek
nog weinig bekend, gaat Corinth dan naar Berlijn, waar de Noordduitscher zich voor
goed zal vestigen. De goedmoedige reus ging glimlachend de door het hof en de
academie begunstigde kunst voorbij, voor hem sprak het vanzelf dat hij geen
officiëelen leerstoel beklom en het zelfs niet eens tot den goed-
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koopen professorstitel bracht. Berlijn is niet wat men een kunststad noemt en zal dat
ook nooit worden. Men kan alle straten en alle cafés doorloopen zonder een enkel
wezen tegen te komen dat op een artiest lijkt. Er is geen kunstwijk, geen gezelligheid
die hen verwent, geen camaraderie, die een volkje in het volk beteekent. De kunstenaar
moet het daar stellen zonder de heerlijkheid van een mooie natuur, en ook zonder de
zelfvoldoening van pittoresk en decoratief te werken. De kunstenaar wordt daar in
de werkelijkheid gezet, hij wordt een arbeider zoo goed als alle anderen. Maar de
scherpe lucht, die daar zelfs de geslaagden nog tegenwaait, is goed voor mannen.
Corinth zit tot aan zijn ellebogen in verf - heeft een bewonderaar van hem eens
gezegd: men merkt het aan zijn schilderijen dat hij er een waar plezier in heeft ettelijke
kilo's daarvan dagelijks op zijn doek te spuiten. Zijn schilderijen werden soms onrustig
gevonden, alsof ze niet in één punt geconcentreerd waren, alsof ze nog niet in de
allerlaatste vorm hun rust hadden gevonden. Men zal moeten toegeven, dat sommige
stukken den indruk van improvisaties maken, die hier en daar leege plekken hebben
opengelaten. De groote Wilhelm Leibl, die door Corinth zeer bewonderd werd, heeft
een scherper contour, hij veroorlooft zijn verf geen kataraktachtig, en soms
eigenzinnig neervallen. Zoo kon hij groote composities, die hem niet voldeden,
eenvoudig doorknippen of wel ‘parcelleeren,’ zooals zijn bewonderaar het noemde.
Al bleven er van een groep slechts een paar koppen over, dan was dat toch altijd nog
een schilderij. Bij Corinth zou in dezen zin een deel nooit een geheel kunnen zijn,
omdat hij alleen door zijn kleur karakteriseert. Van hem moet men de heele symphonie
van tonen hebben, die men bijna meent te hooren. Tönend wird das Licht geboren
staat in Faust. Als Corinth bloemen schildert, - hij neemt liefst groote, prachtige
bloemen zooals aronskelken, japansche lelies, gladiolus, papagaaientulpen, dan is
het alsof uit de wijd geopende kelken een geweldige fanfare klinkt. Nooit is iets bij
hem benauwd geschilderd: zijn kreeften noodigen ons tot eten uit, zijn meloenen
vergaan van sap, en het stevige meisje dat ze te koop heeft, is ook al even appetijtelijk.
Toen deze schilder in Berlijn begon, scheen hij bijna te zinnelijk, te kleurig, te
ongegeneerd en als 't ware in hemdsmouwen. Schilderde hij een nymph met een
Silenus, dan was het een moderne soubrette met een vette bankier. Uit overlevering
of uit boeken alleen heeft hij nooit iets gehaald. Ik herinner mij nog hoe zonderling
aanvankelijk zijn Bevrijding van Andromeda door Perseus aandeed. Daar werd niets
van een geschiedenis verteld, niet eens het lijden weergegeven van deze schoone,
die jarenlang op den redder gewacht had. Men ziet een blank warm belicht
vrouwenlichaam, een oog dat lacht, en op dezelfde manier als iedere coquette vrouw
dat doet; en Perseus, die zelfs nog zijn gezicht in het gesloten vizier
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verbergt, bestaat uit niets dan de donker glinsterende wapenrusting, waar de
kunstenaar zoo van houdt. Toenmaals zocht men tevergeefs naar het geestelijke, den
dialoog van beider zielen. Nu begrijpt men, dat het dramatische van het schilderij
enkel en alleen door de kleur gedragen wordt. Vond men Corinth bij zijn aankomst
in Berlijn soms onrustig of fragmentarisch, dan kwam dat doordat men niet wist wat
hij vroeger gedaan had, en dat zijn schilderijen ook zeer stil en een gesloten geheel
konden zijn. In dit opzicht is de jonge Corinth zelfs veel knapper, een veel ouder
meester, geweest dan de latere; hij zelf wist wel het best, waarom hij altijd weer
opnieuw moest beginnen, waarom hij altijd weer in beweging moest komen. De
laatste groote tentoonstelling van de Nationalgallerie heeft weer bevestigd hoe af
deze kunstenaar kon zijn en hoeveel karakter er toe behoorde het reeds lang bereikte
niet te herhalen. De portretten van zijn vader uit zijn eersten tijd waren al
meesterwerken, die juist door hun stil innerlijk leven waarde behouden. De kleur
heeft daar geen harden toon. Toen Corinth in Königsberg zijn badende vrienden schilderde, had hij al de heele
moderne kunst in zich; die wil de oplossing van de lokale kleur onder de inwerking
van het licht, die de onbestendigheid, het ontastbare, voor velerlei uitlegging vatbare
der toonwaarden in het spel van reflexen en schaduwen accentueert. Maar bloed is
bij hem bloed, vleesch is bij hem vleesch en als hij een naakt schildert, is het alsof
men op iedere plek zijn vinger in het zachte, bloedende vleesch zou kunnen drukken.
In zeker opzicht is Corinth nooit geheel modern geweest, heeft hij voor de ‘letzte
Formel’ altijd met rustigen humor bedankt. Corinth behoort tot hen die nog zelf het
schilderstuk schilderen, hij verlangt niet van den beschouwer dat die met zijn eigen
oog de optische visie uit verfvlekken en punten zal samenstellen. Hij was niet eens
impressionist toen iedereen het was, en hij hield het pointillisme voor een
schilderkunst volgens recept, voor een koele en berekende methode. Daarvoor was
zijn adem te warm, zijn hand te onstuimig. Corinth heeft ook aan den drang der
expressionisten niet toegegeven, hoewel die hem graag tot de hunnen gerekend
hadden. Bij alle bewondering wilde hij niet inzien, dat er maar één kunst was n.l. die
van Cézanne. Den puntig uitstekenden tafelkant van den franschen meester vond hij
fout geconstrueerd, den met blauwe verf aangegeven omtrek willekeurig, en al
verdroeg het blauwe vlak alleen appels van het scherpste groen, daarom begreep hij
nog niet waarom er voor andere menschen geen roode appels meer zouden bestaan.
Naief en zakelijk, als hij bleef, liet hij het aan zijn collega's over om met deze
middelen ook in kleuren schitterende vogels, bloemen van een warm koloriet te
schilderen; hij behield weer zijn eigen palet. Ook voor het landschap, alleen al omdat
de zon heel anders op de Provence schijnt dan
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op de Mark Brandenburg. Om nog te zwijgen over de Zuidzee en de zwarte broeders
die met Gauguin hun intocht in de europeesche schilderkunst deden. Deze
hartstochtelijke kolorist heeft nooit exotische neigingen gehad; waar zijn oog heen
keek, leek hem het landschap rijk, de zon warm genoeg. ‘Natur! - wir sind von ihr
umgeben und umschlungen - unvermögend aus ihr herauszutreten, unvermögend
tiefer in sie hinein zu kommen. Wer sie nicht allenthalben sieht, sieht sie nirgend
recht.’ Zoo juicht hij met den jongen Goethe. Het echte zien is bij Corinth met
blijdschap zien, altijd schildert hij als 't ware met een vreugdekreet. Deze sterke man
is zonder wantrouwen, zonder haat en zonder zenuwen. Hoeveel moderne schilders
bestaan er die de vrouw zonder kritiek, zonder rancune hebben uitgebeeld? Bij hem
komt Eva direkt uit het paradijs, ook na den zondeval nog zeer schuldig in haar
openlijke zinnelijkheid. Iedere kunstenaar is in dit opzicht afhankelijk van wat hij
door het lot ontmoet: voor Corinth moet de vrouw van zijn keuze zeer rond, zeer
zacht, zeer rijp zijn, minnares en moeder tegelijkertijd. Zooals hij een portret van
zijn vrouw Zomer betitelt, prijken al zijn vrouwen in den vollen rijkdom van den
zomer: de vrucht is hem liever dan de bloesem. De vrouw is de belooning van den
man na strijd en moeite en ook zijn buit, als zij zich soms nog mocht verzetten tegen
mannelijke kacht. Zoo heeft Corinth, weer in die vaag blinkende wapenrusting, den
vaandeldrager geschilderd, die uit den gewonnen strijd terugkeert. Alles van den
zwaar gepantserde is vroolijke uitdagende trots, zelfbewustheid; de lichte figuur van
de wachtende vrouw schijnt in zijde te drijven, in een teeren stroom van groen en
geel, van blauw en wit. Voor dezen sappigen kerel, voor wien de kunst een uiting
van zijn meest mannelijke krachten is, hebben de Strindbergen, of ze nu dichten of
schilderen, zeker nooit geleefd.
De vaandeldrager heeft in zijn geweldig physiek iets van den schilder zelf, en zoo
heeft Corinth ontelbare malen zichzelf afgebeeld. Onze tijd vond in deze afbeelding
te veel kracht, te veel spieren of pralende zelfgenoegzaamheid. Maar zooals ik al
zeide, men moet veel van Corinth kennen, om hem juist te beoordeelen. Zijn stukken
vullen elkaar aan, geven elkaar grootere waarde, en dat is wel het beste wat men van
een kunstenaar zeggen kan. Laten we aannemen, dat ook deze portretten ondanks
een meesleepende bravour niet alle van gelijke waarde zijn, dat enkele ervan niet tot
harmonie schijnen gekomen te zijn, als geheel openbaren zij de geschiedenis van
een mensch, die tot in de diepte reikt. Niet van een gecompliceerden mensch, een
intellectueel, wel echter de geschiedenis van een man, die met een geweldige animale
uitrustng te midden der natuur staat, die ons het eeuwige epos van worden en vergaan
precies zooals hij het beleefde op aangrijpende wijze vertelt.
Elk schilderij een strophe van machtigen klank. Corinth schildert
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zichzelf op de manier van Böcklin met den dood als geraamte achter zich; de beide
figuren voor het lichte vlak van een venster waardoor men een donkere stad ziet.
Deze groep heeft nog een zekere ‘mise en scène’. Corinth, die ook voor Reinhardt
heel mooie décors maakte, heeft een tijdlang een neiging tot het theatrale vertoond.
Nu eens schilderde hij zich zelf als een harigen Simson, door een gelen hoofddoek
wat oostersch gemaakt, dan weer als een burger met een jas en een slappen hoed;
een anderen keer, buitengewoon mooi, met een rooden hoofddoek, een beetje
melancholisch door eenzaamheid omringd; of wel voor zijn schildersezel midden in
zijn werk met zijn vol gelaat rood en gespannen door uiterste kracht. Daarna verschijnt
de naderende ouderdom. Zijn spieren verdrogen, zijn wangbeenderen worden
zichtbaar, zijn oogen hol, zijn haren grijs; nu niet meer de gloeiende kleuren, ze zijn
doffer en stiller geworden. Of hij plaatst zich zelf in een herfstlandschap en de figuur
wordt onduidelijk in de schemering, die hangt in de takken en het bladerwerk. Deze
mensch gaat op in de natuur, begint in haar te verdwijnen. Corinth heeft enkele jaren
geleden een zware ziekte doorstaan, die misschien niet zijn leven, maar dan toch zijn
kunst bedreigde. Het ware genie echter blijkt juist uit de mogelijkheid van verandering,
van vernieuwing. Wat Corinth aan robuustheid verloor, won hij aan innerlijkheid.
De zwaarbeproefde man overwon zijn lot, hij overwon zijn nooden en schiep voor
zijn ziel nieuwe vreugden. Zijn laatste portretten vertellen ons van iemand die na
een langen, in zijn rijpheid bijna overmoedigen zomer, nu in den herfst des levens
heeft berust.
Echter, de natuur is voor hem niet armer of vijandig geworden. Integendeel: nadat
de sterke man de wereld zoo vaak verrast had, gelukte het den ouder wordende, den
stillere, haar nog weer eens te verrassen en nu op zoo overtuigende wijze, dat er
nergens meer tegenstand geboden kon worden. Corinth brengt zijn zomervacantie
door in Oberbayern aan het Walchenmeer. Dat bezingt hij telkens weer, lieflijk in
zijn rust, dreigend in den storm het blauwe water scherp afgegrensd door donkere
bergen, het leven van die bergen daar boven met zon en maan, met winden en in den
rusteloozen tooverspiegel der atmospherische wisselingen. Dat is een oneindige
symphonie, die hij naspeelt groen en geel en violet en lila en donkerrood.
Corinth's toon en kleur zijn nu lyrischer maar zij zijn niet zoetelijk geworden.
Scheen het pigment er vroeger wat dik opgelegd, nu is de verf meer vloeibaar
geworden en zij kan wedijveren met de vluchtigste indrukken van ieder uur, van
ieder oogenblik. Corinth schildert nog altijd geen romantische of plechtige
stemmingen; hij past op voor de fout van sommige duitsche meesters, meer met het
hart dan met het penseel te schilderen. Maar men heeft het gevoel dat hij geheel één
is met de natuur,
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dat die twee nog eens in een laatste liefde elkaar begrijpen voor zij van elkaar afscheid
nemen, ‘Trinkt, ihr Augen, was die Wimper hält, von dem goldnen Überflusz der
Welt’, heeft Gottfried Keller eens gezongen. Deze edelste roes verrukt ons hier. Men
zegt dat Corinth na zijn ziekte geen wijn meer mag drinken, en hij schildert zichzelf
niet meer met een bokaal in de hand. Ook zien de menschen die hij nu schildert er
anders uit of liever het is een andere Corinth die hij in hen schildert. Zijn menschen
pralen niet meer in zinnelijke levenslust, ze hebben het schitterende koloriet verloren,
ze kregen doffere, aardbruine kleuren, die hun hoofden beeniger, maar hun blik
geestelijker maken. De triomftocht van het vleesch is ten einde. Het leed heeft deze
menschen aangegrepen. Ze schijnen van een andere materie: ze drogen in, ze
verschrompelen, alsof ze terug zouden willen naar den schoot der aarde. Stof zijt gij
en tot stof zult gij wederkeeren! De blijde Corinth die het leven met zulke sterke
armen vasthield, heeft de apokalyptische ruiters gezien. De geschiedenis van dezen
Simson onder de kunstenaars is één geworden met die van zijn zwaarbeproefd land,
met die van de gewonde en neergebogen menschheid.
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Een stuk zilversmeedwerk in het van Stolk-museum te Haarlem,
door A. Stheeman.
DEN vorigen zomer was op de Belgische tentoonstelling te Parijs een klein uit goud
gesmeed reliekgroepje te zien, dat Karel den Stoute voorstelt met St. Joris als
beschermheilige. Het groepje, geklonken op het oorspronkelijke, fraaie Gothieke
voetstukje, bestaat uit: den op een kussen geknielden toekomstigen Hertog (toen nog
Graaf van Charolais), op den leeftijd van 33 jaren, in harnas, met zijn helm en zijn
ijzeren handschoenen naast zich, en een kleinen, langwerpigen, zeskanten reliekkoker
in de handen; en achter hem, staande, ook in volle wapenrusting, St. Joris, die met
hetzelfde onhandige, boersche gebaar als op het altaarstuk van den kanunnik van der
Paele in Brugge, door Jan van Eyck (aan welk schilderij deze St. Joris zonder eenigen
twijfel ontleend is) zijn helm van zijn hoofd licht ter begroeting der Heilige Maagd
(hièr onzichtbaar en dus er bij gedacht, dààr - op de schilderij - in het midden tronend
met het kind op haren schoot). De bedoeling van zulk een groepje was: een reliek
aan de Heilige Maagd aan te bieden (een splinter van het Heilige Kruis, bv.), en
daarvoor was, ter voorstelling en ter aanbeveling van den schenker als eenvoudig
sterveling, de beschermheilige als tusschenpersoon eene volstrekte noodzakelijkheid.
Het groepje is geheel uit goud vervaardigd, - in verschillende stukken gesmeed
en aaneengeklonken -, terwijl gezicht en handen rose zijn geschilderd. De haren, in
dofgoud, geönduleerd en gefriseerd met een kunde als onze bekwaamste dameskappers
het niet verbeteren (wat voor geharde krijgers als Karel den Stoute en St. Joris vreemd
aandoet) zullen waarschijnlijk hoogblonden haardos verbeelden.
Hoe technisch zuiver en volmaakt de bewerking ook is, die van de gezichten
inbegrepen, toch doet het groepje in alles wat slap aan; en de schuld daarvan mag
niet geheel op het gebruikte materiaal gegooid worden, want de enkele in goud
gesmeede figuren der oudste Egyptische en Cretensische kunst hebben die slapheid
niet.
Het materiaal doet, omdat het niet gegoten maar gesmeed is, door zijn geringe
dikte wat blikkerig aan, maar ook de houding der figuren is aan den slappen,
spierzwakken kant. St. Joris (de draakslachter!) met zijn knikkende knieën, zijn
krachtlooze armen en zijn inzakkenden torso, staat zelfs het ineenzakken nabij! En
met de gezichten is het niet beter. Het zijn twee verwijfde saletjonkers, geen geharde
ridders, waarvan de
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één een draak overwon, de ander op 32-jarigen leeftijd den Franschen Koning
Lodewijk XI, beruchter en niet zaliger nagedachtenisse, versloeg, en twee jaren later
hem in een nieuwen oorlog gevangen nam en in triomf met hem (de vazal met zijn
leenheer!) het geheele land doortrok, als ware het een kermiswonder.
Zijn beroemdheid dankt dit groepje - naast de zeldzaam-fijne techniek - a a n d e
k o s t b a a r h e i d v a n h e t m a t e r i a a l , die het tot een unicum maakt. Er zijn in
dien van weelde overvloeienden tijd zeker wel meer zulke beeldjes en groepjes in
goud vervaardigd, maar die zullen vanwege het materiaal aan de begeerlijkheid ten
offer zijn gevallen.
Dit groepje, dat tot de schatkamer van de kathedraal van Luik behoort, is
vervaardigd tusschen 1466 en '67, hoogstens een jaar vóór Karel's troonsbestijging
dus, en daar hij den keten van het Gulden Vlies draagt, is het vermoedelijk (in verband
met een nog nader te noemen reden) gemaakt t e r e e r e v a n z i j n e o p n a m e
i n d e O r d e , die een vastgesteld aantal leden bevatte en dus zelfs den zoon van
den stichter der Orde niet op kon nemen, vóór er een plaats open kwam. Die plaats
kwam blijkbaar open even vóór het overlijden van zijn vader.
Een soortgelijk beeldje als dat van Karel den Stoute, maar in z i l v e r gesmeed en
naar schatting 1/3 grooter, (33 c.M. hoog), bevindt zich in het Van Stolk Museum
te Haarlem: ook geknield op een kussen, ook in harnas, ook met het Orde-teeken van
het Gulden Vlies, en ook een reliekkoker met beide handen aanbiedend. (Haar, kussen
en reliek zijn van verguld koper).
Het stamt, naar de geleerden hebben uitgemaakt, uit de eerste helft der 15e eeuw,
maar is zonder datum, en incompleet, want zonder voetstuk, zonder helm en zonder
handschoenen, e n z o n d e r b e s c h e r m h e i l i g e . De geslachtsnaam van den
voorgstelde is echter bekend, daar het op den schouder en op de borst van den naam
Lannoy in Gothische letters, en op de borst van het wapen der Lannoy's is voorzien.
Men weet daardoor, dat het voorstelt: Baudouin (Boudewijn) de Lannoy, in 1387
geboren, Kamerheer van Philips den Goede, en bij de instelling van het Gulden Vlies
tegen het einde van 1429 tot Ridder in de Orde benoemd, mede omdat hij tot het
gezantschap had behoord, dat in den herfst van 1428 de hand was gaan vragen van
Isabella van Portugal, (van welk gezantschap ook Jan van Eyck deel heeft uitgemaakt
om het portret van Isabella te maken).
Aangenomen mag worden, dat Baudouin niet op een willekeurig tijdstip m a a r
t e r e e r e v a n z i j n o p n a m e i n d e O r d e , dit beeldje met den thans
ontbrekenden beschermheilige heeft laten maken, om het met de kostbare reliek
(ongetwijfeld voor deze gelegenheid van
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een pelgrim tegen hoogen prijs gekocht) te doen plaatsen in de kapel van het klooster,
dat zijn bijzondere bescherming genoot. Wa n t h o e k o n m e n d e t o e t r e d i n g
tot een Orde, die de bescherming der Moederkerk beoogde,
beter inzetten dan door persoonlijk aan de Heilige Maagd
een reliek aan te bieden?
Tot nog toe heeft men deze overweging niet laten gelden en (omdat de ketens pas
in den loop van 1431 door den goudsmid zijn afgeleverd, waarna de plechtige
uitreiking plaats had met begeleiding van weelderige feesten) het jaartal 1431
eenvoudig als v r o e g s t m o g e l i j k e n datum beschouwd.
Het is echter éér de l a a t s t w a a r s c h i j n l i j k e datum, want de mogelijkheid
is over 't hoofd gezien, (de w a a r s c h i j n l i j k h e i d dus zooveel te meer), dat het
reliekgroepje besteld, ontworpen en uitgevoerd is geworden, vóór de ketens werden
uitgereikt, ja zelfs vóór ze waren o n t w o r p e n , dus onmiddelijk na de benoeming
(toen de voorgestelde 42 was).
Het Ordeteeken toch (het Gulden Vlies: een om zijn middel opgehangen
schapevachtje) hangt niet aan den bekenden k e t e n met de vierkante schakels, maar
aan een t o u w t j e om zijn nek!
Nu zijn er vele portretten uit later tijd bekend, waar het Gulden Vlies ook aan een
touwtje of koord hangt, maar toen was het aantal leden uitgebreid geworden en de
rijkdom van den Vorst achteruitgegaan, zoodat die Leden misschien in 't geheel geen
keten hebben ontvangen, of veel later, jaren na de benoeming.
Baudouin echter ontving den keten in 1431, zoodat van hem is aan te nemen, dat
hij niet het geduld heeft gehad, te wachten, z e l f s n i e t t o t d e k e t e n s d o o r
den goudsmid waren ontworpen.
Twee werkelijke meesterwerken heeft - voor zoover bekend - deze Baudouin op zijn
credit.*)
Behalve het hier besproken beeldje n.l., nog een geschilderd portret (vroeger
ondersteld vóór te stellen Baudouin's zwager Jean de Roubaix, óók Kamerheer en
Ridder van de Orde van het Gulden Vlies, maar veel ouder), in 1900 door het
Berlijnsche Museum aangekocht en zonder tegenspraak op naam van Jan van Eyck
gezet. Hij is er gekleed in het purper damast met de geelgroene eikenloof-versiering
der Orde, en gedekt met den hoogen hoed van Kamerheer, terwijl hij als teeken zijner
Kamerheerlijke waardigheid een dunne witte roede (een gewoon geschild boomtakje!)
in de handen houdt. Hij houdt het in beide handen, alsof

*) Een miniatuur in de Kon. Bibl. wil ik niet onder de ‘meesterwerken’ rekenen.
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hij er koek mede ging hakken. Het zal de voorgeschreven houding zijn geweest als
hij zijn dienst vervulde, zooals thans de soldaat zijn geweer presenteeren moet.
Het portret moet, daar het den keten der Orde vertoont, van na 1431 zijn. Stylistisch
wordt het geschat op omstreeks 1435. Baudouin zou dan 48 zijn geweest, dus een
kleine 6 jaren ouder dan hij waarschijnlijk op het beeldje is.
Nu is op het beeldje de kop veel jeugdiger; veel forscher, vierkanter, zoodat de
zware jukbeenderen iets minder sterk spreken. En op grond van dat groote verschil,
dat men niet gerechtvaardigd acht door het geringe verschil in leeftijd, heeft men
ondersteld, dat de voorgestelde niet zou zijn Baudouin, maar zijn veel oudere zwager.
Men heeft dat gedaan ondanks het bestaan van een manuscript uit de 16e eeuw (de
beroemde Recueil d'Arras, de Artikelen en Ordonnantiën van de Orde bevattende)
waarin onder de 15 teekeningen naar portretten van Leden der Orde één - blijkbaar
een copie naar het Berlijnsche portret - tot onderschrift den naam Baudouin de Lannoy
draagt.
Toen het beeldje echter gemaakt werd, kan hij ten eerste 2 jaar jonger zijn geweest
dan men tot nog toe onderstelde, en had hij ten tweede juist een guren, barren winter
in eigen land ontloopen, daar de reis van Oct. tot het voorjaar had geduurd; een
zeereis van zeven weken heen, en misschien een even lange zeereis terug gehad (en
op zee eet men voor twee), en den langen winter in Portugal met zonnebaden door
kunnen brengen, voor zoover de schranspartijen, waarop toentertijde een gezantschap
werd onthaald, (en die ware vetmesterijen waren) dat toelieten.
Het portret daarentegen is gemaakt, nadat hij in 1433 zijn vrouw verloren had, en
die factor is geheel buiten rekening gelaten. Daaraan zou het te wijten kunnen zijn,
dat hij er zoo ouwelijk, rimpelig en vooral met zulke holle kaken op is afgebeeld.
Gewetenswroeging (zoo deze man met den hardvochtigen, onverbiddelijken blik
daarvoor toegankelijk is geweest) zal hij wel hebben weten te stillen met een rijke
gift aan het klooster, dat zijn groepje gehuisvest had gekregen. Maar hartzeer?
De onderstelling, dat hij daaraan heeft kunnen lijden, is niet zoo absurd, als het
den oppervlakkigen, tammen lezer moge schijnen.
B o r g e r , die, zooals zijn naam (in Noordelijk dialect geschreven) aanduidt, een
burgerjongen was, dichtte na het verlies van zijn onvergetelijke eega:
‘Eer keert de Rijn weer tot zijn wellen,
Eer ik dien slag vergeten zal’,

maar een paar jaar later was hij zijn onsterfelijke liefde glad vergeten.
Ridders en Vorsten waren van andere makelij.
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Hun hartstocht, die hen eenerzijds tot woestelingen en wreedaards deed zijn, deed
hen anderzijds aan hartzeer bezwijken, en (tweede tegenstelling) in plaats van een
poover rijmelarijtje schrijven, een kostbaar en kunstzinnig Mausoleum stichten.
De bekende Perzische vorst Sjah - Djihan, die op zijn onderdanen en zijn vijanden
de behandeling toepaste, welke in z.g.n. donkere tijden gebruikelijk was bij een
flinken man (en n o o d i g om eerbied en eerbiediging af te dwingen), was ontroostbaar
over het verlies van zijn geliefde Noer-Djihan, en het geweldige Mausoleum, dat hij
te harer eer en nagedachtenis op liet richten,*) was niet in staat zijn smart te lenigen.
In de geschiedenis zijn zulke sympathieke liefdes bij schijnbaar harteloozen lang
niet zeldzaam.
Het brute, onmeedoogende van den rauwen krijger en gouddorstigen hoveling hebben
beeldje en portret gemeen, en in de prachtige vertolking hiervan is dit beeldje als
portret verre de meerdere van het gouden beeldje van Karel den Stoute, die wel
beminnelijker zal zijn geweest, maar in elk geval toch ook een mannetjesputter.
Het beeldje is zelfs o n g e m e e n van karakter-uitbeelding en zonder ophef kan
worden gezegd, dat het tot het allerbeste edelsmeedwerk der Middeleeuwen behoort.
Het meeste in deze zoo moeilijke techniek reikt òf niet boven een grove onbeholpen
uitvoering, òf niet boven het zoetelijke uit.
Is het als zoodanig bijzonder belangrijk, interessant is het bovendien. Omdat het
het éénig bekende beeldje is van de 21 leden, die lid der Orde werden bij de oprichting,
terwijl aangenomen mag worden, dat alle leden, die tot deze g e l o o v i g e Orde
toetraden, zich wel gehaast zullen hebben een reliek te verwerven en dat op de
gebruikelijke wijze aan de Heilige Maagd aan te bieden. Aan concurrentie-nijd willen
wij zelfs niet denken als drijfveer om voor den ander niet onder te willen doen.
Het klooster, dat door Baudouin met giften werd gezegend en daarom ook met dit
beeldje en zijn beschermheilige als reliekgroep werd begiftigd, heeft tot voor kort
het groepje onder zijn dak gehad.
In het midden der 19de eeuw heeft de Prior van het klooster het groepje
meegenomen naar België, en onderweg eerst den Beschermheilige (aan een niet
bekenden persoon), daarna Baudouin aan den Burgemeester eener Belgische Gemeente
verkocht, die het aan het Van Stolk-Museum overdeed.

*) De wereldberoemde Tai-Mahal (o.a. door Bauer geschilderd).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

89

Vrede,
door H. Planting.
In de vaalgeworden dagen,
in het grauwgedoofde licht,
stierf het nooit gestilde vragen
met het wisselkrank behagen
tot een ver gezicht.
Met de wijkende gelaten
van genooten in de lust
onzer lichte levensstraten
vlood het hopen en het haten
tot de verre kust.
Al de vreugden en haar smarten,
hijgend eens bejaagd,
vlieden, rankgeweide herten,
in de grijze nevelverten
waar de weemoed daagt.
Hoor, de Nacht treedt in de zalen
van 't verstild heelal,
en zij zalft met haar opalen
oogen al de wonde kwalen
van 't verschroeide dal.
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Als het nauwvernomen aêmen
van een troostbelovend lied,
roept haar stem ons tot de ramen,
luist'rend wie er troostend kwame
tot ons dof verdriet.
't Oog, tot hoog gewelf geheven,
vindt zijn eeuwig licht,
waar devoot de starren beven
en haar vrome vrede geven
als een hoog gedicht.
En het wonder, 't nooitgeloofde,
daalt, en draagt ons snel
uit den dooltuin der doorkloofde
wereld en haar rustberoofde,
onbegrepen spel.
Zachtkens sluiten zich de wonden
van het moede hart;
weenend wordt het heil gevonden,
vloeien tot één dag de stonden
en versmelt de smart.
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Noorsche houtsnijkunst
door dr. Jan de Vries.
MENIGEEN verstaat onder houtsnijkunst een aangename tijdpasseering, die matige
oefening en weinig materiaal eischt; weinigen zien er werkelijk kunst in. Ik wil
daarom ook niet spreken van dat soort handwerk, dat tegenwoordig met grooten ijver
wordt bedreven, door aankomende jongelingen vooral en ook ouderen, die met hun
tijd geen goeden raad weten. Reeds de omstandigheid, dat hier meestal gewerkt wordt
naar een voorbeeld, dat zelf weer product is van fabriekmatige voortbrenging, sluit
het begrip kunst uit; hoeveel te duidelijker blijkt dit, wanneer we letten op de
geometrische motieven, die in onvermoeibare eentonigheid worden herhaald,
samengesteld en gevarieerd.
Werkelijke houtsnijkunst draagt in de eerste plaats het stempel van een
persoonlijkheid, die eigen schoonheidservaren wil uitzeggen en eigen
schoonheidsbegeerte bevredigt. Het doet er niet toe, of het slechts een eenvoudige
boerenknaap is uit een nauw bergdal van Noorwegen; ook hem kan het gelukken
met enkele lijnen aan het stoffelijke voorwerp de geheimzinnige bekoring te geven,
waaruit wij de aanwezigheid van het onstoffelijke voelen. Zijn schoonheidsverlangens,
die willen uitstijgen boven de grauwe donkere rotswanden, waarbinnen het leven
van den dalbewoner is opgesloten, schieten vleugelen aan, die zijn kinderlijke
verbeelding kan voeren naar het Soria-Moria-slot, dat ligt ten westen van de maan
en ten oosten van de zon; diezelfde verlangens kunnen zijn hand besturen, wanneer
hij met het mes de kerven zet in het harde hout. En in die dalen van Noorwegen zijn
ook die enkelen opgegroeid, waarvan de namen de herinnering aan een reeks gave
kunstwerken opwekken, her en der verspreid in de boerderijen van Telemarken,
Hallingdal, Gudbrandsdal, of met vlijt bijeengebracht in de openbare verzamelingen
van volkskunst.
De negentiende eeuw heeft ook hier het werk der vernieling gedaan. Nergens heeft
zij het bijzondere gedoogd; alles wat zijn eigenaardige kenmerken ontleende aan de
hechte overleveringen van een gouw, een provincie, een nationaliteit werd in de ban
gedaan, opdat het internationalisme te weliger zou tieren. Men was verrukt over iets,
dat leek op een algemeen Westeuropeesche kultuur; de kultuur van een enkele streek,
een enkel dal, een enkel land ging men met minachting voorbij. Toch lag juist daar
het echte, het gezonde en groeikrachtige, uit welks poovere resten wij misschien met
eindelooze zorg in de toekomst iets nieuws kunnen opbouwen. Terwijl de
Jaggernautkar der moderne kultuur de
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in het volk gewortelde tradities vermorzelde, deden velen met bloedend hart het
droevige werk van het verzamelen der laatste overblijfsels: sagen en legenden,
sprookjes en volksliedjes, resten van bouwkunst en sierkunst, van schilder- en
snijkunst, van kleederdrachten en volksgebruiken.
De Noorsche houtsnijkunst, dat is dus ook een kunst, die tot het verleden behoort.
Maar wie weet of ook voor haar niet een herrijzenis komt, sneller wellicht, dan wij
vermoeden, wanneer de vloed van het internationalisme tot eb zal zijn gekeerd en
de boerenbevolking tot eigen ingewortelde kultuur zal terugkeeren. Immers de
achteruitgang van die nationale kunst is onmiddellijk gevolg van de veranderingen,
die het plattelandsche leven heeft ondergaan; wie begrijpen wil wat voor verlies die
moderne kultuur met haar industrialiseering, grootbedrijf, intensieve exploitatie voor
het boerenvolk beteekent, hij leze de werken van den grooten Noorschen schrijver
Kinck, vooral het melankolieke verhaal van den boer, die op het punt staat aan boord
te gaan van een stoomschip dat hem naar Amerika zal brengen, die zijn dal verlaten
moet, ook al is er pas een spoorlijn naar toe gelegd, want: moeten we iets missen,
dan moeten we ook maar alles missen.
Een kunst, die in haar jonkheid het wonder van het Oseberg-schip maakte, die in
later jaren de kerkportalen van Telemarken versierde en eindelijk nog schiep het
fraaie interieur der Noorsche boerenhuizen, zij verdiende beter lot dan een smadelijken
ondergang in den ongelijken strijd tegen de massaproductie. Zij weerspiegelt in het
verloop der door haar gekozen vormen de wisselende invloeden van ‘de groote
kultuurlanden daarbuiten’ - zij laat ons zien hoe uit de Westeuropeesche
gemeenschappelijke kultuur in elken afzonderlijken kring door de vermenging van
het vreemde en het inheemsche iets volkomen eigens kan ontstaan.
Ik noemde in de eerste plaats het Oseberg-schip. In het jaar 1903 is dit kunstwerk
gevonden in een heuvel, die aan de Oostkust van den Kristianiafjord op een afstand
van 4 K.M. van de zee was opgeworpen. Bij de uitgraving, waarmee in 1904 werd
begonnen, bleek het, dat hier een schip van buitengewoon fraaie afwerking, en
bovendien met zeer rijken inhoud, verborgen lag. Het nauwkeurige onderzoek der
geleerden, aan wier zorg dit archaeologische materiaal werd toevertrouwd, heeft
uitgemaakt, dat het schip in het midden der 9e eeuw in dezen heuvel werd begraven
om aan een onbekende vorstin tot laatste rustplaats te dienen, maar dat het stellig
reeds in het begin van diezelfde eeuw moet zijn gemaakt.
Het jaar 800 is werkelijk een eerbiedwaardig verleden. Wat zouden wij niet geven,
als wij uit dien tijd een boot bewaard hadden der Friezen, of het volledige meubilair
van een Frankische woning! De geschiedenis dier eeuwen is zoo duister als van
weinig andere; voor de Skandinavische
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landen is die duisternis nog ondoordringbaarder door het totaal gemis aan eenigszins
uitvoerige historische bronnen. En daar komt te voorschijn een goed geconserveerd
schip, waarin verborgen liggen wagens en sleden, bedden en tenten, vaatwerk en
emmers, ankers en stoelen, riemen en zadels, en een weefstoel. Wie nu de zaal van
het archaeologische museum in Kristiania doorloopt, waar al deze dingen zijn
opgesteld, nadat zij door eindeloos geduld en liefdevolle toewijding uit duizenden
fragmenten zijn samengesteld, die voelt zich verplaatst - indien hij slechts een weinig
verbeelding heeft - in de omgeving van een aristocratische woning van meer dan tien
eeuwen geleden.
Vele voorwerpen zijn met rijk snijwerk voorzien. Het schip zelf heeft aan beide
stevens een fraaie bandversiering, waarop wonderlijke dierfiguren grillig
dooreengestrengeld zijn (zie afb. 1). Op den voorsteven was een slang, in zacht hout
uitgesneden; met gloeiende oogen richtte het dier den kop omhoog, terwijl het lichaam
uit de boeg scheen op te rijzen. Het oudste voorbeeld dus, maar ook het authentieke
bewijs van die prachtige drakenschepen, wier lof de oude skalden nooit genoeg
bezingen kunnen.
Van de voorwerpen, die in het schip lagen, is de wagen niet alleen het grootste,
maar ook het merkwaardigste (zie afb. 2). Het onderstel van den wagen is zeer
eenvoudig; de wielen, van beukenhout vervaardigd, zijn zwaar en log; daartusschen
ligt een balk, die naar achteren in tweeën gesplitst is en aan de as der achterwielen
stevig is bevestigd; van voren zitten er de dissels aan, die met twee opstanden versterkt
zijn, elk met rijke dierornamenten versierd. Op dit onderstel rusten de bokken, die
den wagenbak steunen; de voorste is van beuken-, de achterste van eikenhout, maar
beide eindigen zij aan weerszijden in een menschenhoofd. De zijkanten van den
wagenbak, het voor- en achterschot zijn alle fraai uitgesneden; wij zien daarop
menschenfiguren, omgeven door slangen en viervoetige dieren, die om en door
elkander heenslingeren, elkander in het lichaam schijnen te bijten en alle te samen
een grillige versiering van banden en lussen en slingers vormen (zie afb. 3). Het
schijnt wel zeker, dat deze figuren iets beteekenen, dat een of andere sage of
geschiedenis hiermee is uitgebeeld, maar wij kunnen slechts raden naar dien inhoud,
zonder ooit de zekerheid te hebben goed te hebben gegist. Men zou in den man, die
op het voorschot uitgesneden is, gaarne den held Gunnar herkennen, die immers ook
in een slangenkuil zijn leven liet - maar meer dan een onderstelling zou dit toch niet
zijn.
Niet minder fraai zijn de vier sleden versierd, die hoewel van slanke makelij toch
bestemd waren door twee paarden te worden getrokken. De motieven van het snijwerk
zijn op de verschillende exemplaren weer anders gekozen: uit den overdaad van
vormen blijkt reeds ten duidelijk-
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ste, hoe we hier een kunst ontmoeten, die na lange en langzame ontwikkeling een
hoogtepunt bereikt heeft. Dat wordt bovendien bewezen door de zekere techniek,
waarmee dit snijwerk is uitgevoerd - zoo gave vormen in zoo overdadige
verscheidenheid worden eerst na zeer, zeer lange oefening van vele geslachten bereikt.
Het merkwaardigste van deze geheele vondst zijn echter de dierenkoppen, die met
groote zorg zijn uitgesneden (zie afb. 4). Merkwaardig ook daarom, dat men niet
heeft kunnen bepalen wat de bestemming van deze stukken hout is geweest. Het
snijwerk is van zoo groote subtiliteit, dat men daarop niet heeft durven toepassen de
methode van conserveeren, die voor alle andere voorwerpen gebruikt is, maar dat
men ze in den toestand, waarin ze gevonden zijn, geheel onder water bewaart. Het
vlechtwerk, dat van den hals af zich over den kop uitbreidt is met wonderlijk vaste
hand gesneden en met eenvoudige ornamentiek versierd; maar onder het vlechtwerk,
dat op de fotografie te zien is, ligt een ander net van slingers en lussen, dat zelf weer
gesneden is over een derde vlechtwerk heen. De techniek van dit driedubbele snijwerk
is zoo moeilijk en geraffineerd, dat een modern vakman van groote capaciteiten zich
een jaar lang heeft moeten oefenen vóór hij in staat was zoo'n kop na te maken.
Ook deze voorwerpen vertoonen een onderling afwijkende ornamentiek: een
prachtig materiaal dus voor de bestudeering van den sierstijl in den Wikingtijd. Het
is hier niet de plaats op den oorsprong van deze dierornamentiek, die bezig is in
lijnversiering zich op te lossen, dieper in te gaan. De geleerden zijn het daarover nog
lang niet eens. Men denkt aan invloed van de Iersche kunst, waar gelijke motieven
optreden, anderen wijzen op Skythisch-Gotische ornamentiek, die met de
Skandinavische zou samenhangen, weer anderen achten het niet onmogelijk, dat
deze kunst voor een groot gedeelte uit eigen aandriften is gegroeid. Maar hoe die
invloeden ook mogen zijn geweest - en waarom zouden niet al deze drie
mogelijkheden tegelijkertijd hebben kunnen bestaan - dit ééne blijkt toch wel, dat
een zoo hoog opgevoerde houtsnijkunst een werkelijk nationaal bezit van het volk
moet zijn geweest.
Deze techniek is zich ook naar alle waarschijnlijkheid langen tijd blijven
handhaven. Met zooveel bewondering spreken de dichters der 11e en 12e eeuw van
de rijkversierde drakenschepen, dat wij met dit prachtwerk van Oseberg voor oogen,
ons den aard van deze vaartuigen levendig kunnen voorstellen. Zoolang de Wikingtijd
duurde, zoolang dus de buitveroverende schepen den oceaan doorkliefden of op
macht en rijkdom beluste aanvoerders hun vloten richtten naar de overzeesche landen,
zoolang ook was er behoefte aan schitterende versiering van zulke vaartuigen.
Op een geheel andere plaats vinden wij in deze eeuwen nog meer bewijzen dat de
houtsnijkunst een periode van rijken bloei doormaakt. Nu is zij
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dienstbaar gemaakt aan de Christelijke leer; de portalen van de houten kerken in
Telemarken zijn op dezelfde kwistige wijze als de voorwerpen van het Osebergschip
bewerkt. Wat een merkwaardig voorbeeld is dit tevens van de tegenstellingen, die
er in de beschaving van deze eeuwen aanwezig zijn: een zelfde kunst met gelijke
motieven, die toegepast wordt op de Wikingschepen en de kerkportalen: een kunst
die dient tot versiering van wat het heidendom in zijn brute krachtontplooiing
kenmerkt, maar die ook verfraait de poorten, waardoor men tot de heiligdommen
van de nieuwe Christelijke kultuur ingaat.
De ‘Stavkirker’ op zichzelf zijn reeds bewonderenswaardig om de tegelijk solide
en luchtige bouwtechniek (zie afb. 5). De trapsgewijze zich verheffende daken, ieder
omboord met lijsten, die van rijk snijwerk voorzien zijn; de meestal in Romaanschen
stijl gemaakte balustrade van de gang, die om het kerkgebouw heen loopt, geven aan
het gebouw een karakter van ernstige blijmoedigheid. Het meeste werk is echter
gemaakt van de portalen, waar de smalle, onversierde deur, door een rand van
weelderig snijwerk wordt omsloten. De eigenlijke Wikingornamentiek, die van
vreemd-dooreengeslingerde dieren en spiralen, vindt men nog in de oudste deelen
van de kerk te Urnes, die gebouwd werd op het eind van de 11e eeuw in het westen
van Noorwegen.
Maar weldra bespeuren wij den invloed van de kunstrichtingen, die in Europa
overheerschend waren. De Karolingische kunst, die zich omstreeks het jaar 1000 tot
een geheel zelfstandigen vorm heeft ontwikkeld, breidt zich langzamerhand ook naar
het noorden uit, en in de 12e eeuw merken wij, dat zij in de dalen van Noorwegen
is doorgedrongen. Het nieuwe, dat deze kunst brengt, is voornamelijk het
bladornament, hetzij als wijnrankmotief, dat zich uit een oud-christelijk symbool
ontwikkelde, hetzij als een min of meer gewijzigd acanthus-blad dat uit de Helleensche
kultuur stamt.
Tevens worden nieuwe dierfiguren in deze ornamentiek opgenomen; ze stammen
voor een deel uit het Oosten, waar leeuw en adelaar reeds lang als symbolen van
heerschersmacht werden gebruikt; nu gaan ze over in de Christelijke sierkunst, waar
een andere symbolische beteekenis aan deze dieren gegeven wordt, maar hun vormen
zelf uit het Oosten kwamen. Enkele motieven genieten sterken voorkeur; de strijd
tusschen een paar draken, het gevleugelde monster, dat ook door Oostersche fantasie
is bedacht, - of nog karakteristieker het gevecht van een leeuw en een draak. Die
nieuwe plant- en dier- en lijnornamenten verrijkten de Noorsche houtsnijkunst, zonder
haar te doen ontaarden; er waren immers in de oude kunst juist reeds allerlei elementen
aanwezig, die met de nieuwe overeenstemden en daarmee dus gemakkelijk konden
worden verbonden.
Een fraai voorbeeld van den nieuwen stijl vindt men in het portaal van
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de kerk van Austad (zie afb. 6). Hier zijn de motieven eenvoudig en duidelijk; de
overdaad der vormen is getemperd tot een afwisselende levendigheid, waarin het
detail niet verloren gaat. Er zijn forsch gesneden bladvormen met sterk relief, die op
een enkele uitzondering na het diermotief hebben vervangen. Onderaan heeft de
kunstenaar een paar afbeeldingen gemaakt die betrekking hebben op een paar episoden
der Nibelungensage; aan de eene zijde zien we hoe aan Hogni het moedige hart uit
het lijf gesneden wordt; daartegenover hoe men dit hart aan Gunnar toont, terwijl
deze in den slangenkuil gebonden met zijn voeten het snarentuig bespeelt.
De sagencyclus der Nibelungen is op deze kerkportalen van Telemarken
herhaaldelijk behandeld; het blijkt tevens, dat de eene reeks van afbeeldingen aan
de andere ontleend heeft. De verschillende episoden der geschiedenis zijn meestal
in medaljons geplaatst, zooals dat duidelijk blijkt uit de hierbij afgebeelde deurposten
van Hyllestad (zie afb. 7). Onderaan ziet men het smeden van Sigurd's zwaard,
waarmee hij wraak wil gaan nemen op de moordenaars van zijn vader en daarna het
heldenstuk zal bestaan, den draak Fafnir te dooden. Het medaljon daarboven vertoont
de zwaardproef: het wapen, door Sigurd gehanteerd, wordt op het aambeeld
stukgeslagen. Vervolgens zien wij afgebeeld, hoe hij den draak doorboort. De andere
zijde is met grooter vrijheid behandeld; de boom, waarin de meezen zitten, die Sigurd
zoo goeden raad geven, dwong den kunstenaar de indeeling met medaljons te
vervangen door een lossere schikking. Onderaan is afgebeeld, hoe Sigurd het hart
van den draak op het vuur braadt; om te zien of het reeds gaar is, raakt hij het met
de vingers aan, brandt zich en steekt den vinger in den mond: zoodra het drakenbloed
zijn tong aanraakt, verstaat hij de taal der dieren en hoort wat de meezen onderling
bespreken. Naar hun woorden luisterend doorsteekt hij den verraderlijken Regin.
Tusschen beide voorstellingen in zien wij het paard Grani, dat met de schatten van
Fafnir beladen is. Van de overige gebeurtenissen der Nibelungentragedie is alleen
de dood van Gunnar in den slangenkuil weergegeven.
Een aantal van deze rijkversierde portalen zijn gelukkig bewaard gebleven en nu
veilig geborgen in de openbare verzamelingen. Menig kunstwerk is natuurlijk verloren
gegaan; hoe groot was niet het brandgevaar in de geheel van hout opgetrokken
Noorweegsche dorpen. Wat de tijd gespaard had, heeft de mensch in de negentiende
eeuw met zijn vernielzucht nog vervolgd - in de eerste helft en het midden van die
eeuw zijn een aantal fraaie ‘Stavkirker’ afgebroken, omdat ze ongeschikt waren
geworden voor een moderne godsdienstoefening, door het bijna geheel ontbreken
van licht. Eerbied voor den hoogen ouderdom noch voor de schoonheid van deze
bouwkunst was er bij de menschen van toen te vinden, voor hen bestond slechts het
nuttige en het economische; zin
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voor traditie werd als een vorm van sentimentaliteit verfoeid. Zoo zijn op den drempel
van den modernen tijd nog de ergste verwoestingen op dit gebied der Oud-Noorsche
kunst aangericht.
Een gelukkig toeval brengt een zoeker nog wel eens op de plaats, waar de resten
van zoo'n bouwwerk zijn blijven liggen; de heer Rikard Berge heeft enkele jaren
geleden nog een nieuw portaal ontdekt in de buurtschap Mel. In 1836 was de oude
houten kerk daar afgebroken en alle sporen van dit fraaie bouwwerk waren verdwenen.
Maar in 1920 werden in een boerderij nog enkele resten gevonden. De rijk uitgesneden
deurposten hadden toen een goede zestig jaar gediend als vloer van een schuur; de
gebeeldhouwde zijde was daardoor betrekkelijk weinig beschadigd, hoewel men niet
geschuwd had de bijl er in te zetten, waar iets niet paste of hinderlijk was. Zoo zijn
de halfronde lijsten, die men op afb. 7 nog duidelijk kan zien, geheel weggehouwen,
omdat ze voor het loopen op den vloer bezwaar opleverden. Inderdaad, bij het geslacht
der vorige eeuw was piëteit voor de werken der voorvaderen ver te zoeken; zelfs het
gevoel voor kunst was jammerlijk afgestompt.
Uit de Middeleeuwen zijn behalve deze deurportalen nog enkele meubelen bewaard,
die van vorm en versiering even bewonderenswaardig zijn. De stoel van Hitterdal
(zie afb. 8) is een gelukkig voorbeeld van de kunstvaardigheid dier Middeleeuwsche
schrijnwerkers, die de plompheid van den vorm, veroorzaakt door het zware materiaal
en de onvolmaakte techniek, wisten te overwinnen door een goede verdeeling der
decoratieve elementen. De versiering der zijleuningen is in den typisch Romaanschen
stijl: het gevecht van leeuw en draak, hoe stereotiep motief overigens ook, is hier
met groote natuurlijkheid afgebeeld. De rug van den stoel vertoont de afbeelding
van een vrouwenfiguur tusschen twee ruiters; zij staat met het gelaat gewend naar
diengene, die haar een ring toesteekt; deze voorstelling, die blijkbaar met een of
andere sage in verband staat - en aan welke sage zou men dan eerder denken dan aan
de zoo vaak in Noorwegen behandelde Nibelungensage? -, is er een van zulke, die
door haar vaagheid en karakterloosheid de scherpzinnigheid der vorschers op een
harde proef stellen. Gemakkelijker te verklaren schijnt de door slangen omgeven
mannenfiguur, die op de rugleuning van een andere bank is uitgesneden (zie afb. 9).
Overigens is het snijwerk van dezen kunstenaar, noch wat de conceptie der versiering
van de beide groote vlakken, noch wat de zuiverheid van het detail betreft, op één
lijn te stellen met het veel forschere werk van den man, die den stoel van Hitterdal
maakte.
Er zijn meer zulke stoelen, die in de kerken gebruikt werden, bewaard; het zijn
echter vooral de kisten, die ons een goed beeld geven van de snijkunst in het
middeleeuwsche Noorwegen. De motieven, ofschoon grooten-
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deels conventioneel en onophoudelijk herhaald, zijn toch krachtig geteekend; er zit
leven in die dieren en planten, losheid in de lijnen en spiralen. Meestal heeft de
kunstenaar een gelukkig evenwicht weten te bereiken, tusschen het motiefdetail en
het te versieren oppervlak; hij vervalt daardoor niet in peuterwerk, maar evenmin
teekent hij figuren, die de begrenzing van het vak dreigen te doorbreken.
Het schijnt ook of met de bandornamentiek een stijlvorm bereikt is, die aan den
schoonheidszin der boeren ten volle beantwoordt. Hij heeft niet meer te zoeken, dan
het varieeren van een aantal traditioneele vormen, die zich steeds beter leenen tot de
versiering van elk willekeurig vlak. In deze vastheid van kunstoverlevering ligt ook
waarschijnlijk wel de grond der gelukkige oplossing van het vraagstuk, hoe vlak en
ornament met elkaar in evenwicht te brengen: het was ook slechts deze vraag, die
den kunstenaar bezig hield, daar het motief zelf in elke gewenschte variatie reeds
aanwezig was. Met ongeloofelijke taaiheid blijven die middeleeuwsche vormen dan
ook voortleven; ze worden gevonden op allerlei voorwerpen uit de 16e en 17e eeuw,
ja, hebben zich tot in den modernen tijd gehandhaafd.
De alleenheerschappij hebben zij echter niet behouden. Want die boerenkunst van
Noorwegen bewijst op verbluffende wijze, hoe de groote kultuurstroomingen uit het
Zuiden ten langen leste doordringen tot in de nauwste en afgelegenste deelen van
het Skandinavische bergland. Renaissance, barok en rococo versieren afwisselend
de wanden der kamers, de stoelen en kasten, de gebruiksvoorwerpen van het
eenvoudige boerenhuis in Setesdal en Telemarken, en Gudbrandsdal. Maar die
Europeesche kunstvormen verwerven in dat nieuwe milieu toch iets eigens, ze worden
toch typisch Noorsch - zoodat ook hier uit een van den vreemde komenden impuls
iets sterk-nationaals ontstaat. Wij zien hier hetzelfde als in de ornamentiek van den
Wikingtijd; ook hier is het mogelijk de uitheemsche elementen te onderscheiden,
maar als geheel is deze kunst wel degelijk Skandinavisch. Het is dus vrijwel nutteloos
hier te strijden om de vraag, of zulke kunst nu zuiver nationaal dan wel in hoofdzaak
geïmporteerd is; zou er wel eenige nationale kunst in Europa te vinden zijn, die niet
in den grond een min of meer aangepaste vreemde kunst was?
Van weinig beteekenis was de invloed van de gothiek. Een enkele boog in den
typischen klaverbladvorm of een spitse boog mocht hier en daar een deur of
kerkportaal hebben gekroond, het bleven toch steeds zeldzaamheden. In het detail
openbaart zich de gothische stijl nog het meest, doordat nu meer geometrische
motieven voorkomen. Rozetten en vlechtwerk verdringen de levendige, zelfs
fantastische vormen der vroegere stijlperiode; de techniek der kerfsnede komt met
haar dorre cirkelmotieven, die in vermoeiende eentonigheid hun gelijke niet hebben,
de oorspronkelijkheid
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der Noorsche kunstenaars bedreigen. Toch duurde hun rijk maar kort; terwijl in
Zweden deze stijl typisch kenmerk werd der plattelandskunst, is men in Noorwegen
weer overgegaan tot zulke vormen, die een ruimere plaats aan de fantasie lieten.
Allereerst kwam de renaissance. Natuurlijk kwam zij laat; eerst moest deze
kunstrichting goed ingeburgerd zijn in Duitschland en Holland, voor dat zij vandaar
het Noorden veroveren kon. Pas in het begin der 17de eeuw wordt haar invloed
merkbaar. Terwijl de Hollandsche renaissance in Kopenhagen de fraaiste gebouwen
doet ontstaan, vindt zij in de Noorsche dalen een bescheidener, maar niet minder
vruchtbaar arbeidsveld. Deze kunst was een vooruitgang ook in technisch opzicht.
In plaats van de oude methode, de planken samen te voegen door dwarshouten of
ijzeren beslag, komt nu een andere manier: die van het in lijsten gevatte paneelwerk.
Op de ornamentiek had dit weer dezen invloed, dat de oude vakversiering wijken
moest voor de versiering van de lijsten - een zekere stijfheid valt in deze nieuwe
decoratieve methode niet te loochenen en de renaissance ontaardde ook hier in
onnatuur, waar de zuilornamentiek op het daarmee onvereenigbare houtmateriaal
werd toegepast. Vooral in de versiering van kerken en kerkmeubilair werd deze stijl
gebruikt; maar ook in de woningen ziet men haar typische motieven tot het einde
van de 18de eeuw toe.
Maar naast den renaissancestijl leefde tegelijkertijd de barok - een ontwikkeling,
die van de strenge, klassieke lijnen voerde naar haar tegendeel: het overladen en
grillige decor. Het acanthus-motief, maar nu breedwaaiervormig uitgeplooid tot
bundels veeren en pluimen - men noemde deze vormen destijds in het Noorden zeer
kenschetsend ‘het fransche blad’ - duikt nu weer op. Stellig is dit ornament meer in
overeenstemming met den kunstaanleg van het Noorsche volk: was de renaissancestijl
in het algemeen zwaar en pomp, nu breekt de uitbundige fantasie weer los in de
breede uitzwaaiende slingers, die van onder tot boven paneelen en deuren
overwoekeren. Vooral in Gudbrandsdal werd deze kunst tot groote hoogte opgevoerd:
zij is zeker niet vrij te pleiten van drukke overlading, maar maakt niettemin den
indruk van een frisschen, geestdriftigen kunstzin. De decoratieve kunst der 18e eeuw
beleefde een grooten bloei, wat ook door de tijdgenooten volmondig werd erkend;
Holberg zegt ‘dat men er zich over moet verwonderen, dat deze boeren alles zoo
maar uit hun hoofd maken, ofschoon ze toch niets hebben geleerd of gezien; er valt
niet aan te twijfelen dat menigeen van deze boerenkunstenaars, indien hij slechts
werken kon onder groote meesters, dingen zou kunnen maken, die Franschen en
Italianen zouden doen verbaasd staan.’
Op het eind van de 18de eeuw komt dan het rococo. Natuurlijk bleven de motieven
van renaissance en barok ook in onverminderd gebruik,
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maar daarnaast en gedeeltelijk daarmede verbonden, treffen wij nu ook aan de typische
c- en schelpmotieven, die soms een wonderlijk gemaniëreerden indruk maken.
Duidelijk ziet men, hoe het typisch nationale moet wijken voor de overheersching
van het in stijlvorm zoo volkomen vreemde ornament.
Op het gebied der houtsnijkunst heeft het rococo ook betrekkelijk weinig invloed
uitgeoefend; zij heeft haar meest karakteristieke eigenschappen ontplooid in de
decoratieve schilderkunst van Telemarken en Hallingdal, - in de zoogenaamde
‘rosemaling.’ Dit onderdeel der Noorsche boerenkunst, hoe belangrijk en merkwaardig
het ook is, valt dus buiten de stof van dit artikel - ik verwijs den belangstellenden
lezer naar mijn opstel, dat ik in dit tijdschrift een paar jaar geleden aan het Noorsche
boerenhuis wijdde. Eerst door deze overrijke kamerversiering worden alle elementen
die zich in de decoratieve kunst ontwikkeld hadden, tot een bewonderenswaardige
eenheid gebracht. Muren en zolder worden geschilderd en met bloemguirlandes en
rococo-slingers versierd; de meubelen worden in het kamerinterieur als onderdeelen
opgenomen en hun bewerking en beschildering is geconcipieerd in verband met de
decoratie van het geheele vertrek. Beschildering en houtsnijwerk wedijveren in
weelderige vormen, doch al die grillige vormen worden, door de gelukkige keuze
der kleuren vooral, tot eenheid geleid. Het ware te bejammeren, wanneer dit
hoogtepunt tevens een eindpunt zou moeten zijn.
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Over den stijl van jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman,
door P.H. Ritter jr.
I.
TEGEN eene poging tot stijl-kenschetsing, als wij in de volgende bladzijden willen
ondernemen, vernamen wij naar aanleiding van vorige karakteristieken*) eenige
bezwaren, die wij eerst met een enkel woord moeten weerleggen, teneinde het goed
recht van deze werkzaamheid te verdedigen.
Het eerste bezwaar kwam van de zijde der philologen, het tweede van de zijde der
letterkundigen.
De philologen zagen in dit soort beschouwingen letterkundig dilettantisme. Zij
waren van oordeel, dat ze producten waren eener al te welig tierende persoonlijke
verbeelding. Het ontleden van een bepaald stijlwezen achtten zij niet mogelijk zonder
nauwkeurige physiologische, psychologische, historische en taalkundige voorstudie.
Men zou eigenlijk tot in bizonderheden op de hoogte moeten zijn van de lichamelijke
gesteldheden van den gekenschetsten schrijver en het verband dier gesteldheden met
zijne rhythmische uitingswijze, van zijne karaktereigenaardigheden zooals die,
afgezonderd van zijn literairen openbaringsvorm zoo objektief mogelijk zouden zijn
te benaderen, van de auteurs die invloed hebben gëoefend op zijn geest, van de
spreek- en stijlvormen tijdens de verschillende tijdperken van zijn schrijversleven
in zwang. En dan nòg zou zulk eene stijlkarakteristiek maar betrekkelijke waarde
hebben, omdat de subjectieve stemming van den stijl-bëoordeelaar, diens voorkeur
tot of oordeel over den gekenschetsten schrijver, diens neiging tot spitsvondige
ontdekkingen, aan dergelijke stijl-analysen een hooge mate van onbetrouwbaarheid
zouden geven.
Wij zijn voor deze tegenwerpingen niet geheel onontvankelijk. Inderdaad zouden
de door ons opgesomde factoren, welke het stijl-wezen van een bepaalden auteur
alle bëinvloeden, gewetensvol onderzocht en bestudeerd moeten worden, om tot een
volledige stijl-karakteristiek te geraken. Maar zulk een stijl-karakteristiek zou, naar
ons inzien, eerst dàn geheel geslaagd zijn te achten, indien het subjectieve, het
kunstenaars-element

*) Over den stijl van Dr. Kuyper, van Albert Verwey (beide verschenen in Elseviers
Maandschrift), over den stijl van Jacob Geel, verschenen in ‘Kleine Prozastukken’, over den
stijl van Busken Huet, voordracht, gehouden voor de Leidsche Maatschappij van Letterkunde.
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in de stijl-beoordeeling niet ten bate van de wetenschappelijke methode werd
prijsgegeven. Een stijl-analyse als boven omschreven, zou den levenden adem
ontberen die voortkomt uit het geestdriftig contact van den beoordeelden schrijver
met zijn lezenden en keurenden beoordeelaar. Hetgeen een auteur te boek stelt heeft
invloed op het zieleleven van zijn lezer, heeft op dat zieleleven een fascineerenden
invloed, wanneer die lezer er zoo door geboeid is, dat hij de moeite wil nemen, zich
te wagen aan eene kenschetsing van diens stijl. En ongetwijfeld heeft de besproken
auteur in een zoo belangstellenden lezer iets van het essentiëele geplant niet alleen
van zijne bedoelingen, maar ook van zijn geest en karakter.
Niemand denkt er aan het een biograaf, ook al heeft die biograaf niets met
taalwetenschap of literatuurwetenschap uit te staan, euvel te duiden, dat hij uit de
levensgewoonten, gebaren, wijze van omgang van den beschrevene, het geestesbeeld
van dien beschrevene tracht op te bouwen. Maar aan een letterkundige, die dagelijks
gewoon is uit geschreven uitingen bedoeling en geest van zijne schrijvende
medemenschen af te leiden, die eene praktische ervaring heeft in het bestudeeren
van een geestelijk ‘gebaar’, zou het ontzegd zijn, uit het geestelijk gebaar van een
schrijver, diens persoonlijkheid te reconstrueeren.
Indien men zich verzet tegen stijl-karakteristiek van een literator, die uit zijn
letterkundig keuringsvermogen en zijne letterkundige keuringservaring zijn
stijl-beoordeeling puurt, dan moet men zich eigenlijk verzetten tegen de geheele,
niet door vak-philologen geschreven letterkundige kritiek, welker waarde intusschen
door alle wetenschappelijk-letterkundig geschoolden wordt erkend.
Er ligt dus tegenspraak en miskenning van de beteekenis der praktische
literatuurervaring in het verwijt der philologen. Maar bovendien bestaat er een
algemeene norm, waaraan de deugdelijkheid van artistiek-literair-bedoelde
stijl-analysen kan worden getoetst. Die norm is gelegen in den algemeen-bekenden
indruk, die er omtrent een in haar stijl gekarakteriseerde openbare persoonlijkheid
bestaat. Een karakter beeldt zich in daden uit. Is de stijl-karakteristiek met dat
daden-beeld in tegenspraak, dan kan men die karakteristiek, tenzij zij een verrassend
nieuw licht werpt op de beschouwde figuur, zoozeer dat men het daden-complex op
een geheel andere wijze gaat zien, als mislukt beschouwen. Maar altijd is er in het
daden-complex, in de publieke beoordeeling van een persoonlijkheid, een vast en
onfeilbaar middel om de juistheid van intuïtie te onderzoeken bij den stijl-ontledenden
kunstenaar. Deze oratio pro domo geldt voor de stijl-karakteristiek van
algemeen-bekende persoonlijkheden, voor onbekende persoonlijkheden zal de
stijl-kritikus genoodzaakt zijn de objectieve waarde zijner opmerkingen te
demonstreeren. Hij zal dan moeten aanvangen met een karakteristiek der beschreven
persoonlijkheid uit
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diens levensdaden, en vervolgens een schema van zijn stijl dienen te ontwerpen, dat
aan die eerste karakteristiek beantwoordt.

II.
Meenen wij in het bovenstaande het publiceeren eener stijl-karakteristiek van Mr.
de Savornin Lohman tegenover de philologen te hebben verantwoord, eene
verantwoording van geheel verschillenden aard wordt ons opgelegd door de
letterkundigen. Zij toch meenen, dat stijl-karakteristiek zich moet beperken tot
letterkundige auteurs. Want niet-letterkundige auteurs, die nimmer met hunne werken
het doel gehad hebben de dingen schoon of gevoelig, geestdriftig of hartstochtelijk
te zeggen, die veeleer de bedoeling hadden, bepaalde standpunten te verdedigen of
bepaalde resultaten te bereiken, zouden in den regel onvatbaar zijn voor eene
aesthetische waardeschatting. Deze tegenwerping achten wij evenzeer onjuist, zoo
niet onjuister dan die der philologen. Wat wil kunst - en elke niet wetenschappelijke
kritiek die iets meer begeert te wezen dan praatjesmakerij is toch daaronder te
rangschikken - wat wil kunst anders zijn dan weergave, ontleding, verbeelding van
leven? En wat behoort meer tot het leven dan de persoonlijkheid van een politiek of
wetenschappelijk man, die jarenlang zijn volk heeft geleid of geleerd? Het leven zelf,
zijn natuurlijke èn zijn geestelijke inhoud en openbaring is de eenige kunstbron, wij
kunnen niet inzien waarom de uitingswijze van een belangrijken geest alleen en
uitsluitend aan den kunstenaar belang mag inboezemen zoodra ze gekleed wordt in
het artistieke uniform van den roman.
En juist door de argeloozer stijl-uiting van den niet-literairen schrijver is diens
stijl een eenvoudiger probleem dan de stijl van den kunstenaar.
Wie onder de letterkundigen onze overtuiging deelt, dat ‘stijl’ geen privilege is
der kunst, maar een kenmerk van elk tot openbaring komend menschelijk leven,
moge ons volgen in onze stijl-beschouwingen van den onlangs overleden grooten
Nederlandschen staatsman, wiens karakter wij eveneens poogden te benaderen door
zijn, welwillend ons ter beschikking gegeven handschrift en portret.

III.
De eigenschappen, die den getrouwen lezer van Mr. de Savornin Lohmans geschriften
vóór alles treffen in diens stijl zijn: ten eerste: het overwicht van Lohmans denkleven
boven zijn aesthetische vormgeving, ten tweede: het redeneerend, meer dan
vaststellend en gebiedend-betoogend karakter zijner volzinnen; ten derde: zijn
hardnekkige en pijnlijk-nauwgezette p o g i n g t o t p o p u l a i r z i j n ; ten vierde
het voort-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

104
durend zichzelf corrigeerende, voorbehoudende, nader verklarende van zijn zegswijze;
ten vijfde: het ontbreken van elk pathos en elke zelfverlustiging in zijn scherpte en
ironie; ten zesde: een immer vastgehouden, soms tot bedwongen-heftigheid stijgende
bedaardheid en Hollandsche nuchterheid; ten zevende: een vernietigende hoffelijkheid
ten opzichte van den tegenstander.
Deze zeven eigenschappen vorderen nadere ontleding, verklaring en documentatie.
De Savornin Lohman is in zijn stijl de man van het gesprek. Hij tracht zijn lezers
te overtuigen door de zaken overredend uiteen te zetten, en van alle kanten te bekijken.
Het gesprek, dat hij voert is eigenlijk nooit geëindigd. Onder het spreken herinnert
hij zich voortdurend nieuwe argumenten, nieuwe feiten, formuleeringen die hem
juister schijnen dan de reeds gebezigde. In zijn stijl ligt de erkenning besloten van
de oppositie van den lezer. Hij dient den ernst der door hem uiteengezette zaak door
zijn ijver. Altijd schijnt hij opnieuw bereid het gesprek weer op te nemen of voort
te zetten. Een aangezien de mogelijkheid van nieuwe tegenwerpingen altijd openstaat,
moet de schrijver voortdurend bezig zijn met mogelijke tegenwerpingen te
construeeren en te weerleggen. Een typische eigenaardigheid van de Savornin
Lohmans stijl, kenmerkend bewijs voor hetgeen hier werd uiteengezet, is het vaak
gebruiken van voorbeelden (door b.v. ingeleid). Hij maakt niet, als Dr. Kuyper,
duidelijk door plastiek, maar hij wil immer documenteeren. Het is het Leven, met
zijn rijkdom van exempelen, dat, naar de schrijver vertrouwt, het inzicht zal brengen.
Er is iets experimenteels in Lohmans stijl, en hoezeer wij overtuigd kunnen worden
van de juistheid zijner inzichten door den inhoud zijner beweringen, in de wijze
waarop die beweringen worden voorgedragen ontbreekt alle aanvankelijkheid van
overtuiging. In tegenstelling tot het polemisch-artistiek karakter van Dr. Kuypers
stijl, is de stijleigenheid in de geschriften van Mr de Savornin Lohman eerder van
polemisch-wetenschappelijken aard. Van deze neiging om zich en zijn lezers
voortdurend nader rekenschap te geven getuigt ook zijn, dikwijls al te zeer
verduidelijkende interpunctie, een interpunctie die eveneens aan zijn populariseerend
stijl-eigen tot ondersteuning geschonken wordt.
Het spreekt bijna van zelf, dat waar des schrijvers geest zoo zeer gericht is op de
bedoeling, den inhoud van zijn betoog, en waar dat betoog steeds dynamisch is,
nimmer uitbeeldend en afrondend, nimmer dogmatisch, dat het de
gedachtenworsteling, niet de stijlbeelding en het aesthetisch effect is, die dezen stijl
zijn karakter geeft.
In ‘Onze Constitutie’ lezen wij op blz. 16 de volgende passage:
‘Wordt door een staatsgreep de bestaande orde verbroken, dan neemt
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op hetzelfde oogenblik de persoon of de groep die zulks doet de teugels in handen
en treedt op als heerscher, zoodat, zelfs als hij onmiddellijk weer verdreven wordt,
toch, gelijk o.a. geschied is met de regeering van Napoleon gedurende de 100 dagen,
zijn regeeringshandelingen van kracht blijven. Geen oogenblik is er, waarin het gezag
ophoudt, weshalve het dan ook niet door het volk zou kunnen worden opgedragen.
Het volk dat kiest handelt krachtens de constitutie die het beheerscht, en die het door
een of meerdere personen is opgelegd.’
In zulk een citaat, opzettelijk uit het midden van een langdurig betoog gelicht,
zoodat men den schrijver niet ziet aanvangen of concludeeren, niet ziet polemiseeren
of geestdrift wekken, maar waarbij men hem g e w o o n i n a c t i e ziet, blijken o.i.
onmiddellijk de stijl-eigenaardigheden, die wij meenden te moeten opmerken. De
overgeschreven volzinnen vormen een mozaïek van gedachten. Men zou zich dezelfde
meeningen, uit de pen van een ander auteur gevloeid, aldus kunnen voorstellen:
‘Wordt door een staatsgreep de bestaande orde verbroken, dan neemt op hetzelfde
oogenblik de persoon of de groep die zulks doet de teugels in handen en treedt als
heerscher op. Zelfs als hij onmiddellijk weer verdreven wordt blijven zijn
regeeringshandelingen van kracht. De regeering van Napoleon gedurende de 100
dagen geeft ons hiervan een duidelijk voorbeeld. Geen oogenblik is er, waarin het
gezag ophoudt. Daarom is het niet mogelijk dat het volk dat gezag opdraagt. Het
volk dat kiest handelt krachtens de constitutie, waardoor het wordt beheerscht, en
die aan dat volk door een of meerdere personen is opgelegd’.
De door ons opgestelde constructie der bovenstaande periode is die van een
schrijver, welke zijn gedachte afrondt alvorens hij haar te boek stelt, van een aestheet
dus.
Mr. Lohman, daartegenover, denkt al schrijvende. Het denkp r o c e s is dus bij
hem nauwkeuriger te volgen, zijn stijl-houding is eerlijker. Hij heeft eerst de
hoofdzaak van wat hij zeggen wil in zijn gedachte: dat, indien een staatsgreep de
bestaande orde verbreekt, de pleger van dien staatsgreep gezag krijgt. Maar tijdens
de overweging van die gedachte, komt er een tegenwerping in des schrijvers geest:
wat, indien deze gezagsdrager onmiddellijk weer wordt weggejaagd? In den zelfden
adem doorschrijvend, voegt de auteur die tegenwerping aan zijn oorspronkelijken
volzin toe. Maar terwijl hij daarmee bezig is, valt hem de gedachte in: ik kan dit toch
niet stellen, zonder het te bewijzen, het voorbeeld van Napoleon wordt, nog altijd
door den oorspronkelijken stijl-adem gedragen, bijgevoegd. Daarna eerst neemt de
schrijver zijn hoofdgedachte weder op. Nu zal hij zijn betoog weer voortzetten, maar,
ofschoon hij feitelijk met andere woorden reeds gezegd heeft dat er geen oogenblik
is, waarin het gezag ophoudt, beseft hij dat hij aan de duidelijkheid verplicht is de
stelling
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nog eens samen te vatten, een rustpunt te brengen in het gesprek met den lezer.
Daarna kan aangenomen worden dat alles duidelijk is. Maar doordat de schrijver
innerlijk overtuigd is, alle moeite te hebben gedaan, zijn betoog zoo helder mogelijk
te hebben gemaakt, verzaakt hij in de laatste volzinnen de a e s t h e t i s c h e
duidelijkheid, plaatst hij drie infinitieven naast elkander, en sticht hij voor den
oppervlakkigen lezer verwarring, doordat hij geen speciale verduidelijking der
naamvallen geeft (‘die het beheerscht,’ h e t accusativus, ‘die het door een of meerdere
personen is opgelegd’, h e t dativus). Wij geven deze gedétailleerde ontleding niet
om den stijl van den behandelden auteur te laken, maar om zijn
stijl-e i g e n a a r d i g h e i d aan te toonen, het denkleven boven de aesthetische
vormgeving te doen praevaleeren, een eigenaardigheid die met een nobele en te
waardeeren eigenschap van dit geestelijk leven samenhangt.
Uit den aard der zaak moeten de voorbeelden, waaraan men in een beknopte
tijdschriftbijdrage zijn stijl-analyse demonstreert, selectief zijn, en den lezer
willekeurig voorkomen, al zijn ze dan ook met voordacht uit een lange reeks van
citaten uitgezocht.
Wij willen echter de opgemerkte eigenschap met nog een enkel voorbeeld
toelichten.
Op blz. 17 van ‘Onze Constitutie’ lezen wij iets verder: ‘Nergens bestaat de absolute
monarchie; althans indien men daaronder verstaat: regeering uitsluitend naar
persoonlijk inzicht. Ook in Turkije en Rusland is de heerscher gebonden aan de
zeden, de gewoonten en vooral aan de godsdienstige overtuiging des volks.
Onmogelijk zoude hij met geweld daarin verandering kunnen brengen. Sterker nog:
hoe machtig schijnbaar de Russische Czar is, in werkelijkheid is hij minder vrij dan
een constitutioneel vorst; vermits hij door een drom hooggeplaatste ambtenaren
omgeven wordt, die den toegang tot den troon versperren, en steeds trachten slechts
datgene ter kennisse van den Monarch te brengen wat hun eigen positie niet in gevaar
brengt.’
Het merkwaardige van deze passage ligt weer hierin, dat de schrijver zichzelf
voortdurend in de rede valt, corrigeert, verduidelijkt. Hij begint niet met het begrip
te geven van de absoluute monarchie, neen, dat begrip wordt eerst verduidelijkt,
nadat omtrent die absolute monarchie iets is gezegd. Dat het gezag gebonden is aan
de godsdienstige overtuiging des volks, is in des schrijvers staatsphilosophisch
systeem de pointe, toch verschijnt het op de derde plaats, nadat de schrijver er als
het ware met zijn gedachten toe is opgeklommen. ‘Hoe machtig schijnbaar de
Russische Czar is, in werkelijkheid is hij minder vrij dan een constitutioneel vorst,’
zoo stelt de schrijver. Hij bedoelt: ‘hoe machtig de Russische Czar schijnbaar is,’
want niet het schijnbare der macht is groot, maar het karakter der macht is haar
schijnbaarheid. Deze aesthetische in-accuratesse
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is een gevolg van buitengewone denk-nauwkeurigheid. De schrijver toch wil eene
beschouwing geven over de macht van den Czar. Opeens geeft hij er zich rekenschap
van, dat het niet eerlijk zou zijn, van de macht des Czaren te spreken, zonder die
macht onmiddellijk in haar waren aard te bepalen.

IV.
De stijl van Mr. de Savornin Lohman sprankelt van ironie. Maar het is ironie, die
elk pathos mist. Hij daagt den tegenstander niet uit, maar doet hem zijn fouten en
onwaardigheden, vlijmend en schamper gevoelen. Het is de stijlvorm der bijstellingen,
die zich als het ware van zelve leent tot deze ironie.
Op blz. 25 van ‘Naar de Kerk of naar het Evangelie’ lezen wij: ‘Nu rijst de vraag
of het inderdaad een Gode gevallig werk is, allen uit de Ned. Herv. Kerk te
verwijderen, die tegen de Formulieren van Eenigheid bezwaar hebben, ook dezulken,
die noch God noch Jezus Christus, noch de H.S. verwerpen, al verstaan zij die anders
dan de Gereformeerden? Zonder die zuivering toch, welke vooralsnog alleen door
middel van stemmenmeerderheid mogelijk is, daar toepassing der zoogenaamde
leertucht thans eenvoudig ondenkbaar is, is herstel der Gereformeerde Kerk
onmogelijk.’
Het bezwaar van den auteur is hier, dat zijn tegenstanders door een zoo dood
middel als een stemmenmeerderheid waarachtige Christenen, maar die afwijken van
het dogma, uitbannen. Dit bezwaar komt uit in een tusschenzin, als element van een
objectief-bedoeld betoog. De schrijver acht de uitbanning in strijd met een ware
opvatting van het Christendom, maar hij p o n e e r t dat niet, hij stelt het als eene
vraag, zoodat de onjuistheid van des tegenstanders opinie door de objectieve
beantwoording van het betoog aan den dag zal komen. Ja, de probleemvorm van
zijne polemische houding wordt door het woordje ‘inderdaad’ nog versterkt. Dr.
Kuyper zou iets dergelijks geschreven hebben: Een gode gevallig werk meenen mijn
tegenstanders te verrichten, door.... enz. Natuurlijk versterkt het begrip: ‘Gode
gevallig’, het abjekte, onheilige dat de uitbanning in de oogen des schrijvers heeft,
maar daar de schrijver de Savornin Lohman de mogelijkheid openhoudt, dat hij zelf
het werk, na onderzoek, Gode gevallig zal achten, versterkt hij de werking zijner
ironie, wanneer later gebleken zal zijn dat de bestreden gedraging in strijd met den
waren godsdienstzin is. Het resultaat van Lohmans ironische vraag is: Gij,
tegenstander, hebt ons misleid.
Die uiterste hoffelijkheid jegens den tegenstander komt niet alleen uit in de
bijzonderheden van Lohmans stijl, ze is een kenmerk in den ge-
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heelen opzet zijner polemiek. In: ‘Naar de Kerk of naar het Evangelie’ drukt hij de
geheele bestrijding van zijn tegenstander, Ds. C.A. Lingbeek (acht hoofdstukken)
af, en spreekt hem daarna tegen in ‘aanteekeningen’. Op blz. 25 van dat geschrift
verklaart hij, ‘daar hij niet vermoedt dat zijn geachte tegenstander met zijne opvatting
van de geestelijke beteekenis eener zichtbare Kerk accoord gaat, zich, t e r w i l l e
v a n d e d i s c u s s i e op diens standpunt te stellen.’ Men zou zich reeds bijna
overwonnen moeten verklaren door zoodanige hoffelijkheid, indien niet als een angel
in deze tegemoetkomende houding een voorbehoud gesteld was ten behoeve van den
dienst der waarheid. Want niet omdat het mogelijk zou zijn, maar om de discussie
te vergemakkelijken verklaart de schrijver het standpunt van zijnen tegenstander te
willen innemen. Dit is de diepe buiging, die wordt gemaakt vóór een verschrikkelijk
tournooi.
Wij herinneren ons uit de geschriften van Mr. de Savornin Lohman een passage,
waar hij het uitspreekt dat zijn tegenstanders, de Sociaal-demokraten, het juist inzien,
dat zij zus en zoo handelen, omdat h u n n e idealen daardoor worden verwezenlijkt.
Is op scherper manier de tegenstander te ironiseeren, wanneer later blijkt, dat de
schrijver die idealen in den grond verkeerd acht?
Verklaarden wij tot dusver des schrijvers ironie in verband met zijn seigneurale
levenshouding, die den tegenstander aanvangt te geven wat hem toekomt, thans moge
die ironie beschouwd worden in verband met zijn temperament. Indien wij opmerkten,
dat er altijd een zekere bedaardheid en Hollandsche nuchterheid is waar te nemen in
Lohmans stijl, dan komt die opmerking niet in tegenspraak met de algemeen-bekende
heftigheid, welke zoo vaak momenten in het staatkundig leven van Mr. de Savornin
Lohman heeft gemarkeerd. Ook in zijn geschreven stijl is die heftigheid te ontdekken,
maar ze verschijnt niet als een voortdurende, ondergronds bruischende stroom, maar
als plotselinge verontwaardiging om de ontdekking van een met zijn rechts- of
waarheidsgevoel in strijd komend feit. Die heftigheid komt op uit een k a r a k t e r ,
niet uit een kunstenaarsnatuur. Er is n i m m e r fictie in de Savornin Lohmans
sentiment. Zijn hartstocht ontstaat uit de botsing van een objectief verschijnsel met
des schrijvers overtuiging of waarheidsinstinct, indien die h a r t s t o c h t zijne
overtuiging en daden gestuwd had, zou hij nooit de Rechtvaardige zijn genoemd.
In geschrifte komt die heftigheid tot uiting in eene ongewone verlevendiging van
het betoog, dat ook bij des schrijvers meest gespannen verontwaardiging, nimmer
hekelt, altijd de onaantastbaarheid zoekt van het objectief-klaarblijkelijke. Op blz.
28 en 29 van: ‘Naar de Kerk of naar het Evangelie’ komt eene bestrijding voor van
hen die in de Kerk
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de zuivere leer willen handhaven door kerkelijke straffen. Met de enkele toevoeging:
‘Ziehier een voorbeeld van toepassing van die leer,’ vermeldt hij een besluit van den
Gereformeerden Kerkeraad van Wilnis, die een gemeentelid excommuniceerde omdat
hij naar een Hervormd predikant was gaan luisteren. De ‘Heraut’ had den Heer
Lohman beschuldigd van een door en door onware voorstelling die hij naar aanleiding
van dit geval zou hebben gegeven, omtrent hetgeen in leidende Gereformeerde
kringen gedacht werd. En nu reageert de Savornin Lohman: ‘Deze betichting zelve
is door en door onwaar. Ik heb, zelf behoorende tot de Gereformeerde Kerk te
's-Gravenhage, waarvoor ik mij niet schaam, geen valsche voorstelling gegeven van
het leven dier kerken, maar iets geheel anders gedaan; ik heb betwist dat de artt. 28
en 29 onzer geloofsbelijdenis overeenkomstig het Evangelie zijn, en, om duidelijk
ook aan den meest onverschillige, te doen zien, w à t d i e a r t i k e l e n z e l v e
i n h o u d e n , heb ik een voorbeeld van toepassing van die leer aangehaald. Niet eene
meening van leidende personen, maar d e d a a d v a n e e n G e r e f . K e r k e r a a d .
Wat in Geref. kringen “de leidende gedachten” zijn, wat dr. A. Kuyper, dr. H.H.
Kuyper enz, denken, is in dit betoog volmaakt onverschillig, daar in de Geref, Kerken
de “meeningen” van hen die afwijken van de Belijdenis geen rechtskracht hebben,
't Zal mij intusschen verheugen dat op initiatief der leiders de belijdenis ook op dit
punt - evenals vroeger art. 36 - gewijzigd wordt. Doch 't is nog niet geschied.’
Wat bespeuren wij hier? De schrijver identificeert zijn persoon met zijn overtuiging
(hij is óók lid der Geref. Kerk, waarvoor hij zich niet schaamt). Hij, die altijd den
eigen persoon op den achtergrond houdt, s t e l t zijn persoon. Maar in deze heftige
passage is dat stellen van de persoonlijkheid een o f f e r aan de overtuiging. Hij staat
als het ware met zijn persoon voor de overtuiging in. Intusschen stelt hij weder
onmiddellijk het feit en b e t o o g t hij met grootere activiteit. Aan het slot ('t is nog
niet geschied) bijt hij den tegenstander af. Deze voorname, die op andere momenten,
het saluut voor den tegenstander maakt, treedt hier met hem in dadelijk contact. De
heftigheid van Lohman is altijd een o v e r t u i g i n g s - h e f t i g h e i d , die heendringt
door de koelte van het betoog.
Deze uitweiding was noodzakelijk, om schijnbare tegenstellingen te verklaren, thans willen wij nader des schrijvers ironie onderzoeken in betrekking tot de
objectiveerende zijde van zijn temperament. Alleen bij uiterste verontwaardiging
schiet hij woedend naar voren, maar tot het laatste bewaart hij de hoffelijkheid. ‘Met
den besten wil kan ik in de Schrift niets vinden, dat ons het bijeenhhjven op grond
van een door de menschen vastgestelde formuleering der heilswaarden h o o g e r
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doet stellen dan de zorg voor het zieleheil onzer mede-christenen,’ zoo roept hij uit
op blz. 27 van ‘Naar de Kerk of naar het Evangelie.’
Wij zien den schrijver tot het uiterste bereid tot aanvaarding van de stelling des
tegenstanders, maar: het voortdurende onderzoek verzet zich er tegen. Het onderzoek,
de documenteerende werkzaamheid vormt zoozeer een essentieel bestanddeel van
zijn onderbewustzijn, dat men op verschillende plaatsen in zijne geschriften in de
formuleering een ‘gevoel van vanzelfsprekendheid’ ontdekt. Plaatsen als: ‘Natuurlijk
begint ons staatkundig leven in onze staatkundige ontwikkeling niet met degrondwet
van 1814’ (blz. 24, ‘Onze Constitutie’) zijn bij de Savornin Lohman niet zeldzaam.
Op deze basis van door de feiten bewezen vanzelfsprekendheid ontwikkelt zich
zijn puntige, maar als argeloos-uitgezegde ironie. Die ironie verschijnt als een
bijna-onschuldige, maar niet voor tegenspraak vatbare qualificatie van hetgeen hij
ziet g e b e u r e n . Uit het hoofdstuk ‘Zelfregeering’ (Verzamelde Opstellen afl. 1
afd. 1 blz. 23) citeeren wij: ‘Maar de burgers of de geregeerden kunnen in vele dier
gevallen zeer wel zelve zich, mits binnen de bij de wet gestelde regels, met het
volbrengen van die taak (het geven van regelen) belasten; d a n z i j n e r m i n d e r
a m b t e n a r e n n o o d i g ’ (cursiveering van ons). De ironie komt hier naar voren
als ‘common sense’, niet als sarcasme, zij is een tusschenwerpsel in het redeneerend
betoog. Van blz. 34 van ‘Onze Constitutie’ citeeren wij: ‘Herhaaldelijk is de proef,
men mag zeggen een eerlijke e n n o g a l b e d a a r d e proef genomen om een
constitutie te doen uitgaan van het volk in zijn geheel’ (curs, van ons). Dit is de ironie
van den glimlach, de schrijver heeft er zich niet op geconcentreerd, maar merkt het
in het voorbijgaan op. Vinniger is de ironie bv. op blz. 60 van ‘Onze Constitutie’:
‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap’, ziedaar drie grondstellingen die reeds aan de
instellingen van het volk Israëls ten grondslag gelegen hebben, en nog heilzame
vruchten afwerpen, mits ze niet losgemaakt worden van den grondslag waarop ze
berusten, n.l. den wil, de ordening Gods.’ Hier heeft de ironie een doceerend karakter,
iets als: Kinderen past de beginselen van de Fransche revolutie nu op een behoorlijke
en verstandige wijze toe. Aan het sarcastische grenst de ironie op blz. 34 van ‘Onze
Constitutie’: ‘Steeds was het dan eens een groepje mannen, dan weer een enkel
persoon, die de teugels in handen wist te krijgen, daarbij kwistig de fraaiste beloften
uitstrooiende die nimmer werden vervuld. Dat daarbij telkens gepoogd werd die
deelen des volks, die niet ‘goedgezind’ waren van medewerking uit te sluiten laat
zich misschien op politieke, maar niet op theoretische gronden verdedigen, en bewijst
dat ook hier niets anders plaats had dan een worsteling om het gezag tusschen de
sterksten, en dat het hoogste gezag niet berust bij het
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volk, en ook niet zijn titel ontleent aan eene opdracht van het volk zelf.’
Het opmerkelijke is hier de positiviteit niet alleen van het betoog, maar ook van
de ironie. Het treft, dat de auteur het kwistig ‘rondstrooien der fraaiste beloften’
zonder eenige reserve vermeldt. Indien hij had geschreven, ‘daarbij n a t u u r l i j k
kwistig de fraaiste beloften uitstrooiende,’ dan ware de ironie niet zoo vernietigend
geweest, hadde ze een subjectief-hatelijk karakter gehad. De schrijver is hier zoo
positief omdat hij niet g a a t onderzoeken, maar schrijft over feiten die onderzocht
en vaststaand z i j n . Het is wederom, maar thans op andere wijze aan ons verschijnend,
de eigenschap, dat deze auteur beheerscht wordt door het objectief-principieele.
Tusschen het mozaïek van Lohmans stijl komt telkens het zeer positieve en
onwedersprekelijke naar boven schieten. Zijn stijl is niet a a n g e l e g d op dat
positieve, maar zoodra er in het betoog eene overtuiging bloot komt, worden de
volzinnen opeens korter, ja exclamatief. Dan vindt men plotseling zinnen als op blz.
35 van ‘Onze Constitutie’: ‘Maar èen volk dat nog niet heelemaal dood is laat zich
niet met wapengeweld een gezag, allerminst een buitenlandsch gezag opleggen.’

VI.
De Savornin Lohmans stijl is niet zonder beelding. Groote bijbelkennis en
menigvuldige bijbellectuur, het leven in de spheer der Heilige Schrift, hebben evenals
op Dr. Kuypers stijl, op Lohmans stijl hunnen invloed doen gelden. Maar bij Dr.
Kuyper termineert de gedachte in het beeld, vindt zij er hare oplossing en afronding
in, bij Mr. de Savornin Lohman verschijnt het beeld eerder als gelijkenis. In ‘Onze
Constitutie’, blz. 4 gewaagt de schrijver van de mogelijkheid eener dwaling der
Overheid, terwijl toch, volgens Mr. de Savornin Lohman die Overheid haar oorsprong
vindt in God. ‘Daarbij,’ zoo schrijft hij, ‘kan de mensch, ook de overheid dus, dwalen
en dan moet de menschelijke wet verbeterd, niet echter de goddelijke, onomstootelijke
wet opgeheven worden. Zekere vrijheid van beweging heeft ook het schip dat voor
anker ligt, maar geheel afdrijven kan het nimmer.’
Dit beeld is treffend van duidelijkheid, ontroerend van teederheid. Deze gedachte
is uit het gemoedsleven van den schrijver geweld, niet geboetzeerd door den geest
om een volk te leiden. Maar wellicht is het juist die nederige spontaneïteit, welke
Mr. de Savornin Lohman zulk een diepen invloed heeft geschonken op de ziel van
ons volk.
Het archaïsme is in den stijl van Lohman geen artistiek stijlmiddel, maar een
historisch overblijfsel uit de begin-periode van zijn lang leven,
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toen woorden als: weshalve, mitsdien en overmits, die in het moderne Hollandsche
proza, behoudens hun ironisch gebruik door Frans Coenen, vervallen zijn - nog
werden gebezigd.

GEDEELTE VAN EEN BRIEF, IN DECEMBER 1923 AAN EEN VAN ZIJN KLEINKINDEREN GESCHREVEN; HIJ
WAS TOEN BIJNA BLIND EN SCHREEF OP 'T GEVOEL.

Lohmans stijl is ten eenenmale vrij van opzettelijkheid. Hij heeft schoone, gave
perioden geschreven tusschen zijne zee van annoteerende en polemizeerende
geschriften, hij kan ook strak zijn, maar nimmer werd die strakheid, als bij Dr. Kuyper,
geaccentueerd.
De geleedheid van Lohmans betoogtrant verklaren wij, behalve uit zijne neiging
tot populair-zijn (vaak bezigt hij twee synoniemen naast
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elkander, het eene ter verduidelijking van het andere - ‘maar de burgers of de
regeerden’ - zie citaat boven) uit de volgende uiterlijke omstandigheid. De Savornin
Lohman heeft veel polemisch gewerkt, heeft veel documenteerend gewerkt, omdat
hij aan zijn tegenstanders zoo ruimschoots het woord verleende. Zijn eerbied voor
de menschelijke persoonlijkheid, ‘naar Gods beeld geschapen,’ deed het hem niet
beneden zich achten op de kleinste details in te gaan. Vandaar dat zijn stijlwezen
daarvan de sporen moet dragen. Verder onderkennen wij in dien veel-geleden
betoogtrant onmiskenbaar den invloed van Vinet, zijn lievelingsauteur. Maar vóór
alles nemen wij in Lohmans stijl het praevaleeren van karakter en overtuiging boven
bewust streven naar vormschoonheid waar. En dáárom juist, trilt het proza van de
Savornin Lohman van levende schoonheid, dáár waar de persoonlijkheid door den
redeneertrant heenbreekt, waar de overtuiging hartstochtelijk wordt. Een m e n s c h
verschijnt dan in al zijn ontroering en geloofszekerheid.
Een mensch. Voorwaar, het past ons, aestheten van den modernen tijd, nadenkend
te zijn, wanneer wij ervaren hoe buiten het dogma der vormenschoonheid, een
betoogend denker, een bezig onderzoeker, een staatsman, wien de inhoud eener
overtuiging vóór alles gaat, datgene te aanschouwen geeft, waar wij in ons binnenste
naar hunkeren en wat wij ondanks ons moeizaam streven zoo zelden bereiken.
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Samensmelting,
door C. Tielrooy - de Gruyter.
Ik leef met alle menschen,
Toch ben ik heel alleen;
Ik zeg hun al mijn wenschen:
dan zijn wij allen één.
Ik woon dicht bij hun smarten,
Toch ben ik heel alleen;
Ik neem ze in mijn harte:
Dan zijn wij allen één.
Buigen zij voor het kwade,
Dan val ik heel alleen:
Diep in de duistre paden
der dwaling zijn wij één.
Luidruchtig tikt hun vreugde,
als ik ben heel alleen:
Geen pijn die mij meer heugde,
dan zijn wij allen één.
Ik sterf met alle zielen,
Toch sterf ik heel alleen;
Daar, waar zij nedervielen,
daar zijn wij allen één.
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De daad
door J. Treffers.
NA korten, loodzwaren slaap, een doffe bewusteloosheid, waarin hij was weggezakt
zoodra zij oververmoeide lichaam zich op het bed had uitgestrekt, had de beklemming
van de onherroepelijke gebeurtenis haar greep om Jaap's kinderlijk hart hernomen.
Een oogenblik had hij het gevoel gehad alsof zijn hersens een blok vormden, dat
door zijn ijzeren zwaarte hem zoo lamgeslagen loom maakte, dat hij niet eens meer
wist, wat er toch gebeurd was.
Tot eensklaps de gedachte: ‘moeder is dood’ de compacte massa leed versplinterde
tot een opeenstapeling van schrijnende bijzonderheden. Ja, moeder was dood. Om
half één had de zuster op de deur van zijn kamer geklopt, waar ook vaders bed nu
stond opgeslagen.
Vader, uitgeput, sliep zoo vast, dat hij het kloppen niet eens gehoord had, maar
hij, Jaap, was onmiddellijk bij de deur geweest en had met oogen, groot en donker
van ontzetting, de nuttelooze vraag gedaan: ‘Wat is er, zuster?’
De zuster, onberoerd en kalm, in haar frissche linnen japon en kraakheldere schort,
had alleen maar gezegd:
‘Wilt u meneer even roepen? Het loopt af met mevrouw.’
Vreemd-helder hadden die woorden den vijftienjarigen jongen in de ooren
geklonken en correct had hij geantwoord:
‘Dank u, zuster.’
Waarna hij zich onmiddellijk had geworpen op zijn aangewezen taak: vader roepen
en hem mededeelen, dat moeder stervende was.
Hij voelde een vreemde kalmte in zich, een kracht tot daden, die hem zou stellen
boven alle nervositeit en onbeheerschtheid van anderen. En sterk leefde in hem het
bewustzijn, dat hij vooral vader steunen moest, want dat moeder dat prettig zou
vinden.
Vastberaden knipte hij het licht aan, waardoor vader, al half gewekt door het geluid
der fluisterende stemmen, geheel ontwaakte.
En, niet denkend aan het ongewone van dit teederheidsbetoon, legde Jaap zijn arm
om zijns vaders hals en zei, op overredenden fluistertoon:
‘Vader, u moet opstaan. Het is niet goed met moeder.’
Krampachtig greep vader Jaap bij den arm en hartstochtelijk-wanhopig priemde
hij hem de vraag in de hersens:
‘God, Jaap, is ze dood?’
Toen liet hij den trillenden jongen los, sloeg zich de handen voor het gezicht en
barstte in een loeiend huilen uit.
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Jaap, steeds handelend onder de suggestie van moeders waarschijnlijke goedkeuring,
schonk een glas water in, liet den snikkenden man drinken en trachtte hem te
kalmeeren met zachte, vermanende woorden.
‘Toe nou, vader, wees nou een beetje kalm. Nee, moeder is nog niet dood. Vadertje,
hou je nou een beetje goed. Maak het moeder nou niet moeilijk, vadertje, wees nou
flink. Toe nou, toe nou.’
En, onder het uitspreken van zachte, liefkoozende naampjes, die hem misschien
nog nooit tegenover zijn vader over de lippen waren gekomen, gaf hij hem zijn sokken
en pantoffels aan, hielp hem in zijn kamerjapon en leidde hem toen de kamer uit.
Zorgvuldig, met een angstig-helder oog voor details, knipte hij achter zich de
lichten uit, denkend aan zijn moeders zorgelijk gezicht telken male als de ‘man van
de electriciteit’ kwam.
Beneden stonden Jo en Lena, zijn getrouwde zusters, al in de sterfkamer. En Jaaps
strakke helderheid van geest deed hem hun verschijning zien in een schrille,
onflatteerende duidelijkheid.
Zij droegen beiden losse ochtendjaponnen, waaronder hun pijamas zichtbaar bleven
en Jaaps eerbied voor moeders eenvoud kwam een oogenblik in opstand tegen de
coquetterie van die ‘mannenkleeren’, die hem op deze plaats zeer hinderden.
Maar op het zien van hun witte, bedroefde gezichten, met de kouwelijkroode
neuzen en het slordig bijeengebonden haar, zakte zijn verontwaardiging en trof hem
bovenal hun hulpelooze, overgegeven droefheid, die hen bibberend en schreiend
naar elkander dreef.
Zwijgend knikte Jaap hen toe en zwijgend leidde hij zijn van smart verstomde
vader naar het voeteneinde van het ledikant. Geen oogenblik liet hij hem los, in het
verlangen den stroom van kracht, dien hij door zijn lichaam voelde gaan, geheel ten
dienste te stellen van vader, die straks zoo hopeloos-eenzaam en onttakeld zou
achterblijven.
En toen sloeg hij de oogen op om naar moeder te kijken, gierig op elke
bijzonderheid van haar laatste oogenblikken.
Moeder zat bijna rechtop in bed. Het hoofd hing, als topzwaar, naar voren en de
oogleden waren gesloten. Zij maakte een zwaar snorkend geluid, maar dat was ook
het eenige levende aan haar. Haar heele houding, heel de overgegeven slapheid van
haar lichaam en ledematen, maakten een indruk van levenlooze voosheid, van doode
stof, waaraan de bezielende geest reeds ontbrak.
Niemand sprak in de sterfkamer; alleen het snorken van de stervende en het
huilerige neussnuiten van Jo of Lena verbraken de stilte, De zuster, in haar hinderlijke
onberoerdheid, stond zwijgend aan het hoofdeinde van het bed, de oogen gericht op
de patiente.
‘'t Is bijna gedaan,’ zei ze eindelijk, toen het snorken steeds zwakker werd; en
vragend richtte zij haar oogen op den heer des huizes.
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Maar deze boog het hoofd slechts dieper over den rand van het ledikant en bewoog
zich niet.
Jo en Lena vingen opnieuw aan te snikken en bijna verstoord keek Jaap naar hen
op. In zijn hoofd spookten gedachten aan afscheid nemen en een laatste woord, een
troostwoord voor moeder, dat ze niet hoefde te tobben over wat ze achter liet. Zou
niemand daaraan denken?
Vader kon het niet doen, dat zag hij wel. En in de droefheid van Jo en Lena ontdekte
zijn intuïtie duidelijk het egoïstische, het slechts treuren om eigen verlies.
Toen, zijn wil gespannen tot het uiterste, begaf hij zich met bijna uitdagend
opgeheven hoofd naar de andere zijde van het bed.
Even rilde hij van de slappe vleeschmassa, die zoo weinig gemeen had met zijn
gezonde, opgewekte moeder. Toen overwon hij ook die vrees en kuste haar eerbiedig
op de wang.
‘Dag moeder,’ fluisterde hij.
Meer kon hij niet uitbrengen. En al zijn voorgenomen troostredenen en betuigingen
van liefde bleven onuitgesproken in zijn strak gespannen brein ronddolen.
Nieuwsgierig keken de zusters toe, een oogenblik tranenloos. Maar vader hield
het hoofd gebogen en gestadig drupten de tranen hem uit de oogen.
Langzaam ging Jaap terug naar zijn plaats en zoo, zwijgend, wachtten zij het einde
af. Al spoedig hoorden zij een enkel zwaar, als knorrend geluid, zagen hoe een rilling
de weerlooze gestalte doorhuiverde en toen trad hoorbaar de stilte in. Krampachtig
drukte Jaap vaders arm en met starre, smeekende oogen keek hij de zuster aan, als
iets verwachtend van haar vakkundige kennis.
‘'t Is gedaan,’ zei deze kort, en wendde zich af van het bed.
Luid snikkend vielen Jo en Lena elkander om den hals en hun vooze droefheid
leek Jaap een beleediging voor moeders nagedachtenis.
‘Stil,’ beet hij hun toe, en langzaam den versuften vader voortleidend, voerde hij
hem naar de huiskamer beneden, waar hij hem teeder op den divan legde. Jo en Lena,
hun snikkend verdriet bedwingend onder de suggestie van Jaaps verheven ernst,
waren hem gevolgd en zetten zich aan de tafel.
En vrij snel de gedachten aan de practijk des levens herwinnend, begonnen ze te
praten over telegrammen en advertenties, rouwkaarten en japonnen, zacht sprekend
om vader, die met gesloten oogen lag.
Jaap, steigerend tegen het denkbeeld dat ze dat alles nu en zonder vader zouden
beslissen, raakte zachtjes diens schouder aan en vroeg of hij hun plannen hoorde en
goedkeurde.
Maar zonder belangstelling klonk het vermoeide antwoord:
‘Gaan jullie je gang maar, m'n jongen. Het zal wel goed zijn.’
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Er werd hem ten slotte een lange lijst van werkzaamheden op de schouders gelegd,
die hem onrustig deed verlangen te kunnen beginnen. Maar hij moest wachten tot
den volgenden dag en zoo waren ze dan nu maar naar bed gegaan. Alleen vader was
niet te bewegen zich naar boven te begeven en Jaap had een deken voor hem gehaald
en hem zorgzaam ingestopt.
Op de eerste verdieping had hij niet kunnen nalaten nog even naar moeder te gaan
kijken. Ze lag nu plat in bed, met een zoo vredige uitdrukking op het lieve gezicht
dat hij een brok in z'n keel voelde komen. De zuster, bezig de kamer op te redderen,
vroeg naar linnengoed en kleeren en even ging hij nog terug om Jo te wijzen waar
moeder alle sleutels borg. Toen was hij eindelijk naar boven gegaan met loodzware
beenen en onmiddellijk in slaap gevallen. En nu hij uit die diepe verdooving ontwaakt
was, kwamen één voor één de ontroerende gebeurtenissen pijnlijkhelder te staan
tegen het sombere fond van zijn droefheid.
Hij trachtte zich in te denken hoe het nu zijn zou, als moeder eenmaal begraven
was. Er zou natuurlijk een huishoudster komen; en zijn geëxalteerde naijver op
moeders nagedachtenis zette hem bij voorbaat schrap tegen eventueele veranderingen,
die ‘het vreemde mensch’ in de huishouding zou willen aanbrengen.
En wat zou vader het vreeselijk vinden, zoo'n vreemde in huis, vader die altijd
alles alleen van moeder gedaan wilde hebben en geen gehakt wou eten als moeder
het niet had klaargemaakt!
Hoe moest dat nu allemaal?
Een zware verantwoordelijkheid drukte hem op de jonge borst. Waar het maar
eenigszins kon moest hij, Jaap, moeders plaats innemen, zorgen dat vader zijn verlies
zoo min mogelijk zou gevoelen. O, hij zou zijn voetbalclub en de Zondagsche
uitgangen met de vrinden wel opgeven; ze zouden het wel begrijpen als hij zei dat
dat moest, omdat vader het anders te eenzaam zou hebben.
Of hij zou het heelemaal niet zeggen, zich alleen maar terugtrekken en de
eenzaamheid van een vriendenloos bestaan gewillig lijden, om vader. Moeder
gestorven! Hoe kon het eigenlijk? Hij had nooit aan de mogelijkheid gedacht, dat
moeder eerder zou sterven dan vader, wel het omgekeerde. Dat kwam omdat tusschen
moeder en hem altijd een kameraadschappelijke vertrouwelijkheid bestaan had, waar
vader volkomen buitengesloten was.
Fleurige tafreeltjes van prettige avonden, als vader naar een vergadering was,
doemden in zijn brein op en soms zelfs glimlachte hij bij de herinnering aan een
samen beleefd grapje, aan moeders goedlachschheid als hij vertelde van zijn
schoolavonturen.
Tot plotseling het bloed hem naar de wangen vloog en hij rechtop in bed zat, de
handen in wanhoop om de kloppende slapen geperst.
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Hij zag hun huiskamer, op een avond nog niet zoo heel lang geleden, waar hij, samen
met moeder, haar een bericht uit de krant had voorgelezen over een schijndoode. En
hij zag weer de ontzetting op moeders gezicht, die ze vergeefs onder een
schijnbaar-luchthartig grapje had trachten te verbergen.
‘Als ik dood ben,’ had ze gepoogd te schertsen, ‘zullen jullie dan goed controleeren
of de dokter zich niet vergist?’
‘Wel zeker moeder,’ had hij geantwoord, met een plagerijtje veinzend haar angst
niet op te merken, ‘ik zal een speld nemen en u prikken. Is dat voldoende?’
‘Goed,’ schertste ze voldaan, ‘dus daar kan ik op aan?’
‘Daar kunt u op aan.’
Toen hadden ze het onderwerp laten vallen met een stillen huiver voor het lugubere
van hun boert, waarom slechts hun lippen lachten.
Maar Jaap had terzelfder stond het besluit genomen, deze quasi-luchtig gedane
belofte in te lossen, waartoe hem moeders onmiskenbare angst dringend noopte.
En nu, nu was het zoover. Moest het dan nu gebeuren?
Maar dat zou hij nooit kunnen, dat was een afschuwelijke taak! En bovendien, er
kon toch geen twijfel zijn aan moeders dood! Hij had er toch zelf bij gestaan toen
haar adem al zwakker en zwakker werd en eindelijk ophield. En vader en Jo en Lena
waren er toch ook bij geweest, en de zuster? En de zuster vooral zou zich toch niet
gemakkelijk vergissen bij dergelijke dingen en nooit een doodsoordeel uitspreken,
zoolang ze geen onomstootelijke zekerheid had?
Nee, daar hoefde hij zich heusch niet ongerust over te maken, die contrôle van
hem had geen reden van bestaan.
Maar hij had het moeder toch beloofd? En een belofte verbreken waarvoor niemand
je meer ter verantwoording kon roepen, dat was gemeen.
En was er ooit twijfel bij een geval van schijndood? Neen immers. Iedereen was
altijd absoluut zeker, dat de dood was ingetreden en dan bleek pas later door een
toeval, dat ze zich hadden vergist. En daar was moeder juist zoo bang voor geweest.
Ze had het er al eens meer over gehad, hoe vreeselijk dat moest zijn als je merkte
dat je in de kist gelegd werd en onmachtig zou zijn het te beletten. Vader had het
onderwerp altijd van de baan geschoven, want die vond het griezelig als moeder over
den dood sprak en verweet haar dan, dat ze zulke trieste onderwerpen ter tafel bracht.
En van moeders werkelijke angst had vader niets gezien, of niets willen zien.
Maar daarom juist had Jaap bij zichzelf die gelofte gedaan aan moeders wenschen
in dit opzicht te voldoen. En dat was dan nu ook zijn plicht, daar was geen ontkomen
aan.
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Maar rillend sloeg hij zich de handen voor het gezicht en telkens weer draaide hij de
questie om en om, of er niet ergens een gaatje was, waardoor hij aan die vreeselijke
taak zou kunnen ontsnappen.
Zou hij het vader vragen?
Ach, dat gaf natuurlijk niets. Vader was veel te bang, dacht hij bitter. Altijd
huiverde hij terug voor moeilijkheden, die hij tot nu toe dan ook geregeld op moeder
had overgewenteld. En uit angst zou vader de heele questie ongeldig verklaren en
niet te bewegen zijn er zich mee in te laten.
Jo of Lena? Hij hoorde al den toon van hun stemmen, waarmee ze hem ‘een engen
jongen’ zouden noemen en nooit, nooit zou hij er in slagen hun een idee te geven
van wat feitelijk de questie was. En verder was er eigenlijk niemand. Ja, zijn zwagers,
die zouden natuurlijk komen voor de begrafenis; morgen moest er voor beiden een
telegram weg. Maar eigenlijk waren dat volslagen vreemden voor hem, met wie hij
er zich niet toe zou kunnen bewegen een zoo moeilijke questie te bepraten.
Toen schoot het plotseling als een lichtstraal door zijn hoofd: de dokter!
Ja de dokter, die zou hem kunnen helpen. Morgen ochtend moest hij nog komen
en dan zou hij hem te spreken vragen. En die zou hem wel kunnen gerust stellen. De
jongen loosde een zucht van verlichting en liet het hoofd weer op het kussen vallen.
Het was eigenlijk gemeen zoo te verlangen naar het onomstootelijk bewijs van
moeders dood, maar hij kon er niets aan doen; het zou heusch een opluchting zijn
als hij het wist.
Zoo vroeg als met eenige redelijkheid overeen te brengen was, stond hij op.
Vader had zich van den divan naar een gemakkelijken stoel verplaatst en zat somber
in de gloeiende kolen te staren. Het dienstmeisje, schichtig-zenuwachtig, liep met
wapperende katoenen rokken door de ongezellig-uitziende kamer en zette het ontbijt
klaar.
Op het gezicht van vaders slappe droefheid leefde in Jaap weer sterk het besef op
van zijn verantwoordelijkheid jegens hem.
En met zachte woorden trachtte hij hem te overreden naar boven te gaan, om zich
wat op te knappen. Maar vader reageerde maar zwakjes op dat pogen, tot Jaap, in
kinderlijk-gestrenge termen, hem dwong om op te staan en ze samen de trappen
bestegen. Toen zag Jaap hoe vader, met een huiver en afgewend gelaat, stil voorbij
de deur sloop, waarachter moeder lag.
En terwijl hij hem hielp bij het aankleeden, overdacht hij bitter wat hij aan vader
gehad zou hebben voor die zware taak, die hij zichzelf gesteld had: de controle van
moeders dood.
Vader en zoon ontbeten samen; Jo en Lena waren nog niet op.
En onmiddellijk daarna ging Jaap uit voor het verrichten van al de boodschappen,
die ze den vorigen avond besproken hadden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

121
Op zijn terugweg ontmoette hij de zuster, die blijkens de bagage welke zij bij zich
had, al voor goed vertrokken was. Hij had haar een hard, ongevoelig mensch
gevonden, uitstekend voor de verpleging, maar zonder eenig besef van wat moeders
ziekte en dood voor hen beteekende. Toch, op dit oogenblik, herinnerde hij zich hoe
haar komst een verademing was geweest; hoe zij van de rommelige slaapkamer, waar
moeder in een wanordelijk bed rusteloos had liggen woelen, als bij tooverslag een
frissche ziekenkamer had gemaakt, met zindelijke witte kleedjes; en hoe moeder,
met schoone nachtkleeren aan en twee nette haarvlechten aan weerszijden langs het
gezicht, rustig in het verfrischte bed had gelegen en vredig de oogen had gesloten.
En onder dien indruk stapte hij op haar toe en zei met zijn ernstige kinderlijke
stem, terwijl hij haar de hand reikte:
‘Zuster, ik dank u nog wel voor alles wat u voor moeder hebt gedaan.’
De zuster, niet goed wetend wat aan te vangen met dit wonderlijke kind, dat
gedurende de drie dagen dat ze in zijn ouderlijk huis in functie was geweest, de ziel
van het gezin scheen te zijn, schudde hem de hand en wenschte hem sterkte. En haar
korte zakelijkheid weerhield Jaap er van de vraag te uiten, die hem naar de lippen
drong: of het wel absoluut zeker was, dat moeder dood was, of er geen vergissing
meer mogelijk was.
Schuw en haastig nam hij toen zijn pet af en stapte hij door. Hij verlangde naar
de gesloten kamers, naar de sfeer van verdriet, waar hij zich met al zijn tobberijen
op het oogenblik meer thuis gevoelde dan in de lichte, drukke straten.
Maar thuis wachtte hem een verrassing: de dokter was al geweest. Eigenlijk wist
hij niet of het een teleurstelling of een opluchting voor hem was, dat hij den dokter
nu niet zou kunnen spreken. Want ofschoon het eenige lichtgevende puntje in deze
duistere questie hierdoor plotseling voor hem gedoofd was, begreep hij tegelijkertijd
dat zijn taak, den per slot vrijwel onbekenden man te moeten overtuigen van het
belang der hem voor te stellen contrôle, makkelijker in gedachten werd opgevat dan
ten uitvoer gebracht. Het was er mee als met zooveel dingen, die bij het overdenken
's avonds in bed zoo eenvoudig en als vanzelf sprekend geleken en in het nuchtere
daglicht, tegenover zijn volmaakt argelooze ouders of leeraren, plotseling
onoverkomenlijke bezwaren opleverden.
Wel flitste het nog even door zijn hersens, dat hij naar den dokter toe kon gaan,
hem schrijven kon desnoods, maar op hetzelfde moment vond hij zoo vele en zulke
grondige argumenten uit die een dergelijk plan afkeurenswaardig maakten, dat hij
meteen van alle verdere communicatie met den dokter afzag.
En weer overlegde hij bij zichzelf dat twijfel aan moeders dood, waar
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dokter en zuster en iedereen kalm alle maatregelen voor haar begrafenis hun voortgang
lieten hebben, toch eigenlijk onzin was.
Maar dan drong zich weer met niet te stuiten logica de overweging naar voren,
dat moeders angst juist was voortgekomen uit dat gereedelijk aanvaarden van de
gewone verschijnselen, die toch gebleken waren een enkele maal geen voldoenden
waarborg te bieden.
Maar wat dan?
Hij wist het niet en hij wilde er niet meer aan denken. Wel beredeneerde hij dit
niet voor zichzelf, maar het was niettemin een feit, dat de abnormale activiteit, die
hem plotseling dreef tot het aanpakken van allerlei soms overbodige werkzaamheden
alleen voortsproot uit het verlangen eikegedachte aan dat afgrijselijke, dat moeder
van hem verlangde, te verdrinken in een zee van besognes.
En met onopzettelijke slimheid trachtte hij moeders afkeuring van het verzuimen
van dien eenen moeilijken plicht te bezweren door verdubbeldetoewijding aan vader
en de zusters.
Vader verkeerde nog steeds in een toestand van apathie, die hem, onmachtig tot
eenige handeling, versuft voor zich uit deed staren. En Jaap, instinctief trachtend
hem wat belangstelling te doen gevoelen voorde practijk des levens, raadpleegde
hem over adressen voor kaarten en het wenschelijke van al of niet rouwkleeding, en
bood hem gedienstig zijn elfuursche kopje koffie. Jo en Lena, rillerig nietsdoende
naast de kachel, bespraken met gedempte stemmen de begrafenis en overwogen het
aantal van de benoodigde volgrijtuigen.
Om kwart over elven bracht de dienstbode een groote palmtak binnen, hulde van
één van moeders trouwste vriendinnen.
Jo en Lena, plotseling levendig, namen de smartelijke groet in ontvangst, bekeken
het kaartje, betastten de linten, schatten inwendig de waarde van den tak en gaven
hem toen zwijgend aan Jaap. Vader had slechts even opgekeken, zonder eenige
blijkbare belangstelling voor het binnengebrachte. En toen Jaap hem nu vroeg het
ding boven te brengen, verwachtend dat een bezoek aan moeders sterfbed vader
misschien goed zou doen, strekte deze slechts afwerend de handen uit en verviel
weer in zijn vorige lusteloosheid. Maar dat voelde Jaap als een veronachtzaming van
moeders rechten. Het was stellig niet de bedoeling het ding hier op tafel te laten
liggen, het moest naar boven gebracht worden, naar moeder. Voor haar was het
bestemd en het was hun plicht er voor te zorgen, dat het zijn bestemming bereikte.
Maar niemand scheen lust te hebben zich met die taak te belasten. Vader weigerde
openlijk en Jo en Lena voerden plotseling een zoo geanimeerd gesprek, dat Jaap
duidelijk het falen van een beroep op hun piëteit voorvoelde. En zoo, al zijn eigen
angst en vage verwachtingen moedig
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trachtend weg te slikken, nam hij de palmtak op en ging er mede naar boven, naar
moeders kamer.
Het was hem alsof reeds op het portaal de stilte verschilde van de gewone
dagelijksche rust der dingen. En toen zijn hand bij ongeluk langs een nat koud puntje
van de handdoek bij het fonteintje streek, doorvoer hem een schok van angst, alsof
de dood zelf hem had aangeraakt. Schuw keek hij om zich heen, zich tegelijkertijd
schamend om zijn lafheid.
Toen greep hij den knop van de deur, draaide die zachtjes om, als uit eerbied voor
de doode en trad binnen.
Over de neergelaten lancastergordijnen waren de overgordijnen dichtgetrokken,
zoodat de kamer vrijwel donker was.
Even bleef de jongen staan, huiverig door te dringen in deze mysterieuse duisternis,
die hem geladen leek met onbekende verschrikkingen.
En terwijl hij daar met angstig kloppend hart een oogenblik stond en de stilte
beluisterde, was het hem plotseling als hoorde hij een zucht, een lange, bange zucht,
bijna een kreun, die zich langzaam oploste in de stilte van de sterfkamer.
Als in verweer hief Jaap de hand in de hoogte en trachtte hij zich van de duisternis
der kamer af te sluiten door het gezicht in zijn arm te verbergen. Het hart bonsde
hem in het lichaam en met doffen dreun hoorde hij de korte slagen, als van een ver
verwijderde motor, tegen zijn borstwand slaan.
‘'t Kan niet,’ drong hij zichzelf op, ‘'t kan immers niet! Moeder is dood en er is
niemand in de kamer, 't Kan niet, 't is onmogelijk!’
Toen, met een ruk zich heenzettend over deze verlammende ontzetting liep hij
met waggelende beenen de kamer in, om het ledikant heen en trok, met uit angst
geboren bravour, voor beide ramen de overgordijnen open. De gele vlakken der
Lancaster gordijnen lieten een gelijkmatig licht door, dat hem een oogenblik tot
herademen bracht, onmiddellijk gevolgd door een hernieuwde angst om de zekerheid
die hij nu zou krijgen.
Nog stond hij met het gezicht naar de ramen gekeerd, in puur pogen tot zelfbedrog
talmend met een koord van het gordijn, maar duidelijk wist hij, dat toch eenmaal het
oogenblik zou komen, waarop hij zich moest omkeeren en hij zou kijken, kijken
moeten, naar dat bed, dat vreeselijke bed, waarin moeder lag, dood.... of levend.
‘'t Kan niet,’ trachtte hij zich nog eenmaal gerust te stellen en toen, langzaam,
wendde hij het hoofd om.
Zijn angstige oogen zochten allereerst haar gezicht en Goddank, dat droeg nog
dezelfde vredige uitdrukking van gisteren. De oogen waren gesloten en de lange
wimpers, moeders heimelijke trots, lagen duidelijk zichtbaar op de bleeke wangen.
De lippen glimlachten en vreemd deed de roode mondstreep aan in het overigens
zoo kille, witte gelaat.
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Moed vattend wendde Jaap zich nu geheel om, maar nog kwam hij niet nader tot het
bed. Zijn blik gleed van het gezicht naar den hals, die mager en pezig uitstak boven
de borduursels van de nachtjapon, en toen.... Wijd sperde Jaap de oogen open en in
doodsangst grepen zijn vingers in het gordijn, terwijl de palmtak met een smak zijn
sidderende vingers ontvlood. Het bloed vloog hem naar het gezicht, zijn openstaande
mond snakte naar adem en hijgend keek hij, hoe moeder ademde, onmiskenbaar
ademde, met langzaam op en neergaan van de borst, waardoor zelfs de boven het
laken gevouwen handen duidelijk mededeinden, de beweging volgend.
De jongen slaakte een doffen snik, zich niet durvend bewegen tegenover dit wonder,
dit vreeselijke wonder, dat hem haast geen twijfel liet aan moeders leven en dat hem
toch slechts angst bezorgde, onvermengde angst, zonder een aasje hoop of vreugde.
‘'t Kan niet!’ snakten zijn droge lippen, ‘'t Kan niet! Moeder, geloof me, het is
onmogelijk.’...............................
En plotseling begon hij te huilen, groote brandende tranen, terwijl zijn handen den
knellenden greep in de soepele gordijnstof langzaam ontspanden. Als handelend
onder de suggestie van een vreemden wil deed hij weifelend een stap in de richting
van het bed, toen nog een, en toen lag hij plotseling geknield voor zijn doode moeder.
Met sidderende vingertoppen betastte hij haar handen en bijna met wellust
constateerde hij, dat ze ijskoud waren... Hij bestreek haar gezicht, trachtend het
gevoel van ontwijding in zich terug te dringen dat deze handelwijze, als stond hij
slechts tegenover een voorwerp, onwillekeurig in hem wakker riep.
En dankbaar ervoer hij ook hier de ijzige doodskou, die zich inbrandde in zijn
eigen klamme vingers.
‘'t Kan niet,’ herhaalde hij steeds weer, ‘'t kan niet! 't Is gezichtsbedrog, moeder,
't is gezichtsbedrog! Het kan niet waar zijn!’
Gretig bespiedde hij het gelaat van de doode, hopend op een teeken, een bewijs,
en toch zielsbenauwd de uitdrukking van het gezicht te zien veranderen. Maar moeders
oogen bleven gesloten, de mond behield denzelfden, versteenden glimlach en duidelijk
voelde hij aan zijn handen de koude van haar stijf, bewegingloos lichaam.
Maar sterker dan ooit drong zich nu de overweging op dat dit alles geen bewijs
was van haar dood en dat hij zonder die controle nooit gerust aan haar zou kunnen
denken.
Onontkoombaar voelde hij zich in den greep van die verschrikkelijke
noodzakelijkheid en, overmand door angst en uitputting leunde hij het hoofd tegen
den rand van het ledikant en sloot hij de brandende oogen.
‘Moeder,’ fluisterde hij, ‘moeder, ik zal het doen. Maar als het dan zoo
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is, moeder, als je dan werkelijk nog leeft, zul je dan de oogen opendoen als je de pijn
voelt? Want anders weet ik het nog niet en dan word ik vast en zeker gek!’
Hij opende de oogen en staarde op het doode gelaat. Even was het hem, als trok
de glimlach iets dieper om den rooden mond, ten teeken van instemming.
Toen stond hij op en ging naar moeders toilettafel.
Van het speldenkussen nam hij een groote speld, waarmee hij terugkeerde naar
de doode. Vreemd-helder waren nu weer zijn gedachten, als gisteravond, voor moeders
sterven.
Op welke plaats van moeders lichaam moest hij zijn vreeselijke daad volbrengen?
Op de handen of den hals? Nee, dat zou zichtbaar zijn en dat moest vermeden worden.
Op de beenen of de borst? Nee, dat waren plaatsen op moeders lichaam, waar hij
niet mocht raken.
Op den arm dan? Ja, op den arm, dat was de eenige mogelijkheid. Hij zou de mouw
van de nachtjapon omhoog schuiven en even onder den elleboog zijn daad ten uitvoer
brengen.
Huiverend ontblootte hij den linker-onderarm. Zijn hart bonsde opnieuw zoo
geweldig, dat het hem schier den adem benam en zijn handen trilden vervaarlijk.
Toen, terwijl de tranen hem brandend over de wangen liepen en zijn oogen, groot
van ontzetting, hunkerend moeders gelaat bespiedden, drukte hij de speld diep in het
harde, koude vleesch.
En met een lach als van een waanzinnige zag hij hoe moeders oogen gesloten
bleven en de vredige glimlach niet week van haren mond.
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Narcissus
door André H.M. Peters.
I.
OH....!” riep een der goden, turend over de gouden borstwering van den Olympos,
‘daar danst Narcissus weêr!..’
Naast hem kwamen de nieuwsgierig-groote oogen in een bronsgezicht van den
jongen Ganymedes, in de donkere lijst van zijn polka-krullen; Zeus' lieveling en
opperschenker, om zijn schoonheid opgenomen tot de Goden. Zijn oogen spiedden
omlaag en zochten in het blauwgeglooide land beneden. ‘Daar,’ wees de andere god
weer, en strekte zijn wijsvinger, ‘daar danst Narcissus.’ - ‘Kijk eens,’ zei hij dan, en
een ontroering beefde in zijn stem: ‘Kijk eens wat die jongen dansen kan!’ - en, met
een opzwaai van zijn arm en een stuiven naar binnen toe, de zalen in, riep hij de
goden op ‘Narcissus danst! Narcissus danst!’ Met een rinkel van vallende bekers,
met een opjuichen joelden de goden toe, statig ook en breed, Zeus zelf laat komend
in een weerlicht als een gouden afgod, de bliksemschichten, het teeken zijner macht,
slordig achter zich aanslepend in de luie, slapgezakte handen, en vooraan, guitig en
jolig door zijn leelijkheid, de manke Hephaistos, de smid met den stierennek, die
den zonnewagen had gesmeed en de drievoetige eettafels; altijd hinkend en toch
vroolijk, met stooten en wegduwen vooraan blijvend, om toch niet te laat te zijn, om
toch ook eens te nippen aan dat pleizier, Narcissus te zien dansen in de dalen beneden.
Een donkerwoelige rij van koppen, majestueus en statig en overgroot daarboven,
het rustige, ernstig geplooide voorhoofd van Zeus, Algod en Vader, met een peperigen
zwier van lokken rondom het denkend hoofd. Een donkerwoelige rij, en daarin joelend
en achteloos, gekscherend over elkaars schouder, maar ook ernstig en stil, en
sommigen hun groote godenoogen als een wonder onbewogen naar de aarde, de
goden en godinnen.
Hephaistos, de manke smid, wilde grappen maken; blies zijn wangen op en keek
gewichtig door een groote smaragd de godenrij rond - maar niemand lachte, en
Ganymedes keek woedend op. Zeus wenkte hem dreigend; toen liet hij den smaragd
snel zakken, doodelijk geschrokken, en schoof naar de achterste rijen, hij wilde bijna
uitbreken in tranen, hij wist niet, dat die stoornis zóó pijnlijk was....
En de goden, leunend over de gouden borstwering, tuurden als versteend omlaag,
er vielen tranen over hun donkere gezichten, er was een groote teederheid in die
strakke gezichten - Zeus daarbóven, sloot de
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oogen in een willen van beheersching, zijn ontroering wegknijpend met de lippen,
als in een nijd over aardsche schoonheid, het gesloten gelaat schuin naar boven
geheven, in een dédain....
Klein en sierlijk, een levend beeldje op het tapijt der blauwe-en-zeegroene
aardewindingen beneden, als een popperig wonder bewegend in een
blauwe-en-zeegroene schaal, danste Narcissus.
Heel alleen tegen de kanteelen der bergen rondom, tusschen het zilver der bronnen,
als een levend statuetje, zijn silhouet zettend tegen de blauwe glooiingen als iets teêrs
en duisters, rank en een speelgoed voor de goden, bloeide de dans van Narcissus;
een ebbenhouten beeldje in een kom van blauw en zilver.
Het hoofd hing gebogen op de borst, de armenlijnen daalden en tastten over den
blauwen vloer, het lichaam wiegde in een deemoedig zoeken en gebogen weemoed.
Dan hief zich het hoofd, armen wiekten uit en het bronzen beeldje wipte op in
vreugdesprong, zijn haren sloegen mee de maat, klapten op, klapten neêr - o, die
jongen danst zoo mooi! - in vreugdesprong armen opwaarts en weer omlaaggerukt,
handen schuins door de lucht gehakt; voeten gestrekt en omhoog, voetenval omlaag,
nu zweven enkel, zweven en talmen in zuiver rhythme en regelmaat: hoe die Grieksche
knaap dansen kon! Ganymedes weende en de rij der goden bleef stil.
Toen zeeg het bronzen beeldje beneden neer in den kom van blauw, aan den
zilvervlek van een bron, en rustte uit.
Een vogel wiekte de gouden borstwering voorbij, en toen was de Olymp, het huis
der goden, zonder één gerucht....
Eindelijk, wagend te spreken in de stilte, vleide de godin Hera, met hare fluweelige
stem tot Zeus; ‘Ach, Zeus.... Haal dien jongen hier.... Wij vervelen ons, laat dien
jongen hier dansen..., Niet waar, Zeus?....’
Maar Zeus begreep en zei, kort en stroef: ‘Neen....’.

II.
Half ineengehurkt op het mos aan de bron, glimlachte Narcissus in zijn droomen.
Om hem heen jodelden vogels en vlaagde de wind verliefd door het riet en het
bronwater welde zijn zoetzingend bobbelen omhoog. Soms kraakte het hout en schoot
een satyr in dollen ren door het schaduwdonkre bosch. Er kwamen ook nymphen
voorbij, die zongen met slepende, weeke stemmen en uit het loover gloeiden af en
toe de verbaasde oogen van een faun, Narcissus bespiedend en dan wegsluipend,
voorzichtig, om hem niet te wekken.
Toen hij wakker werd was de middag vol. Hij hief het hoofd, zijn oogen werden
groot en bleven zoeken. Als een hymne ruischte het bosch van
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den wind en de zon danste in den schemer der takken. En het wonder van den klaren
dag greep hem aan; een stem in hem, vreugdevol en dringend, zei: ‘Nu moet je nog
eenmaal dansen.’ De wind, die oprilde in een extase door het teêre groen, had een
vlaag van verrukking in hem geblazen.
Hij hief het gezicht, waaromheen de donkere lokkentrossen hingen, en lachte. Er
was niemand om zijn lach te deelen - de faunen en nymphen hielden zich stil;
Narcissus wilde nooit dansen, wanneer hij hen zag. Dan schrok hij, bloosde als in
schaamte, en liep weg. Nu lachte hij luid als een vreugdedronken god, die den dans
begint. Schalks, afgehakt, oogen ondeugend als een jongen vol streken, het hoofd
links-rechts schokkend in den cadans, handen en armen guitig als plankjes scherend
voor het lichaam uit, als een wolk van vroolijkheid, danste Narcissus. Oh, vroolijkheid,
vroolijkheid! Hij begon te leven in den dans, hij werd als een ode aan de vreugde in
den dans. Het gespierde bronzen naakt rekte zich rhythmisch, lijnen dartelden
rhythmisch door het woud, de dronkenschap der zinnen sloeg de maat meê met zijn
haren, gepeesde dijen spanden zich omhoog, gestrekte voeten vielen omlaag: dan
even stilstaan en luisteren naar het ruischend riet, O, leven als schoonheid, als een
wolk van dans, stoeiend met de rozen, wegzwirrelend op trippende voeten, dansend,
dansend over de donkere aarde beneden, dwarrelen als een sneeuw, als een lachen
over al dat ellendige en leelijke, opstijgend uit den wasem der afgronden: alleen den
hemel zien - wat is verdriet, wat is onrust, wat is mokken en zwoegen? Ik dans er
over weg, ik, Narcissus, wiens schaduw de goden kussen, wiens dansen de wilde
dieren aan zijn voeten vlijt, die een broeder is van zon, maan en wind, ik dans er over
weg! Ik ben vertrouwd met bergen en dalen, zong Narcissus - met bergen en dalen,
zong het na in zijn hoofd,.... en dalen.... - en toen drong er iets als een gemis tot hem
door. Met bergen en dalen, maar met de menschen? Oh, hij wilde zijn vreugde
uitschudden, hij wilde volle handen geven - maar wat baatten hem nymphen en
faunen? Ik ben een mensch onder menschen, zeide Narcissus, een mensch wil ik
liefhebben. Er was een onvervuldheid in zijn vreugde, zoodra hij zijn eenzaamheid
voelde. De afgekapte gebaren waren vloeiend geworden, het lichaam was een wiegen
en statig bewegen, en zijn oogen werden stil en treurig.
Het is de weemoed aller eeuwen, Narcissus, de onvervuldheid van alle komende
geslachten, die haar verlangens uitwiegt in je dans. Schoonheid is eenzaamheid, en
niemand zal je de armen om den hals slaan. Het is je hart, dat spot met je mooiheid
en je dansen, je hart, dat schreit om een ander hart. Zie ons niet zoo aan, Narcissus,
met je bedroefde oogen, mee-wiegend in het klagelijk bewegen van je lichaam en
het heimwee van je verlangende armen. Toen je in droom leefde, was je gelukkig en
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nu zal de werkelijkheid je ten gronde richten. Zie ons niet zoo aan, of onze oogen
zullen verduisteren van tranen.
En hij danste verder, als in een droom, maar het hoofd hing op de borst gezakt, de
knieën beefden naar den grond en de armen tastten naar het andere hart. Hij was
heesch van verlangen, hij had een grooten dorst.
Hij boog zich over de bron en wilde het koele water drinken. Langzaam van den
rand naar hem toerijzend, zag een gezicht, bleek in het blauwe water, hem
onafgebroken aan. In een droom, in een nauwelijks beseffen van het wonder, bijna
verschrikt, bleef het gezicht van Narcissus verbaasd stil. Het witte gezicht beneden
met de verbaasde oogen bleef ook stil.
‘Oh....’, murmelde hij, er kwamen tranen opwellen en hij zag niets meer. ‘Dit is
de Schoonheid’, dacht hij nog, ‘en een mensch....’ Toen voelde hij alles draaien,
verwazen en vergaan. Maar het hout kraakte, nymphen schoten toe, trokken hem
terug, sleepten hem op het mos en riepen: ‘Narcissus, Narcissus, pas op voor de
kunsten der watergodin!’ Ze waarschuwden hem en verdwenen. Hij zat te turen,
bleek, bijna schreiend, als een geplunderd kind. Dan danste hij op, traag en in gedragen
rhythme, met sidderende gebaren en oogen, die wenkten om het gezicht. Hij probeerde
weg te dansen van de bron - maar zijn voeten snelden er naar toe. Dan, doodstil,
school hij weg achter een rotsblok - de nymphen mochten hem niet zien! - en kroop
naar de bron. Hij bukte zich over den rand, beneden bukte het witte gezicht naar hem
toe. Het was volkomen schoon, van een groote reinheid en de oogen waren als
vreemde bloemen. Het lokte hem toe en lachte.
Dan, in een rillen, in een koorts strekte hij verlangend de lippen uit - de welige
lippen van den jongen god beneden stegen spits naar hem toe, de juweelen oogen
zagen hem aan in een grondeloos liefhebben. Hun gezichten waren nu vlak bij elkaar.
Zij sidderden beiden, zij murmelden beiden met flauw-bewogen lippen: Ik heb U
lief.... Toen zegen zij inéén tot een kus.
Er was een opslaan van water, een gil van een knaap in nood, een worstelen in
schuimende kolk - dan werd alles stil....
Toen de nymphen kwamen van hun maaltijd, vonden zij Narcissus niet. In den
hoek van de bron dreef in de schaduw van een beuk een bronzen beeld van groote
schoonheid, - een knaap met vastgesloten oogen en een glimlach om den mond.
God Zeus sloeg de brongodin met blindheid en drie dagen rouwde de Olymp.
En klagend, het witte gezicht gekrabd en bloed sijpelend over dij en knie,
strompelde een nymph door het woud. ‘Ach’, treurde zij, ‘wij hielden toch zoo van
hem, maar hij lette nooit op ons.’ - ‘Ik heb hem niet

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

130
geroepen,’ zei de brongodin. ‘Hij is uit zichzelf tot mij gekomen. Ik heb hem niet
geroepen.’
‘Dat weten wij wel,’ treurden de nymphen. ‘Maar hij had zich zelf ontdekt in Uw
waterspiegel, hij was verliefd op zijn eigen schoonheid.’
‘Wat weet ik daarvan?’ klaagde de brongodin, ‘dat is juist het vreeselijke. Zij
zoeken meestal zich zelf, die liefhebben, en gaan te gronde. En mij slaan de goden
met blindheid....’
‘Ach,’ zeiden de nymphen, ‘wij hadden hem lief, en hij sloeg geen acht op ons....’
En bóven, aan de gouden borstwering van den Olymp, lispelde Ganymedes (zijn
oogen waren vol tranen): ‘Gegroet, Narcissus, schoonste knaap der aarde, dansende
vreugde der aarde....’. Hij sloot de oogen, en uit de slapgezakte handen vielen witte
rozen in den kom van zilver en blauw beneden.
‘Sst!....’ fluisterde hij dan, met wijdgesperde oogen en den vinger voor de lippen:
‘Sst!.... Narcissus is niet dood, maar slaapt....’
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Kroniek.
Boekbespreking.
R.N. Roland Holst, Overpeinzingen van een Bramenzoeker, Arnhem,
Hijman, Stenfert Kroese & van der Zande, 1923.
R.N. Roland Holst, Over Kunst en Kunstenaars, beschouwingen en
herdenkingen, Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1923.
De titels hierboven werden gedrukt in de volgorde waarin ik ook de boeken zelf
gelezen heb. Verstandiger ware het wellicht van mij geweest, deze volgorde om te
keeren. Want men krijgt misschien nog juister beeld van den schrijver dezer beide
bundels, wanneer men éérst zijn sterke, en dikwijls felle, zijn vaste, toch vaak driftige
meeningen over kunst leest, en daarna geniet van zijn rustige, zijn zacht-menschelijke
overpeinzingen: ‘Gelukkig Leed’, de ‘Donkere Ondertonen der Lente’, ‘Het Onweer’,
‘Storm en Stilte’, ‘Hond en Mensch’, enz..... Niet dat in den bundel O v e r K u n s t
e n K u n s t e n a a r s de mild en stil mijmerende, in zachte bewogenheid tot ons
sprekende ‘bramenzoeker’ geheel ontbreken zou. Maar de algemeene indruk, welken
de lectuur van dezen bundel overlaat, is toch wel in de eerste plaats: die van een
artiest, frisch en fier voor zijn heilige overtuigingen strijdend, een kunstenaar, o, zeer
zeker allerminst ontdaan van bezonkenheid en wijsgeerig inzicht - integendeel! doch over wien men zich niettemin, misschien ook juist daarom, nu en dan even
verwondert, wegens zijn heftigheid n.l. of zijn haastigheid, zijn luide stem of zijn
druk gepraat, zijn oratorische vondsten of wendingen, die soms wat onnoodig schijnen.
Het komt misschien wel voornamelijk doordat ik mij, na lezing van den ondertitel:
‘beschouwingen en herdenkingen’, iets stillers had voorgesteld, iets dat genoeg zou
hebben aan een natuurlijk en geleidelijk zich losmaken, een als vanzelf zich uitspreken
van beelden en gedachten, in diepen zelfinkeer gevormd, maar, ondanks mijn toch
volkomen oprechte bewondering voor deze even leerzame als belangwekkende
‘beschouwingen en herdenkingen,’ ben ik mij bewust geworden ze hier en daar een
weinig ál te welsprekend te vinden.
Een verwijt aan den schrijver is dat eigenlijk niet. Het wordt veroorzaakt door zijn
bloedrijk temperament, en hoe zou men iemand ter wereld kunnen verwijten, dat hij
bloedrijk en temperamentvol is? Te prijzen valt integendeel m.i. Roland Holst, daar
hij, ook bij het spreken over dingen die hem prikkelden, ergerden, vertoornden, zoo
vaak zijn drift wist te beheerschen. En vooral daar hij, ondanks die drift, van alle
grofheid vrij blijft, altijd uiterlijk-beheerscht en gedistingeerd, ja bijna altijd voornaam.
Roland Holst is een diepe en fijne geest, iemand van even natuurlijken als
weloverwogen, misschien soms wat al te zeer be-
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wusten en beredeneerden smaak, maar hij is tevens een fel en sterk levende - en houd
zulk een krachtig leven nu maar eens durend onder den duim, doe uw best maar eens,
nooit iets ervan ongecontroleerd te laten ontsnappen! Ook wordt wel vaak, doch
geheel ten onrechte, iemands heftigheid aangewend als een argument tegen zijn
beweringen. Al heeft een diepe en sterke overtuiging geen heftigheid noodig, al zal
zelfs in den regel een vast, maar bedaard uitgesproken meening op den stil en
aandachtig lezende méér indruk maken, het gaat natuurlijk niet aan, geen geloof te
hechten aan iemands innerlijke overtuigdheid omdat de levensvaart, die zijn gansche
persoonlijkheid beweegt, zich ook doet gelden in zijn stijl. Bij Holst is dat ‘doen
gelden’ misschien het duidelijkst waar hij zelf over ‘de zegeningen der stilte’ zulke
juiste en schoone woorden spreekt (Over Kunst blz. 158 en 159). Ik kan het bedoelde
hier niet in zijn geheel aanhalen maar geef als staaltje deze ééne alinea:
‘Gij kent de zegeningen van de stilte in het dagelijksch leven; de de stilte in een
kamer schept haar eigen, zéér bepaalde sfeer, de stilte tusschen twee menschen kan
alleen dàn lang verdragen worden, als in die stilte-sfeer een harmonische
gelijkgestemdheid zweeft. Gij weet, hoe de stilte tusschen u en iemand die u zeer
dierbaar is, het meest waarachtige openbaart, gij weet ook hoe in de stilte de schatten
voor 't hart zich opzamelen, maar gij weet ook hoe de menschen die elkaar niets
wezenlijks te zeggen hebben, bovenal bevreesd zijn voor de stilte en deze door macht
van ratelende woorden verjagen.’
Zie, wat hier gezegd werd acht ik volkomen waar, slechts werd het voor mijn
gevoel wat te dringend en nadrukkelijk gezegd, te luid en te.... welsprekend. ‘Gij
kent - gij weet - maar gij weet ook....’ Holst bemint blijkbaar de oratorische herhaling,
waardoor de vaart zijner beweringen zoo vast in toom gehouden wordt. Maar vaart
blijft het!....
Des te meer verheugt het ons kennis te maken met een anderen kant van Roland
Holst - met den stillen, bijna eenzelvigen buitenman, die, filosofischer, misschien
dan zijn eigen filosofie, zich van de ‘luide tournooien,’ welke om de kunst gaan, niet
heel veel aantrekt, die, liever lui dan luid, veeleer toegeeflijk dan strijdvaardig, geniet
van de natuur, hem aan alle kanten omgevend, en mijmert over de dingen, de immers
mischien wel meest essentieele dingen des beschouwenden levens.
Roland Holst is schilder van zijn ‘stiel’, maar ik waag het te beweren, dat zijn
‘Overpeinzingen van een Bramenzoeker’ tot de beste litteratuur behooren. Welk een
innige dingen staan er in dat kleine boekje, en hoe volkomen beheerscht, volkomen
kompleet - klassiek-harmonisch hier en daar zelfs - zijn ze gezegd. ‘Een Gesprek bij
het Houtvuur over Tolstoi, Dostojewsky en het Harmonium’, valt hier misschien
weer een beetje uit - zijnde toch weer een tikje te polemisch - maar overi-
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gens: hier is lectuur waardoor men uitrust en tot zich zelf komt, terugvindend, in
stille vreugde, allerlei moois en dieps dat in de dagelijksche luidheid niet werd
opgemerkt.
‘Hond en Mensch’ vooral heb ik innig genoten. De lectuur van dit stukje zal
misschien niet voor ieder zoo genotvol blijken; men moet een goeden hond hebben,
of gehad hebben, men moet ook eigenlijk zelf buitenman zijn, en soms een beetje
eenzaam - met of zonder zijn hond - om het geheel te kunnen waardeeren. Maar toch,
het is zoo gansch-en-al en zoo onmiddellijk van het hart uit geschreven, zoo
suggestief, en met de trilling der ontroering nog in den stijl levend, dat het voor
iederen lezer-van-goeden-wille wel iets heel bizonders zijn moet.
Maar het allermooiste vind ik toch, geloof ik, dat eerste stukje (‘Gelukkig Leed’)
en dat laatste (‘De Beeltenis’). Ik zal mij wel wachten hier iets te vertellen van deze
sublieme stukjes. Zij zijn, als zoo menig brokje echte litteratuur, pogingen, o zoo
menschelijke pogingen, om dingen te zéggen, die.... nu eenmaal nooit geheel te
zeggen zijn. Maar in hun onvolmaaktheid zijn zij mij dierbaarder dan menige geheel
geslaagde vertelling b.v. van een algemeen erkend en hooggeschat litterator.
En laat ik met deze ketterij nu maar haastig eindigen - er zou ten slotte al te veel
reden komen te bestaan om, hetgeen in den aanvang van dit stukje over Holst gezegd
werd, tegen mijzelf te richten. Stilte, zonder twijfel, is vaak welsprekender dan
woorden - alleen: voor een schrijver is dat nu juist niet de meest bemoedigende
waarheid.
H.R.

C. en M. Scharten - Antink, De Jeugd van Francesco Campana,
Amsterdam, Maatsch. v. Goede en Goedkoope Lectuur. 1924.
‘Dit is het eerste deel eener trilogie van zeer nauw samenhangende boeken, H e t
l e v e n v a n F r a n c e s c o C a m p a n a , waarvan het tweede deel, D e d u i s t e r e
w a a r h e i d , nog dit jaar verschijnt.’
Aldus de waarschuwing die men vindt tegenover de aanvangspagina van dit boek.
Laat het ons, recensenten, gezegd zijn. Gelijk Jaarsma's ‘Thiss,’ gelijk mijn eigen
‘Mannenleven,’ zoo valt ook dit ‘Leven van Francesco Campana’ niet wezenlijk te
beoordeelen voor het volledig verschenen is. Wachten wij dus af....
Maar intusschen mogen wij er wel een woordje over zeggen. Zoo'n ‘woordje’
behoeft nog geen beoordeeling te zijn. Het leven van Francesco Campana interesseert
mij en het intrigeert mij. De schrijvers die dit ‘leven’ op het getouw zetten - en ons
in dit eerste boekje de jeugd ervan aanschouwelijk en begrijpelijk maakten - hebben
een groot en moeilijk werk ondernomen. Want deze Francesco is een wijsgeerige,
misschien ook een kunstenaars-natuur; jong reeds denkt hij na
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over het wezen, het waarom der dingen; hij verwondert zich over de wreedheid der
natuur, tracht er verklaring voor te vinden, poogt de Godsidee der menschen die hem
omringen overeen te brengen met de wereld die hem omringt - hij bewondert en
huivert, hij mijmert, zoekt en zucht.... Wat dat moet geven als hij ouder wordt? Wij
verlangen naar de volgende deelen, naar den eigenlijken roman van Francesco,
waartoe dit eerste boekje een voorspel vormt. Een ‘Prolog im Himmel.’
Grootvader en Uberto, de twee oude mannen tusschen wie Francesco's jonkheid
ontluikt - de rustig-wijze levensfilosoof en de fantast die leeft op zijn fantasieën wel overdacht zijn zij neergezet naast den jeugdigen droomer, die noch met rustige
wijsheid en levensondervinding, noch met fantasieën genoegen wil nemen. Om van
den dorren pastoor niet te spreken. Maar het meest charmante in deze beminnelijke
roman-inleiding heb ik toch de episode Francesco-Agata gevonden. Het jongetje en
het meisje in hun meest typische, zij het nog zoo ‘poëtische’ verschijning, het jongetje
droomerig, verward, besluiteloos, het meisje leidend, helder, en zeer beslist.
(blz. 91) ‘In een heftige bewogenheid bleef Francesco achter. Werktuigelijk ging
hij het boschpad af. Tweemaal wilde hij terugkeeren. - Ik ben gek, dacht hij, ze was
misschien nog wel buiten gekomen, later... Maar hij liep toch door, alsof hij
gedwongen werd door te loopen. En zijn droomerige verteedering van de vorige
dagen werd een schrijnend verdriet en een grenzenlooze kwellende zoetheid van
gevoel tegelijkertijd.
‘En weer, in den laten zonne-middag, zat hij op de rots achter hun hooischuur,
zijn hoofd bedolven in zijn handen.
‘Dus dat is het,’ zei hij maar stil in zichzelf, ‘dus dat is het....’
Dus dát is het.... Hoeveel malen in zijn leven zal Francesco die woorden nog
zeggen ‘stil in zichzelf’. En wat zal ‘het’ ten slotte blijken.... gewéést te zijn?
H.R.

Johan de Meester, Van haar luister beroofd. Rotterdam, Nijgh en Van
Ditmar's Uitgeversmij., 1923.
Geen boek van bekentenissen, en toch....: een bekentenis?....
Het biechten, overigens, komt mij voor niet in De Meester's natuur te liggen. En
ik bedoel dan ook volstrekt niet met het woord bekentenis naar iets sensationeels of
naar schandaaltjes heen te wijzen.... neen, neen, men versta mij wel. Er staat in dit
boek, omtrent den bruut Guus van Hooren en over het arme wezentje dat door De
Meester met den zoo innig klinkenden echt-hollandschen naam Maartje bedacht
werd, niet meer of niet ander ‘onfatsoenlijks’, dan ons door elken anderen
schrijver-van-nu, die het wel eens over dingen van liefde heeft, zou kunnen zijn
verteld. En misschien staat er omtrent De Meester zelf ook niet meer in, dan wat
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wie hem eenigszins nader kent, reeds wist. Er is hier geen de minste sprake van
‘onthullingen’ omtrent zekere verhoudingen in de liefde, of omtrent het
liefdesverlangen, of omtrent den procreatiedrang-: de schrijver doet ons eenvoudig,
naar schrijversplicht, weten hoe het was, met betrekking tot zijne helden en tot zijn
geval. Hoe de menschen, en hoe de dingen. Het wezenlijkste wezen daarvan. En dit
nu juist (en zoo werd het toch ‘bekentenis’!).... ‘onthuld’ met eene vrijmoedigheid
en openhartigheid, die ons doet zoeken naar een woord, dat wij slechts bij de
Duitschers vinden: ‘Rücksichtslosigkeit.’ Ik ken geen boek van de jongste
nederlandsche literatuur, waarbij het zóó weinig noodig is, tusschen de regels te
lezen. Het sterkste in dit opzicht heeft de Meester wellicht bereikt op bldz. 84
bovenaan, waar hij spreekt van de te groote openhartigheid van zijn held t e r w i j l
d i e l i e g t . Hier is waarlijk èlk bedeksel weggenomen, en is de schrijver bijna
schrijnend openhartig.
Dit nu is een schrijfwijze, die groote gevaren meebrengt - want niet is het
openhartige ook steeds het wezenlijke! - maar het zijn gevaren, waaraan de schrijver
van Va n h a a r l u i s t e r b e r o o f d op natuurlijkerwijs De-Meester-lijke manier
ontkomt. Er treedt voor den aandachtigen lezer, bij De Meester's boeken soms éven
een lichte disharmonie tusschen vorm en inhoud aan den dag; er is soms een
grimmigheid van humor; een taalvulgarisatie, nochtans geenszins consequent
doorgevoerd, (pag. 61 bovenaan), die ik niet altijd voel in overeenstemming te zijn
met den aard van het onderwerp; - - maar toch: wat zègt dit eigenlijk? Want De
Meester heeft het opzettelijk zoo gewild. En het is treffend, juist in die soms even
schrijnende opzettelijke disharmonie ligt nu precies het geheim van de zeer
eigenaardige, sterke stemming van De Meester's werk. De aard van dit werk, zooals
het kruid ontwast aan de aarde, ontspringt als vanzelf en natuurlijk aan de plaats, die
De Meester als publicist inneemt. Ik zie deze dichterlijke natuur, ook vooral met dit
boek, als op een drempel. Drempel tusschen deze twee werelden: het romantische
en het naturalistische. De schrijver van Va n h a a r l u i s t e r b e r o o f d , is
romanticus: hij is tevens naturalist. En wanneer ik naar vergelijkingen zoek met deze
soort plastische woordkunst, dan vind ik in onze literatuur nagenoeg geen
overeenkomstigs, doch kom terecht bij Gautier, en de kunst van Sully Prudhomme....
al blijft er, natuurlijk, toch wezensverschil. Ik heb hooren zeggen, dat men vooral
het begin van dit boek niet gemakkelijk om te lezen vond -: het is bij dezen
woordkunstenaar te begrijpen! Want hier, terstond al in het begin, is harstochtelijke
bewogenheid, uitbreken en uitbarsten van bewogenheid, uitstroomen en over-loopen
van phantasie.... ja ja, van de éérste woorden op de éérste bladzij af.... maar de
schrijver wil dat niet, hij laat het niet toe, hij kan het voor zijn artistiek geweten niet
verantwoorden. De Meester is niet de man
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die in opeenstapeling van woorden, in gedaver van woordklank zich laat gaan, - hij
tracht van den beginne zijne bewogenheid te bedwingen in een strenge vaste vorm.
Zoo worstelt hij b o v e n a l o p d i e e e r s t e p a g i n a ' s , waar gij den hartstocht
ten deele reeds bemeesterd voelt, en slechts nu en dan een dof zuchten verneemt.
Aldus wordt verklaard, het in den aanvang telkens nog onderbreken van het rhythme,
het kortaffe en gesaccadeerde dier aanvangs-pagina's. Ook later voelde ik het soms
nog even. Maar allengs wordt het rhythme vaster; en hier wordt waarlijk, al
voortgaand, bij het diepin kervende van deze schrijvers-natuur, volkomen b e r e i k t .
In De Meester's proza, vaak slangachtig kronkelend als een
serpentine-dans-in-woorden, fluktueert een onvatbaar verglijdend Iets, siddert eene
vibratie, ruischt een onderstroom, waardoor de lezer tot het besef van een waarachtig
leven vol glans en muzikaliteit geraakt.
Va n h a a r l u i s t e r b e r o o f d verdiept voor mij het beeld, dat ik mij van den
romanschrijver De Meester uit vorige boeken gevormd had - en voegt er ook iets
nieuws aan toe. Ook door dit boek word ik weer overtuigd van de scherpe
opmerkingsgave, het diep en zaakkundig ontledende van dit talent; zijn schoone
levensvertwijfelingen en zijn gewonnen deemoed; zijne altijd weelderige, soms even
bizarre phantasie. Maar het nieuwe, waarop ik doelde, is wat ik zou willen noemen:
een grootere mildheid, eene zachte wijsheid, meegekomen met het zachtaan ouder
worden. En het is op deze eigenschap, dat ik vooral den nadruk wilde leggen, omdat
ze mij, voor elk van ons, voorkomt het begeerlijkst goed te wezen. Hier is verstilling.
Dus: dieper, doorzichtiger, opener, klaarder worden. De schrijver zelf spreekt, pagina
14, van ‘de vreedzame lach van den herfst. Weemoedige vriendelijkheid van kalmte,
bij wie zich ouder voelt worden’ - en is daarin geen toenemen van levenswijsheid?
Dat is groote winst voor dezen moderne, wiens wezens-moderniteit, laat ons zeggen
als bij Huysmans, bestaat in eene groote sensitiviteit en een fijn-bezenuwd-wezen.
Alle dingen, zelfs die welke hij echt hollandsch graag in het ootje pleegt te nemen,
ziet hij beladen met de droomen en de visioenen van zijne phantasie, doordrenkt met
associaties, vervuld van stemmingen. Nimmer, zooals Va n h a a r l u i s t e r
b e r o o f d zoo gelukkig en zoo juist van pas bewijst, - nimmer zal De Meester in
het leven der realiteit, slechts zal hij, bij steeds meerder verstilling, in de kunst zijn
hoogste extases beleven.
Ik sprak in het voorbijgaan reeds even over den ook in dit boek voorkomenden
humor. Ook in dien humor is dit laatste boek wel echt De Meester, die mij altijd weer
doet denken aan de op dezen schrijver zoozéér toepasselijke woorden van
Beaumarchais: ‘Je me hâte de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer.’
D.TH.J.
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Emile Bayard, Les Styles, flamand et hollandais; serie: L'art de reconnaître
les styles. Parijs, Librairie Garnier frères.
Bovengenoemd handboek in 't klein behelst vergelijkingen tusschen den Vlaamschen
en den Hollandschen stijl van de late Gothiek tot den modernen tijd, met goed gekozen
afbeeldingen. Het is een aardig boekje, waarin veel te lezen staat, veel bekends wel
is waar, maar 't is vlot geschreven en zonder pretentie origineel te willen zijn; volledig
in de behandeling van het materiaal, misschien hier en daar wat te kort, al te veel
opsomming. Daardoor krijgt de lezer evenwel een goed overzicht van hetgeen bij
elkaar behoort; het doel van het werkje is immers, de stijlen te leeren kennen. Dat
geschiedt het best door groepeering van gegevens en vergelijking der groepen.
Het is altijd curieus een buitenlander over ons land, onze opvattingen, onze kunst
te hooren. Er wordt dan een andere zijde van ons belicht, dan wij gewoon zijn te
zien; het is als een spiegelbeeld, eenigszins verrassend en anders dan men heeft
gedacht. Zoo komt de schrijver verscheiden malen terug op vreemde invloeden, die
onze kunst beheerscht hebben. In de eerste plaats een Indisch-Chincesch-Japansche,
soms spreekt hij ook van een Indo-Chineesch-Byzantijnsch-Moscowitischen stijl,
dien hij vindt in den pagodenvorm der Renaissance torens van raadhuizen en kerken
en in de trap- en puntgevels van de woonhuizen en theetenten. Die torens schijnen
wel de aandacht van de vreemdelingen tot zich te trekken; De Amicis schrijft er in
zijn Olanda ook over als vreemde, kinderachtige bouwwerkjes. Exotische invloed is
er ongetwijfeld in onze kunst geweest, maar minder ingrijpend dan hier wordt
aangegeven, of zouden wij onszelf er ternauwernood van bewust zijn en het
spiegelbeeld in dezen gelijk hebben? In de geschilderde ornamenten der Friesche
meubels en stoffen vindt men Orientaalsche gegevens, maar waar vindt men gekleurde
blinden bezaaid met vogels en bloemen (p. 43); de beschilderde boomen, niet rood,
maar blauw of wit, wijzen meer op oud-hollandsche netheid, dan op oosterschen
kunstzin.
Behalve met den invloed der tropen is er nog rekening te houden met een
Spaanschen invloed (p. 42): den plateresken stijl (p. 52) in de ornamenten van huizen
en kasten; Spaanschis ook het gebruik van gebloemd trijp (p. 160) en leer (p. 206).
Verder is er een Engelsch-Schotsche, een Vlaamsche, een Fransche en een Italiaansche
invloed te bespeuren, de laatste in het vierkante model der grachtenhuizen, die aan
het land van Dante herinneren! (p. 45) Met al die invloeden vraagt men zich af of
Nederland wel iets uit zich zelf heeft gepresteerd. Origineel schijnt het motief van
den tulpenbol (p. 53) in den uivorm van groote en kleine torens. Aan den
Nederlandschen invloed in Engeland onder Willem III wordt echter ook voldoende
aandacht geschonken en terecht wordt er
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op gewezen hoe kort de duur der Nederlandsche Renaissance geweest is.
Moge de behandeling der bouwkunst en schilderkunst in Vlaanderen en Holland
soms te veel uit een opsomming van namen bestaan en de 18e en 19e eeuw veel te
kort zijn behandeld, men vergete niet, dat een klein werk niet alles kan geven en dat
er zoodoende ruimte kwam voor verschillende afdeelingen van het kunstambacht,
waaraan gewoonlijk te weinig aandacht geschonken wordt in verband met de ‘groote’
kunst. Met goede voorbeelden zijn de architectuur binnenshuis, meubels, zilver,
gobelins, glas, ceramiek en kant toegelicht en er is een verband gezocht tusschen de
afbeeldingen van architectuur, schilderkunst en kunstnijverheid. Was de uitgave wat
minder eenvoudig geweest, dan hadden de reproducties beter kunnen worden en zou
men een mooie aanwinst van uitstekend vergelijkingsmateriaal gekregen hebben.
Nu zijn de reproducties alleen een herinnering bij den tekst.
Over het algemeen gaat onze noordelijke belangstelling niet overmatig naar de
Vlaamsche kunst uit en men voelt dat de schrijver in sommige opzichten eveneens
op wat gespannen voet met de onze staat. Hij tracht evenwel zoo objectief mogelijk
te zijn en stort zijn Vlaamsche uitbundigheid in bloemrijke taal over beide landen
gelijkelijk uit. Het is een genoegen waar te nemen met hoeveel zorg hij Vlaamsche
zoowel als Nederlandsche voorbeelden heeft gekozen, welke alle met goede
onderschriften zijn voorzien. Twee kleine vergissingen zijn wel te vergeven: de
zigeunerin van Frans Hals uit het Louvre wordt de bohémienne ‘Hille Bobe’ genoemd,
terwijl deze naam gewoonlijk aan de heks van Haarlem wordt gegeven; het
kofferdeksel van fig. 96 is een deur van een wandkastje (Meubelcatalogus Nederl.
Museum No. 2) en moet in de lengte rechtop gezet worden met het slot links.
Prijzenswaardig is het, dat de schrijver het zilver van Vianen uit het Nederlandsch
Museum in tekst en reproductie vermeldt (fig. 67 en 68) en de molentjes bekers niet
onopgemerkt laat voorbijgaan (fig. 67). Fig. 41 geeft een prachtig voorbeeld van een
Fransche Louis XVI koffiekan, maar de Hollandsche kraantjeskan is ook niet vergeten.
Op fig. 94 is een Louis XV trap afgebeeld en op fig. 34 een Louis XV hek, beide uit
Gent. De prachtige Vlaamsche bahut à deux corps (fig. 79) doet men goed eens met
een eenvoudige, nuchtere Hollandsche kast te vergelijken. Typisch Vlaamsch is het
kunstkastje op fig. 81. Met een kort betoog vestigt de schijver de aandacht op klokken
en op fig. 106 komen de stoven uit het Nederlandsch museum voor den dag.
Het zou zeer de moeite waard zijn, als dit boekje in veler handen kwam, niet alleen
om den inhoud, maar ook om de taal, die zooveel soepeler is dan de onze en minder
leidt tot schoolmeesterachtige didactiek. Voor ons Nederlanders zijn er bovendien
ook nog wel eenige Fransche technische termen te leeren; wie weet b.v. wat ‘frontons
en redans et
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en gradins’ zijn (p. 43); wat is ‘faîte dentelée’ (p. 46) ‘epis’ (p. 53), bretêche (p. 58)?
C.E.

J. Godefroy, Meubelstijlen; serie: Weten en Kunnen; Amsterdam, Mij.
Kosmos.
Dat niet alle handboekjes met denzelfden animo geschreven zijn als dat van Bayard,
is werkelijk jammer; men zou er meer mee bereiken dan met een droge opsomming
van gegevens en eenige nuchtere verklaringen van technische termen. Want deze
boekjes komen vooral in handen van menschen, die hun geest willen verrijken, die
door kunstbeschouwing een tegenwicht zoeken voor de dagelijksche beslommeringen,
of zij worden aan jonge menschen als handboek voor vakkennis gegeven. Zij, die
werkelijk studeeren, hebben aan deze kleine uitgaven niet genoeg en zullen naar
grootere, volledigere werken omzien. Dit werkje is dan ook geschreven voor den
leerling-meubelmaker, zoowel als voor den leek, en de schrijver hoopt, dat de
afbeeldingen lust tot verdere studie op zullen wekken. Of het aan zijn opgave zal
voldoen schijnt twijfelachtig. Zou door dergelijke droge beschouwingen en weinig
aantrekkelijke afbeeldingen de lust de meubelkunst nader te bestudeeren opgewekt
worden? De leek zal zeker de reproducties niet zeer aantrekkelijk vinden, nóch voor
zijn esthetische ontwikkeling, nóch ter bevrediging van zijn historische kennis. Vooral
uit de Oudheid worden reconstructies gegeven, die eenigszins gewaagd lijken, terwijl
men verbaasd is over de verscheidenheid van meubels uit dien tijd, die hier ten
tooneele gevoerd worden en waarvan het onderschrift niet verraadt, waar zij in natura
of afbeelding te vinden zouden zijn. De leerling-meubelmaker zal wegens het verzuim
van opgave der maten weinig voordeel van de reproducties hebben. In esthetischen
zin zal hij er ook niet veel van leeren, daar de afbeeldingen elkaar in den weg staan
en daardoor hun contourlijn en profiel bedorven wordt, (fig. 1, 2, 3, 4, 17, 41); in de
halve bank op fig. 17 zou men de statige Italiaansche cassapanca niet herkennen.
Reproducties naar fotografiën zouden beter geweest zijn, dan overdrukken van
teekeningen; iemand, die niet in zien geschoold is, kan onmogelijk begrip krijgen,
laat staan de schoonheid meevoelen van den Renaissance schoorsteen te Kampen
(fig. 50) of den schoorsteen te Fontainebleau (titelblad); het is zelfs niet mogelijk
deze producten ook maar eenigszins te vergelijken. Van de werkelijk prachtig
gesneden kastpaneelen van fig. 22 ziet men slechts een ongeordend gekriebel, evenmin
komt de forsche lijn van de tafel uit het huis van Rufius te Pompeji, die waarschijnlijk
tot voorbeeld heeft gestrekt voor fig. 5, tot haar recht. Over het algemeen voldoen
de latere teekeningen beter, vooral als zij alleen op een blad staan, al zijn de
ornamenten der meubels nooit duidelijk waar te nemen. Uit den lateren tijd is een
vrij volledig materiaal bij
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elkaar gezocht, wellicht had de schrijver beter gedaan met de late middeleeuwen te
beginnen, omdat de meubelkunst der Oudheid zoo goed als geen verband heeft met
het Westersche meubilair en voor leerlingen in het meubelvak daarom ook niet van
practisch belang is. Er was dan meer plaats voor afbeeldingen overgebleven en deze
waren tevens van volledige onderschriften voorzien, de waarde van het werk zou er
door verhoogd zijn. Er hadden verder afbeeldingen van werktuigen, van
houtverbindingen, van de ontwikkeling van het paneel, van verschillende
profileeringen en ornamenten opgenomen kunnen worden, zoodat men wat dit aangaat
wat meer te hooren had gekregen, dan reeds in den Catalogus der Meubelen van het
Nederlandsch Museum te Amsterdam te lezen staat. Een vergelijking met de
bouwkunst en een duidelijk overzicht van materialen in verschillende tijden en landen,
van kunstcentra en namen van meubelsoorten, gestaafd door goede voorbeelden, zou
zeker gewenscht zijn geweest; voor de Engelsche meubelstijlen zou dit zelfs een
groot nut gehad hebben. Het is niet noodzakelijk, dat een klein handboekje alleen
een herhaling is van wat in grootere boeken te lezen staat, het kan ook den weg wijzen
naar een nieuw gezichtspunt.
Had de schrijver de groote lijn weten te bewaren, dan zou hij geen nadruk gelegd
hebben op het verschil tusschen een Dante- en Savonarola-stoel, die in wezen niet
zooveel verschillen, al is de eene vroeger te dateeren dan de andere, maar het
sideboard, een typisch Engelsch meubel uit de 18e eeuw zou hij niet hebben
overgeslagen. Bij de Duitsche kasten komt alleen de façadekast te voorschijn, nóch
van de Zuid-Duitsche, noch van de Noord-Duitsche is sprake. Er wordt niet op
gewezen, dat de Fransche kast van fig. 22 in een ander centrum is ontstaan dan die
van fig. 23. Nederland tot het middenpunt der meubelkunst te maken in de late
Gothiek, zoodat ‘in Frankrijk de ontwikkeling in Nederland op den voet wordt
gevolgd’ (p. 25) gaat niet aan. Ook vormt de Nederlandsche Renaissance stoel geen
eigen type, want dit gaat immers op een Italiaansch prototope voor alle Renaissance
stoelen terug en waarom zou de wangentafel met Toskaansche zuiltjes dan wel een
Italiaansche afkomst verraden, als er geen algemeene import uit het zuiden had plaats
gehad. Den algemeen aangegeven ontwikkelingsgang te volgen is voor een kort
betoog de beste oplossing.
Mooi Nederlandsch te vragen in een dergelijk handboekje kan wellicht als
pretentieus beschouwd worden; maar waarom moet ons Hollandsche ‘kerfsnee’ in
het ambachtsonderwijs, alsmede in de leerboeken daarvoor, tot Kerbschnitt met of
zonder kapitale k. verbasterd worden. Drukfouten in technische termen moesten niet
voorkomen: ‘wrimbergen en kogels’ in plaats van wimpergen en hogels geeft
verwarringen. ‘Vormenspraak’ en ‘tweedeurige kasten’ zijn geen Nederlandsch;
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‘de pooten waren niet opgevat als dierenfragmenten,’ kan evenmin den toets
doorstaan; inplaats van ‘lambri’ was het beter het woord betimmering of lambriseering
te gebruiken. Voor de eenvoudige lezers was een vertaling van de woorden als
‘chimère’, ‘pietra-dura’, ‘kasten à deux corps’ noodzakelijk geweest. C.E.

Van Rijsselberghe en Verster in den kunsthandel Huinck te Utrecht.
Van den Belgischen Franschman v. Rijsselberghe en van den Hollandschen Hollander
Verster laat de heer Huinck een schilderij zien uit den laatsten tijd, in welke de beste
krachten van beider wezen en kunst culmineeren. Daar deze sterk verschillen, in vele
opzichten tegengesteld zijn, is er ook tegenstelling in het karakter dezer schilderijen:
Kunst van blijheid, licht, gratie het één, van gedegenheid en diepen ernst het ander.
Dat van v. Rijsselberghe is een figuurstuk, dat van Floris Verster een stilleven.
Van Rijsselberghe's schilderij stelt voor: vier jonge meisjes, waarschijnlijk pas het
water ontstegen, zitten in de schaduw van een dennebosch, - het licht plekt slechts
hier en daar op de stammen, boschgrond en lichaamshuid. Bij de meisjes staat tegen
één der boomstammen een jonge vrouw, wier blauwe kleed van den linker schouder
is afgegleden. Bezond strand, blauwe zee, baai met begroeide heuvelen vormen den
lichten achtergrond. Een vrouwenfiguurtje (gekleed) nadert vandaar het bosch.
De meisjes zitten aan de voeten van de jonge vrouw, die op haar neerziet. Haar
jonge schoone lichaam bezit een gratievolle natuurlijkheid en reinheid. De
lichaamsvormen en houdingen staan tot elkaar in harmonisch verband; allereerst
kruiselings als golf en tegengolf: Rechter en linker meisje houden beide de armen
geheven; de rechtsche, jonge, slanke, ter bevestiging van het nauwgedroogde haar
op den kruin; de linksche meer volwassene, om zich een lichten stroohoed op het
hoofd te zetten.
Haar gezicht, nauwlijks zichtbaar tusschen de geheven armen, kleurt. Is het door
weerschijn van het roode kleedje, dat, door de linker hand mede omvat, achter haar
neerhangend de kleurenwaarde van het lichaamsblank verhoogt - of door natuurlijke
schaamte?
Zoo correspondeeren ook de vormen van de voorste, die den schaduwwarmen rug
ons toewendt en die der achterste die, op de linkerhand steunend, zich overbuigt naar
het rechtsche meisje. Aldus komt tevens de samenhang met deze en met de gansche
groep als in kringgolf tot stand, zoodat het geheel een rythmisch samenspel vormt.
Daarbij voegt zich der kleuren samenhang, welke de figuren onderling en met de
omgeving van bosch en zee te zamen bindt. De licht-door-kleurschilder, de luminist
v. Rijssel-
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berghe, die in zijn Visschen-schilderijen reeds toonde door rythme mede schoonheid
te geven, heeft hier het harmonisch verband bereikt. Niet gewild is deze harmonie
doch natuurlijk, zooals ook elk der jonge lichamen natuurlijke gratie en zuiverheid
bezit. In het vrouwelijk Naakt dat v.R. vroeger bij Huinck tentoonstelde (zie repr. in
Elseviers) sprak reeds deze onaantastbare zuiverheid van aanschouwen en beelden,
welke in zoovele geschilderde Naakten van dezen tijd ontbreekt en toch voorwaarde
is tot zuiver genieten van de Schoonheid.
Zoo spreken schoone vormen en kleuren, zuiverheid, rythmisch verband, gratie,
blijheid uit dit schilderij van den Zuid-Franschen Belg, - Noorderling van oorsprong,
maar dien de gloed van het zonnig Zuiden tot Zuiderling maakte in de kunst, ook al
is zijn Belgisch wezen herkenbaar.
Daartegenover is in Verster's Stilleven de geest van het Noorden, van Holland: de
diepe krachten van het oude Holland, zooals ze ondanks vervlakking en schijnvertoon
nog steeds uit enkelen spreekt:
Een bruine aarden kruik (Baardman) staat op een tinnen schotel; een houten spaan
ligt vóór de kruik - een eenvoudig oud-Hollandsch bourgogne-glas staat links terzijde.
Op den voorgrond ligt een kurk. De achtergrond is effen grijs, aan den rechterkant
begrensd door een blauw en groen gordijn. In het donker daarvan ontwaart men flauw
een waterglas. Dat is a l l e s , of liever: Dat is n i e t s ,
Want a l l e s is de geest waarmee het aanschouwd en geschilderd is.
Verster heeft twee jaar er aan gewerkt, werd mij gezegd.
Twee jaar behoeft geen deugd te zijn. Ik denk aan menig glanzend gelikt of bot
gewroet schilderijtje. Twee jaar beteekent alleen iets, wanneer de mensch-schilder
zich verdiepend, eigen werk verdiept, - eigen onvolkomenheden kritiseerend, met
een telkens vernieuwende kracht het onderhanden zijnde werk vernieuwt en verder
brengt.
Dit spreekt uit Verster's stilleven.
Vandaar de kracht en diepe ernst en bezonkenheid, welke tot ons indringt bij de
aanschouwing.
Verster heeft altijd zich vernieuwd door zich te binden: De hartstochtelijke
kleurenuitzegger bond zich door tijdelijk den vorm alleen te vertolken. De in aanleg
uitbundige vermeed de uitbundigheid en zocht soberheid en eenvoud, terwijl hij het
vuur brandende hield en daartusschen telkens weer uitbarstte in gloedvolle
kleurenspraak, om zich dan weer vast te leggen in streng verband, zoo ten slotte
kleurendiepte en vorm-zuiverheid vereenigend.
Ook in dit Stilleven zijn ze één, de beeldend vormende en de in diepe kleur zich
uitende kracht. Geen gemakkelijk spel van licht of flikkeringen op glas en metaal:
de tinnen schotel diep van donkere kleuren, het glas sierloos grijs tegen 't lichter grijs
van den achtergrond, met beperking
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der glanzingen tot de allernoodzakelijkste. De kruik geboetseerd met de rooden,
bruinen, grijzen, tot een massaal lichamelijk ding, vast staand in den schotel, en het
houten spaantje zóó licht rustend op den schotel-rand, dat men het voelt héél licht
hout te zijn. Al deze dingen zijn, geen schijn voor oogenlust, maar als stil-levende
dingen, zooals ook die gewone kurk is, welke juist zoo is, juist daar ligt, waar hij
moet.
Eenvoud, soberheid, concentratie van de levende krachten van een diepen geest
spreken uit dit, met de beste stillevens uit de 17e eeuw vergelijkbaar stilleven.
C.v.H.

A.J. van 't Hoff bij Buffa, Amsterdam.
Het is eenige jaren geleden dat wij hier de aandacht vestigden op A.J. van 't Hoff,
voornamelijk in zijn kwaliteit als etser van oude gebouwen en landschappen. Deze
etsen waren geen a f b e e l d i n g e n van stadsgedeelten, maar eenigszins romantische
fantasieën. Er hing een sfeer van verbeelding rondom die oude kerkmuren, en toch
waren het geen sprookjes-werelden geworden; het was 't mysterieuze van het geval,
door de zwart en wit indeeling, dat dien indruk wekte.
En nu zien wij Van 't Hoff terug als een dierenteekenaar die, in zijn beste werk,
gelukkig diezelfde fantasie behouden heeft.
Hadden wij niets anders van hem gezien dan zijn papegaai, zijn kauw in de sneeuw,
zijn reiger of zijn kaketoe bijv., dan zouden wij zijn knapheid, zijn vaardige
teekenwijze kunnen bewonderen en waardeeren, maar deze eigenschappen, hoe
onontbeerlijk ook, zijn niet voldoende om een werk tot een kunstwerk op te voeren.
Hiertoe is de eigen visie van den kunstenaar noodig, en die treffen wij nu voornamelijk
aan bij zijn visschen, bij zijn aquaria.
Hier laat hij zijn verbeelding gaan en heeft hij voortreffelijke vondsten.
Waar Dijsselhof zulke prachtige dingen van die bassins met visschen en kreeften
gemaakt heeft, en anderen als Van Beek, Van Heukelom, hiervan slechts zwakke
afspiegelingen gaven; daar is het een verrassing in Van 't Hof een jong kunstenaar
te vinden, die de visschen, de rotsen, de riffen weder op een geheel andere wijze
beziet, die door zijn fantasie er een persoonlijk cachet aan weet te geven.
Bij Van 't Hoff zijn de rotsen, waarlangs de visschen glijden, vol geheimzinnigheid,
het zijn spelonken geworden waaruit de groote koppen der zeebewoners gluren.
Het is werk vol fantasie, en daarbij verstaat hij de kunst om met zeer weinig, met
een veegje kleur, met een dóórschijnen van de houtplanken een sterke tegenstelling,
een pittig effect te verkrijgen.
In deze lijn hopen wij meer van Van 't Hoff te zien te krijgen.
R.W.P. Jr.
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W. van Konijnenburg in ‘De zonnebloem’, Den Haag.
Zijn niet de schetsen van een kunstenaar als integreerend deel van zijn oeuvre even
belangrijk als zijne complete werken, zijn ze veelal niet nog belangrijker zelfs, zijnde
documenten van spontane uitingen, en brengen ze niet nader tot het begrip van het
wezen van zijn kunst?
Het is voor 't eerst dat Van Konijnenburg een tentoonstelling van een aantal zijner
schetsen geeft en dit is als een soort confessie van den kunstenaar tegenover de
kunstzinnigen, die geleerd hebben met zijn verbeeldingen te sympathiseeren, er
schoonheid in te vinden. In deze schetsen ligt de openbaring van zijn drang tot
rusteloos zoeken naar steeds nieuwe problemen.
De plaats, welke deze schilder onder de beeldende kunstenaars inneemt, is een
bijzondere. Men zou hem kunnen noemen den virtuosen, genialen académicien. Want
uit zijn werk spreekt een zekerheid, een nooit gestoorde zekerheid, welke gebaseerd
is op zijn volkomen beheerschen van het métier, op zijn verbluffende knapheid.
Er is iets systematisch in zijn werk en toch weet hij't te ontgaan, gevangen te raken
in een technisch systeem; telkens weer schept zijn rijke fantasie nieuwe wegen tot
het verwezenlijken van zijn schoonheidsidealen.
Geeft de zekerheid van zijn nooit falend kunnen aan zijne doorwerkte stukken
veelal iets nuchters, uit zijn schetsen straalt over het algemeen meer overgave ons
tegen. We zien hier het worden zijner producten, zien hem in zijn meest intiemen
arbeid en dit maakt het waardevolle van deze tentoonstelling uit.
J.D.

Peter van der Braken in ‘Pictura’, Den Haag.
Het hier tentoongestelde doet niet sympathiek aan, irriteert zelfs door de aanmatiging,
waarmede het de aandacht wil trekken zonder meer te bieden dan uiterlijk vertoon
in den vorm van inhoudlooze kleureffecten of dimensionale grootte.
Deze uitdrukkingswijze komt niet voort uit een dieper gevoel, dient eer om te
maskeeren dat het er niet is; vandaar dat ze den indruk maakt van gewild sensationeel
te zijn en aan de dingen een zekere grofheid geeft.
Kleur kan op zich zelf een uitdrukkingsmiddel zijn, maar door kleuren in vegen
naast elkaâr te zetten, zóó, dat ze een landschap formeeren of iets anders, is men er
nog niet aan toe met kleur i e t s u i t t e d r u k k e n . Daartoe is noodig de innerlijke
drang, het stellige gevoel met kleur iets te m o e t e n uitdrukken, iets van het
wezenlijke, n i e t van den schijn. En dàt ontbreekt hier,
Bij de teekeningen komt het op hetzelfde neer. Ze zijn er niet om de uitbeelding
van een sentiment, ze zijn er om het geval. Dit geeft er een leegheid aan, welke het
oog vermoeit en het gevoel in opstand brengt.
J.D.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

t.o. 145

PUVIS DE CHAVANNES. PORTRET VAN PRINSES MARIA CANTACUZÈNE.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

145

Puvis de Chavannes, 1824-1924
door R.N. Roland Holst.
Voor mijn vriend A.J. Derkinderen.
VIOLLET le Duc was slechts tien jaar oud toen Pierre Puvis de Chavannes te Lyon
geboren werd.
Ofschoon de schilder en de archeoloog zich van andere uitingsvormen hebben
bediend, zoo mondde de drang van hun hart - hoe vér ook schijnbaar van elkaar
ontsproten - toch uit dáár, waar een nieuwe geestelijke wereld aan den horizon der
erkenning lichtend verscheen.
Hoewel zij door de bijzondere gerichtheid van hun geest vereenzaamd stonden,
toch heeft het leven deze twee groote tijdgenooten nooit tot elkaar gebracht.
Hadden deze twee begenadigde werkers en invloedrijke vóórloopers elkaar tot
steun kunnen zijn, zoo zij elkaar gevonden en begrepen hadden? Voor beiden immers
was het de architectonische gedachte, niet in de beperkt-vakkundige, maar in de
ruime, meer wijsgeerige beteekenis van het woord, die hun geest vervulde, die de
richting van hun ontwikkeling bepaalde, en die aan hun veelzijdigen en zoo
beteekenisvollen arbeid dat bijzonder karakter verleend heeft, waardoor hun uitingen
sterk zich onderscheidden van de lyrische vervoeringen hunner tijdgenooten.
Wij, die hun arbeid pas leerden kennen en eerst rijp genoeg waren om ons in hun
opvattingen te verdiepen, toen hun tijd van arbeiden verstreken was, wij stellen ons
deze vraag - die eerder als een vorm van dankbare herdenking, dan als een nuttelooze
weetgierigheid te beschouwen is - en wikkend het antwoord, erkennend ook het
diepgaand verschil in aesthetische voorkeur dat hen scheidde, verdiepen wij ons des
ondanks in mogelijkheden, die echter nooit tot werkelijkheid zijn geworden.
Wat had, zoo mijmeren wij, bereikt kunnen worden, wanneer het elegisch, zoo
natuurlijk het leven herscheppend talent van Puvis de Chavannes, architectonische
vóórlichting en theoretischen steun had gevonden bij den ander, die zoo diep in de
schatkamers-vol-wijsheid van een groot architectonisch verleden was doorgedrongen?
De daar gevonden waarden vermocht Viollet le Duc wel te tillen tot waar zij het
levend begrip verrijkten, doch niet was hij zelf in staat zijn groote kennis te
herscheppen tot nieuwe, tot levenwekkende daden. - Terwijl Puvis de Chavannes,
de monumentaliteit, waarnaar zijn hart uitging, naar ik meen, al te uitsluitend van
de schilderkundige zijde benaderd heeft, de architectuur wel als doel, maar
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haar niet als uitgangspunt tevens aanvaardend. Zoo hun arbeidsveld gescheiden bleef
en hun levenswegen zich nimmer hebben gekruist, toch blijft hun beider werk
richting-gevend. Zij zijn als twee vér-vooruitgeschoven lichtbakens, waar vóórbij
de architectonische gedachte van uit de duisternis dier tijden haar koers zette naar
de nieuwe landen vol beloften, waarvan wij het verloop der kustlijn thans zooveel
helderder voor ons zien.
Viollet le Duc heeft door zijn doordringend begrip van het waarom der
bouwkundige vormen en van de ambachtelijke werkmethoden der middeleeuwsche
bouwkunst, een grootsch maar in diepste wezen door latere geslachten onbegrepen
en daardoor van hen vervreemd architectonisch verleden weer voor den geest
toegankelijk en voor onze daden tot steun gemaakt. Maar hij heeft bovendien alle
warm-menschelijke drijfveeren en de wijsheid der toenmaals geldende
werkverhoudingen ervan geopenbaard. De doffe, soms bijna vijandige stilte die de
zoo innige middeleeuwsche bouwkunst in de daarop volgende eeuwen omgaf, hij
heeft haar doorbroken, want hij was het die zijn tijdgenooten weer leerde de schoone
stijging van den wil en de verhevenheid der gedachte te verstaan die de vormen dezer
bouwkunst bezielen.
Zoo het ons vaak schijnt of de kennis en de gemoedswarmte van de wakkere
bouwers van weleer een deel van onze eigen erkenning zijn geworden, dan danken
wij dit aan zijn verklarende liefde, die de vervreemding vermocht op te heffen tusschen
het weldadig zinrijk ambachtelijk leven van weleer, en ons.
Hij heeft Frankrijks roem, haar gothische kathedralen, aan het hart zelf van het
Fransche volk teruggeven, en wanneer wij thans bewonderend en droomverloren
dwalen in en rond de grootsche middeleeuwsche bouwwerken, dan kunnen wij dank
zij Viollet le Duc ons in de rappe en bekwame bouwers, de onbezorgde gildebroeders
verplaatsen, die zóó bezonnen, zóó ervaren en zóó toegewijd die rijk-bloeiende wereld
van schoonen en zinrijken arbeid tot stand hebben gebracht. Soms wordt ons dan die
wereld zóó gemeenzaam, dat wij verwachten nog het opwekkend gezang te zullen
hooren uitklinken boven het regelmatig geklik-klak der bedrijvige werktuigen,
waarmede al die rijkheid van vormen tot tastbare schoonheid werd gemaakt.
Viollet le Duc heeft, het wezen van den strijd doorziende en het zegevieren over
de weerstrevende stof erkennend, daarin de schoone drift tot God weer doorschouwd,
hij heeft het waarom der vormen verklaard, en in de methoden en het wijs beleid
heeft hij de vervoering en de vaart van het hart gemeten.
Hij heeft in de bouwwerken van dat grootsch verleden den gloed der scheppende
liefde herkend en tevens het offer, dat deze liefde bracht, ontdekt en verheerlijkt.
Hierdoor wees hij den weg, dien de bouwende liefde heeft te gaan. Daar is geen
werkelijk levende bouwkunst denkbaar,
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die voor dezen koorzang der liefde doof kan zijn. Daar is geen inhoudrijke bouwkunst
mogelijk, die geheel los van dit betooverend verleden zich ontplooien kan. Viollet
heeft dieper dan wie ook zijner tijdgenooten beseft, dat de bouwkunst een ziel heeft
en dat die ziel zich in den bouwkundigen vorm bevrijdt. Die erkenning blijft Viollet
le Due's hoogste roem.
De bezielende éénheid der breede schare van bouwers, die Viollet le Duc door zijn
levend historisch inzicht als een herwonnen ideaal had opgesteld, heeft Puvis de
Chavannes nooit in werkelijkheid gekend.
Daar bestond, toen hij voor zijn schilderingen de architectuur noodig had, geen
levende bouwkunst, zelfs ontbrak het besef, dat een vernieuwing der bouwkunst
mogelijk was.
Nooit heeft hij op den steiger van het groeiend bouwwerk geschilderd, terwijl
onder hem de steenhouwers neuriënd hakten en de heldere klank van klinkers, die
geklopt en gestapeld werden, iederen dag van hooger hoogte klonk.
Hij heeft de monumentale schilderkunst nooit benaderd vanuit het bouwwerk zelf,
hij is niet als één, zij het dan ook uitverkoren ambachtsman opgenomen geworden
in het wakker bedrijf der vereende ambachten. Hij heeft slechts de voltooide en
geheel verkilde muren gevonden van gebouwen, die ontstaan waren in een tijd, toen
ruimten omsloten en steenen gestapeld werden, zonder dat het hoofd en het hart
bevroedden, dat een ziel ook in bouwkundige vormen haar bevrijding bevecht.
Dat zijn kunst geen deel vormde van den bloei der ambachten in het algemeen en
geen verband hield met wat in de andere bouwende deelen tot uitdrukking was
gekomen, dat was het noodlot van den tijd, waarin hij leefde, en dit noodlot bepaalde
onherroepelijk het karakter van zijn kunst.
Zijn concepties zijn in te groote zelfbeslotenheid gerijpt, en in het vereenzaamd
atelier heeft hij steeds zijn voor de gemeenschap gedachte werken uitgevoerd.
Eenmaal in het bouwwerk zelf opgenomen, blijft daardoor zijn nobel werk te
opvallend éénzaam. Hij is de gast, hij is nooit de kameraad van de architectuur, hij
blijft steeds, laten wij er dit dadelijk aan toevoegen, de voorname, de zeer edele gast
van een bovendien meestal karakterlooze architectuur. Maar zelfs in een bouwkundig
werk van hooger geestelijke waarde dan hij ooit te versieren kreeg, zou hij, onder
deze omstandigheden toch altijd gast zijn gebleven.
De éénheid, zooals die in het schoonemiddeleeuwsche bouwwerk bewaard bleef,
ondanks den vormenrijkdom en de vaak groote verscheidenheid van materialen en
technieken, is zeker een van de bewonderenswaardigste eigenschappen dezer uiting
van den menschelijken geest. Die éénheid steunt
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voor een zeer groot deel op het innig verband tusschen het hooger en het lager
ambacht, en het steeds in elkaar overvloeien van beider uitingen. Want dáár waar
het hooger ambacht zich naast het lager ambacht ontplooit, daar zal wat in het hooger
ambacht werd volbracht, vaak reeds in het nederiger ambacht zijn voorbereid en de
deugden, die het hooger ambacht sieren, zullen voorzeker ook in het lager ambacht
reeds aanwezig zijn.
Die samenwerking, die kameraadschap van de elkaar richtende en steunende
ambachten heeft Puvis de Chavannes nooit gekend, de zwaarte van het geheele
probleem, waar hij voor stond, kreeg hij alleen te torsen, daar was geen overwinning
van anderen, die hem kon aanvuren of die hem de taak verlichtte, zoo min als van
zijn arbeid ooit steun verwacht werd - ik bedoel die offerende steun, die hem die het
offer brengt, vaak het meest verrijkt. Zoo wij in de gebouwen, waar wij de sereene schilderingen van Puvis aantreffen,
aan eenig ambacht herinnerd worden, dan hoogstens aan bleeke stucadoors en aan
saaie profil-schavers.
Dat wat de bouwkunst in haar hoogste uitingen vermag, wanneer zij als heerlijke
koorzang ons hart omwoelt, of menschelijk, warm en uitbundig ons omvat, als een
volksfeest dat rondom ons vol verrassende onverwachtheid golft en leeft, dat
vermogen ons te voeren tot in die sfeer, die voor Viollet le Duc, dank zij zijn
indringend begrijpen tot een herleefde werkelijkheid was geworden, die sfeer bestond
niet in de tastbare werkelijkheid, waarmede de scheppende en daadkrachtige Puvis
alleen te maken had.
Ook dit noodlot kon hij niet ontgaan, want ook dit was het noodlot van zijn tijd.
Zijn hoog en edel kunstenaarschap wordt echter door dit feit niet aangetast.
Alle uit de architectuur zelf zich ontwikkelende technische zoowel als spiritueele
voorwaarden, die den kunstenaar wiens geest de monumentaliteit zoekt, vastheid en
zekerheid kunnen geven bij den arbeid, heeft Puvis de Chavannes heel zijn leven als
steun voor zijn kunst ontbeerd.
Geen rijk en bloeiend ambacht overtoog in zijn tijd een levende architectuur die
als cristallisatie was van geest, om deze tastbaar geworden wijsheid zóó te
omkoesteren, dat alle strenge redelijkheid onder dezen bloei schuil ging, en alle
innigheid toch sterk, maar vol ingetogenheid bleef.
Dat Puvis de Chavannes nooit in het groot architectonisch verband gewerkt heeft
daar waar die hoogere éénheid in vervulling is gegaan, laat ons dit toch nooit vergeten,
wanneer wij Puvis' edelen arbeid aanschouwen, want eerst dan wordt het ons duidelijk,
dat zijn hart niet de aesthetische volmaaktheid zocht, maar dat de wiekslag van zijn
begeeren gericht was naar een christelijk ideaal.
‘Christelijk’ niet in de leerstellige noch in de iconografische beteekenis
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van het woord, maar christelijk in den symbolischen zin, ‘christelijk’ hier bedoeld
als antithese van de Renaissancistische geesteshouding, christelijk in de beteekenis
van zich willig dienstbaar stellen, christelijk als kunstenaar ook in zoover, dat hij
van de schoonheid mede de dienstbaarheid eischte, van ‘la féroce Beauté que la Foi
tenait charmée, et menait après soi, docile, attachée par un fil de la Vierge’ (Jacques
Maritain).
Zijn monumentaal gerichte kunst was niet bestemd voor den tempel, zij vloeide
niet voort uit het geloof zelf en werd niet mede gevoerd in die machtige geestelijke
stuwing, die aan de monumentaliteit van vroeger eeuwen haar heerlijke bewogenheid,
haar geestelijke vaart en haar meeslepende kracht had verleend.
Zijn verbeelding, zijn inspiratie kon het voedsel ook niet opzoeken op de
vruchtbare, malsche, eeuwen lang met liefde verzorgde weien van het geloof, die
aan de groote monumentale schilders van vroeger tijden, het heerlijkst en het meest
kruidig geestesvoedsel geboden had.
Ook liggen zijn uitingen niet binnen die gewijde en mystieke sfeer, waar het zwak
begaafden vaak gegund werd tot sublieme hoogten te stijgen en waar de altijd
weldoende dankbaarheid van hen, wier geest door het kunstwerk verrijkt wordt, het
hart van den maker liefdevoller en deemoediger, inplaats van trotscher en eenzamer
maakt. Doch zoo zijn scheppende verbeelding haar vlucht niet kon nemen vanaf de
vaste en hooge gebieden van het geloof, zoo ontweek hij toch alle wankele en
begoochelende, vlug opkomende doch snel verwelkende illusies, die het woelig leven
ons onophoudelijk toevoert. Dáár, waar Puvis de Chavannes de menschen, hun
handelingen en drijfveeren, hun verhouding tot elkaar en hun band tot de natuur het
eenvoudigst en het natuurlijkst zag, daar wist hij, dat zij het dichtst naderden tot het
onvergankelijke, tot het symbolische leven.
Klinken de liederen der visschers, als zij in de avondlijke stilte hun netten uitgooien
in de zee, thans niet zooals zij vroeger klonken, toen nog slechts een houten kruis de
plaats aangaf waar eens de Notre Dame zou verrijzen en waar nu de drift van het
moderne stadsleven raast? En hebben deze liederen niet eeuwen na eeuwen zoo
geklonken boven waterrimpelingen, die vergleden, over de golven die braken, over
de keerende eb en over den wassenden vloed? Wie dien zang verstaat en al luisterend
doof wordt voor het jagen van den tijd, die zal zeker door Puvis' sereene visies
getroost kunnen worden.
In de indrukwekkende reeks van groote werken die hij naliet, heeft hij de
menschheid afgebeeld zooals deze liefheeft, zooals zij arbeidt, zooals zij erkent,
hoopt en aanvaardend wacht en luistert in het stille licht dat geen tijdval kent. In dat
pure licht voltrekken en herhalen zich der menschheid's eenvoudige en on opzichtige
gedragingen. Het lijkt
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een wereld waarin geen leed overzwaar is, maar waar de vreugde ook nooit haar
bezinning verliezen kan. Het schijnt een wereld waarin de tijd nooit opjaagt, maar
waar het besef der tijdelijkheid aan het leven toch dieper zin verleent.
Wanneer wij het beeld van die schoone wereld in ons opnemen en naar het geluk
staren, dat er heerscht, dan schijnt het ons dat deze wereld onbereikbaar vér van ons
af ligt. Maar wellicht komt dat slechts hierdoor, omdat wij er onze eigen gelukkigste
en heerlijkst-doorleefde oogenblikken in herkennen en ze daardoor opnieuw beleven.
Het is een wereld vol sereene gematigdheid, die Puvis de Chavannes beeldde, waarin
het stil aanvaarden van geluk zoowel als van leed, tot een zacht, tot een in aller harten
doorgedrongen wijsheid is geworden.
Er schijnt geen plaats in deze wereld voor wrange ontgoocheling, noch voor de
duistere misdaad, geen donkere wroeging maakt er de trekken van de ouden van
dagen angstig en daardoor het scheiden van deze wereld zwaar. Het geluk in deze
verbeelde wereld schijnt nauwelijks bedreigd, het zou ons modernen daardoor
onwezenlijk kunnen schijnen en onwaar, wanneer wij niet Puvis' diepe liefde voor
de werkelijkheid herkenden in de indringende wijze, waarop hij de menschen in al
hun handelingen heeft afgebeeld. Niet naar het uiterlijk realistisch, maar toch vol
realiteit waar het de innerlijke drijfveeren geldt en de waarachtigheid der handelingen
zelf, zoowel als de natuurgetrouwheid dezer handelingen en zelfs der gebaren. Die
liefde voor de werkelijkheid is het, die aan het verbeeld geluk de overtuigende kracht
der waarachtigheid geeft. Door haar gelooven wij in wat wij aanschouwen en erkennen
vol vreugde, dat dit geluk, - dat even breekbaar schijnt als alle aardsch geluk - door
de figuren die Puvis schiep, behoedzaam, zorgzaam en vol teedere wijding wordt
beleden.
Frankrijk, rijk aan groote landschapschilders als het door de eeuwen heen is
geweest, eert in Puvis de Chavannes - en hoezeer terecht - een van haar allergrootsten.
Hij, die nooit uitspringende karakters heeft gebeeld en die nimmer erop uit was om
treffende types of zeldzame verschijningen een plaats te geven in zijn composities,
hij die het beeld dat hij van de menschheid ontwierp door geen psychologische
uitzonderlijkheid verscheuren liet, hij heeft in den mensch altijd de menschheid
gezien, hij heeft haar met liefderijk medegevoel beschouwd, maar ook met iets van
die bijna hemelsche wijsheid die geen voorkeur kent.
En zooals hij den mensch zag, zoo zag hij ook de natuur.
Hij heeft het land van Frankrijk in zijn groote afwisseling verheerlijkt, de hooge
bergen zoowel als de langgerekte vruchtbare dalen, het land aan de stille zee der
zonnige zuidelijke streken, en ook dáár waar de oceaan dreigend het Noorderland
beukt, hij heeft in zijn werken den vrede laten doorklinken van Frankrijks beboschte
heuvelen met de eenvou-
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dige behuizingen der menschen, hij heeft het vruchtbaar valleienland verheerlijkt en
de klaar spiegelende zoowel als de snel stroomende rivieren van Frankrijk in het
groot en heerlijk beeld van Frankrijks landschap opgenomen. Maar ook als
landschapschilder bleef hij steeds samenvattend, hij heeft een rijk, een gezegend land
uitgebeeld, maar nooit een speciale streek, het landschap blijft bij hem achtergrond,
altijd blijft het begeleidend, maar hoe zeer verklaart en bevestigt het de sfeer, die
zijn menschheidsverbeelding behoeft. Maar hoe sterk bewijst hij door zijn opvatting
ook van dat deel der natuur, de groote en weldadige zuiverheid van zijn elegisch
wezen.
Wie, gevlucht in de natuur, de lente beluistert en zich rekenschap geeft van alle
roepen en ritselingen, die de stilte doorkruisen, het zingen van dichtbij, het kweelen
van ver, de stemmen der groote dieren uit vergelegen weien, het ijle gegons der
onzichtbaar kleinen, die voorbij zeilen op een zucht van den wind, de blijde roep van
hen voor wie de zon vreugde aan den arbeid schenkt, het ritselen van het blad
waardoor de lentewind vaart en den haastigen wiekslag der vogels die in hooge oude
eiken hun nesten bouwen, wie zich van al die geluiden rekenschap geeft, ze volgt en
met het hart benoemt, die weet één geluid toch dat, hoewel geluidloos, al deze
geluiden overstemt, die aan al deze geluiden de innigheid geeft en voor wiens blanken
spiegel zij zich kleurig tooien. Dat is het geluid van de stilte die in alles, die tusschen
alles, die boven alles is.
Zoo is het ook bij groote kunstenaars van het soort, waartoe zeker de nobele Puvis
de Chavannes heeft behoord.
Wie zich verdiept in zijn levenswerk, weet dat - evenals de geluiden door de stilte
worden gedragen - al de schoonheid van zijn grootschen en sereenen arbeid gedragen
wordt door de kracht van zijn milde, tot in haar diepste gronden zuivere en stille
persoonlijkheid.
Het is niet de vraag of zijn kunst voor de latere architectonische muurschilderkunst
een werkelijk aanknoopingspunt bezit. Naar mijn meening bezit zij die niet. Maar
dit raakt alleen zuiver technisch-aesthetische opvattingen, die aan de architectuur
zelf in haar vakkundige beteekenis, aan haar komende ontwikkeling en bijzondere
vormgeving gebonden blijft.
Doch ieder, voor wien het woord ‘m o n u m e n t a l i t e i t ’ een diepere beteekenis
heeft dan als aanduiding alleen van een bijzonderen kunstvorm, ieder voor wien
‘m o n u m e n t a l i t e i t ’ een levenserkenning ja een hoogere levenshouding beteekent,
die zal toestemmen, dat er zeker geen milder monumentale wereld en levensvisie
mogelijk is dan die Puvis de Chavannes in zijn hooggestemde werken heeft beleden.
Al tijden bewaar ik een krantenknipsel, vermeldend dat, ter herdenking
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van zijn honderdsten geboortedag, een monument voor Puvis de Chavannes, door
Desbois gemaakt, op de binnenplaats der Sorbonne zal worden opgericht.
Wanneer ik van monumenten hoor en vooral van monumenten op binnenplaatsen,
dan verheug ik mij bij voorbaat, ter wille van de stadsvogels, die wij allen een goed
hart toedragen, daar zij toch al zooveel vertier te kort komen. Want voor
stadsmusschen bestaat er geloof ik geen heerlijker speelplaats dan het bronzen hoofd
van een beroemd man, het schijnt bijzonder geschikt niet alleen als bruids- en
toiletkamer, maar ook als gelegenheid om lawaaiige ruzies uit te vechten. Wat er
van de pret daarna op den gewijden plek achterblijft spoelt er bij een flinke regenbui
langs de bronzen neus wel met een vaart weer af.
Voor hen die zelfs geen hygiënische voorzorgen meer tegen den roem behoeven
te nemen, lijkt mij deze soort hulde dus geen enkel bezwaar op te leveren, want het
moet zoet zijn te weten, dat men ook na zijn dood vreugde aan den dieren geeft.
Doch wanneer ik overdenk, wat wel het meest waardige monument zou zijn, dat
Frankrijk voor Puvis de Chavannes kon oprichten, dan weet ik een oplossing, die
vele oprechte vereerders van Puvis' kunst een diepere bevrediging zou geven dan
welk monument ook, ooit zou kunnen doen.
Het museum te Lyon bezit namelijk van Puvis de Chavannes vier groote
muurdecoraties, één schilderij uit zijn jongere jaren en het onvergelijkelijk schoone
portret van de prinses Cantacuzène, Puvis' vrouw.
Die vier groote muurschilderingen, die boven in den traphal zijn aangebracht,
worden door de banale omringende architectuur en door de plompverloren wijze,
waarop zij daarin zijn aangebracht, zoozeer geschaad, dat zij niet dan met moeite en
met niet terug te dringen gevoelens van wrevel zijn te genieten.
Zijn beroemd werk ‘Le bois sacré’ is, alsof het behangselpapier ware, over de
twee muurvlakten, die rechthoekig op elkaar staan, geplakt, waardoor het geheele
compositair verband wordt verminkt en het monumentaliteitsbesef op de ergerlijkste
wijze wordt beleedigd. Zijn ‘Inspiration Chrétienne’ en het daar tegenover geplaatste
doek ‘Vision antique’ zijn alleen onder een zéér onvoordeeligen gezichtshoek te
bezien, terwijl de poëtische verbeelding ‘Rhône et Sâone’ genaamd, nooit op
voldoenden afstand bekeken kan worden.
De vier schilderingen zijn ongetwijfeld als composities te groot voor de
wandvlakten, die zij aldus niet versieren maar overwoekeren, terwijl zij daardoor de
uit de architectuur zelf gegroeide afscheiding al te hinderlijk ontberen.
Het geheel maakt daardoor den indruk van een te kleine ruimte, die
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met veel te groote schilderijen is volgehangen. Nergens wreekt zich sterker dan daar
te Lyon de fout, om in het atelier, inplaats van in de te versieren ruimte zelf, het werk
uit te voeren.
Nergens sterker dan te Lyon beseffen wij, hoe zwak georiënteerd in het midden
van de XIXe eeuw de tocht naar de monumentaliteit begonnen werd. Staande
tegenover Puvis de Chavannes' muurschilderingen, erkennen wij de grootheid van
zijn heerlijk kunstenaarschap en de hoogheid van zijn bedoeling, maar onmogelijk
is het, niet tevens te erkennen, hoe noodlottig in deze edele kunstwerken de breuk
met de bouwkundige traditie zich openbaart.
De gemaroufleerde schilderingen van Puvis in het museum te Amiens, zijn, toen
deze stad onder het vuur lag van de Duitsche kanonnen, haastig van de muren
losgewerkt en naar mij verzekerd werd, niet zonder dat zij door die bewerking ernstig
hebben geleden.
Maar wat dáár, onder dramatische en dreigende omstandigheden overhaast moest
gebeuren, zou nu in Lyon, met overleg, met groote zorg en daardoor zonder gevaar
voor de kunstwerken kunnen bewerkstelligd worden. Daar zal niet één bewonderaar
van Puvis' kunst zijn, die vol zou willen houden dat er eenig geestelijk verband is
tusschen deze vier groote en schoone decoratieve werken van Puvis en de architectuur
te midden waarvan zij nu zijn te zien.
Zij zouden in een uitsluitend naar hun afmetingen gecomponeerde ruimte eerst
geheel tot hun recht kunnen komen. Het zou ongetwijfeld een zéér sobere, een zéér
stille architectuur moeten zijn, waarin deze werken werden opgenomen, het zou,
meen ik, een blanke en rustige ruimte moeten zijn, blank en rustig als een koorgang,
blank en rustig als Puvis' atelier te Neuilly was, dáár waar hij deze schilderingen
gemaakt heeft.
Maar ik zou mij geen schooner huldiging van een dankbaar nageslacht kunnen
denken dan dat in de plaats waar Puvis is geboren, een afzonderlijk gebouw, voor
deze schilderingen alleen, werd gesticht. Doch dan zou deze ruimte ook uitsluitend
voor deze werken bestemd moeten blijven. Overtuigd ben ik, dat niemand onzer zich
een denkbeeld kan vormen, hoeveel schooner deze indrukwekkende kunstwerken
zouden zijn, hoeveel rustiger en edeler dan wij thans kunnen bevroeden, wanneer zij
in een juist naar hun afmetingen gebouwde en zeer bescheiden architectuur waren
aangebracht, op muren aanmerkelijk grooter dan die te Lyon.
Ik zou mij geen waardiger monument voor Puvis kunnen denken en geen juister
huldiging van Frankrijks zijde, dan in den bouw van dezen eenvoudigen tempel tot
uiting zou komen. Zijn vaderland, dat niet in staat was hem tijdens zijn leven de
muren van een levende architectuur ter versiering te geven, waarop hij recht had en
die hem als monu-
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mentalist tot steun hadden kunnen zijn, laat dit thans de muren bouwen, die tot het
wel begrijpen van zijn nobele werken zoo noodig zijn.
Zou dan, zoo peins ik, deze grootere ruimte toegang kunnen geven tot een kleine
ruimte, niet grooter dan een klein vertrek, waar getemperd licht van boven binnen
valt? In die ruimte zou dan, zoo droom ik, als het heilige der heiligen, geplaatst
moeten worden, geheel alleen, de ontroerende beeltenis, die Puvis heeft geschilderd
van de prinses Catacuzène, de beeltenis van haar, die toen zij stierf, na zijn
levensbegeleidster in de hoogste beteekenis te zijn geweest, hem achter liet, met juist
nog de kracht om de Sainte Geneviève van het Panthéon te Parijs te voltooien, wakend
over de stad, zooals zij, wier verschijning in die schoone schildering bleef bestendigd,
gewaakt had over zijn leven.
Zoo de vier groote decoratieve werken, een andere sfeer, een geheel andere
architectonische distributie eischen dan die, waarin zij nu zijn opgesteld, zoo eischt
dit portret, dit meesterwerk van portretkunst, dat bovendien een van de nobelste
kunstwerken is, die ik ken, de stille afzondering, de onopzichtige eenzaamheid, die
bij een werk van deze geesteshouding past.
Daar zijn beeltenisen van heiligen geschilderd, - althans zoo luiden de verhalen waarvan de zachte blik zondaren bevrijd heeft uit de macht van den wrangen
donker-lokkenden roep, die hun ziel verwoestte.
Maar daar is in de latere eeuwen geen beeltenis geschilderd, als kunstwerk zoo
zedig en van een zoo verheven eenvoud, met een zoo edele diep ontroerende
uitdrukking van niets verwijtende, alles vergevende mildheid, en volmaakte, tot in
haar diepste gronden beleden, maar door smart gelouterde sereniteit. Ik ken geen
profaan kunstwerk vrijer van iedere opzettelijkheid en moedwil en zoo aan alle
zelfbehagen vreemd. Ik ken geen modern kunstwerk zóó doorgloeid van juist die
liefde, die ook de schoonste iconen eens het leven gaf.
Zooals zij tegenover elkaar gestaan hebben, Puvis de Chavannes en Marie
Cantacuzène, toen deze beeltenis ontstond, zóó staren alleen twee zielen elkaar na
op het einde van hun leven, met die volle berusting en met die volkomen innerlijke
beheersching, die alle diepten van het hart reinigt tot den grond.
Daar zou één heilige zijn, zoo meende ik, toen ik voor deze beeltenis stond, die,
zoo hij dit kunstwerk had kunnen zien, zeker liefelijk zou hebben geglimlacht. Want
zoo de deugden, die hij predikte, de deugden van ‘armoede’, ‘kuischheid’ en
‘gehoorzaamheid’ ook in het kunstwerk hun vervulling kunnen vinden, dan zeker
vonden zij hun vervulling in deze verheven en sereene vrouwenbeeltenis, die daardoor
geheven wordt tot in de mystieke sfeer der waarachtige monumentaliteit.
Mei 1924.
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De kunst in Sowjet-Rusland,
door P. Alma.
II
NU ook de Hollander in de gelegenheid werd gesteld om een overzicht van de
ontwikkeling der beeldende kunst in Sowjet-Rusland te krijgen, namelijk op de
‘Eerste Russische Kunsttentoonstelling’ te Amsterdam, gelooven wij goed te doen,
ons vervolg-artikel (zie ‘Elsevier’ Mei 1923) in verband met deze tentoonstelling te
brengen.
Deze tentoonstelling n.l. gaf een overzicht van hetgeen de laatste vijf jaren in
Rusland als atelierwerk en als arbeid der kunstscholen werd gemaakt.
Het was natuurlijk niet mogelijk, om iets van het andere, de meer openbare kunst,
d.w.z. de kunst, die ter gelegenheid van volksfeesten en op theatergebied is gemaakt,
te laten zien.
En daar het werk der jongeren op de tentoonstelling voor een deel als experiment
of laboratoriumwerk moet worden beschouwd, waarvan de resultaten in vormen en
kleuren bij de versieringen der steden en op het gebied der theaterdécors zijn
toegepast, zagen we dus slechts een deel van den geheelen arbeid der Russische
kunstenaars.
Het is noodig, dat wij van de nieuwe kunst-uitingen in Rusland en haar beteekenis
een zoo juist mogelijk beeld geven, daar de Hollandsche kritici, op een enkele
uitzondering na, blijk hebben gegeven, deze niet te begrijpen. Nog altijd blijken de
kritici de kunst als iets op-zich-zelfstaands, als iets zuiver individualistisch te
beschouwen. Het goede recht van deze zienswijze kan, als wij de ontwikkeling der
kunst nagaan, niet langer worden gehandhaafd.
De kunst is niet iets, dat los van de maatschappelijke ontwikkeling, van het
hedendaagsch leven kan staan.
Een blik in het verleden versterkt ons in die overtuiging en bewijst ons, dat deze
opvatting, op de kunstgeschiedenis toegepast, juist blijkt te zijn, De Gothische
Kathedraal met haar e x t a t i s c h karakter is de uitdrukking van het geestelijk leven
en denken der menschheid in de Middeleeuwen. Stel daarnaast de schilderijen van
den 18e eeuwschen Franschen schilder Watteau (en andere schilders uit dien tijd)
met hun a m u s a b e l karakter en gij zult de tegenstelling van het geestelijk en
maatschappelijk leven in deze zoo verschillende tijdperken in haar kunstuitingen
terugvinden.
Al wordt de huidige maatschappij niet door een algemeene kultuur gedragen en
al kan de kunst dus geen reflex daarvan zijn, toch ondergaat
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deze de invloed van den grooten strijd voor maatschappelijken en kultureelen
vooruitgang in deze overgangsperiode.
Willen wij de kunst dus begrijpen dan moeten wij haar in verband met de
hedendaagsche ontwikkeling der menschheid brengen.
Het tijdvak waarin wij leven, kenmerkt zich niet door rust, het geeft geen gelegenheid
voor een stil overpeinzen der individuen. Integendeel, het kenmerkt zich door snelle
verandering, actie en omwenteling. Niet de statiek, maar de dynamiek is het kenmerk
van het hedendaagsche.
De geweldige gebeurtenissen van dezen tijd; de tegenstellingen der ideologiën;
het i n d i v i d u a l i s m e c o n t r a k o l l e c t i v i s m e , dat het sterkst in den strijd
tusschen kapitaal en arbeid tot uiting komt, de reusachtige vlucht der wetenschap,
de vooruitgang der techniek, de groote oorlogen, dit alles moet den werkelijk
l e v e n d e n kunstenaar beïnvloeden. Wie dit alles niet aanschouwt en zich liever in
zijn hoekje terugtrekt, sluit zich van het w e r k e l i j k e leven af.
De ‘levende’ kunstenaar in dezen tijd is niet hij, die in rustig overpeinzen wil
scheppen, doch iemand, die veelal in onrustig zoeken een nieuwen weg tracht te
vinden.
De ‘levende’ kunst moet echter niet verward worden met het snobisme, dat zich
ook veelvuldig in de moderne kunst voordoet en dat zijn succes in de reclame zoekt.
Reizigers in nieuwe woorden en namen, stichters van reclameachtige
kunst-tijdschriften en krantjes, die hun waren aanprijzen bij het sensatie-zuchtige
publiek, vallen buiten onze beschouwing.
Deze uitwassen komen in Rusland gelukkig niet voor en hun succes zou er niet
groot zijn.
Voordat wij over de verschillende kunstgroepen spreken, is het van belang iets van
de toestanden der kunstenaars en de organisatie van het kunstleven mee te deelen.
Van alle kunstenaars zijn het voornamelijk de jongeren geweest, die het meest
actief waren na de revolutiedagen van 1917.
Deze jongere kunstenaars noemt men daar de linker-kunstenaars en ook wel,
eenigszins spottend, futuristen. Het futurisme, zooals wij dat kennen, heeft echter
niets met hun werk te maken.
Dit waren de kunstenaars, die in het eerste revolutiejaar de leidenden waren en
door den Russischen volkskommissaris van kunst Loenatscharsky gesteund werden.
(Dit in tegenstelling met andere landen, waar het doode conservatisme bij de
‘officiéelen’ gepatenteerd schijnt te zijn).
Later hebben zij, om die bevoorrechte plaats te kunnen handhaven, dikwijls moeten
strijden. Maar totnogtoe hebben zij haar weten te handhaven.
Deze verandering van leidende personen bracht natuurlijk een vernieu-
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wing in het geheele kunstleven en in de kunstopvoeding. Er kwam een frissche geest
in de plaats van den duffen, benauwden van vroeger.
Natuurlijk bleef de kritiek niet uit op de linker-kunstenaars, daar zij met de
traditioneele vormen braken en daardoor dikwijls niet verstaanbaar waren voor een
deel der massa. Maar niettegenstaande dat, heeft men hun opgedragen, de steden te
versieren, propaganda-treinen te beschilderen en anderen propagandistischen arbeid
uit te voeren.
Alle beeldende kunstenaars in Rusland zijn vereenigd in hun vakvereeniging: de
‘I.S.O.’. De vakvereeniging gaf ook verschillende boeken en brochures op kunstgebied
uit, niettegenstaande deze uitgave zeer werd bemoeilijkt door het gebrek aan papier
en ander materiaal.
Kunst en opvoeding staan onder leiding van het Volkskommissariaat van
opvoeding, het ‘Narkompros’ genaamd. Aan het hoofd van dit lichaam staat
Loenatscharsky.
Voor de beeldende kunst was de leiding in handen van den schilder D. Sterenberg,
die lang in Parijs had gewoond. Hij was de hoofdorganisator en leider der kunstscholen
en had de opdracht, schilderijen voor den staat aan te koopen. De staat immers moet
den particulier in den aankoop der schilderijen vervangen. Hij erkent iederen
kunstenaar als produceerend arbeider en heeft den plicht, den kunstenaar in staat te
stellen te arbeiden en hem bestaanszekerheid te geven.
Velen denken echter ten onrechte, dat de kunstenaar in de Sowjetstaat een ‘pajok’
(rantsoen) krijgt. Dit is slechts gedeeltelijk waar. De kunstenaar krijgt een ‘pajok’,
wanneer hij leeraar aan een der scholen of academies is, of een staats-opdracht heeft
uit te voeren, maar als ‘vrij’ kunstenaar leeft hij van den aankoop zijner werken door
den Staat.
De opdrachten waren talrijk. Men heeft na de revolutiedagen tal van ontwerpen
en modellen voor standbeelden gemaakt van bekende figuren uit de geschiedenis der
arbeidersbeweging.
Al heeft de kunstenaar nog geen zuiver omlijnde taak gekregen, al is zijn
maatschappelijke taak een voorloopige, voortvloeiend uit een overgangsperiode, zij
staat op een veel hooger plan dan vroeger, doordat er gebroken is met het geliefhebber
van den particulier en de speculatiezucht der handelaars.
De ‘nieuwe economische politiek’ heeft in deze kultureele winst eenige verandering
gebracht; de staat kan momenteel niet zooveel geld voor de subsidieering der kunst
uitgeven, maar in principe volgt zij den eenmaal ingeslagen weg.
De verschillende kunstrichtingen, die wij in het Westen kennen, bestaan ook in
Rusland. De verschillen, die ongetwijfeld bestaan, vinden eensdeels hun oorzaak in
het verschil in ras, anderdeels in de bijzondere
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omstandigheden van ieder land. Vandaar, dat de Europeesche kunstrichtingen in
Rusland weer op een andere manier tot uiting komen dan in het Westen.
Ook daar heeft men zijn impressionisten, waarvan Korowin en Joukowsky de
voornaamsten zijn. Cézannisten: Maschkow, Konchalosky, Lentulow Gerasinof (die
als een uitstekend kunstpaedagoog bekend staat) en Valk, wier werk wel op het
principe van den Franschen schilder Cézanne gebouwd is, maar toch een specifiek
Russisch, of liever Slavisch karakter verworven heeft.
Ook andere richtingen, als kubisme en futurisme, vinden we er vertegenwoordigd,
al zijn de aanhangers van deze richtingen niet zoo talrijk.
Een meer aparte groep vormen de schilders Kandinsky, Chacal, Palmow en Burljuk,
die met den te Amiëns gesneuvelden Duitschen schilder Marc, vroeger het tijdschrift
‘Der blaue Reiter’ uitgaven. Met den schilder Kandinsky zien we in de
kunstgeschiedenis een tijdperk tot zijn einde komen. Kandinsky is de uitgesproken
hyper-individualist. De schilder wil slechts zijn i n d i v i d u e e l e gemoedsaandoening
(van een natuurtafereel bijv.) weergeven. Geen objectiviteit, maar subjectief tot in
het uiterste; een symphonie, een gevoelsrythme in kleur en lijn; de gevoelsaandoening
direct op het doek gebracht zonder afleiding.
Kandinsky sluit een tijdperk af: het tijdperk van het individualisme.
Een aparte figuur onder de moderne Russische kunstenaars is D. Sterenberg en
toch heeft hij verband met andere moderne kunstgroepen, waaraan wij nu verder
onze aandacht zullen schenken. Zijn werk bewijst ons, dat men ook, al beeldt men
de natuur af, niet-naturalistisch kan zijn. Hij componeert zijn stillevens door middel
van factuurcontrasten op zijn vlak, zonder zich aan de driedimensionale wetten der
natuur te storen.
De Suprematisten en Konstructivisten kondigen een nieuw tijdperk aan. Deze twee
kunstrichtingen hebben zich in het bijzonder in Rusland ontwikkeld. De voornaamste
vertegenwoordiger van het Suprematisme is Malewitsch. Tot deze school behooren
ook Lissitsky en talrijke jongere kunstenaars en leerlingen.
Het Suprematisme wil geen voorstelling schilderen. De Suprematisten drukken
op hun schilderijen bewegingen, dynamische krachten, alsook stilstand en ruimte
uit. Zij hebben een zekere verwantschap met het werk van den Hollandschen schilder
Mondriaan, wat betreft de opheffing van het traditioneele schilderij-begrip.
Dit wordt het best gedemonstreerd door het laatste schilderij van Malewitsch dat
hij ‘Wit op Wit’ noemt.
Ook Rodschenko schildert steeds eenvoudiger bewegingen en eindigt met een
egale kleur op zijn doek. Daarna doet hij afstand van het vlak en komt tot het maken
van ruimtelijke konstructies.
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De opheffing van het schilderij is ongetwijfeld een einde, maar het behoeft natuurlijk
niet het einde der kunst te zijn; het is een faze in de ontwikkeling der kunst.
De Konstructivisten zijn verwant aan de Suprematisten. Zij willen ook geen
voorstelling weergeven noch op het vlak, noch in de ruimte. Zij konstrueeren: zij
willen het kunstwerk organisch opbouwen met inachtneming van het materiaal,
waarin zij werken.
Bij de Konstructivisten is het kunstwerk niet voornamelijk op de kleur gebouwd,
zooals bij de groep Malewitsch, maar op het materiaal. Ook deze kunstenaars willen
dynamische krachten uitdrukken. Beide groepen naderen elkander in verschillende
gevallen. In dit verband wijzen wij op het werk van Rodschenko en Lissitsky.
Ook het Konstructivisme heeft naar den aard van den schepper haar verschillende
nuances. Gabo konstrueert koppen en torso's; anderen, als Tatlin, maken zuivere
konstructies.
Deze konstructieve studies, dit soort laboratoriumwerk, zooals we dit ook op de
Russische tentoonstelling te Amsterdan zagen, moeten uitgroeien tot een eenheid
van kunst en techniek.
Het economische leven in Rusland heeft echter nog niet toegelaten, dat
experimenten op dit gebied op groote schaal plaats konden vinden. Toch heeft men
bij de versiering der steden en op het theatergebied reeds belangrijke resultaten
bereikt.
De schilder N. Altmann ontwierp de tooneelen voor een voorstelling van Uriel
Acosta in het Judische theater in Moskou. Dmitriew ontwierp voor het ‘Eerste theater
der Russ. Sowjet Republiek’ de décors voor een stuk van Verhaeren. In beiden vinden
we de konstructivistische kunstenaars terug.
Door de schilderes Papowa werd een theater-konstructie ontworpen en uitgevoerd
voor een stuk ‘Kremeline’, waarin de konstructie niet als décor of omlijsting bedoeld
is, maar één konstructief geheel vormt met het spel der tooneelspelers.
Een andere proeve van practische toepassing zien wij in een ontwerp-monument
voor de ‘IIIe Internationale’ door Tatlin, dat tentoongesteld werd op een
congres-tentoonstelling in 1921 te Moskou.
De opzet van dit monument is zeer grootsch: het houdt rekening met de
ontwikkeling der techniek in een herlevend economisch Rusland. Het monument
moet 300 Meter hoog zijn. Het geheel wordt alleen in glas en ijzer gekonstrueerd;
langs een spiraal zal een tram rijden om de bezoekers naar de verschillende vertrekken
te brengen, terwijl in de nok een draadloos station is ontworpen, dat berichten over
de wereld zal seinen. Dit ontwerp is, zooals het ons wordt voorgedragen, niet voor
uitvoering vatbaar, maar het zal ongetwijfeld toch zijn waarde voor de
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toekomst hebben. Door de werking van de opgaande spiraal, die het monument
beheerscht, gaat er een dynamische kracht van uit. Het geheel getuigt van de vereering
voor de machine en de moderne materialen.
Bij aanschouwing van dit ontwerp en bij lezing der polemieken, die men op het
oogenblik in Rusland voert over een toekomstig ‘Arbeids-paleis’, wordt het ons
duidelijk, dat de ingenieur en de kunstenaar in de toekomst niet gescheiden zullen
arbeiden. Bij de besprekingen over den bouw van het ‘Arbeidspaleis’ bedenkt men
de stoutste plannen. Plannen, waaraan een verder ontwikkelde techniek alleen
uitvoering kan geven.
En de volkskommissaris Trotsky voorspelt ons in een rede van 6 Juni 1923, waarin
hij de houtcultuur als overwonnen beschouwt: ‘Hoe verder wij vooruitgaan, hoe meer
metaal zullen wij gebruiken. De toekomstige periode is de periode van het ijzer,
beton en glas.’
Dit alles zijn toekomstgedachten, maar geen holle romantische toekomstmuziek,
zooals bij sommige architecten en andere kunstenaars uit het Westen; de
toekomstgedachten zijn hier op de werkelijkheid gebaseerd.
Wanneer wij ons open hebben gesteld voor den nieuwen arbeid der Russische
kunstenaars en wanneer wij zijn doorgedrongen in hun gedachteleven, dan wordt
hierdoor vanzelf veroordeeld de onwetendheid van sommige kritici, die hun proeven
beschouwen als dwaze grillen.
De nieuwe kunstenaars (zooals reeds gezegd: men moet niet het ernstige zoeken
van sommige kunstenaars verwarren met het veelvuldig voorkomend snobisme) en
vooral zij, die in Rusland werken, breken met de tradities der burgerlijke kultuur,
die zich zelf reeds overleefd heeft.
De kunst moet ook niet meer op de oude stijlen en kuituren geïnspireerd worden,
die niet meer van dezen tijd zijn; evenmin kan zij de tradities van het
achter-ons-liggend individualistisch tijdperk voortzetten. Zij moet verband zoeken
met het gemeenschapsleven zelf.
Maar dit gemeenschapsleven moet dan niet banaal, en zonder ideaal zijn. Het
gebrek van dezen tijd is juist het gebrek aan kultuur en daarom is op de basis van
onze maatschappij geen kunst meer mogelijk.
Voor de Russische kunstenaars openen zich echter nieuwe perspectieven, en wij
zijn overtuigd, dat de eerste proeven, die wij in Amsterdam zagen, en hun praktische
arbeid, dien zij in Rusland toonden, voor de ontwikkeling der kunst in dezen
overgangstijd van waarde zullen blijken te zijn.
Voor hen, die nog leven op de tradities van het individualisme, zal het werk der
nieuwe kunstenaars onbegrijpelijk zijn. Maar voor hen, die met dit werk kunnen
meeleven en het in hun historisch verband kunnen zien, zullen deze eerste
experimenten reeds een aankondiging zijn van de naderende kultuur eener
kollectivistische gemeenschap.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

XXXVII

D. STERENBERG. STILLEVEN.

MALEWITSCH. SUPREMATISME.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

L. LISSITSKY. KOMMUNESTAD.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

XXXVIII

MELCHIOR BROEDERLAM. DE VERKONDIGING (FRAGMENT). MUSEUM, DIJON. (FOTO BULLOZ).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

161

De oude Vlaamsche schilders
(Beschouwing naar aanleiding van de Belgische tentoonstelling te
Parijs),
door dr. G. Knuttel Wzn.
I.
OP de Belgische tentoonstelling, te Parijs in den zomer van 1923 gehouden, welke
vooral moest dienen om reclame te maken voor de 19e eeuwsche Belgische
schilderkunst, had men er naar gestreefd, uitsluitend werk van de grootste meesters
en deze, door uitingen van verschillend karakter, als typen, zoo volledig mogelijk,
te laten zien. Nieuwe inzichten in de geschiedenis van de oude Vlaamsche kunst kon
men er, daar men geen wetenschappelijk doel met de inrichting gehad heeft, weinig
van verwachten. Maar het is belangwekkend, nu men van de grootste meesters van
de 15e eeuw werken bijeen heeft kunnen zien, die zich anders dagreizen van elkander
verwijderd of in particuliere, moeilijk toegankelijke verzamelingen bevinden, te
trachten ons een beeld te vormen van de persoonlijkheden dier kunstenaars, om
zoodoende een helderder inzicht te krijgen in de beteekenis, die het individu voor
de verschillende geestesstroomingen van die tijden gehad heeft, evenals van de
waarde dier stroomingen voor het individu.
Het tentoongestelde schilderwerk ging in zijn vroegste uitingen terug tot een tijd,
die als het grensgebied tusschen twee cultuurperioden beschouwd kan worden, het
einde van de 14e eeuw. Toen heeft Melchior Broederlam de deuren voor het door
Jacques de Baerze in hout gesneden altaarstuk, die in 1399 van Yperen, des schilders
woonplaats, naar Dijon vervoerd werden, geschilderd. Uit het Karthuizerklooster
van Champmol werden zij naar het Dijonsche Musem overgebracht.
Dit is kunst der conventie, hofkunst. Wat onmiddellijk daarna aan de kunst van
van Eijck en Robert Campin een zoo totaal ander aanzien zal geven, zoodat een diepe
kloof tusschen deze beide uitingen schijnt te liggen, heeft nog geen invloed op den
totaalindruk van dit werk. Door open wanden ziet men nog in kapellen, die klein als
kooien de figuren omsluiten en de bouwmaterialen zijn bont en onwaarschijnlijk van
kleur, in navolging van Italiaansche voorbeelden, waarvan men de daarop
weergegeven materialen niet kende. Boom en heester zijn klein als in een Japanschen
tuin; hunne aanwezigheid voldeed om de natuur te kenmerken. De mensch heeft het
overgeleverde gelaatstype met den langen dunnen
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rechten neus, de wat zware bovenoogleden in vlakke oogkassen; een lange,
schoonkrullende baard geeft een oud, eerwaardig man aan, en het kleed valt om het
lichaam in verhullende plooien, naar de wet van een schoon lijnenverloop meer dan
van de functie, die zij in het kleedingstuk hebben. De achtergrond wordt gevuld door
onwaarschijnlijke, steil oploopende rotsen, waarbij nog geen sprake is van
atmosferische terugwijking.
Deze paneelen zijn zeer schoon in de schikking der kleuren, in het harmonische,
vloeiende beloop der lijnen.
Maar Broederlam was niet slechts een smaakvol decorateur, die zijn vak verstond;
de nieuwe stijl, die spoedig het terrein volkomen beheerschen zou, kondigt zich bij
hem reeds aan. En het is opvallend, hoe het nieuwe zich niet het eerst in de weergave
der levenlooze dingen schijnt te uiten, doch in wat voor den modernen beschouwer
de kern van deze tafereelen is: in het psychische gehalte der figuren. Men zie de
Voorstelling in den Tempel, geheel volgens het overgeleverde schema gecomponeerd,
maar waar het kleine Jezus-knaapje, zoowel als Jozef en de dienstmaagd met de
duiven, verrassen door natuurlijkheid van uitdrukking en gebaar; op de Vlucht naar
Egypte treft de innigheid, waarmede Maria op haar kindje neerziet en het in haar
armen drukt, doch vooral het realisme, het bijna burleske in de figuur van den
reizenden handwerksman Jozef, die het kleine dranktonnetje boven zijn mond leeg
laat loopen (beeld- en dichtkunst kenden dit Jozef-type reeds lang; nieuw is echter
het felle realisme van de uitbeelding) bij de Verkondiging aan Maria is men verrast
door den deemoed in het huldegebaar van den engel (latere generaties zouden den
deemoed meer in de Maria-figuur leggen). Hier bewondert men nu echter ook de
miniatuurfijne schildering van den lezenaar en de profetenfiguurtjes, die de zuiltjes
bekronen. Het merkwaardigste van dit tafereel en van het geheele altaarstuk is dan
ook, dat deze meester in den doorkijk naar een achtervertrek heeft getracht een
perspectivisch probleem op te lossen, dat Campin later speciaal bezig zal houden,
en dat hij zelfs dezelfde requisiten gebruikt: de lange bank en de handdoek.
De schoone groep van Maria en Elisabeth, bij wier ontmoeting beider ontroering
zoo nobel-stil, zoo grootsch-eenvoudig gegeven is als de grootste 15e eeuwsche
meesters niet roerender zouden doen, wijst weder op een andere zijde van dezen
meester. Hier is de individueele, momenteele emotie op een gesublimeerde manier
tot uiting gebracht, waaraan het innigst doorleven van den kunstenaar ten grondslag
moet liggen. Waarlijk, Broederlam met zijn conventioneele, gebonden vormen, reikt
de hand aan de grootste vertolkers van het zieleleven in tijden van ongebonden stijl.
Van de overgangsvormen tusschen den stijl van Broederlam en dien van Jan van
Eyck, was op deze tentoonstelling niets te bespeuren. Daardoor
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kwamen echter ook de verschillende stijlgroepen en persoonlijkheden des te
duidelijker uit.
Doch voor ik over de van Eycks spreek, wil ik een ander meester behandelen, die,
een tijdgenoot van hen, nog meer dan deze met den ouderen stijl samenhangt, den
Meester, genaamd van Flémalle of van Mérode, die, naar wel is bewezen, identisch
is met den omstreeks 1375 geboren Robert Campin.
Het is alsof de Maria uit de Vlucht naar Egypte en de Elizabeth uit de Visitatie
van Broederlams altaardeuren gemonumentaliseerd zijn in de groote, als standbeelden
staande figuren, de Madonna en de heilige Veronica, op de paneelen van Campin in
Frankfort, waarbij het psychische, dat Broederlam slechts bescheidenlijk aanduidde,
tot hoofdmotief werd. De figuren staan voor prachtige, strak neerhangende tapisserieën
met een zich herhalend patroon, op een grondje van wilde bloemen en onkruid. Het
is de oude, vlak of geometrisch gevulde achtergrond en niet nader gedefinieerde
vloer, nu tot duidelijk herkenbare realiteit gemoderniseerd, zonder van de formale
principes, die geen illusionistische storingen gedoogden, al te ver af te wijken. De
zware draperieën vallen logisch om de lichamen, maar omsluiten die zoo geheel tot
gesloten vormen, dat zij, als vroeger, het vorm- en lijnencomplex blijven, dat onze
aandacht concentreert op het zwaartepunt van de compositie: hoofd en handen van
Veronica, hoofd en borst van Maria en hare handen, die het Jezusknaapje dragen.
Het is duidelijk, dat deze paneelen de herinnering moeten opwekken aan beelden,
zooals die gestaan hebben voor schoongebloemde tapijten, terwijl het grondje met
de veldkruiden het zware voetstuk vervangen moet. En vond de kunstenaar in zulk
een beeldhouwwerk ook niet zuiverder het begrip van de heiligheid, die uitgebeeld
moest worden, dan in de vlietende verschijning van het dagelijksch leven? Zoo zal
ook de schilder verwacht hebben in deze gestalten, monumentaal als beelden, een
verhevener uitdrukking van zijne gedachten te kunnen leggen.
Hoewel deze paneelen niet op de tentoonstelling waren, wilde ik ze bespreken,
daar zij een zijde van het genie van Campin laten zien, waaraan men daar niet
herinnerd werd. Die Frankfortsche stukken vormen de buitenzijden der deuren van
een verlorengegaan altaarstuk, in hunne waardige verheven rust zeldzaam
contrasteerend met de voor dien tijd vreemd pathetische, doordringend wrange
Kruisafneming van het middenpaneel en de gefolterde lichamen der moordenaars
ter weerszijde. (Men kent de compositie van een latere kopie). Vreemd, uiterst
persoonlijk, is alles in deze binnentafreelen en daarin uit zich een sterke geest, die
niet geschroomd heeft af te dalen tot de diepste diepten van het menschelijk leed;
een nog ongeoefende hand voor het dramatische gebaar, wien ruimte-
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vulling, groepeering en perspectief, onoverwinnelijke moeilijkheden opgaven, maar
die in deze onbeholpen vormenspraak geweldige expressie leggen kon.
Bezien wij nu het als zijn meesterstuk geroemde altaarstuk uit de verzameling
Mérode te Brussel. Veel kleiner van formaat, heeft het meer de intimiteit van een
huisaltaarstuk dan dat men het zich in de weidschheid van het kerkgebouw denkt.
Het onderwerp is ook niet van zoo tragische spanning en zeker kan men zeggen, dat
de Verkondiging aan Maria wel op minder huiselijke wijze in beeld gebracht is. Maar
in dit werk heeft een geheel andere opgave den kunstenaar bezig gehouden: hij heeft
getracht de dingen der visueele wereld weer te geven in hun onderling verband,
zooals men ze werkelijk ziet. Het naturalisme is programma geworden, terwijl men
bij Broederlam nog slechts een neiging in die richting opmerkte.
Dat naturalisme uit zich niet slechts in de prachtige intensiteit der portretten en de
befaamde nauwkeurigheid, waarmede alles in het kamerinterieur en in de
timmermanswerkplaats weergegeven is, maar ook in de kleur. Het lijken drie
hoogopgevoerde grisailles - in bruine schakeering - waar de niet vele maar krachtige
kleuren opgelegd zijn, met wonderbaarlijk inzicht in hun werking. Zoo worden het
blauw van de hoofddoek, het diepe rood van de ondermouwen van Jozef den
timmerman wonderdadig en leven deze forsche kleuren temidden van het warme
bruin zich ten leste uit in de kleurstippelingen op het lichte stadsplein, dat men door
het venster ziet. De beide vleugels zijn als gebet in dien diepen, warmen bruinen
toon; daartusschen is het middenpaneel opener, helderder. De groote engel is daar
wel zéer wit, met koelblauw in de schaduwen van het kleed en het sterker blauw van
de ceintuur (Is hier een chemische inwerking door den tijd?) (De perspectief is niet
zuiver, men ziet te veel bovenop de tafel en ook de verbinding tusschen middenpaneel
en linkervleugel is niet juist; verder zijn de figuren veel te groot voor het vertrek en
is de figuur van Maria, zittend op den grond naast haar bank in haar wijde
plooienkleed niet verantwoord. Daar deze onzuiverheden in het 1438 gedateerde
altaarstuk in Madrid alle nagenoeg overwonnen zijn, mag men aannemen, dat het
Mérodestuk betrekkelijk véél ouder is).
De Geboorte van Christus uit Dijon, eveneens ingezonden, maakt het duidelijk,
dat de twee besproken, zoo verschillende altaarstukken van één meester zijn; immers,
wij herkennen menige eigenaardigheid van de Kruisafneming (in de typen, de
rugfiguur met de scherp gebroken plooien en de onhandige verkorting in de zwevende
engeltjes) en tevens vinden wij geheel het kleurenschema en de landschapbehandeling
van het Mérodealtaarstuk terug. Ook deze Madonna is nog meer naar Gothischen
wil gedrapeerd in haar wijd gewaad, dan dat zij daar in gekleed is. Verrassend zouden
de typen der drie herders met hun doedelzak zijn, hadden wij niet
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den Jozef van Broederlam op diens Vlucht naar Egypte gezien. Alleen, hier heeft de
eenigszins karikatureerende typiek der figuren plaats gemaakt voor eenvoudige
realiteitsuitbeelding. Nog wenscht de schilder ons binnen in de hut te laten zien,
terwijl toch een wand onzen blik zou tegenhouden; maar deze wand is nu heel
natuurlijk doorzichtig geworden, daar Campin het tafreel zich af laat spelen in en
om een vervallen hut, waar de mosen leembedekking van het afgebrokkelde latwerk
losgelaten heeft.
Wat zijn wij reeds ver van de sierlijke Gothische tempeltjes! Waar zijn nu de
gefriseerde baarden, de overslanke schematische vingers, de coulissenrotsen, die een
wijkenden achtergrond onnoodig maken.... wat beteekenen al die, toch wel plotselinge
veranderingen?
Eerst zij er op gewezen, dat al die veranderingen eenzelfde oorzaak hebben, n.l.
een welbewuste, nieuwe orienteering van het jongere kunstenaarsgeslacht, de
noodzakelijke resultante van een nieuwe cultuur. Men kan echter in die nieuwe
cultuur niet gaan zoeken naar de elementen, die die nieuwe kunstoriëntatie veroorzaakt
hebben - die nieuwe kunstoriëntatie behoort zelf tot die cultiur. Beide hebben dezelfde
oorzaken. Duidelijk is, dat de 15e eeuwsche samenleving een andere is geweest dan
de 14e eeuwsche, dat het burgerlijk element een grooter rol speelde en in dezelfde
mate die van vorst en ridder geringer werd. En al zijn nog de meeste der vroeg 15e
eeuwsche werken in opdracht der vorsten en heeren gemaakt, deze vorsten en heeren
stonden anders tegenover de samenleving dan hunne vaderen en - dat is het essentieele
- de kunstenaars zagen hen ook anders. De Hertogen van Bourgondië waren voor de
15e eeuwsche Nederlanders heel wat minder bovenaardsche wezens, dan de koningen
van Frankrijk en hunne broeders een eeuw tevoren. De steeds toenemende praal en
het uitgebreider ceremonieel konden het nieuwe inzicht in hun persoonlijkheden niet
tegenhouden, ja moeten wel voor een gedeelte als vergoeding voor het verloren
ontzag beschouwd worden.
Er was iets van den luister van het mysterie gedoofd; en deze vernuchtering in de
voorstelling, die men zich van de vorsten maakte, vond ook zijn neerslag in het beeld,
dat men zich schiep van Christus en zijn Lijden en van de Heiligen. Zoo werd echter
ook de mogelijkheid tot een intiemer verhouding tot die Aangebedenen geboden. En
toen deze nu als menschen, hunne lotgevallen als de lotgevallen van medemenschen
gedacht en medegeleefd werden, werd het natuurlijk, hen uit te beelden in de
maatschappelijke omgeving, met alle bijzonderheden daarvan, waarin men hun leven
plaatste.
Het kan den indruk maken, alsof, wat Prof. Huizinga in het schoone boek ‘Herfsttij
der Middeleeuwen’, vooral in de hoofdstukken. ‘De heldendroom’ en ‘De teugellooze
verbeelding van het heilige’ geschreven en met tal van aanhalingen uit de geschreven
nalatenschap van die
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dagen gestaafd heeft, deze opvatting weerspreekt. Het komt mij echter voor, dat noch
deze getuigenissen, noch Prof. H's fijne analysen van den tijdgeest met mijn conclusies
in strijd zijn. De tallooze citaten die bewijzen leveren voor het diepe ontzag voor de
ridderschap, en de opvatting dat deze een goddelijke instelling zou zijn, door God
zelf boven de andere standen geplaatst, zijn - voorzoover zij de verheerlijking van
de ridder-Idee betreffen - niet in tegenspraak met mijn opvatting, temeer, waar
daarnaast zoo duidelijke bewijzen van het inzicht in de voosheid van de ridderlijke
samenleving van die dagen staan. Niet slechts de hedendaagsche historici en de
ridders van die eeuw, zien het bedrijf van den eersten stand als maskerade en sport,
en vooral als voortdurend zelfbedrog. De lofzingende dichters en Chronisten wekken
sterk de verdenking op, de heeren in het gevlei te zijn gekomen. Anders is hun
absolute verloochening van de zich machtig ontwikkelende derde stand, die zij toch
dagelijks, in de Vlaamsche steden bijvoorbeeld, om zich heen moeten gezien hebben
en waar zij zelf veelal uit voortkwamen, moeilijk te verklaren. Al te opzettelijk wordt
ieder woord van afgrijzen, of zelfs van afkeuring tegenover de gruwelijkste daden
van machtswellust en verachting ingehouden. En wij zien een der ergsten dier vleiers,
Eustache Deschamps tenslotte den lof van het eenvoudige leven en den afkeer van
het hof in tal van balladen zingen. (H, blz. 172). Daarnaast staat de nuchtere
werkelijkheidszin, die bij vorsten en ridders telkens boven komt, zoodra het ernst
wordt, - en waarom zou juist dat aan het volk verborgen zijn gebleven? Philippe de
Commines en de Bourgeois de Paris zijn daar, om het tegendeel te bewijzen. Dat de
rijke Vlaamsche poortersdochters goed genoeg zijn, om (soms met geweld; zoo zoet
was de eer dus niet!) door den Bourgondischen hertog gedwongen te worden, met
de lagere edelen van diens hof te trouwen, zal ook het aanzien van den ridderstand
zeker niet verhoogd hebben. Hof en ridderlijke samenleving vormden een wereld op
zichzelf, waarvan glans en onbereikbaarheid ijdele parvenu's uit den derden stand
tot navolging vervoerd zullen hebben, waarvan de fijnere levensvormen, de
overgeleverde cultuur ook voor anderen begeerenswaardig geweest moeten zijn,
maar waarvan de innerlijke waarde aan den ontwikkelden poorter niet verborgen
geweest kan zijn.
‘De teugellooze verbeelding van het heilige’ is een uitvloeisel van de onbegrensde
familiariteit, waarin men tot de goddelijke en heilige personen stond, waardoor zich
het godsdienstig leven op een, voor ons gevoel, ontstellend triviale wijze kon uiten.
‘De kerk heeft er voortdurend tegen te waken, dat God niet al te zeer op aarde wordt
gebracht.’ (H. blz.248) Het is natuurlijk waar, dat de ongehoorde vermenging van
godsdienstige en profane gedachtenwereld voortvloeide uit de diepte, waartoe de
eerste in het maatschappelijk leven doorgedrongen was, maar nu is ook de
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godsdienst in het dagelijksch leven zoowel tot beeldspraak als tot sleur geworden.
‘De teugellooze verbeelding,’ zooals Prof. Huizinga die in zijn zoo ‘beeldenden’
titel bedoelt, is dan ook een tot in het uiterste in godsdienstige ‘beelden’ overbrengen
van alle mogelijke levensverschijnselen. Natuurlijk kwam daartegen telkens, en
evenredig aan de mate der vervlakking van het religieus voelen, een reactie, die het
bovenzinnelijke en zuiver godsdienstige weer deed triomfeeren. Doch slechts in een
samenleving, waarin de geschiedenis van goddelijke en heilige personen zulk een
mate van realiteit in het bewustzijn van allen verkregen heeft, dat de scheiding
tusschen de zintuigelijk waarneembare en de ‘andere’ wereld er nog slechts een is
tusschen wat steeds en voor ieder en wat slechts voor enkelen en zelden zichtbaar
is, slechts in zulk een samenleving is het mogelijk dat de tafereelen uit die
geschiedenissen, op zoo uiterst gemoedelijke, geheel ongodsdienstige wijze
geschilderd worden, als Campin deed op het Merode-altaarstuk. En de beeltenissen
der Bourgondische vorsten, en ook, bij voorbeeld, het iets oudere standbeeld van
koning Karei V den Wijze in het Louvre, bewijzen duidelijk, hoe scherp
onderscheidend, zuiver menschelijk de kunstenaars de vorsten konden zien, en dus
zeker ook de edelen, die zij nog meer van nabij kenden.
Zoo bezien, blijkt de tegenstelling tusschen de laat 14e en begin 15e eeuwsche
stijlen, dezelfde als die tusschen de twee richtingen, die wij zelf op elkander hebben
zien volgen, het impressionisme en het expressionisme, doch deze volgen elkander
in de omgekeerde richting op, daar het expressionisme zich juist van de intimiteit en
de uitbeelding van het dagelijksch leven afwendt.
De groote meester die dan, vrij wel onmiddellijk, de realiteitsweergave tot hoogste
streven verheft is Jan van Eyck. (Het werk van Hubert, zijn ouderen broeder van het
zijne te scheiden, is nog steeds niet overtuigend gelukt. In hoeverre de oudere dus
reeds het voorbeeld gegeven heeft, is moeilijk te zeggen. Wat hier op de
tentoonstelling was, is vrij zeker het werk van Jan).
Aan de Adam en Eva van het Gentsche altaarstuk mist men alle geestelijke functie;
het zijn duidelijke en als zoodanig onbemantelde natuurstudies; juist daarom is het
merkwaardig, toch, in het wat houterig rechte en hoekige van den man, in de
lichaamsvormen van de vrouw, vooral in de strakke booglijnen, waarbinnen haar
onderlijf omschreven is, Gothische 14e eeuwsche vormenspraak te zien nawerken.
Maar dat is dan ook alles wat er nog Gothisch aan deze gestalten is; in tegenstelling
tot dit onwillekeurig rudiment van een verlaten stijl zijn de opvatting en behandeling
door een geheel anderen drang geleid: de Gothische kunst was in wezen
anti-reproductief; zij constateerde niet,
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doch leidde tot een gedachte, gevoelen of stemming, die achter het kunstwerk zelf
lag; haar tendens was steeds een beweging, het geven van een richting, derhalve het
lijnenbeloop stroomend en de zuivere weergave van de werkelijkheids vor men
slechts geëischt, zoolang die voor het begrijpen van de voorstelling noodzakelijk
was. Hier daarentegen schijnt de weergave der zintuigelijk waarneembare
werkelijkheid het absolute, eenige doel van den schilder, neemt hij alle kunstmiddelen
te baat, om de illusie van de realiteit op te wekken; is de lijn niet door een eigen geest
bestuurd, doch de natuurlijke omgrenzing van de lichamen, slechts dàar met nadruk,
als een lichtere contour getrokken, waar in de schaduw twee vormen elkander raken
of over elkander heenschuiven; en is in die lichamen tot het uiterste het welven en
rondgaan der vormen uitgedrukt, al is hier niets, dat, als bij Campin, aan sculpturen
doet denken. Integendeel: schilderwijze, stofuitdrukking en kleurtegenstellingen
wekken de gedachte aan de weergave van levende wezens op; doch het zijn geenszins
afbeeldingen van bepaalde personen. Bij nauwkeurige beschouwing ontdekt men
een stelselmatig schikken der lijnen en vormen tot een door en door overwogen
compositie, welke tot doel heeft een monumentale representatie van het menschenpaar
bij uitnemendheid, hetwelk immers, na het zoenoffer, door Christus gebracht, recht
heeft op zijn plaats in de Hemelsche regionen. Hier is de ‘Idee’ mensch gegeven,
echter niet door dezen zooveel mogelijk van zijn lijflijkheid te ontdoen, doch door
het lichaam zelf zoo volkomen mogelijk weer te geven. Dit is het geweldige realisme
van van Eyck (waarbij men ook denke aan de specifieke beteekenis van het woord
‘realisme’ in de universalienstrijd)
Echter dit realisme was idealistisch van strekking, waardoor het zich scherp van
het 19e eeuwsche realisme onderscheidt, dat zuiver reproductief was.
Nu begrijpen wij, hoezeer van Eijck's kunst tegengesteld is aan den Gothischen
geest, die in de beeldende kunst de werkelijkheids vormen min of meer als
schriftteekens gebruikte, voorwien zij slechts symbolischen zin hadden. Voor van
Eijck is daarentegen iedere vorm de realiseering van een Idee, een openbaring van
Gods wereldorde. Zijn doel is slechts het doorgronden en realiseeren van den vorm
of het vormencomplex in rust.
Daartoe is het ‘ronden’ en ‘welven’, waarop zooeven gewezen werd, het
consequente uitdrukkingsmiddel, waardoor de lichamen schijnbare inhoud krijgen,
ruimte innemen en substantieel worden. Zoo is dit een principe van van Eycks
vormenspraak, waardoor zijn kunst zich van de voorafgaanden stijl nadrukkelijk
onderscheidt. Daardoor is hij ook in staat tot uiterste detailleering en schitterende
ornamentatie over te gaan, zonder rommelig of overladen te worden, daar hij, ook
de ledige ruimte eerbiedigend, ieder lichaam in zijn vast omgrensden inhoud zijn
geheel
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verantwoorde plaats geeft, en de nieuwe richtingsmogelijkheid, van achteren naar
voren, door deze ronding ontstaan, een beperking in zijwaartsche uitbreiding
veroorlooft. Zoo kan nu eenzelfde oppervlak meer vorm dragen.
Dit principe is een gevolg van het bijzondere vormgevoel van van Eijck; hierin
uit zich de tegenstelling tot het bewegingsprincipe van de Gothiek, het is een
stilhouden, zich concentreeren in den éénen, afgeronden vorm.
Terloops zij hier opgemerkt, dat in het Gentsche altaarstuk, het eenige werk,
waarvan ons de medewerking (het beginnen) van Hubert van Eijck overleverd is,
nergens dit principe minder overheerschend is, dan in het zekere werk van Jan. Ik
herken hierin een argument voor de opvatting, dat in de uitvoering van het altaarstuk
heel weinig meer van Huberts hand over is.
Ook in van Eijck's ornamentstijl treedt dit principe duidelijk op, en het voert er
tot merkwaardige consequentie's.
‘Zijn ornamentstijl’ is niet hetzelfde als ‘de stijl van de door hem afgebeelde
ornamenten.’ Zijn ornamentiek wordt door deze beide gevormd. Men kan, onder de
door hem afgebeelde ornamentale vormen twee groepen onderscheiden: weergaven
van de verschijningen uit zijn gewone omgeving, die, daar zijn kunst zijn tijd vooruit
was, uit den aard der zaak tot een vroegere stijlperiode, de Gothische, behoorden,
en, weergaven van vormen, die hij aan een andere omgeving ontleende en vaak ook
naar eigen goedvinden omwerkte. Die tweede groep is in zijn werk verrassend sterk
en het is opvallend, hoe de keuze van deze waarlijk niet voor de hand liggende
motieven door dat rondingsprincipe beheerscht wordt. Vooral is dit duidelijk in de
door hem geschilderde architecturen, waarvan het meest in het oogloopend kenmerk
is een rondboog, waarvan de uiteinden verticaal verlengd zijn, voor zij op het kapiteel
met overkragende dekplaat, rustend op een ronde zuil, stooten. Voor een dergelijken
bouwstijl vindt men de voorbeelden in de Zuidelijke landen, die hij bezocht heeft.
(In gezantschappen van Hertog Filips bezocht hij tweemaal het Iberisch Schiereiland,
hetwelk hij in verschillende richtingen doorgetrokken is, waarbij hij o.a. ook te
Granada kwam. Uit daarvoor ontvangen betalingen blijkt voorts dat hij meer groote
reizen voor Filips gemaakt heeft, waarbij hij ook in Italië geweest zou kunnen zijn).
Zoo kan men voor die ‘arcs surhaussés’ denken an de Islamitische kunst, zooals die
in de bouwkunst van Spanje en Italië sterk doorgedrongen was, waarbij in het midden
gelaten moet worden of hij Muzelmansche vormen nagevolgd en herleid heeft, of
wel van daarvan afgeleidde Zuid-Europeesche bouwwerken, zooals bijv. de beroemde
kathedraal-groep in Pisa, zijn motieven ontleend heeft. Op Pisa of zijn naaste
omgeving kan ook de merkwaardige marmeren sgraffito-vloer op de Verkondiging
in Petersburg wijzen,
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waarvoor het eenige complete voorbeeld in Siena's Dom te vinden is, en in den tijd,
dat van Eyck in Siena geweest kan zijn, eerst in het begin van aanleg was. (Ook een
fragment in Lucca). En op de Madonna van den kanselier Robin (Louvre), vindt men
een gebeeldhouwd fries, dat aan de kansels van Giovanni Pisano, of aan reliefs op
antieke sarkofagen (die ook voor Pisano het voorbeeld waren) herinnert. De
kapiteelen, die hij boven zijn zuilen schildert, van een eigenaardig dooreengewonden
bandachtig bladmotief, met kleine mensch- of dierfiguren er midden in (in
tegenstelling met de figurale reliefs die hij gewoonlijk boven de pijlers plaatst),
herinneren aan motieven, die in die Zuid-Europeesche architectuur voorkomen, echter
ook in Noord-Europa, doch niet in van Eijcks eigen tijd of den Gotischen bouwstijl,
maar in de zuiver Romaansche periode (voorbeelden zoowel in Toulouse als in
Sankt-Gereon, Keulen). Zoo hij hier dus een motief uit zijn nadere omgeving gebruikt,
gaat toch ook in dit geval zijn keuze naar een niet voor de hand liggende maar uit
een verafgelegen stijl stammenden vorm. En de vloer op het paneel met de zingende
Engelen van het Gentsche altaarstuk draagt een tegelbedekking, waarbij men het
eerst aan het beroemde en veel verspreide product van Valencia moet denken. Het
kleed over de treden van de troon op de Madonna van de Kanunnik van der Paele
(Brugge) is Spaansch-Moorsch. En zoo zijn er nog vele andere verschijningen op
van Eycks werken aan te wijzen, die een uitgesproken voorkeur voor niet-Gothische,
uit verre landen of verre tijden stammende motieven toonen, waarbij vooral die
vormen gekozen zijn, die aan zijn ‘rondingsprincipe’ tegemoet kwamen (en natuurlijk
aan de zucht naar praal en verrassende verschijnselen in zijn omgeving: het
Bourgondische hof.)
Doch gaan wij nu na, hoe hij de wèl-Gothische ornamenten weergeeft. Hiertoe
diene als voorbeeld, wat men vindt op het bovengenoemde paneel met de zingende
Engelen, De rijkbewerkte lezenaar is een Gothisch meubel, waarin echter de spitsboog
bijna geheel ontbreekt of zoo vlak gehouden is, dat men hem van den rondboog
nauwelijks kan onderscheiden (trouwens ook de paneelen zelf van de bovenrij van
het altaarstuk zijn alle door rondbogen afgesloten).
Maar is dit meubel, in zijn scherp organischen bouw, krachtige profileering en de
cubische verschijning van het geheel nog wel Gothisch van geest? Is de
plastisch-doorwerkte, lichamelijk geheel verantwoorde Sint-Joris gothischer dan een
figuur van Donatello? En zelfs het ornament op de basis, wingerdranken met
druiventrossen en aapjes (een gothisch motief) is in de symetrie van de teekening,
de rustige en zuivere ordening der elementen, het niet-doorloopende in de voordracht,
on-Gotisch. En de rijkbewerkte bordures op de gewaden der engelen, wonderen van
van Eycks kunst, in een minimum van ruimte, ongelooflijk veel af te beelden
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zonder overlading of gedrang, zijn wellicht naar de natuur weergegeven. De Madonna
op den zoom van het kleed van den voorsten engel laat dan ook een ouderen stijl
zien. Doch hier reproduceerde van Eyck een vlak borduurwerk, maar kon hij ook
niet nalaten door een krachtig lichteffect een zeker relief te suggereeren. En de koppen
van Christus, bij den engel geheel rechts, beantwoorden geheel aan de Christustypen,
die wij van den meester kennen.
Zoo is dus van Eyck's ornamentstijl niet hetzelfde als de stijl van de ornamenten
die hij afbeeldt. Waar hij motieven gebruikt uit zijn omgeving, worden deze door
hem in zijn eigen vormenspraak vertaald.
Zij worden, als het ware, in zichzelf samengetrokken, ieder om een eigen
middelpunt geconcentreerd. Concentratie, dat is een der kerneigenschappen van zijn
kunst.
Beschouwen wij nu het superbe portret van zijn vrouw uit het Brugsche Museum.
De warme krachtige kleuren zijn op deze kleine beeltenis tot een diepe
bezonkenheid gerijpt; in het blanke, roomige wit van de kap, met onnoemelijke
uitvoerigheid geschilderd, maar tegelijkertijd, monumentaal-eenvoudig van schikking,
verschijnt het niet aangename, koele en wat benepen gelaat; maar hoe is dat
geobserveerd! Hoe tot in het uiterste détailleerend gepenseeld en toch hoe vast en
groot zijn de vormen gehouden! Men moet zich duidelijk maken welk een ongehoorde
stiliseering er aan zulk een portret ten grondslag ligt, hoe alle trekken en vormen in
hunne meest beteekenende gedaante - een gelaat is immers voortdurend wisselend
- vastgelegd zijn en zoodoende het ware beeld dier vrouw, de belichaming van haar
ware Ik gegeven is, welke misschien wel zeer afweek van de verschijning, die zij
den voorbijganger bood.
Het was een koele vorschende, begrijpende geest, die dit werk schiep; niet de man
van de breede allure, van het tragische gebaar, van de zelf-vergetenheid in smart of
jubel. Een positieve geest, een analyticus wiens speuren echter ook de zegen van de
synthetische bekroning gegeven was. De verrukkingen en ontroeringen, die dezen
man ten deel gevallen zijn, lagen niet in godsdienstige extase, in menschelijk
medelijden, maar in het doorgronden van de optische wetten der verschijningsvormen
en in het opbouwen van zijn eigen verbeeldingen geheel naar die wetten, tot hij ze
als een nieuwe wereld kon overeind zetten, maar schooner dan de wereld, waar zij
de schijnbare afspiegeling van zijn, omdat hij ze scheppen kon geheel naar zijn eigen
wil en alle bijkomstigheden en toevalligheden, die er de schoone harmonie van
konden storen, kon weglaten. Want ook dit is een kerneigenschap van zijn wezen:
zijn uitgesproken zin voor harmonie en rythme. Zonder die zouden zijn werken nooit
zoo
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nobel rustig, zoo statig voldragen, zoo kostelijk schoon geworden zijn.
Er was van dezen meester op de tentoonstelling te weinig om hem voldoende te
leeren kennen. Niets herinnerde aan de strenge ordening van een duizendvoudige
verschijningswereld, aan de luisterrijke verstarring in de beknelling van een
scholastiek programma, die het Gentsche altaarstuk den onthutsten beschouwer op
de binnentafreelen te bepeinzen biedt; niets ook aan de pracht van kleuren en weelde,
die de kille wijsheid, de meedoogenloos verstandelijke waarneming, aan de
Pala-Madonna, in Brugge, ten grondslag liggend, met stralenden glans overgieten;
niets sprak van de architectonische klaarheid en ruimte en perspectivische zuiverheid,
de atmosferische reinheid van de Rolin-Madonna in het Louvre; niets ten slotte
verried hoe in het z.g.n. Arnolfinipaneel in Londen het meesterschap over vorm en
stof, het zelfbedwang, tot een nieuwe mystiek van doorschouwing der zichtbare
vormen voerde, waar, in de klare rust der kamerhelderheid twee menschbeeiden voor
ons staan, met onbegrensde nauwkeurigheid weergegeven en met matelooze
toewijding herschapen, om ons tenslotte te plaatsen voor het onpeilbare raadsel van
hun wezen. De felheid van zijn waarneming, het fanatisme van zijn realiteitsdrang
voert daar tot aan de grenzen van het onkenbare - en plaatst ons daar pal voor, met
een nadruk, die terug doet deinzen. Van Eyck kon geen stilleven-schilder zijn, omdat
zijn tijd dien niet kende. Maar hij heeft wel diens vreugden gekend, zich zelf te
vergeten in de herkenning eener hooger Orde, tot in het kleinste voorwerp. Zoo was
hij verwant aan de groote meesters van het stilleven uit onze 17e eeuwsche school,
maar niet de pralend-uitbundigen, doch de luisterrijk verstilden, in doorzichtige
klaarheid van de zuiverheid van ieder voorwerp, door het felste realisme heen,
opklimmend tot een zuiver geestelijke vertolking van een hoogere Orde. Doch van
Eyck moest ons steeds den mensch geven. En hij bracht ons tot aan de grens, waar
het nooit beantwoorde vragen begint. Het is mij of deze vrager vraagt naar de
beteekenis van het leven zelf, temidden der doode dingen, die hij schildert met de
toewijding van hem, die zich bewust is, dat zij de afspiegeling zijn van de Goddelijke
Orde en Harmonie. Ook den mensch, den levende, schildert hij soms zoo als een
wonderbaarlijke verschijningsvorm, als een zeldzaam en boeiend complex van
vormen, vlakken en lijnen, zonder geest, als een stilleven. Maar talrijker toch schildert
hij het vergeestelijkt portret, waarvoor de beschouwer de gaafheid en uitvoerigheid
der schilderwijze vergeet tegenover de openbaring van een zieleleven, zij het, dat de
diepere inhoud van dit zieleleven, den beschouwer even goed als den schilder en
tenslotte ook den weergegevene zelf, slechts te vermoeden gebleven is. Hier raken
wij aan de vraag naar den geloofsvorm van van Eyck: was hij iemand wiens
gevoelsleven zich boog voor het dogma der Katholieke Kerk?
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Misschien - waarschijnlijk zelfs - voor den uiterlijken vorm. Maar deze fanatische
onderzoeker met de verrukkingen van zijn eigen door-schouwing van het Wezen der
dingen, die echter een vraagteeken plaatst voor de raadselen des levens, kan in zijn
geloofsovertuiging niet door een opgelegd dogma bevredigd geweest zijn. En wij
zien hem dan ook telkens, wanneer hij motieven, aan de kerkleer ontleend, te
behandelen heeft, zonder eenige ontroering over den geloofsinhoud.... Deze werken
zijn niettegenstaande de schoonheid, de majesteit of lieflijkheid zijner Madonna's,
niettegenstaande de scholastische wijsheid en dogmatiek-programmatische zuiverheid
van het Gentsche altaarstuk, door en door profaan.
Wanneer ik nu Rogier van der Weyden ga bespreken, wordt van Eyck geflankeerd
door twee kunstenaars, die men misschien vlak na elkander verwacht heeft, want
niet slechts waren Robert Campin en Rogier meester en leerling, maar ook sluiten
zij zóó geheel bij elkaar aan, dat het van belang lijkt de waarde der persoonlijkheden
te meten naar de verschillen temidden der vele overeenstemmingen. Maar dan waren
allicht de twee meesters als één verschenen tegenover van Eyck, terwijl het juist mijn
doel is de drie figuren als uiteenloopende uitingen van eenzelfden tijd te schetsen
(Jan van Eyck sterft in 1441, Campin in 1444, Rogier wel eerst in 1464, maar alle
drie zijn nog in de veertiende eeuw geboren en hebben vele jaren gelijktijdig gewerkt).
Hoewel geenszins volledig, was Rogier van deze meesters ter tentoonstelling het
beste vertegenwoordigd. Van hem vond men er twee groote werken, die anders
slechts na lange reizen te bezichtigen zijn: de Kruisafneming uit het Escoriaal en het
Laatste Oordeel uit het Hospitaal te Beaune. Dit laatste staat in den roep, door vele
restauraties bedorven te zijn. Ten onrechte! Ongetwijfeld is er veel aan bijgewerkt,
doch dit geschiedde met groote zorg en bovendien bleven, zooals oude foto's bewijzen,
de essentieele gedeelten nagenoeg ongerept.
De algemeene indruk van dit groote werk is niet onverdeeld gunstig; het
middeleeuwsche komt in vele opzichten in botsing met het moderne naturalisme. De
guirlande van goud, geel en rood wolkenschuim bijvoorbeeld, die heel de schare van
Hemelingen omslingert, past niet bij de positieve uitbeelding dier zware figuren. Het
zijn elementen, uit verschillende wereldbeschouwingen voortkomend. Die zware
figuren wijzen reeds naar de klassieke vormen van Raphael's Disputa, die
wolkenguirlande verraadt nog samenhang met de opvattingen van de middeleeuwsche
mosaisten. De groote figuur van Michaël, staande op den grond, met vlak boven zijn
hoofd de wereldbol, die als voetschabel voor Christus dient, welke weder op den
regenboog troont, is te concreet van uitvoering voor den methaphysischen
gedachtengang, die er aan ten gronslag ligt.
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Daarbij is deze Michaël een geweldige reus tusschen de naakte lichamen der
verrrijzenden. Raphaël, in zijn Disputa, bracht een subliemer en tegelijk meer
onmiddellijk te aanvaarden scheiding tusschen Hemel en Aarde; in Michelangelo's
Laatste Oordeel is het de activiteit, die van de Hemelingen afstraalt, welke
onmiddellijk het contrast met de nog half-bedwelmde of tot angtswaanzin ontwaakte
stervelingen voelbaar maakt, en de zuivere Middeleeuwers waren, in vergelijking
met Rogier, consequenter in hunne absolute negatie der realiteitseischen.
Doch daarmede is dan ook gezegd, wat men op dit grootsche werk af te dingen
kan hebben. Wel verwijt men den Meester terecht, in zijn naaktfiguren minder kennis
der anatomie te toonen dan van Eyck bezat, maar deze figuurtjes zijn in sterker actie
weergegeven, dan van Eyck dat ooit gedaan heeft en buitengewoon expressief in
hunne heftige emoties. Het sterkst geldt dit van de gezichten; het is daarbij zeer
opmerkelijk, hoe het hevigste afgrijzen, de felste angst of pijn uitgedrukt is zonder
de grimassen of karikaturen, die laat-middeleeuwsche kunst gewoonlijk daarbij toont.
Maar nog merkwaardiger is dit, dat zuiver het thematische betreft: algemeen was de
voorstelling van fantastische helleschepselen, die de verdoemden in den Vuurpoel
storten; hier is daarvan geen spoor: de ongelukkigen schijnen enkel voortgedreven
te worden door den bazuinstoot van den engel en elkander in de hellemuil mede te
sleepen; een onweerstaanbare, maar voor den beschouwer enkel in de uitwerking
waarneembare macht drijft die slechts weinig wederstrevenden ter helle, In deze
welhaast unieke opvatting heft zich dit werk hoog uit boven de kinderlijke
voorstelling, die wij alom en tot in veel later tijd ontmoeten.
Rogier is de meest dramatische dezer kunstenaars. Ook Campin is tusschenbeide
vol handeling en spanning, maar dan is het meer als de schelle kreet van een gepijnigd
gemoed, dan de groote en wijde tragiek van den in het leed tot rust gekomen en
berustenden mensch. Aan Campin, bij wien sommige figuren diep tragisch zijn,
ontbreken de middelen om een geheel tafereel te doortrekken van de smart. Hij schijnt
hartstochtelijker, onevenwichtiger geweest te zijn, een typische vertegenwoordiger
van een periode van plotselingen overgang - met sublieme momenten - Rogier was
harmonischer en werkte daardoor statiger, monumentaler. Men zou, naar het
temperament en de beteekenis die zij hadden voor de kunst, die op hen gevolgd is,
Campin met van Gogh, Rogier met Cézanne kunnen vergelijken. Daarbij kon de
jongste reeds steunen op een traditie en, technisch tenminste, de vruchten plukken
van hetgeen zijn meester gezocht en geprobeerd had. Memling, de derde in deze
reeks, zou een nog rijker techniek kunnen ten toon spreiden, maar Rogiers tragiek
tot een moede melancholie, de grootschheid van zijn vormen tot een innemende
schoonheid verzachten.
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Rogiers nobele Graflegging uit het Brusselsche Museum met de oranje en gele
avondlucht, sloeg op deze tentoonstelling dien tragischen en toch
evenwichtig-schoonen toon van den meester aan.
Rogier is naast Campin en van Eyck de groote dramatische componist; men
vergelijke slechts het Kruisigingsaltaar van Campin en het Gentsche altaarstuk met
het werk uit Beaune. Geen der beide anderen geeft, zooals hier, dat centripetale, dat
alle lijnen, alle factoren van de compositie zoo vast klinkt aan het nadrukkelijke
middelpunt. Dit is niet meer de veelheid, die zelfs het Gentsche altaarstuk blijft, doch
hier is de eenheid. Op imposanter wijze nog zien wij dit op zijn groote Kruisafneming
uit het Escoriaal.
Deze lijkt, evenals de Maria en Veronica van Campin, eer de geschilderde weergave
van een beeldengroep, zooals die in de nis van de een of andere kapel geplaatst werd,
dan een direct naar het leven gedachte voorstelling, De nis zelf werd nadrukkelijk
aangegeven; toch mag men niet aannemen, dat Rogier een bepaalde beeldengroep
weergaf, daarvoor zijn alle figuren en is de pathetische voordracht te zuiver in Rogiers
geest. Trouwens, wie zou de oorspronkelijke groep gemaakt moeten hebben, tenzij
het Rogier zelf geweest ware? En wat zou hem er dan toe gebracht kunnen hebben
zijn eigen werk in een andere materie om te zetten? Een mogelijkheid moet echter
toch in het oog gehouden worden, n.l. dat de speciale bedoeling voor heeft gezeten,
zulk een beeldengroep te suggereeren, bijv. op een plaats in een kerk waar geen
ruimte voor een nis was, zooals men ook thans nog beeldhouwwerk op een vlakke
wand imiteert.
Deze groep van machtige gestalten, in groote kleurvlakken gedempt, harmonisch
geschikt, is opgebouwd in streng overwogen, bijna symmetrische orde; alle gebaren
en bewegingsrichtingen grijpen logisch op een niet te wijzigen manier ineen, behalve
alleen de slap neerhangende armen van Christus en Maria, den doode en de
bezwijmende, die hierin, en in de verrassende paralelliteit der beide lichamen - zeker
opzettelijk - aan elkander gelijk zijn, waardoor de zware tragische curve van het
verstarde lichaam over het tafereel gelegd werd met den nadruk der verdubbeling.
Zoo werd de smart der Moeder verbonden aan het Lijden van den Zoon, om wien
zij lijdt. Links en rechts wordt de compositie door de ronding der gebogen gestalten
afgesloten: links Johannes, de handen strekkend om Maria in haar zwijmel te schragen;
boven zijn schouder steekt nog het hoofd eener bitter weenende oude vrouw op;
rechts is het Magdalena, de tragische smartfiguur der jonge, hartstochtelijke, zeer
schoone vrouw - ook de wulpsche bekoorlijkheid harer lichaamsvormen wordt
aangeduid - die in wilde vertwijfeling hare handen wringt boven de wreed doorboorde
voeten van den Gekruisigde,
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Hier is een tragiek, te grooter naarmate de kunstenaar alle kunstmiddelen volkomener
beheerschte; geest en eruditie werkten samen om het momentane der ontroering te
boeien in de schoonheid der bezonkenheid. Hier zijn wij, evolutioneel, een stap
verder dan bij Campin, wien de hevigheid der ontroering hinderde bij de zuiverheid
der harmonische vertolking.
Met van Eycks kunst is dit werk in het geheel niet te vergelijken. Deze heeft den
mensch nooit anders dan in rust weergegeven, behalve dan in kleine bijfiguren. In
die rust echter, waarin iedere psychische betrekking tot de buitenwereld wegvalt en
dus de persoonlijkheid zoo zuiver en ongeschonden mogelijk bewaard blijft, is het
juist die persoonlijkheid, die van Eyck te doorgronden zoekt. Van Eyck is, tenminste
in de beeldende kunst der moderne Westersche cultuur, misschien de eerste
psycho-analyticus geweest, een logisch uitvloeisel van zijn speurenden, alles
onderzoekenden geest. Zijn genialiteit echter deed hem steeds van het onderzoek
ook tot de conclusie komen. Zoo is het synthetische karakter ontstaan, niet slechts
van zijn portretten, maar ook van zijn interieurs, zijn constructief zoo schoone
landschapsachtergronden, zijn heilige figuren.
Met deze zijde van van Eyck's kunst zijn de portretten van Rogier te vergelijken.
Ter tentoonstelling was de ‘Man met de pijl’ uit het Brusselsche museum. Daar is
zeker de synthese gegeven, maar zonder die analyse, die er bij van Eyck aan
voorafgegaan zou zijn. Prachtig vast, monumentaal, uit één stuk staat die man voor
ons, levenswaar, maar zonder de gecompliceerdheid van van Eyck's modellen. Allen
die door Rogier geschilderd werden, schijnen iets op elkander geleken te hebben,
ieder die voor van Eyck poseerde, onthulde ons (of tracht te verhullen) een ander
complex van gedachten, gevoelens, instincten en neigingen. Het is misschien juist,
het verschil tusschen van Eyck en Rogier niet slechts uit individueele, doch ook uit
rassenaanleg te verklaren. De laatste, die naast de Nederlandsche ook de Fransche
naam ‘de la Pasture’ voerde, komt uit Doornik, toen ter tijde Fransch, van Eyck's
geboorteplaats ligt niet ver van Roermond. Men heeft in hun karakter het verschil
tusschen het Germaansche en het Romaansche wezen willen herkennen. Zeker kan
men zich van Eyck gemakkelijk als voorlooper van de Hollandsche 17de eeuwsche
kunst denken en vindt men - meer nog dan in de Zuid in de Noord-Nederlandsche
kunst van de verdere 15de eeuw aan hem verwante verschijningen, maar is het
moeilijk dáar een aan Rogier verwant kunstenaar aan te wijzen (wel menigeen die
hem van nabij navolgt zooals, wat de uiterlijke vormgeving aangaat, niet van Eyck
doch Rogier het groote voorbeeld voor de 15de eeuwsche Nederlandsche kunst
geweest is, evenals, in vele gevallen, voor de Duitsche).
Ook van den Meester van Flémalle meent men portretten te bezitten.
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Daarvan was er hier geen aanwezig. Maar ter afronding van de vergelijking tusschen
de drie meesters moeten ze gememoreerd worden. Daar zijn alle wisselvalligheden
van het licht, alle fijne spelingen, die bijzonderheden en details rijkelijk op doen
bloeien, ver te zoeken. Daar is geen atmosfeer, die een waas van geheimzinnigheid,
een achtergrond van onbekendheid om den kop laat. Hard als een blok, kantig en
vast als in hout gesneden, onder een scherp invallend licht, dat zware schaduwen
groeft, zijn deze menschen gegeven. Tot in het uiterste kernachtig typeerend in
forsche trekken, tot op het karikaturale af vereenvoudigd door de grootheid der
vormen, de kop (waar het immers om te doen is) nauwsluitend in de lijst, zijn dit
machtige menschbeeiden, die in hunne eenvoudige, nadrukkelijke karakteriseering
aan gothische sculpturen herinneren. En niet, zooals bij van Eyck, zijn het de
oogappels die vooral de uitdrukking bepalen, doch de plastisch waarneembare trekken
graven de plooien van het gelaat. De oogappels zijn wel weergegeven, natuurlijk,
maar zóó schematisch, dat wij ook daarbij herinnerd worden aan de zuiver
rondgetrokken iris en pupil in oude beelden.
Campin is de fanatische zoeker naar den vorm, die de gemoedsuitdrukking op de
meest directe wijze vertolkt, den monumentalen of pakkenden vorm geïsoleerd als
op een beeldhouwwerk; de ornamenten op zijn werken zijn, in vergelijking met van
Eyck, betrekkelijk sober, - die zouden ook de grootsche werking van zijn gestalten
verstoren; in de uitdrukking van ruimte, sfeer en perspectief is hij bij van Eyck verre
ten achter; evenals daarin, staat hij ook in zijn vormgeving nog veel dichter bij de
Gothiek. Maar tegenover dezen ouden stijl wordt zijn werk toch door een geheel
nieuwen geest gedragen, zich uitend in den sterk dramatischen toon, in de machtige
plastische werking der figuren, in het streven naar naturalistische uitbeelding der
werkelijkheid. Hij is meer naturalist dan realist. Van Eyck daarentegen gaat uit van
tonaliteit, kleur en sfeer. Hij duwt den detailvorm terug voor de harmonische werking
van het geheel en kan die juist daardoor zoo overdadig geven, zonder de eenheid te
verstoren. Bij hem nooit die vreemde, uiterst suggestieve silhouetten, die men soms
onharmonisch maar fel-expressief bij Campin tegenkomt; bij hem ook niet die groote,
nobele, tragische gestalten in een meerfigurige compositie vereenigd als op Rogiers
Kruisafneming. Rogier immers zet den stijl van Campin voort, de overblijfselen van
Gothische traditie afleggend, de onbeholpenheden overwinnend en zich de technische
winsten van van Eyck ten nutte makend.
Campin en van Eyck zijn tegenover de kunst van de voorgaande eeuw, bewuste
realisten geweest. Maar voor ieder van hen heeft het realisme een ander doel. Campin
is de realist van het gevoel, van Eyck die van den geest. Rogier, de jongere, zoekt
de vormen tot schooner samengaan
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te idealiseeren (vooral in zijn latere werken komt dit duidelijk tot uiting), dempt het
ongebreidelde gevoel tot grooter bezonkenheid en mengt zoo iets van van Eyck's
klaren geest in de rauwere uitingen van zijn eigen meester.
Bij deze drie groote figuren van dit tijdperk heeft de tentoonstelling, als verrassing,
een vierden kunstenaar geplaatst, wiens naam nog onbekend is, den Meester van de
Verkondiging van Aix en Provence, welk werk met de beide daarbij hoorende vleugels
uit het Museum te Brussel en de verzameling-Cook te Richmond*) op de
tentoonstelling aanwezig was.
Dit groote drieluik plaatst hem, die zich voor de geschiedenis onzer oude
schilderkunst interesseert, voor raadselen. Wel schijnt vast te staan, dat het voor de
Ste. Madeleine-kerk te Aix geschilderd is, zoodat wij hier waarschijnlijk met een
meester te doen hebben, die in die streek geweest is. Of hij daar ook thuis hoort valf
te betwijfelen. In ieder geval zijn er zeer sterke Nederlandsche invloeden in zijn
werk, vooral van Robert Campin (diens Aanbidding uit Dijon), maar samenhang met
den Zwitser Conrad Witz is eveneens duidelijk. Echter hoe? De kunst van Witz maakt
een heel wat archaïscher indruk, in de verhouding van ruimte en figuur echter is de
Zwitser den ander verre voor. Was nu de Meester van Aix de man, die als bemiddelaar
optrad tusschen de mildere kunst van Vlaanderen en de stroevere van den Elzas en
Zwitserland? Evenals in de Elzassisch-Zwitsersche kunst is Italiaansche invloed bij
hem op te merken.
Ook kende hij de kunst van Claus Sluter en zijn er opvallende punten van
aanknooping met het altaarstuk van Broederlam, evenals het hoofdwerk van Sluter
in de omgeving van Dijon opgesteld. Dit alles wijst op een man, die in dat
Bourgondische centrum gevestigd was.
Op het middentafreel is de Verkondiging weergegeven in een kerk, welke veel
meer ruimte biedt dan de bouwwerken van Broederlam, maar waarin de figuren nog
steeds te groot zijn en de wand eveneens, hoewel minder opvallend, doorgesneden
is. Witz liet bij een dergelijke opgave de tweede fout weg en verbeterde de eerste
aanmerkelijk. Ook bij van Eyck hinderden deze eigenaardigheden niet meer. Die
architectuur is verder van een ander karakter dan wij van de Vlamingen gewoon zijn,
slanker, ijler en vooral minder gecompliceerd, schematischer van constructie, doch
rijker, flamboyanter in ornamentatie.
Van Broederlams architectuur staat die kerk echter, door de logische
ruimteontwikkeling, zoowel perspectivisch als door de weergave van de lichtinval
verkregen, nog veel verder af. Toch lijkt het of de kleine profeten-figuurtjes op de
kolonnetten welhaast van den ouderen meester

*) Deze vleugel hing zeer ongunstig tegen het licht. Het bovenste gedeelte is er afgezaagd en
teruggevonden door Schmidt Degener in een paneel met stilleven in het Rijksmuseum.
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overgenomen zijn. Zoo ook de God de Vader in de wolken, hoewel de veranderingen
bij dergelijke ontleeningen typeerend zijn voor den lateren meester. (Men lette op
de vervanging van de duif door het kindje, in den stralenbundel op Maria toevliegend).
De figuren die men op Campin terug kan voeren (vooral op diens Aanbidding,
wederom in Dijon) ademen echter een anderen geest, wat duidelijk uitkomt in de
bijna overgevoelige zachtheid van deze Maria. Deze doet even denken aan de veel
later ontstane gestalten van Grünewald. Merkwaardig zijn daarbij de vingers, die,
van hetzelfde lange en gelede type als bij Campin, buigzamer, bijna zou ik zeggen
ornamentaler opgevat zijn en tegelijk sensitiever. Maar het meest verrassend zijn de
zijvleugels met de twee groote profetengestalten. Deze, in hun zware, majestueuse
kleeding, met het prachtige contrast der lange loodlijnen van de neerhangende
gewaden tegen de scherphoekige, veelgebroken plooien van hoofddoek en mouwen,
herinneren aan de grootsche gestalten van Uccello en Castagno, eer dan aan de
boersche, grove maar machtige profeten en heiligen van Witz, terwijl de heldere
kleuren en het ingaan op lichtwerking aan Domenico Veneziano doen denken. Beide
profeten staan in nissen. Boven hun hoofden een plank met een stilleven van boeken
en schrijfgerei.
Deze prachtig geschilderde stillevens, vol fijnheden van toon en met een voor die
eeuw verbijsterende concentratie van het licht op een enkel helder papier, zijn het
meest raadselachtige van dit geheele werk. Prachtig is ook de monnikskop van
Jeremias, met de gladgeschoren wangen, heerlijk breed en vast geschilderd, met meer
liefde voor de bijzonderheden van het huidoppervlak dan voor de structuur. Een
profeet baardeloos te geven is zeker te verwachten in den kring van de genoemde
Italianen, eer dan bij de Vlamingen, die aan het overgeleverde type der langbaardige,
oudtestamentische gestalten vasthielden. (Castagno gaf den Christus baardeloos!)
Zonderling doet het aan, deze twee, als menschen van vleesch en bloed gedachte
gestalten te zien staan op voetstukken, alsof het beelden waren. De twee Sint Jans
van het Gentsche Altaarstuk staan ook op voetstukken, maar zijn als beelden in het
grauw weergegeven. Campins en van der Weydens, als beelden werkende, maar als
levende wezens geschilderde, figuren, staan daarentegen op den beganen grond. Ook
de Italianen maakten zich niet schuldig aan een inconsequentie als van den Meester
van Aix. Is hier een voorbeeld, als de genoemde Sint Jans, onzuiver nagevolgd?
Bestaat er eenige zekerheid omtrent het tijdstip, waarop dit werk werd geschilderd?
De algemeene compositie, de gebrekkigheden in de weergaven van architectuur en
ruimteverhoudingen, de afhankelijkheid van Campin, het ten achter staan bij Witz,
de kleederdracht van den profeet uit de verzameling Cook, dat alles wijst op een
ontstaan tegen het einde
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van de eerste helft van de 15de eeuw. Maar de opvatting en schildering van de
stillevens schijnen een dergelijke dateering onmogelijk te maken. Zouden die dan
van later tijd dan de overige deelen van het altaarstuk kunnen zijn? Op het
middentafreel ligt op den lezenaar voor Maria een misboek open, geheel op dezelfde
wijze geschilderd als de andere boeken. Verder zijn, zoover men zien kan, al de
boeken geschreven, en niet gedrukt. Dit wijst al op een dateering die niet heel veel
later dan 1470 zou kunnen zijn. Maar ook hebben deze manuscripten
eigenaardigheden, die ze (de voorbeelden van den schilder nl.) dateerbaar maken:
de randlijsten, die den stijl van 1430-1440 vertoonen. Het zuiver-zakelijke staat dus
aan een vroegere dateering, tusschen 1440 en 1450 niet in den weg.
Wat voor landsman was nu de schilder? Hij schijnt mij eenNederlander geweest
te zijn, die het werk van Campin (in de eerste plaats het altaarstuk in Dijon) gekend
heeft, doch niet als leerling, want daarvoor heeft hij te weinig van diens lessen
geprofiteerd en staat hij in sommige opzichten te veel op een ouder standpunt. Ook
zal hij in Florence geweest zijn, waar hij in S. Apollonia de revolutionaire werken
van Castagno gezien kan hebben en waar hij de problemen van Domėnico leerde
kennen, maar het monumentale en plastische in beider kunstrichting (van Campin
en Castagno) kwam niet met zijn aard overeen. Eerder nog was hij aan van Eyck
verwant. Hij is wel duidelijk een man van het Noorden, meer een bespiegelende en
hérscheppende, dan een actieve en zélfscheppende natuur.
Voor men deze werken kende, heeft niemand kunnen vermoeden, dat reeds in de
eerste helft van de 15de eeuw dergelijke stillevens gemaakt werden, wier wedergade
men eerst in den aanvang van de 16de eeuw kan vinden. Maar een Heilige Eligius
van Petrus Christus (uit de van Eyckschool dus) komt er minder onverwacht door te
staan.
(Slot volgt).
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Hamlet,
door J. Slauerhoff.
Ik zocht wanhopig, hoe ik mijn geslacht en
Geboorte als een vermomming kon verachten,
Om naar een bloem- en zonloos land te gaan,
Waar alle uit 't bloed gesproten lustgedachten,
Deinsden voor eeuwig ijs, niet meer bij machte
Mij naar den vrede tot in slaap te staan.
Maar leven houdt ons allen ingesloten
Binnen 't benarde fort van lijfsbestaan.
's Nachts zoekt men open zee met reddingsbooten
Van droomen, die in 't gapend Niet vergaan.
Ik kan mij goed verdedigen met bespotting
Van alle zingenot, de levensdwang;
Ik weet hoe 'k steeds en fel 't bezit verlang,
Van leliën, die bestemd zijn voor verrotting.
Ik heb bemind die niet te welken leek,
En stiet haar weg, nog èens door hoop bewogen,
Een vrouw als ziel te omhelzen.... en vervlogen
Was àlles van haar;.. bloemen op een beek.
Soms zweeft in mijn herinn'ring een rein hoofd,
Dan doet het roode snoer der bloedige grens
Mij kond dat 'k slechts 't ontbrekend lichaam wensch
Dat zooveel heete wellust heeft beloofd.
Zie 't noodlot, hoe het valsche kuischheid smaalt.
Ja! 'k Weet, ik ben een dorper. Neen, niet edel.
Ik vind geen rust, voordat mijn holle schedel
Geworpen wordt bij knekels op een vaalt.
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De lusten en lasten der redeneerkunst,
door P.H. Ritter jr.
I.
Over den aard en de bedoeling van dit geschrift.
LEZER, ik vraag uw aandacht voor bekentenissen over zaken die in het volle daglicht
en het volle lamplicht zijn geschied. Ik wil u een soort dagboek aanbieden over
openbare gebeurtenissen, en de heimelijkheden, de stille vreugden, de stille
ergernissen en stille angsten, die er in worden losgelaten, ze zijn de moedertjes van
het groote, luide kind van de publiekheid, dat aan het einde van mijne verhalen voor
u wil verschijnen met een stralend aangezicht.
Eer wij tezamen ons gesprek beginnen, moeten wij het ééns worden over een
beginsel. Hebt niet ook gij, vaak overwogen, dat wij van de innigheden der menschen,
van dat wat stil is en verhuld schijnt te leven in hun binnenste zielekapel, oneindig
meer weten dan van hun openbare gedragingen, die wij telkendage aanschouwen?
Er zijn er niet velen, die hun menschenkennis beproeven op hetgeen zich aanbiedt
aan hunne beoordeeling. Zoodra de romantiek van het gesluierde gemoedsleven, met
zijne onbegrepen miskenningen en zijne tragische gesteldheden, waarin wij altijd
iets weer weten te vinden van onze eigene ongekende smart, zoodra de romantiek
van den sluier zich aanbiedt, worden wij aandachtig, - maar het publieke leven blijft
rauw en naïef, niet alléén, omdat de massa zich kinderlijker uitviert dan de eenling,
maar óók, omdat men kritischer en nieuwsgieriger tegenover den eenling dan
tegenover de massa, van welke de openbare mensch het voornaamste orgaan is, zich
bevindt. De ijdelheid noch de martelzucht, vinden aan den publieken mensch, die
den aanvalsoorlog tegen de menschheid voert, genoegdoening, men bemoeit zich bij
voorkeur met hem die een verborgen schat te bewaren of een verborgen leed te dragen
heeft.
Deze algemeene menschelijke geneigdheid wordt door de Openbaren, waarvan de
staatsman het oer-type is, aangekweekt. Bekentenissen, dagboeken en gedenkschriften
hebben, bijna zonder uitzondering, betrekking op het innerlijk leven van den
biechteling. De biechtelingen onder de menschen zijn, van hun kant, met het intieme
in den regel veel minder voor-
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zichtig dan met hetgeen iedereen weten mag. En het is dan ook, in waarheid,
gevaarlijker wanneer men zijn publiek optreden verduidelijkt, dan wanneer men aan
de menschen de geheimen der minneprieelen of van de eenzaam-doorwaakte nachten
verraadt. Wanneer wij den sluier zien wegvallen van het persoonlijk zieleleven, dan
zien wij den naakten mensch, maar wanneer wij de raadselen van het openbare zouden
doorgronden, dan zouden wij misschien al te vaak menschen ontmoeten zonder
beteekenis. Indien de opheffing der geheime diplomatie eens werkelijk iets meer
werd dan een verkiezingsleuze, tot welke ontstellende ontdekkingen zouden wij allen
geraken? Het zou kunnen blijken, dat de politiek, waarom wij elkander vermoorden
en vervloeken en verdebatteeren, een veel simpeler zaak is dan wij altijd hebben
gemeend. En dat weten de Staatslieden wel, die, als zij hunne ‘herinneringen’ te boek
stellen, nimmer de achtergedachte verliezen, dat die herinneringen door een al te
groote ruiterlijkheid haren uitzegger een posthume schade zouden kunnen berokkenen.
Het zakelijke verzaakt nimmer zijn mystiek, het ware mystieke immer zijn verhulling.
Zoo komen zij er dan toe, onze vrienden de staatslieden, om in hun private
geschriften ons de dingen die wij weten op een manier te zeggen of wij ze niet wisten,
en onderwijl die tegen hooge prijzen verkochte bekendheden te doorsuikeren met
gevleugelde woorden, die passend hunne standbeelden kunnen versieren, hun
standbeelden, - de decoraties na doode van de krijgsmanschap en magistratuur!
Maar ik wil niet voortgaan u te vermoeien met de s p i t s v o n d i g h e d e n der
redeneerkunde, omdat ik u toegezegd heb, over haar l u s t e n e n l a s t e n verslag
te doen. Bovendien ben ik, in tégenstelling tot de wijn-genietende diplomaten, een
bierdrinker. Bier geeft een eerlijken roes, de wijn knijpt de oogjes toe totdat ze de
heele wereld verschalken, maar het bier doet in de al maar grooter en kinderlijker
wordende oogen staren, van wie opeens onze beste vrienden zijn. Het bier beweegt
tot den klop op de schouder en is de weelde der dikzakken. Ons aller voorvaders uit
het Walhalla nuttigden het uit de hersenpannen van hun verslagen vijanden en niet
uit Ganymedeskannen, - bewijs dat ze door iets zoo ongeriefelijks als de haat niet
wilden gestoord worden in hun genoegelijke bijeenkomsten, die eerst na een
preventieve uitroeiing van alle mogelijke onrustverwekkers waarlijk genoegelijk
kunnen zijn.
De bierpul is de gezel van de pijp, en het bier en de pijp behooren tot de
openbaarheid, die ik op weg ben aan u te vertolken. Ik ga namelijk tot u spreken over
het sprekerschap. Ik wil het beproeven de ontelbare herbergen, waarin mijne woorden
als onzichtbare biljartballen werden uitgezonden over het vilt van dorperlijke aandacht,
samen te vatten in een soort apotheose van.... ik wil niet zeggen: onherbergzaamheid.
Ik wil u vertellen,
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wat een spreker gewaarwordt en gevoelt, hoe hij tot het spreken zich voorbereidt, en
hoe zijn contacten zijn met het publiek. En omdat er geen mensch en geen ding is
op de wereld dat alleen staat, zelfs niet een spreker op het eiland van zijn katheder,
omdat de stemmingen van sprekers samenhangen met hun omgevingen en belevingen,
daarom zal er wat omgeving bijkomen, als kader van mijn relaas. De walmen der
pijpen dat is de kruitdamp, de kleppende deksels der bierpullen dat is het
mitrailleurgetik, waaronder de spreker vecht voor zijn populariteit, voor zijn faam,
voor zijn leven, met een publiek dat hij altijd overwinnen en overtuigen moet, en de
waard, die veel bier drinkt en veel bier schenkt, en die, onder het smoken van vele
pijpen, de oordeelen beïnvloeden kan door achtelooze woorden die als rookpluimen
naar buiten glippen uit zijn bedachtzaam keelgat, - hij is de geheime bondgenoot of
de geheime vijand van den redenaar. Aldus begrijpt mijn lezer, dat ik de pijp en de
bierpul vereer en dat ik ze als talismans mijzelf tot geleide geef op deze reis door de
ervaringen der redeneerkunst.
Aannemer, schenk mij het bruisende brouwsel, en dat de webbe der walmen mij
zachtkens omsluiere, wanneer ik de geheimen der welbespraaktheid overdenk!

II.
Over de aanleidingen der redeneerkunst.
De politiek en het Nut, zie hier de twee onophoudelijke bezielers tot het gesproken
woord. Zij beiden, zoo tegengesteld in aanleg en bedoeling, zijn de groote
oefenmeesters der openbare welsprekendheid. Zij vormen hunne leerlingen bij
dozijnen, zij bereiden voor, gelijk ook de journalistiek dat doet, tot het eigenaardige
ambt der openbaarheid, dat men om zijn vele misleidingen, voorzichtig beoefenen
moet.
Want wie ambtshalve spreekt en schrijft krijgt eene al te voorbarige beroemdheid.
Wanneer dezelfde intellectueele krachten, die een behoorlijke rede tot stand brengen
of een behoorlijk artikel in een courant, worden gebezigd voor de samenstelling van
een contract, het ontwerpen van een stoel of het afsluiten van een koop, dan blijft de
denker die dat alles wrochtte, een der duizenden ongekenden, die hun plicht hebben
gedaan en wier arbeid men zonder dank aanvaardt. Maar ieder maar een klein beetje
sensationeel persman verkrijgt een bekendheid verre boven zijn beteekenis, en ieder
spreker, die nalaat zijn toehoorderschap te vervelen, heeft zijn deel van de
heldenvereering, die diep op den bodem van ons aller ziel liggende behoefte.
De politiek en het Nut, dat zijn dus de bronnen der welbespraaktheid, de auteur,
die zich in dienst stelt van deze volksinstituten, het instituut
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der volksopwekking en dat der volksontwikkeling, gaat behooren tot hetgeen een
onzer grootste schrijvers eenmaal kenschetste als ‘de actieve literatuur’. De actieve
literatuur. Onze lijdelijke natie, wier zieleleven even rustig en onbewogen is als onze
zilverbleeke rivieren, ze heeft hare opmonteringen noodig, er zijn aanstichters noodig
om nieuwe fleur te geven aan de trage gesprekken der dorperlijke gemeenschappen,
die daar verloren liggen, de lange winters door, in de grijze nevelen en onder de
grauwe luchten van ons door zijn laagheid onmetelijk vaderland. De populaire
welsprekendheid wordt in dit gedweeë land hoofdzakelijk door Oosterlingen beoefend.
Het zijn de sinaasappeljoden en de voortreffelijke woordkunstenaars der markt, die
naast den gloed hunner kleurige vruchten of in de romantische schijnsels der in
avondduisternis bloeiende kramen, den handel de begeleiding geven van sappig gijn
en rhythmische overdaad van overreding, maar verder zwijgt het onder ons volk.
Wanneer ik mijne collega's van het Leger des Heils en van de evangelisatie in
zalen en op vlieringen uitzonder, - ik laat de hoogere welsprekendheid van kansel,
balie en katheder nu buiten beschouwing, - dan resten er dus deze twee
sprekerskategoriëen, de man van de politiek en de man van het Nut, en het zijn de
staatkundige en de Nutsredevoeringen, waarover ik u mijne openbaringen zal
toevertrouwen.
De politiek, Zij is, buiten de vertegenwoordigende lichamen, niet anders dan een
periodieke inenting van de scharen. Zoodra de stembiljetten zijn afgeleverd, spookt
ze nog slechts rond in de persoonlijke discussies, die een keten van persoonlijke
miskendheidsuitingen zijn, maar ze heeft als openbaar officium dan in Holland
afgedaan. Maar o, in de politieke dagen! Heel het land wordt in hordes pro's en hordes
contra's verdeeld -, men slaat elkander met de leuzen om de ooren, en laat elkander
tuimelen in de gecamoufleerde kuilen der spitsvondigheid en niemand weet, na de
eindelooze steekspelen der staatkundige tegenstanders, die zich in zaaltjes staan op
te winden, terwijl buiten de witte bongerds bloeien en de vogels kweelen en zacht
maanlicht glanst over de donkergroene aarde, - niemand weet ten slotte meer welke
de schrale werkelijkheden zijn achter de romantiek der betoogingen, - men is
eenvoudig pro of contra als in den oorlogstijd - toen men schaakte met de
formuleeringen der wereld-tragedie, en in zijn ijver om gelijk te hebben het wederzijds
geleden leed vergat.
Maar het Nut, dat is wat anders. Dat is het spiegel-glanzende, het keurigaangedane
en feestelijkheid-belovende in de egale dagen van het dorperlijk samenleven.
Een Nutsavond is als een verjaardag in het dorpsgezin. Men ontmoet dezelfde
medemenschen als telkendaags, maar men ontmoet ze in feest-doening en feestkleedij.
De algemeene dorpsbelangen worden behandeld
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in de lange pauzen, bekenden komen op plechtiger wijze bij elkander buurten dan
dat in den eenvoud van het dagelijksch leven gewoonte is, en zelfs ontkiemen er wel
verlovingen, wanneer de meisjes hun glanzende nieuwe jurken aan hebben en heur
wangen blozen als appelen en heur oogen glinsteren van de ondeugd die ieder feest
in vrouweoogen ontsteekt.
De Nutsspreker heeft een groote verantwoordelijkheid. Hij is het nieuwe, het
vreemde, het aangegaapte en geheimenis-dragende. Is hij vervelend, dan zakt het
dorpsleven in zijn gewoontesleur terug, wekt hij den lach of de geestdrift, dan gaat
de hartelijkheid en levendigheid gloeien in de op bizondere wijze saamengekomenen.
Hij kan de menschen elkander laten staren in eikaârs gewoontegezichten, en de
neigingen tot kwaadsprekerij, die de nobelste gemeenschap van op elkander
aangewezen menschen van nature bezit, tot een algemeene vijandigheid samentrekken
op zijn persoon, maar hij kan ook op geheel nieuwe manier de dorpsgenooten tot
elkander brengen en door den kleinen luister van den Nuts-avond een geestelijke
belangstelling ontwikkelen die in aanleg aanwezig is. Dat de Nutsbesturen op lichtheid
en luchtigheid aandringen, is begrijpelijk. De Nutsavond wil het ‘wereldlijk’ element
vertegenwoordigen tegenover de geestelijke ontmoetingen der kerk. Maar een
Nutsavond die in een schaterlach ontaardt, heeft evenzeer zijn doel gemist als een
die ondergaat in plechtige verveling. Waarbij nog komt dat de aankondiging van een
lachavond meestal verveling bij de immer teleurgestelden tengevolge heeft, terwijl
de Nuts-besturen in hun voort-durenden angst, dat het ‘te hoog’ zal gaan, meestal
ontwikkeling en gezindheid hunner eigen publieken miskennen. De sprekers die er
voor waarschuwen dat men het komische van hen niet moet verwachten, verwekken
vaak den smakelijksten lach, de Nutskomieken spelen te dikwijls hun comedie voor
strakke aangezichten.
Een Nutsrede behoort het prototype te zijn van een beschaafd gesprek, ze moet
het plaatselijk en provinciaal intellect weten in te schakelen in de nationale cultuur.
En meen niet, lezer, dat ik thans reeds te rhetorisch aan het worden ben. Er leven
veel schakeeringen in der Nutten geestesgesteldheid. Ik wil ze u gaan beschrijven,
maar ik meen dat er aanleiding is voor eenig optimisme.

III.
Over den spreker.
Geen hoovaardij, maar de rhetorische orde doet mij het onderwerp van mijn onderwerp
eerder behandelen dan het lijdend voorwerp. Hoe kan men het spreken beschouwen,
zonder den spreker te kennen? Welnu, hier komt hij.
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De bewaarscholen der redeneerkunde zijn de familie in de debatteerclub. En het kan
pijnlijk genoeg heeten, dat men beginnen moet daar waar de heimelijke en boosaardige
kritiek het vaardigst aanwezig is. In den kring der getrouwen verscheurt men zich
het gemakkelijkst aan den angel der interruptie en de spotlach die de fraaiste rede
opeens ineen doet schrompelen als een doorboorde luchtballon, is voor men het weet
gevlogen over een bruiloftstafel. De spreker op een familiefeest treedt met een ten
top gestegen gevoel van schaamte uit de beveiligende gemeenschappelijkheid van
het huisgezin naar voren. Hij is opeens geïsoleerd, hij voelt zich drijven in de leegte
als een zwemleerling, voor het eerst in het groote bassin. Na één verschrikkelijk
fiasco, zoekt hij zijn troost bij het papier. Hij stelt het behoedzaam op, wat hij te
zeggen heeft, hij schaaft het en rondt het af, en zoo verschijnt zijn rhetorica, wanneer
hij na jaren de proef herhalen moet, keurig en glad en vlot, en ze is net zoo correct
als zijne smoking en zijn gewreven lakschoenen.
Wie spreker wil worden, beginne met het papier. Het geschreven opstel, rustig
verzorgd, en waarvan de voordracht vele malen is voorbereid, is het eenig
geneesmiddel tegen de pleinvrees der redeneerkunde, Want waarom kan men n i e t
spreken? Waarom is het spreken, dat wij toch dagelijks in praktijk brengen tegenover
den evennaaste, iets bizonders, een aparte kunst, die mannen en vrouwen van
overigens opmerkelijke intelligentie niet verstaan? Omdat men als spreker opnieuw
geboren moet worden. Omdat wij allen topzwaar zijn van onze eigen individualiteit
en den waan koesteren dat eene massa iets anders is dan eene verzameling van
eenlingen. Wij gaan veilig schuil in de menigte. In hare schaduw kunnen wij onze
bizonderheden, onze angsten en zwakheden verbergen en vertroetelen, en ieder heeft
een recht op particulier leven, dat hem, indien hij maar op tijd weet te zwijgen en
zekere welvoegelijkheden in acht neemt, tegen de uitgesproken kritiek van den
enkeling beschermt. Maar eene massa geeft zich alleen gewonnen aan wie haar
aandurft, en wie zijn persoonlijke hoedanigheden als een logische en
algemeen-menschelijke eigenaardigheid kan demonstreeren heeft alleen de macht
haar spot te overwinnen. De massa lacht nimmer om het beheerschte en volkomene.
Te eigenlijk is haar slavennatuur, dan dat ze zich zou verzetten tegen den ijzeren
dwang van wie zich haar meerdere toont. Daarom beginne de beginnende spreker
voor zijn publiek het volkomene te stellen. Hij leze, maar hij leze zoo boeiend en
zoo beheerscht, dat het lijkt als bezielde hij zijn toehoorderschap spontaan. De eerste
maal dat dat lukt, kent hij van zijn auditorium de nietigheid, weet hij, dat het Publiek
geen geestelijke Macht is, maar een natuurlijk beletsel, - dat men de tooneel-koorts
overwint zooals men zwemt over een rivier, dat het ontzag voor eene menigte dat
diep woont in ons aller ziel, niets anders is dan ons diep-inge-
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boren ontzag voor conventionaliteit, wat zeggen wil voor datgene, wat zich naar
buiten aankondigt als machtig en gewichtig. De spreker vange dus aan met
zelfbeheersching, en zelfbehcersching komt voort uit zelfvertrouwen, en
zelfvertrouwen uit den steun, dien men zichzelf met eigen middelen geeft.
Tusschen den overgang van de literatuur naar de rhetorica en van de literatuur naar
de journalistiek bestaat verwantschap. Welke devote, verstillende macht doet juist
de fijnst besnaarden onder ons huiveren voor de zielsopenbaring, voor de uitbeelding
der persoonlijkheid in de objectiviteit van de wereld? Het onbewust besef der waarde
van het Woord. Wij weten het wel, dat de woorden de in de uiterlijkheid tredende
zinnebeelden zijn van denken, beminnen en lijden, en juist de ernstigen onder ons,
willen die zielejuweelen niet te grabbel werpen, willen er niet mee spelen als met
kiezelsteenen, en er de onvoltooide begrippen mee dekken, en hunne betcekenis
verduizendvoudigen, om die dienstbaar te maken aan vaak tegengestelde bedoelingen.
Zoodra de geest den angst voor het woord verliest, wordt hij arm aan inhoud en
levenskracht. Het i s niet louter zwakheid maar huiver voor de ontblooting der
zielewaarde, die de openbare schaamte haar belemmeringen doet uitspreiden over
de schuchtere sprekersziel.
Maar deze kinderlijke gesteldheid - de jeugd is altijd zuiverder en geestelijker dan
de rijpere leeftijd - wordt overwonnen door den levensroes. En wie tot snelle
verwoording van zijne overtuigingen en gezindheden gedwongen wordt door het
publieke ambt, tusschen de duizend onregelmatigheden en ongaafhden van zijn
jachtig bedrijf kan het voorkomen, dat hij opeens diepzinniger, indringender en....
eenvoudiger spreekt, dan de behoedzaam de waarden der ziel uitwegende literator.
De roes, de koorts, de nood van het leven, de storm, die de diepe blauwe wateren
van 's menschen innerlijk in beweging brengt, het in daadwerkelijkheid herscheppen
van in de schoone stilten der jeugd bepeinsde en verkregen overtuigingen, maar
overtuigingen, die alleen nog maar een inhoud hebben en een algemeene gezindheid,
geen duidelijk herkenbaren vorm, - die roes is de levenbrenger en
denkbeeldenboetseerdcr, - het is op zijne bevruchting dat de angstige, peinzende ziel
wacht, om een waarde te worden voor de wereld.
Geen openbaring is mogelijk, zonder rhythme, zonder dat hij die vertolking geeft,
het machtig gevoel krijgt van een altijd doorgaande continuïteit, waarin hij opgenomen
wordt, maar de journalist en de redenaar, zij ervaren dat rhythme niet als een door
grotten klaar en rustig voort-schuivenden stroom, maar als een bergbeek die zich
kneust aan de kanten der steenen, en dan toch voorthuppelt en voortdringt door een
machtigen
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wil bewogen, over de stoornissen en dorheden heen tòch rhythmisch in wezen en
karakter. In de onbewustheid van den stijl glijden zij niet geleidelijk en harmonisch
over, zooals de literator, maar ze heeft ze gegrepen bij het eerst openbaren, de geest
sluit zich af en trekt zich samen op de uiting, op het w i l l e n e n b e d u i d e n en
brengt dikwijls het eigene naar buiten door de verzorging van het eigene te
verloochenen.
Zoo neme de spreker dus een blad papier, en zoodra hij de schare door de vrijheid
en de drift van zijn voordracht overmeesterd heeft, is zijn zelfvertrouwen geboren.
Hij w e e t nu, dat zijn woord ook een waarde is b u i t e n hem, dat het, - gesproken
- los wordt van zijn persoonlijkheid en dat de stilte van een aandachtig auditorium
dezelfde is als de stilte van het studeervertrek. Met dit eene verschil, dat de
aandachtsafleidingen op den denkenden, in zijn cel gesloten literator een verdorrenden,
op den spreker - gelijk op den journalist - een bezielenden invloed hebben. De spreker
- en ook de journalist, die een spreker is met de pen, omdat de haast van het bedrijf
alle revisie en controle verhindert - de spreker m o e t voortgaan. Eén pauze, één
misstap en hij is in den afgrond gevallen der openbare bespotting. De voortdurende
vrees voor aandachtsverflauwing, die in hem leeft in de momenten zijner bloeiendste
welsprekendheid, doet hem voortdurend vooruitzien, geeft aan zijn geest twee
werkzaamheden tegelijk, in het heden het veroveren der schare door een geestdrift
en een afwisseling, die grooter afmetingen en scherper contrasten moet vertoonen
dan in het flauwer gespannen alledagsleven tusschen menschen zich voordoen, maar
daarnaast de angstig vlakbij liggende toekomst voorbereiden, opdat de vervoering
die hij uitgiet, niet opeens in een leegte verdampt. Er ligt een sportief element in de
openbare redeneerkunde-zonder-papier, een geestelijk Alpinisme, - het is de
werkzaamheid zelve en niet een afzonderlijke stemming, die de bezieling kweekt,
waaruit telkens opnieuw de werkzaamheid moet ontstaan. Maar wien deze dingen
gelukken, - hij voelt zich bouwer van een machtige kunst. Hij gevoelt het, dat hij
zijn auditorium, dat hij de honderd- of duizendvoudige menschenmenigvuldigheid
voor hem, onder hem, om hem heen, voegen gaat in zijn eigen levensconceptie, dat
hij beelden en gedachten schept, die niet behoeven te wachten op waardeering, maar
die, ten minste in het oogenblik waarop hij het woord voert, vaststaande, in alle
objectiviteit erkende daden en feiten zijn. Elke rede die een poging is, is mislukt, en
uit geen redeneerkunst kan men bizondere waardeerbaarheden en subtiliteiten puren;
de oratorie is de boetzeerkunde der literatuur.
(Wordt vervolgd).
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Korte vertellingen,
door Aart van der Leeuw.
De oude koopman.
AL sinds verscheidene dagen heb ik mij niet buiten mijn kamer gewaagd; want de
wind sloeg tegen de ruitjes, en de vorst bestrooide ze met de bloemen van den
wintertijd. Wanneer ik voorzichtig een venstertje opende, om naar het weder te zien,
rees de klokketoren omhoog voor een steeds helderen hemel, de luifels en puntdaken
droegen een sneeuwhoed, en de poorters staken bedachtzaam het marktplein over,
klein en donker in de verblindende wemeling van wit. Intusschen legde ik telkens
een nieuw blok op het haardvuur, en ik had mijn zetel bijgeschoven in den gloed van
de schouw. Ik liet de folianten uit mijn kille kantoor hier bij mij boven dragen, en
berekende op het perkament van de bladen den voorspoed van een gunstig jaar. En
uren lang werd de koesterende stilte door niets anders verbroken dan door het krassen
van mijn ganzeveder, het snorren der vlammen, mijn kuchen, en een toontje van den
boekvink in zijn koperen kooi.
Maar nu is de dooi ingevallen, en daarom zal ik mij toch eindelijk weer eens op
straat moeten vertoonen. Eerst heb ik mij deugdelijk in de wol gestoken, dan heb ik
een dienaar uit de pelterijenkist mijn mantel doen halen, die met hermelijn is gevoerd
en met sabel omzoomd is, nu zet ik mijn bonte muts nog op, en een goudgeknopten
stok laat ik mij reiken. Omdat ik over pestgevallen in de stad heb hooren mompelen,
steek ik mij uit voorzorg een bundeltje geneeskrachtige kruiden in de mouw, en ik
treed buiten, doch niet eerder dan dat ik in het voorhuis een kruis heb gemaakt bij
het beeld van Sint Jozef, en mijn uitgang in zijn genade aanbevolen heb.
De wind valt niet mede, en ik houd mijn hand voor den mond, om mij tegen zijn
verraderlijkheid te beschermen. En toch, koud mag de bries zijn, maar de vorst heeft
onherroepelijk afgedaan. Zie, op den vijver naast het paleis van den hertog, hoe de
melkwitte korst reeds overal gebarsten ligt en gebroken. Er is iets feestelijks in de
lucht van vreugdige verademing, en ja, wat een joelen en juichen. Mijn God, daar
zijn me die jongens, ik ken ze, de leerknapen van meester Cornelis, den goudsmid,
van Floris, den voller, en ook die brutale rakkers met hun leege ransels en hun lange,
magere beenen, de scholieren, zoo maar midden op het stuk geslagen ijs gegaan. Ze
springen er op rond, alsof ze over een dansvloer huppelden. En niemand taalt er naar
gevaar! Kijk, het rondom ze opschuimen en spatten,
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daar brokkelt een schol af, daar duikelt een schots onder, en een diepte gaapt voor
de glijdende voeten, als de muil van den demon, die op den dakrand der domkerk de
wereld aangrijnst, en zijn water spuwt. Om Christus wille, die nu struikelt en
wegschiet, is dat het zoontje van den ouden Egbert niet? Den hemel gedankt dat hij
veilig weer aanlandde. Met de armen uitgestoken als een vogeltje, zag ik hem
opvliegen, en het rood van zijn wangen werd er geen bloeddrop bleeker om. En hoor
nu dat jubelen, als had de kleine knaap een krans verdiend. O, kinderen, die zoo
oneindig veel hebt te verliezen aan kussen en blijdschap, aan roem en aan rijkdom,
heel een heerlijk leven lang, hoe komt het toch, dat je zoo lachend, zoo tartend en
speelziek je ondergang in het verschrikkelijk gelaat durft te kijken?
Maar ik heb hier al veel te lang op dien tochthoek gestaan. Dichter wikkel ik mij
in mijn bontmantel, en werktuigelijk ruik ik aan het bosje heilzaam kruid. Ik ontdek
op het pad langs den vijver enkele plekken, waar wat gladheid glimt; behoedzaam
tast ik er naar met mijn stokpunt, want ik, die niets heb te verliezen, zelfs een
handbreed sneeuw, half weggesmolten, bedreigt en verschrikt mij.
Het jubelen klinkt mij nog na in de ooren, als ik de vroolijke stemmen niet meer
hooren kan. Het lijkt wel het carillon van mijn toren, dat ook niet na zijn laatste tonen
zwijgen wil. Totdat tenslotte een nieuwe gedachte die melodieuze herinnering weet
te verdringen, de gedachte aan dien gauwdief van een Kors Luyten, aan wat hij mij
schuldig is, en hoe ik hem op de beste wijze het geld uit den koffer zal kloppen.

De minnaar.
‘Bij Santa Maria. Gleed daar niet een sluipende schim langs de muren van het palazzo
ducale?’ En messer Antonio grijpt naar het gevest van zijn degen, want sedert hij
Emilia, Ambrogio's gade, gekust heeft, is een schaduw bij maanlicht gevaarlijker,
dan tien ruiters, tot de tanden gewapend, in den helderen zonneschijn.
O, maar het balspel op het terras van Emilia's landhuis. Dat luchtig omhoog vliegen
van het gevederde purper in den stralenden hemel, dat wegslaan, terugkaatsen, als
een teedere bekentenis, die vrij wordt uitgejubeld en vurig beantwoord, en die door
niemand dan door twee overmoedige harten wordt verstaan!
En dan het tuinfeest in de zomergaarde. Het bonte gewoel van de gasten, en, in
het bewegelijke lommer, de tafel, fonkelend van kostbaar zilverwerk en kristallijn.
Het af en aangaan van de knechten met hun schotels versche vruchten en hun kannen
gulden wijn, en het stijgend gegons der gesprekken, die luide moeten gevoerd worden,
om het ruischen der fonteinen te
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overstemmen. En toen plotseling Emilia's lied, die zang begeleid door haar luitspel,
waarin zij, terwijl iedereen stilzweeg, en ook de grimmige Ambrogio luisterde, met
de geleende namen en de geborgde rijmen van den dichter, heel haar liefde heeft
gebiecht.
En daarna die bootvaart, waar een laatste aarzeling door het vleiende woord van
een edelman en het droomerige geklots van het medeplichtige water weg werd gepraat,
en de eindelijke omhelzing het wachten beloond, en een bede verhoord heeft.
Altijd heeft messer Antonio gemeend, dat het beste om bij zich te dragen een
buidel met goud was, maar nu beseft hij, dat een mooie herinnering meer waard is,
en vroeger stond het vast voor messer Antonio, dat niets een nachtelijken dwaaltocht
onveiliger maakt dan een klinkende geldbeurs, maar nu weet hij, dat het veel
bedenkelijker is, om met de gedachte aan donna Emilia's kussen des avonds een
donkere straat door te gaan.
‘Bij Santa Maria’. - Doch een dolksteek is sneller toegebracht, dan dat een degen
uit de schede gerukt wordt. Haastige schreden verwijderen zich naar het duister der
stegen, en een doodstil lichaam vormt, met de armen uitgestrekt, een zwart kruis op
het beschenen plaveisel.
Zoo is er nu in het kleine stadje met zijn blinkende tinnen weer een minnaar minder,
om met zoete beloften en den zwier van een rood zijden mantel een lichtvaardig
gemoed te betooveren, en een echtgenoot meer, om er zich over te verwonderen, hoe
weinig zwaar een moord weegt voor het geweten, en hoe snel een schoone vrouw
vergeet.

De wenschen.
‘Als ik word begraven,’ zeide de stadsschrijver, ‘zou ik willen, dat mijn vrienden de
baar droegen, en de klaagvrouwen heur jammergeschrei aanhieven, en mijn wensch
zou vervuld zijn, als de prediker mij Gods zegen in een bijbeltekst nariep, terwijl de
schoolkinderen hun lied om mijn graf zongen.’
De drie makkers zaten bijeen in de oude taveerne, die tegen de wallen was
aangebouwd, en hun stem moesten zij verheffen, om zich verstaanbaar te maken,
daar de Spanjaard zijn falkonetten en veldslangen tegen de veste deed blaffen. Uit
de kroezen stonk hun een vuil, groen vocht tegemoet, dat de waard ze met een
grijnslach als opperbest Delftsch voorgezet had, en op de tinnen borden lagen de
resten van een kelderrat. Buiten hoorden zij de schildwachten elkander toeroepen en
vloeken; het snerpen van een ratel gaf een waarschuwend sein, dat er een vracht
pestlij ken voorbij zou worden gereden. Dan stampten paardenhoeven op den hard
bevroren bodem, en de wielen kraakten van een al te zwaar beladen kar.
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‘Ik zou met minder nog tevreden wezen,’ zuchtte de brouwer, wien de huid in plooien
om het vermagerde aangezicht hing, ‘als ze mij maar in mijn schoone doodshemd
kleeden, dat ik in mijn palissanderhouten kast bewaar, mij de handen op de borst
tezamenvouwen, nadat de evangeliën als peluw onder mijn hoofd zijn gelegd.’
‘Neen,’ riep de bruine jagermeester, die binnen de belegerde stad zat opgesloten
als een wilde vogel in zijn kooi, ‘wanneer ik mijn laatsten slaap moet beginnen, laat
het dan in het bosch zijn, in zoo'n diepe greppel, die het najaar met verdorde blaren
vult, en waarboven in den zomer de roos en het geiteblad bloeien, en dat dan een
roodborst op de rank van een braamstruik mij de eeuwigheid binnen mag jubelen.’
Maar eer hierop een antwoord kon volgen, sprong het kruithuis in de lucht. Het
Oosterbolwerk stortte ineen, en het brok van de wallen, dat omzonk, sleepte de
gammele taveerne mee in zijn val, zoodat de stads-schrijver onder het puin werd
bedolven, de brouwer, als lijkkleed, met pannen en daksparren werd bedekt, en de
jagermeester door een ijzeren kogel op het hart werd geslagen.
Ach, want wat tellen de wenschen van een paar armzalige stervelingen, als onder
het gedaver der voorhamers aan een nieuwe wereld gesmeed wordt, terwijl de oude
in een stofwolk van mortel omver wordt gehaald.

De groote brand.
Een mijl van de stad af, aan het pad en den vlietstroom, die naar het grafelijk slot
voeren, ligt het leprozenhuis met zijn kapel en zijn klooster. Op gezette tijden klept
een gebarsten klokje, dat boven de poort hangt, en dan komen de melaatschen terug
van hun omgang, het gelaat in de schaduw van den hoedrand verborgen, en met hun
ratel in de hand.
De magere prior, die de kralen van zijn rozekrans tusschen de vingers laat glijden,
doet die processie van martelaren, waarin de een gelijk is aan den ander, aan zich
voorbijgaan, en denkt aan Gods rechtvaardigheid. Onderwijl jammert de bel als een
gemartelde boosdoener.
Bij Sint Hippolitus! dan klinkt de klok van de stadskerk oneindig veel schooner
en statiger. Begint díe te luiden, dan worden de polders een uur in den omtrek door
een branding van klank overschuimd. De magere prior, die in zijn kruidtuin staat te
luisteren, ziet den vijftoppigen toren, als de pluim op de hermelijnen muts van den
keizer, boven de gekanteelde wallen omhoog steken, en zucht over de verdorvenheid
van de veste. Niet alleen dat de biecht van berouwvolle zielen het hem toe heeft
gefluisterd, wat de schatrijke brouwers en hun rotgenooten voor hun geld koopen,
en hoe zij in het huis der onkuischheid bijzijden het bolwerk hun schildguldens
verdobbelen, en beloften, die zij voor het altaar aflegden, snoodelijk
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schenden, maar de slechtheid wordt hem zélve voor oogen gesteld, en schaamteloos
langs het klooster gedragen.
Drijven de versierde booten niet vol van gekus en gezang door het water, kweelt
niet muziek op, en wordt niet de beker geheven, terwijl een luid woord, dat als
kortswijl bedoeld is, den monnik treft als een godslastering. En ach, de linde, die
voor de kapel groent, hoevele malen is die niet door brassers, die zich verlaat hadden,
en de poort vonden gesloten, als nachtherberg gekozen, waarbij zij de zoden onder
het onschuldige loover tot een tafel voor hun slemppartijen en een bed voor hun
ontucht gemaakt hebben.
Den mageren prior is het in visioenen geopenbaard, dat de stad het lot van Sodom
en Gomorra zal deelen, en door den aardbodem zal worden opgeslokt en ingezwolgen.
En omdat hij de muren, waarbinnen hij is geboren, zoo lief heeft, smeekt hij den
hemelschen toorn om genade, en hoopt hij, wijl het geeselkoord neersuist, door zijn
pijnen en lijden een penninkske terug te betalen van de ontzachelijke zondeschuld.
Dan, op den avond van den 3en Mei des jaren 1536, wat is het, dat de vleugelen
uitslaat op het dak der vollerij? Het is de roode haan, viktorie kraaiend. En wat zijn
dat voor snorrende nachtvogels, die door de roetige lucht komen aanzwermen? Het
zijn de vonken, die door een wervelwind over straten en pleinen geslierd worden, en
van alles, waar ze op neerstrijken, een hel vlammend nest maken. Ja, binnen de
gloeiende wallen wordt er een machtig kampvuur aangestoken, waarvoor driekwart
stad als brandhout dienen moet.
De magere prior, die in zijn cel ligt te bidden, weet niet wat buiten geschiedt.
Totdat er op de poort wordt geslagen, en een vrouwestem uitgilt: ‘Delft brandt.’ De
pater opent het venster, en buigt er den geschoren kruin uit, en dan de handen
samenleggend, zegt hij: ‘God zij geloofd;’ ‘als’, gelijk dit in de kronieken vermeld
staat, ‘wel vergenoeght sijnde over noch soo genadige en boven sijn vermoeden
goedertieren straffe.’

De stad.
Een zonnige Februarimorgen. Uit het Oosten waait een frissche bries langs de
stadsgrachten, die met statige linden omzoomd zijn, en doet de weerspiegeling der
kleurige trapgevels op het bewegelijke watervlak dobberen. Het klokkespel luidt, en
schudt zijn duizend klanken, als een kersenboom zijn rijpe vruchten, over daken,
tuinen en pleinen uit. Twee vrienden, die elkaar ontmoeten, en van wie de één juist
van den oorlog terugkeerde, donker gebruind en met een leege mouw onder zijn
fluweelen schoudermantel, verwelkomen elkaar hartelijk, en lachen van.
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genoegen over het jubelend rumoer in de hoogte, Dan kijken ze er naar, hoe een
vervaarlijke bierton de brouwerij wordt uitgerold, en in een platte praam geladen.
Zij knikken behagelijk naar een meisje met een witte kap op en twee blonde krullen
terzij van de wangen. Zij wandelen weer verder, en blijven staan luisteren naar een
afkondiging, die van de pui van het fonkelnieuw raadhuis over de kramen en tenten
van het marktveld wordt geroepen, en die niemand verstaan kan. En nu praten ze
over Spinola en zijn plan om Breda te belegeren, en hoe Maurits dat verhoeden kan.
Maar wat zijn de woorden, die zij spreken, en het carillon tusschen de wolken, en
het geschreeuw van de venters anders dan een licht gerucht, dat door den wind wordt
meegenomen, en wat wil het bonte gewoel van de boeren en burgers voor beters
beduiden dan een zeepbel, die uiteenspat, eer zij opgestegen is?
Neen, wat hier wérkelijk geschiedt in die zingende stad met haar machtige torens,
is, dat de stokoude doktor Jacob Janszoon Graswinckel, zijn zalfpottekens en
medicijnflesschen aan een lederen riem om het middel, in een doodarme buurt, een
ziek kind en een stervenden grijsaard gaat opzoeken, die hij door zijn oneindige
liefde zal opbeuren, en met het heulsap uit zijn kruidtuin zal verkwikken. En dít ook,
dat ergens in een stoffige werkplaats, bij een heeten oven, een aamborstige
plateelbakker een kleur mengt, die voortaan onder het glazuur van zijn vazen zal
gloren als een lentehemel in den morgenstond. Dan eindelijk dit heugelijke, dat juist
op dit uur, onder een nederig dak aan de wallen, een knaap wordt geboren, die eens,
als een zoon van Sint Lukas, den nazaat van het puttertje, dat ziek in den kastanje
voor het huis zit te zonnen, met schuchtere penseelstreek zal uitbeelden,
onuitsprekelijk fijn, voor een achtergrond van het heerlijkste wit van de wereld.
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Een biecht,
door Hermance Löhnis.
DE avond was vrijwel volmaakt mooi - een bladstille, laat-lichte zomeravond; de
twee menschen die door de openslaande deur op het terras traden stonden zwijgend
stil, geroerd door de diepe landelijke vredigheid. Voor hen, een paar treden neer, lag
de vierkante rozentuin in vollen bloei, omwald door sierheesters en de koelgeurige
akkermaalsboschjes; terwijl achter het uitgespaarde doorkijkje recht voor hen-een
grasweg bezoomd aan weerszijden met een bontbloemigen border - de late zon rossig
gloeide over rijpend roggeveld en hoog dennebosch. Het was een beeld van rustige,
verzekerde welvaart; natuur getemd tot bekoorlijke lieflijkheid; en de jonge man,
buiten komend, voelde even een ongeduldige kriebeling bij het weten van de
evenwichtige onaantastbare schoonheid zoowel buiten als in het koele mooie huis
achter hem,
De deur van kamer naar gang ging dicht - toen de voordeur - en hij wist glimlachend
dat gastheer en gastvrouw hem discreet alleen gelaten hadden met zijn bruid die naast
hem stond. Zij ook keek glimlachend naar hem op; hij zag het blanke blozende zachte
gezichtje, de zeer verzorgde eenvoud van het blonde haar, de fijne gereserveerdheid
van het heele figuurtje, en hij voelde bewonderend en in een haar
omhullendeteederheid, maar ook met héél vluchtig het tikje ongeduld van zoo-even,
hoe volkomen ze hier thuis hoorde, gegroeid in deze omgeving van wei-levenskunst,
Aan den rand van het terras stonden ze stil. Hij lei beide handen op haar schouders,
rond en ivoorglad onder het dunne batist van haar zomer japonnetje en liet ze
langzaam liefkozend afglijden langs haar armen tot hij haar beide handen gewillig
in de zijne voelde.
‘Over een maand,’ zei hij zachtjes; maar toen hij haar in een plotselinge begeerte
tegen zich aandrukte en zocht het geluk van haar lippen onder de zijne - toen voelde
hij weer als altijd de instinctieve afwering van haar heele wezen, de angst voor het
ongetemde, voor het diepe en grondelooze, die hij ook zoo goed kende in zichzelf
en die hen maakte tot zulke ‘fatsoenlijke’ menschen; erfenis in hun ziel, die angst,
van geslachten die geleefd hadden in fatsoen en plichtsbesef.
‘Ben je nog in 't huis geweest vandaag?’ vroeg ze.
‘Ja. Ze hebben nu het zeil in de badkamer gelegd en de schilders zijn klaar met de
kasten in de....’ maar ineens onderbrak hij zichzelf, ‘Nee Else, ik wil niet over 't huis
praten, vanavond. Soms heb ik 't gevoel of het huis en alles - al die dingen zoo staan
tusschen jou en mij - zooals ik altijd bang ben voor je haar en je japon als ik je.... als
ik je tegen mij aan
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wil nemen. Er is altijd iets tusschen ons - we zijn nooit, hoe zal ik zeggen.. naakt
tegenover elkaar.
Ze zwegen. ‘Soms heb ik 't gevoel’ ging hij door ‘of met dat alles - het huis, die
keurig in elkaar gezette huwelijksreis, het heele program.... of ons daarmee iets
ontfutseld wordt, iets.... iets geweldigs.... dat is allemaal zoo.... dat komt er toch
allemaal niet op aan, is 't niet. Het eigenlijke zijn toch jij en ik, is 't niet, twee
menschen... liefde is zoo iets geweldigs, Else, als je 't goed bedenkt, zoo'n macht,
zoo geweldig.... en als ik dan denk dat 't zal moeten zijn op reis, van 't eene keurige
hotel naar 't andere, en verkleeden voor tafel en gesoigneerde menu's met beleefde
kelners, en theaters en soupertjes daarna.... dan heb ik soms 't gevoel als wanneer je
zwemt, weet je, en er waterplanten om je beenen komen. Alsof je alles van je af zou
moeten trappen om je leven te redden.....
‘Maar - wat wou je dan’ vroeg zij verwonderd.
‘O, ik weet niet’ zei hij moedeloos. ‘Soms als ik denk aan jou zonder al die....
keurigheden’.... glimlachte hij - ‘aan je jonge rechte lijfje, aan je ronde zachte borst,
aan je blonde haar, los en geurig, aan jou heele lieve mooie zelf.... dan zou ik je
willen.... willen hebben in een woest nieuw land ergens.... wij beiden alleen, onze
levens.... een land van groote diepe bosschen en woest stroomend water; waar de
nachten zwart zouden zijn met niets als de groote stem van de wind; en de sterren
en de sterke geuren, en 't geroep, even, van vogels of wilde dieren. Daar zouden
we....’ hij zweeg weer. ‘Vindt je 't onzin, lieveling?’ vroeg hij zachtjes.
‘Och...., ik weet niet....’ lachte ze. ‘'t Klink wel leuk’
‘Ja, want 't gebeurt toch niet,’ zei hij bitter. ‘Wij zijn niet zoo....’
Hij zweeg, lang. Toen zei hij met een andere stem, ernstig: ‘Ik zal je eens wat
vertellen Elsa. Een avontuur dat ik eens gehad heb. Wil je?’ Hij voerde haar zachtjes,
een arm om haar heen, naar den hoek waar om de ronde tafel de rieten stoelen stonden.
Zij ging zitten, beide ellebogen op tafel, beide handen tegen één wang, hem aankijkend
in verwonderde aandacht. Hij strekte zijn beenen uit, zijn oogen keken langs haar
heen ver in den stillen avond; de gloed van de zon was weg, in heldere schemering
stonden de overvloedige rozen en het donkerende eikenhout.
‘'t Was in Petersburg,’ zei hij, ‘'t jaar voor de oorlog. Ik was daar toen ruim drie
maanden zooals je weet. Ik weet nog zoo goed 't was een donkere dag geweest met
zoo'n dreigende sneeuwlucht en alles was me tegengeloopen, zooals je dat soms
hebben kunt; iemand die ik spreken moest 's middags was uit de stad, een eetpartijtje
was op 't laatste oogenblik afgesprongen en ik had met mijn ziel onder mijn arm
rondgeloopen en me verveeld. Petersburg was zoo'n gekke stad; de meest
geraffineerde luxe vond je er, je kon er de verfijndste en meest uitgelaten feesten
hebben, maar er was altijd een ondergrond van somberheid en die voelde je dan op
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zulke dagen. Ik at alleen in een groot restaurant, - toen ik er uit kwam sneeuwde het,
een fijne stofsneeuw die door een harde wind door de straten gejaagd werd en zich
ophoopte in hoeken en gaten. Ik was bang voor de eenzaamheid op mijn kamer, nam
een taxi en liet me naar een cabaret brengen. Ik weet nog zoo goed toen ik er
binnenkwam de behagelijke sensatie van warmte, licht en vroolijkheid. 't Was een
groote gelegenheid, zoo'n ding weet je waar je achter de zaal een breede galerij hebt
met tafeltjes, waar je rondloopen kunt. Ik ging aan zoo'n tafeltje zitten en amuseerde
mij best, mijn heele somberheid was weggeblazen. Het was een first rate cabaret met
uitstekende muziek, de vertooningen op 't tooneel gingen met schwung; ik herinner
me b.v. dat er uitstekend gedanst werd. En als er in 't Russisch gezongen en gesproken
werd en ik er niet aan had keek ik naar 't publiek dat ook zéér de moeite waard was.
De menschen hadden veel toilet gemaakt en het viel mij op hoeveel opmerkelijk
mooie vrouwen er waren, en hoe levendig en - hoe zal ik het zeggen - fél en intens
iedereen was. Je zag menschen samen praten of hun leven ervan afhing, heelemaal
verdiept, in een absolute overgave aan hun gesprek - mannen samen, mannen en
vrouwen, 't Was leuk om te zien, wij kennen dat zoo niet, wij hakkelen maar zoo'n
beetje; zullie praatten zich in een roes, leek het wel. Ik zat glimlachend naar zoo'n
stelletje te kijken, een jongen en een aardig donker meisje in een geel gedecolteerd
japonnetje, een sigaret in de hand, beide ellebogen op tafel en hartstochtelijk ernstige
donkere oogen. Ze praatten niet heftig of vurig, maar absoluut verdiept, met hun
zachte Russische stemmen- en ik zat ernaar te kijken en voelde mij godbewaarme
superieur in mijn nuchterheid - alsof het kinders waren en ik een verstandig mensch.
Toen zag ik ineens -’ hij hield op en keek naar het blonde meisje tegenover hem.
‘Ja?’ zei ze met even opgetrokken wenkbrauwen. ‘Ik weet niet of ik goed doe’ zei
hij, stond op, liep naar de balustrade en naar zijn stoel terug. ‘Als je mijn verhaal
maar begrijpen kunt, - maar natuurlijk is 't goed, iets dat zoo'n indruk op mij maakte
moet ik je toch vertellen niet waar? Else?’ Ze knikte hem toe, een beetje angstig, hij
voelde 't verzet in haar tegen scènes of emotioneele tooneelen. ‘Ja, nou’ - hij ging
weer zitten - ‘ja - toen zag ik aan een tafeltje een tamelijk eind van mij af een vrouw
zitten - alleen was ze, en ze keek naar mij, dat voelde ik, daardoor keek ik naar háár.
Ze lachte tegen me; en ik nou natuurlijk, in zoo'n gelegenheid hè, ik begreep
natuurlijk.... maar ik ik deed nooit.... ik had zooiets altijd leelijk en....ne....
onbeheerscht gevonden.... ik keek weg, stug denk ik en misschien.... verlegen een
beetje,.... maar ik voelde dat ze naar mij kijken bleef en na een tijdje natuurlijk keek
ik weer in haar gezicht en ze lachte weer.... duidelijk genoeg....’
Weer keek hij aarzelend naar het meisje. Ze zat nog eender, keek hem nu niet aan
maar néér op de tafel.
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‘Ja?’ zei ze toen hij stopte. En toen koel en een beetje hooghartig: ‘Ik vraag je geen
confidenties, Eddie.’
‘Nee, nee’ zei hij snel. ‘Zóó is 't ook niet bedoeld. Luister maar. Ze ging een beetje
verzitten of ze plaats maakte bij haar en ik keek haar eens even goed aan. Ze had een
donkere japon aan met een groote witte kraag en, bloote armen; ze had een
merkwaardig gezicht - een merkwaardig gezicht’ herhaalde hij peinzend. ‘Breed breede jukbeenderen; en grijze oogen, ver van elkaar; vroolijke levenslustige oogen
en toch zoo zoo wijs..; een kort stomp neusje en een mooie royale vriendelijke mond;
niet zoo'n harde en geknepen mond als zulke vrouwen als ik dacht dat zij was haast
altijd hebben. Ze had haar haar heel eenvoudig naar achteren en zoo óm haar gezicht
heen; het was een beetje golvend en zoo tusschen licht en donker weet je bruinachtig.... Een merkwaardg gezicht.... levendig en begeerig.... maar niet gulzig,
niet grof....
Dat zag ik allemaal niet toén, dadelijk, begrijp je. Maar ze trof me wel dadelijk
omdat ze zoo anders was.... dan gewoonlijk.... Ik ging ook verzitten, trok mijn stoel
schuiner, naar 't tooneel toe om haar goed te laten merken dat ik niets wou.... maar
ik voelde dat ze bleef kijk en en eenmaal toen ik niet laten kon óók te kijken lachte
ze royaal.... lachte mij uit.. ik kreeg er een kleur van, Else, en draaide op mijn stoel
van verlegenheid, als een schooljongen; en toen werd haar gezicht ineens ernstig en
zoo - zoo lief.’
Hij keek Else schuw aan en zag haar plotseling opgeslagen oogen even donker
vorschend in de zijne - ‘dat ik zin had ineens, naar haar toe te gaan en wat te praten.
Waarom niet, dacht ik. Maar ik wist dat ze dan iets anders verwachten zou en ging
niet.
Dat duurde; eindelijk werd ik er boos van en wou gaan. Maar ik moest nog
afrekenen met den kelner, het was vol bij den uitgang en het duurde even voor ik bij
de vestiaire stond. Toen ik mijn jas aannam gleed er naast mij een bontmantel, een
zacht kostbaar ding, van de toonbank op den grond. Ik raapte hem op, in de soes,
want ik schold mezelf uit voor stijve hark en domme vlegel dat ik weggegaan was
en ik was.... verward.... en toen stond ze ineens naast me en wachtte dat ik haar met
den mantel hielp. Ik deed het werktuigelijk; en toen legde ze haar hand op mijn arm
en vroeg of ik haar chauffeur wou waarschuwen. Ze was zoo... er ging zoo iets van
haar uit.... ik kon niet anders; ik weet zelf niet, ze was zoo vrij en zeker, ze liet me
gewoon doen wat ze wou....; ze gaf me haar naam op, een lange russische naam; ik
weet alleen nog dat haar voornaam Vera was; - ze kwam vlak achter mij aan en toen
haar auto voor was, lei ze haar hand op mijn arm en zei: ‘vous me donnez un bout
de conduite, n'est ce pas?’ en haar gezicht vlak bij het mijne was zoo tintelend van
levenslust, zoo zacht spottend en en lief zoo begeerenswaardig was zij zelf heelemaal
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....zoo bijzonder en sterk - dat al mijn tegenstand verschrompelde als in het vuur een
dor blad, al mijn stijfheid en braafheid viel af, alle aangeleerdheid en conventie....
en ik stond als mensch tegenover een ander mensch, verder niets.... begeerend en
begeerd, een ziel rakend een ziel....
Dat werd de meest merkwaardige nacht van mijn leven, Elsa. Ze bracht me met
de auto naar haar huis; het was een verdiepingswoning.... weet je....zooals in 't
buitenland haast altijd; we gingen een concierge voorbij, die beleefd iets zei waarop
zij lachend antwoordde. Toen gingen we in een groote lift naar boven en stonden
voor haar deur ‘Architect’ stond achter de naam. Ze had een sleutel en opende zelf;
zonder te spreken ging ze me voor door een kleine vestibule en in een groote kamer
die helder verlicht was. Er was een open haard met groote stoelen ervoor; dichter bij
de deur een gedekte tafel - gedekt voor twee.... Ze gooide haar mantel op een stoel
en wendde zich levendig naar mij toe met twee uitgestrekte handen. ‘Voilà mon ami’,
zei ze. En weer was haar gezicht vlak bij me.. zoo bekoorlijk.... zacht spottend en....
lokkend; een mensch zoo volkomen vrij, zoo.... hoe zal ik zeggen.... on-beschaamd,
onbeschroomd.. en toch niets van grofheid of brutaalheid - juist niet hè, want brutaal....
dat is juist gebondenheid, angst En ik was juist aan alle kanten gevangen en gebonden,
zoo verward in tegenstrijdige gedachten van angst, van begeerte, van verzet en
verlangen, dat ik me verlegen en onhandig en stuntelig voelde als ik sinds mijn
jongensjaren niet meer kende. Ze bracht me naar 't vuur, gaf me een stoel, whiskey,
sigaretten. Ze kwam bij me zitten, dicht bij, en zei:
‘Causons’.... Ze deed alles om me niet te verschrikken, voelde ik, rustig en
vanzelfsprekend en een beetje glimlachend om mijn gespannenheid. En
langzamerhand onder haar vriendelijke vragen ontdooide ik en vertelde; van wat ik
in Petersburg deed, van mijn angst dat de zaak mislukken zou, van mijn eenzaamheid,
vaak, in die vreemde stad totdat ik op 't laatste moed kreeg voor de vraag die al van
't begin dat ik in haar huis was op mijn lippen brandde, maar die ik niet durfde
uitspreken, omdat ze ons dichter bijeen zou halen, de veiligheid van 't praten over
derde dingen zou breken.... waarom.... waarom ze me meegenomen had?
Want dat huis, dat merkte je aan alles - het was een gewoon huis van gewone
menschen; de kamer was een huiskamer, een woonkamer, van een gezin; en zij zelf
hoorde er, was er op haar gemak in eigen omgeving, toch was haar bedoeling duidelijk
genoeg; en alleen in dat cabaret.... ik begreep er niets van, niets....
Ze vertelde: haar man was ingenieur en op reis, al weken en weken. Ze had vrienden
en kennissen genoeg, een groote kring, ging veel uit.... maar ze ging graag alleen, 's
avonds.... ‘je moet het leven een kans geven’ zei ze.... ze was niet bang; en.... hoe
zal ik zeggen.... bereid tot
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alles wat kwam.... zoo ontmoette ze menschen, voldeed aan haar warme
nieuwsgierigheid naar andere, vreemde, menschen praatte, hoorde.... lééfde - ik was
haar opgevallen doordat ik vreemdeling was denk ik.... en juist misschien het stugge,
verlegene.... had haar aangetrokken; ze had gewild dat ik bij haar was komen zitten
en had gepraat en verteld.. ze had mij willen lokken uit mijn gereserveerdheid, ze
had het menschelijke willen zien onder het.... het harnas.... en toen ik wegliep had
ze ineens willen zien.... willen probeeren of ze niet kon....
Ik - ik werd een beetje boos. Het is niet zoo prettig jezelf zoo instrument te zien,
bespeeld door een ander.... Want het was haar immers gelukt.... ik wàs gekomen hàd
verteld.... gepraat - als met een vriend....
Ze legde haar mooie flinke hand op mijn knieën keek mij aan. ‘Ik heb me niet
vergist,’ zei ze ‘Cette âme douce et sauvage m'a charmée.’ En ze vroeg of ik blijven
wou.... ‘ik verlang naar liefde....’ zei ze.
‘O, wat een mensch!’ zei Else.
Hij ademde snel, keek haar aan; de schemering was doorschijnend donker, een
rhytmisch ruischen voer door 't eikenhout als sprak een geest hem moed in verder te
gaan
‘Ja’ zei hij moeilijk, ‘ja, zoo dacht ik ook. Ik.... ik stond op, geloof ik.... of ik een
zweepslag gekregen had en ik zei.... ik vroeg haar of ze dacht dat ik van plan was
haar.... haar lusten te bevredigen.... ik.. die mezelf altijd beheerscht had.... en
ingehouden.... wat ze wel dacht, wat ze zich verbeeldde. Leelijke dingen zei ik, ik
wou haar kwetsen want ik was.... ondertusschen verlangde ik toch ook, Else, ik was
zoo ellendig, ik had wel kunnen huilen van verontwaardiging en schaamte en....
begeerte....
Toen ik.... uitgeraasd was zei ze, kalm glimlachend: ‘Maar, mijn vriend, wat had
je dan eigenlijk gedacht?’ Ze was volmaakt kalm gebleven; want zie je, wat ik gezegd
had dat wist ze natuurlijk allang, daar.... daar.. daar was ze overheen....’
‘Overheen!’ sneerde Elsa. Ze waren beiden opgewonden, hadden hun stoelen
dichter bijeen gerukt en over de ronde tafel heen zochten hun oogen elkaars gezicht
in 't bijna donker. ‘Ja!’ zei hij heftig; en dan, beseffend hoe onbillijk 't verwachten
van iets anders was, gelaten nog eens: ‘Ja.... Toen.... toen begon zij te praten Else.
En.... ik weet niet precies meer wat ze zei.... maar.... ze liet me mezelf zien, m'n eigen
ziel in al zijn schamelheid; al mijn “fatsoen” als angst - benepen angst, laffe, gierige
angst, angst voor het leven, angst voor emoties, voor menschen, voor oude vale
begrippen, angst om te geven, angst voor geluk, angst voor leed.... Ze praatte maar
door en ze rukte onmeedoogend alle hulsels waarmee we van onze kale verzuurde
armoede een deugd maken weg, tot
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er geen enkele schijn overbleef.... ik zat weer in mijn stoel, weet ik wel, met mijn
hoofd in mijn handen en ik had kunnen kermen van pijn, want wat ze zei was wáár,
bitter waar. Ze wist van alle geniepige laffe zondetjes waarmee het leven zich wreekt
op de deugdzamen die het ontkennen, ze wist alle smoezelige gedachten, alle
leelijkheid.... ik zag het leven iets royaals, groot en mild en moederlijk, eerlijk,
onbeschaamd en onbevreesd.. koninklijk.... en ik uitgestooten door mijn gierige
lafheid en afkeer en spot wekkend doordat ik nog trotsch was op die lafheid.... een
paria.... ’
‘O, wat een onzin’ zei Else, in afkeer haast.
‘Ja, maar zoo was het. Ze hield op en ik bleef stil zitten, heel stil.... een heele tijd,
geloof ik. Ik.... ik huilde geloof ik.... over mezelf.... over mijn eigen armzaligheid....
mijn oogen brandden tenminste erg.... en toen ik eindelijk op durfde kijken zat zij
rustig in haar stoel en keek in het vuur, Ik schaamde mij zoo voor haar; ik dacht aan
haar moed om in alle rust en eenvoud te doen wat ze gedaan had ik voelde mij klein
en geslagen en ik vroeg.... of ik maar gaan zou....
Toen stond ze op, nam mijn hoofd tusschen haar handen en zoende me. ‘Arme
jongen’ zei ze. ‘Ik heb je zóóveel te geven, zooveel te leeren....’
Ik bleef dien nacht, Else, bij haar. En.... jij zult wel... misschien wel vinden dat 't
slecht was.... leelijk.... maar 't is mijn mooiste herinnering, die nacht, iets waar ik
trotsch op ben, een kostbaar bezit.... waar ik wijzer van geworden ben.... anders....
en zij.... ze was het grootste mensch.... het vrijste grootste mensch dat ik ooit in mijn
leven ontmoet heb.... zij met haar ‘zonde’ heeft mij meer gegeven, meer kracht, meer
vertrouwen in het leven dan welk braaf mensch ook....
‘Heb je haar ooit weergezien?’ vroeg Else.
‘Nee’, zei hij. En toen zag hij 't meisjesfiguurtje dat nog even, donker, zichtbaar
was tegen den tuin, vooroverbuigen en met 't gezicht op de handen snikken.
Hij stond verschrikt op en streelde 't gebogen hoofd. ‘Elsje, wat heb ik je heb ik
je verdriet gedaan? Elsje....’
‘Zij, zij.... ze heeft je.... ze heeft je van mij genomen Zoo'n gewetenloos mensch
in zoo'n oogenblik.... neemt je alles....’
Hij stond aarzelend, niet begrijpend, over het meisje gebogen. ‘Ze heeft gegeven
Els, niet genomen,’ zei hij. Toen stond ze op, dicht tegen hem aan. ‘Maar ik wil je
geven’ zei ze, heftig fluisterend. ‘Ik, tot je vergeten zult. En dan zal ik.... dan zal ik
probeeren.... je zónde te vergeven, Eddy’.
Hij zoende, glimlachend, het heete opgeheven gezichtje en onderdrukte een zucht....
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Kroniek.
Boekbespreking.
C.M. van Hille - Gaerthé, Stille Wegen, Rotterdam, Nijgh en van Ditmar's
Uitg.-Mij., 1923.
Mevrouw van Hille - Gaerthé heeft zich in korten tijd een grooten naam gemaakt
met haar kinderboeken. Van O n d e r h e t S t r o o d a k vooral schijnt een stralende
bekoring uit te gaan. Ik heb het niet gelezen, maar ik kan mij die charme volkomen
begrijpen. Deze schrijfster weet werkelijk wat kinderen zijn; zij verkoopt geen praatjes
over hen; waarschijnlijk herinnert zij zich haar eigen kinderjaren nog precies; in elk
geval: zij heeft een sterk vermogen met kinderen mee te leven, hun indrukken te
deelen, gansch hun instinctieve, hun gevoels- en geestesleven te verstaan. Dit blijkt
ook uit het boek - een roman voor groote menschen - dat ik hier voor mij heb. En
het is verreweg het beste van 't geen blijkt uit dit roman-verhaal. Want overigens is
dit.... nu ja, beschaafde, aangename lectuur, maar zwakjes, zeer zwakjes. Een roman,
als ieder kunstwerk, moet ons iets zeggen over het leven. Dat iets behoeft geenszins
iets nieuws te zijn - hoe zou het haast kunnen! - als het maar iets sterk-doorleefds is.
Er zijn dingen die nooit genoeg herhaald kunnen worden. Maar ieder moet ze weer
anders zeggen, op zijn eigen manier n.l., en zóo dat het indruk maakt, dat het
ontroering wekt, de diepe en edele ontroering, die wij altijd weer van kunst
verwachten.
S t i l l e We g e n , het verhaal van een gevoelige, intelligente, en ook uiterlijk
bizonder aantrekkelijke jonge leerares, die niettemin ongetrouwd s c h i j n t t e
z u l l e n b l i j v e n (méér kan men aan het slot nog niet zeggen), een verhaal dus
dat klaarblijkelijk bedoelt uiting en vorm te geven aan den weemoed, de ons allen
vaak benauwende mistroostigheid, over de noodlottige onberekenbaarheid der
levensdingen, faalt in deze bedoeling alléén-al doordat het wreede noodlot, het blinde
toeval, er een al te groote plaats in kreeg. Als Godert, de sympathieke jonge schilder,
eens niét zoo plotseling gestorven was aan een ziekte of gebrek, waarvan blijkbaar
hijzelf noch wij te voren ook maar het minste idee hadden, dan zou Olga zijn blijde
bruid geworden en van weemoed hier geen sprake zijn. Wel misschien eenigszins:
van banaliteit. Want de schrijfster zou waarschijnlijk geen kans gezien hebben die
geheel te vermijden.
Toch zijn er teekenen dat mevrouw van Hille meer bezit dan haar (overigens
waarlijk niet te versmaden) talent van kinderschrijfster. Oók in het gevoelsleven van
mannen en vrouwen die haar betrekkelijk vreemd moeten zijn weet zij zich soms
met verwonderlijk gemak te verplaatsen. Er zijn tal van kleinigheden die daarop
wijzen. Zóó dat de spoor-ingenieur
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van Meijningen niet veel voelt voor buitenlandsche reizen o.a. omdat je dan te maken
krijgt met ‘spoorkerels die je niet kennen,’ zoo ook de bitterheid van Olga's broers,
trotsche en pientere zakenmannen, omdat ze bij haar promotie toch niet meer zijn
dan ‘nauwelijks getelde figuranten.’ Dat zijn aardige dingen. Er dus is er wel hoop,
dat mevrouw van Hille, langs haar ‘Stille Wegen’, tot iets diepers en sterkers komen
zal, ook in de litteratuur voor groote menschen. Mij dunkt zij moest ons allen maar
leeren bekijken zooals zij het haar kinderen doet. Zoo lucide en zoo gedurfd. En dan
ook d u r v e n s c h r i j v e n , mevrouw, alles, álles wat gij ziet en begrijpt!
H.R.

Ph.C. Visser, Naar Himalaya en Karakorum, Rotterdam, Nijgh en van
Ditmar's Uitgevers-Mij., 1924.
Met foto's van den schrijver. Dat had er, dunkt me, wel bij mogen staan op den titel.
Want die foto's zijn mooi en verhoogen de begeerlijkheid van Visser's boek, zoo
fraai en breed door Nijgh en van Ditmar uitgegeven.
Deze uitgeversfirma, en dat het, op zijn wijze, eveneens een boek van ‘stille wegen’
is, ziedaar wel het eenige wat Visser's verhaal met dat van mevr. van Hille gemeen
heeft. Overigens bemerkt men, bij het lezen van twee zulke boeken achter elkaar,
veeleer het groote verschil tusschen schrijven en schrijven. Er moesten verschillende
woorden voor bestaan. Ph.C. Visser is een sportman, die toch ook wel eens de pen
hanteert, mevrouw van Hille een geboren schrijfster, die toch waarschijnlijk
genoodzaakt is - en blijde genoodzaakt - het overgroot en beste deel van haar leven
aan haar gezin te wijden. Niettemin schrijft zij ‘van-zelf’ goed, een
rustiggerhytmeerden, logischen stijl; vergeefs ook zal men in haar werk naar fouten
tegen de syntaxis zoeken. Bij Visser wemelt het hier en daar van zulke fouten. Heel
begrijpelijk, want hij was genoodzaakt dikwijls te schrijven onder omstandigheden,
waarbij juist ieder geboren auteur het wel gelaten zou hebben: bij scherpe kou of
ondraaglijke hitte, in tenten waarin men niet rechtop kan staan, bij oververmoeidheid
en allerlei lichamelijken hinder.
Maar zie, dit mannelijke boek, met al zijn fouten, boeit en bekoort, zelfs een
boekenwurm als ik ben, méér dan het goedgeschreven romanverhaal. En dat komt
zonder twijfel doordat het vertelt van - zij het dan slechts in werkelijkheid.... hm! sterk-doorleefde gebeurtenissen, emoties, avonturen. Welsprekend werd Visser,
ondanks zijn syntactische en stijl-gebreken, door het hevig innerlijk leven dat bij zijn
verhaal was betrokken. Deze stoutmoedige klimmer, die zonder ophef van zijn
gedurfde ondernemingen vertelt, sleept ons mee. Wij houden van hem, van zijn
vrouw, en van zijn gidsen en helpers. Ik voel al heel weinig voor de hoogalpen-sport
in 't algemeen. Maar dezen klimmer zou ik gaarne helpen, al was 't maar alleen omdat
hijzelf zoo gelukkig is op zijn hooge bergen
H.R.
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A.M. de Jong, Het Evangelie van den Haat, Amsterdam, Em. Querido,
1923.
Een werkman, die vijftien mille gapt (na een moord).... en met dat geld de
arbeidersbeweging wil ‘steunen’; eene tante, die net van pas komt te overlijden, en
den held des verhaals op háár beurt aan vijftien mille helpt; een gansche reeks van
om den drommel geen realistische gebeurlijkheden.... wel, er is bij den heer De Jong
nog ereis aanleiding om lekker te gnuiven over ‘al die romantiek’. Romantiek, dewelke
niet van vandaag of gisteren, want zéér oud, zéér belegen en beproefd is van qualiteit!
Intusschen: ik besef, dat het onbillijk zou zijn - en stellig een groote fout in den
criticus! - zoo ik daar nu een beetje mee ging mallen.... Want het is van heel wat
meer belang even in vollen ernst iets te zeggen over dezen uitmuntenden schrijver
van uitgesproken dichterlijke visie, wiens werk mij danig, door voortreffelijke
eigenschappen van taal en compositie, heeft geboeid en innerlijk geraakt, dan al te
luid te lachen om eene tekortkoming hier en daar: immers dit lachen, voor de
voortreffelijkheden van spoedig volgend werk wellicht, zou weldra beschaamd
kunnen worden. De auteur De Jong treft mij vooral door zijne dichterlijkheid - en
waar ik niet zal ophouden te beweren dat het grootste deel van onze letterkunde van
den laatsten tijd, minder dan in handen van waarachtige dichters, in dezulke is van
vlijtige beoefenaren eener realistische schrijfkunst, daar is de ontmoeting met iemand
als De Jong een ding, dat dagenlang geestelijke vreugden geeft. Weer eens iemand,
die niet alleen ‘talent’.... maar ook nog wat anders is, wat meer. Want die duidelijker
reeds dan de talentvolle beginner, zich zelf ziet, en daardoor, in hoogeren zin, reeds
meer bereikt. Ik waardeer, gelijk gezegd, in De Jong vooral zijne dichterlijke manier
van zien; zijne kracht tot beelding; tot gestaltegeven aan het doorleefde en geziene;
zijne taalvirtuositeit; en den glans en gloed van zijne voordracht.
Er is hier nog tweeslachtigheid - stellig! De schrijver heeft bijvoorbeeld getracht,
ons omtrent zijn held Hein Wouters, wiens leven hij langs wezenlijk niet zeer moderne
romantieke gebeurlijkheden doet voortbewegen, niettemin te doen gelooven, dat
deze een geweldenaar van den haat zoude wezen; een koel onbewogen, recht op zijn
sinistere doelen afgaand man, een onmensen of bovenmensch van den brandenden
haat. Maar ik geloof niet, dat deze omstandigheid, moge zij ons niet altijd doen
gelooven in den held zijner historie, afbreuk behoeft te doen aan onze waardeering
voor den schrijver, aan onze waardeering van zijne beteekenis als kunstenaar....
waardeering, die wij immers afleiden uit wat hij in zijn boek bereikt heeft. Ook geloof
ik niet, dat wij, zooals ik reeds vernomen heb, wetende dat hier romantiek geboden
wordt, toch moeten zoeken naar psychologie. Het komt mij namelijk voor, dat dit
geen in-
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vloed kan hebben op de uitkomst van onze pogingen, om uit het te beoordeelen werk
de beteekenis, het gehalte, van dezen publicist op te maken. Ik heb namelijk
ondervonden, dat je, deze dingen De Jong willende aanrekenen als fouten, hem
niettemin niet slechts toch genegen blijft, - maar ook optimistisch nog groote dingen
van hem blijft verwachten.... omdat je gelooft in de gaafheid van zijn dichterschap.
Noch aan dit dichterschap, noch aan dit boek als vrucht van dat dichterschap, zou ik
dan ook iets (buiten kleinigheden) hebben op te merken, zoo ik niet meende, dat in
H e t E v a n g e l i e v a n d e n H a a t een element voorkomt, dat mij omtrent De
Jong nog niet gerust doet wezen.
Hoe knap hij schrijft, hoe véél hij reeds bereikt heeft ik zie hem, na dit boek, nog
niet buiten gevaar. Ik erken te zijn geboeid; ik erken reeds meesterschap - maar ik
zie een groot en wezenlijk gevaar in het verband, dat De Jong, sociaal-democraat,
legt tusschen zijne kunstscheppingen en iets zoo voorbijgaands en tijdelijks als de
Nederlandsche arbeidersbeweging. En in de wijze, waarop hij dat verband legt. Bij
de historie van Hein Wouters, die (e n h i e r o p k o m t h e t a a n ) niets met die
beweging te maken heeft, en ook niet kòn hebben (dat zagen de leiders beter in dan
Hein Wouters zelf) had de schrijver zich moeten houden aan zijn doel: gestalte te
geven aan het evangelie van den haat. Nu zie je in dit boek te pas en te onpas de
arbeidersbeweging, - en zie je haar niet, dan is ze toch zóó nabij, dat je haar ruikt.
Hier meen ik tegelijk een fout in het verhaal, en een gevaar voor De Jong te zien.
Goethe zei: De jonge dichter spreke slechts uit wat leeft en voortwerkt, in welke
gestalte het ook zij, en hij weere alles wat daaraan vijandig is. De Jong's partijgenoot
Wilhelm Hausenstein schreef eens: Aller Reichtum der Erde ist nur dazu da, in jeder
künstlerischen Seele frei verarbeitet zu werden. Wir ertragen nur, was wir begreifen.
Voor De Jong schijnt dit niet geschreven. En het gracieuse gebaar waarmede hij in
zijn boek de Nederlandsche arbeidersbeweging een testimonium van betrouwbaarheid
uitreikt, vermag geenszins onze aandacht af te 'leiden van het feit, dat de auteur
onjuist (want het was n i e t u i t h e t w e z e n van de geschiedenis die hij ons vertelt)
een verband heeft gelegd met de arbeidersbeweging.
Natuurlijk is het feit van die verknooping in iemand als De Jong wel verklaarbaar:
hij staat de arbeidersbeweging zoo na. Maar hij is een schrijver van reeds genoegzame
beteekenis, om hem er eens nadrukkelijk aan te herinneren, voor hoe vele
kunstenaarsnaturen de aanraking met de arbeidersbeweging reeds uitliep op een ruïne
van hun kunstenaarsschap. De Jong, zoo meen ik uit zijn boek Het Evangelie van
den Haat te mogen afleiden, kan een groot en dichterlijk schrijver worden zoo hij
zijn stof volkomen vrij verwerkt. Doch hij moet er geducht voor oppassen, dat de
jonge dichter, die in een bewogen tijd mee practisch werkzaam is op
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wat de arbeidersbeweging noemt het tooneel van den strijd, groot gevaar loopt als
kunstenaar te worden door zijn tijd verteerd en verslonden, terwijl hij waant als zoon
van zijn tijd, in dienst van zijn tijd, te dichten. Want is eenmaal de ‘beweging’ voorbij
en herinnering geworden, zoo zullen scheppingen aan haar hart ontsprongen, wijl
niemand ze meer kan navoelen, verstuiven en vergaan, De waarachtige kunstenaar
schept duurzamer waarden.
D.TH.J.

Stijn Streuvels, Prutske, Amsterdam, L, J. Veen, zonder jaartal.
Hier is een boek dat men in ieders bezit zou wenschen en toch... men hoort of ziet
er weinig van. De fout berust bij de menschen - niet bij het bock. Men leest te weinig
of men leest verkeerd - of de reclame des uitgevers werkt averechts - hoe het zij,
mogelijk blijkt het dat die énkele liefelijke Godsgeschenken, die de litteratuur ons
soms plots brengt, vrijwel onopgemerkt kunnen verschijnen en.... verdwijnen zonder
meer. Schijnbaar zonder spoor achter te laten. Maar neen, ik denk, getroost, dat bij
de enkelen, die het geschenk zagen en begrepen, een onvergankelijke herinnering
werd geschapen.
Want daar is Prutske! Zij danst, zij vlindert, zij murmelt van overvol - van zoet
leven, zij is jong alsof het paradijs nooit werd verloren, of er geen slang en geen Eva
bestaan hebben, het is - niet alsof zij het paradijs hervond - maar of zij er altijd
vertoefde, vanuit der tijden donkeren oorsprong. Daar is de mensch in knop - zooals
hij wellicht bedoeld werd - vleesch en geest in juiste evenmaat - zuivere zinnen en
heldere ziel - spiegelende oogen en zingende, klingende stem. Argeloosheid zonder
onnoozelheid. Daar is een klein, klein wezentje dat in zich zelve het Paradijs is. Want
eeuwig-stroomende zielsvreugde, die het lichaam schoon doet zijn, is dat niet de
pure staat van het paradijs? En zij die uit dat paradijs verdreven zijn beleven iets van
zijn weelde, wanneer zij een Prutske zien stoeien, zien spelen, hooren praten en
zingen, zij keeren in tot hun oorsprong en schouwen met weemoed naar wat zij
verloren. Maar de vader van Prutske zelve proeft nauwelijks den weemoed, daar in
hem zelven nog een stukje paradijs is - hij voelt enkel vreugde. Zalige, droomende,
volle vreugde, als hij zijn kind ziet, als hij zijn leven meeleeft, het leven van enkel
natuur, van volle zon, van maatlooze blijheid en evenwichtige vreugde. Want Prutske
kent de goddelijke vroolijkheid die uitslaan kan, die haar verheffen kan tot in de
wolken, tot in den hemel, zij vervalt nooit in overspannen reacties, in ziekelijke
verbeeldingen. Zij is, als de natuur rondom haar, gezond en sterk, lenig en rap,
rumoerig en stil, zij i s een stukje natuur, maar boven haar zweeft de schoone schijn
van den bewusten menschelijken geest. En dat doet haar be-
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koorlijkheid zijn tot iets roerends en edels, want - terwijl zij met bloem en plant,
visch en water, wolken en vogels één is - beleeft zij die eenheid, behalve met haar
wakkere en droomende zinnen óók met haar helderen geest en met haar open verstand
- zonder intellectualisme natuurlijk! Zij wil weten en kennen om de fijne
onderscheidingen te kunnen maken van al de aardsche en hemelsche dingen; wat
een kikker en een spinnekop beduiden, het interesseert haar even zoo goed als de
beteekenis van Kerstmis en van Paschen. De geboorte van twee geitjes op het hof
verrukt haar, doet haar ademloos zijn van ontroerd genot, maar niet minder groot is
haar blijdschap en aandacht voor de reis van de klokken naar Rome, voor de sprookjes
die vader vertelt, voor het werk van den tuinman, voor de bruiloft der poppen....
Ja, Prutske, wij begroeten in u het oerbeeld van zuivere kinderlijkheid - in u zien
we het geconcentreerde beeld van al wat in alle kinderen zoo treffend en jong makend
is, in u is, als een spiegel, een brandpunt van stralen, alle in kinderlijke grootheid
weergegeven.
Uit d' eigen jeugd hebben vele schrijvers verhaald, weinigen hebben uit de volheid
van geluk, die hun kinderen hen schonken, de vreugde uitgezongen die bestond in
een aanschouwen, een meê-beleven en een zich herinneren. Want als Stijn Streuvels,
de vader, zingend verhaalt, dan ziet hij zijn dochtertje en hij is zijn dochtertje, want
niet alleen is zij vleesch van zijn vleesch, geest van zijn geest, ook in de
weerspiegeling legt hij het zijne, zijn eigen wezen, dat op bepaalde wijze het
aanschouwde kleurt en siert. Zijn uitbundigheid viert feest met haar uitbundigheid;
een stille, droeve aard zou het vroolijke minder hel zien.
Duhamel in zijn boek over zijn zoontjes: Les plaisirs et les jeux, doet ook niet
anders dan vreugde uiten, maar die vreugde heeft weer een geheel andere tint dan
die van Streuvels. Die vreugde is vol humor, Streuvels' vreugde heeft bijkans den
ernst van het pantheïstische. En toch is dit ook het boek van eenvoudig en stoer
Christendom. Wondere verhevenheid, heilige argeloosheid.... ruischende
eentonigheid....! Het boek is vol herhalingen, vol muziek waaronder dezelfde melodie,
hetzelfde motief voortdurend doorbreekt. Het is bijna kunstloos, want het is zonderling
eenvoudig en tóch treffend door klaren stijl. De compositie is misschien niet sterk....
het geheel kon wellicht geserreerder - maar wie telt als schuld een wat ál te langen
trillenden roep van vreugde, van vreugde en geluk?
Laten wij dankbaar zijn, ware het alleen maar om het menschelijke - laten wij de
litteratuur er buiten. Hier leeft een mensch, een volledig, rijk mensch! Hier bloeit de
natuur, daar bloeit Vlaanderen, daar trilt de hemel, daar danst de zon, daar speelt een
kind.
J. DE W.
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Nieuw-Nederlandsche Bouwkunst. Fotografische afbeeldingen,
bijeengebracht en van een inleiding voorzien door Prof. Ir. J.G. Wattjes.
Uitg.-Mij. ‘Kosmos’, Amsterdam. (Prijs f 9.50).
Er zijn er velen, die de talrijke uitgaven van de laatste jaren op het gebied van de
bouwkunst hoofdschuddend aanzien. Zij verwachten daarvan weinig goeds,
voorzoover het de gezonde ontwikkeling dier kunst betreft. Zij meenen ook, dat
menig kunstenaar, door het reproduceeren van zijn werk - waar toch een zekere
lofspraak niet aan te miskennen valt - door die vereering een weinig verblind zou
worden en daardoor aan daadkracht zou verliezen. Tenslotte zijn er onder de
kunstenaars zelven - en dat zijn zelfs niet de minst belangrijke figuren - die hun
arbeid nog te onrijp vinden om het voor de eeuwigheid op het papier vast te leggen.
Al zal er voor al deze overwegingen wel iets te zeggen vallen, zoo kan men toch
met minstens evenveel recht de tegenovergestelde gedachten zijn toegedaan. Wij
voor ons althans zijn stellig overtuigd, dat de verschijning van goede boeken over
de bouwkunst, boeken als ‘Nieuw Nederlandsche Bouwkunst’, als een verheugende
gebeurtenis begroet mogen worden, waarvan een invloed ten goede op het groote
publiek zal uitgaan. In de tweede plaats zullen zeker de meeste kunstenaars van dezen
tijd voor zich zelf wel weten, dat, wat zij nu maken, niet de levenskracht voor lange
jaren in zich heeft, maar wel zóó jong en frisch is, zóó doortrokken van allerlei
onvoltooide gedachten, zóó in eens gegrepen uit ongekende wereldden, dat elk
onderdeel in zijn onvolmaaktheid toch de vreugde van een vondst geeft, over welke
vreugde gesproken wil worden. En dat de kunstenaars zich door het eenvoudige feit
van de reproductie hunner arbeid op een dwaalspoor zouden laten leiden, och, zij
zijn te vervuld van het verlangend zoeken naar nieuwe schatten, dan dat zij zich door
een afbeelding of een woord zouden laten afleiden. Die dat niet zijn, zullen hun
geesteskind ook wel niet die levenssappen kunnen schenken, die voor een langer
verblijf in de wereld van den geest noodig is.
Wij hebben bovendien het recht om met boeken als het onderhavige voor den dag
te komen. Niet, omdat het buitenland met bewondering kijkt naar het nieuwe, het
andere, wat hier gemaakt wordt, maar omdat bij ons zelf de stellige overtuiging
heerscht dat dit andere nieuwe, ook anders en nieuw is in dien zin, dat er weer een
contact met het leven gevonden is en deze naar een zelfstandige veruiterlijking zoekt
in de bouwkunst. Eigen innerlijke doorleving, eigen kracht van uitbeelding zijn de
eigenschappen van deze werken, waarop, ondanks de vele gebrekkigheden, toch met
trots en fierheid neergezien mag worden.
In haar veelheid van verschillen in uitbeelding heeft de bouwkunst van nu weer
karakter, en de waarneembare verschillen vinden meer hun oorzaak in de nog
heerschende verschillen in levensaanschouwing bij
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de menschheid, dan dat zij zouden voortkomen uit de individueele kwaliteiten der
kunstenaars, hoewel hierbij ook zeker de persoonlijke scheppingskracht niet te
verwaarloozen is.
Met een onmiskenbaar breeden kijk op het groote verband der verschillende
uitingen in de bouwkunst heeft Prof. Wattjes deze verzameling afbeeldingen
tezamengebracht.
In de beknopte inleiding wordt mede naar het verband tusschen de verschillende
uitingswijzen gezocht en aangetoond, dat er toch zeer wezenlijke
karakterovereenkomsten zijn aan te wijzen. Als conclusie luidt het daar:
‘Zoo is het Nieuw-Nederlandsch tot zelfs in zijn uitersten, niet slechts verdeeld
zonder meer, veelmin tot samenhanglooze, slechts individualistische excessen
verbrokkeld, ook niet in volslagen eenheid en eenerleiheid onpersoonlijk en dus
kunsteloos wordende sleurgang, doch een, in duurzame deeling en vereeniging,
aanhoudend zich zelf voortbrengende, dat is levende, eenheid van samenhangende
verschillendheid’.
Om meer dan deze enkele aanhaling is de inleiding waard gelezen te worden.
De grootste waarde ontleent dit boek echter aan het groote aantal uitstekende
afbeeldingen, ruim 113.
Als men nagaat, dat het pas even vijf-en-twintig jaren geleden is, dat de eerste
teekenen van wederopleving der Nederlandsche bouwkunst te voorschijn traden, dat
toen slechts enkele namen van moderne kunstenaars genoemd konden worden, en
men ziet dan deze omvangrijke reeks, die nog bij lange na niet volledig is, maar zeker
wel te verviervoudigen ware, dan is er wel reden tot vreugde. En tegelijk vraagt men
zich met verbazing af, hoe nog zoo dikwijls de jonge kunst aanmatigend, aanstellerig
en gemaniëerd geheeten wordt.
‘Zonder besef van den ongemeenen bloei van onze huidige bouwkunst gaat het
groote publiek aan haar uitingen voorbij’.
Dit boek (en dergelijke boeken) zullen blijken uitstekende propagandisten te zijn.
In al hun eenvoud, alleen door de nadrukkelijkheid van het gebaar, zullen zij de
moedwillige blinden dwingen de oogen op te slaan en te zien, waar het buitenland
al zoo lang met verwondering naar keek.
‘Op de Nederlandsche natie legt dit buitengewoon architectonisch kunstvermogen
een zware verantwoordelijkheid. Nog meer dan tot bewaring van hetgeen de
kunstkracht van vroegere generaties het heeft nagelaten, is het verplicht, de
kunstkracht van de huidige generatie gelegenheid tot volle ontplooiing te geven’.
Zoowel den samensteller als de uitgeefster past een woord van dank voor die goede
daad: het uitgeven van dit boek.
JAN WILS.
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Thijs Maris-tentoonstelling in de kunstzalen Kleykamp, Den Haag.
In de groote zalen van ‘Het Witte Huis’ aan den Scheveningschen weg zijn ze eindelijk
bijeen, vele zijner werken, vormend een bescheiden deel van den levensarbeid van
dezen in zich zelf gekeerden mensch, wiens kunst en leven één waren als bij slechts
weinigen; stralen ze mat ons tegen uit de sfeer van piëteit, waarin ze zijn geplaatst
door wie dit ensemble tot stand brachten, ten einde door een eenvoudige openlijke
hulde de nagedachtenis van den grooten eenzame te eeren.
Het oorspronkelijke plan, een meer complete tentoonstelling van T h i j s ' werken
te organiseeren, heeft men helaas niet kunnen verwezenlijken wegens de
onoverkomelijke bezwaren daaraan verbonden en men heeft zich moeten beperken
tot het bijeenbrengen van datgene, wat onder het bereik lag en waarvan de bezitters
werden bereid gevonden het uit eerbied voor hem, die met de schoonheid zijner
gaven hun leven verrijkte, voor dit doel tijdelijk af te staan. En men is erin geslaagd
een beeld te geven van het vermogen van deze fijn besnaarde kunstenaarsziel; zóóveel
en wel uit verschillende perioden was van hem hier nooit bijeen en zeer zeker biedt
het een bevredigend overzicht van de ontwikkeling in zijn kunst.
Deze tentoonstelling is een belangrijk gebeuren in het kunstleven, alleen reeds
dáárom, dat voor het meerendeel der musea- en tentoonstellingsbezoekers T h i j s
M a r i s niet zóó'n goede bekende is als zijn groote tijdgenooten en in 't bijzonder
als zijn beide broers J a c o b en W i l l e m . Tegenover wat van deze beiden in onze
openbare verzamelingen te vinden is, is T h i j s dáár, men mag gerust zeggen, slecht
vertegenwoordigd en het is te betreuren, dat men niet tijdig het inzicht heeft gehad
ervoor te moeten waken, dat hij niet door velen meer als een curiositeit dan als een
grootheid zou worden beschouwd.
En daardoor staat hij nòg eenzamer te midden van de gigantengroep die den strijd
aanbond tegen de conventie, een frissche bries deed ruischen door de muffe atmosfeer
van sentimenteele romantiek en verdroogd realisme, de afstervingssymptomen van
wat eenmaal groot en levend was. Doch ook wat door dien strijd gewonnen was, het
zou zich uitleven en weer bevochten worden dan, want steeds verdringt het jonge
bloed het oude en in den tijd, waarin thans wij leven, een tijd vol onrust,
onevenwichtigheid, waarin de excessen elkander achterhalen in snelle opeenvolging,
waarin het zoeken naar de innerlijke rust den strijd zoo hevig maakt, den strijd om
de verwezenlijking van het ideaal, dat niet te dooden ideaal, dat altijd weer opnieuw
dien strijd eischt, doemt even voor ons op dit fijne rustige beeld uit het verleden,
opwekkend de herinneringen aan een tijd waarin we zelf nog vol illusies waren,
waarin elk nieuw verschenen werk van hen, die
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we bewonderden, een gebeurtenis voor ons was, diep ingrijpend in ons eigen leven.
Het latere werk van Thijs is van zóó groote innerlijke volmaaktheid, het openbaart
ons op zoo ontwijfelbare wijze het wezen van zijn, in 't milieu van zijn tijd apart
staande, persoonlijkheid, dat we enkel door de rede ertoe gebracht worden eraan te
denken, dat hieraan is voorafgegaan de kamp met de hem omringende elementen,
waardoor de meester zich zou vormen, de individualiteit tot een voor invloeden niet
meer toegankelijke dichtheid zou volgroeien.
En toch is het ook hiér immers geweest, dat wordingsproces, waarin de kunstenaar
in zich opneemt en vergaart al datgene, wat tot het rijpen van zijn persoonlijkheid
noodwendig is, waarin verschillende invloeden elkaâr kruisen, hij door intensieven
arbeid zijn innerlijk tracht vrij te vechten totdat eindelijk dit alles bezinkt en niets
het zich vrij uitleven meer in den weg staat. Dan is alles wat verstandelijk is, op
overweging berust, uit zijn werken verdwenen, dan zijn ze de uitstralingen van de
zuivere intuïtie en dan eerst zijn ze in staat zoo diep te ontroeren, doordat we er de
schoonheid van kunnen ondergaan, zonder dat een enkele bijgedachte daarin nog
storing brengt.
En dan.... zwijgt de kritiek., dan spreekt enkel de ontroering.
Tegenover deze sterk sprekende groep van latere werken staat al datgene wat tot
het fundament van het bouwwerk behoort en wat den groei demonstreert van dit
bijzondere kunstenaarstalent.
Zeer vroeg werk is hier aanwezig, waaronder ‘P a s t o o r ’ (6) en ‘S p e l e n d e
k i n d e r e n ’ (7), stukjes, waarin men nauwelijks de hand herkent van hem, die de
reeks droombeelden schiep, welke tijdens het latere deel van zijn leven ontstonden
en waarvan ‘G r i e f ’ (11) het sluitstuk vormt. En tusschen deze uitersten liggen de
vele andere, getuigend van de worsteling, die tot de overwinning leidde, nadat de
sfeer van invloeden, welke hem omgaf, volkomen in zijn eigen gevoelssfeer zich
had opgelost en hij den weg gevonden had naar de stille paden, waarlangs zijn
peinzende geest verder is voortgeschreden.
In de vroege studies en composities openbaren zich reeds een diepgaande blik in
de werkelijkheid en het vermogen het waargenomene te verwerken tot een sterk
individueele voorstelling, terwijl men soms verbaasd staat over het belangrijk
technisch kunnen van den toen nog zeer jongen kunstenaar.
Een voorbeeld daarvan is de S t u d i e k o p uit '57 (2), te Antwerpen geschilderd,
waarin men, naast de wezenlijke expressie in dezen kop met de peinzend-starende
oogen, een zekerheid van zich uitdrukken aantreft en tevens picturale kwaliteiten
kan bewonderen als bij dergelijke academische
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studies slechts zelden het geval is. Van de vele dergelijke, welke hij ongetwijfeld
moet hebben geschilderd, schijnen slechts weinige te zijn bewaard gebleven.
Van vroegen datum (± '59) zijn ook de landschapstudies ‘D o o d e e i k ’ (15),
waarin de eik en het hekje nog herinneren aan de opvattingen der K o e k k o e k s c h e
r o m a n t i e k , maar waarin overigens reeds een breede kijk zich openbaart op een
voor dien tijd niet algemeen door schilders gezocht brokje natuur en ‘S c h u u r t j e ’
(19), een vlot geschilderd complex van fijne toonwaarden, de voorbode van de nieuwe
richting, welke in de schilderkunst aan de orde zou komen. Welk een wereld vol
gebeuren ligt er tusschen deze vroege werkjes en het zooveel latere ‘Z o o m v a n
e e n b o s c h ’ (22), hetwelk als een droom aandoet.
Onder de atelierstukken uit zijn studietijd vindt men op deze tentoonstelling
‘M a r k t t a f e r e e l ’ (20), een niet voltooide pittige compositie, welke de vrije
vertolking geeft van een in die dagen bij sommige V l a a m s c h e s c h i l d e r s
heerschende opvatting (L e y s , e.a.) en ‘D e v e r l o r e n z o o n ’ (1), eveneens te
Antwerpen begonnen, een lugubre scène waarin op wonderlijke wijze zijn vereenigd
het diepe, waarachtige gevoel voor de werkelijkheid, wat in den achtergrond met het
verloopen type van den dronkaard tot uiting komt en het sensationeele gebaar van
de pathetische-declamatorengroep der F r a n s c h e r o m a n t i e k (P a u l
D e l a r o c h e e.a.), waarvan in Holland A r y S c h e f f e r gevolmachtigd minister
was. Het jonge meisje uit deze compositie doet al heel sterk aan dezen laatsten denken.
Van uit den Franschen hoek heeft wel eens meer de wind hem om de ooren
geblazen, maar een blijvende uitwerking hebben die acute prikkels op de evolutie
van zijn talent niet gehad; het m e l o d r a m a t i s c h e toch lag te zeer buiten het cadre
van zijn eigen romantischen geest, welke meer naar het melancholische neigde. Het
is dan ook zeer wel te begrijpen, dat hij zich meer aangetrokken voelde tot de
D u i t s c h e r o m a n t i e k dan tot de F r a n s c h e . En inderdaad is 't omstreeks dien
tijd dat hij onder den invloed daarvan komt. De D u i t s c h e P r i m i t i e v e n en
meer in het algemeen het D u i t s c h e s e n t i m e n t moeten zóó op hem hebben
ingewerkt, dat hij er als 't ware van doordrongen werd en het een integreerend deel
van zijn eigen voelen is gaan uitmaken.
In vele werken uit dien tijd treedt het meer of minder sterk naar voren, hetgeen
men hier kan waarnemen in: ‘S p r o o k j e ’ (5), een wel wat al te idealistische
benaming voor dit stukje landelijke schunnigheid, ‘K e r k g a n g ’ (23), een motief
dat hij herhaaldelijk en op verschillende wijzen uitwerkte, ‘N a a r s c h o o l g a a n ’
(45), waarnaar de bekende litho
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werd gemaakt, ‘T h e S p i n s t e r ’ (26), ‘T h e l i t t l e c o o k ’ (27), e.a. Dit laatste
uit '71 dateerende (een dergelijk bevindt zich in het Mesdagmuseum) is zeker een
van de meest fijne en stemmingsvolle schilderijtjes, waarmede deze periode op de
tentoonstelling vertegenwoordigd is. Ook hier weer die peinzend-starende oogen,
dat mijmerende, wat men in zijne figuren herhaaldelijk aantreft, zelfs in het te Parijs
in '69 geschilderde p o r t r e t v a n d e n s c h i l d e r A r t z en wat beschouwd mag
worden de afspiegeling te zijn van Thijs' eigen langs de banale werkelijkheid heen
in een droomwereld blikkende peinzersnatuur.
Dat portretje van A r t z vertoont in de schildering duidelijk Franschen invloed,
welken Thijs tijdens zijn verblijf te Parijs onderging. Men denkt hier onwillekeurig
aan den schilder C o r o t , tot wien hij zich als verwante geest moet hebben
aangetrokken gevoeld.
En is het niet merkwaardig, dat in datzelfde jaar de aquarel ontstaat naar
G é r i c a u l t ' s ‘ S c h i p b r e u k v a n d e M e d u s a ’ (4), waarin even het heftige
temperament der groote F r a n s c h e r o m a n t i c i opflikkert? Men voelt hierin wel
duidelijk de excessen in het wordingsproces van dezen kunstenaar.
Behalve het portret van A r t z is er een vroeg portretje van M e v r o u w J a c o b
M a r i s (48), een potloodteekeningetje van ongemeene fijnheid en verder
‘M e i s j e s k o p j e ’ uit de collectie Voltz (42), in '73 geschilderd, met dat onpeilbare
in de oogen, welke ons aanzien als uit een wereld vol mysterie. Hier komt de Duitsche
invloed weer boven en men kan niet nalaten daarbij even aan H o l b e i n te denken.
Heel jammer is het dat het belangrijke ‘Z e l f p o r t r e t ’ uit '60 (verzameling
Kröller) als vierde partner hier niet aanwezig is, die vreemde blanke kop met den
wonderlijk hautainen blik en den gevoeligen mond; een stukje portretkunst dat wel
tot het allersterkste behoort wat in dien tijd op dit gebied werd voortgebracht.
Zooveel moois is er op deze tentoonstelling, dat het niet mogelijk is in de voor dit
artikel beschikbare plaatsruimte over alles te kunnen uitweiden. Toch moet nog even
gewezen worden op dat heel bijzondere schilderijtje ‘H e t G e i t j e ’ (46), waarin
het D u i t s c h e s e n t i m e n t nog nagalmt, maar waar het tot een zeer aparten,
persoonlijken stijl is omgewerkt. Voor den onbevangen beschouwer is het als uit den
droom van een reine kinderziel geboren, behoorend tot een wereld waar enkel mooie,
teere dingen zijn te aanschouwen, onberoerd gebleven door het ruwe materieele
leven, waardoor deze fijne mensch onophoudelijk moet zijn gewond. En door zijn
levensmisère heen ontwikkelt zich dit wondere talent, lossen de verschillende
invloeden, welke zijn ontvankelijke geest had te ondergaan, zich op en rijpt in hem
het mystieke, hetwelk van zijn latere werken de grondtoon zou zijn.
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De groote schilderij met de s l a p e n d e v r o u w e n f i g u u r , vroeger eigendom van
den schilder v.d. M a a r e l en waarvan beweerd wordt, dat het oorspronkelijk een
werk was van dezen, doch later op diens atelier door T h i j s geheel werd
overgeschilderd, is op deze tentoonstelling als een schakel tot de groep werken uit
later tijd, toen het tot rust gekomen evolutieproces hem niet meer stoorde bij het
openbaren van de vlekkelooze klaarheid zijner aandoeningen. Het is niet meer een
g e v a l , een g e b e u r e n , wat, zooals tot nog toe, in zijne composities om aandacht
vraagt; 't is er enkel om de picturale eenheid, om de wondervolle schoonheid, welke
de schilder in dit stuk teere blonde werkelijkheid aanschouwde en welke hem
inspireerde tot het scheppen van dit fijn gesponnen complex van lichtreflexen van
onberoerde sereniteit.
S e r e n i t e i t , dát is het, wat ook de vele scheppingen uit zijn Londenschen tijd
uitstralen. Alles, wat hij heeft moeten doorworstelen om eindelijk zichzelf te vinden,
heeft ten slotte geleid tot het verdiepen zijner verbeelding, waardoor ‘de schilder’
meer en meer beheerscht werd door ‘den mensch,’ in wien het doorleefde van
voorheen zich condenseerde tot de verrukkelijke essence, waaruit zijn zuiverste
uitingen van later ontstonden.
Opmerkelijk is het, dat reeds een vroeg werk van hem ‘d e B r u i d ’ (21), omstreeks
'65 geschilderd, de symptomen daarvan bevat, al is het hier nog de verheerlijking
van een conventioneel religieus begrip, wat bij de inspiratie hem leidde. In zijn
‘N o v i c e t a k i n g t h e v e i l ’ (10) heeft zich dat omgezet in een schuchtere
overgave van de haar ideaal zoekende menschenziel en deze overgave, waarin zich
de stille wanhoop mengt van het zich eenzaam voelen in deze ‘We a r y ,
w e a r y w o r l d ’ (31), vormt het dieper emotioneele van zijn latere meesterwerken.
Daarin spiegelen zich af de afwisselende aandoeningen van een gecompliceerd
gemoedsleven, stemmingen van den nooit bevredigden mensch, die ondanks alle
beroering zijn ideaal is trouw gebleven, het ideaal, dat telkens als in een droom hem
verschijnt en voor hem is als de incarnatie van de schoonheid zelve, omsluierd door
wondervollen lichtglans, waarin wat vroeger kleurcomplexen waren, zich oplost in
een van metaalglans doorweven toongeheel (29).
Zijn laatste werk ‘G r i e f ’ (11) toont het culminatiepunt van dat nooit bevredigde
verlangen, wat tot zijn dood hem bleef folteren, de verheerlijking van het ideaal, wat
eindelijk glimlachend hem toewenkt; het vormt de slotapotheose van zijn arbeid, in
welken voor ons blijft voorleven de zielegrootheid van dezen o n v e r g e t e l i j k e n
contemplatieven romanticus.
Den Haag, Juli 1924.
J. DONA.
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W.O.J. Nieuwenkamp bij Kleykamp, Den Haag.
Nieuwenkamp is in Juli vijftig jaar geworden en men meende hierin een aanleiding
te mogen vinden tot een vrij uitgebreide tentoonstelling van zijn etsen, litho's,
teekeningen en ook schilderijen. Nu is het om meer dan een reden wel prettig, het
werk van een kunstenaar als Nieuwenkamp, waarin een bepaalde lijn zit, dat door
een zekeren stijl beheerscht wordt, bijeen te zien, en in dit geval was het te meer
aantrekkelijk, omdat hij hier voor het eerst schilderijen en aquarellen exposeerde.
Wel opmerkelijk is dat het persoonlijke, dat Nieuwenkamp in zijn grafisch werk
heeft, een min of meer decoratieve opvatting, ook in zijn picturaal werk naar voren
komt. Zijn kleinere, deels met tempera verf behandelde aquarellen, hebben iets, door
de kleurstelling, van Perzische miniaturen, van de verluchtingen in oude handschriften.
Nieuwenkamp is en blijft t e e k e n a a r , d.w.z. hij schildert niet in à la brosse,
maar de lijn en het ingevulde vlak domineeren bij hem, en zijn decoratieve aanleg
doet hem, vooral, omdat hij zelden of nooit direct naar de natuur werkt, zoeken naar
mooie harmonie, naar fijne tegenstellingen, waarin hier en daar een pittige kleurnoot
een klein accent geeft. Nu eens is het een helder rood van een dak, dan weer een
cobaltblauw van een kleedingstuk of een emeraldgroen van een verglaasden
chineeschen pot, dat in een stemmige toonsamenstelling even naar voren komt.
Als etser, ik schreef dit reeds elders1), heeft hij zich door zijn bijzonderen kijk op
de dingen, door zijn eigenaardige begaafdheid, door zijn gevoel voor compositie een
eigen stijl gevormd, waaraan wij Nieuwenkamp's werk dadelijk herkennen, en waar
hij nu sinds eenige jaren de etsnaald laat rusten, om het penseel te hanteeren, daar
geloof ik dat wij ook van den schilder Nieuwenkamp picturaal werk mogen
verwachten dat een niet minder persoonlijk cachet draagt.
Zijn grafisch werk en zijn reizen naar Bali hebben hem een reputatie geschonken
van een fijn en gevoelig opmerker, van een teekenaar met vaste hand, wiens oog een
voorliefde heeft voor ornamentiek en decoratieve schoonheid.
Het zou mij niet verwonderen indien zijn picturale scheppingen, Nieuwenkamp
nog van een anderen kant zullen doen kennen, dat hij zich naast den man van de lijn,
als een kunstenaar van teere, fijne kleur aan ons zal openbaren.
De enkele aquarellen en temperawerken wijzen voor mij reeds dien weg uit.
R.W.P. Jr.

1) In het Gedenkboek ter gelegenheid van zijn 50en verjaardag uitgegeven.
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Cornelis Kuypers,
door H. de Boer.
IK weet niet meer precies wie de opmerking maakte, maar het deed mij buitengewoon
genoegen ze te lezen, dat een waarachtig kunstenaar altijd, zoowel in, als boven zijn
tijd staat. De schrijver ging, geloof ik, nu ik probeer mij zijn woorden te binnen te
brengen, zelfs verder; hij vond, dat een kunstenaar, die in de waardeering van het
nageslacht wilde blijven leven, goed zou doen zich van tijdsleuzen weinig aan te
trekken.
Ik geloof, dat Kuypers er precies zoo over denkt. Het komt er overigens alleen
maar op aan wat ze inhouden. Wanneer we aannemen, dat de leuzen, welke de meeste
der Haagsche, Amsterdamsche, Gooische en Geldersche scholen aanhieven, niet
altijd duidelijk geformuleerd en soms zelfs niet uitgesproken werden dan met de
welsprekende stomme taal van het penseel, dan is er zeker iets voor te zeggen, ze
mede aan te heffen. Want het geslacht van het jaar 2000 of later, dat misschien
gelukkiger zal zijn dan wij, heeft ze gehoord, en zal er, zoo kunnen we aannemen,
zijn erkentelijkheid voor betuigen. Maar wanneer het de leuzen aanbelangt, welke
iedere heethoofd tegenwoordig ongestraft schijnt te mogen verkondigen, alleen om
er zijn onvermogen mee te bemantelen, dan is onze schilder er hard voor in alle talen
te zwijgen. Want op den dag waarop het hem gebeurt, dat de inspraak van zijn hart
hem zegt, dat er van 't maken van iets moois wel niet veel zal komen, dan legt hij,
na een aanvankelijk manmoedig worstelen met de in zulke oogenblikken zeer
weerbarstige verfmaterie, het penseel neer en gaat wandelen. De bron van inspiratie
is opgedroogd, zij moet door nieuwe impulsen gevoed worden. En dan gaat de schilder
zwerven; een nauwelijks onder woorden te brengen heimwee naar de natuur, die de
eigenlijke bakermat zijner kunst is, vervult zijne ziel. Hij verlangt naar de Geldersche
bosschen met hun stil avontuur, naar de stille flonkering in het geheimzinnig clair
obscur der Renkumsche dreven, naar de diepe, zatte glanzen van het over-Betuwsche
landschap, der dampige Abcousche plassen en der Gorcumsche uiterwaarden met
het ijle zilveren lichtspel op de rivier en hij voelt zich in de stad als een eenzame,
die op een ongelukzalig uur verdoold is tusschen de menschen, terwijl de natuur toch
zijn groote, hem geheel absorbeerende liefde heeft.
Kuypers is een geboren natuurschilder. En als de natuur houdt hij er niet van te
pralen, maar zich zonder phrase te openbaren. De eenige wijze waarop de natuur
getuigt is niet door reflectie, maar met de daad. Zoo Kuypers. Ik geloof zelfs niet dat
hij met meer belangstelling dan een ge-
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woon sterveling heeft kennis gekomen van het bestaan van degenen die zich futuristen,
cubisten, expressionisten, dadaïsten enz. noemen; hij gelooft - dat betwijfel ik geen
oogenblik - wel in de stamelingen der ziel, in de noodzaak dat elk kunstenaar zich
op eigen wijze zal uiten, dat het noodig is, dat zekere kunstgeniën, in 't bizonder de
decoratieve en illustratieve, zich stijlvoller, in mooi gesloten composities, ontwikkelen,
dat er een zekere toekomst zit in elke kunst, wanneer men luistert naar hare wetten
en niet poogt van een kunst van de ruimte, als de schilderkunst, in haar vrije uitingen
tenminste, eensdeels is, met een van den tijd te verwarren, of ze, als de futuristen
willen doen, onder een te mengen; hij vindt 't heel mooi als gij en ik dat zoo onder
woorden mogen brengen, maar hij luistert onderwijl, geloof ik, meer naar de oneindige
litanie van den stil neerruischenden regen, naar het gekabbel van het water voor zijn
huis of naar het gedaver van het zonlicht in zijn tuin, waarvan hij de muziek best
verstaat zonder een oogenblik te pogen ze anders dan met het penseel onder woorden
te brengen.
Want wie in dezen fijn besnaarden, maar tevens zoo robusten, door en door
gezonden schilder iets anders dan een dichter ziet, vergist zich evenzeer. En het is
juist over deze, zich zoo krachtig impulsief, zonder eenige theatrale fraze uitlevende
en zich even gaarne in subtiele mijmeringen verliezende, rasechte schildersnatuur,
dat ik mij voornam hier iets te vertellen.
***
Kuypers werd geboren in....? Ik weet 't niet. Is 't omdat alle waarachtige kunst, zoodra
zij zich volkomen heeft gemanifesteerd, geen leeftijd heeft of heb ik bij dezen
gezelligen kouter alle gedachten aan tijd vergeten? Laten wij zeggen, dat hij even
oud is als zijn werk, en dat is frisch als de morgen, zoo oud als een dichter, en die
wordt elken dag nieuw geboren. Maar wel weet ik zeker, dat hij behoort tot die
generatie van even vaangetrouwe als fijnzinnige meesters, die, toen de Haagsche
School in het zenith stond van haar roem, er evenzeer op gesteld was haar picturale
intenties nader te ontwikkelen als tot haar oorsprongen terug te keeren. En dat deed
Kuypers, evenals van Ingen en de Bock. In Oosterbeek lag de bakermat van het
picturaal Hollandsche naturalisme. En nadat Kuypers eenige jaren onder den rook
van den Haag, van Rijswijk uit de meesters der Haagsche School aan 't werk had
gezien, toog hij naar Renkum, waar hij zich feitelijk vormde tot den schilder, die hij
thans is.
De intenties der Haagsche School zijn te zeer bekend, om er hier nog in den breede
over uit te wijden. Alleen herinner ik er aan, dat, hoewel van Koekoek, de groote
B.C., reeds het voorstel uitging ‘zich aan de borsten der natuur te laven’, hoewel
Willem Roelofs de Oudere de eerste was, die,
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onder invloed der meesters van Fontainebleau, het natuurlijke princiep in toepassing
wist te brengen, weshalve men hem den dorpelwachter of pionier der nieuwere
Hollandsche landschapschildering noemde, het eigenlijk Weissenbruch en Jacob
Maris voorbehouden was, het contact van natuur en ziel op zijn innigst te
bewerkstellingen. Weissenbruch was de man van ‘de klap van de natuur,’ die het
spontaanst in zijn van nat druipende waterverven het effect zag geboren worden, dat
half een resultaat was van doelbewust overleg, half van natuurlijke, vloeiende wording.
Hij is de eigenlijkste en meest typische impressionist en als er ooit een kunst nieuw
was onder de zon dan was het deze, die in de eenige wisseling der momenten het
meest praegnante, het tot Weissenbruch's ‘effect’ gewordene, er uit hief en door dat
accentueeren van één moment een oneindigheid suggereerde. En nergens in vlotte
dat beter dan in de waterverfschildering, het nieuwe picturale genre dat het
Hollandsche genie in de 19e eeuw aan de kunst toevoegde en dat tot dusverre in
dezen zuiver picturalen vorm eenig was in de wereld. Wanneer wij ons op iets kunnen
verheffen op dit gebied*) dan is 't in de aquarelschildering, waarin wij zelfs de meesters
van Fontainebleau overtreffen.
Er waren twee wijzen mogelijk, waarop het picturale zich in een nieuwe
ontwikkelingsphase kon manifesteeren, dat was in een nóg sterker, bijna gewelddadig
forceeren van 't moment, en daar was een ongebreideld genie en een nog expressievere
bewegingsfactor voor noodig, of in een reactie op al deze actie. Het eerste zou de
taak van den geweldenaar Breitner worden en zijn meer actie uitdrukkend materiaal:
het Amsterdamsche stadsbeweeg†), het tweede van de meer naar reflectie (ook een
vorm van reactie) naar landelijk méditeeren neigende groep van meesters, waartoe,
met Poggenbeek, Tholen, Voerman, Wiggers en de latere Floris Verster, ook Kuypers
behoort. Zij werkten als 't ware in de stilte welke op den hevigen
impressionistenstormloop volgde, Wanneer ik, zoo voor mijn schrijftafel, b.v.
Voermans hevig bewogen I Jselluchten in de verbeelding oproep, komt het mij voor
dat zij, met al dat demonisch dreigen, slechts te uitdrukkingsvoller de stilte
suggereeren, die op een onweer volgt of er aan voorafgaat. In dit méditeeren lag weer
een verteedering. Wie niet als Breitner het zelfde Haagsche princiep intensifieerde,
ging méditeerend tegenover de eens gewonnen schoonheid staan, haar in gepeinzen
koesterend en streelend en verfijnend. Het was de tijd waarin het piëteitsgevoel voor
de picturale overleveringen ontwaakte. Nooit was bij kunstenaar en leek de houding
tegenover de kunst arbeidsvoller dan in deze jaren. De kunst gaf dan eindelijk, na
zich vrijgemaakt te hebben van de geestdoodende conventies,

*) In een art. Weissenbruch als aquarellist poogde ik dit meer uitvoerig aan te toonen.
†) Het is bekend dat Breitner de momentfoto benutte, toen op lateren leeftijd zijn
waarnemingsvermogen aan felheid inboette; zoozeer had hij de juiste uitdrukking van een
verschijningencomplex in één moment van noode.
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die in ons land in 't begin der 19e eeuw nog krachtig stand hielden, weer een eigen
tijdsbeeld. Van dat tijdsbeeld hadden de voorloopers der Haagsche landschapschool
in vage trekken het eerste concept gegeven, de grootmeesters ervan, Jacob en Willem
Maris en Weissenbruch, gaven het zijn positieven vorm en de jongeren werkten meer
in détail de figuur uit. Zij polijsten en verfijnden.
Kuypers behoort tot deze verfijners, in wie af en toe nog een neiging ontwaakt
zich in volle expansie in een breed gebaar te uiten. De doeken, waarin hij dat deed
zijn niet zijn meest bekende. Er komt een kras effect in tot uiting. Het licht
concentreert zich naar de wetten van het clair obscur op een bepaald punt, als een
juweel in stemmige zetting, en machtige, in het luchtruim drijvende wolken geven
de verbeelding vlucht. Deze zucht tot expansie verlaat hem nooit geheel, maar zij
ontwikkelt zich langzamerhand tot een meer rustig breed uitmijmeren. En dan ontstaan
die een ruimte-motief in wijde spanning fijn uitspinnende doeken, die soms niets
dan horizonten zijn, land en licht, of, anders gezegd, de mijmerende eindeloosheden
van een einder.
En de breed gebarende macht concentreert zich tot kracht. Als de Geldersche
berken zoo struisch en fijn beide zijn zijne landschappen. Zelden vindt men bij een
schilder die fijnheid en kracht zoo innig en harmonisch vereenigd.
In zijn eersten Haagschen of Rijswijkschen tijd maakt hij veel aquarellen. De
aquarelschilderij was toen in zwang. Zij was, zooals wij aangaven, meest specifieke
uiting van den tijd, en de verzamelaar, die ‘vol zat’ met schilderijen, vond er altijd
nog een plaatsje voor in zijn portefeuille. Engelschen kochten ze veel, want evenals
in Italië was ook in Engeland de waterverfteekening gezocht. De beste
aquarelpapieren, die een boenen en plassen en schuren en schrappen uit hielden,
omdat ze van zoo zuivere stof en zoo kortvezelig waren en de verf zoo brillant op
niveau hielden, stamden uit Engeland en Italië. En het beteekende een overwinning
voor de Hollandsche kunst, dat de geldmagnaten van over zee ze hier kwamen halen.
Aan één eisch hielden de koopers vast: dekverven mochten niet gebruikt worden, de
koopers hielden de aquarellen tegen 't licht om dit te controleeren. De later door
Weissenbruch en Breitner zoo hoog opgevoerde dekverf-aquarel werd toen nog
beschouwd als een barbarisme, en toch dankt juist aan het samengaan van deze
transparante en dekkende methode, welke alle mogelijkheden inhoudt, de Hollandsche
aquarel hare superioriteit boven de andere.
Niettemin heeft het Engelsche purisme zuiverend gewerkt, in zooverre als de
Nederlandsche schilder van meet af gedwongen werd het ambacht zoo precies
mogelijk te houden. Er waren meesters die hun leerlingen aanvankelijk alleen met
papier en waterverf de hei of de wei in stuurden. Men
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was dan wel gedwongen te teekenen en had tijdens het noodwendige dragen van
zekere partijen, vóór ze ingeteekend of verdiept mochten worden, de gelegenheid de
natuur eens terdege te bekijken. Kuypers heeft er veel van geleerd en dankt er wellicht
voor een deel de doorzichtigheid en fijne doorteekening en tevens de émailachtige
vloeiing zijner olieverven aan. De fijne silhouetten zijner berken en wilgen, de
harmonische tonaliteit zijner luchten, het malsche zijner groenen en de gebondenheid
van de damp-verzadigde atmosfeer zijn bij hem, zoowel als bij de andere Hollandsche
meesters, voor een deel af te leiden uit hun eminente, vrije waterverftechniek, welke
spontaniteit en een ongewone zelfbeheersching tegelijkertijd eischte.
Maar lang heeft hij er zich niet mee opgehouden. In zijn smaakvolle woning, waar
hij een zeer exquise verzameling van ongemeene werken van confraters aanlegde,
hangen nog eenige van die, bij alle frischheid van opzet, dichterlijk verdroomde
Hollandsche wilgen- en waterlandschappen. Maar toen zich een steeds grooter
positivisme openbaarde in zijn natuur, die aan den anderen kant er een van besliste,
uitgesproken daadkracht is, toen liet hij het aquarelleeren steeds meer varen.
Het is zeer wel mogelijk, dat ook zijn vertrek naar Gelderland, waar de tonaliteit
ietwat droger is, in niet geringe mate hiertoe bijdroeg. De niet decoratieve
waterverfschildering bloeit nu eenmaal het best in streken waar de lucht van
waterdamp verzadigd is. Het contact met de tradities en de toongamma's van het
Haagsche palet werd onderhouden in het Geldersche rivierlandschap met zijn zilveren
stemmingen en in het sappige over-Betuwsche landschap met zijn malsche weiden
en welig geboomte, Maar de zelfde aquarellist, die zich in Rijswijk begeesterde aan
de dampige toonvloeiingen van een vaak nevelig landschap, gaat nu op in de
krachtiger bronzen gamma's van de Geldersche boschstreek, waartusschen een door
een beek dooraderd weitje kon kleuren als diep-smaragd.
Misschien dat de natuur hier wat liefelijker, wat idyllischer is, dat de silhouet van
het landschap meer spreekt. Hoevelen niet geven er uitzicht op uitgestrekte panorama's
en de leek kan er mijmerend dolen naar onbestemde vertes. Het is altijd meer het
land voor dichters, ook al in den tijd der Marissen en Mauve en Bilders van Bosse
geweest. In dat meer spreken van de silhouet, de plastiek van het landschap ligt het
groote wezensverschil met het Hollandsche, waar de luchttoon meer domineert, er
alle plastische volume meer absorbeert. In Holland heerscht meer het lichteffect, het
spel van zon en wolken, geharmonieerd door de uit plassen en rivieren en zee
opgetrokken waterdampen. De lucht is er het alles bepalende, die het landschap mooi
en in zich zelf verzadigd maakt. In de Geldersche bosschen daarentegen is 't of het
natuurgeweld nog den bodem uitbreekt. Het uitbotten van het geelgroen in de lente,
de
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gouden stervenspracht van den herfst, het smaragdgroen van volzomer, de ongerepte
pracht van den winter, de seizoenstemmingen teekenen er zich duidelijker op het
lichaam der natuur af. Daarbij is het geschilderde Geldersche landschapsbeeld van
een zich duidelijker manifesteerende veelzijdigheid. De Haagsche meester trekt naar
Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam, Nieuwkoop, Kortenhoef en zoekt voor zijn
varieerende lichtstemmingen de, in hun verscheidenheid meest passende,
onderwerpen, of, anders gezegd, hij zoekt steeds weer nieuwe lichtstemmingen, die
zich op elk landschap weer anders afteekenen. De Geldersche meester vindt
bevrediging in het zich in de kentering der seizoenen van lente, zomer, herfst en
winter markanter afteekenende plastische landschapsbeeld zelf. Hij is minder reislustig
dan de stedeling en schildert ook meer het portret dan de herinnering van de natuur.
Hij is plastisch getrouwer aan het eens geziene beeld, al fantaseert en combineert hij
ook, hoewel zelden zoo sterk als Jacob Maris, die den Hollandschen Stedendroom
schilderde zoo vrij, dat hij een Overschie'sche molen zette in een Rotterdamsch
stadsbeeld, dat verlucht was met pittoreske geveltjes van oud-Amsterdam. De
Gelderschman zelfs, wanneer hij als Kuypers een tonalist is, blijft nadruk leggen op
de vaste substantie der dingen, van aarde, lucht en water, en dit verklaart wellicht
ook waarom Kuypers zooveel waarde hecht aan de verzorging, de veredeling van de
plastische voordracht der dingen, Zijn schilderijen zijn wonderen van verzorgdheid,
Hoe meesterlijk ook de makelij is, hoe makkelijk hem ook het schilderen afgaat, elk
schilderij dat zijn atelier verlaat is gewoonlijk het resultaat van een weken-, maanden-,
soms jaren-lang opvoeren der picturale valeurs, van veredeling, preciseering der stof,
die eindelijk voert naar een delicaat verzorgde verfpâte. Een doek wordt aangezet,
gedroogd, weer ingeschilderd, om dan soms na jaar en dag eerst de finishing touch
te krijgen. Zijn liefde is geen eendags-liefde; evenals de oude Italiaansche meesters
kan hij een sujet jarenlang koesteren en bemijmeren. En een schilderij dat zijn atelier
verlaat is niet alleen picturaal, maar ook als 't ware plastisch een mooi ding, dat
wonderlijk weerstandskrachtig is tegen de invloeden van den tijd. Het rimpelt en
barst niet en het z.g. besterven der verf maakt 't steeds mooier, immaterialiseert het
als 't ware en geeft de patina de onbestemde glanzen van het glazuur van oud
chineesch of Delftsch. Hij bereikt dit niet door trucqueeren, maar door zuiver, puur
doorschilderen. De warme kleuren gaan op den duur gloeien met een fascineerend
diepen gloed, het smaragdgroen gaat vonkelen en de blanke lichten krijgen iets
pareligs dat ze onstoffelijk maakt. Een Kuypers die barst of rimpelt of zelfs in een
bovenlaag craqueleert, zal men dan ook niet ontmoeten. De verontrustende
mededeelingen over het dreigend verval van veel moderne kunst hebben zijn reputatie
van duchtig métierkenner onaangetast gelaten. Over deze dingen denkt hij precies
als de oude meesters.
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In die neiging tot verzorging der verfmaterie, welke meteen schoonheids-bevrediging
vindt in hare verontstoffelijking, heeft hij iets van een stillevenschilder. Van een
stilleven schilder ook in zijn neiging steeds contact te onderhouden met zijn sujetten.
Daarmee houdt waarschijnlijk dan ook verband, dat hij zich onder den rook van den
Haag, waar hij in den laatsten tijd weer woont, tamelijk onwennig voelt en al vlast
op den kooper, die hem zijn aardig Rijswijksch huis aan den Vliet afhandig maakt,
opdat hij maar weer naar zijn geliefd Gelderland kan trekken. Want deze innerlijk
zoo fijne natuur, die zijn gevoel maskeert onder het robuste uiterlijk van een door
weer en wind gehard buitenman, kan in de stad niet aarden.
En wanneer men de vraag stelt welke innerlijken drang hem dan naar den Haag
terugvoerde, dan weet ik daarop wel het antwoord: het is de drang welke in elken
rijpenden kunstenaar leeft: de neiging zijn levens- of natuurervaringen eens op een
afstand te bezien, de steeds grootere neiging naar reflectie en méditatie en het streven
naar verontstoffelijking van de plastisch substantieele waarden in de wereld, welke
hem weer naar den Haag met zijn meer uitgesproken tonalistische traditiën terugdreef.
En wellicht ook een weinig het heimwee der jeugd. In Rijswijk immers bracht hij
zijn eerste studiejaren door, Maar het Rijswijk, het den Haag van zijn jeugd vond hij
niet weer terug. Die droom ligt wellicht nog veiliger in Oosterbeek en Renkum
besloten waar zooveel meer herinnert aan de eerste dolages van de meesters der
Haagsche school.
Wellicht dat hij, nu hij in den Haag geleerd heeft dit land van begeerte op een
afstand te zien met den blik der idealiseerende herinnering, terugkeerende de kracht
vindt de fascinatie van dien droom te blijven doorvoeren.*) Tot de werken welke mij
het liefst zijn, behooren, met de mooi bestorven studies, juist die werken na het
verlaten van Renkum in den Haag ontstaan, waarin werkelijkheid en droom zoo innig
één werden en waarin hij zich als een zoo fijnzinnig schilder-dichter der seizoenen
deed kennen.
Kuypers is een der weinige schilders die zich gestemd voelen tot het weergeven
van de z.g. poëtische momenten in de natuur, van het aanschemeren van den dageraad,
van het in rosgouden avondglorie of in roerloos stille fluistering wegzinken van den
dag, van de poëzie der stille winternachten, waarin de manesikkel koel en kuisch aan
den hemel staat en de sterren pinken boven de sluimerende dorpjes, waar uit een
enkel sneeuwbestoven raam de koestering gloedt van menschelijke gezelligheid en
huiselijkheid welke zoo intiem aandoet onder het revies van die kristallijnen
oneindigheid. Laat hem vertellen van de eenzame vennen, van het akkermaalshout,
dat in zijn deftige grijsbruinen zoo teer geurt en kleurt onder een met zonnige
glinsteringen bespikkelden hemel, uit welks blauwe kimmediepten rose

*) Schilder's illusie is inmiddels reeds werkelijkheid geworden; hij woont nu al weer in het
Geldersche landschap.
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wolken naar boven bloesemen, van de bebloemde Geldersche weiden, met hun welig
smaragdgroen, waarin de wit en bruin en gevlekte koeien grazen en aan welker vochte
zoomen de knotwilg droomt; van de Veluwsche beekjes, die schuimend en glinsterend
langs herfstige boorden zuchten. Van de berken langs wier zilverig blanke flanken
het zonlicht dartelt, zich verliezend in de fulpen schemeringen van lokkende
boschages, van de stille bekoringen van den grijzen Hollandschen dag met het
bruidsluierteere groen van zijn in loof schietende boomen.... laat hem dat alles
vertellen met die tegelijk krachtige en teere voordracht van zijn in de koesterendste
en parelendste kleuren gedoopt penseel en ook dit: hoe een langs de boorden der
Geldersche rivieren dolend schilder, die een dichter is, kon droomen van der ouden
stedenpracht en praal. Het wonder van de Hollandsche doode stad heeft ook hem
bekoord, maar het dichterlijkst heeft hij ze toch gegeven: slapend onder het weifelend
licht der sterren en een wakensmoede maan.
Kuypers heeft ook enkele reizen gemaakt, o.m. naar Brétagne, en daar heeft hij
o.m. de zee geschilderd en het pittoreske straatje in een Fransche stad. Een enkele
maal schilderde hij een Hollandsche binnenhaven en daarvan maakte hij een
wonderfijn verdroomd iets.
Maar zijn eigenlijke liefde heeft toch ten slotte het Geldersche landschap gehouden,
dat in een klein bestek misschien meer variatie biedt dan eenige andere streek in ons
land en waarvan hij een der fijnzinnigste en meest karakteristieke vertolkers is
geworden.
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Nazomer,
door Hélène Swarth.
Wijnrood, oranje, goud, mahoniebruin,
Bedekt het hek met kelken van fluweel
En welkend blad, blauwgroen aan gelen steel,
Oost-Inje's kers - een voorhang voor den tuin.
Herfst met die verven kleurt het woud geheel.
Eer 't kranke loof verderft tot vormloos puin.
Mat dwarrelt al uit een kastanjekruin,
Vermanend handje, een blad neer, zwavelgeel.
Uit stoppelveld rijst bleeke schemerdamp.
In 't huisje ontsteekt de oranje-omkapte lamp
Een blonde vrouw in bruinfluweelen kleed.
Dan, eer zij dichtschuift 't purperrood gordijn,
Zet ze op den disch een donkre schaal gereed,
Vol pruimen, geel als najaarsblaadren zijn.
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Rozen,
door P. Otten.
O onbewegelijke rozen, boven
De welving buigend van het rank kristal,
Waarin alreê de spiegelingen dooven
Der vensters in den avondval Hoe heeft in dit verbleekend nachte-nadren
De klaarheid van uw kleur niet ingeboet?
Want niet bij dage waren uwe bladren
Van zoo een schoonen, diepen gloed.
Nu lijkt het uur van uw volmaakt ontluiken,
't Geheimst bedoelen van uw hart, vervuld:
Het is of 't donker leven van de struiken,
Hun lange sluimring en geduld,
Hun sappen drinken uit der aarde wellen
En krachten zaamlen, dat het loof ontsproot,
En, groeiend snel, een groene knop ging zwellen
Aan 't einde van een tengre loot,
En dan het wijken, in het morgen gloren,
Van de geslipte kelk, dat blad na blad
Zich rechtte en praalde in 't prille licht geboren,
Naakt en van koele droppen nat,
En eindelijk het wonderlijk gebeuren,
Dat gij, geplukt door een zorgvuldge hand,
Nu, in een vaas vereenigd, met uw kleuren
Deez grijze schemering doorbrandt -
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Of àlles van uw leven uit moest loopen
- Lots vele schakels schoon aaneen gereid Tot dezen rijksten bloei, zoo vol en open
Voor mijn verrukte aandachtigheid.
En wijl ik in het welig-zachte duister,
Dat binnenvloeit uit de verlaten straat,
Het schoon beschouw van uwen brozen luister,
Het wonder van uw evenmaat,
Komt in mijn diep verwonderd hart geheven
Een ijl en duizelig besef, dat ik
Door alle daden van mijn vroegre leven
Moest rijpen tot dit oogenblik,
Deez zuivre stonde van verstild bezinnen,
Van zilvren schemering en eenzaamheid.
Om uwe schoone wijsheid te gewinnen
Ben 'k nu, en eerder niet, bereid.
Nu kon in mijnen waan een waarheid rijpen,
Een zoete erkenning, nieuw en ongehoopt,
Die het verwijderde mij doet begrijpen
En met het eigne samenknoopt:
Dat, rozen, wij diep-in bij eenen hooren,
Verwant zijn in een heimelijken bond;
Dat gij en ik ergens onz' wortels boren
In eenen zelfden vollen grond,
Waaruit gij, rozen roerloos, moogt ontvangen
Uw maatvol, louter schoon gebenedijd En ik mijn onrust en mijn vaag verlangen,
Mijn verzen en mijn heerlijkheid.
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Kinderafbeeldingen,
door Cornelis Veth.
DE onder protectoraat van de Vereeniging ‘Kunst aan allen’ georganiseerde
tentoonstelling van kinderafbeeldingen in het tijdelijk Gemeente-Museum voor
Moderne Kunst in Den Haag moest uit velerlei oorzaak de aandacht trekken. Om de
sentimenteele overwegingen, die een deel van het publiek zich speciaal voor het kind
deden interesseeren, en die hoe weinig ook uit kunstzin geboren, althans heel wat
mooier zijn dan vele andere motieven tot tentoonstellingsbezoek, nu maar buiten
beschouwing te laten, het overzicht dat zulk een verzameling biedt, is tevens vrijwel
een overzicht van de Hollandsche kunst sedert de 16de eeuw, en voor wie het zoo
begrijpen wil, een aanschouwelijke les in kunstgeschiedenis. Men kan er, van het
oudste aanwezige kinderportret, af, dat van Jan van Scorel, de geheele ontwikkeling,
de verbastering, het verval en de langzame wederopkomst onzer schilderkunst in
volgen, want in dit hoekje van het kunstgebied teekenen zich de groei, de decadentie
en de verschillende verdere fazen af. Wij zien den naïeven ernst van onze realisten,
aan het eind der 17de eeuw verzakken tot affectatie en manierisme, wij zien de
moeizame pogingen tot gratie in de 18de eeuw, wij herkennen den invloed van het
Fransche classicisme aan het begin der 18de, wij worden nog eens herinnerd aan
eenige op zichzelf staande uitingen van oprechtheid en schildervreugd in de
zwak-romantische eerste helft dezer eeuw, beleven den Haagschen, den
Amsterdamschen opbloei, en kunnen zien wat de scholen van thans ten aanzien van
dit onderwerp te zeggen hebben.
Men heeft deze tentoonstelling er een genoemd van kinderafbeeldingen; ik denk
dat het woord kinderportretten hier vermeden is, omdat niet overal van een werkelijk
als zoodanig bedoeld portret sprake is, er zijn fantasieën op het thema kind, zooals
de beide van Konijnenburgs, er zijn schilderijen zooals dat meisje in kimono van
Breitner en het zieke kind van Suze Robertson, waarbij het kind niet in de eerste
plaats het object is geweest; en op het wel als portret bedoelde schilderij van M.v.d.
Maarel treedt de kop van den jongen wel ver terug voor zijn blauwe das een
sterk-oranje sinaasappel.
In den catalogus, zelfs in den lateren, wordt nog genoemd een werk van Cornelis
Troost, ‘de Liereman’, en hieruit maak ik op, dat het aanvankelijk in de bedoeling
lag, ook te geven genre-achtige voorstellingen, waarop het kind een belangrijke plaats
innam. Men zal hiervan, om de verre consequenties, hebben afgezien; waarom zouden
dan ook niet de
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prachtige knapen op Adriaan van der Venne's Zielenvisscherij en de vele verrukkelijke
kinderen op Jan Steen's schilderijen er bij behoord hebben?
Het wordt bevestigd, dat de Hollandsche, of laat ons zeggen de
Noord-Nederlandsche schilderkunst rijk is aan belangrijke kinderportretten. Zij is
rijk aan goede portretschilders, en al zijn hier van de besten nog eenige niet
vertegenwoordigd, al ontbreekt bijvoorbeeld dat zeldzaam mooie, pas in het
Rijksmuseum gekomen meisje van Verspronck, wij behoeven niet te gaan tot de
kinderen Medici van Bronzino, de Spaansche princesjes van Velasquez, de van
Dijck's, Gainsborough's en andere uitheemsche wonderen, om te ervaren wat de
kunstenaar aan zinnelijke en geestelijke schoonheid uit het kind halen kan.
De verschijning van het kind - mij dunkt wij moeten den leeftijdsgrens wat lager
stellen dan de commissie heeft gedaan - moet den schilder in velerlei opzicht boeien,
om het ontwaken van ziel en intelligentie, en het als een bloem zoo onbevangen
wezen. De vreugd aan het zinnelijke schoon wordt bij de uitbeelding getemperd door
schroom en teederheid, de karakteristiek door aarzeling tegenover het nog vaag
uitgesprokene, en door humor. Het is ons dan ook een leerzame gewaarwording, die
meer doet begrijpen dan alle theoretische studie, als wij den zin voor het kinderlijke
in het kind in een tijd van manierisme zooals het laatst der 17de eeuw, verloren zien
gaan, en den schilder zien zoeken naar sentimenteele hulpmiddelen, naar gevoelvolle
poses en lieverige attributen.
Wie niet als trouw bezoeker van onze musea van oude kunst daaraan gewend was,
moest bij deze tentoonstelling over den aanvankelijken indruk heen komen, dat het
kinderportret in de 16de en 17de eeuw iets stijfs was. Niets is onbilllijker dan dit,
vooral door vrouwen spoedig gevelde oordeel, de stijfheid is alleen in de kleeren.
Inderdaad hebben de schilders blijkbaar al hun best gedaan om deze opgedirkte en
ingepakte dreumessen, die stellig door de trotsche moeders in pontificaal gestoken
zijn voor de gelegenheid (ze zullen in die kleeren wel niet hebben gespeeld en
gestoeid) om deze babies in hun wijze gesteven groote menschen-pakken onbevangen
te doen kijken, en aan hun houdingen, door het hangen van een mandje aan hun arm,
door de aanwezigheid van een tegen hen opspringend hondje, natuurlijkheid te geven.
Dit is zeker, in de dingen waarop het werkelijk aankomt, in het kijken, in de trekken,
in het geheele wezen hebben de oudere meesters het kinderlijke weten weer te geven
op een wijze die nog in hooge mate ontroert en bekoort.
Het jongensportret van Jan van Scorel moet in dit opstel genoemd worden, al was
het alleen omdat het de oudste aanwezige kinderafbeelding is, maar ook om de zuivere
koele behandeling van de verf en de gevoelige teekening; toch heb ik, bij het denken
aan wat het kinderportret
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geven kan, een nog blijder heugenis aan dat gulle, geestige portret van een tweejarig
kindje door J.W. van Delff, dat ook nog in de 16de eeuw thuis behoort. De 12-jarige
jongen van Scorel is een wijs kind, al haast een mensch, en men staat er tegenover
als tegenover een gewoon portret, - het baby-portret heeft een eigen charme. Toch
heeft de gedegen, zakelijke schilder niet getracht iets heel bijzonders te doen, hij
heeft het kind niet genaderd als een raadsel, hij heeft de glundere, appelwangige
kleuter een mandje in de eene hand gegeven, en een koek in de andere, en het kind
lachte terwijl het hem aankeek, ook wel om het hondje dat naar dien koek opsprong.
Het kind vergat de stijfuitstaande, pronkerige kleeding waarin het gestoken is, zijn
parmantig eigenwijs hoedje, en, hoewel wij ze niet willen vergeten omdat de schilder
ze zoo smakelijk geschilderd heeft, ze verhinderen ons niet om te zien, welk een
echte, gezonde pret dit kind uit de oogen straalt en hoeveel mannelijke, gulle pret
deze stoere Hollandsche kunstenaar ervan gehad heeft. Van dit kloeke stuk op het
fijne Terborghje is een heele sprong, er zal zoo wat een halve eeuw tusschen liggen;
hier zijn twee fazen van Hollandsche burgerlijkheid, maar nog, ondanks de subtieler
coloristische kwaliteiten, de delicatere toon, het teerder kindje, is hier nog diezelfde
oprechtheid van portretteering; dat iets oudere kindje is niet mooi, de neus is van
boven tot onder te lang, zij is bleekjes en haar groote oogen zijn schuchter. Een derde,
alweer iets ouder kindje, is van O. Elliger, het staat in een rijk binnenhuis, een
moorenknaap achter haar houdt een papegaai op, wij denken aan Terborgh zoowel
als aan Pieter de Hoogh; het kind, in deze rijke omgeving, en met deze bizar-pompeuze
begeleiding, is eenvoudig en zedig. Samuel van Hoogstraten, overigens geen
aantrekkelijk schilder, wint hier ons hart door een allergenoegelijksten zuigeling in
een kinderstoel, een beer van een kind met hard roode wangen, glimmend van pret.
Dit zijn de babies, en ik heb er met bijzondere voorkeur bij stil gestaan. Er is nog
een gestorven kindje van ongeveer 1650, waarvan het gezichtje door den onbekenden
meester in de strakheid van den dood met beheerschte ontroering is geschilderd welk een verschil, dit innig droeve portretje, met die allegorie van van Loo, waarop
een ander gestorven kindje door engelen wordt opgenomen; een banale
verdichterlijking van den dood die alle overtuiging mist, misschien omdat die engelen
even materieel geworden zijn als het lijkje zelf.
Het nog altijd mooie schilderijtje van Vermeer, dat er toch wel anders moet hebben
uitgezien dan nu met zijn al te scherpe contrasten, geeft een wezentje te zien, dat mij
niet zeer kinderlijk meer aandoet, en de zeer lieve en gevoelige portretten van
Sandvoort, en van een onbekende, (eigendom Komter, te Amsterdam) het één
zacht-voornaam, het ander simpel en zedig, zijn van meisjes die al bijna vrouwen
zijn. De Frans
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Hals stelt een Zandvoorter visschersjog voor, in kleurige dracht, het met den
onmiskenbaren breeden toets gedane kopje heeft toch iets onweerstaanbaar joligs,
al mist zulk een kind, in zijn driestheid, wel juist dat, wat wij in het kinderportret
zoeken.
De rijke patriciër van het laatst der 17de eeuw beminde den zwier, de gratie, en
de schilders, die zijn kinderen afbeeldden, hebben deze in somtijds
bestudeerd-achtelooze, somtijds kwasi-arcadische poses geschilderd, en in zijden
stoffen, met lammetjes aan linten, en met of kwijnende of overdreven innige blikken.
Van dezen tijd komen wij vrij plotseling over de, slechts met een enkel pastel
vertegenwoordigde 18de eeuw, op Hodges, die zijn in strakke Empire-kleeding
gestoken sujetten toch wel heel eerlijk en intelligent en met smaak geschilderd heeft,
van der Kooi, wiens jongetje in zijn engsluitend pakje een aantrekkelijk argeloos
cherubijntje blijft, de Bloeme, den oudern Scheffer, die zijn zoon Ary op zijn vlakke
manier aandachtig en eerlijk weergaf, op Ary zelf, die de twee meisjes de la Fayette
schilderde met ook in de schaduw blank blijvende, breed boetseerende streken uit
een edel palet, Fransch van oorsprong, op J.G. Schwartze, die een stijlvol, groot
gezien, warm geschilderd portret maakte van zijn dochter Thérèse. Deze schilderijen
zijn tegelijkertijd, en misschien wel juist door het onderwerp, een gelukkige greep
uit de schilderkunst van de eerste helft der 19de eeuw, die in het portret waardiger
vertegenwoordigd is dan in andere uitingen.
De kinderportretten door meesters uit de Haagsche school zijn hier niet overtalrijk;
hij die er door zijn aard en talent het meest toe geleid werd, is wel Jacob Maris
geweest, en wij vinden er hier dan ook een zestal. Zijn penseel had in zulke gevallen
een zeldzame gratie; niets bevalliger en harmonieuser dan het geval met den
vioolspelenden jongen. Lichter nog van toets is de schilder van het zware Hollandsche
landschap in die twee beeltenissen van kleine kinderen. Het meisje met de donkere
droomende oogen van Mathijs Maris is den eigenlijken kinderleeftijd voorbij, maar
in haar blik blijft nog iets van die argeloosheid die wij den schilder van het
kinderportret zoo gaarne zien opvangen. Hoewel zijn kleur en schilderwijze naast
die van J. Maris een zekere zuiverheid en distinctie mist, heeft Jozef Israëls in dat
visscherskindje een van de beminnelijkste baby-afbeeldingen gegeven die men hier
aantreft, deze ‘zus’ is zoo volkomen levend en zoo zonder zelfbewustheid lief.
Mauve's schetsje, dat er nauwelijks op staat, is in zijn gevoeligheid hier een unicum.
De Josselin de Jongh, met wien de reeks onzer eigenlijke portrettisten is begonnen,
heeft, dunkt mij, nooit heelemaal zijn stijl gevonden, ook niet in dit meisjes-portret,
waarin tegelijkertijd iets van chic en iets van deugdelijkheid wordt betracht. De
vertegenwoordiging van Therèse Schwartze door dat al te veel op het suave gerichte
kinderkopje en de
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oudere, romantisch-sentimenteele compositie is niet geheel wat zij zijn kon. Haverman
daarentegen toont zijn verschillende kanten, eerst in het picturaal geziene jongetje
van van Soest, en dan in de andere, meer geteekende portretten. Jan Veth liet een
bepaalde periode spreken door de zeer concies en blank behandelde portretten van
een meisje en een schrijvend jongetje. Van de beide, juist als portrettisten van kinderen
zoo bekende schilders Spoor en Rueter, is de laatste hier alleen waardig en in al zijn
frischheid gerepresenteerd; het jongetje met veertje van den eerste is mooi als
schilderijtje, maar laat van het kind niet veel zien. Nog twee schilders, die onder
meer ook door kinderportretten een grooten naam hebben, Toorop en Sluijters, komen
hier niet ten volle tot hun recht. Het lijkt misschien wat gezocht, als ik zeg dat ik van
den eerste het profielportret liever zie, maar het geeft meer gelegenheid de edele
virtuositeit van zijn contouren te bewonderen, en minder, om in de oogen een gewilde,
niet waarachtige fraaiigheid op te merken. Jan Sluijters' schilderij is een mooi,
juichend en stralend geheel; het kindje maakt er een niet minder mooi deel van uit,
maar hij heeft veel sterker karakter gelegd in sommige van zijn onvergelijkelijke,
doordringende baby-teekeningen.
Een oprechte en gulle teekening van H.E. Mees, de innige, trouwhartige kindertjes
van Laurent Verwey geven, zonder bijzondere charme van faire, genot door de wijze
waarop zij het kind bestudeerd en begrepen hebben.
Maar tot de in hun soort klassieke uitingen van dezen aard behooren het statige,
diep schouwende portret door Witsen (dat helaas in slechten staat is), het vast
geschilderde, bloedrijke kopje van de Zwart, Floris Verster's prachtig profielportret
van een frisschen, kloeken jongen, één stuk natuur, en dat andere van Kamerlingh
Onnes, dat zeker een van de allermooiste schilderijen op de geheele tentoonstelling
is, en als tegenhanger hiervan zou kunnen gelden, van een teer-blanken knaap,
stadskind stellig, breed maar met uiterst subtiele nuances van toon in blonde en
zilverachtige tinten geschilderd.
Objectiever, maar met een volle, innige overgave zijn de als beeltenis bijna ideale
werken van Tholen geschilderd. Vooral dat eene meisje Maja is wonderlijk mooi,
zonder iets van opzettelijkheid of grootdoenerij, als van zelf gegroeid.
Van het modernste werk valt niet zooveel te zeggen; ten deele, als bij de
Wiegmannen en Charley Toorop, is het subjectief op goedkoope wijze. Zeer gunstig
steken daartegen af de portretten door Henk Meijer en Jaap Weyand. Tegen beide
zijn bezwaren, men zou kunnen vinden dat in het eene te veel rood, in het ander te
veel blauw is, maar het zijn beide composities waarin de realiteit met geest en smaak
verwerkt is en beide hebben den aard van hun onderwerp weten op te nemen.
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De oude Vlaamsche schilders
(Beschouwing naar aanleiding van de Belgische tentoonstelling te
Parijs),
door dr. G. Knuttel Wzn.
II
DE generatie, welke op die van deze eerste meesters gevolgd is, toont een geheel
anderen geest. Ook daarbij kan men drie groote meesters aanwijzen met geheel
ver-schillende karakters en idealen, echter in hunne overeenstemmingen en de wijze,
waarop zij elkander aanvullen den tijdgeest openbarend: Dirk Bouts, Hans Memling
en Hugo van der Goes. Twee van hen zijn buitenlanders en brengen hun anderen
volksaard mede. Van der Goes, de Vlaming, is een zoo gecompliceerde natuur, dat
men hem bezwaarlijk als type van generatie en volk kan opvatten.
In vergelijking met het voorgaande geslacht zijn er gemeenschappelijke kenmerken
bij hen aan te wijzen: in de eerste plaats valt het hun lichter een schilderij te maken,
zij componeeren met losser hand, geruggesteund door de traditie, die door hun
voorgangers gevormd is. De behandeling van de materie, verf en kwast, is zekerder,
geraffineerder, de ruimte stelliger uitgedrukt, met rijker differentiatie in toon en
kleur; maar ook is de hooge hieratische waardigheid der gestalten teruggeweken voor
een intiemer, menschelijker verbeelding der bijbelsche figuren en voorstellingen.
Het is duidelijk, dat zij het door hun voorgangers verworvene benut hebben, maar
ook, dat zij het heroïsche, het boven-menschelijke, in het karakter van het werk dier
voorgangers niet meer gaven. Zooals zich de Bourgondische heerschappij op het
einde van de regeering van Filips den Goede in de Nederlanden tot een algemeen
aanvaard regiem gestabiliseerd had, heeft zich de nieuwe kunstrichting in den loop
der 15de eeuw tot den eenigen en algemeenen uitdrukkingsvorm geconsolideerd,
echter niet zonder dat het kunstwerk daarbij in een meer menschelijke sfeer afgedaald
is.
Maar nu de persoonlijkheden.
Bouts, de oudste, die uit Holland kwam, waar, naar men aannemen kan (veel weet
men er niet van), het ideaal in een eenigszins andere richting lag, n.l. zonder dien
nadrukkelijken cultus van den juist veroverden vorm, welke aan Rogiers kunst reeds
zijn gedragenheid, zijn zwaren vollen toon gaf, maar met meer aandacht en toewijding
voor ieder voorwerp
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afzonderlijk, met meer inzicht in het wezen der dingen, meer begrip ook voor de
diepten van het gemoedsleven-in-rust, heeft gedurende zijn geheele loopbaan de
tegenstelling tusschen die geesteswerelden in zijn werk laten zien: het
spiritualiseerende, hem eigene der Noordergewesten, den schoonheidscultus van het
groote zuidelijke voorbeeld. Want juist naar de kunst van Rogier richt zich deze
Haarlemmer, wanneer hij zich in Leuven vestigt. Hij schijnt de linksche, onhandige,
maar de schijn verbergt onvermoede diepte en schoonheid.
Van dezen meester was op de tentoonstelling het Avondmaals-altaarstuk uit de
Sint Pieterskerk te Leuven, na den Vrede van Versailles weer volledig met de
vleugelpaneelen uit Berlijn en München. Een klare, koele toon, zilverachtig,
overheerscht in het middenstuk het interieur met het Avondmaal, warmer kleuren
spreken in de vier zijpaneelen, die, op één na, tafereelen in de buitenlucht weergeven.
De kamer, waarin het Avondmaal plaats vindt, is met de zijvertrekken, waar men in
zien kan, perspectivisch zuiver geconstrueerd, bijna te opzettelijk. De Dertien zitten
langs de vier zijden van de tafel. Er is een poging, de emoties van het moment uit te
drukken, maar ieder draagt zijn ontroering voor zich alleen, en de gevoelsuiting komt
niet verder dan een wending van het hoofd, een handgebaar. In de plaats van
dramatiseering een weerspiegeling der affecten in verschillende individuen. De
suprematie van het individueele geestesleven, gezien door het oog van den
psycholoog. Wie de dingen zoo opvat, zal in de dramatische tafereelen het zwakst
zijn, in de ‘monologen’ het sterkst. Diens figuren zijn allicht houterig, doch koppen
en handen vol uitdrukking. Een figuur naar het leven zal hem het best afgaan. Zoo
treft de man, die rechts ter zijde zit, een portret van een tijdgenoot, meer dan een der
anderen, en de Christus, die het meest geidealiseerd werd, laat den minsten indruk
achter.
Gelijke opmerkingen gelden voor de vleugelpaneelen. Op het tafereel met Elia in
de woestijn, met slechts twee hoofdfiguren, waarvan de eene slapend, spreekt de
handeling meer dan op een der andere; op dat, waarop het inzamelen van het manna
verbeeld is, waar de meeste actie had kunnen zijn, werd deze opzettelijk onderdrukt.
De menschen doen er eenigszins zonderling. Mooi zijn hier en daar eenzaam gaande
figuren in de achtergronden. Maar deze tafereelen brengen een element, dat, zóó
opgevat, geheel nieuw is in deze kunst: het landschap als stemmingsfactor. Misschien
moet men echter zeggen: wij zien dit als iets nieuws. Want de kunst, waar die van
Bouts van uitgaat, de oude Hollandsche kunst, kennen wij niet, (eenige miniaturen
wijzen echter, op bescheiden wijze, in de zelfde richting), doch wij weten, uit
overlevering, dat zij zich juist in het landschap bijzonder onderscheidde.
Bij de voorgaande meesters vindt men het landschap als den altijd
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stralenden, helderen, liefelijken of eenvoudig grootschen achtergrond. Hetzelfde
panorama kon achter een Aanbidding der Koningin en een Beweening geplaatst
worden. Dat nu schijnt in de kunst van Bouts, zoo ver men die overzien kan, nog
wel niet veranderd te zijn, want de avonden nachtstemmingen, die hij geeft, staan in
geen of slechts verwijderd verband met den inhoud der voorstellingen. Eerder is dit
door Rogier gedaan, toen hij zijn pathetischen avondhemel achter zijn Brusselsche
Beweening plaatste. Doch dat was juist géén landschap, maar een decoratie, in
overeenstemming met den sterk dramatiseerenden aard van dien meester. Bouts geeft
zijn Ontmoeting van Abraham en Melchisedech bij helderen dag, zijn Droom van
Elia bij vallenden avond, zijn Inzameling van het Manna in het overgangs-uur tusschen
avond en nacht. Voor dit laatste bestaat geen aanleiding, voor het voorgaande
desnoods wel. Zoo kan men in dit opzicht van willekeur spreken. Doch die
momentstemmingen zijn met zóó sterke intensiteit gegeven, dat die, voor den
modernen beschouwer te minste, den inhoud van die schilderijen worden. Hier dus
duidelijk, in de plaats van het monumentaliseeren van gebeurtenis, mensch of ruimte,
het vastleggen van het moment. Waarmede natuurlijk niets afgedongen wordt op de
schoonheid en monumentaliteit dezer werken. Het is: ‘de monumentaliseering van
het moment’.
Maar hiermede is slechts gedeeltelijk het heel bijzondere van Bouts'
kunstenaarschap aangeduid. Er is nog een zijde aan zijn werk, die misschien minder
invloed gehad heeft op de algemeene ontwikkeling (Bouts' invloed was, vooral in
de Keulsche School, zeer groot) maar die als verschijning zeker even merkwaardig
en misschien een blijk van nog grooter kunstenaarschap geacht moet worden. Ik
meen zijn heel bijzondere gave van stileering. Er is één werk, waarin de beteekenis
daarvan ons geheel geopenbaard wordt: het ‘Godsoordeel’, in het museum te Brussel.
Het behoort tot een reeks voorstellingen, den meester opgedragen door de Raadsheeren
van Leuven voor de rechtszaal van het nieuwe Stadhuis, was dus een wanddecoratie,
die tevens, door zijn inhoud, invloed op de rechters moest uitoefenen; want uitgebeeld
moest worden, hoe keizer Otto III, op aandrijven van de keizerin, een graaf, die hare
liefde geweigerd had, laat onthoofden, maar hoe de gravin dan in een godsoordeel
de onschuld van haar gemaal aantoont, waarop de keizerin zelf ter brandstapel gevoerd
wordt. Wat een aanleiding tot heftige, of, anders, tot breedsprakige, in details tredende,
gruwelijke en boeiende composities! En die opgave aan Bouts! Het komt mij voor
dat Bouts zich, voor den algemeenen stijl van deze, van formaat zoowel als onderwerp
ongewone opgave, tapisserieën tot voorbeeld genomen heeft, zooals die, welke naar
teekeningen van Rogier, te Bern bewaard worden. Maar hij hield geducht rekening
met den eisch, dat hij hier niet uitsluitend wand-
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versiering, doch ook sprekende verbeeldingen had te geven. Hij eerbiedigde zooveel
mogelijk de hem blijkbaar bewuste vordering, aan wanddecoraties een karakter van
rust, van architectonische klaarheid, van harmonie en stilte te geven; doch juist
dáardoor maakte hij den inhoud nog veel aangrijpender, want alle uiting van tijdelijke
spanning, van het momentane is gebannen. Het werd waarlijk tot een geweldig
voorbeeld, een meedoogenlooze waarschuwing, geheven uit de sfeer van het eenmaal
gebeurde, en waarin niets méer gezegd wordt dan het absoluut noodzakelijke. In een
architectuur, die in heldere strakheid zuiver begrensd is en welker lijnen nauw met
de compositie verband houden, is de verbeelding geplaatst, volgens hetzelfde recept
als op het Avondmaal: wij zien het effect van het wonder, dat de gloeiende bout de
hand van de gravin niet deert, in de gelaatsuitdrukkingen en gebaren der aanwezigen:
van de gravin zelf, wier gelaat op God vertrouwende verzekerdheid en de sporen van
diepe smart vertoont, tot den ontstelden keizer, die, evenals de Christus op het
Avondmaal, het meest ontroering moet toonen, doch het minst gelukt is. En nog
moest de schilder waarschijnlijk, omdat al deze figuren portretten waren, allicht van
de opdrachtgevers, de uitdrukkingen temperen. De uiterlijke verstrakking in dit
geweldige werk komt de waarde als monumentale decoratie ten goede - de intensiteit
van het individueele psychische leven brengt het in overeenstemming met zijn
bestemming naar den inhoud.
Memling kwam uit de omgeving van Mainz. Het is niet moeilijk in den geest van
zijn werk verwantschap te voelen met de liefelijke kunst der scholen van Elzas en
Schwarzwald (men denke aan een Lucas Moser of Schongauer). Met dezen aard
kwam hij vreemd in het Vlaamsche land, waar hij zoo geheel andere tendenzen zag
domineeren. Ook deze kunstenaar komt in den ban van Rogiers kunst, waarschijnlijk
zelfs als direct leerling van dien meester. Het zijn diens composities en typen, die
wij bij den Palzer terugvinden. Formeel verloochent hij zijn herkomst geheel, wat
verwonderlijk is, daar ook zijn thuisgebleven landgenooten door het overnemen van
Rogiers vormenspraak zich bij de Vlaamsche kunst aansluiten.
Dus krijgen wij bij Memling het gebruik van hetzelfde materiaal als bij Rogier,
doch in handen van een andere natuur, in een iets later tijdperk. Deze natuur is diep
noch gepassioneerd. Hij is teeder, harmonisch, gaat de groote emoties uit den weg,
zéér smaakvol, behaagziek. Het werk komt daardoor op een lager plan, maar is op
dit plan voortreffelijk, dank zij ook de volkomen vermeesterde techniek.
Men kon hem op de tentoonstelling goed bestudeeren, al miste men zijn schoonste
altaarstukken. De groote ‘Christus tusschen de musiceerende
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Engelen’, uit het Museum te Antwerpen, bewees dat Memling tegen en dergelijke
opgave, die een monumentale opvatting eischt, niet opgewassen was. Het portret van
Spinelli (uit dezelfde vroege periode als dat uit het Mauritshuis, doch minder
imposant) laat de ontwikkeling sedert de voorgaande generaties zien: deze kop
verschijnt als naar het leven geschilderd, de houding van de hand, die een munt
ophoudt, drukt een gebaar uit, niet een rustpose, geeft iets speciaals, dus minder
algemeens, het landschap is kundiger, met meer atmosfeer, eenvoudiger, in enkele
groote partijen. De expressie van den kop: meer een momentopname.
Sterker, completer, en belangwekkender is het beroemde tweeluik van Maarten
van Nieuwenhove uit het Sint-Jans Hospitaal in Brugge, terecht als een der
meesterwerken van Memling geprezen. Er is iets van klassieke schoonheid in
compositie en uitvoering van het paneel met de Madonna. Men voelt het: men is een
generatie verder dan van Eyck en Rogier, men heeft in het gezamenlijk zoeken van
een generatie den meest evenwichtigen, rijpsten vorm gevonden voor dit type van
voorstellingen. Daarom staat Memlings kunst echter niet hooger dan die van Van
Eyck of Rogier, slechts is de stijl, die door de ouderen werd ingeluid, onder de hand
van den jongeren meester tot vollediger wasdom gekomen. Zoo biedt ook de andere
vleugel, met het portret van Van Nieuwenhove, het ten volle uitgroeien van een genre
- niet zonder verlies aan vooral innerlijke waarden. Hier niet meer een gelaat dat, als
een masker, vreemd, wonderlijk bezield, spookachtig haast van geestelijke spanning,
hangt voor een egalen achtergrond (zoo verschijnen somtijds Van Eycks koppen)
doch een man, die zit met den rug naar de geopende ramen van zijn kamer waar wij
een Sint Maarten zien in de kleurige ruitjes (een naam-allusie) en die zijn niet zeer
intelligent gezicht wendt naar de Madonna en zijne handen boven het gebedenboek
vouwt; een weergave dus, zooals iedereen den man kon zien en met niet veel meer
dan ieder in hem zien kon. (Interessant is ook hier een vergelijking met Rogier, van
wien dergelijke tweeluiken bestaan hebben. Thans zijn de vleugels van die werken
gescheiden, doch men mist de ontbrekende helften eigenlijk niet aan de alleen
geëxposeerde luiken, terwijl het portret van Van Nieuwenhoven, alleen tentoongesteld,
wel degelijk het gevoel van een onvolkomenheid zou geven). Maar de prachtige
uitvoering, de schoone evenwichtigheid in bouw en vooral in kleur, doet ons, voor
dit werk staande, het gemis aan geestelijke diepten vergeten.
En op andere werken, zooals het ten onrechte zoo geprezen Ursula kastje of de
groote paneelen met de Zeven Vreugden van Maria en de Passie leeren wij eerst
recht zijn waren aard kennen: een bekoorlijk, gemakkelijk verteller, breeduit, maar
toch zonder die bijzondere liefde voor het detail als van Eyck of Bouts getoond
hebben, smaakvol, zeer braaf, een
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beetje sentimenteel. Een knap handwerksman met het penseel, zou men geneigd zijn
te zeggen. Tot op zekere hoogte de Ghirlandajo van het Noorden, maar zonder diens
statigheid, diens stijlgevoel.
Dan Hugo van der Goes, die op deze tentoonstelling, behalve met een kleine en
weinig zeggende Geboorte van Christus, geheel ontbrak.
Zich geheel aansluitend aan wat de voorgaande generatie zich verworvan had,
bracht hij het nieuwe, dat zijn tijd vroeg, tot een verrassende hoogte en openbaarde
hij, hoe ook in den geest van de tweede helft van de 15de eeuw het sublieme te geven
was. Toch komt het mij voor, dat het noodlot van zijn waanzin een aanwijzing kan
zijn, dat men niet ongestraft uit kan reiken boven de krachten, die in den eigen tijd
geborgen liggen.
De waanzin lijkt mij de keerzijde van de genialiteit, - in zijn werk uiten beide
aspecten van zijn ongewonen aanleg zich naast elkander.
Vooral bij die van Rogier sluit ook zijn kunst zich aan. Maar welk een verrijking,
welk een differentieering van het vormenmateriaal! Zijn werken zijn veel voller
geïnstrumenteerd. In de compositie speelt nu het tafereel, de scène, waarop de
handeling plaats heeft, een groote rol, niet slechts, dat het inderdaad de drager van
de personen wordt, maar ook in een nieuwe formale wijze, doordat bouwwerk of
landschap belangrijke factoren worden in de massale of lineaire compositie van de
voorstelling. Bovendien wordt nu gebroken met de nog steeds heerschende
eenvoudigste en meest pakkende wijze van componeeren - n.l. dat de eigenlijke
handeling plaats heeft in een vlak volkomen evenwijdig met het vlak van het schilderij
zelf. Bij van der Goes vindt men zeer verrassende ordeningen, zoo b.v. dat de
voorstelling zich in een diagonaal van den achtergrond ter eene naar den voorgrond
ter andere zijde uitstrekt, Nog markanter is echter het nieuwe element: leven,
beweging, dat in de voorstellingen vaart. Bij hem vergeleken, is Rogiers kunst - en
zeker die van Van Eyck, Bouts en Memling - contemplatief. Groote en niet
harmonische gebaren, soms verwarrend door het explosieve van hun aard, heftige
aandoeningen, zich weerspiegelend in de uitdrukkingen der gezichten, een neiging
naar romantiek in de keuze der typen, soms ook iets raadselachtigs door het
onverklaarbare van een gelaatsexpressie ter plaatse - dat alles is vreemd aan de rustig
statige kunst der Vlaamsche mannen. Daar komt dan nog de eigenaardigheid van het
coloriet bij: Van der Goes schaadt telkens den indruk van zijn werken door een koel
blauw op zóó overdadige wijze aan te brengen, dat men van menig schilderij in de
herinnering een ‘blauwe visie’ overhoudt. Vooral is dit sterk bij het meesterwerk,
het Portunari-altaarstuk in de Uffizi te Florence. Maar welk een indruk maakt dit!
Welk een zuiver meesterschap, welk
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een reine edele geest, welk een statige humaniteit, welk een devote en intieme
vereering. Vooral de vleugels met de hoogoprijzende, prachtige schenkergestalten
en hun schutspatroons, in kostbare en pronkvolle gewaden van onvolprezen uitvoering,
maar toch de volle aandacht trekkend naar de wonderlijk nerveuse gezichten (men
denke aan het kleine meisje), zijn verbluffend schoon en imposant.
Maar het imposante van Van der Goes' gestalten is van een geheel anderen aard
dan van die bij Rogier. De jongere meester schildert individuen met alle
wisselvalligheden en toevalligheden van hun verschijning; Rogiers gestalten
vertegenwoordigen een type, een temperament en dat type gesublimeerd. Men kan
zijn menschen moeilijk aandoenlijk noemen, die van Van der Goes zeker. Van der
Weijdens mensch is heroïsch, Van der Goes' heroen zijn zeer menschelijk. Het
monumentale in de kunst van Rogier vloeit voort uit de sublieme eenheid tusschen
de gedragenheid van de voorstelling en de hoogheid zijner typen; bij Hugo zou men
bijna van een raffinement kunnen spreken in de tegenstelling tusschen de imposante
wijze, waarop zijn gestalten ons voorgesteld worden en het dikwijls zielige van hun
wezen. Hierin is een verwantschap van Hugo van der Goes met Velasquez en
Rembrandt.
De zielsziekte van den meester, die zich vooral in een buitensporige
zelfvernedering, zelfverguizing uitte, openbaarde zich eerst op lateren leeftijd; men
heeft daarbij aan niet-natuurlijke oorzaken gedacht. Men kan echter zeggen dat het
onharmonische altijd wel in zijn werken tot uiting is gekomen. Dat is het vooral, wat
hem van de anderen onderscheidt. Er is in hem onrust, men kan veel eigenaardigheden
in zijn werk verklaren uit onbevredigdheid. Hij zoekt altijd wat anders en
experimenteert. Zoo komt hij tot een nieuw gebruik van de architectonische coulissen,
van den landschapsachtergrond, van de compositie, van de kleur. Zoo overlaadt hij
zijn menschen, vooral de gezichten met expressie. Hij is onder deze kunstenaars de
eerste schilder van den nerveusen mensch; was deze er misschien ten tijde van de
oudere generatie nog niet als veel voorkomende verschijning, terwijl Bouts en
Memling hem nog niet als typische figuur voor hun tijd erkenden of belangrijk
vonden? Of is de heroïsche kunst van de ouderen een reactie uit zelfbehoud tegen
de ontaarde humaniteit hunner omgeving, waarvoor Bouts vluchtte in zijn schoone
landschappen op de verstarring van zijn monumentale gestalten en Memling in een
kloosterachtige atmosfeer van schoone vertellingen, terwijl eerst in de kunst van
Hugo van der Goes het ware gehalte van de 15de eeuwsche Vlaamsche maatschappij
naar voren komt?
Van der Goes, Bouts en Memling zetten het werk van Van Eyck, Campin en van
der Weijden voort onder dien verstande, dat zij, met rijker instrumentatie, voor de
hoogheid meer breedheid, voor het Godde-
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lijke het menschelijke, voor het eeuwige meer het momentane gegeven hebben; doch
zoo zij al het resultaat van het werk van de groote meesters der vorige generatie
gezamenlijk als erfenis aanvaard hebben, het is uitsluitend Rogier van der Weijden,
de jongste, en, tegenover Campin de minder archaïsche, tegenover Van Eyck de
eenvoudiger geest, die zij, alle drie, tot onmiddellijk voorbeeld namen.
De derde generatie heeft deze ontwikkeling verder gevoerd; en ook hiervan kunnen
een drietal kunstenaars als typen aangevoerd worden: Gerard David, Hieronymus
Bosch en Quinten Massijs.
David, de oudste, was de minst sterke dezer drie. Ook deze was Hollander, uit
Oudewater, en zijn vroegste werken toonen duidelijk zijn nauw samenhangen met
de Haarlemsche school. Later komt hij geheel in de sfeer van Memlings kunst, en
uit die periode stammen de werken, die als typisch voor dezen meester kunnen gelden.
De Aanbidding der Koningen uit het Brusselsche museum is nog een tamelijk vroeg
werk, waarin men verwantschap met de lange, wat houterige, rechte typen van
Geertgen tot Sint Jans en diens manier, ook in den achtergrond vele figuren te plaatsen,
op kan merken. Maar de Madonna heeft reeds geheel het kindvrouw- en technisch
geperfectionneerde type zijner latere werken, dat hier uitstekend vertegenwoordigd
was met de Papvoerende Madonna uit het zelfde museum. Hier zien wij, hoe deze
meester, blijvende in het reeds verstillende Brugge, verder borduurt op de oude
motieven en ze geeft in nog verfijnder perfectie van kleurharmonie en
modelé-verteedering. Zijn groote ‘Maria tusschen de Maagden’ uit het Museum van
Rouaan is sympathieker dan het verwante werk van Memling, de ‘Christus tusschen
de musiceerende Engelen’, omdat David nu ook resoluut iedere poging tot
monumentaliseering opgegeven heeft, en een allerbekoorlijkste groep jonge vrouwen
schiep, waarvan eene, de liefelijke Madonna zelf, zeer duidelijk als de vereerde
meesteresse gekenmerkt is, doch zelve in devote gepeinzen nederzit. Er is iets in dit
werk, dat aan den hofstaat van een prinses uit een vriendelijk sprookje doet denken.
Was Memling's kunst echter nog een typische uiting voor den geest, van zijn tijd,
reeds het werk van Gerard David heeft het karakter van een conservatieve, pretieuse,
provinciale kunst, zoo ongeveer als de kunst van het I5de-eeuwsche Siena stond
tegenover de levensvatbaarder kunstrichting van het Florence uit die dagen. Ook
Davids Hollandsche stamgenooten hebben in vergelijking met hem hoewel veel
minder dan de iets jongere Antwerpenaar Massijs met de Italiaansche cultuur
samenhangend, toch een karakter, iets van het breede gebaar, zeer zeker de koele en
scherp critische waarneming en het zich persoonlijk uitleven, dat ons als karakteristiek
voor de 16de eeuw opvalt.
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Maar het duidelijkst wordt ons de afstand, die David van den geest van de vorige
generatie scheidt, wanneer wij zijn ‘Oordeel van Cambyses’ van 1498 in Brugge
vergelijken met het verwante Godsoordeel van Bouts. Dan zien wij, niettegenstaande
de buitengewone qualiteiten van schilderkunde, hoe David van een geheel gelijke
opgave een drukke, anecdotische vertelling heeft gemaakt. Reeds ligt dit aan de
‘ordelooze’ groepeering der menigte van koppen, zonder de overwogen - heid die
tot stijl voert, en overtuigend werkt de vergelijking tusschen de voorgrondsfiguren
rechts op beide tafereelen, waar Bouts' onwezenlijke, slanke gestalte een onmisbare
compositioneele factor is, ook in het veerkrachtige staan der lange beenen, en Davids
man een toevallig er bij gekomen toeschouwer. De geest is geheel verburgerlijkt.
Maar de waarde van Bouts' werk wordt er te duidelijker door.
Ook een Hollander was de tweede van deze groep, de Bosschenaar Hieronymus
van Aken, genaamd Bosch. Diens kunst is zoo zuiver Noord-Nederlandsch als men
maar wenschen kan! Echt Hollandsche werken als van Engelbrechtsen, den Meester
van de Virgo-inter-Virgines sluiten zich daar stilistisch geheel bij aan. Hollandsche
houtsneden uit Gouda, Haarlem en Schiedam behooren tot de zelfde stijlgroep. Wel
heeft zijn kunst sterk naar het Zuiden doorgewerkt, voornamelijk thematisch en door
de persoonlijkheid van Pieter Breugel - ofschoon de Haarlemmer Jan Mandijn niet
minder sterk zijn invloed toont - doch niet de invloed, die van een kunstenaar uitgaat,
doch die, waar zijn stijl uit voortkomt, bepalen zijn geestelijke nationaliteit; en die
was zeker Hollandsch.
Hij is een wonderlijk man geweest. Hij heeft de oude onderwerpen gegeven, of
wel, zijn onderwerpen zijn ontleend aan de gedachtenwereld van zijn volk van eeuwen
her. Maar hij heeft die anders aangevat dan vóór hem geschiedde. Hij wijzigde ze
echter niet in de richting waarin zijn Vlaamsche tijdgenooten ze omwerkten, tot een
pralender verbeelding, meer uiterlijk van bekoring, meer heidensch van geest dan
tot dusverre, hij schijnt zelfs den stilleren luister van de 15de eeuw nog te dooven.
Hij zoekt de schraalste, berooidste gestalten voor zijn heiligen en belaagt ze met den
hoon en den haat van zijn fantastische gedrochten. Wij vinden hier zijn beide werken
uit het Gentsche Museum. Het eene geeft een heiligen Hieronymus - wie gaf ooit
zoo dezen geleerden kerkvader weer, liggend languit voorover, scharminkel mager,
knokig, in uiterste zelfvernedering? Om hem heen spookt het overal. De
waanvoorstellingen van een zieken geest, de schijnbeheksing van de natuur met voor
het onderbewustzijn kwellende vormen, het slijmige, geniepig dunne, of vileinig
scherpe, het onbegrijpelijk samenhangende, de zich op het onverwachtst als een
gluuroog, een grijpklauw, een scheurtand openbarende, beangstigende hellevegetatie,
de hallucinatie-fantomen eener overprik-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

242
kelde puberteit vergiftigen de sfeer, waarin deze heilige tot God vlucht - en wij
proeven er de zieleangsten, de maniakkale autosuggestie-wereld van den zonderling
in, die zelfs zijn Paradijs stoffeeren moest met een obsessie van wanschapenheden,
waaronder een spookkater met een muis in den bek nog een der liefelijkste is. Doch
achter deze betooverde omgeving van den vromen heilige is het wijde heuvellandschap
ongerept en schoon als een visioen uit een andere wereld. Is dit de troost voor den
asceet, die, in gebeden verloren, niets van zijn omgeving schijnt te merken?
Maar feller, pijnigender is het andere schilderij van Bosch: het gelaat van Christus,
gebogen onder het Kruishout, wordt zichtbaar te midden van een krans van uitgezochte
monstertronies. Dit zou dan een tafereel zijn uit den Lijdensweg van Christus, met
de krijgsknechten die hem omgeven en opstuwen? Werkelijk, Bosch' ideeën gaan
dieper en zijn daarom kwellender. Deze tronies haten, kwellen, treiteren en folteren
den Christus - niet opzettelijk, het zijn niet zijn vijanden. Zij wenden zich niet tot
hem, geen van alle, maar tot elkander of tot iets vèr buiten de voorstelling - dit zijn
de zonden, waaraan Christus ten offer gebracht is, dit zijn de toorn, de haat, de
hebzucht, de schijnheiligheid, de geilheid, de wreedheid, de hoogmoed, die het leven
tot een hel maken en die den reinen ootmoed en het Godsvertrouwen dreigen te
verstikken. En welk een vreemde, verwrongen uitdrukking ook in die heel leelijke
tronie van Veronica links onderaan. Uit dit lijkachtige gezicht met de klissige haren
dampt de verhitte extase van een gruwelijke perversiteit! Deze oudgeworden maagd
ondergaat de wreede lusten in de tragedie van dien zij liefheeft, en juist daarin ligt
de dubbele tragiek van het op de zweetdoek in hare handen afgeteekende gelaat. In
deze onnoodige verbijzondering van het tragische, het algemeen menschelijke tot
het ongewone, speciale, uit zich weer het pathologische geval, de maniakkale
zielsziekte van den kunstenaar. Wat bij van der Goes reeds aan de oppervlakte kwam,
ontplooit zich nu bij Bosch ten volle: de volkomen subjectieve, individueele vertolking
van de door de kerk geboden stof: het individu uit zich toomeloos - en zonder de
strenge discipline van vorige perioden, schijnt het zich nog niet in heerlijkheid te
kunnen ontplooien. De zielsziekte van van der Goes is bij den uiterlijk vrijeren
mensch Bosch wel tot een gruwelijk delirium geworden.
Maar het gelaat van Christus zelf toont niet het geringste spoor van afgrijzen, angst
of haat tegenover al die bestialiteiten rond om hem heen. Eer schijnt het of Hij, geheel
in zijn Godsvertrouwen verzonken, slaapwandelend, en bijna met teederheid het
kruishout omvattend en tegen zich aandrukkend, voortschrijdt. Zoo vindt men hier
weer dezelfde tegenstelling als in het tafereel van den Heiligen Hieronymus; hier
echter zijn het niet de spookgestalten van de verbeelding, maar de medemenschen
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zelf die het heilige belagen, echter, zouden dan ook die spookverschijningen niet
opgevat moeten worden als vormgevingen van de instincten, lusten, driften, die in
den menschelijken aard verborgen, den weg der deugd versperren, zooals de tronies
rondom Christus eer de ondeugden in den mensch zelf als de vijandschap van andere
menschen uitdrukken. Dan zijn beide werken uit eenzelfde gedachtengang geboren
en verbeeldingen van eenzelfde thema onder zeer verschillenden vorm.
Hoe geheel anders, zóó anders, dat men bijna niet kan begrijpen, dat zij in
denzelfden tijd ontstaan zijn, is de indruk van het groote altaarstuk, dat Quinten
Massijs in 1509 schilderde en waarvan het Brusselsche museum de vleugels voor
deze tentoonstelling afstond. In de schoone kunst van dezen man, die zich niet meer
geheel vrij weet te houden van gemaniereerdheid, kunnen wij het tegendeel zien van
Bosch' geest. Bij Massijs ontwaren wij een zorgvuldige cultiveering van den schoonen,
nobelen vorm, van het weloverwogen harmonische gebaar, van de kleuren, die
samenvloeien tot een zoete harmonie, die in de groote werken welhaast wat week
wordt, in de kleinere echter kostelijk als de rijke en speelsche bijouteriën uit dien
tijd.
Wij moeten bedenken, dat in 1509 de grootsche werken van Michel Angelo in de
Sixtijnsche Kapel en van Rafaels Stanzen juist begonnen werden en dus geen invloed
konden uitoefenen op den Antwerpschen meester.
Wanneer wij dus iets van den geest van die werken in deze vleugels van Massijs
opmerken, eenzelfde tegenstelling tot hun Vlaamsche voorgangers als tusschen Rafael
en de 15de eeuwsche Florentijnen in de breeder, harmonischer en tegelijk meer het
vlak vullende groepeering, in het luchtiger en muzikaler verloop der lijnen, in het
zachter samenvloeien der kleuren, kan men, al is de invloed van Lionardo hier niet
vreemd aan, constateeren, dat het niet uitsluitend het voorbeeld der Italiaansche
meesters geweest is, waardoor de nieuwe vorm, de stijl der Hoogrenaissance
geschapen werd. Het werk dier Zuidelijke meesters was de zuiverste verwezenlijking
van de schoonheids-idealen van dat tijdperk en zoo werden zij er ook tegelijkertijd
het voorbeeld voor.
Quinten Massijs, en niet Bosch, het pathologische exces, nog minder David, die
de traditie op doodloopende banen leidt, is de typische figuur voor de kunst van den
overgang van de 15de naar de 16de eeuw Hij schijnt rustig voort te werken en al de
krachten, die in zijn tijd los komen, in zich te verzamelen en toe te passen; geen
groote vernieuwingen kan men bij hem aanwijzen en toch heeft zijn werk een geheel
nieuw aspect. Geenszins staat hij boven zijn tijd, zoodat hij erkend zou kunnen
hebben, wat in diens geest verderfelijk of vermoeidheidsverschijnsel was, maar wel
is hij een heldere, koele natuur, vriend van speculatieve denkers,
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die de groote technicus, de meesterlijke regisseur, de verfijnde genieter van
weeldezaken genoemd zou kunnen worden. In al zijn figuratieve werk, domineert
die neiging tot pronkrijke ensceneering; en daarbij een behagen in een eenigszins
weeke vormenschoonheid, waaraan de dramatische kracht van de voorstelling maar
al te gemakkelijk opgeofferd wordt. Slechts in zijn portretten is hij zuiver realistisch
- ten minste soms - en dan frappeert in opvatting en uitvoering het toch nog altijd
zoo zuivere en groote. Hij domineert zijn tijd- en landgenooten door qualiteit, niet
door een enkele bijzondere zijde van zijn talent. Zoo heeft hij ook eigenlijk geen
invloed en vormt hij niet een school zooals Rogier deed. Het meest karakteristieke
van zijn kunst is ten slotte van negatieve strekking; het gemis aan inhoud, dat door
de kostelijkheid der voordracht gecamoufleerd moet worden. Is dat eigenlijk niet de
karakteristiek van de periode, waar zijn kunst de inluider van is? De technische
vaardigheid blijft op zeer hoog peil. Maar geestelijke inhoud ontbreekt. Er zijn in
deze landen voortreffelijke portretten geschilderd in het begin der 16de eeuw, maar
daarbij werden de kunstenaars geruggesteund door de geweldige Italiaansche en
Duitsche portrettisten van hun tijd, waar zij toch slechts zelden mee vergeleken
kunnen worden; en het is vooral alweer de overwogen en zuivere bouw van de
compositie, de kundige, zelfs geraffineerde wijze het model door licht en donker, de
keuze van den gezichtshoek, schoon of karakteristiek uit te doen komen, waardoor
deze werken belangrijk zijn.
Deze regisseurskunst beheerscht ook de juist in dien tijd met Patiniers werken
inzettende beoefening van het landschap waarin de figuur wordt teruggebracht tot
stoffagebeteekenis. Doch in deze landschappen uit zich mijns inziens ook een
tegengestelde strooming, die in de stille natuur heil zoekt tegen den al te luidruchtigen
aandrang van het Romanisme, zooals de mystici van dien tijd als een reactie op het
Humanisme, of liever, als een aan het Humanisme tegengesteld, neven-gevolg van
de geloofsvervlakking te beschouwen is.
Want nadat de schilders, die in hunne figurale composities onmachtig bleken tot
het vertolken van een diepere geestelijke waarde, getracht hadden dit gemis te
vergoeden door een steeds grooter overdaad van schijnbaar exotische, absurde of
overladen vormen, namen hun opvolgers hun toevlucht tot den uit Italië komenden
nieuwen stijl van Rafael en Michelangelo, die mogelijk scheen te maken om, ook
waar de geest ontbrak, dezen te doen spreken, wanneer men slechts trouw alle regels
van de theoretici opvolgde.
Zoo vierde, na de korte tusschenperiode van het Manierisme van omstreeks 1520,
het Romanisme hoogtij. En daarmede was onherroepelijk

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

LV

GERARD DAVID. HET OORDEEL VAN CAMBYSES OVER EEN OMKOOPBAREN RECHTER. MUSEUM TE
BRUGGE: (FOTO DALED TE BRUGGE).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

LVI

HIRONYMUS BOSCH. CHRISTUS ONDER HET KRUIS. MUSEUM TE GENT.

(FOTO BULLOZ).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

245
de periode afgesloten, waarvan ik getracht heb de ontwikkeling te schetsen in drie
opeenvolgende stadia. In het eerste stadium zien wij de kunstenaars, die de vertolkers
zijn van wat er in de maatschappij als edelste en hoogste leeft, in diep ontzag voor
het Goddelijke, ja, tegenover voorafgaande perioden in een verdiept, verinnigd
beleven van het Goddelijke; in het tweede wint het maatschappelijk leven, zoowel
als het persoonlijke, individueele, aan invloed, de band met het boven-aardsche wordt
losser en de troost die daaruit geput wordt, tegen hooger prijs gewonnen; in het derde
wordt het religieuse element geheel tot een vorm of verdwijnt het ganschelijk (Bouts
schilderde nog een Godsoordeel, Gerard David een geval van maatschappelijke
rechtvaardigheid); of wel de terugtocht daarheen uit zich als een vlucht vol ontzetting
uit een wereld van zonden en ellende. In de eerste periode was de kunst priesterlijk,
en nog als een eenheid te beschouwen, in de tweede maatschappelijk of de
gevoelsuiting van de enkeling; in de derde wordt zij een veelheid, met een kloosterlijke
groep, maar waarin het burgerlijke element overheerscht, en het kunstwerk meer en
meer tot sieraad wordt. Maar toch bleef, heel de 15de eeuw door, het katholiek geloof
de bodem waarop de kunst gegroeid is, en deze bleef zuiver Nederlandsch, van
vreemde smetten vrij. Toen die bodem zijn voedingskracht verloor, zocht men steun
uit den vreemde en was het einde van deze stijlperiode voorbij, deels als direct gevolg
daarvan, maar meer nog als begeleidend verschijnsel van de steeds verder
evolueerende geest des tijds.
Aug. '23-Aug. '24.
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Meester Vindevogel
door Antoon Thiry.
(fragment)
Dankbaar opgedragen aan Dr. C. de Leeuw en zijne vrouw, ten huize van
wie te Voorburg bij 's Gravenhage onze Walter (1919) en onze kleine
Martha (1924) in ballingschap geboren werden.

Het jubilee-gedicht.
BOVEN, in het onbewoonde, kaalgemeubelde achterkamerken, met zijn teekenplank
op schragen vlak vóór het vensterken waarvan hij echter de linnen gordijntjes
angstvallig had toe gehouden, had Meester Vindevogel er drie volle dagen zitten aan
werken, gebogen onder de vrees dat ook dit stuk weer eens mislukken zou.
Niet om het gedicht zelf voor Bakker Kwies zijn gouden jubilee van vijftig-jaar
getrouwd, was dit te doen geweest.
Dat had hij, den eigensten avond nog toen Marus, de oudste zoon uit de bakkerij,
't was komen bestellen, in de keuken bij de gezelligheid van de lamp, met een echt
plezier zoo uit éénen geut op 't papier laten vloeien. Want Meester Vindevogel kende
ze al lange, lange jaren van binnen en van buiten, den oolijken bakker en zijn wijveken
alsmede de smakelijke voortbrengselen van hunnen oven.
Maar 't overschrijven nadien op 't perkament papier in van die sierlijke
letters-met-krollekens, en het teekenen en verwen van den rozelaren-eereboog daar
omheen, iets waarin hij zijn heele schrijversleven zoo'n fijn behagen had geschept,
dat was dezen keer, met dien ongelukkigen bibber die sedert een maand of twee zoo
dikwijls door zijn oudemenschenlijf kwam rillen, een echte martelie geworden.
Twee proeven reeds, fraai geschreven en met een vromen zorg in de eerste groene
looverkens hunner omlijsting gepenseeld waren door een plotse schudden van zijn
hand zóó beveegd en beklad dat hij er niets anders meer mee doen kon dan ze gauw
kapot te scheuren en te verbranden.
Doch, God-zij-geloofd! deze derde, waarmee hij naar hier gevlucht was uit vrees
dat Lieneke zijn vrouw of iemand van zijn klanten die kwamen voor 't schrijven van
een brief, op zoo'n malheur zouden uitkomen, ging thans naar de volending.
Een laatste titske vinnig groen nog alhier, aldaar op een blaarken, een veegsken
verguldsel meer op een roos, 't ophalen blauw en geluwen van een wipstaartend
vogelken dat op een uit-krullend taksken te kweelen zat en daarmee was het er! En
dit zonder kladden!
Er viel een zwaar pak van Meester Vindevogel zijn hart toen hij voor-
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goed 't penseel kon neerlaten in het waterkommeken en de doos met de verfsteentjes
op zij schuiven.
En als van zelf, 't eerste van al, eer nog dat de rimpels van zorg zich hadden
ontspand op zijn fijn-gesneden, zachtmonkelend oud-monnikengezicht, gingen zijn
gedachten in een opwelling van kinderlijke dankbaarheid naar Onze-Lieve-Vrouw.
Want hij voelde het maar al te goed, zonder heure hulp en bijstand zou het er
bijlange nog niet gelegen hebben zooals het daar nu lag en ware 't een wanhopig
gebroddel geworden met zeekrab en ezelsoor.
Dubbel en dik had zij ze verdiend, de kaarsen ongezien in de Kluizekerk vóór heur
glimlachend beeld geofferd, alsook de tallooze rozenhoedjes en litanies 's avonds uit
den schemer achter de stoof tot haar gebeden, opdat ze zich over zijn nood wou
ontfermen en hem ten minste toch dit stuk, het laatste misschien dat hij van zijn
schrijversleven maken zou, tot een presentabel ende te laten brengen.
't Was voor Meester Vindevogel, bij 't rechten van 't moe-gebogen hoofd, dan ook
een dubbele verrassing door een gordijnspleet te zien wat voor een uitgekozen,
hoogdaagsch weerken ze daarbij nog getroffen had om deze heure zoete maand in
Meie in te zetten.
Rap gingen zijn handen al over de teekenplank naar de gordijntjes toe, schoven
ze open en 't was hem waarachtig balsem op 't hert het zicht op de witte lentetuinen
waarover in een bleek-gouden glorie deze eerste Meidag ten avond neeg.
Lijk één groote, roze-en-witte hulde wolkten ze achter en nevens malkander, de
bloemende appel- en perelaarskruinen, vrij boven het schaakberd der laag-ommuurde
hofkens uit, en 't rood van een achterhuisdak of 't groen van een klad klimop, dat er
hier en daar tusschen kleurde, leek er maar te zijn om al die blankheid nog te
verheffen. Lochtlijnig en teer van tint klommen er omheen de oude trap- en
puntgevelen der omsluitende huizen en zóó opmerkelijk stil dat het er was, zonder
't gewone gebonk van den kuiper nevens de deur of 't zinderend hamer-gezing bij
den koperslager, met niets dan vogelengekweel, ievers 't zingen van reidansende
kinderen en verder een vrouwestem die een traagslepend Marialiedje zong, dat het
ontroerde.
Meester Vindevogel zijn gemoed kwam er weldadig van omhoog.
‘Danig schoon!’ sprak hij, ‘Een echt Lievevrouwkensweer! En dat ik dat ni' gezien
en had!’
En daarbij voegde zich 't vooruitzicht aan den schoonen avond die komen ging:
het eerste Meilof in een kerk vol bloemen en kaarslicht, met gejubel van orgel, violen
en gemengde stemmen, de verlichting daarna der Lievevrouwenkasten op de hoeken
der straten en dan de beiaard die naar den besterden hemel zijn klare muziek zou
sprinkelen, alles heur ter eere!
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't Maakte hem blij om heurentwille en een wijle kwam weer die vroegere, zachte
heiligen-glimlach om zijn smallen mond en zijn oogen spelen.
Met weer aan het stuk te denken smolt zijn lach echter gauw weg. Zijn oogen
vielen keurend op de getande looverkens, op de rozen en de doornenranken met de
vogelkens erop, om dan langzaam met angstige aandacht, zijn heel geschrift te
onderzoeken, letter na letter, van waar het groot en statig uit een mist van krullen en
spiralen te spreken begon:
Aan Onze Dierbare Ouders
Melchior Gommarus Francisais Quisenaerts
& Catharina Joze fina Van Rompay
tot waar het besloot:
.... Zij wand'len hand in hand
naar 't volgend bruiloftsfeest van zuiv'ren diamant.

En Meester Vindevogel ontdekte ze in menigvuldigheid, de fouten: slordige bekken
in plaats van de fijne punten waarin blad en vogelpluimken moesten uitloopen,
verfvegen over de lijnen, haken of bulten waar de letters sloten, en nog en nog, hier
en daar en overal.
En als hij dan zoo aan al de meesterstukskens dacht die hij in zijn leven gemaakt
had, fijn en verzorgd tot in het laatste kronkelken, lijk hij ze hangen wist met
honderden in de stad en ver den buiten op, sloeg hij verdrietig 't grijze hoofd als in
pijn overentweer.
Waarom had hij het ook aangenomen? Waarom op tijd en stond, en met
weerdigheid er niet mee uitgescheiden?
Precies lijk hij met zijn oud, geliefd poesjenellen-theater ken - opgetimmerd in 't
klimopoverspreide waschhuis achter in hun hofken - gedaan had, nadat hem op
Dertienavond bij 't vertoonen van zijn Driekoningenspel de draden van den
Moorenkoning uit zijn bibberende handen waren geschoten.
't Klein volk uit de geburen, dat er lijk iederen Zondag-achternoen met hoopkens
was komen naar kijken, had hij kunstig van 't malheur weten af te leiden en in de
meening gebracht dat het zoo zijn moest.
Maar 't was hem toch genoeg geweest om wijselijk zijn theaterken te sluiten. Den
anderen Zondag al reeds.
Al neep er zijn herte dan nog zóó van samen nooit meer door 't piepgat boven het
tooneel die gespannen kinder-gezichtjes te zullen zien met oogen groot van aandacht
naar 't bedrijf zijner zelf-gesneden, kleurig gekostumeerde poppen en al hadden zij
ze daarbij nog zóó noodig al die halve sollekens entree die de kleine pollekens bij
de deur op Lieneke heur tafel neerlegden..
Als dit nu maar evengoed mocht afloopen.... dat de menschen er niet al te veel
van merkten van het gebroddel..
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Na dees kwam er dan geen meer, geeneen, al kwamen ze 't dan voor een bisschop
vragen....
't Klikken van de deurklink deed Meester Vindevogel verrast het hoofd omkeeren.
Hij slikte gauw den krop van zorg die in zijn keel wrong door en eer nog dat van
achter 't open-piepende, grijze deurvlak 't hoofd van Lieneke naar binnen draaide,
ging er van op zijn gezicht een goeden, rustigen glimlach heur te gemoet.
‘Hemel, Vader? Waar blijfde nu toch? Komt ge nu nie meer eten? Ge laat me zoo
lang roepen!’ berispte ze wrevelig. ‘Toch weer niet herbegonnen zeker?’
‘Bijlange ni' Moederke!’ lachte hij fijn terug. ‘Komt liever maar eens zien of het
zoo goed is?’
Meteen rees zijn lang, mager figuur recht, de eene hand wenkte heur naderbij en
de andere trok het zetelken opzij om plaats te maken.
Traagzaam kwam het vrouwke nader en heur bebrild gezicht keek bedroefd uit
den krans heurer kanten pijpkesmuts naar de teekening als verwachtte ze zich weeral
aan niets goeds.
Maar gauw sprong er een blijde lach op heur wezen en een kreetje van
verwondering opende heur mond.
‘'t Is af!’ riep ze uit. ‘En ik die zoowaar dacht da' ge herbegonnen waart nog een
keer!’
‘Ja....'t is af!’ antwoordde Meester Vindevogel en dan, stiller, als aarzelend: ‘En
bekijkt het maar eens goed Moederken!... Wat peinst ge er van?’
‘Laat eens zien!’ sprak ze.
Voorzichtig steunde ze de vingeren op den rand van het berd, heur bovenlijf met
de perelen ritseling der franjes van heur zwart-zijden man-tilleken boog even en met
ingehouden asem keek Meester Vindevogel toe hoe ze dan - lijk ze 't al zoovele, vele
jaren gedaan had iederen keer als er een stuk van belang van onder zijn hand kwam,
- onderzoekend heur bril-oogen liet gaan de rozelaren eerepoort omendom en de
letterreken langs van boven tot onderen.
Zou ze 't nu ook gaan zien?
Angstig stond hij daar te wachten, met zenuwachtig pimpelende oogen en de stilte
van het kamerken liet hem 't bonsen van zijn hert hooren.
Zoo arm voelde hij zich worden dat hij zijn wit-omlokte hoofd reeds zakken liet
om 't heur maar alles te vertellen: van dien ongelukkigen bibber, van het sluiten van
zijn theaterke en waarom hij drie keeren aan dees herbegonnen was en ermee naar
hier boven gevlucht....
Maar ineens was daar heur stem, blijzaam bewonderend: ‘Schoon is het.... Danig
schoon!’ dat hem er met een schok van tegenhield.
In een langen, weldadigen zucht hief hij 't gezicht weer omhoog. Tranen van
ontroering spoten in zijn oogen.
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Hij had heur oude handen willen grijpen, heur oude, gebogen gestalte tegen zijn
eigen aandrukken en weer eens gedichten improviseeren!
Doch hij bedwong zich gauw en eer nog dat ze ter bevestiging heuren tevreden
glimlach naar hem had opgeheven, had hij zich omgewend en waren zijn handen
bezig met het bergen van penseelen, verfsteenen en pottekens in zijn kist.
‘Vindt ge 't, Moeder?’ vroeg hij lijze.
‘Vooruit er dan mee.... Ze zullen het weeral mogen zien dan!’
Hij gaf heur zijn kast in de handen, nam zelf het groote berd op van de schragen
en met een luchtigen: ‘Kom dan!’ droeg hij het voorzichtig het donkere, steeksche
trappeke af.
Op de kommood in de voorkamer werd de teekening neergezet, achterovergeleund
tegen den muur.
Moederke bleef er nog een wijle met de handen op den buik vóór staan, knikken:
‘.... Me' al die schoon' vergulde rozekes!.... En die vogelkes allemaal!.... Lijk voor
een koning is het!.... Ze mogen content zijn bij den bakker!’
Zij zag het niet! Dat was al veel!
Maar de anderen, die zouden komen kijken morgen of dezen avond misschien al?
Even rilde Meester Vindevogel weer. Doch hij bedwong zich, stak gauw zijn arm
onder den haren en verheugd vertellend van 't schoone Mei-weer en den avond die
komen ging wandelde hij heur het witgewelfde gangsken door en de groote
laag-gebalkte keuken in waar de eerste lentetafel hem verraste met een schotel platte
kaas, frissche radijskens, terwe boterhammen en kommen welriekenden koffie....

De jubilee.
Van heel, heel vroeg dien dag, toen de eerste morgenkleerte nog maar amperkes door
de gestreepte, wit-damasten venster-stores in 't kamerken te grijzen begon en er nog
niets te hooren was dan den hollen, luien tiktak der kasthorlogie beneden en,
daarbuiten op 't pleintje vóór 't huis, 't gesjilp van musschen, was Meester Vindevogel
wakker geworden.
Nevens hem, hoog op heur kussen, met heur gezicht naar boven en de armen
rechtuit over de dekens, lag Lieneke en in de doorzichtigheid der halftoegetrokken,
linnen bedgordijnen die heuren vredigen slaap omhingen, weefde het nachtlichtje
op de schouw zijn gele schijnselen.
Even had Meester Vindevogel nog geprobeerd de moede oogen toe te nijpen om
met een vaderons en een duw van 't beslaapmutste hoofd in 't warme oorkussen, terug
in slaap te doezelen.
Maar 't was niet gelukt. En precies lijk gisteren en eergisteren, waren
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zijn zorgelijke gedachten seffens aan 't malen en draaien gegaan altijd over het eene
en zelfde ding: dat zijn stuk vandaag op 't gouden-bruiloftsfeest van hand tot hand
zou gereikt worden en weer een keer bekeken en bekeurd door zoovele oogen en hoe
dat wel zou afloopen?
Ach, dat het nu nog zoo'nen draai moest nemen!
Lieneke die er dien eersten Mei-avond zoo vol aandacht had staan op pieren en er
geeneen had van gezien, van al die fouten die hem zoo angstig beklemden, had toen
de blijde hoop gewekt dat het er mee vergaan zou als met de struikeling van den
Moorenkoning in zijn marionetten-spel. En de andere menschen - familie van de
jubilarissen, geburen of klanten die zoo maar kwamen om een brief te laten schrijven
- die er de dagen daarop vol nieuwsgierige belangstelling hun oogen Heten over
wandelen, hadden er nog minder iets aan mis-zien. Want hun mond was vol lof en
oprechte bewondering geweest en dat had zijn stille hoop doen groeien tot een
gelukkige zekerheid.
En alhoewel er weemoed over zijn ziel kwam wegen omdat dit nu 't allerlaatste
stuk was dat hij maken zou, toch week zijn zachte, fijne glimlach niet meer van zijn
gezicht en kon hij 's avonds weer in vrede zitten lezen in zijn geliefkoosd boeksken
van De Navolginge Christi....
Zoo had het dan geleken of alles in de juiste plooi nog zou vallen, totdat Jaak de
doofstomme glazenmaker van achter de Groote Kerk, naar wien Meester Vindevogel
eergisteren morgen het stuk was gaan dragen om er een schoon', gouden lijst rond
te doen, het torenke van zijn zekerheid brutaal had doen ineenstorten.
Plezierig lachend, lijk hij 't altijd deed als hij iets schoons tusschen zijn handen
kreeg, had de vent zijn rood, boloogig gezicht waarop een ronden koperen bril woog,
dicht op 't stuk genegen om het fijn te bezien. Doch inplaats van stilaan beginnen te
knikken en met zijn dikke moorenlippen te smakken ten teeken van zijn goedkeuring,
was zijn lach al gauw weg gesmolten en had hij 't onverschillig neergelegd op 't schab
boven zijn werktafel.
Dat was voor Meester Vindevogel een steek dweers door 't herte geweest.
Maar seffens had hij de pijn ervan afgebeten en niets had hij van zijn ontdaanheid
laten merken, aan den glazenmaker niet met wien hij verder een schoon gemouleerde
lijst had uitgekozen, aan de kennissen op straat niet en thuis ook niet.
En nochthans almaardoor - al had hij binstdien 't klagelijke relaas van 't oude
Betteke Mols heur familiemiseries op brief zitten brengen voor heur dochter die in
de Walen woonde en ook aan de noene-tafel nadien een plezante aandacht moeten
gebaren naar alles wat Lieneke te vertellen wist over de toebereidselen voor den
jubilee - hadden ze hem meer dan genoeg beklemd, de honderd angstige vragen die
door zijn hoofd keerden en draaiden.
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Dat de glazenmaker het bespeurd had, 't en deerde hem niet veel. De vent was stom
en doof en leefde eenzaam uitermate. Hij zou het niet voortvertellen.
Maar als die het merkte, zouden anderen het immers ook kunnen? En als dat nu
zoo wáár eens aan de feesttafel gebeurde? Wie weet wie dat er allemaal op geïnviteerd
was! En hij zelf zat daar bij en zou dat moeten aanzien, precies lijk bij Jaak?.... Hij
die altijd op zijn eer gespitst was en gewoon was met stukken uit de bovenste schuif
voor den dag te komen!
Was het niet beter iets te verzinnen en er voor eenige dagen van tusschen door te
gaan? Naar Postel bijvoorbeeld, waar hun jongen schoolmeester was?....
Maar hoe gingen ze dat dan weer opnemen bij den bakker, zoo in eenen keer weg,
en juist den dag vóór den jubilee?....
Zóó was Meester Vindevogel zijn hart nog nooit overentweer getrokken geweest.
Na 't eene kwam het andere, feller en klemmender steeds. Totdat hij, in de
achternoensche alleenigheid van 't voorkamerken, terwijl Lieneke in de keuken achter
de stoof heur slaapke deed, het moe gekwelde hoofd t' ende raad op de borst had
laten zinken, de tranende oogen geloken en aan 't bidden was gegaan om een beetje
rust en een beetje sterkte om 't dan in Godsnaam maar te kunnen dragen zooals het
hem zou gegeven worden....
En nu was die dag aan 't komen....
En al herhaalde hij het nu ook weer in ootmoed en nederigheid, precies lijk hij 't
gisteren en eergisteren had gedaan, dat hij 't gelaten aanvaarden zou wat er dan ook
over gezegd zou worden, toch knaagde daarbinnen weer onrust, zoodat hij zachtekens
de handen aan elkaar vingerde ten gebed in afwachting dat de dag met zijn druk
bedrijf en vertier hem een beetje van zijn eigen zou helpen verlossen.
Stil en roerloos, zonder een pink te vertrekken, uit schrik Lieneke ongepast wakker
te maken, hield hij zich in zijn hoek en de vele zuchten die hem van de beklemde
borst moesten, rok hij angstvallig in 't lange tot hij ze zelf bijkans niet meer hooren
kon.,
't Duurde gelukkig niet lang ni-meer of samen met het openblozen van den uchtend
gingen daarbuiten ook de menschelijke geruchten op. Een klokske dat te tampen
begon alhier, aldaar, deurkens die openklepten en bassende honden buitenlieten,
stemmen van menschen, kloongetrappel over de kasseitjes, 't rammelen van emmers
en 't welbekende piepen van de pomp op 't pleintje, hoog en scherp boven den
zingenden waterstraal uit. En dan ten slotte 't rappe geratel aan en weg van
stootkarrekes, ladders die werden opgesteld en hamergeklop.
Meester Vindevogel hoorde het. Nu begonnen ze de sperrenhouten paaltjes die ze
gisteren omendom het pleintje hadden geplant te versieren
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met asperge loof en opschriften en er de festoenen van rooden en witten baaikatoen
aan te spannen....
Maar daarmee, hoe straf hij de vingeren ook maar ineen duwde en zijn aandacht
samenneep op zijn vaderonzen en weesgegroeten waren zijn gepeinzen weer top bij
't feest en 't stuk en rilde de onrust weer over zijn hart.
't Luchtte zijn gemoed danig op als eindelijk op 't ronde nacht-kommodeken de
wekker met een schril gerinkel afliep en Lieneke opstond.
Hij hield zich stil nog en binst ze zich aankleedde deed hij of hij nog te soezen
lag, precies lijk 't er de gewoonte van alle morgenden was om maar niets van zijn
zorg te laten vermoeden.
Doch amper hoorde hij heur beneden of hij kwam er ook uit, kleedde zijn eigen
aan en waschte zich, trok lijk hij het altijd deed het bed af, trok de stores omhoog en
de vensters half-open.
Daarbuiten was 't een schoone, zonnige dag, een echtig feest-weer. Meester
Vindevogel keek eens naar het met groen en kleurige festoenen behangen
bakkers-gevelken aan den overkant, naar de frisch-omlooverde paaltjes langs de
stoepen, naar de eerepoort welvend over den ingang van 't pleintje waar 't
geburen-volk met zijn ladders nog in volle bedrijvigheid was met er loof aan vast te
nagelen, en hij kon er niet aan doen maar weer voelde hij de beklemming naar zijn
keel rijzen.
Maar ver liet hij 't niet komen dezen keer. Hij keerde zijn eigen kordaat om en 't
was zoowaar-met een monkel op 't gezicht en binnensmonds een lieken hommelend,
precies of 't was bij hem ook alles vreugde en zonneschijn, dat hij naar beneden ging
en de keuken binnen.
Luchtig zong hij zijn morgengroet naar Lieneke die bij de ronkende stoof, waarop
de koperen moor stond te tsjierpen, koffie zat te malen:
‘Goeie morrege! Moederke!.... Goeie morrege!.... Toch goe ge-slape?....’
En binst dat het vrouwken plezierig verbaasd heur antwoord nog uitlachte:
‘Ziet eens?....Precies of hij komt al van 't feest!.... En 't moet nog eerst beginnen!’
was hij kluchtig, met de handen op den rug en 't wit-gelokte hoofd achterover in den
nek, door de groote, witte keuken aan 't rondfloreeren en schertsend klonk het terug:
‘Nu zijde mis!.... 't Is al volop aan den gang, Moederke!.... Ziet het zonneke maar
eens! Voelt het zonneke, proeft het zonneke!.... Is dat dan geen feest?....’ Geenen
sekond stond zijn mond nog stil. Op alles had hij iets te zeggen, op den zonnenarm
die vonken stootte uit de koperen kandelaars en uit het Lievevrouwken op de kast
heur goudbrokaten kleedje, op 't bebloemde cijfergezicht van de kasthorlogie tegen
den muur, op 't vogelgeschuifel dat door de open deur uit hun palmen-
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houten hofken kwam binnengewipt, op de witte zandkrullen rond stoof en tafel over
den rooden vloer geborsteld, op alles en nog, zoodat Lieneke die hem bij 't
koffie-opschenken monkelend volgde eindelijk den vinger opstak en hem lachend
raadde:
‘Spaart u liever een beetje, Vader!....Wa' gade anders op 't feest nog te vertellen
hebben straks?....’
‘'k Hebbe nog genoeg, Moederke!.... Wees maar niet bang!’
En hij zweeg niet, ook aan tafel niet. Tot zelfs als daarbuiten met groot gedonder
de feest-bombardekens losbrandden, zoodat het huizeken ervan schudde, de ruitjes
rinkelden en Lieneke van 't verschieten heuren boterham liet vallen, monkelde hij
nog monter:
‘Laat ze maar schieten, Moederken!.... Hard schieten!.... Alle zorg en kommer uit
de lucht voor vandaag!....’
Rapper dan hij het had kunnen peinzen was de morgen om: 't bezoek aan 't
bakkershuis om de jubilarissen geluk te wenschen, 't bijwonen van de dankmis in de
Sinte Gommaruskerk, 't schrijven van eenige brieven voor haastige aangeloopen
klanten intusschen en dan hun eigen gaan aankleeden. En daarmee was 't bij den
éénen en stond de koets voor de deur die hun naar 't befaamde ‘Land van Belofte’
bracht waar 't feestmaal gegeven werd.
Meester Vindevogel zijn harte neep onwillens samen toen hij met Lieneke aan
den arm traagzaam de herbergzaal doorschreed en de trappen op naar de opkamer
waar 't rond de twee lange, feestelijk gedekte tafels al plezant rumoerde van familie
en kennissen.
Nu begon 't laatste bedrijf.
Wat ging het worden?
Zou er onder al dat volk nu ook iemand zijn, precies lijk Jaak-dendoove, die er
straks, als 't stuk rond zou gaan, iets van de fouten in de gaten zou krijgen en 't
voortvertellen?....
En al droeg hij 't zacht-lachend gezicht luchtig hoog bij 't begroeten naar links en
rechts, en al stond zijn mond van de jolige zegsels geenen minuut meer stil, toen hij
met Lieneke gezeten was tegenover de jubilarissen, die daar in hun hooggerugde,
van bloemen en strikken omsierde zetels, met van ontroering rood-opgedrongen
gezichten en pimpelende oogen verlegen zaten te lachen, toch kon hij het niet laten
de oogen bijwijlen opzij te laten glijden naar wie er hier allemaal al ronddraaide en
wie er nog de trappen opkwam.
't Maakte hem dat angstig rondgekijk een heel paart lichter als de baas van ‘'t Land
van Belofte’ eindelijk de glazen deuren aan den trap toe deed, alleman zich zette en
de stilte inviel voor Pater Denijs uit de Kluis, die plechtig in zijn witte pij van nevens
Moederke Kwies recht rees, met zijn mes tegen zijn glas sloeg en 't Gebed vóór het
eten te bidden begon.
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Van dezen linkerkant van de tafel was er alvast niets te vreezen, vond hij. Daar zat,
nevens den Bakker, 't dikke Pastoorke Vinck dat den Deken verving op 't feest,
daarnaast onder malkander gemengeld Marus met zijn vrouw en zijn zeven jongens,
eenige kozijns en nichten van den buiten, boerkens met blauwe kielen aan en
boerinnen met witte kanten mutsen en pompadoeren sjaals waarop goud blonk, en
dan ook nog Stans Kwies met heuren vent en kinderen en een groene jagersoldaat.
En van den rechterkant zou 't ook wel goed verloopen. Allemaal hadden ze 't stuk
gezien immers, ook de twee oude begijntjes die daar zaten. Alleen ginder aan den
hoek bij 't venster, die twee onbekende mannen met hun brillen en hun spitse neuzen,
blijkbaar gebroers, wekten algauw zijn twijfel. Ze leken hem danig ernstig, lijk
geleerden bijkans, en Meester Vindevogel kon er niet aan doen, zijn hart begon er
angstig van te kloppen, zoodat hij blij was dat het gebed besloten wierd en 't rumoer
der stemmen weer vroolijk opengonsde om hem van zijn eigen af te leiden.
Hij draaide zich eens om naar de andere tafel, keks om naar Jaan-de-Kuiper een
kluchtig rijmken toe te roepen over de smakelijk-riekende soep die de witgeschorte
meiden begonnen in te scheppen, maar eigenlijk om 't volk dat daar zat ook eens te
overzien.
Neen, van daar dreigde God-zij-dank geen onraad meer.
Hij kende ze zoo goed als allemaal al die lachende en plezierig vertellende
gezichten, allen Kwiesen en Van Rompaeys uit de stad. Die zouden de mankementen
niet zien, al zaten ze een vol uur met den neus tegen het stuk. En de vier, vijf vreemden
die er tusschen verspreid waren, hadden plezante kermis-gezichten, ook om niets
bang van te zijn.
Alleen die twee ginder dus....
't Deed Meester Vindevogel zuchten.
Binst hij traagzaam zijn soep naar binnen lepelde en 't een beetje stil was, probeerde
hij zijn onrust weg te redeneeren met dat het er immers maar twee waren, dat het
nog niet eens gezeid was of ze er wel verstand van hadden en zoo'n andere dingen
meer.
Doch baten deed dat geen zierken. De schrik zat er al zoovele dagen in en die
klapte hij er zoo maar op een, twee, drie niet uit.
De vrees dat zijn tafelgeburen iets van zijn onrust in de gaten konden krijgen deed
hem echter algauw het hoofd heffen en schijnbaar even lustig en smakelijk als alleman
met 't vorket aan den arbeid gaan naar den lakkeren merte, naar 't gestoofd konijn
zwemmend in rozijnensaus, naar de looze vinken met appelspijs en wat daar zooals
door 't zorgende Lieneke op zijn teiloor werd geschept.
Alleen moest hij al een keer meer naar zijn roomer grijpen om iets uit de keel te
spoelen..
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En zoo kwam dan algauw de stond dat Marus recht rees en tegen zijn glas om stilte
tikte.
Alleman zweeg. De jubilarissen schoven met hunne zetels een beetje opzij en uit
een zijdeur kwam een meisken in witte processiekleeren dat het stuk droeg en het
vóór hen met een verlegen, bevend stemmeken begon voor te lezen.
Met het hoofd gebogen en de hand aan de kin luisterde Meester Vindevogel mee
toe.
't Was niets dit. Daar zou wel niemand iets op kunnen zeggen.
Maar de teekening, de teekening zelf! Als die nu seffens den ronde ging doen en
ook die twee ginder er hun spitse neuzen en hun brillen zouden op neer brengen.
Hij wierd er duizelig van en 't was lijk in een roes - al zat hij daar blijkbaar maar
heel gewoon te glimlachen, - dat hij het meisjesstemmeken 't berijmd relaas hoorde
t' ende lezen, de heele zaal in luid gejubel van: Lang zullen ze leven! losbarsten en
van over de tafel den snikkenden bakker zijn handen naar hem uit zag steken en de
zijnen lang en hertelijk schudden:
‘Merci.... Meester!.... Dat hedde goe' geduwd.... En.... da' g' het binnen tien jaar....
nog eens.... meugt doen!’
Meester Vindevogel kon er geen woord op antwoorden. Zijn keel was toe. En ook
op de felicitaties niet van Pater Denijs en van Pastoorke Vinck en al die andere
mannen en vrouwen die hem subiet omdrongen om te zeggen hoe schoon en
aandoenlijk het gedicht toch was.
't Woelde en gonsde maar één ding door zijn grijzen kop: de teekening! de
teekening!
Hij zag tusschen de menschen door hoe Marus er een wijle fier lachend mee in de
handen stond en hoe 't volk van dien hoek, de boeren en boerinnen en ook de soldaat,
seffens rond hem samentrosselden om het te zien; hoe Lowie de vent van Stans het
dan overnam en er triomfantelijk naar 't venster mee wandelde.
Nu zou 't gebeuren....
Lowie reikte het stuk aan de twee vreemden met een gebaar van: dat moet ge nu
eens zien! Ze namen het aan, bogen er hun gezichten over en ook de begijntjes
schoven er naar toe om te kijken.
Meester Vindevogel meende recht te staan en effen den hof in te wandelen, want
hij voelde het: dezen keer zou hij het niet kunnen verbijten lijk bij Jaak-den-Doove.
Doch, zag hij wel goed nu?
Trokken de twee mannen niet als in bewondering de koppen achteruit en knikten
ze malkander niet getroffen toe?
Meester zijn adem stokte er van in zijn keel en een rilling liep over zijn rug.
Hij zag hoe ze zich dan naar Lowie draaiden die seffens, fier en gewich-
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tig, naar hem wees, hoe ze daarop hun briloogen onderzoekend over het stuk lieten
wandelen en hoe er dan stilaan een glimlach van genot hunne gezichten verhelderen
kwam!
Lijk een fontein in de zon, zoo spoot Meester Vindevogel zijn hart toen open. Hij
begon te lachen tegen den bakker en de bakkerin en Lieneke en tegen al wie daar
rond zat, wist een wijle zoowaar met zijn ontroering geenen blijf en zijn lange
vingeren begonnen toen zoo maar als van zelf een marsch op den tafelrand te
trommelen. God! dat het zoo nog afliep!..
't Geroep van Marus om een lieken, verloste hem eindelijk uit zijn blijde alteratie.
Dat was iets voor hem!
‘Present, jongen!’ sprak jij. ‘Hier hebde er eentje’
Hij stond recht, lei de hand effen op 't voorhoofd en dan als het stil geworden was
met zijn oude, bevende stem, langzaam de verzen rythmeerend, begon hij te
improviseeren:
Op 'thoekske van de Kluizeplein
Nu volle vijftig jaar,
Daar woonde en bakte al dien tijd
Een vlijtig bakkerspaar
En ze bakte er dit,
En ze bakte er dat,
Wel 't lekkerste van heel onz' stad!
Koek, Liersche vlaai, speculaas,
Marsepein en pistolee,
En die mij niet gelooven wilt,
Die proeft er eens eerst van mee!

Alleman klapte in de handen, men riep: bravo! bravo! en Marus, luid boven allen
uit, gebood:
‘Herhalen! Herhalen Meester! Da' we meezingen!’
Hij deed het, en 't refrein werd meegezongen door alleman, daverend. De meiden
kwamen uit de keuken om mee te doen en zelf Pater Denijs met zijn zware
barytonstem die klonk als een klok bleef in plezante geestdrift met niemand ten
achter.
Alleen de bakker en de bakkerin in hun bebloemde zetels zaten daar stil te lachen
en ze lieten de tranen zoo maar over hun gezicht loopen.
En na het eerste couplet, kwam er een tweede, ook een klarinet en een piston
werden er bijgehaald om er kracht en kleur bij het refrein te zetten, en zoo zongen
ze nog wel vijftien coupletten misschien, want Meester Vindevogel wist maar van
geen uitscheiden.
Nu was het immers eerst echtig feest voor hem!.... Al joelde en klonk het dan nog
over 't laatste stuk dat hij van zijn leven nog maken zou....
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De sprong in het duister,
door H. van Loon.
DE dagen na het briefje, waarin Adolf Stang haar uitgenoodigd had, met hem in de
stad, in het café Alhambra te lunchen, om rustig te praten over het voorstel, tot nu
toe nog maar vluchtig aangeroerd, doorvoeren Judith bolle lentevleugen van popelende
verwachting.
Alhambra, de naam had sinds dat souper, waar ze, toevallig naast elkaar gezeten,
kennis hadden gemaakt, een tooverachtigen klank. Weliswaar was dat souper boven
aangericht geweest, terwijl de groote zaal beneden, het eigenlijke koffiehuis, voor
ieder openstond.
Zij zelve kwam er meer, alleen of met jongelui uit haar kring. Sinds dat souper
zag ze het gezelschap er met andere oogen, als had het zich in verschillende
geledingen gesplitst, Er waren de leegloopers en de sjappi-touwers, de gesjochte
jongens en de meisjes, uit op avontuur, daar waren de schilders met de fluweelen
buizen en verwarde oogen, de acteurs met een gezicht van: zie je wel, wie ik ben, de
opschepperige reporters en de kantoormeneertjes met roode konen en een dikke
sigaar....
Over het aanbod zelf, hem, exporteur van een bepaald soort glas, als secretaresse
naar het buitenland te vergezellen, dacht ze nauwelijks na. Het was zoo vaag, dat het
weg-ijlde, als ze het wou beginnen te overwegen. Eigenlijk schrok ze voor verandering
terug. Wel haakte ze al maanden naar redding uit de benepenheid, de misverstanden
en de ruzie thuis. Het spelen in het bioscoop-orkest stond haar ondraaglijk tegen. Nu
haar de gelegenheid geboden werd, zich uit geheel de omgeving los te maken, aarzelde
ze.... Wat kwam ervoor in de plaats?.... Des te gereeder schoof ze de beslissing terug,
daar Stang's nadere inlichtingen haar pas de gegevens konden verschaffen, op grond
waarvan ze voor goed een besluit zou nemen.
Terloops had ze het aanbod thuis besproken. Aan de ouderlijke reactie vond ze
geen houvast. Vader en moeder hadden haar uitdrukkelijk de beslissing gelaten, voor
de gevolgen wenschten zij geen aansprakelijkheid. Wel had ma, mokkig, haar
gewaarschuwd tegen ‘dien meneer.’
Toen Judith den afgesproken ochtend even over tijd Alhambra binnenkwam, trad
de portier, indrukwekkend met het goudgalon aan pet en mouwen, op haar toe. Judith
schrok, voor dezen cerberus had ze een niet verzwakkende, nergens op steunende
schuwheid. Nooit had de man haar met een blik verwaardigd, natuurlijk omdat ze er
maar sjofel uitzag en hare houding in het algemeen te wenschen liet.... Nu tikte hij
aan de pet en tegelijk doorschoot haar de gedachte: hij zal me een
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standje geven; gisteren moet ik vergeten hebben te betalen; Stang heeft hem
opgedragen, mij te zeggen, dat van het plan niets komt....
De man met het volle-maangezicht vroeg minzaam:
- Juffrouw Fels, niet waar?
En op haar toestemmend knikken:
- Ja, ja, ik ken u wel. U zoekt meneer Stang, Hij wacht u, dadelijk links om in den
hoek.
Stang was al opgesprongen. Hartelijk schudde hij haar de hand.
- Leuk dat u gekomen bent. Wacht, laat me u met den mantel helpen.. Is deze
plaats goed....? Zóó, we zitten hier rustig.
Judith stuitte zijn makkelijk praten:
‘Ik moet beginnen, u te zeggen, dat ik thuis niets van uw uitnoodiging, samen te
lunchen, verteld heb. Ze zouden me hebben uitgelachen.
‘Dus....?’
‘Ze wachten me met de koffie.’
‘Kostelijk: “ze wachten me thuis.” U schijnt nog niet te weten, dat ieder schepsel
aldoor “thuis wordt gewacht.” Mag ik dat even voor u opknappen?’
Voortvarend had Stang al een kelner geroepen. Het volgende oogenblik lag het
vloeiboek met schrijfpapier voor hem. Haastig krabbelde hij wat, dat hij Judith liet
lezen. Glimlachend keurde ze het goed, bewonderend die kloeke doortastendheid,
deze tegenwoordigheid van geest, iets anders dan de artiesten in haar kring.
Intusschen wachtte de c h a s s e u r , kwieke jongen met brutalen blik, in een
kluchtige houding. Toen hij weggestoven was, zei Stang:
‘Zullen we beginnen?’
Weer was er van zijn kant dat vertrouwelijke en vertrouwenwekkende, het schuiven
van de bovenarmen met de gevouwen handen over de tafel heen. Zijn blik zonk in
den haren, open bleef ze hem aanzien. Dit was iets onbekends: een ander wezen, een
man, die zelfs een heer was, die haar a u s é r i e u x nam, die belangstelling toonde
voor haar. Hij raakte even haar hand. Ze had dit verwacht, het had niets onbeschaamds,
zelfs was ze er blij mee. Toen rechtte hij weer den rug, den kelner wenkend.
‘Vindt u goed, dat we dan maar beginnen?’
Ze waren de eersten te midden van de witte stolpen der sneeuwige tafels. Ze
bewonderde het van zelf sprekende gemak, waarmee hij het menu samenstelde, vlug
en zakelijk in een toon van hoofschheid, welke haar de beslissing liet na haar die te
hebben ingegeven. In een ommezien had hij alles bedisseld. Toen ondervroeg hij
haar met den blik. Rustig zei ze, als had hij inderdaad wat gevraagd:
‘Ik wacht uw voorstel.’
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Hij schraapte de keel, keek even neer op 't bord, alsof daar het papier lag, dat een
geheugenfeil herstellen kon, en zei:
‘Toen, aan dat souper sprak ik u over mijn behoefte aan een secretares. Om dat
nieuwe glassoort, Multiplex - herinnert u u wel? - er in te brengen, moet ik veel
reizen. Het dient voor musea en slecht verlichte kamers, die van den dag al het
mogelijke nut moeten hebben. U begrijpt, de omstandigheden in het buitenland zijn
ons op het oogenblik niet gunstig. Toch wil ik winnen. Het glas is goed, ik heb de
overtuiging, ik hou' vol.
Intusschen was de soep opgediend. Enkele seconden lepelden ze zwijgend. Judith
was al half voor 't plan gewonnen. Zijn geestdrift voor iets, waarvoor ze dit niet
mogelijk had geacht, zijn vastberadenheid en wilskracht hadden haar gepakt. Ze zei:
‘Ik wil u helpen.’
Verrast liet hij de lepel rusten:
‘Werkelijk?’
Onwillekeurig had hij een hand over het tafellaken heengeschoven en weer
teruggetrokken. Er vonkte iets in zijn blik, dat ze er nooit gezien had. Hij vroeg door:
‘U gelooft erin....?’
Tegelijk priemde Judith de vraag: wat ben ik begonnen? Vanwaar die warmte om
een nieuw soort glas...? Misschien was het niets waard. Bij zijn vrouw moest hij
tegenstand, althans wantrouwen gevonden hebben, anders scheen dit aandringen bij
haar, hem nauwelijks bekend, haar onverklaarbaar.
Dien weerslag verstrooide hij weldra. Schielijk was zij geheel voor het plan
gewonnen. Ze moest beginnen, haar talen bij te spijkeren. De schaduwkanten
verdoezelde hij haar niet. Soepel en behendig moest hij zijn product te midden van
de andere, buitenlandsche schuiven. Dit vereischte grondige kennis en veel takt. Zijn
conferenties met mogelijke afnemers zou ze moeten bijwonen, gemaakte
aanteekeningen oogenblikkelijk uitwerken en stenographisch brieven opnemen.
Perfecte kennis van handelstermen in vreemde talen was daartoe onontbeerlijk.
Na de lunch bij de koffie stond het vast: ze zou de proef wagen. Haar en eigen
sigaret aanstekend, kwam hij terug op de vraag:
‘En uw ouders, wat zeggen die ervan? Kunnen ze u missen....?’
Peinzend wuifde Judith den rooknevel voor haar oogen uiteen:
‘Ze moeten.... Ik kan niet altijd thuis blijven.’
‘Zal ik 't hun persoonlijk vragen?’
‘Dat vooral niet.’
Aan zijn lachkramp bemerkte ze pas, hoe mal het had geklonken, wat haar in schrik
ontschoten was, Ze vroeg door:
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‘Heeft uw zoon u niet ingelicht over zijn bezoek, toen hij de uitnoodiging
overbracht....?’
‘Rein....?’
Stang's linkerhand wees bij den grond, hoe klein de jongen nog was.
Zijn oogen vroegen in de aarzeling van een glimlach opheldering. Tegelijk had
Judith het pijnlijke tooneel weer vóór zich: ma, blas het voos gezwollen gezicht met
de diepe voren van neus tot mond, de dorre mond bits verwrongen, maar valsch lief
de blik, die venijnig kon zijn en meest venijnig was, nu zoetelijk gedwongen in de
ontrustende aanwezigheid van den vreemden ‘jonge heer’. Sjofel had ma er gezeten
in het groene jak, hoog dicht aan de veilige hals, het nog zwarte haar in geplakte
gordijntjes gescheiden, boven op den schedel glimmend van kosmetiek.
Met een enkel mompelwoord had Judith de aandacht afgeleid en dadelijk gevraagd:
‘En mevrouw Stang? Wanneer mag ik eens een visite komen maken..?’
‘Schikt u Zaterdag op de thee....? Afgesproken.’
Dit huiselijke had hij even zakelijk als de rest behandeld. De vraag leek hem in
het minst niet te overrompelen. Die kalmte stemde haar tot lichten wrevel.
Ze scheidden met een tot spoedig ziens en een formeelen groet.
Alhambra verlatend, keek Judith het zoo bekende plein met andere oogen aan.
Ma's woord schoot haar te binnen: die man heeft natuurlijk bijbedoelingen. En toen
ze ontkende, ma weer: leer mij de mannen kennen... Een meewarige glimlach plooide
Judith's mond: van een minnares had ze niets. De jongelui, artiesten meest, met wie
ze dagelijks omging, zouden anders, zelfs ondanks haar weerstand, wel werk van
haar maken. Louter een kameraad zagen ze in haar....
Thuis verteld ze terloops, het aanbod voorloopig te hebben aangenomen. Ma's
aandrang keef aanstonds:
‘En de voorwaarden....? Wat dokt hij....?’
Judith moest bekennen, daaraan niet te hebben gedacht. Een hysterische lach,
droog en hoonend, stootte uit ma's keel:
‘Wat een zakenmensch....! Als puntje bij paaltje komt, schrijft hij je af, je zal het
beleven, 't Moest er nog bijkomen, dat je ouwe schoenen weggooit vóór je nieuwe
heb, Wat zie je in die man....?
‘Zien....? De man is getrouwd. Hij heeft een zoon, die hier op bezoek is geweest.’
Den volgenden ochtend lag naast haar bord een brief van Stang met excuses, dat
hij niet over het geldelijke gesproken had. Om te beginnen stelde hij voor honderd
gulden in de maand. Reis- en verblijfkosten kwamen voor zijn rekening.
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Dien Zaterdagavond (ze had vrij van de bioscoop) was ze vóór Stang zelf bij hem
thuis. Een ruim en wel gerieflijk bovenhuis van moderne banaliteit, steriel in strakke
properheid met enkele mooie, veel dure dingen, maar verfijning noch atmosfeer,
welke die kostbaarheden in een geheel kon hebben opgenomen. Kil was er de netheid
met een niet geslaagde en daardoor hulpelooze pretentie naar het artistieke, wat
vooral uit het scheef staan van alle dingen bleek.
Schichtig streek Judith in de gang de rok glad, gejaagd monsterde ze bij het schrale
licht het kroezige voorhoofdhaar. In deze nauwe, wel geordende ruimte drong voor
het eerst het ongewone der uitnoodiging tot haar door.
Mevrouw Stang wachtte haar, hoog en staande, in het midden van het keurige
vertrek. Judith had aanstonds begrepen: hij moest zijn vrouw dit alles overlaten, hem
was het onverschillig. Haar eerste gewaarwording was: wat 'n lantarenpaal....!
‘Juffrouw Fels, aangenaam u hier te zien.... Ja, bij de kachel, als het u niet te warm
is. Sommige menschen houden daar niet van.... Mijn man komt dadelijk, hij is
vanmiddag opgehouden. Och, in zaken.... U bent een beetje ingewijd, niet waar....?’
De stilten vulde ze aan met koerend keelgeklok als van een duif. 't Moest lachen
voorstellen, het diende haar om Judith scherper te kunnen opnemen.
‘Mag ik u een kop thee inschenken....? Suiker en melk....? Ach, geen melk. Die
meisjes van tegenwoordig doen alles anders dan wij in onzen tijd.’
Judith bloosde schaamachtig; altijd dronk ze melk in de thee, ze had het ontkend
om iets te kunnen zeggen. Ze zat op spelden, mevrouw rammelde langzaam en
minzaam nadrukkelijk door. Soms glimlachte ze slikkerig, aldoor leek ze te glimmen
van zelfgenoegzaamheid. Judith had haar kunnen slaan.
Ze kwam haar bekend voor, de afdruk van een type, zweemend naar het Engelsche.
Boven de maat en lang en recht, droeg ze kleeren van Engelsche stof en Engelsen
maaksel. Rood, smal en beenig was het gezicht met oogen als porselein. De mond
neep in een trek van Zondags-schooljuffrouw. De vingers, wit en nuchter, waren aan
de toppen met speldeprikken bestippeld. De schrale stem sprak gestadig boven haar
macht, wat Judith vermoeide.
Toen Stang zelf eindelijk binnenkwam, haalde zij ruimer adem. Jongensachtiger
leek hij haar dan ooit, los en ironisch. Voor het eerst dorst ze hem open aan te kijken.
Haar mond wrong onwillekeurig in een lachplooi, toen ze dacht aan ma's vermoeden
over haar positie tegenover Stang, nu haar patroon. De hulde zijner van zelf sprekend
aangeboden
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oplettendheden had ze even eenvoudig als een geschenk aanvaard. Nauwelijks een
ernstig woord hadden ze gewisseld. Tusschen hen bleef de toon der speelsche
b l a g u e . Dat zij dit kon, het dartel spel volhouden, was haar al een vreugd. Met
hem waren woorden zeepbellen, fonkelend in schuivend kleurgewemel, luchtig
aangedreven, ras uiteengespat. Het was haar een feest, buiten zich zelf te zijn. In
deze sfeer verstarde niets tot gedachte, geen gedachte tot tobberij.
Nu zat ze in zijn huiskamer, in al dat dagelijks vertrouwde van hem, Al had zijn
vrouw dit alles ingericht, ze dacht hem alleen daarin. Volkskind voelde ze zich in
die omgeving, maar tegelijk leerde haar de spiegel, waarin zij de meerdere van zijn
vrouw, van Cor was, De snelle, hooge stem, de dartele geest, de gekke dingen, die
hij aldoor zei, dat anti-conventioneele van den zakenman boeiden Judith aldoor.
Een lageren luien-stoel schoof hij voor haar aan, al stribbelde zijn vrouw tegen,
daar een poot loszat. Zelfs dorst ze een sigaret van hem aan te nemen, al zei zijn
vrouw daarop, dit in een dame af te keuren. Het gaf even een pijnlijke strubbeling.
Dit herhaalde zich, toen Judith wijn morste. Cor Stang moest, geknield, den druppel
aanstonds opbetten, Daarna schoof ze schoteltjes onder de glazen.
Toen hij alleen Judith uitliet, zei hij:
‘Dus afgesproken, Tot Zaterdag acht uur aan den trein.’
Zij knikte, warm hem aanziend. Ze verlangde er nu naar.
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Lie en vier steden,
door Maddy Vegtel.
Versailles.
IN den tuin aan den overkant wandelde langzaam, met de handen op den rug, een
lange magere man in een grijs pak en met een kleinen, bruinen puntbaard.
Dit was, wist Lie, de Comte de Lasalle.
Nu stond hij stil en tikte met een vinger tegen een tak vol bloemen, een.... twee....
een heele boel blaadjes dwarrelden naar beneden.
De heele tuin was vol rose en witte bloesem en hel groen gras.
Lie stak haar hoofd buiten het raam.
In de smalle, oploopende straat was niemand.
Omdat de zon scheen, eentonig goudgeel uit een beweeglooze blauwe lucht, had
men, overal, de luiken voor de ramen.
De huizen waren, alle, witgepleisterd en maar één verdieping hoog, ieder huis had
acht ramen beneden en negen ramen boven, dat waren dus zeventien blauwe
vierkanten op ieder huis.
De luiken waren vuil, vol barstjes en rimpels. Alleen het huis op den hoek had ze
glimmend, nieuw en hel.
In dat huis had eens Madame de Pompadour gewoond.
Lie trok haar hoofd terug en stond doelloos in de kamer.
Ze was, net, vijftien jaar.
Blond, met veel zijig haar, achter op den rug, samengehouden door een krinkelig
zwart lint.
Ze droeg een zwart serge rok, die maar iets over de knieën reikte, een wit katoenen
bloesje met rose balletjes er in, en onder het lage, stijve jongens-boord een enormen,
zwart satijnen strik.
‘Lie’ riep een stem.
Dat was tante Marie-Anne.
Tante Marie-Anne zat in den salon.
Twee ramen stonden wagenwijd open.
De salon was heel ruim en hoog en, vond Lie, heel kaal.
Alles wit met goud, en aan de muren hingen portretten van heeren met pruiken en
dames met opgetrokken wenkbrauwen en dwaze glimlachjes.
Nu stonden er op den schoorsteenmantel, op den vleugel en op het lade-kastje
hooge vazen met seringen. Tante zat in een stoel bij het raam.
Bij haar knieën stond een tafeltje op vergulde pooten en met een mar-
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meren blad; er op lag, ineengefrommeld, wat batist en een rolletje valenciennes.
Tusschen tantes vingers flitste een witte draad.
‘Waarom’ vroeg zij ‘zit je niet hier?’
‘Ik weet niet’ zei Lie.
‘Ga wat uitvoeren.... haal een boek.... maar hang niet rond.’
‘Mademoiselle v'ià un m'sieur et dame...’ Het was Alice die dit zei en ze bleef
wachten bij de deur.
‘Ah’ zei Tante en stond op en schudde haar rok uit en haalde een pluisje van haar
manchet. Lie ging vlug de kamer uit.
In de gang leunde ze over de trapleuning.
Een stem zei ineens luid: Now look here.... In haar eigen kamer nam Lie ‘John
Halifax, Gentleman’ en bleef lezen, op bed, op haar buik liggend, de beenen in de
hoogte.
De witte gordijnen bolden telkens de kamer in. De ringen schoven heen en weer.
Tante zei, later aan tafel: het was Madame Lao met Captain Murray.
‘O’ zei Lie.
Zij kende Captain Murray niet en Madame stelde zich aan.
‘Ze komen Donderdag ook.’
Donderdagavond om half negen zouden er zes menschen komen, nu kwamen er
dus acht.
Lie zag ineens een berg sandwhichen, die ze zou moeten besmeren.
In den salon, bij het houtvuur, dat zieligjes opvlamde, dronken zij koffie, en Tante
rookte.
Toen nam Tante uit het muziekkastje een groot plat boek en speelde een ‘Lied
ohne Worte’ van Mendelssohn.
De lucht buiten werd vreemd groen blauw, een sterretje beefde.
Lie schrok toen Tante Marie-Anne ineens zei: en nu moet je naar bed.
Het was heel prettig om in een schoone, frischgestreken jurk en met wit linnen
schoenen en witte kousen aan in de zon te zitten en heelemaal niets te doen. Lie zat
op de tweede trede van-boven-af van de rose dooraderde trap bij de ‘jardin d'enfants.’
Naast haar zat, in een wit matrozen pak en met kuitkousen aan, Pierre Lao.
Een man was bezig met een fontein, telkens spoot een dun waterstraaltje omhoog.
Lie kreeg ineens zin om hoopen en hoopen seringen te plukken.
Als seringen nog niet heelemaal open waren, leken ze op dingen die je in Holland
in rooie kool stopt. Pierre zei: 't volgend jaar mag ik geen kuitkousen meer dragen.
‘Zoo’ zei Lie.
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‘Kijk’ riep Pierre, ‘daar heb je Captain Murray en Billy en May’ en hij stond op en
draafde weg.
‘O’ dacht Lie ‘wat is Captain Murray bruin en zoo knàp.’
Captain Murray droeg een khaki jas en een khaki rijbroek, heel wijd om de heupen,
en heel nauw bij de knieën, en glimmende bruine rijlaarzen en, om het middel, een
breeden, bruinen riem. Hij steunde met één hand op een wandelstok en de andere
had hij in zijn broekzak.
Hij droeg geen pet en zijn haar was zwart, op zij gescheiden, en het krulde een
ietsepietsje.
‘Dit is....’ vroeg Captain Murray.
‘Lie, het nichtje van Mademoiselle Mun,’ zei Pierre Lao.
Captain Murray stak een hand uit, glimlachte en zei ‘dat is een aardige naam....
Lie.’
Hij was gladgeschoren en toen hij glimlachte kwamen er groefjes en rimpeltjes
bij zijn mond en ook bij de oogen.
‘En dit zijn Billy en May,’ zei hij toen.
Billy had blond krullend haar en hij had een cricket jasje aan en een Engelsche
schoolpet op, rood met een zilver insigne.
Billy zei ‘Hello.’
En May zei ook ‘Hello.’
‘Ik heb een boot, la-we-es kijken of die gaat,’ zei Pierre Lao.
Pierre, May en Billy liepen op een drafje naar het kleine bassin.
De man bij de fontein keek toe hoe ze het bootje opdraaide.
Billy sprak Engelsch met veel woorden die Lie niet begreep, ‘Slang’ noemde hij
dat.
Pierre Lao had een ‘Nurse’ en kon even goed Engelsch als Lie.
Lie speelde niet mee met die boot.
Ze bleef staan naast Captain Murray.
Hij had blauwe oogen met grijs er in en zwart haar en zwarte wenkbrauwen; wie
had, eens, gezegd dat dit een van de zeven schoonheden was.... Wat waren de
anderen....? Bruine oogen en blond haar.... een kuiltje in je kin....
‘Dag vader’ zei Billy.
Had Captain Murray gezegd dat hij wegging? Hij hield Lie's hand vast en zei ‘Tot
weerziens Lie....’
‘Vader’ zei Billy, ‘is bijna de heele dag weg, dààr, in Sint Cyr.’
Toen Lie binnenkwam stond Tante Marie-Anne bij het vuur.
Zij had goudleeren schoentjes aan en door de dunne kousen schemerden blauwe
adertjes.
En, met de handen op de maag gevouwen, stond bij haar Madame Lao.
Madame Lao was, vond Lie, de mooiste dame die ze kende, zoo lang en
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met zulke groote oogen en glimmende nagels en zoo'n rooden mond; nu had zij een
grijze japon aan en een ketting die bijna tot haar knieën reikte; er zaten groene steenen
in, ‘jade’ heette die.
‘Chérie’ zei Madame Lao.
Dat was aanstellerij.
Lie moest veel handen geven: Monsieur et Madame Burcell, Madame Severn,
Général Petit, en net toen Madame de Mayen zei: ‘Ah voilà la petite Lie....’, kwam
Captain Murray binnen.
Lie dacht: het is net alsof er allemaal spelden in mijn hart prikken.
Captain Murray ging direct naar tante Marie-Anne toe en toen naar Madame Lao
en die zei heel luid: Charles.
Hij heette dus Charles.
‘Dag Lie’ zei Captain Murray.
Tante wenkte en zei: ‘Lie kom eens even hier....’
Nu moest zij Alice helpen.
En sandwiches presenteeren.
Captain Marray nam er drie tegelijk en zei: ‘ik heb zoo'n honger.’
Lie lachte.
Iedereen sprak Engelsch tegen Captain Murray. Want als hij iets in het Fransch
zei dan riep Madame Lao ‘O! Charles, it's too funny!’
Captain Murray was Lie tegengekomen in de Rue Royale en hij had gezegd ‘ik ga
een beetje in het park wandelen, ga je mee?’
Natuurlijk ging Lie mee.
Ze gingen de zijingang in.
En liepen al die honderden treden op.
‘Ruik de seringen’ zei Captain Murray en hij trok zijn neus op en ineens waren
de lijntjes van zijn neusvleugels veel scherper.
Soms, als hij iets gezegd had, stak hij zijn onderlip uit.
Een man in een wit linnen jasje zat op het terras en teekende.
Lie had erge zin om te zien wàt.
Captain Murray wilde rechts onder de kastanjes loopen.
Hij trok soms iets met een voet en steunde erg op zijn stok.
‘En nu wil je zeker wel een kop chocola hebben?’ vroeg hij.
Ze gingen in den tuin zitten van het café dicht bij den weg naar Trianon.
Lie kreeg chocolade en ook taart en Captain Murray schonk het voor haar in en
vroeg: ‘véél suiker?’
Hij rookte drie cigaretten,
‘Hoor die merel eens’ zei hij.
Tante Marie-Anne was uit en zij, Lie, zat achter in den tuin.
In een luien stoel, wijdbeens.
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In haar schoot had ze een bak met erwten en naast haar op den grond een grooten
emmer, daar moesten de gedopte in.
Die erwten werden, later, ingemaakt.
Viooltjes heel klein en donker en late primula's bloeiden tusschen het gras.
Lie had 's morgens voor Captain Murray viooltjes geplukt en hij had ze in zijn
knoopsgat gestoken en Billy had voor haar een boeketje gemaakt. Doperwten doppen
was niet zòò vreeselijk, als je aan prettige dingen kon denken.
Lie zei tegen zich zelf; er is niemand op de heele wereld van wie ik zooveel houd
als van Captain Murray.
Billy en May hadden gezegd ‘dag Vader’ en zij hadden hem een zoen gegeven en
toen had Captain Murray Lie aangekeken en gezegd: ‘geef jij mij ook maar een zoen.’
Het wonderlijkste was, misschien, om plat lang uit in bed te liggen en weer te
hooren ‘geef jij mij ook maar een zoen.’
Toen het regende en Captain Murray bij het weggaan zijn trench-coat aantrok, hielp
Lie hem daarbij en toen hield hij haar handen, over zijn schouders, vast en kuste ze.
En ook toen, gisteren, Lie hem een bloempje in zijn knoopsgat stak, kuste hij die
hand en zei ‘lieverd.’
Zon.
En groen gras, vol meizoentjes.
En een, heelemaal, blauwe lucht.
De pijnboomen hadden violette stammen.
O! heel andere pijnboomen dan in Holland. Zij hadden koek en vruchten en brood
gegeten en nu lagen ze languit op het warme gras.
Pierre Lao, Billy, May en Captain Murray en Lie.
En Lie dacht: ‘zóó gelukkig kan ik nooit meer zijn.’
Captain Murray had een arm om haar heen en haar hoofd lag op zijn schouder.
Hij had een wit en blauw zijde overhemd aan en zijn jas lag ergens bij een boom.
Zijn oogen waren dicht.
Lie sloot ook de oogen.
O! die warme zon.
‘Lie’ zei Captain Murray.
Lie draaide haar hoofd naar het zijne.... Iemand had haar mond gezoend.
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En dat was Captain Murray.
Nooit nog had iemand dat gedaan.
Iedere keer als Lie Captain Murray goedendag zei, kuste zij zijn wang en soms zei
hij ‘heveling.’ Gisteren had hij zijn arm door den haren gestoken en zoo hadden zij
gewandeld.
Voorbij een grijs muurtje waar gele en bruinroode bloemetjes tegen aan groeide.
Ze rooken heel zoet.
‘Lie,’ zei toen Captain Murray, ‘als je niemand meer hadt, zou je dan met mij mee
gaan?’
En het was alsof ineens veel warm bloed om haar hart golfde.
Maar Captain Murray wachtte niet op een antwoord en keek naar Billy die achter
een hond rende en ‘kisch-kisch’ riep.
Lie dacht: nu zie ik hem nooit nooit meer.... Zij had haar armen om zijn hals en
zoende hem veel malen.
Nooit nooit meer.
‘Lie,’ zei Captain Murray, ‘schrijf je eens.’
Wanneer zou ze den eersten brief schrijven, over een week, over tien dagen....?
Lie....
Nooìt meer.
Toen stond ze ineens alleen naast Tante Marie-Anne die een hand op haar hoofd
legde en zei: ‘en nu vlug naar bed kind.’
Alleen in haar kamer dacht Lie: ‘waarom huil ik niet?’

Den Haag.
Lie, in een rose batist onderlijfje zat voor de toilettafel. Twee kaarsen brandden, aan
weerszijden een.
En, op het lage tafeltje bij het bed, een schemerlamp. Op dat tafeltje lagen couranten
en er stond een pot cyclamen op.
Een klokje tikte.
En ergens klepperde een luik.
Lie kamde het haar en maakte, zorgvuldig, een scheiding; het was kort geknipt
dus zóó makkelijk. Toen nam ze een poederkwast en draaide daarmee rond in een
doos en phoe.... phoe.... phoe, achter in de nek, op de armen, in den hals.
Ze stond op en liet, voorzichtig, haar jurk over het hoofd glijden.
Een zwarte jurk met een strak lijfje en een wijd uitstaanden rok, op de heup een
rozet geprikt: bloedrood, carmijn, vermiljoen, zalmkleurig, oranje, allemaal fluweelen
lintjes bijeen, en drie uiteinden reikten tot op den grond.
‘Dó’ riep Lie.
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‘Dóóó....’
Haastige stappen.
‘Do, zit alles goed?’
Lie draaide, langzaam, in de rondte.
‘Niet te veel poeier?’
‘Nee.... die jurk is heel chic, Lie....’
Het luik klepperde.
‘Het is hier koud’ zei Do en rilde.
‘Do, daar is de taxi.... heb ik alles....’
En Lie keek haastig de kamer rond.
‘Ja.... Ja... ga nu maar, ik ruim wel op.’
‘Dag Lie’.
‘Dag Tim’.
Tim kwam van het houtvuur vandaan. In zijn knoopsgat stak een takje mistletoe.
O! die lieve lieverd!
‘Dag Lie’ zei Tim's vrouw.
En zij keek Lie van top tot teen aan. ‘Lie je hebt een nieuwe jurk en zoo modern....
maar hij maakt je oud....’
‘Dat wil ik ook’ zei Lie.
En Tim's vrouw lachte.
‘Lie je zit naast Frank....’
Maar Tim zat er schuin tegenover.
‘Dansen we de eerste dans?’
Niemand lette op hen.
‘Ja.’
‘en de derde....’
‘Ja.’
‘en....’
‘Ja ja....’ en Lie lachte.
Toen sprak ze met Frank en lachte met hem, dat was heel makkelijk als er dicht
bij iemand was waar je zoo veel van hield.
Nu zaten ze in de chesterfield, bij het vuur, Lie en Tim.
Lie's enkels gloeiden.
‘O! Tim ik hòu zoo van je.’
En Tim: ‘mijn lief meiske.’
En nu naast Tim's vrouw, die, luchtigjes, op een hand van Lie tikte: ‘geloof je dat
ze pleizier hebben?’
‘O zéker’ zei Lie.
‘Tim ziet bleek.’
‘Hij heeft hoofdpijn.’
Tim's vrouw stond op: ‘ik ga een aspérine halen - boven....’
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‘Och’.... zei Lie.
‘Ja zéker.... dan gaat 't over.... hij heeft soms vreeselijke hoofdpijn.’
‘Zal ik het doen....’ vroeg Lie en dacht: ‘haar oogen zijn ineens heel anders.’
‘Nee’ zei Tim's vrouw, ‘en ik zal 't hem meteen geven maar hij moet 't niet
merken.... hij is net een klein kind....’
Lie alleen in de chesterfield dacht: god ik geloof dat ze nog van hem hóudt. Dat
had Tim nooit gezegd.
Het motregende.
En het water van den Vijverberg was grijs. De boomen, zwart en slijmerig-groen,
glommen. Tim praatte.
Toen zei Lie: ‘Tim ik ga weg....’
En Tim praatte weer heel lang en heel intens.
Maar Lie zei ‘Tim ik ga weg....’
Toen huilde Lie en Tim nam een hand en zei: ‘tòe....’
‘Je zal me niet eens lang missen.... daar... er zijn wel weer anderen
Lie moest ineens lachen en ze snoot haar neus en zei: ‘O wat kinderachtig!’
‘Het is heel flink dat je om háár weggaat’ zei Tim nog.
Maar daarop zei Lie niets.
Do zat bij het vuur met thee en koekjes.
Lie trok haar schoenen uit en ging zitten.
‘Het is uit Do....’
‘En wat zegt hij?’
‘Hij wil dat ik hier blijf.’
‘Wàt wil hij eigenlijk?’
‘Dat ik hier blijf’
‘Mannen’ zei Do toen, ‘zijn de beroerdste en meest egoïstische wezens die er
bestaan.’
‘Och....’
‘Ja....’.
‘Over een jaar mis ik hem misschien niet meer.’ Maar toen, ineens, begon Lie te
huilen en zei: ‘Do, ik hou zoo van hem...’
‘Ik begrijp je niet’ zei Do.

Londen.
Goudgeel licht.
Een zaal met een breede trap en daarop een roode looper.
En menschen die steeds die trap op en af gaan, op en af.
Tafeltjes.
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Tafeltjes voor twee, voor vier, voor zes.
Een orkest, dat zacht speelt, en een beetje melancholiek.
Het is er voor bekend.
Géén Jazz.
Veel wit en zwart.
Van mannen in smoking en van kelners,
Glanzend wit en dof zwart.
En naakte schouders, overal naakte schouders, en haar met lichtjes en schitteringen
er in, en monden die bewegen.... handen die bewegen.... zijden enkels.... en jurken
glad om het lichaam: smaragd, geranium, oranje, violette....
Menschen die opstaan.... kleine bleeke handen op zwarte ruggen.... gezichten vlak
bij elkaar.... monden vlak bij elkaar.... al die kleuren dooreen.... Veel veel menschen.
En Lie: ‘het is niet Tim naar wie ik zoo verlang, nièt Tim.’

München.
Vladimir, Pip, Han, Allan, hoewel zelden tegelijk, kuierden eenige malen per week
de vier trappen op.
Naar het atelier met vier en veertig schilderijen.
Pip en Allan zeiden ‘Lie.’
Vladimir ‘g'nädige Frau’ en kuste, vluchtigjes, haar hand. En Han glimlachte en
prevelde ‘Grüss Gott.’
Tegen Erik zeiden ze allen: Erik en Allan soms ‘Jou big bum.’
Soms bleven ze eten, om de ronde tafel: koud vleesch-met-mayonnaise, gebakken
selderie, semmels en kaas en ze dronken er ‘helles’ bij.
Pip bracht als hij kwam altijd iets mee.
Havermout, thee, suiker, bloemen en ook eens een bloemkool.
Allan ook.
Boeken en tijdschriften.
Allan kon uren lang praten over moderne Amerikaansche Literatuur:
Sandberg.
Hergesheimer.
Dreiser.
L.H. Mencken.
Erik lag gewoonlijk op den divan en rookte en keek de ‘Comic Striffs’ in.
En Lie luisterde naar Allan.
Soms als Han er was, viel deze hem in de rede; dan na enkele oogenblik-ken zei
Allan, nadenkend ‘sure....’ Pip las nooit een boek.
Pip sprak: fransch, duitsch, spaansch en engelsch.
Als Lie thee zette of de tafel dekte of Annie riep om iets uit het keukentje te brengen
dan was, altijd, Pip er met zijn neus bij.
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Hij zou wel dekken, hij zou wel naar de keuken gaan, hij kon wel thee zetten.
‘Hij is verliefd op je’ zei Erik.
‘Ik geloof 't ook’ zei Lie.
Met Vladimir aten ze soms, Lie en Erik, in een Russisch restaurant.
Het was donker en triest.
En net alsof er iemand met een film-apparaat zou binnen komen om de menschen
op te nemen voor een film van b.v.: ‘Anna Karenina’ of ‘Oorlog en Vrede.’
Een prins zat, iederen dag, aan een tafeltje in den hoek. Die prins had een kaal
hoofd, een zwarte, opgedraaide snor, een bolrond gezicht en een monocle.
Lie vond hem belachelijk.
Vladimir droeg een zegelring, zijn bruine handen en zijn zachte donkere oogen
hadden veel charme.
Als Lie aan Vladimir dacht, was dat als aan een vertrouwd lief wezen.
Lie dacht soms tijden lang aan Erik.
Het is heel anders allemaal dan ik vroeger dacht.
Maar wel rustig.
Hij houdt van me.
En hij is lief en zoo zorgzaam.
We zullen op een keer weggaan.
Naar Amerika.
Naar Texas.
Daar krijg ik nieuwe indrukken en ontmoet nieuwe menschen. Het is heel anders
dan ik vroeger dacht.
En zoo maar weer door.
Lie had een hoed gezien, in de Briennerstrasse.
Een kleinen, zwarten hoed.
Erik had zijn arm om haar heen geslagen en had gezegd: ‘Ga jij die hoed vanmiddag
maar koopen en dan drinken we samen ergens thee, waar die Russen spelen.... in het
Odeon-Casino.’
Lie had in den winkel den hoed opgepast.
En nog wel zes andere, al wist ze dat ze toch die kleinen, zwarten nam.
En ze dacht: ‘ik zie er knap mee uit en ik ben nu eigenlijk veel jonger dan toen ik
twintig was.’
Lie kocht den hoed en betaalde 120.000 Mark.
Dat was ongeveer f 13.-.
Zou je in den Haag zóó'n hoed voor f 13.- kunnen krijgen. Nee, zeker niet.
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Nu naar het Odeon.
Erik wachtte bij het spiegeltje in de hall.
Hij zou nooit een groot schrijver worden, niet eens een groot journalist, maar hij
had een leuken mond en zulke scherpe oogen en hij was altijd zoo vol ‘interessen.’
Overal brandden kleine lampjes: rood en geel.
De Russen speelden.
Kerels in hel blauwe Atilla's met astrakan.
Waarom droegen ze die, dat was toch niet russisch? Er zaten wel honderd
menschen.
Thee te drinken en cognac en limonade, en ze aten groote roomige stukken taart.
Veel jonge o! héél jonge mannen, met gladweggekamde haren en pakken aan die
ze met één knoop dicht hielden; ze hadden, zoo, iets vrouwelijks. En meiden.
Vermiljoen bijgestifte lippen, netjes, de oogen diep weg in blauwe schaduwen, de
wangen teint mandarin. Geel haar.
Grove porieën.
‘Die Russen’ zei Erik ‘spelen alsof ze tien jaar in New-York zijn geweest.’
Buiten lag, bevroren, nog hier en daar een hoopje sneeuw.
De Siegestor leek zóó ver weg.
Een vrouwtje verkocht helgele mimosa en kleine, bijna zwarte, viooltjes.
Een merel floot.
Blauwe lucht en zon, meizoentjes in hel groen gras, boomen met violette stammen
en een mond heel dicht bij den haren.
En dat allemaal door één trillinkje van een merel!
Lie steunde op haar ellebogen op het raamkozijn. Daken, daken in mist.
Gele lichtjes en mist.
Een tram reed, heel ver beneden, voorbij.
De heele kamer rook naar narcissen!
Nu was het gauw weer lente.... maar zóó'n lente kwam niet weer.... nooit meer....
één keer maar in iemands leven.... ze had 't toen immers al geweten....
De deur ging open.
Een stem zei: ‘Lie.’
Erik's stem.
Lente, 1924, Starnberg a/See.
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Kroniek.
L. van Deyssel zestig jaar.
Terwijl ik dit schrijf moet het nog gebeuren, maar bij het verschijnen van deze
aflevering ‘Elseviers’ zal het alweer acht dagen geleden zijn, dat van Deyssel zestig
jaar werd en dat het kunstlievend Nederland (zonder aanhalingsteekens; ik bedoel
werkelijk niets anders dan het kleine groepje Nederlanders, dat van echte kunst houdt)
hem huldigde op dien gedenkdag.
Maar nu moet het dan nog gebeuren, en nu zit ik hier en grasduin in de bundels
Ve r z a m e l d e O p s t e l l e n - een heerlijke bezigheid! - en blader terug in de pas
gelezen G e d e n k s c h r i f t e n *), alles met het doel hier een paar bladzijden over
Van Deyssel te schrijven. Och, laat ik die boeken maar opzij leggen, ik weet het
immers al zoo lang. Van Deyssel is, na Multatuli, onze machtigste voorganger en
leider in de prozakunst geweest. Zooals hij schreef - al dadelijk toen hij begon te
schrijven - zoo had nog nooit iemand hier in Holland het gedaan, hij leerde ons wat
zeggings-kracht, wat zeggings-kunst, wat schrijven eigenlijk was. Want ja: zéggen
wat men te zeggen heeft, spreken, forsch en daverend of zacht en innig spreken op
het papier, sarcastisch ook, of spottend, of ironisch, en op nog honderd andere
manieren, maar altijd zóó dat de lezer proeft den toon en het accent, en de
persoonlijkheid, en de overtuiging, en de hartstocht, en het gevoel, zeggen of vertellen,
een verhaal vertellen, een verhaal waarmee ook alweer iets wordt gezégd, iets over
het leven, iets hards en bitters de eene maal, maar de andere iets verrukkelijk teeders
en eindeloos troostends, vertellen ook wat men heeft gezien of gehoord, in de
zoogenaamde werkelijkheid of in de éven reëele verbeelding, gezien of gehoord, en
daarbij gedacht, en daarbij gevoeld, en daarbij ondervonden, zeggen, zéggen dat alles
aan.... de anderen, aan een lezer, of aan duizend lezers, die men zich niet voorstelt,
waaraan men niet denkt, maar die er toch zijn, en die menschen zijn, zéggen onze
ontdekkingen omtrent het leven en omtrent ons zelf, zéggen aan andere menschen
wat ons gemoed vervult, ons hart bezwaart, onzen geest verheft, zeggen, zéggen op
het papier, dát is schrijven, en dat heeft van Deyssel voor ons gedaan, dat heeft hij
ons voor-gedaan, mooier dan Multatuli, opzettelijker, oneindig bewuster vooral dan
Multatuli, óverbewust soms, en dan zoozeer ontroerend, zoozeer lijdend immers
onder die wreede overbewustheid. Want niets zoo pijn-doend, zoo bestendig
martelend! Maar goddank, aan een kunstenaar als Van Deyssel zijn de bedwelmende
hartstocht en de verblindende verteedering geschonken,

*) Pas verschenen ook, in een keurige uitgave, bij Era. Quérido te Amsterdam.
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als de tegen-wichten, waarmêe hij zijn overbewustheid, als op een contrabalans, kan
dragen en haar beletten hem tot wanhoop en verderf te brengen.
Als ik aan Van Deyssel denk, zie ik hem altijd het éérst als onzen grooten en
machtigen voorganger - voorstórmer zou men moeten zeggen - ruim-baan-maker,
wegvager van al wat in den weg stond. Mét de sjacheraars - kooplui in
minderwaardige schrijfsels - heeft hij de beuzelaars en de pharizeërs uit den tempel
gejaagd. De ij dele, zelfvoldane beuzelaars en de zwartgejaste braafdoeners met de
uitgestreken gezichten, die preekten over het schoone, goede en ware, maar smaalden
op de echte poëzie. En in plaats daarvan heeft hij de werkelijke dichters en
prozakunstenaars naar voren gebracht en luide gehuldigd, en heeft hij ook zichzelf
gegeven, voluit gegeven in zijn groote hartstochtelijkheid, zijn oneindige levensliefde,
zijn geluk om schoonheid en poëzie. God, hoe gelukkig moet hij zijn geweest zoo
dikwijls hij zag wat hij deed en zich voorstelde wat hij nog zou kùnnen doen. Maar
terwijl ik hem zoo zie, zoo machtig, moedig en gelukkig, denk ik - ja, bijna gelijkertijd
- aan den jonge man van ‘Het Ik, heroïsch-individualistische dagboekbladen,’ aan
X, den jongen dandy te Parijs, die schreef (V.O. VII, bl. 261): ‘Naast mijn latent
alvermogen, misluk ik, zoodra het een daad geldt, zonderling reeds in de geringste
dingen,’ en wat verderop: ‘Ik weet waarlijk niet of ik gelukkig ben, want zoo ik iets
niet ken, is het het geluk’. En wat daar volgt....
Wij schrijven thans 1924, het groote jaar '80 ligt weldra een halve eeuw achter
ons, Van Deyssel is zestig jaar - en nog altijd zijn er, en hoe velen, die niets hebben
geleerd over de schrijfkunst, over de krachten en waarden der litteratuur en van hen
die haar voortbrengen, In een feuilleton van het blad ‘De Maasbode’ veroorloofde
zich nog onlangs een jong katholiek scribent te zeggen dat Van Deyssel een dilettant
is. Zonderlinger misverstand (of kwaadaardiger domheid?) is wel niet denkbaar. Van
Deyssel, die geleefd heeft met en geleefd heeft voor zijn kunst als maar weinige
anderen, die er alles voor gedaan en alles voor geofferd heeft, en die haar kent, kent
door studie, en kent door liefde, en kent door toewijding, kent in al haar mogelijkheden
en al haar geheimen, Van Deyssel, de schrijver bij de gratie Gods, de virtuose prozaïst,
die in het proza doen kan wat hij wil, die met hetzelfde meesterschap alle tonen, alle
rhytmen in het proza heeft beoefend en gebruikt - Van Deyssel een dilettant?
Laat ons er niet meer woorden aan verspillen. Het zullen toch altijd maar weinigen
blijven, die ‘het’ begrijpen, ‘het’ ondergaan. Laat ik liever besluiten met een
persoonlijk woord van dankbaarheid. Van Deyssel heeft mij terstond erkend. Aan
mijn eerste pogingen heeft hij ontroerde en ontroerende woorden gewijd. En ook
sedert gaf hij mij meermalen blijken van waardeering en sympathie. Over dit
maandschrift, waarvan ik in 1905 redacteur werd, schreef hij in 1891 een spottend
stukje. Thans
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rekent hem Elseviers Maandschrift tot zijn hoogst-gewaardeerde medewerkers. Hem
hiervoor openlijk dank te zeggen is mij een dringende behoefte.
En laten ze dan verder maar smalen en zwetsen, al de in Nederland weder in zoo
grooten getale opkomende barbaren en philisters, een kleine minderheid van
werkelijke litteratuurminnaars zal Van Deyssel's naam voortdragen tot in de diepte
der tijden, waarvan nog geen onzer een voorstelling heeft.
H.R.

Boekbespreking.
Urbain van de Voorde, De Haard der Ziel (2e druk) z.j. en Diepere
krachten, 1924. Beide bij Excelsior te Brugge.
Ik ken u niet, wijl 'k u toch heel doorvoel,
kern van mezelf en mij toch ver te boven,
van 't uur dat ik in u ben gaan gelooven
werd me alles stil aan schoon en 'k wist mijn doel.

In verzen als deze schijnt mij Urbain van de Voorde een Vlaming, die om de verfijning
en de cultuur van zijn werk bijzondere aandacht verdient. Hij is een jong dichter, die
veel heeft nagedacht, en ook door zijne productie het getuigenis aflegt van de politieke
lotgevallen van zijn land anders dan op oppervlakkige wijze te hebben meegemaakt.
Er is al een zekere aangenaam aandoende vastheid en beslistheid van opvatting en
inzicht in deze contemplatieve natuur, die het, aldus ervaren wij, zichzelf om den
drommel niet gemakkelijk gemaakt heeft, en die het reeds daarom verdient dat wij
met genegenheid van de uitkomsten zijner innerlijke worstelingen kennis nemen.
Hij schijnt mij vooral met kracht zich te weren - te m o e t e n weren door iets dat in
hem is - tegen sentimenteele weekheid, en te streven naar klaarheid van zoowel
gevoel als vorm. Zeer bijzonder, blijkens het hier gebodene, schijnt zijne voorkeur
voor het sonnet te zijn ontwikkeld, en deze versvorm blijkt dan ook wel die waarin
hij voorloopig zich het best uitspreekt. Al zal waarschijnlijk de verwende lezer, van
velerlei vers-zoetigheden verzadigd, van de vele sonnetten, waarin dit vrij eentonig
maar in dieper wezen edel geluid van dikwijls niet zeer opwekkende dingen zingt,
mogelijk spoedig zich wat moe voelen worden. Doch hij mag wel oppassen, deze
oververzadigde lezer, en niet achteloos voorbijgaan aan de lichte schijningen van
dezen verdroomden weemoed. Het moge zijn, dat hier nog geen volkomen
zelfstandigheid bereikt is, ( - want werd dit licht niet ontstoken aan dat andere, hetwelk
wij onder den naam Karel van de Woestijne kennen? -) van de Voorde blijkt niettemin
een zanger van een rijk en eigen innerlijk leven, dien wij stellig reeds nu als innig
dichter mogen eeren. Er is eene rijpheid in dit werk die, bij eerstelingen, doet opzien,
en het is wel zeker dat, door begin-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

278
nelingen, de gemakkelijkheid waarmede rijm en vorm door van de Voorde worden
beheerscht, niet licht zal worden overtroffen. Al vinden wij hem dan nog wel eens
wat te zwaar, te zeer blijvend bij het aardsche.
Er klinkt in dit werk een ‘verloren’ toon (als ik dit zoo eens zeggen mag!) - een
pessimistische, soms te weinig beheerschte, stemming is er in verklankt. En wel zeer
karakteristiek voor dezen dichter lijkt mij het volgende uit den Haard der Ziel:
Ik wies als kind in alle winden
gelijk het helm aan 't grauwe strand,
wijl de oude zee, de stilbeminde,
haar lied zong voor mijn lage land.
Een eeuwig lied vol wachtend gloren....
en zingt doorheen mijn bloed de zee,
ik werd in de aêm der zee geboren
en ken van ouds haar eendlijk wee.
En laat ik ook haar barre kusten
soms achter me als een hong're meeuw, waar 'k ook mijn matheid leg te rusten
daar vult mijn droom haar moede schreeuw.
En van wat de arme nachten schenken
is steeds een droom het schoonste niet?
Want blijft een droom niet lang herdenken,
hij baart een doel, - of wordt een lied.

Gedichten als deze doen van de Voorde verschijnen als aesthetisch specialiteit, die
zijne aandoeningen, ontsprongen aan gebeurlijkheden uit het leven dat hij kent,
uitzingt in een soort dagboek in verzen. Een gedicht als het aangehaalde bekoort mij
vooral door groote waarachtigheid. De dichter herinnert zich de beelden zijner
kindsheid - en wijl oprechte teederheid altijd iets zéér eenvoudigs, nimmer iets
bedachts want altijd iets innig gevoelds is, roept hij deze beelden op, die hij behoeft
voor de vrome bekentenissen zijner liefde tot dit aardeleven. Zou aldus-te-doen
slechts literaire stijl zijn, en niet meer, zoo zou zulk een gedicht tot waarachtigheid
niet kunnen stijgen - het zou ons ten hoogste glad en gepolijst voorkomen. Het
hoogere, nu, is hier bereikt, doordien van de Voorde, volmaakt modern, mystiek en
extase als fijn-bewerktuigd kunstenaar beschouwt: de dichter vindt steeds de woorden,
om zijn visioen als bezielde schepping te doen gestalte aannemen.
Slechts in een enkel gedicht komt hij mij voor zichzelf niet te hebben gevonden ik doel op de verzen over het grootstadsleven (N a a i s t e r -
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t j e s ; M o d e r n S t y l e ). Daarin lijkt hij mij te koel en te pathetisch. Hij kan, in
zulke verzen, zijn wezen niet geven. Het is echter niettegenstaande dat, een bewijs
van groot talent, dat de schildering der grootstad, de verklanking der stemming die
hem vervult te midden van het zwijmelend nachtleven, ver boven het gewoonlijk
daarover vernomene uitstijgen. Zelfs hier toont hij zich een dichter van groote belofte.
D.Th.J.

Henriette Baart de la Faille - Wichers Hoeth, Verzen, Arnhem, N.V.
Uitgevers Maatschappij van Loghem Slaterus en Visser, 1924.
Het is eigenaardig, dat iemand een zeer middelmatig dichteresje zijn kan, en dan,
opeens, in een enkel vers, omhoog schieten en het voortreffelijke bereiken. Het is
een verschijnsel dat men moeilijk kan verklaren. Want de middelmatigheid, die deze
verzen vertoonen, is er een van vorm, geest en gemoed. Een vriendelijk gemoed, een
goedwillende, middelmatige geestesgesteldheid en een min of meer banale, zij het
muzikale vorm. Dit duidt dus op middelmatigheid naar alle kanten. Van zulk een
dichter zou men geneigd zijn te zeggen: nu ja, gevoelige vrouwen, dichterlijke
vrouwen zijn er vele in de wereld; laten zij hun gedichten in eigen omgeving, aan
familie, aan vrienden ter lezing bieden; laten zij het dichten als een aardig persoonlijk
genoegen beschouwen, doch het niet een waarde toekennen die het niet bezit - n.m.
een openbarende, en een door schoonheid sterkende, een levende, bloeiende kracht,
gelijk poëzie bezitten moet....
Iets dergelijks, in goedwillenden toon, zou men gaarne zeggen van de verzen van
mevrouw Baart de la Faille - ware het niet dat in het schoofje van wat armelijke aren,
op 't onverwachtst er twee, drie uit sprieten zoo vol en frisch en in besten zin rijp,
dat men zich afvraagt: is dit dezelfde vrouw? Hoe beschikt zij ineens over werkelijk
poëtische gaven - d.w.z. kracht tot uitbeelding, muzikale zegging en dieper accent?
Was in die oogen-blikken haar aandacht gespannen, haar geest plots gerijpt tot het
waarachtig beleven van de geestelijke waarden, was zij gelouterd, verdiept en stelde
zij daardoor veel grooter eischen aan haar uitingen?
Hoe het zij, - die verzen zijn er. Ze zijn niet grootsch, maar zuiver, aardig en
menschelijk, en dat is reeds veel. Deze verzen hebben in tijdschriften gestaan. Ik
vrees dat het feit dat deze verzen door enkelen als goed werden gekwalificeerd, de
schrijfster er toe heeft gedreven om al wat zij had te publiceeren. Het is jammer,
want haar - gedateerd - werk, vertoont werkelijk stijging - de laatste, de beste, hadden
zoo mooi het begin kunnen zijn van een nog te volgen reeks, die waarschijnlijk beter
zou zijn geweest dan de hier gebodene. Henriette Baart de la Faille had zich, op die
wijze, opeens kunnen doen kennen als iemand met zuivere gaven.
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Nu blijven wij in het onzekere. Deze zoekende, van droefheid en weemoed klagende
ziel, die in een vaag Godsvertrouwen een gevoel van berouw over schuld in tastende
versregels uit - deze vrouw die misschien eerst op rijperen leeftijd tot een sterkere
levenshouding komt - heeft in enkele verrassende gedichten (o.a. ‘Het laatste Huis’)
van haar aanleg getuigd. Hoe sterk die zal blijken - daarvan moge een latere reeks
getuigen.
J.D.W.

W.T.A. Faber, Branding, Amst., U.M. De Gulden Ster, zonder datum.
Bij Henriette Baart de la Faille wisten wij, na lezing, wie wij voor ons hadden, haar
eenvoudige vrouwelijke ziel zagen wij duidelijk. Zij was tenminste eerlijk en
verstaanbaar. Het heeft er echter veel van of deze heer Faber een spelletje met zijn
lezers wil spelen. Dertig bladzijden worden gevuld met tamelijk diepzinnige,
zwartgallige en onmelodische taal. De lezer - en zeker de criticus - geeft zich moeite
de draagkracht, de beteekenis van deze sombere klachten te doorgronden, hetgeen
hem niet altijd gelukt en met een vaag gevoel dat - wie weet, wie weet - de dichter
toch over onpeilbare diepten beschikt, die wij voorloopig niet doorgronden en die
hij niet tot uiting te brengen wist - de arme man, wij onderschatten hem wellicht een
weinig - hij staat met verbazing voor het laatste gedichtje, dat zoo kinderlijk, zoo
belachelijk dom en flauw is, dat het er veel van heeft als trok de schrijver, na alle
moeite die hij zijn lezers berokkende, een langen neus als een kwajongen.
Wij zullen curiositeitshalve dit gedichtje citeeren en u en ons zelven afvragen of
het geen allerdroevigst grapje is van den auteur. Dat deze kreupelrijmen in Holland
gedrukt en uitgegeven kunnen worden, noemen wij een bedenkelijk verschijnsel.

Ijsvermaak
Kom jongens, wij wagen
het ijs kan ons dragen
kom Piet, ik ben hier al
wat treuzel je lang
of ben je soms bang
dat het niet houden zal?
Zet hier nou je voet
mooi, het gaat goed
nou jongens hoezee
wie heeft er een slee?
dan zullen we slieren!
Kijk! Nu durven de grooten
ook met ons mee te zwieren.

J.D.W.
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G.J. Hoogewerff, Jan van Scorel, Peintre de la Renaissance Hollandaise,
avec 66 planches hors texte, La Haye, Martinus Nijhoff, 1923.
Dit is zijn groote boek over Jan van Scorel, waarheen Dr. Hoogewerff verwees in
zijn artikel (Jan van Scorel en de Italiaansche Kunst van zijn Tijd; zie onze nummers
van Januari en Februari j.l) en waarop dat artikel een inderdaad zeer welkome
aanvulling vormde. Immers wordt in dit boek de invloed, dien onze groote
zestiende-eeuwsche schilder van Italianen ondervond, wel herhaaldelijk vermeld,
maar waarin die invloed dan bestond werd ons uit het Elsevier-artikel heel wat
duidelijker.
Overigens een prachtig kompleet boek, zeer verzorgd uitgegeven door de bekende
Haagsche firma. Het verhaal omtrent Scorels leven en werken vormt 112 pagina's.
Daarna komen twintig bladzijden met ‘documents,’ waarbij zeer belangrijke, en
vervolgens een ‘catalogue critique des oeuvres de Jean van Scorel,’ een komplete
lijst dus der van Scorel bekende werken, met korte opmerkingen en verwijzingen
naar de pagina's in het boek, waar van die werken sprake is. Hierna nog een
‘bibliographie,’ een ‘liste des planches,’ en tenslotte die ‘planches’ zelf, alle zéér
goede autotypieën.
Wat den text betreft, welks wetenschappelijke waarde mij groot lijkt - maar
wetenschappelijk beoordeelen kan ik die natuurlijk niet - geconstateerd kan hier in
elk geval worden, dat Dr. Hoogewerff er zich wederom ten volle aan heeft gegeven.
Gelijk aan al zijn werk! Karakteristiek, oordeelvellingen, stijl, het is alles eenvoudig,
klaar en rustig, en tegelijk bezield door een warme geanimeerdheid, die de lectuur
tot een genoegen maakt.
Het schijnt mij verder zeer toe te juichen, dat steeds meer zulke voortreffelijke en
komplete boeken over onze groote kunstenaars verschijnen en het is wellicht ook
niet slecht-gezien, ze uit te geven in één der groote, der als 't ware internationale
talen. Immers men moet alles doen om zulken arbeid dienstig te maken, aan de
algemeene kennis niet alleen der nederlandsche, maar der europeesche cultuur welker naderende ondergang ons door teleurgestelde Duitsche geleerden wordt
voorspeld. Men komt dan tenminste goed te beseffen, wat het eigenlijk is, dat daar
ondergaat. En men zou zich allicht een weinig kunnen voorbereiden op.... verzet.
H.R.

M.J. Friedlaender, Die Altniederländische Malerei. V. Die van Eyck,
Petrus Christus; Berlin 1924.
Met de rustige zekerheid van hem, die een leven van ingespannen en scherpzinnige
studie bij voorkeur aan dit onderwerp gewijd heeft, legt Friedlaender het eindresultaat
van die studie in dit voortreffelijke werk neer. Zeer opvallend is dan wel, hoe weinig
positiefs dit eerste deel ten slotte brengen kan! Daarin ligt echter een kenmerk van
den geleerden schrijver. Want het vloeit voort uit diens streng volgehouden methode,
geen subjec-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

282
tieve overtuiging op de plaats van objectieve waarheden te stellen. En die laatste zijn
er nog steeds, rondom de van Eyck-problemen, slechts weinige; wat bronnen- en
stijlkritiek en vermeerdering van monumentenkennis in de laatste decenniën aan de
gegevens toegevoegd hebben, vermeerdert slechts voor een gering gedeelte het
absoluut betrouwbare feiten-materiaal omtrent de broeders van Eyck.
Friedlaender heeft reeds meermalen over dit onderwerp geschreven, ik noem in
het bijzonder zijn artikel in Thieme-Becker's Künstler-Lexikon en het betreffende
hoofdstuk in ‘von Eyck bis Bruegel’. De vakman kent dan ook zijn standpunt, en het
zal hem vooral interesseeren of dit gewijzigd is. Het is onveranderd gebleven, doch
weergegeven in nog magistraler eenvoud, met nog meer zelfbeheersching in de
restrictie tegenover de vele onzekerheden. Zijn zekerheid is dan ook de zekerheid
van hem, die weet, dat de feiten, die hij als zoodanig geeft, onomstootelijk zijn, dat
de twijfels, die hij koestert, wel nooit van hem weggenomen zullen worden, en dat
de vermoedens, welke hij uitspreekt, zijn voor hem definitieve opvattingen van de
feiten weergeven, berustend op het geduldig en herhaaldelijk overwegen van alle
gegevens.
Al is dus het resultaat ten opzichte van de van Eyck-problemen meer negatief, het
boek is uiterst positief. De schrijver heeft zich bij voorkeur uitsluitend met de
monumenten zelf beziggehouden en de cultuurhistorische problemen en, vooral, de
polemiek met vakgenooten laten rusten. Slechts zelden wordt in de tekst naar speciale
litteratuur verwezen (in den aanvang wordt het bekende werk van Weale daarvoor
en voor de bronnen speciaal genoemd). De schrijver bouwt zijn eigen meening voor
ons op, daarbij zorgvuldig vermijdend, de waarde van een argument te hoog aan te
slaan.
Het eindresultaat, wat Hubert en Jan van Eyck aangaat, is dan, dat de schrijver
overhelt naar de opvatting, dat Hubert een voor ons niet meer te controleeren rol
heeft gespeeld en dat het Gentsche Altaarstuk, behalve misschien in de algemeene
compositie, de mooiste miniaturen uit het Turijnsch-Milaansche Getijdenboek en de
daartusschen staande schilderijen in Petersburg, Richmond enz. alle het werk zijn
van Jan van Eyck. De eenheid van het boek berust op de groepeering van de stof
rondom de oplossing van dit vraagstuk. De verrassende systematiek van zijn bouw,
waardoor alles in korte, scherp afgebakende hoofdstukken zijn logische plaats in de
beschouwing krijgt, voert eerst - langs een uitvoerige beschrijving van het Gentsche
altaarstuk met een kritische beschouwing der overleveringen over dit werk en de
schilders, een beredeneerden catalogus van de gesigneerde werken van Jan van Eyck
en een verhandeling over de Getijdenboek-miniaturen en de daarbij aansluitende
schilderijen - tot de bovenaangegeven meening, om vervolgens ook de andere, aan
Jans
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kunst aansluitende schilderijen te behandelen en tenslotte samenvattend oeuvre en
persoonlijkheid te karakteriseeren.
Friedlaender wijst de oorzaken van de groote veranderingen in den stijl van van
Eyck's oeuvre, zooals dat op deze wijze geconstrueerd is, niet aan. Dit is in
overeenstemming met het karakter van het boek, waarin de schrijver zich zooveel
mogelijk beperkt tot constateeren, terwijl dergelijke aanwijzingen uit den aard der
zaak hypothetisch en subjectief zouden zijn. Toch is de verzoeking groot in den
overgang van het Hollandschc naar het Vlaamsche millieu een sterken invloed te
zien. Want, zooals Jans ontwikkeling ons hier geconstrueerd is, valt juist de grens
tusschen de twee meest kenmerkende phasen, die van de miniaturen en de vleugels
in Petersburg ter eener, die van het Gentsche altaarstuk en de latere werken ter anderer
zijde, samen met het vertrek naar Vlaanderen, waar Campins dramatische kunst een
geheel anderen toon aansloeg.
Nu is echter, merkwaardigerwijze, geen dier vroege werken gesigneerd of op een
ander manier zéker van van Eyck; uitsluitend een combinatie van eenige, meer
algemeene, historische gegevens en stijlcritiek (daarbij dan nog het bewijs uit het
ongerijmde: ‘wie anders?’) voerden tot het brengen van deze verschillende werken
onder het oeuvre van van Eyck. Daarom moeten wij ons terdege af blijven vragen
óf die ontwikkeling logisch, en vooral psychologisch aannemelijk is en óf dan niet
ook de opvatting de overweging waard is, die vroege groep te beschouwen als de
werken van een of meer Hollandsche kunstenaars, wier namen verloren zijn gegaan.
Aan het einde van het gedeelte over van Eyck, geeft de schrijver een karakteristiek
van den meester, die hij laat voorafgaan door de typeerende woorden: Die Vorstellung,
die ich mir van Jan van Eyck, seinem Schaffen, seiner Entwicklung und seiner
Persönlichkeit gebildet habe, beruht auf der Annahme, dass etwas von der
Buchmalerei, mit der er begonnen haben soll, in den Blättern des Tarim-Mailänder
Gebetbuchs erhalten sei....’ en dan verder: ‘....In diesem Falle versuche ich, wie der
Bau ausfällt, wenn ich ihn auf den Sockel jener Annahme Stelle. Vielleicht entsteht
ein haltbares Ganzes, das durch organischen Zusammenhang für sich einnimmt und
dadurch nachträglich für die Richtigkeit jener Annahme zeugt.’
Men vindt, in den helderen, eenvoudigen stijl van den schrijver, buitengewone
dingen over van Eycks kunst, zijn ontwikkeling en zijn persoonlijkheid, maar altijd
met deze merkwaardige, uit scepticisme ontstane reserve dat niet naar het wezen van
het werk wordt gezocht, doch een uiterst fijne, boeiende vormanalyse wordt gegeven,
dat de ontwikkeling wordt gevolgd, geconstateerd, niet verklaard, dat de
persoonlijkheid ons wordt voorgesteld, voorzoover ons feitenmateriaal (historische
gegevens)
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en het werk die doen kennen. Doch bij dit laatste kan ook een Friedlaender zich niet
onttrekken aan een zuiver subjectieve karakter-constructie. Omtrent het godsdienstig
denken en voelen van den meester vertellen de overleveringen ons niets en de werken
slechts zooveel als wij er in vinden w i l l e n . En ook de beschouwingen over de
waarde, de beteekenis van van Eycks realisme zijn subjectief (en zeer
belangwekkend!) Naar aanleiding daarvan vindt men in een zin uitgedrukt wat volgens
Friedlaender van Eycks historische rol is geweest. ‘We n n a b e r d i e
Errungenschaft Jan van Eyck's in der Hervorbringung nie
gesehener Illusion bestand, so war stärkeres wollen die
U r s a c h e s t ä r k e r e s k ö n n e n s ’. (blz. 134). In mijn studie ‘de oude Vlaamsche
meesters’ welke in het Sept.-nummer van dit tijdschrift begint, heb ik mijn opvatting
over deze kern van van Eycks kunst uitvoerig uiteengezet.
Het volgende hoofdstuk noemt dan het zeer weinige op, dat ons omtrent Petrus
Christus bekend is, en geeft een zeer belangwekkende, beredeneerde lijst van de
werken van dien leerling, om te eindigen met, in weinig woorden, een meesterlijke
karakteristiek van den man, die, zoover wij weten, de eenige directe navolger van
den grooten meester geweest is.
Wij keeren dan weder tot van Eyck terug, in een hoofdstuk dat tot titel voert: ‘die
Wirkung der Eyck-tat’ (afschuwelijk is hier het ‘Eyck’ zonder van!), waarin de
schrijver er op wijst dat de meester in het geheel geen directe school gehad heeft, en
zijn inwerking eerst langzamerhand, en pas veel later, duidelijk bemerkbaar is. Hij
laat den lezer dan ook zelf de conclusie trekken, dat de titel, welke Sir Martin Conway
aan zijn werk over de oud-Nederlandsche school gegeven heeft ‘The van Eycks and
their followers’ een verkeerd beeld van de ware verhoudingen in die school geeft.
De mooie reeks van 71 reproducties, gedeeltelijk naar weinig bekende werken,
gedeeltelijk ook belangwekkende fragmenten weergevend, behoort zeker tot het vele
waardevolle, dat dit boek brengt. Ik wees er echter niet eerder op, omdat dit werk,
dat voortaan onmisbaar zal zijn voor ieder die zich met deze meesters bezig houdt,
in de eerste plaats belangrijk is om de tekst, en niet beschouwd mag worden als een
prentenboek, waarvan men die ook wel missen kan.
G. KNUTTEL WZ.

Oostersche kunst, de collectie van Meurs in den Haagschen kunstkring.
Het waren Jules en Edmond de Goncourt, Bing, later Hayashi, die ons dc oogen
openden voor de kunst der Japanners, die ons deden zien dat er nog andere schoonheid
bestond dan die der Westersche kunstenaars. En
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hoewel aanvankelijk de figuren van een Outamaro, van een Yesen, van een Sharaku
ons vreemd aandeden, ze hadden toch eene, hun eigene, bekoring, waar wij niet aan
ontsnappen konden. Zij hadden een schoonheid die nòch aan plaats, nòch aan tijd
gebonden is.
Zoo is het ook met de vroege kunst der Chineezen, met die der Tibetanen.
Wij moeten, als bij alle kunst, ons er onbevangen tegenover stellen, niet beginnen
met te analysecren, geen vergelijkingen trachten te zoeken of te maken, maar alleen
de schoonheid op ons laten inwerken, en dan...... komen wij langzamerhand onder
den indruk en gaan wij zien welk een gevoelige fijnheid er in die voor onze oogen
aanvankelijk vreemde plastiek en schilderkunst schuilt.
Raken wij, dank zij de tentoonstellingen hier en daar, meer en meer vertrouwd
met deze kunst uit het Oosten, dan zien wij ook dat een Chineesch terra-cotta
grafbeeldje, zooals zich in de collectie van Meurs bevindt, eigenlijk een zelfde vroome
schoonheid ademt als een middeneeuwsche madonna. Wanneer wij het niet aan
conceptie, aan materiaal en uitvoering bemerkten, dan zouden wij kunnen vermoeden
dat een zelfde geest ze had bezield, een zelfde hand ze had gemaakt.
En zien wij verder naar de prachtige Tibetaansche schilderingen*), die sedert eenige
jaren het eigendom van den heer van Meurs zijn, en in 1919 in het Rijksmuseum
geëxposeerd waren, naar die wonderfijne figuurtjes die te zamen het Tibetaansche
Pantheon vormen - dan zou ik bijna van een verwantschap willen spreken met de
miniaturen uit onze Westersche getijdenboeken.
Het is niet alleen dezelfde vroomheid, die de hand der miniaturisten bestuurde en
het penseel der Oostersche monniken leidde, maar eveneens de nauwgezette zorg,
de toewijding, de ontzaglijke uitvoerigheid in de details; maar bovenal de bekoring
door de schoonheid zelf.
Een figuurtje als Tsongkhapa, Tibet's grootste lama, of dat van den dichter der
honderdduizend gezangen, Milaraspa, zij zijn van een wonderlijke distinctie, van
een kleur en een raffinement die ons aan Vlaamsche en Hollandsche primitieven
doen denken.
Er waren destijds plannen hangende om deze groote schilderingen voor ons land
te behouden, en het Rijk had zelfs een aanzienlijk bedrag toegezegd indien mede
door schenking van particulieren de aankoop ervan mogelijk zou zijn. Tot dusverre
is hiervan echter niets gekomen, en nu ik deze zoo zuivere en gave kunstuitingen
weer terug zag, leek het mij meer dan ooit wenschelijk, dat zij een blijvende plaats
in een onzer openbare verzamelingen zouden krijgen.
Het was, vermoed ik, geen louter toeval, dat de heer van Meurs aan deze

*) In een plaatwerk, met toelichtende teksten door den heer van Meurs in den handel gebracht,
zijn deze schilderingen zoowel in haar geheel als in details, en een enkele in kleur, afgebeeld.
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collectie het werk van een Brugschen meester uit 1450, van Corn. Engelbrechtsz.,
of een madonna uit de 15de eeuw, had toegevoegd; want zij pasten uitstekend in dit
milieu waar medicijndoosjes van glazend goudlak, sierlijk geornamenteerde
stootplantjes van Japansche zwaarden, Koreaansche kommetjes, Perzisch glas en
Balineesche kunst een ensemble vormden van exotische schoonheid, van technische
volmaking.
Toevende in zoo'n omgeving, voelen wij dat zuivere kunst, of zij stamt uit het
Oosten of het Westen, of zij dagteekent uit de vijftiende of negentiende eeuw, aan
tijd noch land gebonden is. Wij mogen er bij eersten aanblik wellicht vreemd
tegenover staan, bij nadere beschouwing zal de schoonheid ervan tot ons doordringen
en ons ten slotte niet meer loslaten.
R.W.P. Jr.

P. de Zwart bij Kleijkamp, Den Haag.
Hoewel ik me niet met alles, wat deze tentoonstelling bevat, kan vereenigen, zijn er
toch enkele dingen, die verdienen met waardeering genoemd te worden en die m.i.
aantoonen, dat de Zwart meer zou kunnen bereiken dan het hier geëxposeerde, als
geheel, doet vermoeden.
Het betreft hier namelijk een paar kleine portretjes, waaronder in de eerste plaats
dat van zijn Vader (No. 4). Dit portretje is met innigheid geschilderd, zóó fijn van
bouw en zóó vol levensuitdrukking, dat men zich afvraagt, waarom deze schilder
zich niet bepaalt tot dergelijke intieme schilderijtjes, waarop hij zich beter schijnt te
kunnen concentreeren dan op de grootere, bijna levensgroote, portretten, die zonder
uitzondering in de schildering dàt missen, wat juist zijn kleinere zoo aantrekkelijk
maakt.
Teekeningen, waaronder een koeiekop in rood krijt (No. 34), studies van boomen
en stukken duin, een vroege studie in olieverf ‘rustende man’ (No, 33) en een paar
stillevens met appelen bewijzen, dat deze schilder over genoeg technisch kunnen en
inzicht beschikt om krachtiger werk te kunnen leveren, dan waarvan zijn grootere
portretten, zijne landschappen en een enkel bloemstilleven blijk geven.
Dat hij gevoel voor kleur bezit, toont een portretje van zijne Vrouw, sluimerend
(No. 11), een fijn rustig schilderijtje, een in dezelfde zaal (in den hoek) hangend
damesportretje, waarin een mooie combinatie van zwart, wit, grijs en bruin is bereikt
en een slapende kat (No. 30), dat een levendig kleurencomplex te aanschouwen geeft.
Het maken van portretten in opdracht kan veelal voor schilders een fataal iets zijn.
Het uit commercicele overwegingen rekening moeten houden met den smaak van
de cliënten en het altijd kritieke probleem van de gelijkenis grijpen te zeer in, dan
dat de kunstenaar daarvan niet
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menigmaal in zijn werk de nadeelige gevolgen zal ondervinden en bij dezen schilder
lijkt me dat wel in het bijzonder het geval te zijn. Indien hij zich meer speciaal zou
toeleggen op het maken van kleinere portretten in den geest als de reeds genoemde
en dat van Dr. T. (No. 38), geloof ik, dat hij daar een succesvol arbeidsveld zou
vinden.
J.D.

Mejuffrouw T.G.M. van Hettinga Tromp in den kunsthandel d'Audretsch,
Den Haag.
Een interessante kleine tentoonstelling was het, welke de Kunsthandel d'Audretsch
onlangs gaf. In het geheel omvatte ze slechts acht stukken, waaronder een
potloodteekeningetje uit 1900, terwijl de andere, alle in olieverf, uit verschillende
jaren daarna stammen tot en met 1923.
Het werk van Mej. v. Hettinga Tromp is dat van een buitengewoon hoogstaande
dilettante en het schenkt ons de overtuiging, dat door fijngevoeligheid en serieuse
studie dingen kunnen worden voortgebracht, waarvan, ook al zijn ze nu niet de
openbaringen van een groot kunstenaarsgevoel, een heel bijzondere bekoring uitgaat.
Dergelijke liefdevolle, intense arbeid dient blijde te worden aanvaard, men vindt erin
een rustpunt te midden van de vele niets-zeggende, quasi-explosieve-gemoedsuitingen,
waarmede men gedurig en van alle kanten wordt bestookt.
Over het algemeen spreekt uit het werk van deze schilderes nuchterheid, 't speuren
van een puriteinschen geest, die de analyse der dingen zoekt en dit demonstreert op
rustige en fijne wijze. Doch soms ook is het of er meer is dan dàt. Dan is er een glimp
van de verheerlijking van schoonheid uit op te vangen, zooals men die in sublieme
oude schilderijtjes menigmaal kan aantreffen, Dit is het geval bij het stilleven met
de drie kruiken, een stukje van zulk een ongemeene fijnheid, dat 't een geluk moet
zijn het te mogen bezitten en er den stillen eenvoud van te genieten, welke den door
de beslommeringen des levens opgejaagden geest voor een wijle tot rust zal brengen.
J.D.

De Haagsche-vrouwenclub in de van dijkzaal, Hooge Nieuwstraat, Den
Haag.
Deze tentoonstelling is reeds in zooverre een merkwaardige, dat men er werk vindt
van menschen van wie men over 't algemeen niet veel ziet. Natuurlijk is ook hier het
dilettantisme behoorlijk vertegenwoordigd, maar over het geheel genomen maakt
dit ensemble een goeden indruk.
Behalve schilderijen, teekeningen en grafische kunst is er ook kunsthandwerk,
waaronder geborduurde en gebatikte kleedjes, shawls, kussens, theemutsen,
beschilderde vaasjes en bakjes, etc. waarvan het artistieke peil nu wel niet zoo heel
hoog staat, maar waarin men toch wel voelt het ernstige
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streven naar een smaakvol geheel. Zoo zijn er een paar heel fijne theemutsen van
L i n a G r a t a m a e n frisch, kleurig borduurwerk van E d m é e B r o e r s , van wie
er ook een heel goed vrouwenportret is.
Bijzonder mooi en wèl op hoog peil staand zijn de kussens en kleedjes van de
fabriek ‘K i n h e i m ’ te Beverwijk, waarvan Mevrouw P o l v l i e t directrice is;
heerlijk rustig en mooi diep van kleur zijn deze dingen.
Onder de schilderijen en teekeningen treft men hier goed werk aan. B e r t h a v a n
H a s s e l t is vertegenwoordigd met een jongens-en een meisjesportret, beide in
olieverf, wel een beetje aan den drogen kant, maar serieus en bijzonder blank van
schildering. Grooter aantrekkelijkheid bezitten voor mij hare met potlood geteekende
portretten, waarvan er hier twee aanwezig zijn. Dit zijn wel zeer belangrijke
teekeningen, waarin de fijngevoeligheid van deze kunstenares op volmaakte wijze
uitkomt.
Van N e l l y G o e d e w a a g e n zijn er een aantal goede bloemstudies in waterverf,
met de pen omlijnd, waaronder een ‘cactus’, een klein stukje van ongemeene fijnheid.
H o r t e n s e K e m p e exposeert een stilleven, dat in een mooien goudtoon is
geschilderd; zes oesterschelpen op een bruingelen, wolligen doek en op den
achtergrond een fleschje en een bruin houten kistje; als geheel een tamelijk lastig
probleem, wat stofuitdrukking betreft, hetwelk echter volkomen is opgelost.
Buitengewoon goed is in de oesterschelpjes de teermatte glans van de
parelmoerachtige materie uitgedrukt en wat kleur aangaat is dit stuk een fijn
gesponnen harmonisch geheel.
Mooi diep van kleur en tot de allerbeste dingen op deze tentoonstelling behoorend
is een klein heel blank schilderijtje ‘Flox’ van Mevrouw d e H a e s - G r a m .
Het werk van A n n a S c h r e u d e r doet sterk denken aan W. de Zwart en Suze
Robertson, het is forsch geschilderd met sterk contras-teerende toon waarden; het
schilderen zit haar wel in merg en been.
A n n a A b r a h a m s heeft hier een interessant bloemstuk, rozen, uitgespreid op
een tafel, bij de rozen een wit kruikje en een blauwe schotel met water; een vlot
geschilderd stuk met in de rozen goed dat overrijpe, wat bij sommige zomerrozen
zoo'n zwoelen geur verspreidt.
Verder zijn er goede dingen van L . M i d d e l b e e k , goudsbloemen; E g b e r d i n a
J a e r s m a , gele bloemen in tinnen kan; J e a n n e S t i g t e r , landschap met wit
huisje onder boomen; e.a.
Van het grafische werk trekken zeer de aandacht houtsneden van L . A n e m a ,
haar eerste producten op dit gebied, welke zóó gedecideerd en krachtig zijn gedaan,
dat ze tot verwachtingen in de toekomst opwekken en litho's van M . d e Z a a i j e r ,
waarvan ‘Lelies’ een fijnen indruk maakt en eveneens doet verlangen eens wat meer
van haar producten te zien.
J.D.
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George Minne als teekenaar
door Karel van de Woestijne
SEDERT de tweede helft van het jaar 1914 en den tijd dat hij, onder den oorlog, als
een vluchteling in het land van Wales verbleef, heeft George Minne, dien men tot
dan toe hoofdzakelijk als beeldhouwer bewonderde, hij die voorlooper en baanbreker
is geweest van heel de moderne monumentale, en niet meer impressionistische
plastiek, zich meer bepaald en, geloof ik wel, bij uitsluitendheid als teekenaar
geopenbaard. Wel had hij, en men weet het, lange jaren vóor dien een grafischen
arbeid geleverd die, doorgaans zeer verschillend van zijn gesneden, gehouwen of
gegoten beelden, eene uitzonderlijke zijde van, ik zal niet zeggen zijn talent, maar
zijn genie aangaf, - genie zijnde in mijne bedoeling de eigen geaardheid van het
gemoed. Ging die grafiek aanvankelijk aan gevoelseenheid met het beeldhouwwerk
gepaard, zoodat ze er niet goed afscheidbaar van scheen, wij zagen, een goede twintig
jaar geleden reeds, dat ze werd, van lieverlede en al heel vroeg, als de uitingsbehoefte
van een apart deel des innerlijken levens, dat zich niet leende tot de, steeds strengere,
plastische inzichten van den meester, en dan ook meer en meer eene bijzondere
gedaante, meer en meer eene zelfstandige verschijning aannemen zou. - Hierop
ingaan zal ik niet: ik kan den belangstellenden lezer verwijzen naar het hoofdstuk
‘George Minne’ in mijn boek: ‘Kunst en Geest in Vlaanderen’, en verder naar een
aanvullend stukje in ditzelfde tijdschrift, Jaargang 1913. Waar ik mij hier trouwens
hoofdzakelijk bezig wil houden met de teekeningen die George Minne sedert 1919
heeft tentoongesteld, om juist, en in de eerste plaats, aan te wijzen in wat het jongste
teekenwerk van George Minne verschilt van zijn vroeger beeldhouwwerk.
Men meene hierbij niet al te gemakkelijk - het weze van meet af gezegd - dat
George Minne onder den oorlog van boetseeren afzag om alleen nog, op papier,
lijnwaad, hout of zelfs op een muur, met potlood of houtskool te teekenen, om redenen
die den arbeid van den beeldhouwer in den weg stonden: gebrek aan het noodige
materiaal in een verafgelegen hoekje van Engeland; gebrek ook aan de noodige
ruimte. Men denke ook niet al te zeer aan gewijzigde levensomstandigheden, al
hebben sommige van deze wél eenigen invloed gehad, zooals ik hoop aan te geven.
Men wijte de kentering die hier behandeld wordt zelfs niet geheel aan den stijgenden
afkeer dien Minne voor het stoffelijke, het ambachtelijke van den plastischen arbeid
gevoelt: het kan een kwarteeuw geleden zijn, dat hij mij zegde de werkzaamheid te
benijden van den dichter,
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die aan het woord genoeg heeft voor eene mededeelzaamheid die verder strekken
kan dan die van de plastische expressie; maar het belet niet, dat, juist om dien tijd
en kort daarop, de eigen beeldhouwerswerkzaamheid van George Minne het grootst
en indrukwekkendst was. Ik zet hier voorop dat de meester thans in hoofdzaak als
teekenaar geldt, doordat zijn gemoedsleven aan rijpheid en ruimte heeft gewonnen,
eene evolutie langs die ik hoop hier aan te duiden.
***
Tot beter begrip van wat moet volgen, dient echter vooraan herinnert aan de
eigenschappen die het kenmerk zijn van George Minne's plastiek, en nagegaan waar
die eigenschappen aan te wijten zijn. De vraag dient gesteld: wat is in wezen en
beteekenis George Minne als beeldhouwer?, wil men antwoord kunnen geven op
deze andere vraag: welke zijn wezen en beteekenis van George Minne's teekenwerk?
De opleiding van George Minne is die van een bouwkundige, eerder dan die van
een plastisch kunstenaar. Van huize uit - zijn vader was architect, die bedoelde hem
in zijn werkkring te betrekken, - wordt zijn geest gericht op het constructieve, waar
het zintuigelijk-ornamenteele bijzaak van blijft. Om het grof uit te drukken: sensuëele
vormenschoonheid dient functie te blijven, zooniet uitsluitend van nuttigheid, dan
toch van eene stevigheid, zonder dewelke zij niet blijvend bestaan kan. Op haar-zelf,
om haar-zelf heeft zij geene reden van bestaan. Zij mag versieren; maar eene
versiering heeft geen wezenlijke bestaansreden, is niet te denken dan als bedekking
van een grondstof die haar meer of minder wettigt, en schraagt vooral.
Deze stelling wordt al heel vroeg in zijne loopbaan door George Minne aanvaard,
in de eerste plaats vanwege de school die men hem oplegt, maar tevens uit oorzaak
van een tucht, eene geestelijke geaardheid die hem nimmer verlaat, en die is als eene
kuischheid, althans als eene aangehouden contrôle niet alleen over innerlijk leven
maar ook, en wellicht in hoofdzaak, over alle uiterlijk vertoon ervan. Dat innerlijke
leven is alles behalve naïef: groot-burgerlijk van oorsprong, wil George Minne in
zijne kunst eene houding gevrijwaard zien, die dorperheid verafschuwt. Het bindt
hem aan eene beredeneerde strengheid, die het menschelijk-lagere, hoe oppermachtig
of argeloos ook, bekleedt met deftige distinctie.
Voeg daaraan toe zijne opleiding aan de Kunstacademie te Gent, en den invloed
die hij er onderging van Canneel, den toenmaligen bestuurder: een kunstenaar die
in het buitenland onbekend is gebleven, waarschijnlijk omdat hij zoogoed als geen
ander werk heeft geleverd dan het decoratieve dat sommige Gentsche kerken versiert,
maar dat, aan stijlvolle
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strengheid en hoogen eenvoud, hoe ook door Raphaël geïnspireerd, van zeldzame
hoedanigheid is. Ik weet dat George Minne dezen meester in dankbare herinnering
houdt: hij zal ook wel op zijne geestelijke vorming hebben ingewerkt.
Deze psychologische gesteldheid, zoo goed gediend door bouwkundige en verdere
artistieke opvoeding, kenmerkt reeds het vroegste beeldhouwwerk van den kunstenaar,
net als de teekeningen die, zooals ik zei, er nog niet van zijn te onderscheiden. - De
eerste zelf-bewuste gemoedsuitingen van George Minne, afgezien van eenig decoratief
schilderwerk, getuigen van een deemoed, eene gelatenheid, van de vrome
verslagenheid, zooals men ze lijdt na den drift. Deze figuren - ik laat hunne feitelijke
beteekenis ter zijde, die niet groot wil zijn en trouwens in deze doorgaans zonder
intellectuëelen inhoud blijft, - knielen of hebben eene schuine of liggende houding:
bijzonderheid die niet zonder belang is. Zij zijn het eenige wat George Minne ons
op dat oogenblik, en voor geruimen tijd, van zijn gevoelsleven zal openbaren:
momenten die niet dan post-sensuëel zijn, en dan nog wel - en hier wilde ik de
aandacht op vestigen - uitgedrukt met een minimum van sensuëele middelen. Buiten
zijne eigenlijke lichamelijke zinnelijkheid immers (en ik geef hier aan dat woord
zijne meest-alledaagsche beteekenis), en te meer dan buiten zijne sentimentaliteit
die er maar weinig meê te maken heeft, bezit de beeldhouwer uitsluitend in zijne
vingeren eene sensualiteit, een gulzig genotsvermogen, dat ertoe bijdragen kan, van
het meest afgetrokken begrip, van de meest-versleten allegorie en hare
brutaalst-gemeene attributen, een levende werkelijkheid, een trillend-menschelijk
beeld te maken. Het scheppen van vormen, het aanvoelen van de zelf-geschapen
vormen, en tot zelfs het worstelen met de weêrbarstige stof: zij houden eene
zinneweelde in die bij beeldhouwers de hoogste, en soms wel de eenige hartstocht
zijn. Ongetwijfeld heeft ook George Minne dien hartstocht gekend, al drijft hij hem
van meet af op tot eene uiterste verfijning. Weldra echter weet hij de beheksing der
zelf-getrokken lijn, der strak-uitgehouwen rib, den nauw-merkbare maar tot-huiver-toe
aangevoelde glooiïng. Hij kent de secure bevrediging van het goed- en
evenwichtig-bevestigde voluum, van het verstarde rythme maar dat in zijn actie niet
wordt verstoord, van de uitdrukking die vast ligt zonder doodsch te zijn geworden.
Vreugde der bekwame duimen, die de opperste kunde beduidt. Vreugde echter die
bij een Minne nimmer teeken is geweest, als bij Rodin, van ondergane of mede te
deelen onrust. De verfijning van Minne is, dat hij ineens het definitieve verzoekt.
Het moede, het haast-decadente van zijne emotie daagt, in de uitdrukking, het
volstrekte uit. Het accidenteele van het bijzondere geval erlangt van bij den aanvang
het algemeen-menschelijke, doordat hij zich, in zijn beeldhouwkundig genot, dwingt
tot eene vorm-ascesis. De levensomstan-
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digheden waarin hij toen ten tijde verkeerde droegen hier trouwens toe bij, al ging
dat niet zonder een eerbiedwekkend heroïsme. Hij ziet van de vervoering van het
vorm-geven af (dat er ongetwijfeld grooter om wordt) tot bij de afgetrokkenheid toe.
Hij wil van geene bijkomstigheid meer weten, die niet afhangen zou van zijn wil,
dewelke de absolute loutering bestreeft. Stand in de ruimte, eventuëele belichting,
uitdrukking van gelaat of gebaar: hij ziet er voor 't geschapen beeld van af; dit beeld
zal zijne monumentaliteit alleen nog danken aan het pijnlijk betrachten van het
onveranderlijke, het niet meer te wijzigen definitieve. Aldus loutert hij zelfs de
sensualiteit van het ambachtelijke tot een hiëratisme. Allang is het oorspronkelijke
gevoel, de aanleidende gewaarwording in hem gedood: hij houdt er nog alleen de
heilige, de symbolische teekenen van over. Wil hij - en hier wensch ik met nadruk
op te wijzen, - wil hij nog als mensch-van-smartelijk-vleesch spreken tot de menschen,
dan grijpt hij naar den teekenstift. De boetseerstek echter behoort den bouwmeester
die in hem opnieuw en imponeerend is ontwaakt. Hij is de gelijke der kunstenaars,
die wrochtten aan kathedralen en hypogeeën; hij is hun meerdere omdat hij heeft
gewerkt, niet naar eene traditie of op een bevel, maar uit eigen en individuëelen
aandrift. Het hoeft niet te verwonderen dat het toenmalige werk van George Minne,
buiten de zeldzame teekeningen uit dien tijd, tamelijk sibyllijnsch, en alvast
ongevoelig aandoet: het is boven het gevoel uitgerezen, in zijne
architectonisch-abstracte grootschheid. Dat het weliswaar tóch gevoelig bleef, in de
opgelegde of beter gezegd ondergane kuischheid des gemoeds: zij die in George
Minne niet anders willen zien dan een vernieuwer van vormen en den hersteller van
het brute voluum, hebben het niet kunnen begrijpen.
Intusschen leed Minne-zelf eronder, dat hij de werkelijkheid van een frisch
gemoedsleven, zichtbaar in onmiddellijk-te-bevatten vormen, in zich bedreigd voelde.
Hij voelde zich als mensch, als emotief mensch, in het afgetrokkenmonumentale en
zijne voortaan nog alleen symbolische beteekenis bedreigd. Toen dwong hij zich tot
een beproeving, die de redding wilde zijn uit eene sublieme verdorring. De
beeldhouwer ging zich verslaven aan de natuur, zooals ze alleen door de zintuigen
te bevatten is, en zooals de stompste geest ze kan begrijpen. Maanden werkte hij aan
de strikstnaturalistische weêrgave van een mannen-romp; langer nog aan de zeer
uitzonderlijke uitdrukking van een mannenkop. Hij wil zijn natuurlijken, zijn
oorspronkelijken en tevens aangekweekten zin voor synthesis vestigen op nieuwe
grondslagen en die het dichtst bij eene angstvallig-gevolgde, zij het wellicht
ongevoelige werkelijkheid zullen staan. Eene wellicht ongevoelige; want, niet meer
dan hij in een grillig impressionisme, in een hyper-persoonlijk interpreteeren van
zijn gegeven vervallen wil, is het hem te doen om uitdiepen, om tot bij het type
opdrijven van het karakter
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zijner modellen. Voorloopig kent hij maar éen bestreven meer: dat der objectiviteit.
Wel zal zijne minutie nooit klein worden, noch peuterig: daarvoor is de beeldhouwer
te groot; zijn werk echter verbaast door realisme, een realisme dat onverbiddelijk is,
dat de bijzonderheden nog nauwelijks kiest, voor hetwelk al de bijzonderheden
zoogoed als eene zelfde waarde hebben, en met dezelfde nauwkeurigheid dienen
weêrgegeven.
Natuurlijk weet George Minne beter dan wie dat het werk van deze periode (zij
gaat van ongeveer 1908 tot bij den oorlog,) slechts overgangswerk zal zijn: het heeft
zijne liefde, omdat hij er zich ijvervol aan overlevert. Maar de stijl, de synthesis
zitten hem te zeer in het bloed, dan dat uit deze zonderling-ideelooze bedrijvigheid
niet een hoogere, een geadelde werkzaamheid rijzen zou. Deze blokken marmer en
brons beteekenen een overgang, tevens eene hygiënische kuur. Het verstarren zijner
kunst die, hoe hoog ook hare bestrevingen, louterarchitectuur dreigde te worden,
bloedloos in hare geledingen, weldra nog slechts overdrachtelijk in hare vormen, zij
het dan ook hiëratischnobel in hare verschijning; zijne kunst die hij zelfs in haar
karakter voelde verslappen, en die de beteekenis had gekregen van de minder-goede
Egyptische of Byzantijnsche: hij had het bewustzijn dat nieuwe sappen haar dienden
ingespoten, wilde zij de edele monumententaliteit bereiken die steeds zijn hoogste
ideaal was geweest: de Helleensche, en meer bepaald deze van een Phidias. Minne
wilde zich redden van alle decadentisme: hij keerde, met koppigheid, terug tot de
minst-met-geest-doordeesemde aarde. Maar met de bedoeling, naderhand weêr tot
het hem-aangeboren ideaal terug te keeren, en ditmaal met betere middelen, tot
hoogere schoonheid.
Aldus, waar hij in zijn eerste tijd uit eene moede gevoeligheid opklimt tot
louter-plastische monumentaliteit; waar hij in een tweede periode eene zelfde, zelfs
meer-zuivere monumentaliteit wil laten groeien uit een hardnekkig-beoefend realisme,
zien wij de beeldhouwkunst van George Minne zich van onder naar boven
ontwikkelen. Zij rijst aan een vertikaal vlak. Zij volgt eene ascendeerende lijn, bij
steeds klimmende loutering. Zij is, in een woord, stijgende, ontbolsterende
vereenvoudiging.
Zijn teekeningen, daarentegen, geven blijkt van borende doordieping: eene
naar-binnen-wentelende spiraal in een vlak dat horizontaal is.
***
Ik wees erop dat wat George Minne bij den aanvang van zijne loopbaan teekent,
weinig verschilt, naar den inhoud en de bedoeling, van wat hij boetseert. Eerst wanneer
hem zijne roeping, en den aard van die roeping, als beeldhouwer duidelijker en
duidelijker wordt, komt, als van
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zelf, het onderscheid. De schaarsche teekeningen die hij tot bij den oorlog nog maken
zal (en ik zonder natuurlijk enkele schetsen voor houwwerk uit), krijgen een karakter,
dat als de tegenstelling is van hetgeen hij in hout, steen of brons voortaan zal laten
uitvoeren. Men bepale zich hier, bij vaststelling der beteekenis, wel te verstaan niet
tot de uiterlijke verschijning. Uit der aard zijn de teekeningen van George Minne
nooit, of althans zelden, met atmospheer omhuld. Eene uitzondering moge te maken
zijn voor eene der allereerste: de voorstelling van een schoenmaker in zijne
werkplaats. De man staat in zijne natuurlijke omgeving: ik zal niet beweren van die
omgeving dat zij van groote beteekenis is voor de voorstelling van den man. Latere
teekeningen verplaatsen in een landschap: het is te irreëel dan dat het de aandacht
afleiden zou van de personnagies. Elders zijn beeldgedaanten omringd van eene
stoffeering, waarvan de waarde den geest zoo goed als ontsnapt. Want Minne, ook
teekenend, ziet nu eenmaal het beeld of den beeldengroep als een beeldhouwer: tegen
de ijle lucht aan, in de omschrijving van eene vaste lijn, gevuld naar het binnenste
en niet van buiten-uit. De inhoud is gedegen plastisch: hij staat zelfs buiten het spel
van het licht, buiten den aanslag der belichting, buiten elke toevalligheid die er eene
tijdelijke beteekenis aan geven kon. Al heel jong trouwens houdt George Minne als
moedwillig op, een stemmingskunstenaar te zijn. Zijne kunst, hoe gevoelig ook, staat
buiten sentimenteele nukken; nimmer laat zij zich als verteederd gelden of met de
vluchtigheid van iets vrouwelijk-snoezigs. Ook zijne teekeningen behouden hare
stoerheid in de vaste omlijming van hare voordracht. De meeste zouden kunnen
doorgaan, tot bij de allerjongste, als zeer uitvoerige ontwerpen voor plastiek; was
daar niet het onderscheid, dat ik tot plicht heb hier met nadruk aan te stippen.
Zoodra George Minne het juiste besef heeft van wat hij als beeldhouwer moet
worden; zoodra hij van sentiment of objectief realisme afziet om te rijzen tot
synthetische vormgeving, ziet hij, en het spreekt van zelf, tevens af van
gelaatsuitdrukking. De plasticus heeft nu eenmaal niets te maken met zieligheid,
waar het monument, architectonisch bestanddeel, zelfs heel goed kan buiten de ziel.
Het is dan ook een kenmerk van het beeldhouwwerk, van waar het onmiddellijk op
de aanvangsperiode van George Minne volgt, tot bij het beeldhouwwerk dat met
moedwilligheid het realistische tijdvak opent, dat het masker zijner gestalte alle
expressie verliest; dit masker wordt voortaan aangegeven naar een vast, een
vooropgezet kanoon. Hoe het beeld aan houding en gebaar weze, welke beteekenis
eraan worde toegedacht, het gelaat ervan, de vlakverdeeling van gansch den kop
blijven, op zeer zeldzame uitzonderingen na, onveranderd, onveranderbaar. Deze
regel, deze norma, in stijve onuitdrukkelijkheid, zijn George Minne's werk, en het
teeken van zijne monumen-
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taliteit. Onuitdrukkelijkheid? In dat afgetrokken-onaantastelijke heeft men het blijk
willen zien van Minne's diepere mystische wezen. De waarheid van dergelijke
voorstelling durf ik te betwijfelen. Zeker is de mystische uitwerking van sommig
beeldhouwwerk, ook wellicht buiten den wil om van Minne-zelf, onbetwistbaar: er
gaat eene aantrekkingskracht van uit die vol geheimen is. Ik aarzel echter niet, ze bij
uitsluiting toe te schrijven aan alleen het gebaar, dat bij geen beeldhouwer van grooter
beteekenis is dan bij George Minne, zóó dat het, heel even verplaatst, het evenwicht
niet alleen, maar gansch den inhoud van de gestalte wijzigt. Daarentegen kon het
gelaat van de meeste beelden geheel worden vervlakt of weggehakt, zonder dat de
algemeen gevoelsaanduiding van het beeld maar eenigszins zou verminderen.
Met de teekeningen gaat het juist andersom. Niet dat ik hiervan de waarde aan
gebaar, aan lichaamsbeweging, aan drastische gedaante maar eenigszins verminderen
wil. Doch, het is onbetwistbaar dat wat wij hier, gemakshalve, gevoel of ziel noemen,
ditmaal vooral in de trekken van het aangezicht wordt neêrgelegd. Monumenteel
beeldhouwer, houdt George Minne niet zelden op, een psycholoog te zijn: hoe
volmaakter zijne synthetische uitbeelding, hoe geringer de gemoedsuitbeelding; de
synthetische sublimisatie is, het kan haast niet anders, steriliseerend, en men heeft
eene lange en soms moeilijke geestesbewerking te verrichten, liefst gestaafd op
practische ervaring, om uit Minne's plastische algebra terug te keeren tot de emotie,
die er den oorspronkelijken grondslag van uitmaakt.
De innerlijke beteekenis van het teekenwerk, tot bij de uiterste doordringendheid
en op het pijnlijke, neen: pijnigende af analystisch, laat zich daarentegen bij eenige
oefening, onmiddellijk, in elk geval hoofdzakelijk, van het aangezicht aflezen. Ik
weet het wel, ook waar hij ze teekent, zijn de gelaten van George Minne's afbeeldingen
onderling weinig verschillend; zij zijn onder te brengen in een klein getal groepen;
zij behooren tot een gering stel types, en steeds dezelfde. Wie trouwens in de
omgeving van den meester, vooral op een gegeven tijd van zijn leven, meer of min
intiem heeft omgegaan, weet waar hij deze, weinig hiëratische, types vandaan heeft.
Zij zijn immers alles behalve abstract (waarin zij juist van het, hierboven omschreven,
plastische type verschillen). Zij zijn ook geene vooropgezette, geene
zorgvuldig-gekozene maskers van leed of hartstocht, moederliefde of Godsbelijdenis,
gelijk men die vinden zou bij een zuiver symbolist. Maar zij danken ook hunne
uitwerking niet aan impressionistische uitzonderlijkheid of aan expressionistische
aandikking. Zij zijn, kan men zeggen, zoogoed als diep-doorpeilde portretten, zij het
met al de, tot het uiterste geschakeerde, teekenen van het innerlijke leven, met de
vervormingen dat het medebrengen kan, zooals het zich trou-
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wens nogal alledaags openbaart. Men kan niet zeggen dat George Minnein zijne
teekeningen naar uitzonderlijkheid streeft. Doch, geholpen door den zwaai des
lichaams of de stipte gedrongenheid eener beweging, zijn deze gelaten zoogoed als
altijd in hunne expressie verrassend juist. Hoe meer verstard het aangezicht zijner
geboetseerde beelden, dat onwezenlijk aandoet, des te rijker aan uitdrukking het
aangezicht zijner geteekende figuren. Zelfde oogen telkens, eenzelfde neus, dezelfde
mond weliswaar; maar aldoor kijken, snuiven, ademen zij anders. Het is dat eene
ziel, een jagen of berusten des gemoeds, de wrok van een drift of de frissche
bewogenheid van eene liefde; er is dat het geheime, het liefst-geheimgehoudene, het
ingetogene en zelfs het geniepige, het schuchterige en het haast-onbewuste zoowel
als het brutale en egoïstische van eene diepere levenservaring die zich uiten moet of
zich wreken wil, dit gelaat bijna onnaspeurbaar en nochtans zoo klaarblijkend wijzigen
komen; er is wat de kunstenaar weet van eigen wijsheid of op het spoor wil volgen
bij anderen; er is wat hij lijdt en wat hij raadt, dat hij openbaart met de voor hem
meest-natuurlijke middelen.
En aldus wordt hij, in de wezenstrekken die hij teekent, buitengewoon uitdrukkelijk.
Hetgeen echter niet zeggen wil dat hij zeer gemakkelijk is om te begrijpen.
Want, wordt men aan zich-zelf gewaar dat de teekenaar met eene stiptheid, die
alle toeval uitsluit, weêrgeeft wat hij bedoelt, daarom is diebedoeling nog niet altijd
duidelijk. Zijn deze teekeningen goed leesbaar, hun inhoud is niet steeds volkomen
bevattelijk. Het is niet dat George Minne zich het teekenen van raadselen oplegt; dat
het te behandelen voorwerp op zich-zelf geheimzinnig zou wezen; dat hij zich, tot
voorstelling, onderwerpen kiest die uit eigen aard mysteriën zijn. Wel integendeel.
Ik zei reeds dat zij doorgaans onmiddellijk aanspreken; iedereen zal ze onmiddellijk
erkennen; zij hebben den titel niet noodig die er de beteekenis van aangeeft. Minne
trouwens verafschuwt de uiterlijkheid van verwikkelende bijkomstigheden; elke
bijzonderheid die kan verontrusten of zelfs maar de aandacht afleiden vermijdt hij;
het figuur of de groep, volledig op hen-zelf, worden weêrgegeven in hun naaktsten
eenvoud. Doch die eenvoud is meestal van een buitengewonen rijkdom, en die rijkdom
is meestal vol verborgenheden. Het is, dat George Minne zich niet tevreden stelt met
de objectieve voordracht, met de uiterlijke verschijning van wat hij teekenen wil.
Hij weet aan zich-zelf, aan de eigen buitengewone verwikkeling, wat een mensch
bewust en onbewust inhoudt, in zich draagt, openbaart maar ook verbergt. Dát weêr
te geven is zijne eerste bedoeling. Doch, zij is hem niet voldoende. Wat George
Minne teekent, leeft hij meê. Ik bedoel dat hij zijn voorwerp belaadt met al de eigen
ervaring, al de eigen gevoelens en gedachten, inzichten en verzuchtingen. Blijft zijne
uitdruk-
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king klassiek van soberheid, zij is vol van weieens troebele aandoeningen. Minne is
geen mensch die tot algeheele, gulle en naïeve overgave in staat is; hij is niet bekwaam
tot het bevrijdend-schoone cynisme der openbare biecht. Doch als elk kunstenaar
van lyrischen aanleg, - en dat is hij in zijn teeken werk volkomen en opvallend, kent hij den drang, lijdt hij den nood der mededeeling. Het maakt de ingewikkeldheid
uit van zijne voorstellingen, die enkelen misschien dubbelzinnigheid zullen noemen.
Hoe dieper men in eene teekening van George Minne doordringt, des te meer men
erin ontdekt, terwijl men tevens gewaar wordt hoeveel meer nog zij aan
onnaspeurbaars in zich draagt. Zooals zij aanvankelijk aantrekt door hare nobele
omschrijving, door hare duidelijke voordracht, pijnigt zij weldra door al het leed,
misschien door al de vreugde, en weieens door al de geniepigheid die ze klaarblijkelijk
verbergt. Klaarblijkelijk verbergen, geheimzinnig openbaren, niet alleen wat de
voorstelling in zich heeft, maar wat de kunstenaar er van zich-zelf onontkomelijk
aan toevoegt: het is, in hoofdzaak, de beteekenis van den teekenaar George Minne,
en de bepaling van zijne gron-deloos-rijke waarde.
***
Ik zei dat George Minne zich ontegensprekelijk voordoet als een lyricus. Het blijkt
niet alleen uit de behandeling van zijne onderwerpen, maar nog duidelijker wellicht
uit de schaarschte der behandelde motieven.
Hoe meer een lyrisch dichter aan zuiverheid wint, hoe hooger hij in algemeene
menschelijkheid opklimt, des te geringer wordt het aantal bronnen van zijne inspiratie.
Zonder het eigen gevoel en de individuëele uitdrukking ervan op te geven - hoe zou
hij dit wel kunnen? -, loutert hij zich van egocentrische gewaarwordingetjes die het
belang van zijn werk verminderen, hoe ze ook eene tijdelijke belangstelling kunnen
prikkelen en vermeerderen, om te stijgen tot de universeelen affecten die de zuilen
zijn waarop rust de eeuwige poëzie.
George Minne handelt niet anders, en zou niet anders kunnen handelen. Hij vertelt
niet; hij heeft afschuw voor de anecdoot; hij drijft zijne minste aandoeningen op tot
breede humaniteit; hetgeen wil zeggen dat hij die aandoeningen met algemeene
humaniteit zal drenken,
Dat hij zich ook als beeldhouwer met een minimum van, laat ons zeggen,
onderwerpen inliet, niet om hun inhoud aan gevoel uit te putten, maar om ze op te
voeren tot hun maximum aan plastische intensiteit: men weet het. Men kent de reeks
der wijd-beenende gestalten; die der geknielde figuren; die der vrouwelijke en
mannelijke verrijzenissen; en dat op weinig na heel George Minne's
beeldhouwkundige productie in ééne van deze reeksen is onder te brengen. Wijkt hij
daarvan af, dan is het tot uitvoeren van eene bestelling of voldoen aan een zeldzamen
gril.
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Wanneer nu de beeldhouwer bij uitsluitendheid een teekenaar zal worden, volgt hij
eenzelfden tucht. Sedert 1914 telt men zijne teekeningen bij honderden. Veel minder
dan zijne beeldhouwwerken gelijken zij op elkander, hetgeen men zeer goed begrijpen
zal als men bedenkt dat het hier niet meer gaat om het bestreven van de plastische
sublimisatie, maar wel om het uitdrukken, in al zijne schakeeringen, uit elken
mogelijken belichtingshoek des geestes, met al de aandriften van een zich steeds
aanvullend gemoedsleven; - waar het gaat, zeg ik, om het uitdrukken van een
onuitputtelijk gevoel. George Minne geeft een meer intellectuëel, een streng geestelijk
leven op voor een nieuw, een haast louter emotioneel bestaan: het kan niet anders of
zijn werk wint aldus aan eene zich steeds omwentelende verscheidenheid. Die
verscheidenheid is echter weêr tot een klein getal groepen te herleiden, die op hunne
beurt eene eenheid worden in het teeken, uitsluitend, van de Liefde.
Dit Liefde-gevoel, ik dien erop aan te dringen, is weêr unilateraal uitgedrukt. En
dit heeft, in de evolutie van George Minne, eene beteekenis die ik hier heb aan te
stippen.
- Het gemoed van dezen kunstenaar is steeds met Godsvrucht gedrenkt geweest.
Ik wees op den aard zijner sensualiteit in den aanvang van zijne loopbaan, zooals zij
zich in zijn werk als eene verzadigdheid openbaarde. In zijn kunst is George Minne
nooit frisch-zinnelijk geweest: hij vertoont er de lichamelijke loomheid in, die reeds
een mysticisme is. Dat mysticisme vindt men nog eenigszins terug in zijn
meest-afgetrokken arbeid als beeldhouwer: in dien arbeid bestaat echter eene
geestelijke spanning, die er den inhoud van redt. De geestelijke ascesis hoedt voor
ziekelijkheid. Die tucht was echter slechts een teugel voor, geenszins de dood van
weinig-dogmatische, maar des te innigere vroomheid. De oorlog nu kwam George
Minne vullen met een pessimisme dat zijn evenwicht zocht in de aanvoeling van het
Godswezen. Verbreking van tijdelijke liefde zoekt de lasschende kracht van eeuwige
liefde: ik zal niet zeggen dat Minne dit als eene bewuste werkelijkheid heeft gevoeld,
want met abstracte ideeën houdt hij zich niet bezig en de bedwelming der afgetrokken
gedachte is hem vreemd; doch het feit dat hij de oude wereldorde waarin hij, bijna
een vijftiger, had geleefd, verschrompeld zag tot zijn gezin en het paar vrienden die
met hem waren gevlucht en die woonden in zijne onmiddellijke nabijheid; het feit
daarnaast dat eene zijner dochters in Engeland trouwde en moeder werd, verdichtte
in hem, ik herhaal: onwillekeurig allicht, het Liefde-gevoel en verplaatste het in de
sfeer der Goddelijke genade. En deze nieuwe gemoedsspanning, die ik niet dan zeer
schematisch aangeven kan, zal voortaan aard en gedaante van Minne's werk bepalen.
Hij teekent voortaan de Liefde, en als een stijgende loutering. Hij ziet
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en mint de vrouw; doch weldra in de zelfverzaking der Moeder-liefde. De
Moeder-liefde leidt hem tot de verheerlijking der Moeder-maagd die God droeg. En
het maakt de eerste groep uit van het werk, dat hij voor het grootste deel in Wales
teekende.
Weldra zal de Gods-idee hem bezitten, weêr in het teeken der Liefde: het is de tijd
dat hij telkens weêr Avondmaal en Kruisdraging behandelt.
Daarna eindelijk de periode, voorloopig de laatste, waarin hij Moeder en
Gods-mensch vereenigt: de Piëta voert hem terug tot de uiterst-men-schelijke ellende
en verhevenheid.
Ik onthoud mij hier liefst van ontheiligende woorden, van het verschaalde lyrisme
dat naar den droesem smaakt van vervalschten wijn. Doch, het kan niet verzwegen:
hoe dit werk der tien laatste jaren van George Minne's leven veel meer is dan de
dagelijksche bezigheid van een groot artiest; - immers de trage en gestadige, de
koppige en gepassioneerde uitputting van het meest-gevreesde, van het schoonste
bezit, van een zieleleven dat zich verrijkt door zich te verarmen. Zijn gegeven, dat
zich-zelf opdringt, hij zal het doorproeven en doorwroeten, het koozen en martelen,
het van buiten uit koel beschouwen, het binnen-in tot bij de geheimste roerselen
doorleven. Hij die van zijn onderwerp als behekst is, zooals alleen de genade beheksen
kan, hij beheerscht het nochtans als ware hij er zelf de volstrekte, afgetrokkene,
eigenmachtige schepper van.
En zoo rijst uit hem de Maagd, die de Moeder-maagd zal wezen. Hij volgt haar
van vóór hare huwbaarheid, in hare onschuld zonder kennis, in de graciliteit van hare
pril-harde leden, daar ze speelt of zich rekkend baadt; hij ziet ze in de schroomvolle
angsten der vóórvoelende moederschap, in al de weelde van de extase des oogenbliks;
zij lijdt in haar lijf de voorbaat van haar baren: zij baart in de verbazing van den
ongevoelden smart, terwijl de geboorte geschiedt in al de mystisch-cosmische
bediedenis van een hoogere maar concrete symboliek; van haar kind is ze lachend
zusje en zorgvolle moeder; het is God en Mensch: ze doorleeft den eerbied en de
armoede van het voorgevoel dat haar aan Zijne passie deelachtig maakt.
Het voorgevoel zal worden werkelijkheid: misschien heeft ze twijfel gekend om
dien God die wilde sterven als een mensch, als een misdadiger, als een schadelijk
dier dat men slacht. Maar zij blijft eene moeder: Hij ligt in haren schoot, en het zou
hare uiterste weelde wezen, indien zij in het wegen van Zijn dood lichaam de dracht
niet voelde van heel de wereld, van de toekomst der tijden, van de zwaarte die alleen
Gode kan zijn. Aldus bereidt ze in haar-zelf de vrome schamelheid die rijpt in haar
tot uitstralende klaarte. Zij durft zich nauwelijks te voeden met de hemelsche
vervoering, nochtans hare eenigste zekerheid. Het is hare onbegrijpelijkste
nederigheid, dat ze kent haar eindelijke apotheose, hare beslissende
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assumptie, met de aanbiddende neêrslachtigheid, niet meer te zullen dienen.
Intusschen is de tijd vervuld geweest van het Offer: Christus heeft Zich-zelf, ten
voorbeeld en ter leering, gegeten en gedronken; Hij, de geniepig-lachende en de
schrikkelijk-bestraffende, de droevig-ernstige en de dóorstarend-goddelijke. De
Liefde heeft zich aan haar-zelf verteerd. Zij is, vlam, boven de rooken uitgerezen,
en zij is niets meer dan licht, en zij is de trilling van het Eeuwige Licht....
- Maar ik verval in het beschrijven dat ik me-zelf heb ontzegd, beducht voor pathos.
Waar juist in geen enkele vertooning van het honderdvoudig verschijnen nooit de
minste pathos is te bespeuren. Bij eerbied voor het onderwerp: eerbied voor de
schroomvolle ervaring, de dagelijksche ervaring, die is als eene dagelijksche genade,
ongewild, onbedacht, eene openbaring die van-zelf hare uiting vindt.
Hetgeen de hoogte bewijst, die de teekenaar George Minne bereikt heeft.
Is hij aan zijn einde? Beteekent deze sublieme klaarte der Liefdesvertolking den
paal dien men nimmer voorbij schrijdt? - Ik heb erop gewezen hoe de zucht naar
beperking, hoe de geestelijke tucht van George Minne juist een teeken is van
weergaloozen overvloed. Hij wil zich niet vergooien: daarom blijkt hij rijker en rijker
te zijn. Op een leeftijd dat de meesten, uitgeput, nog slechts vermogen zich te herhalen,
vernieuwt hij zich steeds, neen: opent hij steeds eene nieuwe schatkamer.
Wij weten niet, wij die ons moeilijk nog hoogers voorstellen, wat George Minne
ons morgen bieden zal. Maar weest gerust: wij kunnen vertrouwen hebben.
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De architecten A. en G. Perret,
door Marie Dormoy.
DE architecten A. en G. Perret, wier namen door den bouw van het fraaie Théâtre
des Champs Elysées, te Parijs algemeen bekend geworden zijn, kunnen op dit
oogenblik beschouwd worden als de pioniers van de hedendaagsche richting in de
Fransche architectuur. Zij hebben het allereerst het gewapend beton gebezigd en de
techniek ervan bepaald. Dank zij hen, neemt het gebruik van dit materiaal - waarvan
men een vernieuwing der architectuur moet verwachten - elken dag in omvang toe.
Maar hoe modern zij ook mogen zijn, toch zijn A. en G. Perret de traditie getrouw
gebleven. Juist door hun uitgebreide studies van het verleden zijn zij tot erkenning
gekomen van zekere eeuwige wetten, waarvan afwijking moet leiden tot verval in
het ongerijmde en het onsamenhangende; hebben zij geleerd, dat het ware modernisme
slechts kan bestaan in het eerbiedigen van, en een zich onderwerpen aan deze wetten,
echter met volkomen vrijheid tot iedere uiterlijke verandering.
Als zoons en kleinzoons van bouwkundigen, werden A. en G. Perret reeds
vroegtijdig in alle technische geheimen ingewijd. Hun eerste meester was
Viollet-le-Duc, die hun het wonder der Middeleeuwen openbaarde. Met groot succes
doorliepen zij als leerlingen van Guadet de ‘Ecole des Beaux Arts’. Vervolgens
vormden zij zichzelf, zoowel op de werken van hun vader, als op groote reizen, waar
zij het Parthenon, de Aya Sophia, Paestum en alle groote bouwwerken uit het verleden
leerden kennen.
Ze kwamen tot de overtuiging, dat de nieuwe architectuur vanzelf ontstaan zou
uit de verwezenlijking van nieuw gestelde voorwaarden, uit te voeren volgens wetten,
die eeuwig geldig blijven.
Na de doelmatigheid van het gewapend beton bij tal van kunstwerken te hebben
opgemerkt, gebruikten zij dit het eerst als hulpmiddel bij een boog van groote
spanwijdte, waar steen wellicht ondoelmatig zou zijn geweest. Nadat deze eerste
proefneming zeer bevredigende resultaten had opgeleverd, bouwden zij een groote
etage-woning (25bis Rue Franklin) en zij voorzagen toen, dat dit nieuwe materiaal
ons een nieuwe architectuur zou schenken, omdat de vorm niet de materie aan zich
dienstbaar maakt, maar uit de materie ontstaat.
De werken, die onder A. en G. Perret reeds tot stand kwamen, zijn talrijk. Wij
zullen er slechts drie nader beschouwen, de meest karakteristieke, die het kenmerk
dragen van een nieuwe opvatting en een nieuwe uitvoering. Het zijn: de garage van
de Rue de Ponthieu, het Théâtre des Champs Elysées en de kerk van Raincy.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

302
De garage van de Rue de Ponthieu, die zoowel van binnen als van buiten, geheel uit
gewapend beton is opgetrokken, en die in 1905/06 is gebouwd, kondigt al door de
techniek van haar bouw het Théâtre des Champs Elysées aan. In het gebezigde plan
is op voortreffelijke wijze partij getrokken van het gekozen terrein. Het bestaat uit
een groote ruimte met zijnissen, verdeeld in verschillende verdiepingen. In deze
ruimte bewegen zich, ‘ponts roulants’, die dienen om de automobielen naar iedere
verdieping te distribueeren. Op de onderste verdieping zijn de boxen schuin naar den
uitgang geplaatst - zooals loges in een theater naar het tooneel zijn gericht - en deze
inrichting vergemakkelijkt in hooge mate het in- en uitgaan der wagens.
De middenhall, geaccentueerd door roosvensters van ijzer en glas, wordt, in den
geheel onversierden voorgevel aan de straatzijde afgesloten door een groot
ingangsportaal.
Alleen door de verhoudingen wordt hier een groot effect bereikt. Het afronden
van de stijlen in den voorgevel is de eenige luxe, het eenig effectbejag, dat A. en G.
Perret zich bij dezen bouw hebben veroorloofd. Ze hebben in de allereerste plaats
een practisch vraagstuk willen oplossen, waarbij zij zoowel de voorschriften van hun
programma als die der aesthetica volgden.
Deze garage, waaraan door velen geen aandacht wordt geschonken, is toch van
zeer groote beteekenis in het geheele werk der Perrets, daar zij de kiem der latere
bouwwerken in zich draagt. Van dit oogenblik af zijn de architecten de techniek van
het nieuwe materiaal volkomen meester, en voortaan is hun leus: Construeer het
geraamte en vul de openingen met wat ge wilt,
In 1911/12 wenschte een vereeniging van aandeelhouders Parijs een muziek-theater
te geven, dat, zooals die van München en Bayreuth, werkelijk voor dit doel geschikt
zou zijn. Talrijke plannen werden voorgelegd, en dat van de Perrets werd aangenomen,
omdat de prijs belangrijk lager was, dan die der anderen.
Dit bouwwerk moest verrijzen in de buurt van de Seine, op een kleigrond beneden
het peil van het water, onderhevig aan de niveauveranderingen van de rivier. Het
onderste deel van het groote tooneel staat twee Meter in het water en de gewone
jaarlijksche was zou gemakkelijk de onderaardsche gewelven 1 tot 5 Meter kunnen
overstroomen. De fundeeringen moesten dus zoodanig ontworpen worden, dat men
op een weinig vasten bodem reusachtige zwaarten zou kunnen doen rusten, terwijl
tevens de waterdichtheid van het gebouw verzekerd moest zijn. Het gewapend beton
lag voor de hand.
De onderbouw van het gebouw lijkt op een reusachtig schip, waarvan de bodem
een waterdichte kiel vormt en waarvan de wanden water-
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dichte verticale schotten zijn, die tot het peil van den bodem opstijgen, dus 7 Meter
boven het laagste gewelf. Dit schip bestaat uit een geraamte van groote
vakwerkliggers, zonder diagonalen, waarop de vloer der eerste verdieping rust, die
als het ware de brug van het schip vormt.
Vier pylonen, elk bestaande uit vier pijlers, verheffen zich uit dit geraamte en
terwijl zij op iedere verdieping de vloeren en de balcons schragen, zijn zij aan hun
top, op 25 M. hoogte van den grond, door twee bogen met een spanwijdte van 28,5
M. en een hoogte van 4 M. verbonden. Deze beide bogen, ieder bestaande uit twee
betonnen bogen van 0,44 M. breedte, 1 M. dikte in den top en 1,25 bij de geboorte,
liggen 14 M. van elkaar verwijderd en dragen de bovenste twee vloeren van het
gebouw, waarvan de afmetingen 36 bij 36 M. bedragen. De eerste dient als vloer
voor de repetitiezaal; daaraan hangt het plafond van de groote zaal. De bovenste
vloer is een terras, bestemd voor een zeer talrijk publiek. De balcons van de groote
theaterzaal worden gedragen door een betonconstructie, waarop de treden rusten.
Het gewicht van deze balcons vindt geen tegenwicht door constructies aan de
buitenzijde van de zaal. De kunstgreep hier toegepast bestaat daarin, dat de bovenzijde
van deze balconconstructie is opgehangen aan den vloer van de hooger liggende
gang, terwijl de onderzijde steunt op den vloer van de gang, die gelijk ligt met den
laagsten trap van het balcon, hetgeen mogelijk is, daar deze gangvloeren door hun
vorm als stijve liggers werken.
Het tooneel, 18 M. diep, 31 M. breed en 38 M. hoog, vormt een enorm bassin,
waarin het geheele organisme der machinerie is ondergebracht en waarvan de bodem
door een waterdichte betonconstructie wordt gevormd, van dezelfde soort als in het
geheele gebouw toegepast.
Behalve de groote muziekzaal, bevat het gebouw nog een tooneelzaal, die boven
de overdekte zuilengang van de vestibule is aangebracht, en voorts nog een
schilderijenzaal, die zich boven den foyer van het kleine theater bevindt. Beide hebben
directe verbinding met de straat. Verder vindt men er liften en de noodzakelijke
ruimten voor de administratie en voor de artisten.
Ook zijn A. en G. Perret, rekening houdend met de wenschen der stichters, er in
geslaagd nieuwe vormen te vinden voor de aankleeding, de inrichting en het uiterlijk
aanzien, vormen, die hun ontstaan danken aan een gelukkige combinatie van Engelsch
comfort, Duitsche techniek en Franschen smaak.
Waar het theater een luxe-gebouw is en het gewapend beton nog tien jaar geleden
werd beschouwd als armelijk materiaal, hebben A. en G. Perret den gevel van hun
gebouw met marmeren platen bedekt. Deze vormen slechts een dunne, sobere
opperhuid, zonder gewildheden en waardoorheen de eigenlijke bouw duidelijk
zichtbaar blijft. Bij de inwendige in-
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richting van het theater heeft men zich door dezelfde overwegingen laten leiden als
bij het uitwendige: logica, eenvoud, waarheid. Het minste detail heeft zijn reden van
bestaan en derhalve wordt het duidelijk, d a t g e e n e n k e l d e e l v a n h e t
gebouw alleen tot versiering mag dienen.
De pijlers van het constructie-geraamte, die regelrecht uit den bodem opstijgen
en tot aan het dak reiken, vertoonen noch voetstuk, noch kapiteel. Op iedere verdieping
toont een lichte uitholling van den vloer, dat zij uit de daaronder gelegen verdieping
zijn opgegroeid. Aan het plafond vormt een profileering de verbinding tusschen pijler
en balken, hetgeen het karakter van ‘vakwerk’ scherp doet uitkomen. De muren,
zoowel als het plafond, zijn afgewerkt met een pleisterlaag, die de kleur en het
korrelige heeft van natuursteen.
Inplaats van den gebruikelijken hoefijzervorm, heeft de zaal een zuiveren
cirkelvorm van 26.5 M. diameter, zonder eenige onderbreking, terwijl de versiering
zich geheel bij de constructie aansluit.
‘C'est un écrin pour les jolies femmes’, antwoordden lachend de Perrets, toen men
hen daarmede gelukwenschte en deze definitie is zeer juist. Niets stoort den blik,
niets leidt de aandacht af, zich beurtelings richtend op de acteurs en op de
toeschouwers. De balcons zijn slechts door een band van grijs marmer geaccentueerd,
hetzelfde marmer, waarmede de gevel bekleed is, terwijl de ‘loges d'avant-scéne’
zijn weggelaten.
Ook is het interessant eens nader vorm en indeeling van amphitheater en
gaanderijen, welke een onderwerp van langdurige studie hebben uitgemaakt en welke
zoo zijn aangebracht, dat alle aanwezigen ten volle van het schouwspel kunnen
genieten, te beschouwen. Het parterre is komvormig en loopt aan de randen eenigszins
op. De balcons loopen af naar het tooneel. Wanneer men de doorsnede van het theater
bekijkt, krijgt men den indruk, dat een lichte deining dit groote schip opheft, doch
deze golving is voorgeschreven en gewild.
Om de bestemming van het gebouw duidelijk te doen uitkomen, hebben A. en G.
Perret een beroep gedaan op Antoine Bourdelle voor het beeldhouwwerk, terwijl
Maurice Denis, Roussel, Vuillard en Jacqueline Marval de schilderingen verzorgden.
Een andere groote, nieuwe vinding was de indirecte belichting, die hier voor den
eersten keer werd toegepast. Geen enkel licht is zichtbaar en toch is alles verlicht.
In het groote theater is de hoofdkroon vervangen door een menigte lampen, die
getemperd worden door een enorm kristallen schild, dat in het midden van het plafond
is aangebracht: in het kleine theater kaatst de zoldering zelf het licht terug. In loges
en balcons zijn de lampen verborgen achter de ribben, die het vooruitspringend
muurwerk van de bovenverdieping schoren. De vestibule, de gangen en zijgangen
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ontvangen hun licht uit groote glazen schalen. Vermelden we ten slotte nog, dat in
het theater plaats is ingeruimd voor een bar, een rookzaal, een damessalon en breede,
ruime vestiaires. Geheel afgescheiden van het overige gedeelte van het gebouw, ter
weerszijden van het tooneel, zijn twee brandtrappen aangebracht, zoodat een
brandweerman van de onderste verdieping naar het dak kan klimmen, zonder van
iemand of wat ook last te ondervinden. In de achter het tooneel gelegen gebouwen
bevinden zich de vertrekken voor den dienst en de kleedkamers, door een aparte
gang met de straat verbonden, Deze kunnen 400 personen bevatten, terwijl alle loges
voorzien zijn van waschtafels en sommige zelfs een salon en een badkamer bezitten.
Welke vooruitgang is niet bij dit theater bereikt, zelfs als men het vergelijkt met
de Opera, waar toch waarlijk geld noch ruimte gespaard is.
De hoofddenkbeelden, die tot het ontwerp en den bouw van het Théâtre des Champs
Elysées hebben geleid, vindt men in de kerk van Raincy terug.
Deze kerk hebben A. en G. Perret ontworpen als een kruisheuvel, waarbij de toren
het kruis vormt, terwijl de kerk, als het ware, de vromen, die rondom bidden,
symboliseert. Het gevolgde plan baseert zich op de vroegste basilieken. Het is een
groote rechthoek van 20 bij 56 M., waarvan de gedrukte gewelven met 10 M,
spanwijdte, 3 c.M. aan den top en 5 c.M. aan de zijden, gedragen worden door
vrijstaande pijlers, wier hoogte 23 maal de diameter bedraagt, terwijl, met den steen
inbegrepen, de verhouding is van 1 tot 7 of van 1 tot 10. Er zijn geen muren van
metselwerk. De afscheidingen bestaan uit een netwerk van beton, samengesteld uit
gegoten stukken, die geometrische figuren vormen, welke eindeloos afgewisseld
kunnen worden. Dit netwerk is aan de pijlers bevestigd en omvat deze tegelijkertijd.
De openingen worden gevuld door fraai gekleurde vensters.
Het is dus volstrekt geen sombere kerk, waarin het den geloovigen onmogelijk is
hun gebedenboek te lezen, maar een lichtende tempel, waar licht en lucht vrijelijk
instroomen en die, evenals de Sainte Chapelle te Parijs en de Bovenkerk van Assisi,
de gelukzalige eeuwigheid verzinnebeeldt.
De ramen zijn, zoowel wat teekening als kleur betreft, het werk der Perrets,
uitgezonderd eenige glasschilderingen van Maurice Denis. Het achtergedeelte der
kerk is diep blauw, teneinde het koor geheimzinniger te maken en het goud van altaar
en kerkelijke ornamenten meer te doen uitkomen. De traveeën hebben ieder een eigen
kleur, vastgesteld volgens een bepaald plan, waar de glasschilderingen van Maurice
Denis zich bij aanpassen.
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Ditzelfde motief van een netwerk, waaruit de afscheidingen bestaan wordt ook
gebruikt voor de galerij, het spreekgestoelte, de communietafel, het koor, de leuningen
van de trappen en van de gaanderijen van het orgel. Een dergelijk motief, waarmede
ook het gewelf is versierd, bevordert de acoustiek en vormt een groot kruis, dat boven
de kerkgangers ligt uitgespreid.
De 45 M. hooge toren is ook geheel opengewerkt en opgebouwd uit groote, in
elkaar grijpende cementen schachten. Het geheel onversierde voorportaal wordt
alleen verlevendigd door een bas-relief van Bourdelle, de graflegging voorstellend,
dat in de bekroning is aangebracht.
De architecten werden, toen zij deze kerk bouwden, geleid door de strengste
zuinigheid. Zij hebben het gewoonste materiaal gebruikt en het eenvoudigste plan
gevolgd. Als deze kerk ons ontroert, als wij bij aanschouwing voelen, dat wij
tegenover een waarlijk machtig werk staan, dan spruit dit voort uit de schoonheid
van haar harmonische proporties. Zij verheft zich in een plechtig en sterk rythme,
waarvan slechts de groote meesters het geheim bezitten.
Behalve deze drie typeerende monumenten, hebben de Perrets nog tal van werken
tot stand gebracht: de werkplaatsen van het huis Elders, de dokken van Casablanca,
groote winkelhuizen, het monument Jamot op het kerkhof Montparnasse, fabrieken
en handelshuizen in het Noorden van Frankrijk. Telkens lossen zij met onvermoeibare
werkzaamheid de steeds wisselende problemen op. Het tegenwoordige, het werkelijke
leven vraagt al hun aandacht. In het nieuwe tijdperk, dat zich voor de architectuur
opent, zijn zij de eersten, die steunend op de groote voorbeelden van het verleden,
in de voorhoede staan. Maar al zijn zij van een merkwaardige vruchtbaarheid en
vindingrijkheid, toch dragen al hunne werken een gemeenschappelijk karakter,
hetgeen te verklaren is, omdat al deze werken voortvloeien uit een abstracte
geometrische kunst, die alle andere kunsten bevat - want, zooals de muziek de
moederkunst der klanken is, zoo is de bouwkunst de moederkunst der vormen - van
een kunst binnen het bereik van den mensch, doch waarin hij zelf niet te bespeuren
is.
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Laatste groet.
Door Annie Salomons.
Is dit het eind van al het leed,
Van al die donkre worstelingen,
Dat we eindlijk aan een lichte kreek
Een stillen avond zwijgend gingen,
Met zachte stappen, plechtig-bleek
Van bloeiende herinneringen?
Ik weet niet, wat het leven is,
En welke wil ons hier doet zwerven,
Om na veel zorg en droefenis
Als bange kindren te gaan sterven....
En liefde bleek te vaak een waan
Van rooden mond en lachende oogen
En dan weer uit elkander gaan,
Om nog in ‘tot den dood’ te gelooven.
Wie ouder wordt, wordt stroef en stil
En vreest rumoer van sterkë eeden;
Hij weet, hoe, zonder onzen wil,
Het schoonste ontbloeit of raakt vertreden....
Maar dat je tóch gekomen bent,
Na ons vertwijfeld, hátend scheiden,
En nogeens starre wijsheid schendt,
Om eens nog hart aan hart te lijden, Dat maakt aan alle wrok een end
En groeit tot droevig-zoet verblijden.
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Houtsnijwerk van Bali,
door W.F. Stutterheim.
DE tijd is gelukkig voorbij, dat men de producten van houtsnijkunst van dit kleine
eiland in den archipel slechts met een bijzondere aanbeveling en zelfs
verontschuldiging aan het publiek kon aanbieden. Gelukkig?
Misschien. Want toen in breeder kringen bekend werd, dat op Bali een cultuur
leefde, die terugging op die der Hindoes van het land van Indus en Ganges, toen men
vernam dat zelfs de oeroude Vedas daar nog heden ten dage zouden worden
gereciteerd, dat er Brahmanen, priesters, eigenaar waren van de sleutels tot zoo vele
tartende geheimen uit den tijd der oudste godsdiensten - toen spitsten de geleerden
hunne ooren en concentreerden de aandacht op het kleine eiland, dit wondereiland.
Een eiland, dat als een levend museum door de lotsbeschikking der goden voor het
nageslacht was bewaard gebleven.
Bij deze geleerde nieuwsgierigheid bleef het een lange poos. Doch druppelsgewijze
drong dan de waarheid door: dat de Vedas dit op Bali slechts in naam waren, dat de
Brahmanen veel, doch lang niet alles onderhielden der oude gebruiken en de geheimen
bleven zonder een oplossing van deze zijde. De belangstelling der geleerden
verflauwde weer, nu gebleken was dat de studie van Bali meer een locale beteekenis
had.
Doch dan kwam plotseling een belangstelling uit een anderen hoek. De
Lombok-oorlog van 1894 bracht schatten aan het licht, die de bewondering van de
gansche wereld gaande maakten; een bewondering die meer den rijkdom der vorsten
dan wel voorloopig de schoonheid der ‘veroverde’ schatten gold. Men had nu eenmaal
meer oog voor de schitterende diamanten op de krisscheden, dan voor het ornament
dat daarin was geciseleerd en dat van heel wat meer cultuurhistorisch belang zou
blijken. Intusschen zou ook Bali, in het begin dezer eeuw bewijzen, dat het niet voor
het naburige eiland behoefde onder te doen. Spoedig kwamen ook andere zaken aan
het licht, minder schitterend en minder blinkend, als beeldhouwwerk, houtsnijwerk
etc. De verzamelaars brachten de voorwerpen als curiosa bijeen, zooals dat te doen
gebruikelijk was, doch bemerkten spoedig dat er achter hunne houten schatten meer
stak dan een gril van een primitieven beeldjessnijder. Men ging voelen, dat hier een
zeer bepaalde stijl gevonden werd, die telkens weer andere bekende stijlen in het
geheugen opriep, doch aan geen van dezen volkomen beantwoordde. De schelle,
roode, witte en zwarte kleuren deden denken aan de kunst van den oostelijken archipel,
van Nieuw-Guinea en de Papoeas, terwijl het beloop der lijnen afwisselend naar
voorbeelden uit China zoowel als
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Voor-Indië deed grijpen. Naar mate men tenslotte de voorwerpen niet meer uitsluitend
als rariteiten in stoffige zalen met veel valsch licht en een lijkachtige atmosfeer, op
last van Hoogerhand ethnographische musea genoemd, tentoonstelde, liever gezegd
opeenhoopte, opstapelde, stouwde.. naar mate men elk voorwerp op zich zelf ging
leeren zien en het de ruimte en het licht gaf waarom het vroeg, leerde men ze schatten
en schreed men voort op den goeden weg om te geraken tot een juiste waardeering.
Inmiddels begaven zich bevoorrechte pleizierreizigers, euphemistisch touristen
genoemd, naar het gebenedijde land, waar het volk leefde, dat zulke schoone zaken
kon vervaardigen. Onder hen waren er, die met ernst en kennis aan het koopen sloegen
van oud en nieuw houtsnijwerk, waar zij dit konden bemachtigen. Anderen, en onder
dezen de meesten, gaven zich niet de moeite eerst na te gaan, wat het koopen waard
was en kochten uitsluitend als reissouvenir. Aan zulke wenschen te bevredigen en
daarin een zekere volmaaktheid te bereiken is iets voor den inlander en het duurde
niet lang of men legde zich erop toe dié zaken altijd maar weer te vervaardigen waar
de kooplustige blandas het meeste geld voor betaalden. Zoo ontstond in korten tijd
een industrie van houtsnijwerk en bronzen, die de verzamelingen der particulieren
met meestal waardeloos goed vulde, hunne beurzen leegde en tegelijk een doodend
gif bracht in de levensader van de balische houtsnijkunst. Hetzelfde verschijnsel
overigens als men op het naburige Java kon waarnemen. Daar werd de oude
ontwikkelingsgang van het batikpatroon, die in al zijne deelen natuurlijk en logisch
en van het grootste belang was voor de kennis van volk en cultuur, een ontwikkeling,
die in de grijze historie terugvoert in de eeuwen waarin Centraal-Azië een
handelscentrum tusschen west en oost was,.... daar werd die ontwikkeling plotseling
afgebroken. Want, nadat de invoer van brutale, slechts in schijn erop gelijkende,
doch den versteenden vorm gevende katoentjes, het leven uit de batikkunst gezogen
had, werden de in stukken en brokken geslagen vormen als redelooze knipsels op de
wijze van doode vlinders op theemutsen en tafelkleedjes vastgeprikt.
Of men een fout beging? Neen. Want alles was het redelijk gevolg van een
belangstelling voortkomend uit een cultuur als de westersche, voor die van het oosten:
een belangstelling die doodend is. Het was zoo logisch, dat men in onze bittere
geestesarmoede die in de breede kringen van ons volk nog immer heerscht, de warme
rijkdom van een kunst als die van het oosten als welkome ‘vulling’ aangreep. Daar
toch was de kunst nog niet door de machine vermorzeld. Niettemin, nog altijd zijn
er hoopvol gestemden, die meenen dat uit de liquidatie nog veel, zoo al niet alles
kan gered worden. Ja, men probeert aan de kunstnijverheid van Java nieuw bloed in
te pompen en een nieuwen geest in te blazen. Bij hunne pogingen doen zij echter de
kunst ophouden die van het volk, van een
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volk te zijn en dwingen haar te worden een zuster van die in het westen, een zeer
individueele. Bedriegen wij ons niet (en wij hopen vurig dat wij dit wel doen) dan
zal dit de laatste doodsteek zijn.
Maar verdiepen wij ons niet te zeer in dat wat wás, daar er gelukkig nog genoeg
‘is’. Trouwens, de gang van zaken zal zich van onze bespiegelingen al bitter weinig
aantrekken en alle schoone of minder schoone redeneeringen spoedig met de feiten
achterhalen. Er is nog veel wat niet ten offer gevallen is aan die twee aartsvijanden
van een volkskunst: de fabriek en het welwillend tourisme. Uit den aard der zaak
zullen wij daar moeten zoeken waar voldoende orders aan kunstnijveren, i.c.
houtsnijders worden verschaft om aan dezen het onderhouden van hun kunst mogelijk
te maken en dat is in de poeri zoowel als in de poera. Wel zijn de autonome vorsten
van Bali tot het verleden gaan behooren en hebben de poeris, paleizen, niet meer den
glans van vroeger, doch er is toch nog genoeg geld over voor een goed stuk snijwerk.
En de poeras, de tempels, kunnen voorloopig de snijders nog niet missen. De welvaart
is het land nog niet uit, de goden moeten gediend en het volk geregeerd worden:
ziedaar de meest gunstige factoren voor den bloei van een nationale kunst.
De vader van den tegenwoordigen Poenggawa van Oeboed, (Gianjar), had voor
het vieren van een passar malĕm, een kermis, een gamĕlan noodig. Nog slechts veertig
dagen had men den tijd vóór het feest aanving en nu werden uit alle hoeken en gaten
de houtsnijders gehaald om het stel, waarvan wij de afbeelding geven (naar foto's
van den Oudheidkundigen Dienst in Nederlandsch Indie) te snijden. In veertig dagen
is het geheele stel gereed gekomen en kon het tot tevredenheid van den Poenggawa
ingewijd worden. Over de geaardheid der instrumenten e.d. zullen wij het hier niet
hebben, daar Mr. J. Kunst deze gamĕlan met vakkennis heeft besproken. Maar wel
willen wij een oogenblik de aandacht vragen voor het houtsnijwerk, dat er zich aan
bevindt en tot versiering is aangebracht.
De eerste indruk, dien men ontvangt, is die van rijkdom, een indruk, die nog wordt
versterkt door het verguldsel (mas ingris, goud van engelsche souvereigns) dat er op
is aangebracht. Deze rijkdom is er niet een van motieven, want die herhalen zich bij
voortduring, doch een van motiefvariatie. Absolute symmetrie is schaarsch en wordt
slechts in de voornaamste belijningen gevonden: de kleine versieringselementen
varieeren tot in het oneindige en veroorzaken in de plaats van een doode symmetrie
een levende harmonie. Bezien wij de stukken dan eens nader.
Bij den gĕndĕr tĕloelas, met de twee mythische dieren in het zijveld, zou men op
het eerste gezicht geneigd zijn te veronderstellen dat een verticale deellijn, door het
midden getrokken, het voorgestelde in precies twee identieke helften zou snijden.
Spoedig ziet men echter dat men zich vergist heeft: het rechtsche dier heeft den staart
in een krul omgebogen, den
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achterpoot iets naar voren gebracht, terwijl het linksche den staart over den rug laat
wuiven en den achterpoot in een meer rustende houding heeft. Beziet men de koppen
der beide dieren iets nauwkeuriger dan vindt men daar ook allerlei klein onderscheid,
als de huidplooien boven de oogen, de hoornpunt etc. De grasjes in den rechterhoek
zijn naar buiten, die in den linkerhoek naar binnen omgebogen. Doch ook in de
bloemen en bladeren, die het geheele veld vullen, zien wij telkens weer kleine
afwijkingen, die niet uit ‘versnijden’ te verklaren zijn, doch zeer doelbewust werden
aangebracht.
Intusschen is de vrijheid in zulk een veld zeer groot en de aanleiding tot elkaar
opheffende afwijkingen van een symmetrisch herhalen overvloedig voorhanden.
Anders bij de sierlijsten rondom. Daar zou men een symmetrische herhaling van het
patroon allereerst verwachten, doch ook daar treffen wij variatie aan, in het bijzonder
in den ondersten band. Zulk varieeren bij gelijkheid der versieringselementen nu, is
geenszins iets wat wij uitsluitend op rekening van den balischen snijder mogen
plaatsen, doch een verschijnsel dat zich elders op Bali en, zeer schoon, op Java in
de hindoekunst, alsook in het oude Indië laat vinden. Het is een verschijnsel dat
typeerend is voor een levende, ‘middeleeuwsche’ kunst, een verschijnsel dat wij dan
ook in onze middeleeuwen bij de beste stukken uit de Gothiek weervinden. Dus uit
den tijd vóór dat de verstarrende symmetriseerende adem der Renaissance over onze
gevels gegaan was en deze keurig had verdeeld en ingedeeld naar mathematische
wetten. Het is een van die onmiskenbare teekenen dat een kunst leeft en, wat meer
zegt, uit het eigen bloed gegroeid is: het is de nimmer absoluut gelijke polsslag van
den mensch tegenover het automatisch, tot op decimalen nauwkeurig te berekenen
bonzen en stampen der machine.
Anders wordt het wanneer het geometrisch ornament het veld te versieren krijgt
en binnendringt in deze wereld van leven. Zooiets toont ons de andere zijde van den
gĕndĕr tĕloelas, waar tusschen den bloeienden bloemslinger een groot veld is opgevuld
met een viervoudig gecomponeerd svastikamotief. Dat dit svastika-teeken zeer oud
is en misschien op een ouden zonnecultus zou teruggaan, is bekend genoeg. Minder
algemeen bekend is, dat een daarmede gevormd patroon als wij hier voor ons hebben,
in een lichte variant, reeds in het zoogenaamde Gupta-tijdperk, tusschen de vierde
en zevende eeuw, in Indië voorkwam. Intusschen heeft men vaak gedacht aan een
ontleening aan China, waar eveneens patronen uit dit motief zijn samengesteld, doch,
waar wij weten dat de kunst van Bali op die der Hindoes teruggaat, ligt het voor de
hand eerder aan dezen te denken dan aan de zonen van het Rijk van het Midden.
De tjoring biedt weder een mythisch dier, ditmaal geen leeuw (want dat moesten
de dieren van den gĕndĕr voorstellen), doch een geit. Merkwaardiger zijn echter de
versieringen van den voet. In het midden bevindt
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zich een figuur, waarin iemand, die niet thuis is in de ontwikkeling der
hindoe-javaansche motieven, weinig zou kunnen herkennen. Men ziet zooiets als
een oog, daaronder een neus boven een reeks van zes tanden en daar weer onder
hangt iets wat in de verte lijkt op een tong. Tezamen vormen deze onderdeelen dus
een gelaat en als wij eenmaal zoover zijn kunnen wij met eenige moeite boven het
oog opwaaiende haren of een woeste drieledige kuif herkennen. Intusschen zijn wij
daarmede bij de goede oplossing aangeland, want wat wij hier voor ons hebben is
een zoogenaamde eenoogige kalakop, die op Bali overal, aan tempels zoowel als aan
profane bouwwerken en aan voorwerpen van dagelijksch gebruik, toepassing heeft
gevonden. Links en rechts bevinden zich nog een paar vormlooze dingen, die men
het beste zou kunnen vergelijken met die duikelaars zonder beenen, die altijd weer
met het hoofd omhoog komen, hoe men hen ook neerzet en die misschien teruggaan
op de uitbeelding van den japanschen heilige Daroema, wiens beenen door hevige
en langdurige ascese waren afgesleten. Hiermede hebben onze balische versieringen
niets te maken, daar wij van teekeningen weten dat er bergen, of liever rotsen mede
bedoeld zijn. Links en rechts daarvan zien wij weder den zelfden kop als in het
midden stond, doch nu en profil en van twee oogen voorzien, aan de beide zijden
van het instrument een. Ook nu is de bewerking van de twee koppen verschillend,
hoewel op het eerste gezicht de symmetrie allerminst verbroken wordt. Boven vinden
wij op de hoeken onze koppen weder terug, natuurlijk nogmaals gevarieerd. Prachtig
is ook het stuk, dat het geheel bekroont en een nauwkeuriger bezien overwaard.
Want, zien wij goed, dan vormen de spiralen van deze versiering op hun beurt
wederom een kalakop: de hooge kuif in het midden, twee zijdelingsche aan
weerskanten en daaronder de oogen en een neus. Dit moge den schijn hebben van
iets te willen zien waar niets is, iets ‘hineininterpretieren’, doch hij die de reliefs van
de javaansche tempels, vooral uit later tijd, kent, weet beter en zal er niets vreemds
in vinden.
Aan den gangsa djongkok zien wij nu bekenden terug. De voet biedt weder
kalakoppen, eenoogig en en profil: het is vanzelfsprekend dat zij een variatie
vertoonen van wat wij zooeven zagen. Rotsen, nu met plantenkrullen daarop, vinden
wij op de plaats waar de geit stond: sober zijn de spiralen, die het bovenvlak dragen,
sober in vergelijking met de spiralenvlucht van den tjoring.
De djoeblah laat een mythisch dier zien dat op de mythische leeuwen van den
gĕndĕr gelijkt, doch bij nadere beschouwing anders is: een makaraolifant. Eigenlijk,
dat wil zeggen in ouder tijden was de makara een krokodil en wel een fabel-krokodil
die in de kunst op een gegeven oogenblik samengevoegd wordt met den olifant. Hier
is het een combinatie van makara, olifant en leeuw en het fabeldier is er niet minder
interessant om geworden. Zie intusschen hoe de plant onder zijn lichaam, door naar
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rechts over te hellen, het door den grooten kop verstoorde evenwicht herstelt. Een
vergelijking van den ondersten band met dien der gĕndĕrs is ook al bijzonder leerzaam
en laat zien hoe de houtsnijder niet om een variatie op het thema verlegen was: zulk
werk kan slechts ontstaan uit een volkomen beheerschen der motieven en een in zich
opnemen van hun loop en strekking. Het motief moet daartoe niet aangeleerd doch
eigendom zijn.
Een stuk als een reusachtige bloembak is de trompong. Een jardinière, gevuld met
een weelde van bloemen. In het midden onderaan weder de rotsvorm, nu echter van
halmen. Doch daarboven een prachtige kalakop, met opgeheven klauwen, waarvan
de vingers als bij Daphne, die door Apollo werd gejaagd, in bladeren overgaan. Ook
de woeste haren werden tot loof en het is merkwaardig te zien hoe hierdoor de
uitdrukking van den kop werd verscherpt en versterkt; een meesterstuk van snijkunst.
Aan den kĕmpjoeng niets dan oude bekenden, en voor de zijstukken weder de
rotsen, die wij nu van terzijde kunnen zien.
Ten slotte de kĕntong. Onderaan weder rotsen. Maar verder een geheel andere
structuur, die door den vorm van de gong, die erin hangt, werd bepaald. De laatste
is het zware centrum, het zwaartepunt, dat naar buiten toe wordt opgelost en
vervluchtigt in de spiralen.
Ziehier een paar staaltjes van goede balische houtsnijkunst. Dingen, die hetzelfde
prettige hebben wat aan de eindeloos gevarieerde kunst der Gothiek eigen is: het
opwekkende, het prikkelende, dat de fantasie levend houdt. Dat niet gelijk bij den
eersten blik geeft wat het bieden kan, doch vol is van verrassingen en geheimen. Dat
is het levende van de houtsnijkunst van Bali en, zooals wij reeds zeiden, niet van
Bali alleen. Wij vinden het waar wij ons ook op Java onder de oudheden bevinden,
wij vinden het in elke ware volkskunst. Het kan alleen dan bestaan als de ‘lijn’, de
‘stijl’ geen nieuw eigenmachtig vindsel is van een enkel individu, dat dien stijl tot
niet meer dan een persoonlijk karakter maken kan. Het kan alleen bestaan als die
‘lijn’ in het bloed zit van een geheel volk.
Zulk een traditie laat zich niet losmaken van een volk. Verandert een volk, dan
sterft de traditie. En in onzen schoonen archipel werken fabrieken en bioscopen en....
geld in stilte aan de omvorming van een geheel volk. Dat is noodlot, dat is niet te
keeren. Doch het direkte gevolg zal zijn, dat het volk even naakt en armoedig zal
komen te staan als het onze. Al sticht men nog zooveel scholen en instituten tot
behoud van wat eens volkskunst was en gedeeltelijk nog is, de koude adem van de
moderne maatschappij zal zich daarvan niets behoeven aan te trekken en den grond
steeds dieper doen bevriezen, tot ook zelfs geen zorgvuldig ge‘kas'te plant daar meer
in groeien kan. Het eenige wat ons te doen staat is te zorgen dat de resten, die er nog
zijn, niet aan de vergetelheid worden prijsgegeven.
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De tuin
door Gerard van Klinkenberg
Hier bloeit een droom als een verhelderd leven
door overgroeide muren hoog omsloten
waar bloemen, uit het donk're gras gesproten,
zijn als bekenden uit een vroeger leven.
Wanneer de zon schijnt door de ijle boomen
gaat er een meisje aarz'lend langs de hagen
als in een nieuwen, vreemden droom gekomen
met in de oogen schaduw, donk're vragen.
En 's avonds, tusschen sluim'rende kontoeren,
komt weer haar glimlach door den schemer zweven
en draalt aan alle bloemen en een beven
gaat door de ranken, die haar zacht beroeren....
en in den nacht, het sterre-held're duister,
narcissen bloeien uit vervallen zerken
en oude namen worden weer gefluisterd....
en in den vijver schijnen, onbewogen,
de glanzen van haar lang gestorven oogen.
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Een sprookje
door Elisabeth Zernike.
IN den stillen nacht was er sneeuw gevallen. Maar de morgen, die in een groote stad
zoo ontijdig begint, wroette het kleed weg van de aarde. En de dag was bleek-grauw,
zooals ook de vorige dagen waren geweest.
Een enkele mensch had het wonder van dien nacht gezien. Jules, die zijn boek laat
dicht sloeg, had temidden van de vallende vlokken geloopen, en droomde daarna
van besneeuwde heuvels en een eentonige, toegestopte lucht. In 't schemerduister
liep hij naar zijn vriend Pierre. - Schilders zoeken elkaar als het licht verkwijnt - dan
kunnen ze een oogenblik rusten en praten. - Ik wil het witte land zien, zei hij, morgen,
Zondag. Alle teere tinten van het wit, en het forsche geheel van zoo een
breedgestrekten heuvelrug. Geen wind, en geen kermis in de dorpen - alles kleur en
zatheid voor het oog.
Pierre tuurde op een penseel, dat hij tusschen zijn handpalmen ronddraaide en
waaraan de vette grijze verf nog even glom. - Ik weet het - zei hij, half tien Gare des
Invalides. Mijn neef is hier geweest, die heeft niets beters te doen. Hij sprak van een
meiske met rood haar - ik heb hem de deur uitgegooid. - Tja, geen vrouwvolk; maar wij gaan samen, morgen.
- Vent, jij praat toch meer dan een oud wijf.
- We zullen zien. Dus Pié met zijn Aurora, - en Jacques - hij ook?
- Jacques en Dutout - maar ik blijf thuis.
- En toch kwam Pierre den volgenden morgen, tot verbazing van de vrienden, want
ze noemden hem een eenzelvig man. Wel was hij niet menschenschuw. Hij had een
scherpen, onbevreesden blik, die door de overwelving van zijn zware
oogleden-als-doppen een groote mildheid kreeg. Hij was nauwelijks vijftig, maar
leek een oud man, hoewel zijn lange lichaam niet was gebogen. Maar de loome
opslag van die oogleden, het vaal vergrijsde van zijn blonde haar, het afgeklovene
van zijn gestalte, dat alles hoorde niet bij jeugd. En eenzaam was hij onder de
menschen, maar poogde hij niet altijd nog te heerschen over zijn vurig brein, de
bezonken rust te vinden voor zijn hart in de warme beleving van al het schoon dat
in hem opwelde? - Hij zocht de kameraden, juist als hij hen niet zeer behoefde. In
buien van vertwijfeling, die nu zelden waren, had hij geleerd zich afzijdig te houden.
Niet tot de menschen gaan met leege handen, niet vragen - maar fier zijn en mild.
- Nu trad hij in hun midden met ontbloot hoofd. Ze keken allen naar hem, maar
meteen ook zette het groepje zich in beweging. Het vreemde
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meisje gaf hij een hand, zonder haar naam te hooren, of den zijnen te noemen. - En
zoodra ze waren ingestapt, reed de trein weg. - In hun coupée leefde een stille,
dompige kleurigheid, gevat in grauwe omlijsting: een wijd emplacement, rails en
kiezel, hooge huizenmuren; ook het stampen van de locomotief was grauw.
Jules praatte met Dutout, zijn zwarte kop naar voren gestoken; Jacques en Pié
hadden een krant, die ze telkens wegwaaierden; en het meisje zat tusschen hen in,
recht tegenover Pierre. Hij bekeek haar in rustige aandacht. Ze was lang en kinderlijk
mager, ze droeg een hoedje van groen castoor en heur haar was donker, kastanje-bruin.
Heerlijk, die kleuren. En de oogen, teer, porcelein-blauw, wat ver van elkaar in het
breede gezicht; de mond, flets en groot, in goede verhouding tot de jukbeenderen.
Een zachte, blanke hals - een vrouwenhals. - Toch niet zoo héél jong meer, dacht
hij; vier, vijf en twintig. Maar ongevormd - en kijk, een ring met een glasdiamantje
aan haar vinger.
- Waar komt u vandaan? vroeg hij.
Ze noemde een dorpje, ver van Parijs.
- En bent u al lang hier?
- Twee weken, in betrekking, hulp van de huisvrouw. Niet prettig - de kinderen
snauwen me af. - Terwijl ze sprak, veranderde de uitdrukking van haar gezicht niet,
maar bleef onverschillig-rustig.
Pié keek haar even aan. - Jij snauwt zeker niet terug - zei hij. - Ze gaf geen
antwoord.
Toen ze buiten waren gekomen, liepen ze zwijgend. Veel sneeuw lag er niet meer:
de boomen waren naakt en zwart; het lage hout, waar het ver en ineengedrongen
stond, was van een diep purper. De zon brak door wolkenlagen; een akker, hier en
daar, glinsterde hel-wit van sneeuw; maar overal kwam de grauwe, harde aarde bloot.
Dit was 's winters begin. Er viel even een moedeloosheid in Pierre. Nog drie maanden,
dacht hij, dit weifelende licht, de lange uren bij de lamp. Och, hij greep wel naar
boeken - en dan kon er veel uitgevochten worden. Maar mijn God, hij wilde werken,
doen, in de eerste plaats. Niet peinzen, als een oud man, en geen geschetter van
woorden, als in zijn jeugd. Werken - er viel nog zoo véél te doen. Hij zag zich in zijn
atelier, hij teekende poppen. Clautel, de beeldhouwer, zou ze snijden: poppen voor
een marionetten-theater. Waarom deed hij het zelf niet? - hoe kon hij ontwerpen voor
een ander? Clautel iets opdragen? De man was toch óók kunstenaar. Niet modern
genoeg? wat beteekende dat? Hij kon weten dat een pop geen verkleinde mensch
was. Een onvolgroeide mensch, door kinderoogen gezien. Ha, wat lagen daar een
mogelijkheden. En als hij zelf blokken hout kocht - dan kon hij maar beginnen. Maar
er was nooit tijd, tegenwoordig - of hij werd toch oud, misschien. Voor hij de kachel
had aangemaakt, en de
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koffie gezet - tien uur op de klok. - Vroegere winters stookte hij niet. - En hij kon
geen rommel meer verdragen - en geen geschonden aardewerk. Mocht hij daarom
niet meer leven? - Ook kwam er zooveel volk aan de deur, den laatsten tijd, allerlei
jonge snuiters, die maar vroegen naar zijn werk, en ondragelijk-bescheiden rondkeken.
- Wel oompje - zei Pié - en nam zijn arm - hoe vaart de kunst in de Rue St. Jacques?
- Ik weet niet - ik ben verhuisd.
- Met kat en al? - Met mijn ezel.
- En wanneer vieren we dat? - Mijn jongen, ik ben nog altijd een kunstenaar; ik vier niets. Niets en alles.
- Jawel - dan is de lamp gauw leeggebrand. - Zorg jij maar voor je eigen lamp. - Maar u wordt te eenzelvig. Renée - riep hij luid - heb jij ooit zoo'n alleenigen
man gezien? - Het meisje draaide zich om en kwam naast Pierre loopen.
- Ik heb mijnheer nog nauwelijks gezien - zei ze - maar op ons dorp was een
kluizenaar, die - Kom, ga me geen verhaaltjes vertellen.
- Een kluizenaar. En?- Een echte. Maar hij moest toch ook eten. Ik bracht hem kool-soep en groene
erwten.
- Maakte u wel eens de kachel voor hem aan? - Nee, hij had geen kachel.
- Werkte hij? - Neen, hij peinsde en las. - Wat noemt u ‘werken?’ - Och, wat je zoo te doen hebt. Ze zwegen een poosje.
De zon ging warmer schijnen, de wolken werden ijle nevel. Jacques en Dutout
zetten een boom op; Pié voegde zich bij hen, verlangend om ook wat te praten.
Pierre liep met gebogen hoofd. Nu was dat licht weer in koestering om hem heen.
Waarom ging hij niet naar buiten? - Als er zon was, moest hij die toch ook op zijn
lijf voelen - het was niet ènkel licht en kleur. Bovendien: licht in de wijdheid van
hemel en land. Hij dacht plotseling aan een schilderij van Monet. Sneeuw in een
bosch, een diep karrespoor - dikke, rulle sneeuw. Alle kleur verstierf in dat wit; een volheid van wit en zwart, maar geen lijnen, geen teekening; - niets dan kleur,
sterk, intens en gaaf. Vergelijk daarbij een landschap als dit: sneeuw hier en
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daar, zoo'n beetje neergestrooid, zonder kleur-beteekenis. Wat overheerschte hier?
een teere doezeligheid - iets slaperigs - iets van een oud man. - Hij mijmerde voort.
- Toen hij na geruimen tijd opkeek - ze waren de eerste huizen van een dorp
genaderd, en hij voelde de zon niet meer - zag hij het meisje nog naast zich loopen.
Hij bedacht dat ze niets tegen hem gezegd had, en dat vond hij aardig van haar.
- Waar zijn de anderen? - vroeg hij, want hij zag hen niet meer.
- Ze zijn ergens binnen gegaan.
- O. - Heeft u wel eens een schilderij gezien?
Ze keek hem onbevangen aan. - Bent u schilder? - Ja. - Ik zou niets anders kunnen zijn, ziet u.
Het meisje, Renée, kwam bij hem in dienst. Hij had gezegd: ik zal je niet afsnauwen,
maar je moet veel voor me doen en zonder dat ik het je vraag. En je zult weinig geld
verdienen - (maar toen hij haar de som noemde, was ze tevreden). En je hebt geen
gezelligheid aan me. - Nu, ze wilde het wel eens probeeren.
Tot nu toe had hij maar één kamer bewoond. Nu huurde hij een groote achterkamer
erbij, die toevallig leeg stond. Dat werd zijn atelier. Er waren breede ramen en diepe
vensternissen. De meeste ruimte bleef vrij. Langs de muren stonden zijn boeken. Hij
sliep op een rustbank. Renée moest de vloer goed schoonhouden, hij haatte stof. Ze
moest ook de ramen lappen en voor helder beddegoed zorgen. En iederen morgen
werd de hoektafel opgeruimd. Ik wil het hout zien, zei Pierre, het is donker, glimmend
notenhout. En iederen dag bedekte hij het weer met papieren, schrijfgerei, verf. Renée
huisde in de voorkamer. Ze kookte op de kachel, ze had een ruwhouten tafel die voor
aanrecht diende, een ijzeren ledikant waarin ze sliep. Ze aten aan een ronde tafel in
't midden. De vloer was hier met matten bedekt. Dan stonden er ook allerhande
stoelen, en een oude, hollandsche kast. Die kast had Pierre voor het meisje gekocht.
Een vrouw moet zooiets hebben, zei hij, voor de huishouding.
De eerste bezoeker was Pierre's zuster, de moeder van Pié. Ze keek heel verbaasd,
niet naar het meisje, maar naar de zindelijkheid overal, en naar de mooie kast.
- Is mijn broer thuis? - ik wil hem zien. - Ze was in een groote armstoel gaan zitten.
- Ik zal het hem vragen, mevrouw.
- Wat? of hij thuis is? Waar denkt u hem te vinden? Bovendien hoor ik van mijn
zoon dat hij verhuisd is?
- Hij heeft nu de achterkamer, mevrouw.
- Is hier een achterkamer? - en dat heb ik niet geweten.
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- Mijnheer wist het ook niet.
Maar toen kwam Pierre binnen. - Ben jij het, Marian? je mag verder komen.
- Mijn God, wat beteekent dit.
Hij sloot de tusschendeur achter hen. - Dat ik een huishoudster heb. Ze zorgt voor
alles, en ik kan nu weer beter werken.
- Zoo - hoe lang zal dat duren?
- Ik weet niet, maar het is een goed ding.
- Ik bedoel: die vrouw hier in huis.
- Tja, ik weet niet. Is er iets in dat je me - e - misgunt? - Integendeel. Maar kan je het bekostigen? - O ja....
- Het is een jong ding, en heelemaal niet leelijk. Ze zal lastig worden.
- Och. Alles gaat nu heel goed.
- Begrijpen doe ik het niet - zoo plotseling - nu je niet jong meer bent - en vroeger
nooit,
- Nee. Nu heb ik er meer behoefte aan gekregen. Ik heb niets van een bohémien,
zie je, ik houd van netheid en regelmaat. Ik dorst er nooit zoo goed voor uit te komen,
vroeger. De jeugd heeft valsche zwier. - Wel, Marian, en wat doet onze zoon en neef?
- Hij was in de vensterbank gaan zitten en keek met een glimlach naar zijn zuster.
- Meer neef dan zoon, dunkt me; wat weet ik van den jongen? - Zoo - ja, Hamlet is onsterfelijk. - Iets meer dan bloed- en minder geestverwant.
- Maar Pié - Hij lachte. Zoo een echt Parijsche schavuit. Straks zit hij weer aan je
voeten, Marian.
- Na, die vertrouwelijke buien heb ik in 't snotje.
- Mevrouw, u weet tenminste dat u een zoon heeft. Ze trok haar handschoenen aan. - Ik zal je niet ophouden. Heeft - e - dat meisje
familie? - Ik weet nog niet.
- Dus - tot ziens. Laat me zoo nu en dan eens bij je toe. - Zeker, graag. Waarom ga je al? - Maar hij volgde haar naar de deur.
In de huiskamer zat Renée stilletjes te breien. Even keek ze op en gaf Marianne
een hoofdknik terug.
- Dag.
- Dag mevrouw.
- Dat was mijn zuster, zei Pierre, terugkeerend naar zijn atelier. Mevrouw Roches.
Je kunt haar altijd bij me binnen laten, want ze komt niet dikwijls. En in gedachte
voegde hij erbij: en we hebben elkaar niets te verbergen.
Na den maaltijd - Renée had de tafel al afgeruimd - bleef hij nog
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zitten. Het meisje lette niet op hem, ze nam een ketel water van de kachel en maakte
zeepsop in een teil. Hij keek en luisterde naar haar. Nu waschte en droogde ze de
borden; - nu greep ze een pan en begon die zachtjes te schuren. - Het is wel aardig
werk, dacht hij - ik zie dat ze het prettig vindt. Ze is zwijgzaam, maar opgewekt, en
hoewel al dit doen om mij is, stoort ze zich niet aan me. - Na korten poos was ze
klaar; - ze droogde zorgvuldig haar handen af.
- Renée - zei hij.
- Ja? - Je bent hier nu tien dagen; bevalt het je? - Mij best - en u? - Mij heel best, maar - wat heb je eigenlijk vroeger gedaan? - heb je familie? Ze lachte. - Dat vraagt u te laat; - als ik nu eens uit een slecht gezin kom - Dan zal ik verwonderd zijn.
Ze keek hem even aan. - O - En toen begon ze te vertellen. Ze had een moeder en
een zuster. Ze hield niet veel van hen; van de zuster nog minder dan van de moeder
- of omgekeerd - dat wist ze niet precies. Vanaf haar twaalfde jaar was ze uit huis
geweest; ze diende bij den burgermeester van het dorp. Dat was een beste man, en
zijn vrouw was zoo lief en goed - ongelooflijk. Ze gaven haar ook een erfenisje, want
ze stierven in het zelfde jaar. En dat geld hadden ze eerlijk gedeeld. Wie - ze? - Nou,
natuurlijk zij met haar moeder en zuster. En met haar derde part kwam ze naar Parijs,
want ze kon toch niet thuis in dat gekibbel blijven - en ze wilde werken.
- Maar is het je hier niet veel te stil en saai? Ze schudde haar hoofd. - Bij den burgemeester was het ook stil, en het is hier net
of ik in mijn eigen boeltje zit.
- Je zult eens willen trouwen. - Ja - zei ze aarzelend - misschien wel.
- Ik hoop maar dat je zoo lang mogelijk bij me blijft. - Laat me eens een portret
van je familie zien.
Ze haalde een ouderwetsch houten kistje uit de kast, en zette dat voor zich op tafel.
Eerst kwam er een portret van den burgemeester met zijn vrouw. Pierre bekeek het
aandachtig. - Goede menschen - zei hij - eerlijke menschen. - Toen de moeder, en
de zuster. Ze leken veel op elkaar, ze waren dom en hard.
- Beloof me dat je niet naar huis terug zult gaan.
- Niet terug gaan - nooit? - Alleen dàn als je moeder sterft - of je zuster trouwt.
Ze lachte een beetje en zei: Goed.
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Ze mag niet door die wijven worden bedorven, dacht hij, neen, dat mag toch niet.
Gelukkig, de moeder ziet er nog zoo fiksch uit, die zal niet gauw sterven; - en de
zuster - hm - trouwen? Een vrouw die nog zóó jong is en al zóó leelijk Hij zag hoe ze langzaam de portretten weer in het kistje borg: - haar verleden; een
paar oude menschen, die goed voor haar waren geweest.
- Zeg me maar, als je bij me vandaan wilt, zei hij - de deur staat altijd open.
- Maar ik houd niet van open deuren. Ze lachte.
- Kom, je begrijpt me wel. Toen stond hij op en liep de kamer uit.
In haar leven was veel vreugd. Ze had een mensch om voor te zorgen, en niemand
anders trachtte de dingen te doen die zij deed voor hem. Vroeger, bij den
burgemeester, toen snoepte mevrouw haar de prettigste werkjes af. Wat stond je dan
gek te kijken ineens; je wilde koffie zetten, en de versche koffiegeur drong al in je
neus; - je wilde de planten verzorgen, en zag juist dat kleine ouwe vrouwtje door de
gang dribbelen met gieter en sponsje. Maar hier - ze regelde haar werk, en niemand
kwam tusschenbeide. Alleen werd ze soms opgehouden door menschen aan de deur,
maar heimelijk vond ze dat leuk, want nu moest ze mijnheer beschermen. - Hij kan
niemand ontvangen - u ook niet, nee, ik hoef het heusch niet eerst te vragen. Waar
komt u voor? - lijsten verkoopen? - O nee - mijnheer werkt, en hij heeft niets noodig.
Prachtige lijsten - ja, maar wat dacht u - we hebben zelf veel mooiere. - En ze liep
haastig weg. - Nu waren kooplieden nog niet het lastigst. Meer moeite had ze met
jonge kunstenaars, die den meester wilden spreken. Ze overbluften haar soms; ze
liepen haar voorbij, de kamer in en ze stond heel verlegen met hun visite-kaartje.
Dan ging ze wel eens schoorvoetend naar Pierre. Ze zag hoe zeer hij bezig was. Och, zei hij eens - een kunstenaar schrijft zijn naam op zijn werk, niet op een blank
papiertje. Zeg dat maar.
- Moet ik - moet ik dat zeggen? - Wat? - och nee, kind.
Zachtjes zei ze tegen den bezoeker: het spijt mijnheer wel, maar hij heeft het te
druk vanmorgen. - Op welk anderen tijd - O, u moet niet weer komen, het help u toch niet. - Bent u zoo onverbiddelijk, met dat zachte snoetje? - Ik? - u kwam om hem. - En toen ze dat gezegd had, bloosde ze, want het kon
verkeerd worden verstaan.
De jonge man trad op haar toe, maar ze week niet terug.
- Nu moet u dadelijk weg gaan. Goedenmorgen. Ja, daar is de deur. Later vertelde ze dit aan Pierre, in vage woorden. Rustig zei hij: zooiets zal niet
dikwijls voorkomen, wel? -
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- Dikwijls? Och nee, ik weet niet.
- Je moet het goèd weten. - O - u bedoelt dat het van mij afhangt? - Ja? - Als het noodig is, zal ik je natuurlijk helpen, hoewel ik een slecht ridder
ben. - Nu keek hij haar aan, en glimlachte. - Ik kan maar heel weinig, Renée.
- Misschien wilt u graag één ding goed kennen.
- Ja, dat heb ik wel vaak gewild. - Gisteren nog; - u zoudt gaan wandelen, maar u hebt het niet gedaan, u moest dat
huisje schilderen.
- Ik zou een koffiekan met een kraantje voor je koopen, ik heb er wel aan gedacht.
Zie je, je kijkt bij mijn huisje door het raam naar binnen, en ik heb daar zoo'n groote,
zwarte kan neergezet - je ziet hem duidelijk. De muur is grauw-wit, en er kleeft een
donkere klimplant tegenaan. Naakte takken, ineengekronkeld tot een stam; - je zoudt
ook kunnen denken dat het neersiepelend vocht was.
- Geeft u me den sleutel van het huisje, dan zal ik mijn koffiekan zelf halen.
Glimlachend reikte hij haar zijn beurs.
- Nee, nee, ik ben toch zóó hebberig niet.
- Je wilt het liever als geschenkje krijgen; - heb dan nog een klein beetje geduld.
Ik moet dat huisje schilderen - het is zoo teer en mooi, en zoo erbarmelijk. Het leven
knaagt eraan. Ga mee kijken, even. - Nu stonden ze voor het kleine doek. - Het is
een oud jagershuis, vandaar die poppetjes op de groote schoorsteenplaten: een
springend hert, en een mannetje-met-een-boog, - fijne, zwarte dingetjes.
- Waarom is de achtergrond zoo blauw? - Dat is de verte. En de kleuren sterken en verdiepen elkaar. - Je noemt het blauw
- maar het is ook groen en violet. En door die witte muur is een klein beetje rood
gestreken.
- Ja - van dichtbij - en toch verblindt het wit je dan haast. Even drukte hij haar neus tegen het doek, nu ze haar hoofd zoo zeer naar voren
stak. Ze lachte en praatte heel snel, terwijl ze met een zakdoekje langs haar neus
wreef.
- Hoe ben ik nu? - o, en een vlek op de schilderij - het is uw schuld, het is spotten.
En het kleeft zoo akelig. - Maar het meest voelde ze nog zijn groote hand tegen heur
haar.
- Na dit kleine voorval kwam ze dikwijls bij zijn werk kijken, even maar en zonder
veel woorden. Soms vroeg hij: zoo, en wat vind je ervan? - Haar lach werd
onbevangen. - Och, ik weet niet - voor u is het mooi. - Ze zag de liefde en het bezielde
geduld waarmee hij werkte en ze leerde van hem, zonder het te weten. Ze kon in
aandacht bezig zijn, al die uren
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dat hij in zijn kamer was en ze voelde geen eenzaamheid. Graag hoorde ze hem heen
en weer loopen; dan hief ze haar hoofd op, prevelend: wil het niet vlotten? - Zijn
stap was heel verschillend; - licht, nauw-hoorbaar als hij zich, al doende, nieuwe
hulpmiddelen zocht, of achteruit tredend, zijn werk van een afstand beschouwde.
Maar ongelijkmatig en zwaar, wanneer zijn gedachten uiteen vielen, en hij streefde
naar ander inzicht, hernieuwde gebondenheid. Dan deed hij soms plotseling de
tusschendeur open en liep om de ronde tafel waaraan zij zat. Ze luisterde naar hem.
Zoo hij bleef zwijgen - goed, zij sprak geen woord - maar ze was klaar voor een lach.
- Hij kon haar ineens opmerken. - Wat ben jij toch ijverig. Moet je niet uit? boodschappen doen - een beetje rondslenteren? - O nee. - Je kunt een heelen dag nemen, als je wilt.
- Met wien zou ik uitgaan? - Nou, je bent hier toch óók alleen.
- Niet als u thuis bent.
- Zoo. Ik ben bang dat je te bleek wordt en te triest. Nu kwam haar lach. - Ik triest?
- Neen, je bent van het sterke soort - misschien.
Ze wist niet recht wat hij daarmee bedoelde en liet het langs zich heen gaan. Gisteren ben ik uit geweest, ik wilde stof koopen voor een japon, maar ik kon niet
beslissen welke kleur. - Zwart moet je nemen - of van dat matte, doode bruin.
- Ja? - ik heb zooiets in mijn handen gehad.
- Zou je voor mij eens een linnen kiel kunnen naaien? - blauw, en sterk - Graag - dat zal ik het eerst doen.
- Maar je hoeft je niet te reppen, je mag altijd eerst je boek uitlezen.
- Welk boek?
- Nou, in mijn kamer staan er zoo veel.
- Zijn het boeken over - schilderkunst? - Neen, het zijn romans, en verzen, en levensbeschrijvingen van groote mannen;
- je moet maar eens zien.
Maar ze dacht aan de japon die ze naaien zou.
's Avonds wilde ze liefst thuis zijn, want het gebeurde dikwijls dat hij bij haar
kwam zitten. Dan keek hij zoo welgemoed om zich heen. - Wat is een ronde tafel
toch mooi, zei hij. Zooals het licht van de lage lamp erover valt. En als je zijlings
gaat zitten, komt toch die weeke lijn weer naar je toe. Ik moet dit eens schilderen.
Een man die zich over de tafel heen buigt, en een vrouw die afgewend zit, maar
binnen den lichtkring. De moeilijkheid is, hoe het ronde te verbreken, terwijl je er
juist alle innigheid van geeft.
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Ze boog haar hoofd over haar werk, ze voelde wel wanneer ze zwijgen moest. Deze
woorden waren niet voor haar bedoeld, maar hij kon ze uiten waar zij bij was. En
aan 't eind van den avond sprak hij soms in denzelfden toon voort tegen haar. - Renée,
ik heb wel ergen honger in wat lekkers; al die koffie verveelt me. - Hij sloeg zijn
boek dicht en sloot even zijn oogen. - Nu verlang ik naar morgen, om weer heel
nuchter te kunnen zijn. En toch is de avond mooi, als je doezelig bent van woorden,
's Nachts zou ik bijna een dichter worden, als ik niet zoo'n slaap had. - Hij lachte. Vroeger schreef ik wel eens critiek - dat ging zóó. Als ik te moe was om te werken,
dutte ik een beetje in een stoel - werd wakker, en begon te schrijven. Ik noemde het:
Ideeën van een slaapwandelaar.
Het klonk haar alles wat droomerig en ze glimlachte vaag. - Hun sobere dagleven
had uit. Ze aten brood met vleesch en veel vruchten. Dikwijls streek ze met haar tong
langs haar lippen en ademde door haar mond, als om goed te weten dat zij dit nog
was. Hoe kon de dag zoozeer verschillen van den avond. Maar hoe duidelijker het
verschil tot haar doordrong, hoe meer ze overdag ging leven in de sfeer van het
avondlijk samenzijn.
Niet altijd praatte hij, dikwijls bleef hij verdiept in zijn boek, en eindelijk zei ze
schuchter: - kom, ik moet naar bed gaan. Dan stond hij op, wenschte haar goedennacht.
In 't donker bleef ze nog naar hem luisteren. Ze hoorde niets meer; - hij kon ver weg
zijn, heel ver. En ze wist niet waaraan hij dacht.
Soms kwam Jules en gingen ze samen het huis uit. Pierre vroeg hem niet te blijven.
- Ze was alleen. Zachtjes liep ze zijn kamer in en keek weer naar zijn onvoltooide
werk. En zocht een boek, aarzelend, zonder begeerte. Nu dwong ze zich zelf het
eerste hoofdstuk te lezen. Ze luisterde naar de bekende klanken, het was als een verre,
heel moede muziek. - Dan vouwde ze haar handen in haar schoot en droomde. Toen de mat-bruine japon klaar was, wilde ze erin wandelen. Ze had een kleine
cape erbij gemaakt van dezelfde stof. Die sloeg ze om met een gebaar dat ze van
zich zelf niet kende. Het verwonderde haar niet dat Pierre zei: nu moeten we hier
ook eens een spiegel hebben.
- Ja, dat moest eens. Hoe strikt u toch uw das? Hij glimlachte. - Ga jij nu maar.
Het was een milde dag in Maart. Ze liep door den tuin van het Luxembourg, met
kleine stapjes en zocht aldoor de zon. Het gras werd al groen en de jonge struiken
droegen heel fijne, vlinderige blaadjes. Ze keek het meest naar haar eigen lichaam.
Haar kleeren wogen nu plotseling niets, na die zware winterstoffen. Vogels kwetterden
boven haar hoofd en waren scherp te onderscheiden in de zwarte boomen. Ze voelde
een eenzaamheid die haar deed huiveren. De wind is nog schraal, dacht ze - er zijn
ook
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nog heel geen menschen in nieuwe kleeren, zooals ik. - Ze spoedde zich terug naar
de drukke straten. Op een kruispunt zag ze Pié. Kijk, hij droeg een licht-kleurigen
hoed, een nieuwen.
- Zoo, zoo - hoe staat het leven? Dit is mijn vriend Dandy - juffrouw Renée. Mag
ik het genoegen hebben? - Hij bekeek haar van onder tot boven, in een vluggen blik.
Ze slenterden voort. Den volgenden dag wilde Pierre haar weer uit sturen. Ze bloosde even en zei: Gisteren heb ik gedanst, ik wist zelf niet dat ik het kòn.
- En vond je het prettig? - Jawel. - Ik ontmoette Pié met een vriend, daarmee begon het. Ik wist niet dat Pié
me nog kende. Hij vroeg of ik altijd alleen uit ging.
- Heb je toen ook geantwoord: met wien zou ik gaan? - Ik heb gezegd: ik geloof dat ik nu met jou uit ben, en toen lachte hij.
- En ga je vanavond weer dansen? - komt Pié je halen? - Zijn vriend wilde me afhalen. Pié zei tegen hem: je bent zeldzaam brutaal.
- En wat zei jij? - Niets.
- Wil je vanavond met mij mee gaan wandelen?
Ze keek hem aan. - Ik heb nog nooit met u gewandeld.
- Zoo - zei hij - en liep plotseling weg, zijn atelier in.
Ze peinsde erover, wat dit alles beteekende. Dat ze gisteren gedanst had, vond ze
niet heelemaal goed van zich zelf. Die vriend van Pié was een rare snuiter; - hij lachte
telkens en dan wist ze niet waarom. Natuurlijk was het veel prettiger om met mijnheer
te wandelen. Zouden ze dan ook ergens gaan zitten? Ze zag de menschen graag van
dichtbij - dan hoorde je hun stem, hun woorden soms. Maar als Dandy kwam - Pié
noemde hem zoo - wat moest ze dan zeggen? En Pierre, voor zijn schildersezel, vroeg zich ook juist af, wat ze wel aan dien
jongen man zeggen zou? - Och, was hij zoo naïf geweest te denken dat ze onwetend
zou blijven? - Hij vreesde haar moeder en zuster op dat verre dorp, en waarom niet
de haar omringende straten van de groote stad, de danshuizen, en de vrienden van
Pié? - Omdat hier niemand twijfelde - ze woonde bij hem: ze was zijn maîtresse.
Ook Marian, zijn zuster, vroeg er hem immers niet naar. Ze was gekomen en had
gezien. Deze verzekerdheid moest het kind beschermen. Tja, een beetje précaire was
het wel? En moest hij altijd met haar langs de Seine gaan wandelen, als de danshuizen
lokten? - Een schijn ophouden? - het werd dan tijd dat ze hem Pierre ging noemen.
Hij lachte - een tikje weemoedig - bekeek toen scherp het doek dat op den ezel stond.
En toch kwam er voor hen nog een goede, rustige tijd. Ze gingen samen wandelen;
ze genoten van het mildere weer en het steeds langer dralende
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licht. Een, twee maal per week zei hij: Renée, zullen we even uit? - Dan borg ze
dadelijk haar werk op en was bereid. Ze vroeg niet waarheen ze gingen, en hij maakte
geen plan; - ze zwierven maar wat, als vreemden, of als kinderen. Wel kende hij
Parijs door en door, maar hij wandelde niet uit verveling of gewoonte. Hij keek en
zag het oude opnieuw; - hij leefde voort en kende geen verdorring.
Een enkelen Zondag trokken ze naar buiten. De oude boomen botten weer uit, de
vogels vonden hun zang terug, de aarde lag open en geurde. Hij vroeg Renée wat
haar het liefst was van de lente. Ze peinsde erover en zei: de wind om mijn hoofd, en zooals ik me dan van binnen voel - ik weet niet of het mijn bloed is? - Ze sprak
volkomen argeloos, en hij antwoordde niet. Maar de lente gaf haar een uitingsdrang
als ze nooit gekend had. - Loopen is heerlijk, zei ze, en zwaaide wat met haar armen.
Loopen doe je alléén - het is beter dan dansen.
- Zoo. - Ja - ik wil veel ruimte voor mezelf - en ze lachte bijna uitdagend.
- Je maakt mij niet bang, ik laat je àl je vrijheid, kind.
- U wel, ja - maar die Dandy, dat is de vriend van Pié - Waarmee je gedanst hebt - maar je moet mij geen geheimen vertellen.
Ze stampte met haar voet. - Geheimen? dat ik dien jongen niet aardig vind. En Pié
is een leeglooper, die voert nooit iets uit - u mocht hem wel eens onder handen nemen.
- Accoord - den eersten keer dat hij zich bij mij waagt.
- Och - u bent misschien dol op hem, hij is uw petekind.
- Wie zijn kind lief heeft, kastijdt het. Ik mag Pié graag, en ik houd veel van mijn
zuster. Wat er van den jongen terecht zal komen? Hij heefteen goed verstand, hij
studeert ook wel eens hard, Renée. Hoe dikwijls heb jij hem gezien? Nu liet ze haar hoofd een beetje hangen. - Laat je medemenschen niet àl te gauw
verloren gaan, kind. Zelf zal je eens noodig hebben hun - ontferming. Ze gingen zwijgend voort. Een haan kraaide, en er was een hooge jubel van vogels
in de lucht. De zon scheen stralend warm. Renée moest haar hoofd wel weer opheffen
en glimlachen. - Dit is zoo heerlijk - zei ze.
Op een zomeravond kwam Bibiche. Renée wilde juist de lamp opsteken - het was
bijna tien uur - en ze verwachtte Pierre aan de ronde tafel voor een avondboterham.
Hij had dien dag zoo veel gewerkt, en om de warmte niet gegeten. Nu zouden ze stil
uitrusten, de zoele nacht naar binnen laten komen, en heel niet denken aan den dag
van morgen. - Maar toen stond dat vreemde meisje tegenover haar.
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- Woont Pierre hier nog? ja? ik ben Bibiche,
Even keken ze elkaar aan, maar het licht was weg. Donkere oogen hadden ze
beiden en vreemd-blanke gezichten.
- Wat wilt u?
- Natuurlijk hem zien.
- Dat kan niet - hij werkt nog.
- Zoo - Ik ben zijn dochter.
- O - maar dan moet u hier niet zijn. Over wien praat u? Mijnheer is ongetrouwd.
Toen begon Bibiche te schaterlachen. O, ha-ha, u bent eenig, nee, wat bent u
kostelijk. En wat doet u hier? - waar is Pierre? Hij had haar stem gehoord en kwam binnen.
- Ik meende al dat u het was, mad'moiselle.
- Ik ben het, lieve vader. - Ze maakte een diepe buiging en lachte weer.
Renée had de lamp ontstoken. Haar lippen beefden, toen ze de lucifer uitblies en
haar gedachten gingen heel snel. - Had hij dan een dochter? - een vrouw ook nog,
misschien? - ergens, ver weg, in 't geheim? Dit was zoo'n wonderlijk artisten-meisje;
- ze droeg een kanten doekje over haar donker hoofd - en ze was mooi, - en brutaal.
Wat lachte ze - Het wordt plechtig tusschen ons; ga je me uithuwelijken? Hoeveel krijg ik mee?
Och vadertje, ik ben zoo arm, ik kan geen hoed meer koopen. En ik moet je spreken.
Laat die vrouw even weggaan, een oogenblikje. Hij wendde zich tot Renée. - Ik wil graag dat je blijft. Ze komt wel eens meer,
deze Bibiche, het kan geen kwaad, hoor. - Hij sprak heel kalm, hij was juist als altijd.
- Kan het geen kwaad? - Nou, uit welke deur ben je gekomen? - Dáár - ga mee,
misschien zal ik je doodschieten. Ze spreken me wel vrij, want je was een slechte
vader.
- Ja - ja Bibiche, een heel slechte. Maar als ze je vrijspreken, dan heb je nog geen
geld. Dus wat win je daarmee? - Alsjeblieft - en nu zeg je maar goedenavond.
- Mijn god, moet ik het loodje leggen - voor die? - Ze strekte haar arm uit naar
Renée en begon weer schel te lachen.
Maar Pierre stapte op haar toe, en zette haar eenvoudig buiten de deur. Even kwam
er nog groot spektakel - toen hoorden ze haar vlugge voetstappen, - en daarna werd
het stil.
- Dit kleine gebeuren had zich zóó snel afgespeeld, dat Remée het gevoel had als
moest het zich nog eens herhalen. Ze keek om zich heen - haar hart klopte zoo zwaar.
Nu weer die lach, en die uitgezwaaide arm.
- Zoo - zei Pierre - dit is voorbij.
Moeizaam begon ze het brood te snijden. Pierre, op zijn gewone plaats,
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raspte een kaaskorst. Waarom sprak hij niet? Zij dorst geen enkele vraag te beginnen.
Is ze uw dochter? - ja? - waarom hebt u haar dan verstoten? - Ze hoorde hier haar
huis te hebben, in mijn bed moest ze slapen. Of is ze slecht? Maar het kon niet waar
zijn. Het was een groote vergissing. Toch - Pierre was niet verwonderd geweest - hij
kende het meisje. - Ik meende al dat u het was - zei hij. Mad'moiselle, en ú - geen
gemeenzaamheid.
- Renée - vroeg hij plotseling, en keek haar ernstig aan - wat denk je nu wel van
me? - Ze is niet uw dochter.
- Nee - maar ze heeft me tot vader gekozen. Het is een zonderlinge eer, en ik ben
toch ook stellig niet haar beste keus - Kent u haar al lang? - Sinds jaren. Ik denk: sinds de bioscoop vat op haar heeft gekregen. Ze praat in
film-opschriften. Weet je hoe ze het eerst bij me binnen kwam? Ze strekte haar beide
armen naar me uit en zei: vader, nu is me alles geopenbaard. - Wat ik toen gelachen
heb. En daarna kwam ze weer. Een paar maal heb ik haar geld gegeven, en dat had
ik nooit moeten doen. Of haar dadelijk de deur wijzen, òf haar helpen met betere
dingen dan geld. Maar - hij haalde zijn schouders op. - Voor dat laatste ben ik te
zelfzuchtig, Renée, - te veel in eigen leven verzonken. Ik zou alles hebben moeten
onderzoeken van háár leven. Ze is misschien een goed schepseltje - ik weet het niet;
ik durf niet zeggen wat ze met haar vaders voor heeft; - want ik ben niet de eenige,
natuurlijk.
- Kon u haar niet - laten werken voor u - ik bedoel: zooals ik het nu doe? - Nee - ze was te jong en - te losbandig. Bovendien heb ik toen nog nooit gedacht
over een huishoudster. Wel heb ik haar eens geschilderd. De vorm van haar gezichtje
ontroerde me - en iets in de oogen. Ik had mijn vrienden van haar verteld, en het
portret werd goed, een mooi, gaaf ding. Ik stuurde het naar een tentoonstelling en
noemde het: portret van mijn dochter.- Uit overmoed - en dwaasheid. Ik werkte toch
heel ernstig, toen, maar vond dat er nog wel wat tirelantijntjes bij konden. - Nu zeggen
mijn vrienden dat ik hard en droog word.- Alleen Jules praat van mijn ‘verinniging’,
en Bibiche klaagt steen en been, natuurlijk.
- Wat is het een wonderlijke naam: Bibiche.
- Ja - alle oorsprong ligt bij haar in 't duister. - Hij steunde met zijn armen op de
tafel en keek Renée aan. Er was een heel milde trek om zijn mond.
- Weet je, kind, dat meisje is niet mijn dochter - maar ze had het desnoods kunnen
zijn.
- Wat bedoelt u? -
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- Ik wil niet braver schijnen dan ik ben; ik heb wel eens een vrouw gehad, vroeger.
De menschen praten soms over een onkreukbaar karakter - ook van mij is dat gezegd.
- Nu, ik weet niet goed wat ze ermee bedoelen - evenmin als zij zelf, waarschijnlijk.
Onaantastbaar is niemand, en dus ook niemand onaangetast door het leven. Maar,
lieve God, we zullen niet heelemaal verknoeid worden. Ik vind mezelf niet slecht,
want ik tracht het goede te verwezenlijken dat in me is. Maar het kwaad schiet mee
omhoog. Kom, ik zal niet moraliseeren. Ik geloof dat je geschrokken bent. Meer
dochters heb ik niet, en ook geen zonen. En waarschijnlijk was het haar laatste bezoek.
- Maar hoe heeft ze dit ooit kunnen bedenken? En ik wil weten of ze het zelf
gelooft? - Misschien toch wel.
- Renée, zei hij, de gedachte dat Bibiche te goeder trouw zou zijn, is nog nooit bij
me opgekomen. Vergeef me maar - hij hief aarzelend zijn handen op.
- Dus dan is het haar eigen bedrog en leugen. Vindt u dat niet verschrikkelijk? - Kind, ik heb er nooit zoo over nagedacht.
- Heeft u niet met haar gepraat, om ook eens de waarheid te hooren? - ik bedoel och, ik kan me niet zoo uitdrukken.
- Om haar de waarheid te laten zeggen. - Ja - dát Hij stond op en kwam naast haar staan. Zijn hand wilde hij op haar schouder
leggen, maar hij bedwong zich.
- Ik heb alleen geprobeerd haar van me af te houden, Renée. Maar toen ik haar
schilderde, moest ze precies op tijd komen, en mocht geen dag overslaan. Ze kreeg
er geld voor, zie je. - Jij neemt het voor haar op, dat is ook goed.
- Ik zou niet willen dat ze terug kwam, maar ik ben nieuwsgierig.
Nu lachte hij. Je zoudt haar geschiedenis in een boekje willen lezen. - Ga naar
bed, kind, en droom niet van haar. - En hij liep de kamer uit, mompelend: jij bent te
goed voor droomen. Ze dacht dikwijls aan Bibiche, maar dorst het Pierre niet zeggen. Ze hoopte haar
op straat te ontmoeten, ze wilde mevrouw Roches vragen: hoeveel meisjes zouden
er zulke wonderlijke dingen durven doen? Vader zeggen tegen een vreemden man
en dan maar zien wat er van komt. - Mevrouw Roches bezocht hen meer dan in 't
begin en vroeg niet juist altijd naar Pierre. Ze ging bij Renée zitten en praatte wat.
En ze kon nauwelijks een lach bedwingen, de eerste maal dat Bibiche tusschen hen
genoemd werd. Kijk, dat schepseltje was zelfs argeloos in haar jalouzie. Ze gaf een
paar zachte tikjes op Renée's schouder. - Zeker ken ik Bibiche, ze is het eenige
avontuur van mijn broer. O, hij is er wel eens trotsch o p
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geweest, indertijd, toen haar portret zoo'n opgang maakte. Maar hij heeft nooit ernstig
over haar gedacht. - Nee, hij gelooft haar niet.
Mevrouw Roches fronste haar wenkbrauwen. - Lieve kind, er valt niets te gelooven.
Maar zoo'n jokkemondje kan bekoorlijk zijn.
- O ja, ze is mooi; maar wat kan dat Pierre schelen?
De ander lachte. - Nou, niet zoo uitdagend. Hij heeft haar toch geschilderd, hein?
- Ja - ik heb ook een portret gezien van u.
- Je bedoelt? - Je moet je humeur wat bedwingen, Renée. Ik denk dat mijn broer
gelijkmatigheid wil in een vrouw.
- Bibiche was te losbandig, heeft hij mij gezegd.
- En jij bent komisch. Misschien is het je jeugd. Pié zei me laatst: ze is achttien;
maar daar heb ik om gelachen.
- Pié weet wel hoe oud ik ben.
Ze zuchtten beide eens. Praten was niet altijd gemakkelijk. - Ik ben toch van goeden
wille, dacht Marianne - maar die liefde bij jonge vrouwen - mijn God, die liefde. De zomer spande zijn strakken koepel over de stad. De sterke zon, omhoog steigerend
in het maatlooze gewelf, schoot stekend zijn licht uit naar alle kanten. Vroeg in den
nacht, en iederen nacht vroeger, werd de dag geboren. Als Pierre binnenkwam voor
het ontbijt, een beetje moe en loom, - ik kan niet slapen, zei hij, als de muggen zoo
dansen - dan strekte Renée haar beenen voor zich uit, na haar eerste werkuur, en zei:
dat het nu al zóó heet is. Ze besloten een optrekje te huren buiten Parijs - de dagen gingen te stroef en
langzaam. En zie, den eersten dag op het land, daar begon de regen te vallen, schaarsch
eerst, in groote druppels, maar allengs mild en overvloedig. - Pierre zat bij het raam,
luisterde en keek. Er stonden twee linden voor zijn huisje. De groote, stoffige blaren
deinden zacht door de vallende droppels, en kregen weer glimvlekken van vocht en
groen. En de goot boven het raam, volgeloopen, begon te murmelen. Renée plensde
met water, achter hem. Ze zei dat de kamer zoo vuil was en ze alles moest dweilen.
En hij vond alles goed. Straks ging hij zijn koffer uitpakken, en daarna drentelen
door het dorp. Het begin van zoo'n dorpsstraat - dat boeide hem nu. Het eerste
hard-steenen huis, de aanval van het licht op die open flank, fel en verbeten. Dan,
aan de overzij, nog wat groen, een glooiing misschien, een laatste strookje bouwgrond.
Een geitje - en bij het huis een kind - of een regenton? Hij zou wel zien - iets in
schaduw, en week van lijn.
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Renée stond plotseling naast hem. - Nu zal ik inkoopen gaan doen. Waar kijkt u toch
zoo naar?
- Ik weet niet - alles is mooi door den regen. Koop wijn en brood - we zullen hier
gezond worden.
- Was u ziek? - een beetje wel, geloof ik.
- Ja - ik kon niet meer aan mijn werk denken.
- O - Weet u wat Pié heeft gezegd? - Pié kwam gisteravond, u was al naar bed, we
hebben zacht gesproken. Hij zei: je vermoordt den man. - God - ik kan het toch niet
helpen, het is de warmte - en - ne - Ik ben blij dat we weg zijn; - in de stad lachen
de menschen me uit. Hier ook, misschien. Heb ik zooiets geks aan me? - Kom, Renée - Hij zag een paar tranen over haar wang glijden. - Waarom heb je
me dit niet eerder verteld? - Wanneer dan? - vanmorgen - in de roezemoes van het weggaan? - Goed, kind. Maar nu lost ook alles zich op; is 't niet? - Och - Waarom zegt Pié zulke dingen? - Ik zei hem: oom is moe, hij wilde vroeg
naar bed gaan. En toen hij: je vermoordt den man.
- En verder niets over dat punt? - Ja - dat een kunstenaar zijn eigen leven moest hebben, en dat hij gerechtigd was
een vrouw te mishandelen.- Ik vroeg: denk je aan Bibiche? en toen lachte hij zoo
overdreven. - Bibiche, o la-la - jij bent slim. - Ik zal dan wel dom zijn - maar - Lang niet zoo dom als Pié. - Weet die snuiter ons adres? Ze schudde haar hoofd.
- Dan krijgt hij het ook niet - en we zijn zes weken van hem verlost. En in dien
tijd leeren we weer gelukkig zijn.
- Maar - Maar wàt of hij bedoeld kan hebben? - Dat raakt ons niet. Als je bij iemand
slechte bedoelingen vreest, negeer hem dan, - wil niet weten.
Ze had haar tranen gedroogd en draaide zich om. - Het klinkt wel heel gemakkelijk.
- En dat lokt je aan? - Dus wijn en brood. Och kind, het leven zou zoo eenvoudig
kunnen zijn - en toch niet arm of leeg. - En we hoefden geen heiligen te worden misschien alleen: bewuste menschen. Nou, schiet op - ik ga mijn verfkist uitpakken.
Ze liep de kamer uit, glimlachend om zijn gretige haast. - Dat hij nu weer zoo
vroolijk was. - Zou hij ooit wel eens háár portret schilderen? Haar gezicht had fletse
kleuren - die konden toch óók mooi zijn. Ze hief haar hoofd op. Of misschien vond
hij haar gestalte mooi. Dandy zei: je danst zoo goed doordat je lichaam soepel is.
Toen had ze gebloosd. Pierre zou nooit zooiets zeggen - maar hij kon ook alles
uitdrukken in zijn werk. Pierre was een kunstenaar. Ze liep door het dorpje en keek.
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om zich heen, Hier zou ieder kind hen gaan kennen, zooals vroeger iedereen wist
dat zij bij den burgemeester woonde, als een dochter in huis. - Portret van zijn dochter
- dacht ze - ja, dat was Bibiche - maar háár portret. - Hij zou nu geen grapjes meer
maken met zijn vrienden. Trouwens, hij sprak alleen Jules, een heel enkele maal; eigenlijk had hij zijn vrienden verloren. En zelfs Pié mocht nu hun adres niet weten.
Ze woonden hier als in 't geheim. - Ze stiet een winkeldeur open en een jonge man
achter den toonbank zei: dag mevrouw.
Al in de eerste rijpheid van den zomer speurde Pierre den herfst. De hemel was zoo
hoog en strak niet meer en de kleur van het boomenloof verslapte in
oververzadigdheid. Ze konden van het dorp niet scheiden. Pierre werkte meest buiten,
in sterke en ongestoorde blijheid; Renée leerde een gezin kennen dat ze haar aandacht
gaf, man, vrouw en vier kinderen. Het jongste kind, een meisje van acht jaar, was
gebrekkig. Maar een vroolijker schepseltje kon er niet wezen. Ze zat op de
ruwgehouwen stoep van hun armelijk huis zoolang de zon scheen, ze bikkelde en
zong, met wonderlijk diepe stem. Haar lach brak uit haar los, donker en klankrijk,
als een galm uit een rotswand. Maar ze sprak geen vroeg-rijpe woorden die ouderen
doen verontrusten; ze had de jonge ziel van een gaaf kind. Renée ging van haar
houden. Ze huurde een trekwagentje en tilde Annette daarin, om ver met haar te
rijden. Het kind had zwakke, misvormde beentjes, waarop het niet kon loopen.
Dikwijls zei Renée: we gaan oom Pierre zoeken; waar hij weer zitten zal? - Ze
beklommen den heuvel, waartegen het dorpje was gebouwd en tuurden om zich heen.
Een enkele maal vonden ze hem vanaf hun hoogte. Dan weer naar beneden,
voorzichtig, het wagentje kantelde zoo gauw - en naar hem toe. Ze mochten niet lang
blijven, maar dat wisten ze vooruit en er was immers het genot van gaan en komen.
Hoe jong en sterk voelde Renée zich, als ze voor het lichte wagentje liep. Dan trok
ze met bei haar handen, om de vreugd van de krachtige houding alleen, en ze zong,
haar hoofd omhoog in de zomerlucht. Hun spreken bleef beperkt tot enkele woorden
- een vraag - een roep. Maar dikwijls rustten ze uit. Annette mocht een mooi plekje
aanwijzen. Hoog tilde Renée het kind in haar armen, voor ze het neerzette in het
gras. Eens - ze hadden over oom Pierre gepraat, hoe knap hij toch was, en hoe lief vroeg het meisje: - Waarom hebben jullie geen kinderen? Renée trok haar op schoot,
legde haar handen spelend om het kleine hoofdje.
- Ik weet niet - ze komen misschien nog wel. Eigenlijk moeten oom Pierre en ik
eerst nog trouwen, in de kerk, zie je. Dan draag ik een wit satijnen japon. - O, en witte bloemen in je haar, en de paarden ook witte bloemetjes op hun kop
- ik weet het, ik heb het gezien.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

333
- Ja - en jij mag mee - je mag in de kerk zitten en dan moet je ook zingen.
- Wat voor jurk krijg ik aan? - Een goud-gele.
- Ja - dan ben jij de bruid, en dan komt het kindje, hè? - Nog een beetje wachten, dan komt het, - Het zal heerlijk zijn. - Ze voelde de zon
plotseling zoo warm in haar gezicht en boog haar hoofd naar het donkere haar van
Annette. - Och, dacht ze, ik moet het kind toch sprookjes vertellen. - Maar het sprookje
leefde in haar hart.
- Ze verwaarloosde haar huishouden niet, hoewel ze nu ook Jeanne, de moeder
van het gezin, ging helpen. Of juist daardoor: ze wilde een voorbeeld zijn. Ze voelde
zich zoo sterk en zeker van haar kunnen. Jeanne was een altijd bezige, altijd
babbelende vrouw, die met zóóveel talent praatte, dat het haar zelf en anderen als
een noodzakelijk iets voorkwam. Praten was eigenlijk het eenige wat ze kon. En
Renée hoorde toe, maar trachtte ook haar beurt te nemen. Het was als een opwindend
spel. - In die weken leefde ze verder van Pierre af dan gewoonlijk. Hij voelde het en
zei zich zelf glimlachend: goed, ze blijft hierdoor tevens nog behouden voor jou. - 's Avonds, dan wilde ze wel het vertrouwelijk met-z'n-beiden-zijn oproepen, dat
ze in de stad had gekend. Maar ze kon niet meer wachten. De dagen kortten al; Pierre
maakte vroeg licht in het sombere atelier. Als hij daar dan bleef zitten, een kwartier,
een half uur - als ze niets van hem hoorde, dan kneep ze haar lippen samen en in haar
oogen kwam een uitdrukking van schuw verzet. Plotseling liep ze het huis uit; ze
dacht aan Jeanne, aan haar roezige bedrijvigheid, ze hoorde haar stem. Maar Annette
lag stil in haar ledikantje en sliep. Ze boog zich over het kind, om het te kussen. Soms
sloeg het de groote oogen op.
- Ben jij daar? - ik heb al gedroomd.
- Wat droomde je? - ga weer slapen.
- Ik weet niet meer - blijf heel even bij me zitten.
Ja - en morgen gaan we weer uit. Met een heftigheid die haar pijn deed, verlangde ze naar morgen. Het kind in haar
armen hebben, en spelen, en blootshoofds buiten zijn. - Als de zon maar weer scheen
- als de zomer nog duren kon, Maar waarom? - in de stad had ze het beter; - hier
wandelde ze nooit met Pierre, Sliep Annette? Nu wilde ze weer bij Jeanne zijn, ze
wilde lachen. Waarom? - Alles ging zoo snel in haar, zoo hevig. Maar ze was toch
gelukkig? Eindelijk - het was midden October geworden - keerden ze naar de stad terug. En
toen, de eerste dagen al, voelde Renée dat er iets in haar leven was veranderd. Pierre
ging veel uit en werkte weinig. Hij zei haar niet dat er in een der kunstzalen een
belangrijke tentoonstelling van jongeren
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was, en hoe hij een open strijd voerde met zich zelf. - Kon hij nog met iets nieuws
komen? - had hij recht van spreken? - was hij niet sinds lang doende, zich zelf te
herhalen en dood te schilderen? - Maar als daar nu zijn laatste werk hing, temidden
van dit rauwe en machtelooze gepruts-Hij kon iets, hij kon méér dan al deze kerels
samen. Maar ja - juist die zoete gaafheid - dat volle - Met wrok en weemoed dacht
hij aan zijn ‘Dorpsbegin.’ Een sterk stuk toch - maar hij had niet boven zijn macht
gereikt. - Of losten de problemen zich zoo ongemerkt op, terwijl hij overwoog en
tuurde? - Mijn God, nee, ongemerkt werd geen kunst geschapen. Maar hij was den
strijd gewend - hij had een geestesroutine - Tja, mooie woorden.
Hij vroeg een van die jonge kunstenaars bij zich te komen, hij toonde zijn werk
van de laatste maanden. En zie, terwijl hij zelf keek, kreeg hij het weer lief. Nu
behoefde hij de woorden van dien ander niet meer. Hij wist dat hij een eerlijk werker
was, die zijn krachten gebruikte, maar tevens voelde hij, dat er nog nieuwe krachten
in hem scholen. - De jonge man begon te praten. Hij had grooten eerbied voor Pierre;
hij vond diens werk ontroerend en edel. - Maar - zei hij - u laat voor ons niets om op
voort te bouwen; zelf heeft u dit tot een hoogtepunt gebracht - of u zult dat nog doen,
- en wij moeten elders zoeken. Pierre luisterde maar half. Hij dacht aan het huis waar Annette woonde - de grove
stoep, en daarop het teere kind in haar spel, als een hurkend Boeddha-beeldje. Zoo
lang er nog veel was, dat hij schilderen wilde, zoolang hij de wereld met deze
gretigheid lief had Hij kreeg een uitnoodiging om de volgende maand in Brussel te exposeeren. Hij
zegde toe, hoewel hij opzag tegen het versturen van zijn werk. Op een keer riep hij
Renée in zijn kamer. - Kijk - zei hij, en wees om zich heen, - dit alles moet verpakt
worden; - is het niet ontzettend? Ze knikte vaag - Als ik u helpen kan? - Natuurlijk. We moeten hout koopen en timmeren. En dan rijd jij in drie auto's
naar het station, en in Brussel rijd je naar den kunsthandel en zegt: hier is het zoodje.
- Ik? waarom ik?
- Omdat je mijn hulp bent. En dan vertel je me hoe het daar hangt, en wat de
Vlamingen zeggen.
- U praat onzin.
- Nee, zou je het niet willen doen? - Ik zal ook Annette schilderen, op de stoep
met haar bikkels, en over haar beentjes leg ik den doek dien jij voor haar gehaakt
hebt - en jij krijgt het cadeau.
- Annette - waarom hebt u haar dan niet eerder geschilderd? - Ik had immers geen tijd. Ik zal het doen terwijl jij in Brussel bent. Zou je durven?
-
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- Och ja - durven wel - als u me alles heel goed uitlegt. Maar wie zorgt zoo lang voor
u? - Jij zorgt voor me - dat is het juist, ik reis onder jouw hoede.
En weer veranderde het leven voor Renée. Sinds ze Jeanne en het kind niet meer
had, bleef er haar zooveel vrije tijd. Maar nu ging haar gedachte uit naar dat groote:
de reis naar Brussel, al dat wat ze doen zou voor Pierre.
Renée, zei hij, het is geen prettig werk. Je moet een waakhond zijn, die aldoor
blaft en zijn tanden laat zien.
- En mag ik ook bijten?
- Als je het niet laten kunt; maar bijt dàn goed. - Kijk, kind, ik hoef daar geen
succes te hebben; - maar ik wil ook niet àl te veel in de maling worden genomen; ik wil daar kalm en plezierig hangen.
- Moet ik u ook erover schrijven?
- Och, zoo je wilt. Maar zoodra er iemand gezegd heeft, dat hij de tentoonstelling
voor geopend verklaart, kom je terug. Nee, eerst drink je nog champagne.
Aarzelend zei ze: ik zal toch zeker een nieuwen hoed moeten hebben.
- Het is geen bruiloft - zelfs geen begrafenis.
Ze wendde zich af. - Hè, waarom doet u zoo? - Ik weet niet, kind, ik bedoel er niets leelijks mee.
- In 't begin heeft u me nooit geplaagd.
Hij glimlachte. - Er is een spreekwoord: laat vroeger geluk rusten. Oostersch, denk
ik. - Ze voelde zich even heel triest, ze wist niet waarom. Maar mevrouw Roches
kwam binnen en gooide haar handschoenen op tafel.
- Zoo, Pierre - juffrouw Renée - wat bent u veranderd, ten goede - ja, ja, Pierre,
ten goede. Het buitenverblijf, of? Pierre begon haar bedaard het laatste nieuws te vertellen.
- Prachtig - zei ze - en keek Renée weer aan. - Wat heb je voor - e - een goede
tailor-made, misschien? Bij zoo'n officieele opening, weet je Ongemerkt liep Pierre zijn werkkamer binnen.
Den avond vóór de groote reis ontving Renée een brief van haar zuster. - De moeder
was ernstig ziek - mijnheer de pastoor kwam vaak, en bad met hen. Maar het
moederhart vroeg naar het afwezige kind. Natuurlijk, als Renée niet kòn komen - als
haar eigen omstandigheden zóó waren - Ze las Pierre den brief voor, en keek naar
hem op aan 't eind. - Zou ze sterven? - Er was in haar gezicht een uitdrukking van
ontzag voor den dood.
- Ik weet niet, kind, je moest er maar heen gaan, morgen. Ze boog haar hoofd. - Ja - zei ze zacht - het kan toch niet anders. Als ze sterft -
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- Ja - Hij nam een spoorboekje. - Dan reis ik wel naar Brussel. Misschien kan je
vandaag nog weg - het is nu - drie uur? Tegen den nacht bereikte Renée haar dorpje.
Drie dagen later, - Pierre was juist uit Brussel terug - kwam haar eerste bericht.
Het ging met de moeder veel beter; eigenlijk was het gevaar nu wel voorbij. Maar
och, ze bleef nog een enkel dagje; - zij en haar zuster hadden zoo veel te praten. Wat
was er niet gebeurd, sinds ze elkander het laatst hadden gezien! Eline had ook wel
lust om in Parijs te komen wonen. - Nu, maar zij kwam gauw terug; misschien miste
hij haar een klein beetje? Hij zat daar, met het briefje in zijn handen. Hij had dit wel zien komen, hun aardige
leven was uit. Nu - een glimlach erover - wat anders? Ook zonder dit vermeende
sterven van de moeder was ze verloren geweest. Eva proefde van den boom der
kennis. Het werd tijd dat ze trouwde, Renée, - Wat al invloeden werkten er; had hij
ze kunnen weren? En als hij gewild had? - Hij haalde zijn schouders op; hij was
schilder, niets anders. Daar buiten hadden ze het nog zoo goed gehad. Wel hoorde
ze teveel naar Jeanne, maar wat een liefde en warmte spreidde ze uit voor dat
gebrekkige kind. - Ze moest eigen kinderen hebben, dat zou haar rijk maken. Hij had
haar al te lang in zijn klooster gehouden. Haar kaars brandde op; - blaas de vlam uit
als hij gaat flikkeren,
Het zou hem niet hebben verwonderd als ze haar zuster en moeder had meegebracht
- maar ze kwam alleen terug. Ze stapte anders over den drempel dan voordien. En
ze zette niet dadelijk haar hoed af, maar bleef er mee rond loopen. Mevrouw Roches
had gezegd dat die hoed haar flatteerde.
- Vertel nu eens rustig - zei hij, en wist wel hoe hij al haar onrust daarmee uitlokte.
Er was iets luids over haar gekomen. - O, ze hadden in haar dorp wel heel verkeerde
voorstellingen van het leven in Parijs, en van háár leven in 't bijzonder.
- Ja - ja - kwamen ze niet eens kijken? - Nou, moeder en Eline wilden wel komen, misschien als zij - e - Eigenlijk hadden
ze het beloofd, voor het geval dat - Ze voltooide haar zin niet, maar lachte.
Dien avond zei hij, dat ze nu maar een andere betrekking moest zoeken. Ze huilde,
en hij gaf haar niet den troost waarop ze - even nog - hoopte. Hij praatte verstandig
en zacht, maar ze luisterde niet. Graag wilde hij het haar zelf doen begrijpen. Ze zei
hem dat hij wreed en grillig was - en gevoelloos. Goed, ze wilde nu zelf ook weg hij hoefde niet zijn best te doen haar nog tegen te houden. Toen liet hij haar alleen
en dacht: Ze zal het dan later misschien begrijpen - veel later - dat het als een sprookje
was, en ze het zelf heeft uitgeblazen.
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Beeldnis,
door Jan R.Th. Campert.
Zij had de ranke bouw dier oude beelden,
wier eeuw'ge vreugde ook ons hart heeft aangedaan,
de lach, die in de glanzen harer oogen was gevaên
borg argeloos geluk, dat zij den goden zelf ontsteelde.
Zij droeg der haren roekelooze weelde
zoo overdadig als de vloed der rijpe zomer-maan,
en allen zwegen langs de wegen, die zij kwam gegaan,
waar koningen en zwervers in haar gunsten deelden.
Eén siddering uwer oogen houdt mijn hart gevangen,
eén blank gebaar dat àl begeerten wakker riep,
dat ge - o, éenmaal als de avondlijke wake
Zal zijn volbracht - mij eenzaam moogt genaken,
om weer te scheiden, als door 't nachtlijk diep
de late sterren hun reis zijn aangevangen.
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Het kind,
door Jan R.Th. Campert.
Ze was geboren aan een oude straat,
in d' enge troostloosheid van zonne-schuwe kamer,
verschoten flarden-pop jeugds doode kameraad,
en 't eènigst lied: van de fabriek het denderend gehamer.
Ze kende niet veel anders dan het trieste licht,
waarin de dag begon met moeiten en met zorgen,
vaders gemor en moeders moe gezicht,
en al de lange uren van den tragen morgen.
Zusters en broers, wier overhaast gejacht
de leegte alleen wat dieper deden voelen,
het karig maal, moeders vertrek en de alleene wacht
tusschen de naakte wanden en gebroken stoelen.
Ze droomde wel eens van een ander leven,
van groene landen, blauwe waat'ren en de zon,
maar d'eèn'ge troost waren de bloemen in het kleed geweven,
en wat vergeelde prenten van Napoleon.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

339
Wel uren kon ze daar naar zitten staren,
de slag bij Jena en naar Moskou's brand,
ze leefde mee in àl de gruwlijke gevaren
en streed en stierf aan 's keizers rechter hand. Zoo was de dag voor zij het wist verstreken
met weinig vreugde en wat veel verdriet,
als uit de schemerende kamer 't licht weer was geweken
mijmerde zij even wat het aan schatten achterliet.
Waarom, o kind, blijft steeds uw ziel gevangen
in deze nauwe kooi, die het geluk niet kent,
één simpele plaat wekte uw diépst verlangen,
en heeft uw stil gelaat naar d'eindloosheid gewend.
Ik zou u willen geven wat ik heb gewonnen,
den ganschen dieren winst van mijn vervreemd bestaan,
dat ge door laat're dagen, sterk en klaar-bezonnen,
de schoonheid van het leven zult kunnen ondergaan.
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De geboorte van Kaïn,
door Else Bukowska.
IN de hut, opgetrokken van klei en gedekt met takken en bladen, was Eva alleen met
den kleinen Abel en wachtte de geboorte van het kind, dat zij droeg. Adam was op
de jacht met zijn hond en schuilde waarschijnlijk ergens voor het onweer. De kleine
Abel sliep, in weerwil van het lichten en het rollen van den donder. Hij was blond
en blank en leek op Adam, zijn vader en hem aanziende, herinnerde Eva zich het
paradijs, waar zij hem had ontvangen zonder te weten, dat zij hem baren zou in smart
en ellende....
En zij zag weer den grooten tuin, waar zij zoo gelukkig was geweest en de dieren
en de boomen met hun gouden en purperen vruchten. Zij dacht aan den dag van het
ongeluk. De slang had zich tot Adams oor gebogen en de oogen van Adam hadden
den boom met de verboden vruchten aangezien. De vrees des Heeren, die had
verboden, de vruchten van dien boom te plukken, hield hem terug. Maar hij had tot
Eva gesproken en over heur haren gestreeld; uit zijn woorden had zij het verlangen
gevoeld, de vrucht te bezitten en zij was in den boom geklommen om ze te plukken.
In de oogen van den man had zij zijn dank gelezen, maar de straf was gekomen en
Adam beschuldigde de vrouw, die de Heer hem had gegeven en de vrouw
beschuldigde de slang. En alle drie waren voor eeuwig vervloekt. Het paradijs was
verloren en de man en de vrouw naar buiten gejaagd in de wildernis. De nachten
waren koud en de dagen gloeiend heet. Des nachts schuilden zij in de grotten en
overdag zochten zij de schaduw der boomen. In een kouden nacht, toen buiten de
wind huilde, baarde Eva Abel. Toen de geboorteweeën haar lichaam verscheurden,
boog Adam over haar heen en hield haar fijne bruine vingers in zijn groote sterke
hand. Toen eindelijk het kind geboren was, heerschte er een groote vreugde in de
grot, vaag verlicht door de manestralen. En beider tranen vielen op het hoofd van
den jonggeborene.
Wat was dat lang geleden... Daarna hadden zij lang geloopen en eindelijk een
vruchtbaar land gevonden. Zij bouwden er een hut van klei en dekten haar met takken
en bladen. Er groeiden vruchten om het huis heen, maar zij waren klein en zonder
smaak, vergeleken bij de vruchten van het paradijs. En Adam werd stil en sprak
alleen maar, om zijn treurig lot en de vrouw, die hem het paradijs had doen verliezen,
te vervloeken. Eva zweeg, maar een doffe haat kwam in haar op, als zij haar man
zag thuiskomen van de jacht met zijn hond, zijn vriend, tegen wien hij zacht en teeder
sprak, en die met hem samen was, gedurende de lange dagen, die hij buitenshuis
doorbracht.
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In de schemering kwam soms de oude teederheid weer op en de blik van den man
werd zacht als in den eersten tijd; maar de uren der liefde waren kort, en den
volgenden dag vermeed Adam den blik van zijn vrouw en ging vroeger dan anders
van huis. Toen werd zij ook stil en schuw en haar eenige vreugde was het kind. Zijn
lichte oogen en zijn vroolijke lach deden haar voor enkele oogenblikken denken aan
den blik en den lach van Adam in het paradijs en als het kind huilde dacht zij aan
Adams betraande gezicht in den nacht, toen Abel geboren was.
Maar het kind werd grooter en als de vader thuiskwam, verliet het haar om op
Adams knie te klimmen en met den hond te spelen. Het was tevergeefs, dat de moeder
die hem in smarten had gebaard, hem terugriep in haar armen. En eens op een ochtend
had Adam met een triomfantelijk gezicht zijn zoon meegenomen naar het bosch.
Sinds dien tijd was het kind met den vader buiten, als het mooi weer was, en alleen
op bewolkte dagen liet de man zijn zoon thuis.
Toen kwam in Eva de wensch op, een ander kind te bezitten, een kind dat van haar
zou zijn, een kind van haar haat. Maar langen tijd werd haar wensch niet vervuld.
Toen had zij zich mooi gemaakt voor Adam, zij had haar donkere haren versierd met
bloemen, die zij in de velden vond en als Adam thuis kwam omhelsde zij hem teeder,
zooals in den tijd, toen zij van hem hield. En de man werd meegesleept door haar
liefkoozingen en zag niet het sombere vuur, dat in haar donkere oogen gloeide. En
een wilde en smartelijke vreugde beving haar, toen zij voelde, dat zij weer moeder
zou worden.. ..
Een felle bliksemstraal schoot door de lucht. Een zware donderslag deed de aarde
trillen. De kleine Abel werd wakker en huilde, maar Eva luisterde niet. Haar handen
grepen krampachtig de huiden, waarop zij lag; van tijd tot tijd kromp haar lichaam
ineen van de weeën en haar bleeke lippen slaakten een zucht. Het begon te regenen
en plotseling hoorde men stappen en het blaffen van een hond dicht bij de hut. De
kleine Abel stond op en liep zijn vader tegemoet. En toen Adam binnenkwam aan
de eene hand zijn zoon en in de andere zijn buit, slaakte Eva een rauwen kreet en
baarde Kaïn, den stamvader van alle opstandigen.
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De lusten en lasten der redeneerkunst,
door P.H. Ritter jr.
IV
Over de generale staven der redeneerkunst.
VOOR redeneerkunst die slagen wil, zijn er niet twee, maar drie machten vereischt.
Want in tegenstelling tot de welsprekendheid die van lantarenpalen uit beoefend
wordt, onder de begeleiding eener wilde muziek van schorre kreten en geweersalvo's,
en die het karakter heeft van een liaison tusschen den spreker en zijn publiek, is de
officieele redenaarskunst, die den deftigen en degelijken aard heeft van een wettig
huwelijk alleen te bewerkstelligen ten overstaan van een Bestuur. Niet aanstonds
dient hier de hartstochtelijke spreker zijn onstuimige liefdesverklaringen te richten
tot zijn ietwat bedeesd of ietwat koket of ietwat kritisch auditorium, hij moet
behoorlijk worden voorbereid en voorgesteld, men moet gelegenheid hebben hem
een wijle te monsteren en te keuren, zooals hij, ten voeten uit zich bevindend in zijn
stemmige, zwarte pandjesjas - zijn leesjas - onder het krijtwitte licht der suizende
ballons, te kijk staat met de bleeke, naar hij hoopt door jonge vrouwen bewonderde
hand op het groene trijp van den katheder.
Tijdens die zwijgende en theatrale ontmoeting, doet de Nutsvoor-zitter voorlezing
van zijn bewijs van goed zedelijk gedrag als literator, hij geeft proces-verbaal van
zijne verdiensten en overwinningen, hij wekt verwachtingen die den armen spreker
beklemmen en alle anecdoten die men van hem verwacht bevriezen doen in zijne
hersenen. Hij heeft het gevoel als wordt hij geestelijk gemeten, het angstige gevoel
dat de loteling bevangt, wanneer hij in een meet-toestel wordt ingesnoerd. Een zware,
onzichtbare toga van gewichtigheid gevoelt de spreker over zich neergespreid, en
het zal hem de grootste moeite kosten zijn figuur te bewaren wanneer zoo straks de
voorzitter zich, zijn snorren afvegend als had hij smakelijk gegeten, zal neerzetten
tusschen de spijlen der bestuurstafel en des redenaars eerste woord het auditorium
zal doen tuimelen in den afgrond der teleurstelling.
Edoch, deze beproevingen verontrusten slechts den oratorischen noviet. Wie lof
beantwoordt met verlegenheid is voor het openbare leven nog ten eenenmale
ongeschikt. Het al te persoonlijke onmiddellijk te
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objectiveeren, de voorzitterstoespraak aanstonds door zijn houding te herleiden tot
een aan het auditorium welgevallige ceremonie, waarvan de voorzitter en de spreker
de celebranten zijn, dat is, nog eer hij een woord gezegd heeft des sprekers roeping.
En hij dient er zich rekenschap van te geven, dat de presidentieele inleiding voor den
avond een essentieele beteekenis heeft.
Redeneerkunst heeft kader noodig, zooals een schilderij een lijst, en een
concertzangeres een tuil met bloemen. Geen boer, geen schoolmeester en geen notaris
zullen de veilig hen omkoesterende huiskamers verlaten, waar de lampen als
ontzaglijke lichtvruchten hangen te glanzen, om zich over kleiïge, tochtige wegen
te begeven onder het gehoor van een willekeurig spreker over een willekeurig
onderwerp, als niet de avond zelf het stemmige, het feestelijke, het verlokkende in
zich draagt, dat onveranderlijk uitstraalt van de Autoriteit. Door het Bestuur verkrijgt
de Nuts-avond wijding en cachet en blijft de spreker niet een onverschillige mijnheer,
maar groeit hij zelf tot Autoriteit, tot een soort Schutters-of Carnavals-Koning, die
een bizondere Gebeurtenis in het dorpsleven volbrengt.
Men mag bij dit alles één typeerende eigenaardigheid van ons volkskarakter niet
miskennen. Het Singuliere en Ongemeene, datgene wat het leven van alledag te
boven of te buiten gaat, wordt hier te lande slechts gevreesd of bespot. Mist het de
officieele Sanctie, dan is er alle kans dat het de menschen sarcastisch tegenover zich
vindt. Ondanks de alzijdige bereikbaarheid welke de autobus heeft teweeggebracht,
is het elken nieuwen aankomeling in een Hollandsche dorpsgemeenschap moeilijk
de bevolking vertrouwd te maken met het uitheemsche van zijn persoonlijkheid. Het
luisteren naar een redevoering, waarbij zich de dorpeling, wanneer hij ze in de stad
bijwoont, klein en bescheiden gevoelt, overbluft als hij is door de hoogere cultuur
die daar door de massa beoefend wordt, wekt op de plaats zelve zijner inwoning zijn
geringschattende instincten, indien de spreker niet bij voorbaat door de
dorpsgezagsdragers in wie hij vertrouwen heeft, met een aureool wordt omhuld.
Zonder Bestuur zou de Nuts-spreker, in de onwaarschijnlijkste dorpen aangeland,
zich gevoelen als een handelsreiziger in volksveredeling, hij zou op de kleine plaatsen,
waar niemand in het dorpsfamilieleven wordt toegelaten indien men zijn stamboom
niet kent, als een aanmatigende indringer worden weggekeken of als een wonderlijke
spullebaas gehoond. Heil dus het Nutsbestuur, dat patronage verleent aan den
moegezworven volksverlichter, en hem aldus tegen gevaren en onzekerheden
beschermt.
Maar het beschermt den spreker ook tegen een grenzenlooze mistroos-
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tigheid. Gij, lezers, die in uw steden woont, waar in de grauwheid der wintermiddagen
de sterrenhemel van veelkleurige kunstlichten om u heen ontstoken wordt, gij die
daar wandelt onder de manen der electrische booglampen en langs de weelde der
winkels die zich koesteren in warme schijnen, gij die om u heen hebt de veelheid
van goed gekleede, geparfumeerde, rap causeerende menschen en in uw bloed de
opwindende koorts van het zakenleven of van het divertissement, - gij weet niet hoe
eindeloos droefgeestig de binnenlanden van Nederland zijn. Kent ge de smalle, zwarte
wegen, langs dampende slooten, kent ge den killen, klammen mist die wolkt over
een onbestemdheid van grijzig groen, nattig land met verwaasde horizonnen? Kent
ge de uitgestorven straatjes van onze kleine dorpen, met hun stijf hangende gordijntjes
voor de venstertjes, de straatjes waar de verveling drenst over een woestenij van
nattige klinkers? Kent ge, - het dieptepunt der wintersche dorpsmistroostigheid, het
wijde, verlaten dorps-café?
Dáár komt de spreker aan, met zijn bruine koffertje bevracht, waarin de lantaren
plaatjes voor de lichtbeeldenvertooning, een kam, een borstel, een stuk zeep en wat
nachtgoed. De eenige voorwerpen die zijn leven moeten verblijden, wanneer hij de
groote, groote ruimte binnentreedt, zijn een vervaald biljart, eenige houten tafels,
waarop wat leeggedronken drankglaasjes binnen veel vettige kringen, een in de
tochtigheid die over de wanden huivert wiegelende reclameplaat, o ironie, van den
vroolijken achttiende-eeuwer die op Bols trakteert, en een dito van het vrouwtje dat
tot in alle eeuwigheden bezig is met het schenken van Blookers cacao. Verder een
kaart van Nederland, een propagandabiljet voor een veeverzekering en een tabel
waarop de vertrekuren van spoor of stoomtram staan aangeduid.
De aankomeling, die vele uren in de tabakskwalmen van overvolle
boemeltreincompartimenten heeft vertoefd, waar hem den inhoud der ochtendbladen
in lijzige gesprekken tientallen malen is herhaald, heeft dorst, heeft hang naar warmte
en vertier. In de overal rul-lichte zaal achter de groote glazen vensterdeuren is een
reusachtige zwarte potkachel het eenig aantrekkingspunt. Er stooft een kriezeltje
warmte onder als onder het vel van een oude vrouw. Een poes, de teentjes in de
houten vloer gekrampt, waarvan het zandbestuifsel gedachten aan de pruim-gewoonten
der cliënten wekt, rekt haar ruggetje uit, als om de kilte van deze verblijfplaats aan
den eenzamen bezoeker te demonstreeren. Het hart des sprekers hunkert naar een
menschelijk wezen, maar alles blijft leeg en verlaten, zelfs in de duisternissen van
het buffet, waar alle mogelijke wonderolie-achtige drankjes als in een apotheek gerijd
gereed staan tot ontkurking is geen spoor van leven te ontdekken. Tot eindelijk,
wanneer de verpoverde Nuts-lezer herhaaldelijk de klink der deur heeft
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heen en weer bewogen, zoodat een bel zoo rul en nuchter als een trambel over-gaat,
- de dikke, slaperige kastelein verschijnt. Die wekt in zijne onwelwillende lijfelijkheid
gedachten aan een veldwachter op het punt van te bevallen van een procesverbaal
en de bezoeker moet hem een kop thee afbidden, bruinig lauw-water met kleverige
suiker, dat na een eeuwigheid wordt opgediend. En daar zitten zij dan te samen,
verloren in de onmetelijkheid der dorpsherberg, de kastelein, zijn dikke beenen onder
een spiritistisch tafeltje, waar overheen hij gapend de nieuwsberichten betuurt van
lang overleden dagen, en de spreker van den avond, met in zijn hoofd de àl
onwezenlijker wordende anecdoten die nauwelijks in staat zullen wezen de loomheid
te verdunnen van den loggen droom, die dag en nacht op dit in polderland verloren
plaatsje weegt, en in zijn koffertje, de lichtbeeldenplaatjes, het nachtgoed, de borstel,
de kam en het stuk zeep. Zoover is deze levenskelder verwijderd van de oorden waar
een rhetor bezieling en transparantie van gedachtenleven vindt, dat alle lust tot peinzen
en zwijgen hem vergaat. Om niet in slaap te knikkebollen ontworstelt dan de magere
stadsman aan den weldoorspecten landman een discours. Op elke vraag komt een
kort antwoord dat de opgezette ge dachtenwisseling vermoordt en zoo traag en
moeizaam gaan de niets beteekenende woorden, dat de klok er bijna van stil blijft
staan. En het is de zoemende wind alleen, tochtend en brommend door alle kieren
van het eenzaam verblijf, die de monotone muziek maakt al die uren door die er
liggen uitgespreid tusschen de aankomst en het moment waarop de spreker zijn trage
tanden op een veel-pezigen biefstuk beproeft.
De Nutsbesturen nu, vormen de onvolprezen ambulance, die den spreker redden uit
deze kolken van ellende.
Nietwaar, collega's sprekers, - wij kennen hem, den bescheiden, welwillenden,
hulpvaardigen man, die onder een zachtjes-druipende parapluie ons staat te verbeiden
aan het acht en twintigste stationnetje, waar de lokaal of de stoomtram stopt. Er is
een intuitie, die ons doet aanstappen op hem, die hem zich buigen doet tot ons. Gen
enkel herkenningsteeken is noodig om aan den Nutssecretaris den spreker en aan
den spreker den Nutssecretaris te openbaren. Men ziet het hem aan, dat hij de eenige
is op het perron, die niet verscheen om kennissen te begroeten of af te halen, maar
in de waardigheid der ambtsbediening, in de nederige plechtigheid van het officium.
Hij is hoofdonderwijzer, postdirecteur of gemeentesecretaris, maar zijn gemoed is
een magneet, zijn ziel is die van den barmhartigen Samaritaan. Hij neemt ons het
koffertje met toebehooren uit handen, hij is bekommerd om onze vermoeienis, hij
opent onmiddellijk een discussie over de eigenaardigheden van de plaats en leidt ons
langs veilige wegen naar de warmte van een
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thuis. Eens te meer worden wij ervan doordrongen, dat de kracht en gloed van Holland
brandt in de gezinnen, de jongens en meisjes komen t'huis, gezond en blij, de
gastvrouw is bezig in den zachten wasem der dampende thee, de haard knapt lekker,
en de spreker zit in de luie stoel als een vertroeteling. De man van buiten brengt een
feestelijke ongewoonheid aan het gezinsleven, en in de schoone, gemeenschappelijke
verwachting van wat de avond op zal tooveren, ontdooien de anekdoten in des sprekers
hoofd, stijgt er een warmte in zijn brein, en ontbloeit er van zelve een preludium van
welsprekendheid, ontstaat er een wisselstroom van gevoelens en gedachten tusschen
den spreker en de vriendelijke gemeenschap, en wordt hij verzekerd dat zijn avond
een lust zal zijn voor de anderen en voor hemzelf, daar hij zich bij het eigenlijkst
dorpsleven voelt ingelijfd.
Dat zijn de nobele verrichtingen, dat is de glanzende voorbereiding van een
rede-toernooi, door de generale staven der redeneerkunst aangericht. De spreker zij
niettemin op zijn hoede. Hij heeft de zeldzame gastvrijheid leeren kennen van ons,
ten onrechte om zijn afstootendheid gesmade volk. Hij is, als een oude oom, die veel
te vertellen heeft, opgenomen in de intimiteit van het gezin. Komen straks de gasten,
die mee zullen optrekken ten Nutsavond, dan is hij onmiddellijk ook hun vriend.
Hun handdruk is oprecht, hun harten zijn open, hun aandacht is een vruchtbare
gedachtenakker. En toch, toch blijken de Nutsbesturen, na de voleinding der
redeneerkunde vaak buitengemeen gevaarlijke gecommitteerden te velde.
Want bijna ondoenlijk is het voor een spreker, vast te stellen, of hij het heimelijk
examen dat het Bestuur hem afneemt met succes heeft doorstaan. Wanneer na het
applaus, dat altijd warm is, - gelegenheid als het biedt tot uiting van lang-bedwongen
activiteit - de spreker plaats neemt aan de terzijde van zijn geestdrift aangerichte
bestuurstafel, - dan is het beste wat hem overkomen kan, dat het heele bestuurswoud
goedkeurend de koppen doet knikken, zonder den redenaar veel loffelijks te
openbaren. Maar het kan ook gebeuren, dat de Voorzitter hem een aangenaam
compliment maakt, en dat de spreker later van het hoofdbestuur moet vernemen dat
dit Nutsdepartement ganschelijk niet over hem was gesticht. Er zijn ook besturen
die zich hullen in een raadselachtig zwijgen, en anderen die spontaan en cordiaal een
enthousiasme toonen, dat even eerlijk aan het hoofdbestuur wordt overgebriefd. Maar
de wijze spreker blijft voorzichtig, en houdt de opwinding en zelfvoldoening, welke
de nakwaal is van iedere oratorie, immer wat terug. Want onder de ranken eener
dankbare en hoffelijke welwillendheid, weet elk bestuur guitig zijn eigen weetje wel.
(Wordt vervolgd).
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Kroniek.
Boekbespreking.
P.H. Ritter Jr., De Kunst van het Reizen, Arnhem, N.V. Uitg. Mij. Van
Loghum Slaterus en Visser, 1921; De IJlende Reis, geïllustreerd door Alb.
Geudens, Bussum, C, A.J. van Dishoeck, 1923; en Het Gracieus Avontuur,
Amsterdam, Em. Querido, 1924.
Aan alle ernstige, hard werkende, min of meer zwaarmoedige en soms wat erg
afgetobde Nederlanders - er zijn er zoo eenige! - zij de lectuur van bovengenoemde
boekjes in vriendelijkheid en gemoede aanbevolen. Zij zullen er misschien wel even
aan moeten wennen, maar er zich ten slotte zeker niet over beklagen. En er door
verfrischt worden, aangenaam geprikkeld en opgemonterd. O, niet dat Ritters werk
in eenig opzicht tot wat-men-noemt prikkellectuur zou behooren! Nog minder hij
zelf tot de grappenmakers! Neen, het is door zijn zeer verzorgden stijl in de eerste
plaats, door zijn bizondere manier van zeggen, dat Ritter u prikkelt, interesseert en
opwekt; zijn geesteshouding, zwierig en veerkrachtig, deelt zich aan de uwe mee;
maar ook wat hij zegt, het geestige, vaak paradoxale daarvan, werkt sterk stimuleerend
en bekorend; gij beleeft als 't ware met ieder van Ritter's boekjes een.... ‘gracieus
avontuur.’
De kwestie is dat deze schrijver het talent bezit, de prikkels, die hij van buiten
ontvangt, in zijn geestes-atelier te verwerken en vervolgens dóór te geven, voorzien
van zijn persoonlijken stempel. Hij is een goed schrijver over litteratuur - ondanks
zekeren moralistischen inslag - hij is vooral een goed schrijver over reizen, over al
wat hij, reizende, ondervindt. Véél is dat, en verscheiden, want, even gevoelig als
intelligent, is hij tevens romantisch-dichterlijk, ietwat fantastisch aangelegd, een
wijsgeerig, toch gelukkig niet zwaar-theoretisch psycholoog. Geheel
uit-zich-zelf-alléén maakt hij zelden of nooit litteratuur; de prikkels van buiten zijn
hem een behoefte. Vandaar zijn reislust en zijn beoefening van ‘de kunst van het
reizen.’ In zijn boekje ‘Het Gracieus Avontuur’, een zeer bekoorlijke novelle, zijn
de reisindrukken en - ondervindingen van bijna evenveel belang als het
liefdesavontuur zelf. Het zijn ook de reisindrukken die prikkelen tot het
liefdesavontuur. Ritter zegt ergens, dat hij zich de liefde zonder het reizen eigenlijk
niet kan voorstellen. Dit zal - als véél bij Ritter - wel niet zoo vreeslijk diep gemeend
zijn, maar als boutade van dezen schrijver kanik het me begrijpen. Zelfs schijnen al
deze boekjes min of meer commentaar op deze boutade; ‘Het Gracieus Avontuur’
wel het meest, maar toch óók de andere.
Ritters theses en theorieën neemt men zelden au sérieux, en het lijkt ook wel niet
zijn bedoeling, dat men ze geweldig au sérieux zal nemen.
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Daar is b.v. die zonderlinge stelling, waarmee zijn ‘Gracieus Avontuur’ aanvangt.
Hij wil daar verklaren, waarom hij in dit boekje de mijmeringen van den hoofdpersoon
en de dialogen tusschen dezen en het bruidje dat hij beschermend begeleidt, door
streepjes en titels, zeggen we: in hoofdstukjes heeft gescheiden. Hij beweert dat de
letterkunde gebannen wordt uit ons theater en oordeelt dat het daarom ‘tijd wordt,
het theater te brengen in de letterkunde.’ En gaat voort: ‘Geen mijmering en dialoog
meer dooreengehaspeld, de mijmering geve de kleur en de sfeer, de dialoog de
handeling. Zij werken alleen maar vruchtbaar samen, wanneer ze afzonderlijk worden
opgezet Wij mijmeren en praten ook niet door elkaêr heen in het leven, dat we
getrouwelijk pogen na te volgen in elke Kunst.’
Ziedaar een paar schijnbaar overtuigde, kwasi welsprekende tirades - waarom wij
toch natuurlijk alleen-maar glimlachen kunnen. Is het niet of de lichte roes zijner a.s.
ijlende reis den steller al te pakken heeft? Van wat hier staat is eenvoudig niets waar,
en dan ook wel niets - niets dan de luchtige, toch tot nadenken prikkelende toon ernstig gemeend. Wij pogen volstrekt niet in elke kunst, het leven ‘na te volgen,’ wij
mijmeren en praten voortdurend door ‘elkaêr’ heen, in de mijmeringen van één zijn
personen, door een romancier opgeteekend, gebeurt soms heel wat meer dan in zijn
dialoog, en ten slotte: het theater is altijd in de letterkunde geweest en behoeft er dus
niet in gebracht te worden. Maar dat doet er allemaal niets toe. Aan de bekoorlijkheid
der redeneering doet haar paradoxaliteit, haar lichte lachwekkendheid heelemaal
geen schade. Wij denken er immers ook niet aan, het woord van dien ouderen o r a t o r
d i d a c t i c u s , den onsterfelijken Mijnheer Serjanszoon, ooit geheel au sérieux te
nemen? Toch boeit, prikkelt, bekoort, ja ontroert ons dat woord lang niet zelden.
Waarom Ritter dan wél die scheiding bracht tusschen mijmeringen en dialoog? Om
aan beide meer relief te geven - of eigenlijk: om iets origineels te doen, ons te treffen
door het ongewone. En dit is ten volle geoorloofd. Ook Ritters beelden en
vergelijkingen zijn vaak meer origineel dan door juistheid treffend. Iets
studentikoos-amusants hebben ze soms, men lacht er even om, en men lacht fijntjes
en met zekere innerlijke verstandhouding. Wie zou het b.v. in zijn hoofd krijgen,
ernstig van ‘flintertjes rook’ te getuigen dat ze waren als ‘magere, poreuze kaas?’
Zoo iets is aardig; het is niet gezocht, welnee, het is juist ingevallen, het verrast en
wekt aandacht.
Wat niet wegneemt dat Ritter op andere plaatsen stemming en sfeer gevoelig en
treffend weet te suggereeren, en dat hij erin geslaagd is, ons met zijn ‘Gracieus
Avontuur’ een novelle te geven van werkelijke waarde en sterke bekoring. En hij
heeft gelijk waar hij, aan het slot, beweert, dat dit een hoofdzaak is.
H.R.
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Dr. J.D. Bierens de Haan, Wereldorde en geestesleven. 2e druk.
Amsterdam, S.L. van Looy, 1922.
Is met dit boek wellicht eene poging bedoeld in de richting van volksphilosophie?
In althans meest wel eenvoudige, algemeen begrijpelijke taal, slechts nu en dan
‘ontsierd’ door eene minder algemeen verstaanbare vaktechnische uitdrukkingswijze,
stelt de niet slechts met het uiterlijke doch ook met het wezen der problemen
vertrouwde schrijver in groote trekken het systeem van eene cultuurwetenschap voor
ons op. Leest men den voorin opgenomen ‘inhoud’ door, dan ervaart men aanstonds
dat het boek streng systematisch is opgebouwd, en de gunstige indruk, daardoor
gewekt, wordt bevestigd door hetgeen, onder meest zeer passende titels, in de
verschillende hoofdstukken geboden wordt. Ik geloof niet, een boek te kennen, waarin
op zoo overzichtelijke, begrijpelijke wijze de meest wezenlijke cultuurproblemen
van onzen tijd, in werkelijk modernen en socialen zin, zoo uitnemend zijn behandeld.
Men kan gerust beweren, dat geen der belangrijke wereld- en levensproblemen die
ons beroeren, vergeten is - en bovenal, dat, trots de soms wat laconieke kortheid, die
nochtans de klaarheid van het betoog ondersteunt, hier steeds dingen beweerd worden
die de moeite van het overdenken waard zijn.
Van het overdenken meer dan van het beamen echter. Bij de groote stelligheid
van dezen geleerde passen enkele reserves - ‘straks komt een wijzer die 't
wegredeneert’! Doch niet alleen deze opmerking moge ik mij schertsenderwijze
veroorloven: Bierens de Haan prikkelt tot nadenken en dus tot tegenspreken!
Neem paragraaf 58: ‘In hoogste instantie is de inhoud van het geestesleven één,
en bestaat in-éénen. Zoo moet er een geestesinhoud zijn, die in zijne eenheid al het
andere omvat en die zoowel practisch als theoretisch bewustzijn, zoowel zedelijkheid
als schoonheidszin is.... Deze geestesinhoud is het religieuze bewustzijn’. Hm. E r
m o e t e e n g e e s t e s i n h o u d z i j n , die.... Dat neemt de doctor dus aan. En deze
geestesinhoud i s dan het religieuze bewustzijn. Hier ware een vraagteeken te plaatsen.
Doch wij lezen de paragraaf verder. ‘Religie is het geestesleven naar zijn vollen
inhoud in-eenen’. ‘Religie is niet positieve, maar ideëele religie’. ‘Onder religie
verstaan wij: eens menschen levend bewustzijn van de Idee in Hare
Bovenpersoonlijkheid’. In de voorafgaande paragraaf 57 was te lezen: ‘Het Ware is
de Idee, en de Idee is bovenpersoonlijkheid, welke is de hoogere eenheid van het
Persoonlijke en Onpersoonlijke’. Ook indien de geleerde schrijver minder hoofdletters
hadde gebruikt, en zich tot de bescheiden kleine letters had bepaald, zou hij, al hadde
hij minder argwaan gewekt (want al die hoofdletters is verzwegen armoe!) toch niet
hebben kunnen voorkomen, dat ik de geformuleerde stelligheden een beetje mij
verstout had anzuzweifeln! Ben
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ik minder juist dan Bierens de Haan, zoo ik beweer, dat den-God-in-ons volgen is
religie? Hij weet toch ook wel wat de Duitsche philosophen den Einhelligkeitsdrang
noemen? En het is toch minder erg voor den waarheidzoeker, een enkele maal te
zwijgen en te bekennen: ‘ik weet niet’, dan met groote stelligheid alles te willen
determineeren? Wij behoeven immers niet te vergeten dat al wat tot heden religie
heette - ook zònder de phantasmen die geleerde of naïeve metaphysici er rond
opgestapeld hebben - zijn oorsprong vond in religie, begrepen als het volgen van den
God in ons? Zou niet de mate waarin wij religie hebben, evenredig zijn met de kracht
van ons verlangen om met ons zelf, onze medemenschen, met het omringende in
harmonie te zijn? Is niet de sociale gemeenschap der menschen, ons in haar steeds
meer en zuiverder te verwerkelijken.... d o e l der religie? En zou dat niet precies
zich dekken met de uitingen van de groote religie-stichters, die alle menschen broeders
noemden? Wij weten dat de grondvoorwaarde voor religie: waarheidsdrang, in gevaar
komt, zoodra religieuze vormen als waarheid worden aangeboden, in dewelke men
gelooven m o e t ; maar.... is het aldus formuleeren met àl te groote stelligheid niet
evenzeer een gevaar voor leeken, die vaak gedachteloos napraten? Ik bedoel die, in
aantal waarlijk niet geringe, leden der hoch-moderne wijsbegeerte-kerk, vaak weinig
minder bekrompen dan de zoodanige der dogmatisch-orthodox-christelijke? Ik zou
willen zeggen: voorzichtigheid, éérder dan stelligheid! Want het valt niet te ontkennen
dat in boeken als het hier besprokene een gevaar ligt voor al die lieden van den
modernen tijd, die, zooals Goethe reeds te zeggen wist, ‘sich Philosophen nennen
und eine sehr lächerliche Person in der Welt spielen. Es ist nichts jämmerlicher als
Leute unaufhörlich von Vernunft reden zu hören, mittlerweile sie nur nach
Vorurtheilen handeln’.
Intusschen - deze opmerkingen betreffen meer deze ‘Leute’ als den schrijver van
het besproken boek. Voor dezen is het immers volstrekt geen schande wanneer men
het niet steeds met hem eens is. Hij zal dat vermoedelijk zelfs gaarne hebben; het
bevordert de discussie, en daar houdt de wijsbegeerte van. Wellicht komt er dan nog
eens gelegenheid om met den bekwamen geleerde te discussieeren over hetgeen hij
in paragraaf 99 zegt over ‘geluk’.... Dat is zéér de moeite waard, en toch....!
D.TH.J.

Herman de Man, De Eenzame, een vertelling uit het leven van Hubert
Montijn, 's Gravenhage, N.V. Uitg.-Maatij. Prometheus, 1923.
Het blijkt ten duidelijkste dat Herman de Man een auteur is, wiens vruchtbaarheid
geen twijfel toe staat. Want in zeer snel tempo verschenen van hem: ‘Aardebanden’,
‘Weideweelde’, ‘Rijshout en Rozen’ en ‘De
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Eenzame’. En deze laatste roman kondigt zich aan te zijn één van de drie die te zamen
een cyclus: ‘Een lied van Eenzaamheid’ zullen vormen. Volgen zullen ‘Hortensia’
en ‘De Verbitterde’, beide beloven weer andere facetten te zijn van het
eenzaamheidsprisma - dat wonderlijk-somber gloeiend edelsteen der menschelijke
ziel. ‘Eenzaamheid....’ wij proeven het woord - wij doorproeven het niet.
Eenzaamheid... klinkt het droef, ver en klagend, is het stil en helder, is het dof en
zwijgend? Eenzaamheid - hooglied van den dichter, kasteel der trotschen, schuilplaats
der kwetsbaren - dal van tranen der minnenden
Hoe ziels-eenzaamheid gedragen wordt, ziedaar het groote vraagstuk, een de
allergrootste van de menschelijke geschiedenis. Hoe de één een held werd door
eenzaamheid, een ander haar als een schild droeg van zijn kwetsbare borst, weer een
ander bezweek onder haar looden last en er ook waren die de eenzaamheid loofden
als hun schoonste paleis, een hal waarin Gods stem het zuiverst weerklank vond dat alles staat geschreven in de annalen van het menschelijk lot. Zóó heeft misschien
Herman de Man over de Eenzaamheid gemijmerd en haar gestalten willen geven.
Eén er van is Hubert Montijn. Hij heeft van hem willen maken de eenzame die bijna
held is. Bijna, niet heelemaal. Maar de ongeschonden droom is in hem een levende
kracht gebleven.
Stellig heeft Herman de Man hier een figuur geschapen, die wij vóór ons zien. In
menig opzicht is Herman de Man krachtig en oorspronkelijk. Doch zichzelven lang
niet overal gelijk. Ook in den toon niet. Hij lijkt mij jong, heftig, te snel in zijn
vluchtig noteeren van wat zijn gretige, warme natuur, zijn bespiegelende geest
doorleefde en doorschouwde. Daardoor komt het - want wat snel geboren werd
behoeft niet per se onvolmaakt te zijn! - dat er wel zéér goeds werd neergegooid
vanuit die volheid; veel ook is onevenwichtig bij het in gebreke blijven van den geest
der beheersching.
Het begin is uitstekend. Het kleine IJsselstadje in de buurt van Utrecht, het lage
land er om heen, de menschjes er in, en, stil, eenzaam het notarishuis waarin moeder
en zoon te samen leven, teruggetrokken, omgeven door een aureool van geheimzinnige
aristocratie. In werkelijkheid is Herbert Montijn arm, arm aan geld, ook aan uiterlijk
schoon. Want hij is scheef. Het verhaal begint met de vermelding van die scheefheid
en eindigt er mede, als wilde het daardoor de situatie accentueeren. Dit doet eenigszins
aan als gewildheid. Wij hebben, goddank, genoeg van Hubert Montijn begrepen, van
zijn oudeman-achtige jeugd, zijn lichamelijk-bloesemloozen groei naar den ouderdom,
zijn alleen zijn door cultuur, door beschaving, dan dat het noodig is, in de slotwoorden
nog wéér eens een verklaring te vinden voor die eenzaamheid, voor zijn fatale en
tegelijkertijd zelf-gekozen verlatenheid. Het blijkt ons ook - door heel het boek heen
- dat Herman de Man heel gemakkelijk van het
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schoone wankelt naar het banale en het karikaturale. Als hij wil gaan onderzoeken,
wil gaan verklaren, - vooràl, als hij de wijde gedachtengangen van een cultuurmensch
naloopt en navertellen wil, komt hij spoedig tot iets prenterigs, iets intellectueels,
wat in zonderlinge tegenstrijdigheid staat met zijn natuurlijk inzicht en zijn zuivere
menschelijkheid. Daar waar Hubert Montijn mijmert over zijn privé-humanisme of
sputtert tegen zijn verloofde over de kanker der buiten-pensionnetjes op de Veluwe,
daar wordt hij pedant, abstract en ontvalt hem onze genegenheid.
Hij vindt die later wel weer terug als hij het kleine joodsche meisje mint. Nu wordt
alles romantisch. Doch zeer werkelijk tevens. Een heel jong, teer meisje van
eenvoudige afkomst, wier vader door pientere zakenkennis rijk werd, komt bij Hubert
Montijn les nemen en langzaam ontwikkelt zich bij beiden een liefdesgevoel dat
nimmer uitgesproken wordt. Het meisje blijkt later tuberculose te hebben. Zij teert
weg en sterft. In het buitenhuis, dat haar vader, die z'n ‘prinsesje’ hartstochtelijk
liefheeft, voor haar kocht, komt Hubert haar geregeld bezoeken; tot aan zijn dood
zal haar beeld een levende herinnering, een troostende kracht voor hem blijven.
In wezen is dus Hubert Montijn al niet eenzaam meer, al verschrompelt zijn
monotoon leventje in de onbeschutheid der verlatenheid, al komt er niets bloeiends
meer in 's mans lijfelijk bestaan. Zijn eenzaamheid is deze: dat het leven hem geen
tastbaarheden biedt, dat alles zich voltrekt in het gebied van den droom. Indien
Herman de Man er nog beter in geslaagd ware het zielsleven van zijn held in zuivere
harmonie te doen zijn met zijn cultureele bestaan, indien het hem gelukt ware dien
stillen mensch met zijn warme menschelijkheid niet zoo zeer gevangen te doen zijn
in omrastering van cultuur, die hem eenigszns dwaas maakt en onwerkelijk, indien
de schrijver niet zoo nu en dan tusschenbeide was gekomen met spitsvondige
uitleggingen over Hubert Montijn's wezen, maar het vermogen had bezeten hem
vrijer te bezien, nog meer ontdaan van alle mooipraterij en betweterij, dan zou hij
een figuur hebben geschapen, die diep ontroeren zou door eenvoudige, vaste kracht.
Maar hij heeft het een ietsje t e mooi willen maken, een weinigje t e voornaam, te
zeer doet hij zijn held tronen op een eilandje van deftige kennisse en vroom
‘humanisme’, te uitzonderlijk is dit, niet genoeg ontbloeit aan het machtige leven
der natuur. Is het dus niet mogelijk, is het dan niet schoon een cultuurmensch uit te
beelden? Stellig. Doch Dirk Coster heeft het in een bespreking van een ander boek
(‘Rijshout en Rozen’) van denzelfden auteur reeds zoo treffend gezegd ‘het is de
transactie van natuurgebied naar bewustzijn die deze schrijver bestreeft en die hem
tot nog toe niet gelukt is’. In Hubert Montijn is dit hem gedeeltelijk toch reeds gelukt,
doch iets - bijkans ondefinieerbaars - ontbreekt er nog aan. Het is misschien die
geestelijke voornaamheid welke hij zoozeer najaagt.
J.D.W.
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Een gerestaureerd schilderij van Peter Paul Rubens in de Alte pinakothek
te München.
Een paar jaar geleden ontdekte men bij het herstellen van een beschadiging aan het
schilderij, voorstellende Hélène Fourment, zijn tweede vrouw, met het op haar schoot
zittende kind, dat er overheen was geschilderd. Uit archivarische aanteekeningen
bleek het omstreeks het midden der 18de eeuw, bij het overbrengen uit het
Nymphenburger - naar het Schleiszheimerslot, aan 4 kanten te zijn vergroot. Bij de
beoordeeling dezer veranderingen moet men zeker rekening houden met den toenmaals
heerschenden aesthetischen smaak en misschien met de behoefte aan ruimte. Dr.
Dömhöffer, directeur van de ‘Alte Pinakothek’, besloot het schilderij in den ouden
vorm te doen herstellen, zooals het uit Rubens' atelier was voortgekomen, en droeg
deze gewichtige taak aan den beproefden restaurateur Prof. Kinkelin op. De laatste
kweet zich van deze moeilijke opgave gedurende de laatste 3 jaren op meesterlijke
wijze en met de grootst mogelijke zorg en nu zien wij het resultaat van zijn werken
voor onze oogen. Van wiens hand de veranderingen bij het stuk van Rubens zijn,
heeft men nog niet kunnen vaststellen.
Een opvallende tegenstelling tusschen het origineel en het overgeschilderde vormt
vooral de gelaatsuitdrukking van de moeder. In het eerste spiegelt zich een door het
moedergeluk gerijpte jeugd af, in het laatste zijn de trekken wat matrone-achtig met
een zinnelijk tintje (eenigzins gelijk aan het schilderij in het Mauritshuis in den Haag);
beide geven een zoo verschillenden indruk, dat men zou kunnen gelooven het portret
van een jongere en oudere zuster voor zich te hebben. De eenvoudige, maar zoo
uiterst fijne teekening van het haar was door het overschilderen naar Rococo-stijl
grover geworden, terwijl daarentegen de wuivende veeren aan den hoed van de
moeder en aan de baret van het kind het subtiele daarvan weergaven, die nu in het
teruggewonnen origineel met eenvoudige zakelijkheid zijn aangegeven. Ook dacht
men door overschilderen van de onder de baret van 't kind uitspringende haren 't den
meester te kunnen verbeteren, doch nu kan men aan 't origineel zien, dat eenvoud
een sieraad van artistieke uitdrukking zijn kan. Opvallend is, hoe de houding van het
kind veranderd werd. Het origineel laat de rechter-bovenarm van den knaap boven
den linker - om zijn lichaampje gelegden - arm van de moeder zien, zoodat het
bovenlijf van het kind als naar rechts is gedraaid.
Door het overschilderen werden de vingers van het rechterhandje zichtbaar, zooals
zij zich tegen het keurslijf van de moeder afteekenen. Bij het origineel is hiervan
niets te zien en waar nu hier de rechter-bovenarm van het kind op den omarmenden
linkerarm van de moeder ligt,
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had men vroeger daarvoor een zelfde stuk strook als aan de rechter mouw erover
geschilderd. Ook ziet men, hoe, tengevolge van dit overschilderen, in de houding
van het rechterbeen van het kind een tegenstrijdigheid aan den dag komt, die, door
de nu duidelijk geworden wending van het bovenlichaam van den knaap, is
gerechtvaardigd. Ook dacht men eene verbetering aan de mouw van de rechterarm
te moeten aanbrengen door een naar boven gerichte, geheel onnatuurlijke en
Rococo-achtig aandoende vouw, waartegen de vingertjes van het kind stootten. Thans
loopt de lijn van de mouw geheel vrij en natuurlijk en het armpje rust in schoone
eenvoud op den arm van de moeder. Overigens komt nu ook de luchtigheid van het
kleed van de vrouw op indrukwekkender wijze uit. Opvallend is nog, dat in het
origineel de bovenrand van het keurslijf een eenigszins anders loopende lijn toont,
die de schoonheid van de vrouwelijke borst voller doet uitkomen; zou men ten tijde
van het overschilderen schroom gehad hebben om den toeschouwer ten volle te doen
genieten van de krachtige en eerlijke Rubensche zinnelijkheid? Evenwel kwam een
verandering, die nu weggenomen is, de werking van het schilderij ten goede: n.m.
door stukken er bij te schilderen. Vroeger deed de toegevoegde beschilderde rand
de figuren op schilderachtiger wijze uitkomen, doch thans, nu het hoofd van de
moeder bijna tot aan den rand van de lijst reikt, krijgt men den indruk van iets
gedrukts. Bijgaande afbeeldingen toonen ons, hoe wij 't overgeschilderd anderhalve
eeuw hebben aanschouwd en hoe het oorspronkelijk was.
H.G.A.D.L.P.

Kasper Niehaus in den kunsthandel J.F. van Deene, Amsterdam.
De positie van kunstcritikus en schilder is een zeer moeilijke, omdat men zoo licht
het werk van den schilder gaat toetsen aan de uitspraken van den criticus en geneigd
is te zeggen: is dat nu het werk van den man, die met zeker autoritair gezag zijn
meening neerschrijft over andermans kunst. Aan den anderen kant echter is het van
zeer veel waarde dat h i j die het werk van anderen beoordeelt, de moeilijkheden en
mogelijkheden van het vak door en door kent.
De heer Niehaus nu, die in ‘De Telegraaf’ de rubriek der schilderkunst onder zijne
leiding heeft, verkeert in dit tweeledige geval - hij schrijft en schildert zelf en thans
houdt hij van enkele zijner werken een tentoonstelling in den kunsthandel van den
heer van Deene, die ons zoo dikwijls met het werk der moderne Fransche kunstenaars
doet kennis maken.
De schilderijen van Niehaus zijn aldaar dan ook geenszins misplaatst, want zij
vertoonen zóó bij eersten oogopslag verwantschap met de Fransche modernisten.
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Een van zijn vroegste werken ‘een matroosje’, vertoont zeer duidelijk zelfs den
invloed van het werk van den door Niehaus zeer gewaardeerden Rousseau le Douanier.
Zoowel de opbouw van het schilderij, dat aan het zelfportret van Rousseau
herinnert, als de vlakke schildering, toonen Niehaus' voorliefde voor een schilderkunst
die meer een intellectueele zijde heeft, dan een zuiver picturale.
Voor hem is het schilderij als de bedachtzame oplossing van een gegeven in vorm
en kleur.
In zijn eerste werken overheerscht de lijn, zoekt hij naar bouw en compositie; maar
langzamerhand ondergaat hij ook meer de harmonie van de kleur en vooral van de
rustige, stille kleur.
Hij is geen fel colorist, ook in zijn kleur blijft hij de bedachtzame, die een Thijs
Maris, een Holbein, een Dürer zal weten te waardeeren. Het is het werk van een
ernstigen, studieuzen geest, die - en hier komt de criticus naar voren - zich zelden
laat gaan in schilders-élan, maar steeds het hoe en waarom van compositie en
kleurtegenstelling overweegt, en dit ook voor zich zelf als een maatstaf van
beoordeeling aanlegt.
Het verst doorgevoerd in deze vaste lijn voor bouw en kleur, is zeker ‘het portret
in het interieur’. De indeeling van het schilderij, met 't portret rechts onderaan, tegen
den zijwand van een kastje, waarboven wat tinwerk geplaatst is, en links een stoel
en eenig meubilair - is wel overwogen en niet maar het resultaat van een
oogenblikkelijke visie. En ook de kleur van gelaat tegen het donkere houtbruin met
als oplichtende plekken een op den zijwand geprikte reproductie van Hercules
Seeghers' boompje - en zelfs het tingerei, dat niet fel schittert, maar rustig glimt dat alles is wat de Duitscher noemt abgetönt.
Het is een atmosfeer van harmonieuze tinten, die niet door een laaiende noot, noch
door een felle kleur worden onderbroken.
Het is voor mij het werk van den ernstigen, nauwgezetten, criticusschilder, wiens
schildersgevoel en schildersdrift beteugeld worden door zijn critischen geest.
R.W.P. Jr.

Moyssey Kogan in den kunsthandel d'Audretsch, Den Haag.
De K u n s t h a n d e l d ' A u d r e t s c h zoekt het belangrijke niet in de uitgebreidheid
der tentoonstellingen, maar men vindt er bijna altijd iets bijzonders.
Op 't oogenblik exposeert er M o y s s e y K o g a n , een Russisch kunstenaar, die
de schoonheid zoekt in rhytmiek. Vrijwel uitsluitend de
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vrouwenfiguur, meestal het vrouwelijk naakt, is het motief, hetwelk hij aanwendt
tot het geven van een rhytmisch lijnenspel, dat ontroert door zuiverheid en eenvoud
in de voordracht. Er is niets opdringerigs in dit werk, het is belangrijk door de
zelfbeheersching en een zekere voorname rust, welke eruit spreken.
Zoowel in de simpele lijnteekeningetjes als in de houtsneden, de kleine gobelins
en de klein-plastiek vindt men steeds de schoonheid van den lijnenrhytmus als
uitgangspunt; elk ding fascineert opnieuw en daarom is in deze geëxposeerde reeks
niets eentonigs. De vrouw boeit hem om de actie, om de specifieke cadans harer
bewegingen en hij weet dit op zeer overtuigende wijze tot uiting te brengen.
Er zit mystiek in dit werk, dat veelal iets retrospectiefs heeft, ons voert naar een
sfeer van denken en voelen, welke ver in 't verleden ligt en bewijst, dat de maker van
deze dingen de schoonheid der Byzantijnsche kunstwerken moet hebben begrepen.
Vooral in de gobelins en in sommige houtsneden komt dit sterk uit.
Mooi en van superieuren eenvoud zijn de beide grootere plastische werken op
deze tentoonstelling. Het eene, een vrouwenkopje in terra cotta, bezit de fierheid,
welke aan portretplastiek uit de Vroeg-Renaissance herinnert. De hautaine rust in
dit kopje en het ‘anspruchslose’ in de uitvoering geven aan dit stuk plastiek een apart
cachet. Zeker een studie naar het leven en daarom meer realistisch is de meisjesfiguur
(fragment), waarin de kunstenaar heel zijn verrukking uitspreekt over de
vormenschoonheid, welke hij in dit maagdelijk naakt bewonderde. Dit werk, in
cement uitgevoerd, geeft, evenals het genoemde vrouwenkopje, blijk van ernstige
natuurstudie en zin voor groote vormverhoudingen, waarbij de fijn genuanceerde
lijnbewegingen de hoofdrol spelen.
J.D.

Tentoonstelling in ‘De oogst’ te Arnhem.
Wat wordt toch nog weinig beseft, dat het al of niet belangrijke van een kunstwerk
eigenlijk uitsluitend afhangt van de hoedanigheid van den maker en dat het toegepaste
procédé voor de bepaling der innerlijke waarde ervan slechts bijzaak is. Een
olieverfschilderij staat kwalitatief niet noodwendig hooger dan een eenvoudige
krijtkrabbel, een ‘b a t i k e t s ’ behoeft geen voornamer product te zijn dan een
gewone ets. Een kunstenaar van beteekenis zal aan een vel papier en een stuk krijt
genoeg kunnen hebben om iets van groote schoonheid te scheppen, een prutser, die
een geheele verfwinkel tot zijn beschikking heeft, zal het niet verder brengen dan
prutserij.
Nu is het geven van een benaming aan een of ander nieuw procédé of
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aan een combinatie van procédés een gewone zaak, maar het schermen met zoo'n
benaming, het doen voorkomen alsof 't een geheime vinding van buitengewone
beteekenis betreft, waarvan men de gelukzalige alleenbezitter wenscht te blijven, en
het speculeeren bij het publiek met deze geheimzinnigheid als speciale attractie, is
geen gewone zaak; men krijgt dan den indruk of die attractie de vlag is welke de
lading dekt. Onze serieuze grafische kunstenaars hebben het toch al niet te best in
dezen miserabelen tijd, dat ze dergelijke concurrentie best kunnen missen.
Het in ‘de Oogst’ tentoongestelde werk van den heer A.V.E. P o h l behoort tot
het zeer middelmatige en de benamingen ‘batikgrafie’ en ‘bisografie’ kunnen helaas
het peil waarop het staat, niet opvoeren. Ze klinken nu wel interessant en de menschen
willen dan ook gaarne eens weten hoe die dingen ontstaan, maar daaromtrent betracht
de heer P o h l een nauwgezet stilzwijgen. Dàt is z i j n kostbaar geheim en hij zou
het denkelijk heel erg vinden als een meer praesteerend vakgenoot ook die procédés
ging toepassen, want dan was het voor 't publiek interessante aan zijn werk niet
interessant meer. Heeft de heer P o h l al patent op zijne vindingen genomen? Want
er zijn onder de vaklui ‘snuggere jongens’!
‘D e O o g s t ’ is overigens een sympathieke kunsthandel. Er worden geregeld
tentoonstellingen gehouden en men vindt er op kunstnijverheidsgebied mooie dingen.
Zoo trekt er bijzonder de aandacht het kunstnaaldwerk van mevrouw E. J o o s t i n g
- R e u v e n s uit Wapenvelde. Bij de sobere versiering, juist voldoende om de dingen
een karakteristiek aanzien te geven, is altijd rekening gehouden met de constructie
der voorwerpen, waarop die versiering is aangebracht, zonder dat door overdrijving
deze te veel op den voorgrond treedt. Ook in de kleurcombinaties weet zij steeds
grooten eenvoud en zuiverheid te bereiken. Haar werk maakt een gedistingeerden
indruk.
Mejuffrouw G. Mulder uit Groningen exposeert een collectie brandschilderwerk.
Deze techniek is van Russischen oorsprong en er kunnen heel mooie dingen meê
worden bereikt. Zoo zag ik er een bakje in ivoorkleur met zwart, waarvan een
zeldzame bekoring uitging. Haar versierd glaswerk is minder aantrekklijk, de kleuren
doen daar hard en ongemotiveerd.
Verder zijn er bijouteriën van Mej. Jacoba Buekers uit Velp, fijne dingen van
grooten eenvoud; kralen-kettingen van Hans Timmermans uit Oosterbeek, bijzonder
van samenstelling en kleur en buitengewoon mooie batiks van Louis Bogtman uit
Hilversum.
J.D.
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Portretten van kunstenaars in het Stedelijk museum te Amsterdam.
De ‘Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche
kunst te Amsterdam’ heeft in de afgeloopen maand haar gouden jubileum gevierd;
en zij wist dit niet beter te doen dan door het houden van een tentoonstelling van
portretten van kunstenaars, wier werk zij waardig keurde voor hare verzameling aan
te koopen. ‘Wij brengen,’ zoo schrijft de heer H.K. Westendorp in de voorrede der
catalogus, ‘daarmede hulde aan hen, zonder wie onze vereeniging geen reden van
bestaan zou hebben gehad, die de kunstwerken schiepen, welke de Vereeniging heeft
mogen bijeenbrengen.’
Niet echter kunsthistorische waarde hebben deze portretten, maar ik zou zelfs
geneigd zijn te zeggen dat bij velen de kunst boven de historie gaat, d.w.z. dat wij
aan de gelijkenis minder waarde moeten hechten dan aan het schilderij als kunstuiting.
Ik weet dat ik mij hier op gevaarlijk terrein begeef, en men meterslange polemieken
heeft geschreven naar aanleiding van de vraag of de gelijkenis in een portret al dan
niet de eerste vereischte is.
Het zou in dit bestek te uitgebreid worden op deze kwestie thans nader in te gaan;
maar vergelijken wij o.a. de verschillende zelfportretten van Breitner, dan is het zeer
zeker interessant om te zien hoe Breitner er op verschillende leeftijden uitzag; maar
belangrijk is het ongetwijfeld na te gaan hoe breed en forsch hij reeds in die en die
jaren schilderde, en het belangrijkst eigenlijk, wat hij van zoo'n portret, zoo'n vlotte
schets dikwijls wist te maken. Het was niet zijn ijdelheid die er hem toe bracht, een
nauwgezet conterfeitsel van zich-zelf te vervaardigen om voor het nageslacht bewaard
te blijven, maar wel het vastleggen van een licht- en kleureffect, dat, op een oogenblik
als bij verrassing, zijn gezicht in den spiegel reflecteerde. Wij zien het aan de
portretten, het zijn geen pose's, om op zijn voordeeligst, op zijn artistiekst of hoe
ook te paradeeren - het zijn momentopnamen, vlot en raak.
Dit is mijns inziens juist het aantrekkelijke van deze tentoonstelling: die vele
zelfportretten, maar ook die portretten welke schilders van hunne bentgenooten
maakten, somwijlen op verloren Zaterdagmiddagen of op dagen dat een model hun
in den steek liet. In die portretten zit zoo oneindig veel meer dan in het ‘bestelde’
portret; het frissche en spontane, het effect van het oogenblik spreekt er uit.
En van de zelfportretten behooren dan zeker die van Josef Israëls wel tot de beste,
die er gemaakt zijn. Vele malen, telkens onder andere belichting, in anderen stand
schilderde hij zichzelf. Het is dan ook geen vleierij, geen ijdeltuiterij, zelfs al plaatst
hij zich voor zijn doek van David
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en Saul; maar een visie, een weergegeven impressie, zooals hij - wat bij vele schilders
gebruikelijk is - zijn werk in den spiegel bekijkend, zich zelf er vóór zag. En hij zag
zichzelf, en schilderde dit, waarschijnlijk niet eens om de gelijkenis, maar om het
effect, om het licht en donker.
Naast die voortreffelijke Breitner-portretten, zou ik het portret van I. Israëls en
van De Zwart of dat kleine van Witsen willen noemen en, denkend aan I. Israëls,
mis ik noode diens schets naar Dijsselhof, Cachet en Nieuwenhuis, en niet minder
de portretten van Veth naar v.d. Valk en Zijl.
Wel is Veth hier behalve door zijn lithografische portretten uitstekend
vertegenwoordigd door de zoo karakteristieke beeltenis van Prof. Derkinderen. Dit
is ongetwijfeld een zijner beste portretten, het is zoowel Jan Veth als Derkinderen.
De houding, de uitdrukking, het rustige typeeren van den geportretteerde, terwijl de
wijze waarop het als compositie èn als peinture is opgevat geheel den schilder
kenmerken. Van de talrijke portretten die de eene schilder van den ander maakte en
waarin bij uitstekende gelijkenis geheel de persoon gegeven werd, is dit zeker wel
een der meest complete van de tentoonstelling, en het verwondert ons niet dat het
hier een eereplaats inneemt.
Meerdere portretten zouden wij om hunne karakteristiek kunnen noemen, zie
slechts die van Mankes, waarbij alle opzettelijkheid is vermeden en de schilder met
een angstige nauwgezetheid zichzelf bespiedde, ontleedde in den spiegel.
Het is geen bravoure, maar een felle waarneming, waarbij hij er geen oogenblik
aan dacht zichzelf te sparen en te zoeken naar een voordeelige pose of belichting.
Mankes is ook hier zoo eerlijk als in al zijn werk.
Van een fijnen humor, den mensch kenmerkende, is het kleine eveneens scherp
geobserveerde jeugdportretje dat Haverman van zich zelf maakte, en waarvan het
Gemeente-Museum in den Haag de gelukkige eigenaar is. Vlot en raak, tintelend
van geest is dit portretje en een dat wel het karakter van den mensch en de vaardigheid
van den kunstenaar uitnemend typeert.
Geen zelfportret zal wel zoo aangevochten worden als dat van Jan Sluyters. Na
de beschouwing die de kunstcritiek elders er van gaf, en waarin het op één lijn gesteld
werd met het schier tragische portret van Vincent van Gogh, meen ik toch dat hier
de geste van Sluyters wel overschat wordt.
Dit is zeer zeker een met hartstocht, met onbedwingbaren drift geschilderd portret
van een kunstenaar die zich niet meer in kon toomen, die zich m o e s t laten gaan,
en als zoodanig is het kenmerkend; maar het mist een andere kwaliteit: die van
evenwicht en beheersching, die van schoonheid.
Daardoor is het, bij alle eerlijkheid, ruw en grof geworden, als het
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portret van een door de kunst bezetene, maar bij wien het diepere gevoel ontbreekt,
dat zijn werk, hoe tragisch het ook is, tot schoonheid zou stempelen.
Het zou ons te ver voeren, de kwaliteiten, de eigenaardigheden van de talrijke
portretten, die de wanden der eere-zaal tooien of sieren, te memoreeren. Sommige
zijn van een gemakkelijke trouwhartigheid, andere niet van coquetterie of vleierij
ontbloot, weer andere doen ons even aan een bestelde opdracht denken, of aan een
goedwillige vriendendienst - overwegingen die laat ons zeggen buiten de kunst om
gaan.
Laten wij deze buiten beschouwing houden en ons verheugen dat de Vereeniging
tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst op het
denkbeeld is gekomen om een dergelijke tentoonstelling te houden.
Juist omdat vele van de zelfportretten, of spontane studies naar kunstbroeders
dikwijls tot het beste behooren dat kunstenaars gemaakt hebben. De kunsthistorische
portretten - die zeer zeker ook reden van bestaan hebben - krijgen wij dan op den
koop toe.
R.W.P. Jr.
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Alexander Hugo Bakker Korff
(1824-1882)
door Mr. J. Slagter.
VOOR weinig ‘herdenkingen’ was zoo veel reden als voor die van het geboortejaar
van den schilder Alexander Hugo Bakker Korff, want het groote publiek (voor zoover
het zich voor de schoone kunsten interesseert) had hem terwijl de Nederlandsche
schildersbent van heden met hare aanhangers zoo vurig op het pad der ontdekkingen
in de kunst is vooruit gehold, dat zij ternauwernood in de verte nog de bleeke schim
van dezen genre-schilder kan onderscheiden. Wij houden niet meer van genre-stukjes,
zelfs niet meer van de goede, en toch is dat wat eenzijdig, al mogen we den hemel
danken, dat er op den weligen akker der schoone kunsten slechts weinig genre-stukjes
tieren, welke ons het leven van heden representeeren. Want onze tijd mist daarvoor
den stijl, de houding en ook de gratie, die er nog waren in heel enkele patricische
milieu's, ten tijde dat Bakker Korff arbeidde. En wat hij niet meer om zich heen z a g ,
dat schiep hij uit de herinneringen der ouderen van toen en uit de bij antiquairs
verzeilde flarden van een in de eerste tientallen jaren na 1800 gestorven cultuur.
Hoe zeer wij Bakker Korff hadden vergeten, blijkt uit het feit, dat wij thans Jozef
Israëls en J.H. Weissenbruch hebben herdacht, die evenals Bakker Korff in 1824 zijn
geboren en wier beider werk krachtig-levend is gebleven. Zij waren grootere figuren
beiden, vernieuwers en geen voortzetters; zij s c h i e p e n een traditie, terwijl Bakker
Korff de laatste was van een v e r g a n e traditie. Zij waren vooral niet betere maar
wel grootere menschen; in Israëls' arbeid is de smart en de pijn van een menschheid,
in dat van Weissenbruch blaast de geweldige adem uit Hollands groote luchten.
Tegenover hen was Bakker Korff een stille, bescheiden figuur, een man, die kleine
kabinet-stukjes maakte van de dagelijksche bagatellen in het leven van oude, deftige
jufferen, van hun genoegelijke verheugenissen, hun binnen-kamersche taquinerieën
en hun pathetische bedroefdheden, van welke ziele-toestanden hij - en dat is een
zijner verdiensten - de humor zag.
Is het wonder, dat hij vergeten werd? Zijn werk schittert niet door kracht of groot
gevoel en zijn onderwerp was beperkt en toen men later de breedheid ging beminnen
en het grootsche in zijn beide jaargenooten, in de Marissen en later in Breitner en
Isaäc Israëls - welke laatste het ouderwetsche genre-schilderijtje met de golven van
zijn felle en breede
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vitaliteit wist te doorstroomen - kon men geen belang meer stellen in de nauwkeurige
kroniek der kleine gebeurlijkheden van deze, Bakker Korff's deftige oude jufferen.
Maar als wij ons op een stillen middag de moeite nemen om te zien naar wat
Bakker Korff ons heeft nagelaten, dan vinden wij daarin zooveel treffends, dat wij
bewondering krijgen voor een man, die in een tijd van diep verval eenerzijds en de
moeilijke wording eener nieuwe school anderzijds, een traditie wist hoog te houden
van de gouden eeuw onzer schilderkunst.
En daarom is de herdenkingstentoonstelling van zijn werk in de Leidsche Lakenhal
nuttiger geweest dan welke andere ook: zij gaf velen het genot van iets te hervinden,
dat verloren en vergeten was.
***
Het is honderd jaar geleden, dat Bakker Korff werd geboren en nu dit maandschrift
hem gaat herdenken, is het goed, ook van zijn leven in het kort iets te vertellen: ik
doe dit aan de hand van Mr. Carel Vosmaer, die in 8ste aflevering van zijn werk
‘Onze Hedendaagsche Schilders’ (1882) een bijschrift gaf, aan die van Johan Gram,
die in 1899 een artikel in ‘Elsevier's’ aan hem wijdde en verder op grond van de
herinneringen van enkelen, die hem hebben gekend.
Geboren te 's Gravenhage maakte hij zijn eerste studies onder leiding van C.
Kruseman (tot 1841) ging daarna werken aan de Haagsche academie onder den
historieschilder prof. J.E.J. van den Berg en in 1845 aan de Antwerpsche academie,
waar hij drie jaren bleef.
In 1849 ging hij met het gezin zijner ouders wonen in Oegstgeest, waar hij
penteekeningen begon te maken en albums illustreerde. Wat onrustig waren de
volgende jaren: in 1850 trok de familie naar Leiden, van 1852-1853 woonde men in
den Haag en dan begint er een tijd, waarin Bakker Korff de kunst, naar het schijnt,
voorgoed vaarwel zegt: hij gaat in Noordwijk wonen, legt zich toe op de....
aardappelteelt en houdt dat tot 1856 vol! Over de redenen, welke tot deze vrijwillige
verbanning hebben geleid, loopen de meeningen uiteen, maar misschien hebben
daartoe vooral twee oorzaken meegewerkt: een gevoel van niet te slagen in de kunst
en verdriet over zijn bijziendheid, welke hem hinderde in zijn werk. Die eerste oorzaak
begrijpen wij, als wij zijn voortbrengselen uit die jaren vergelijken met de kunst, die
hem beroemd heeft gemaakt. Blijkbaar nog geheel onder den invloed van zijn
academische opleiding en van de levenlooze Nederlandsche romantiek dier dagen,
schilderde hij met meer of minder vaardigheid historische of bijbelsche of ook
louter-romantische tafereelen en wanneer wij nu staan voor die groote, leege, doode
doeken als H e t
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sterfbed van Frederik Hendrik, De kindermoord te Bethlehem,
S m a r t e n b e r u s t i n g o f N o n , e e n m e i s j e v e r m a n e n d , dan kunnen
wij ons niet begrijpen, dat de man, die ze maakte, kunstenaarsbloed in de aderen had.
Ach, wat moeten ze hem zelf op den duur hebben verveeld, die larmoyante nonnen
en maagden, die pompeuse aartsvaders en die zieke meisjes, die uit stichtelijke boeken
worden voorgelezen ‘tot de dood er op volgt’. Want het was zijn aard niet en hij had
er geen pleizier in, maar de t i j d was nu eenmaal zoo. Hij had smaak voor het
sierlijke, luchtige en vroolijke, hij hield van een in de puntjes verzorgde tafel en hij
beminde ‘het tintelen van den wijn in een goed-geslepen glas.’ De fijne, gracieuse
humor, de geestige hoffelijkheid, de wereldsche pracht van schoone gewaden uit
vroeger jaren, dát waren dingen voor hem en heel dat tranen-magazijn van de
weenende romantici verafschuwde hij in zijn hart.
In 1850 ging hij in Leiden wonen, waar hij tot zijn dood zou blijven, eerst aan de
Vliet, daarna op den hoek van de Haarlemmerstraat in het (sindsdien afgebroken)
gildehuis der turfdragers.
Langzamerhand kwam de zon bij hem door en volgens Vosmaer is zijn eerste
groote schilderij in het genre, dat hem beroemd zou maken Ve e l h o n d e n z i j n
d e n h a a s z i j n d o o d , voorstellende, zooals Vosmaer zegt ‘een zieke dame door
de zorgen van een aantal vriendinnen meer overstelpt dan gebaat’. In 1859 begint
hij dan de kleine genre-stukjes te schilderen, welke wij nu voornamelijk van hem
kennen en waarin hij zich het krachtigste en het volledigste heeft geuit. Tegelijkertijd
kwam de waardeering voor zijn werk en in 1862 verwierf hij te Amsterdam de gouden
medaille, tegelijk o.a. met Israëls, Allebé en Alma Tadema en aardiger nog dan de
hem daar aan een eere-maaltijd gebrachte hulde was de wijze, waarop het gilde der
turfdragers, in wier huis hij woonde, hem in Leiden verwelkomde. Namens dit gilde
overhandigde de hoofdman der turfdragers aan Bakker Korff een ‘fraai beschreven
blad’ met de volgende woorden:
Gedachte bij de beschouwing der Gouden Medaille, geschonken aan den W. Ed.
Heer A.H. Bakker Korff, ter belooning voor de vervaardiging van Z.W.E.D. kunststuk:
U vlug penseel doet het paneel
De groote kunst beschouwen.
Zoo klimt u eer steeds meer en meer
Door liefde en vertrouwen.
U kunst is groot want na den dood
Hoort men den schilder prijzen
En 't stuk weleer, van duizend, weer
Tot duizenden herrijzen.
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Het nageslacht dat kunst verwacht
Zal u in liefde eeren.
Zoo zullen wij aan Rembrandts zij
A. Bakker Korff vereeren.

Is dit niet aardig? En doet zulk een spontane hulde van eenvoudige menschen niet
honderd maal prettiger aan dan alle officieele lofspraken bij elkaar?
Op zijn kamers in dit gildehuis werd het langzamerhand een museum van
antiquiteiten uit de jaren van om en bij 1800; veel kwam uit het winkeltje van een
antiquair, dicht in de buurt, maar ook ontving hij wel van oude dames fichu's, japonnen
of hoeden en mutsen van vroegere modes. En nu volgden die verschillende uitvoerige,
maar nooit doodgeschilderde, fijne genre-stukjes in 1867: D e p o l i t i e k b i j h e t
o n t b i j t , in 1869 het meermalen herhaalde M a r c h a n d e d e b r i c à b r a c en
de prachtige R o m a n c e , waarvan hij de verrukkelijke penteekening maakte, welke
thans in de Lakenhal aanwezig was. Dan volgt - om er slechts enkele te noemen - in
1871 Vo o r s p e l l i n g e n v a n d e g r o o t m o e d e r , in 1876 D e t a n t e s g a a n
o p r e i s , in 1877 het fonkelende kleine stilleven L e s B o c a u x , in 1879 L e c t u r e
de la Bible.
Hij stierf, 57 jaren oud, op 28 Januari van het jaar 1882 en werd te Oegstgeest
begraven.
***
Met A. Allebé, David Oyens en David Bles is Bakker Korff de laatste geweest, die
op voortreffelijke wijze de traditie van het Hollandsche genreschilderij heeft
voortgezet en geëindigd. Allebé's kunst is ruimer en over het geheel ook inniger,
Oyens had een breedere allure en hij was de gemoedelijkste, Bles was de zwakste.
Bakker Korff, met zijn sterke voorliefde voor een bepaalde beschaving, met zijn
humor en zijn zeer ontwikkeld kleurgevoel heeft met Allebé en D. Oyens het
genre-schilderij nog eens voor het laatst boven al te grove burgerlijke
zelfgenoegzaamheid uitgetild. Dat hij zich daarin tegenover het vrouwelijk geslacht
en in het bijzonder tegenover oude vrouwen kwaadaardig of zelfs maar sarcastisch
heeft getoond, zooals enkele critici van heden meenen, kan ik niet inzien. B.K. was
bij zijn leven met al zijn geestigheid en zijn fijnen spot, een mensch van teederheid
en mededoogen. Hij had een hart van goud, zocht nooit de algemeene waardeering,
maar was van enkelen de aanhankelijke vriend. Hij hield veel van kinderen en had
jegens vrouwen die ouderwetsche hoffelijkheid van binnenuit, welke steeds
schaarscher wordt. Hij was heelemaal niet sarcastisch van aard, maar had zin voor
humor. Hij heeft met zijn figuren luchtig gespot, meer niet. En zelfs dit niet altijd,
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want zijn zachte aard uitte zich tegelijkertijd in werk, waarin hij alleen maar gevoelig
was.
Met de beste Hollandsche genre-schilders uit onze gouden eeuw heeft hij dit
gemeen, dat hij, ook in zijn figuurstukken voor een belangrijk deel stillevenschilder
is; dat is nu eenmaal het Hollandsche bloed! En verder, dat hij een colorist van
beteekenis is; niet steeds, maar in veel van zijn beste werken. De kleine afmetingen
van zijn werken zijn grootendeels een gevolg van zijn bijziendheid, welke hem
hebben belet om in grooter formaat te arbeiden.
Eigenlijke stillevens zijn er maar weinig van hem, maar die er zijn, doen de
gedachte opkomen, hoe jammer het is, dat B.K. zich ook naar deze zijde niet breeder
heeft ontplooid. De twee, welke ik de mooiste vind, waren met andere stukken in
het bezit van B.K.'s grooten vriend, den Leidschen notaris Coebergh en zijn na diens
overlijden aan diens familie gekomen; L a S o u p i è r e , een heel klein paneeltje met
een groene antieke soepterrine, geestig van compositie en diep van kleur en het
bijzondere stukje L e s B o c a u x , een verzameling bokalen naast elkaar gezet,
buitengewoon knap geschilderd met een fonkelende speling van lichtflitsen en donkere
schaduwen. Coloristisch zijn deze twee stillevens van groote waarde; de schilder
B.K. spreekt hier sterker tot ons dan in de figuurstukken. Maar dat zullen we telkens
bij B.K. zien - ik kom daar nog nader op terug - dat èn zijn zuivere picturale verdienste
èn zijn menschelijkheid het krachtigste zijn in het niet ‘beroemde’ werk, in zijn
argelooze studies, in sommige teekeningen en in eenige kleine figuurstukken, waarin
de anecdote afwezig is.
De stillevenschilder, die B.K. in zijn hart altijd is geweest, openbaarde zich in
haast al zijn figuurstukken; in zijn bekende neemt het stilleven vaak een zeer
belangrijke plaats in, ja, dingen als L a M a r c h a n d e d e b r i c à b r a c zijn
eigenlijk heelemaal stillevens, waarin het oude koopvrouwtje een weinig belangrijke
rol speelt en er alleen maar bijgeschilderd is om het stilleven te stoffeeren.
Geen schilderij van B.K. is misschien zoo leerzaam als L a F i l l e d u H é r o s
(1875) om de grenzen te leeren kennen, waarbinnen de kunst van B.K. zich beweegt.
Het is wellicht de eenige groote compositie uit zijn besten tijd. In een deftig vertrek
met donkeren achtergrond ziet men links een vrouw in wat vreemdsoortig wit gewaad
met witte muts, die uit een kast een sabel en shako heeft genomen (van haar vader,
volgens Vosmaer) en daarmee op weg is naar een ronde tafel, waaraan drie dames
zitten, van wie een, bedroefd, blijkbaar troostend wordt toegesproken door de andere,
terwijl de derde in een leunstoel ons den rug toedraait en met blijkbaar welbehagen
kopje en schoteltje in haar handen houdt. Rechts vertoonen zich wederom drie
vrouwen, die juist zijn binnengekomen om een
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bezoek te brengen. De beteekenis schijnt deze te zijn, dat dit de verjaar- of de sterfdag
is van den vader, die in den oorlog is gevallen en dat diverse vriendinnen, in een
behoefte om dierbaar te zijn en misschien tuk op eenige ververschingen, hunne
diep-bewogen condoleanties komen brengen. Dat men er naar raden moet, is een
fout van de compositie: het schilderij valt in drie tafereelen uiteen zonder samenhang,
hoe mooi het licht ook is afgestemd. Hier ziet men de grens van B.K.'s talent, niet
a l l e e n uit zijn bijziendheid te verklaren. De vrouw, die sabel en shako draagt, heeft
weinig levends, haar gebaar, dat schoon had kunnen zijn, heeft nu iets sufferigs
gekregen: B.K. is niet de man voor groote gemoedsbewegingen, het heroïsche en
zelfs het tragische ontsnapt hem. Zoo valt dit groote werk uiteen in détails, maar in
die détails schittert zijn talent! Wie het expressievermogen van B.K. nagaat, voelt
als centrum (en het niet b e d o e l d e centrum!) de dame in het zwart met zwarte
muts, die in een leunstoel is gezeten aan de tafel met den rug naar ons toe en die zeer
sierlijk met geheven pink haar kopje vasthoudt, steunend den elleboog op de leuning.
Die vrouw, wier gezicht wij zelfs niet zien, l e e f t voor ons wonderbaarlijk: wij
voelen haar zoo behaaglijk weggedoken zitten genieten van haar geurig,
blauw-wasemend kopje, waarbij de condoléance ‘en passant’ wordt meegenomen.
Hier is de figuurschilder voortreffelijk, ook in zijn humor van zeer hooge waarde en
hij wordt daarin door geen enkelen van zijn tijdgenooten geëvenaard. Zie ook de drie
binnenkomende bezoeksters, die op drie verschillende wijzen hun condoléance
‘lanceeren’; het nadert de caricatuur, maar is het juist nog niet. En ten slotte is ook
in deze compositie weer het stilleven van belang, voornamelijk om de prachtige gave
schildering van de theestoof, vooraan in het midden. Zoo zou ik nog veel meer détails
kunnen bespreken, maar ik moet mij beperken.
B.K. had het voorrecht in zijn eigen zusters de modellen te vinden voor zijn
tafereelen uit het leven der oude juffers en degenen, die hem hebben gekend, weten
ze nu nog op vele van zijn werken aan te wijzen. Zij waren, schreef Johan Gram in
1899 in dit tijdschrift, geknipt voor de rollen: ‘in hooge mate beschaafd, met dat
complimenteuse en romantische, hetwelk het Lamartine- en Chateaubriand-tijdperk
kenmerkte, waren zij uit tallooze geroepenen de uitverkorenen, om de cokette,
teerhartige, poezele heldinnen van hun broeder voor te stellen.’
Het is begrijpelijk dat B.K. vooral beroemd werd door zijn meer anecdotische
composities; de anecdote was in de jaren 1860-1880 nog zeer geliefd, maar het komt
mij voor, dat zijn talent zich in kleinere stukken zonder veel gebeuren beter en sterker
heeft geuit en dat hij daarin vaak inniger is geweest. Ook coloristisch is hij daarin
belangrijker; ik denk hier b.v. aan de in den bijbel lezende dame (1873) een paneeltje,
zeer zuiver en gaaf van kleur, aan D e B r i e f (1870) en vooral aan de van
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kleur zoo bijzondere Vo o r s p e l l i n g e n v a n d e g r o o t m o e d e r (1871), dit
laatste wel het innigste, dat ik van hem ken; de moeder, nog wat bleek - let op de
teere, stille handen - en de grootmoeder, kijkend in het wiegje met de jong-geborene.
Het wichtje zelf zien wij niet en zoo trekt alle aandacht samen op die twee gezichten.
Zelden heeft B.K. als colorist zooveel bereikt als in dit gave werk; men kan het veilig
hangen naast een figuurstuk van den Delftschen Vermeer: het zal er niet om
verbleeken of verminderen.
En dit is dan wel, wat het meeste verrast, als wij zijn werk bij elkaar zien, dat hij
juist, wanneer de eigenlijke anecdote op den achtergrond was geraakt, en hij niet een
boeiend ‘plaatje’ trachtte te maken, een colorist van beteekenis was en een teekenaar
van gevoelige lijn; en verder, dat hij zich in dat niet-anecdotische werk een mensch
van emotie toont. En dat is het eenige wat, in verband met de kunst, van belang is.
Het publiek onderscheidt zelden tusschen artistieke en andere eigenschappen en wat
het publiek van B.K. bewondert zijn juist die andere, hier cultuur-historische
eigenschappen (de beschrijving van het leven in een bepaalden kring uit het begin
der 19e eeuw), welke met de kunst niets hebben uit te staan.
Zijn de meeste van B.K.'s composities niet meer dan bekoorlijk, zijn kleur is soms
warm levend, rijp en krachtig, in zijn lijn heeft hij soms de gave om met enkele
trekken van de pen iets heel volledigs te zeggen. Die schoone eigenschappen zijn
teveel verloren gegaan in zijn grooter werk; daarin is de kleur meestal slechts in
détails van waarde (en dan meestal in dat deel van het schilderij, dat stilleven is) en
de lijn heeft daarin niet vaak het markante, scherp-beeldende van zijn teekeningen.
Wie B.K. aandachtig beziet, staat dus telkens voor verrassingen en dit brengt mij
tot de conclusie, dat er in B.K. m e e r heeft gezeten; dat hij meer had kunnen zijn
dan de maker van geestige en wel gevoelige genrestukjes uit een zeer bepaald milieu
en dat zijn kunst om verschillende, slechts gedeeltelijk te raden redenen niet is
uitgegroeid tot iets groots en machtigs. Af en toe flitst door zijn werk iets geniaals,
iets dat ons ontroert, maar meestal.. bekoort het slechts of amuseert het ons, meer
niet....
En daarom zal hij nooit voor ons zijn, wat andere 19e eeuwers en tijdgenooten
van hem, Bosboom, Weissenbruch, Jozef Israëls, Mauve zijn geworden. Het leven
in al zijn rijke verscheidenheid en in al zijn diepte heeft Bakker Korff niet gepeild,
hij bleef bijna steeds aan de oppervlakte. Grooteren zijn na hem gekomen, die hun
kunst wisten te doordringen van aller-innigste menschelijkheid en gods-vereering,
Vincent van Gogh en Toorop, om nu slechts deze twee grooten te noemen.
Toch blijft Bakker Korff voor ons een merkwaardige figuur uit de 19e eeuw; hij
is te goed om te worden vergeten en wij kunnen alleen maar
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betreuren, dat zijn werk niet tot iets grooters is gegroeid. Hij is, met al zijn Franschen
zwier en Engelschen humor, een echt-Hollandsche verschijning. Hij sloot een tijdvak
af, waarin men zonder veel diepzinnigheid en met een zekere gratie wist te leven.
Zullen wij, 20ste-eeuwers, die elken dag al aan het ontbijt de vreeselijkste materieele
en spiritueele problemen moeten uitpluizen, niet soms met een soort van
vacantie-gevoel glimlachend uitrusten voor een ‘Bakker Korffje?’
Leiden, September 1924.
NASCHRIFT. Nadat dit geschreven was, ontving ik ter inzage den belangrijken,
geïllustreerden catalogus der op 20 Juni 1913 bij Frederik Muller en Co te Amsterdam
gehouden verkooping van de werken van B.K. welke zich bevonden in de nalatenschap
van den verzamelaar Jhr. H.A. Steengracht van Duivenvoorde te 's-Gravenhage;
daarin staan 5 schilderijen en 119 teekeningen en aquarellen vermeld. Jhr. Steengracht,
met wien B.K. zeer bevriend was, heeft voornamelijk door het gestadig aankoopen
van teekenstudies voor schilderijen, den niet vermogenden schilder gesteund. In deze
voortreffelijke collectie bevond zich o.a. het in alle opzichten superieure schilderij
‘L a L e t t r e d e r e c o m m a n d a t i o n ’ (1876) en voorts een paneeltje L e s
B o c a u x (1877). uit hetzelfde jaar dus als het gelijknamig stuk uit de
collectie-Coebergh, thans eigendom van notaris Ph.B. Libourel te Delft. De
omschrijving der compositie in dezen catalogus stemt met dit laatste volkomen
overeen. Bovendien was er in de collectie-Steengracht een aquarel van hetzelfde
onderwerp, blijkens het bijschrift ‘Mr. Coebergh. Leyde’ een repetitie van het paneel.
Waar beide stukken uit de collectie-Steengracht zijn gebleven, is mij niet bekend.
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Jan Grégoire en zijn kunst,
door A.E. van den Tol.
MEN kan veel en velerlei définities geven van wat ‘kunst’ is. Vooral in tijden als de
onze, waarin het kunstbesef zelf verzwakt is, gaat men zich aan dergelijke définities
in hevige mate te buiten. Voor het levend besef stelt men verstandelijke bepalingen
in de plaats. Alleen waar dergelijke définities en besprekingen in zekeren zin negatief
zijn, - waar zij er op gericht zijn een ‘openheid’ te doen ontstaan, waardoorheen de
kunst zelf als een levende verschijning ongehinderd uit kan stralen, hebben zij hun
betrekkelijke waarde. - Alle positieve, verstandelijke définities moeten, - en zeker
op kunstgebied, - falen.
Wanneer dan ook, als in het onderstaande, beproefd wordt een bespreking van een
kunstenaar en zijn werk te geven, mag dat niet anders beschouwd worden dan als
een poging om anderen tot voor het ‘levend woord’ van de kunstwerken zelve te
brengen..
Als men zegt, dat ‘kunst’ is: een verhoogd levensbesef, - een, als door een brandglas
geconcentreerd besef van het wezenlijke in het leven - geeft men wèl een ‘positieve’
définitie, maar eene, die zoo ruim genomen wordt, dat alle aanhangers van alle
‘ismen’ op éen punt worden saamgebracht en er van een begrenzende
verstandelijkheid niet veel meer overblijft.
Nu is het leven in zijn totaal-aanvoeling voor de overgroote meerderheid der
menschen tegenwoordig een schichtige verwarring, een rustelooze chaos, waarin
zoogenaamde ‘oude waarden’ bezig zijn onder te gaan, en ‘nieuwe waarden’ nog
geen vorm kunnen vinden. Er ontstaat daardoor, in het geestelijk leven, als 't ware,
een ‘luchtledig’, waarin de aspiraties der kunstenaars, bij gebrek aan weerstand,
veelal ongeremd uitschieten in de meest onbeheerschte gedaanten....
Maar wie bezonken genoeg is, wie diep genoeg vertrouwen en levensliefde heeft,
om te ontdekken, dat dit luchtledig een oppervlakteverschijnsel, in zekeren zin een
optisch bedrog, - een manifestatie voornamelijk - is van de verzwakking der
levensvolle menschelijke aandacht, - aandacht, die de snelle ontwikkeling der moderne
techniek niet vermocht bij te houden, - hij keert zich juist in tijden als deze, tot díe
fundamenteele menschelijke gevoelens en handelingen, die altijd en overal hetzelfde
blijven. En hij wacht, gelaten, op het oogenblik, dat zijn aandacht, gelaafd aan de
eeuwige bron, weer sterk genoeg zal zijn om meer ‘naar buiten’ uit te gaan....
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Nog niet zoo lang geleden werd ook hier in Holland de film ‘Dwars door donker
Afrika’ vertoond, met en benevens die van den eskimo ‘Nanook, de Beer’. Het publiek
heeft gegierd, gebruld om al het gekke, dat zich daar, op het witte doek, voordeed:
om de lachwekkende krijgsen buikdansen der potsierlijk toegetakelde zwartjes, - om
de onbeholpen, primitieve behuizing van den eskimo in zijn sneeuwhut -; maar
datzelfde publiek werd stil en aandachtig, toen, zoowel de moeder in dat donker
Afrika, als die in het land van sneeuw en ijs, haar kind liefkoosde en voedde. Daarin
was geen verschil: wat er tusschen moeder en kind is, blijft hier, zoowel als in Afrika
of Siberië, éven eender en éven diep....
Dit, - ‘de’ moeder, ‘het’ kind, - blijft, hoeveel luchtledigs zich ook in en tussschen
menschen en volkeren moge opdoen, éen van de fundamenten waarop, ten alle tijde,
de eenheid van ons allen, in Zuid of Noord, in Oost of West, beleefd kan worden.
Het is een natuurlijke beweging van den zuiveren mensch, zich in overgangstijden
te wenden tot deze fundamenteele dingen; in hen op te gaan en, daarna, hun
éen-bindende kracht uit te dragen. Teruggeworpen worden zij, deze zuiveren, hierop
en moedig betrekken zij er hun ‘eenzame wacht’, die géen ‘ivoren toren’ is, waarin
zij zich zelfzuchtig trachten op te sluiten, maar een ‘wacht’ van waaraf zij de wereld
met open oogen blijven zien.... Dikwijls gebeurt het dan, dat, bij een wederom, - en
misschien te ontijdig - uitgaan naar die wereld hun aandacht nog niet voldoende
gesterkt en gegroeid is om ‘het lawaai der menigte’ anders dan als.... chaos, ja, als
leegte te ondervinden en zij raken weer verward en ontmoedigd, - hun scheppingsdrift
schiet, zoo zij kunstenaars zijn, dan weer weg tot in het niets...., maar telkenmaal
toch keeren zij weer terug naar die vaste burcht, waar ook ‘de moeder’ en ‘het kind’
een eeuwig tehuis hebben.
Er is echter, - ziethier een groote ‘maar’ - aan dien ‘terugval’, aan dit teruggrijpen
naar deze oer-elementen van het menschelijk leven een gevaar verbonden. Juist
omdat zij, deze elementen, zoo fundamenteel, zoo eenvoudig, zoo ‘dagelijksch’ zijn,
loopt hij, die naar hen teruggrijpt, de kans zich in het huisbakken familie-gevoel, in
de natuurlijkheid-zonder-meer, in de huiskamer-knusheid te verliezen. (Men denke
in dit verband aan de geestige persiflage van familie- en huiskamer-poëzie in van
Eeden's ‘Grassprietjes’!)
Slechts hij, die ver van ‘het longitudinale’, dit is: van de natuurlijke
voortplantingsgang, van familie-aanhang en huisbakkenheid kán leven, - kán deze
dingen, zooals het moederschap en het kind, ook pas zien in hun symbolische, hun
‘transversale’ waarde.
De Christus mocht als volkomen transversaal georiënteerd mensch,
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tegen zijn eigen moeder zeggen: ‘Vrouw wat heb ik met u te doen?!’, - en toch ook
haar als ‘moeder’ overdragen aan zijn meest-geliefden discipel, - daarmede aan dezen
discipel het beste gevend, wat op aarde te geven valt. Hij kon, zonder in sentimenteele
natuurlijkheid te vervallen, uitroepen: ‘Laat de kinderkens tot mij komen!’
Zoo kan het juist een bewijs zijn voor de zuiverheid, de echtheid en het waarlijk
talent van een kunstenaar, dat hij deze dingen: het moederschap en het kind, geeft
zonder verlies van.... het vrije zwerverschap, van het ‘revolutionaire’, dat den
waarachtigen artist moet inwonen...
Het wezenlijke, het ware en zijn spotvorm liggen ook hier dicht bij elkaar. De op
Amerika exporteerende binnenhuis-schilder, die dertien wiegen in het dozijn maakt,
moge speculeeren op de burgerlijke sentimentaliteit voor huisbakken rust en
zelfgenoegzaamheid, - het is de spotvorm van den strijdenden en lijdenden kunstenaar,
die, onverbiddelijk, in zijn zuiverheid, teruggedrongen wordt naar deze twee
fundamenteele dingen....
Ik reken J a n G r é g o i r e tot de laatste categorie.
Ik weet 't wel: er spelen in zijn natuur, in zijn talent, in zijn mensch-zijn ook andere
motieven een rol, die hem tot een verbeelder van moederschap en kind maakten. Uit
zijn ontwikkelingsgang, hieronder in enkele lijnen vluchtig geteekend, kan dat blijken.
Maar, in 't groot gezien, gaat de stroom van zijn scheppende kracht tóch, naar ik
meen, langs den bovengeschetsten weg.
Jan Grégoire werd 11 September 1887 te Maastricht geboren; en hij draagt dan ook
alle kenmerken van zijn Zuid-Nederlandschen, Vlaamsch-‘angehauchte’, uit Katholiek
milieu gesproten aard. De gulle gezapigheid, die, van over het potteke ‘geuze’ U
tegenlacht, heeft hem, hoe zwaar het leven hem ook dikwijls werd, nooit verlaten....
Evenmin als het blijmoedig levensvertrouwen, dat hem temidden van zijn dagelijksch
werk-om-den-broode en van zijn gezin, bijblijft en steunt.
In het zelfportret, dat men op een der laatst gehouden tentoonstellingen van den
Hollandschen Kunstenaarskring vond hangen, - een kniestuk, dat den kunstenaar
geeft in zijn stevige goed-rondheid, met het reeds kalend hoofd en het slordige,
dun-zwarte baardje om de volle kin, - spreekt wèl dit, zijn Zuidelijk type, sterk en
doet de figuur, met het hoog-toege-knoopte jasje en de droomende, donkere oogen
denken aan een, in zijn armoede, romantisch-voelend Parijsch bohémien uit een vorig
geslacht, - maar, om de qualiteiten aan moed, aan geduldig werkmanschap en aan
levensvertrouwen van dezen mensch te beseffen, moet men hem toch zèlf, in eigen
milieu, bijwonen en hem daar, in allen eenvoud, van eigen leven en werken hooren
vertellen.
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Vroeg reeds, als jongen in Maastricht, zat het schildersbloed, de behoefte aan
uitbeelding, in hem. Maar ook vroeg reeds, op zijn veertiende jaar, toen zijn vader,
die een aannemerszaak dreef, stierf, deed de behoefte zich voelen een vak te leeren,
dat waarborgen voor een bestaan zou bieden. De keus viel op het fotografen-vak;
misschien dacht de jeugdige schilder-in-den-dop in naïeve onervarenheid wel, dat
‘fotografeeren’, zooal geen schilderen, toch ook iets te maken had met het verlangen
dat in hem leefde, - dat hij zoodoende dan tóch in de lijn van zijn idealen bleef.... Op
veertien-jarigen leeftijd maakt men zich de afgronden tusschen.... kunst en fotografie
nu eenmaal nog niet bewust! In later jaren heeft Grégoire, - daar was hij
zuiver-voelend artist genoeg voor - natuurlijk wél die afgronden ontdekt. En een
compromis, in den veelal akeligen vorm van den kunst-fotograaf of dergelijke hybride,
heeft hij dan ook nooit nagestreefd. Hij hield voor den vervolge zijn handwerk, - het
fotografeeren - waarin hij het tot een hoog peil van vakkundigheid bracht - geheel
afgescheiden van zijn kunst.... Maar daarbij is 't ook teekenend voor Grégoire's
karakter, dat hij, hoezeer juist het feit, dat zijn dagelijksch handwerk dikwijls zoo
tergende spotvorm-trekken van de kunst draagt - wat tot ergernis stemt, - nooit het
bijltje er bij neer gooide en, met het hooghartig air van zoovele andere moderne
‘artisten’ permanent trachtte te gaan leunen op een of andere ‘ondersteuning’. Hij
bleef, ook in zijn handwerk, aan den arbeid; hij bleef het bijltje hanteeren, ook al
heeft hij meer dan eens gewenscht, dat dit ‘bijltje’, inplaats van een ontwikkelbak
en een drukraam, - een zaag, een hamer of een metsel-troffel had mogen zijn!
Intusschen, ook reeds toen hij, daar in zijn jeugd te Maastricht, in de leer was bij
een fotograaf, wijdde hij zich 's avonds in zijn vrijen tijd, aan het teekenen en
schilderen. Hij bezocht de Avond-teekenschool en behaalde op 16-jarigen leeftijd
de Lager-Acte Teekenen. De Zondagen trok hij er op uit met den schilders-ezel.....
Op 20-jarigen leeftijd zag hij kans naar Brussel te komen, waar hij, overdag als
fotograaf werkzaam, in de avond-uren de naaktklasse op de Ecole Normale des Arts
bezocht. Ook hier weer, evenals op de Teekenschool te Maastricht, kon hij enkele
eerste prijzen in de wacht slepen.
In dien Brusselschen tijd, samenvallend met de Sturm-und-Drang-periode van den
jongeling, die voor 't eerst ‘er uit vliegt’, begonnen de problemen die onzen tijd
beroeren in hem wakker te worden. Tot nu toe had, zooals bij zoo menig jong
kunstenaar, de drang-naar-schoonheid zonder meer, bij hem voorgezeten en kon hij,
de avonden en Zondagen, dat hij van achter zijn teekenplank of schildersezel het
‘picturale geval’ zocht en aanbad, - in zijn strijd om zulk een gegeven vast te leggen
- zich volkomen bevredigd en gelukkig wanen.... Dáar echter, in Brussel,
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temidden van de jonge kunstenaars-bent, in de woeling van het groote stadsleven en
omgeven door het werk van anderen, ontdekte hij het verband tusschen kunst en
samenleving en begon de strijd in hem op te leven om voor zichzelf beider verband
te bepalen. Het werk van Meunier, die het harde arbeidersleven in zijn steen beitelde
en verheerlijkte, maakte op zijn zoekenden geest grooten indruk en als gevolg daarvan
verhuisde hij, toen hij ook dáar als fotograaf een werkkring kon vinden, naar Charleroi,
waar hij het leven der mijnwerkers van nabij kon meemaken.
Maar tóch: deze tijd in het Belgenland gaf hem niet de rechte lijn, de groote
aandrift, zooals anderen die in het werkmansleven, in den socialen strijd van den
vierden stand vermochten te vinden. Misschien, - ik waag hier een veronderstelling,
- zat bij hem de van huis-uit wat naïeve gevoelskracht van den Katholiek te diep in
het bloed; kon hij niet meegaan, in zijn geestelijke levenshouding, met een strooming,
die, hoe eerlijk dikwijls ook, veelal een zekeren verstandelijk-sterken strijd, zonder
de minste mystiek, voorop stelt.
De Charleroie-periode werd, zoowel in reëlen als in geestelijken zin afgebroken
en hij trok naar Amsterdam, niet in de laatste plaats ook omdat hem daar zijn
toekomstige vrouw wachtte. Hier deed hij al spoedig, na korte voorbereiding, met
goed gevolg toelatings-examen voor de Rijks-Academie voor Beeldende Kunsten.
Het in België overgespaarde karige ‘kapitaaltje’ waarmede hij zich dien eersten tijd
in de hoofdstad de vrijheid voor verdere studie verzekerde, slonk echter ál te gauw
en zijn aanvankelijk plan om, na verwerving van de acte M.O. Teekenen, zich met
lesgeven een bestaan te scheppen, moest, toen de bodem van de schatkist in het zicht
kwam, worden opgegeven. Hij richtte dan ook met behulp van een compagnon een
eigen fotografiezaak op, - trouwde, en ging 's avonds de lessen aan de Academie
volgen, terwijl 's Zondags, als van ouds, na een week hard ploeteren, het ‘feest van
den arbeid’ met penseel en verf eerst recht voor hem begon.... Het werden.... moeders
met kinderen; - véle moeders met kinderen! 't Was toen nog een beweging in zijn
natuur, waarvan hij zichzelf niet bewust was. Vrouw en moederschap, stonden hem,
in die eerste Amsterdamsche periode, ook in het dagelijksch leven alléen bij:
schilders-vrienden had hij niet, - aan tentoonstellen deed hij niet en alleen prof. der
Kinderen bleef hem aanmoedigen. Deze ook was 't, die hem raadde te exposeeren.
Grégoire volgde dit advies op en stelde, eerst bij St. Lucas, daarna bij de
Onafhankelijken en later bij den Hollandschen Kunstenaarskring, ten toon. In 1921
had hij een eigen expositie in het ‘Kunstnijverheidshuis’ aan de Prinsengracht te
Amsterdam.
Nu zijn werk dan, zoo in de buitenwereld, van hem áf kwam te staan,
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begon hij weer na te denken; zich te bezinnen over dezen gang, die zich in hem
voltrokken, en tot op moederschap en kind gevoerd had. Hij begon zich af te vragen
of het hier in hem niets anders geweest was dan een soort geestelijke gemakzucht,
die hem had wéggevoerd van het strijdende leven tot naar de zachtheden van het
natuurlijk ‘zijn’.
Wél had zich in zijn ‘Moederschaps-triptiek’ waarmede hij het eerst op ‘De
Onafhankelijken’ uitkwam, reeds het streven naar een, boven ‘de natuur’ uit-reikende
symboliek geopenbaard, - maar dit streven bleef nog grootendeels bevangen in de
vormen van een min of meer vage, droomerige ‘romantiek’, die als zoodanig haar
bekoringen en qualiteiten heeft.... Deze triptiek, met als middenstuk de in barens-nood
terneer geworpen vrouw: een groote, verheerlijkende bewogenheid waarin het
neerschietend licht meedoet -; met als ‘luiken’ ter eener zij: de intieme weelde van
de zoogende moeder, - en ter andere: het, als een wolk om het jonge leven
heen-cirkelende, beschermende moederschap, - heeft al deze bekoringen en qualiteiten.
Van een strengen bouw echter, die een triptiek toch als fundament moet schragen,
kon hier, waar ‘de bedoeling’ nog te zeer onbewust was, nauwelijks sprake zijn. Ook
met zijn ‘Salome’ had Grégoire reeds getoond wat hij in het min of meer romantisch
genre vermocht te bereiken aan vorm, expressie en aan coloriet.
Maar het giste en broeide in Grégoire en de veelvuldige aanraking waarmede hij
toen begon te komen met het jonge hoofdstedelijke schilders- en intellectueelen
geslacht, deed het, aanvankelijk verborgen, streven tot voller bewustheid groeien.
De oorlog brak uit, en dit formidabele gebeuren maakte ook bij hem felle echo's
wakker.... Zijn eigen kinderen, - hij was intusschen de gelukkige vader van een drietal
kinderen geworden, - werden daarbij zwaar ziek: hij zag dichtbij, in eigen huis, ‘de
moeder’ lijden en tóch ook sterk zijn, - zooals hij dat van die andere moeders der
duizenden en duizenden gesneuvelden en verminkten vanuit de verte zag en
ondervond.... Dit alles woelde en brandde in zijn hart en brein.... totdat daaruit
eindelijk zijn ‘Stabat Mater’ geboren werd*). Een doek, dat met zijn doorgevoerde
kruis-constructie, der menschen ‘Moeder’ toont en waarin een strakker, meer
synthetische, ‘positieve beelding’ wordt nagestreefd.
Uit dezelfde periode stamt de ‘Compositie’, die men hierbij gereproduceerd vindt
(bl. LXXIX).
Met dit doek was meteen openbaar, dat Grégoire, bij zijn aanraking met de meest
moderne en onafhankelijke Onafhankelijken, bij al zijn zoeken en strijden, in zijn
techniek toch nooit was afgeweken van een

*) Een reproductie van dit werk verscheen destijds in het vakbl. ‘Opgang’ [uitg. Van Munster
en Co.], 2de jaargang, No. 17.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

375
eenvoudig, eerlijk, geduldig werkmanschap. Hij kent het plichtsgevoel van den waren
kunstenaar, - een gevoel dat nooit in duffe braafheid of in een, van alle spontaniteit
verstoken regelmaat ontaardt. Allerminst zeker bij Grégoire: wie hem op feestavonden
onder kunstenaarsvrienden bijwoonde, weet, hoe sterk aan den anderen kant, de Tijl
Uijlenspiegel en de Pallieter, - ook zij toch van Zuid-Nederlandschen bloede! - in
hem kunnen op-staan.
Onvermeld mag, bij het memoreeren van zijn groei naar een bewuster
kunstenaarsschap, niet blijven, de invloed door de werken en het woord van den
dichterlijken wijsgeer dr. Schoenmaekers op hem uitgeoefend. Hoewel in zekeren
zin primitief blijvend, ook in zijn kleur en zijn plastiek, kwam er, mede door dien
invloed, geheel onopzettelijk in Grégoire's latere werken een constructief element,
- een element, dat niet verstandelijk bedacht was, maar dat langzamerhand groeide
als vanuit ziel en bloed beide. Hoezeer dan ook door Schoenmaeker's ‘beeldend
denken’ tot meerdere innerlijke vastheid komend, - waarvan zijn kunst te een of
anderen tijd de vruchten moest gaan dragen, - toch bleef de kunstenaar in Grégoire
vrij...., ja, schiep deze zich, juist op de versterkte, vaste basis, grooter vrijheid dan
voorheen. En waar Schoenmaekers van eigen denkwijs zegt: ‘Als dat denken over
de wereld gaat, vraagt het zeker niet hóe we schilderen moeten of beeldhouwen of
dichten. Als dat denken over de wereld gaat, denkt het over heel iets anders dan over
kunst: het richt zich dan op de universeele wereld-constructie en op den mensch
daarin. Wél denkt het “in verhouding” tot kunst, in bevrijdende verhouding....’, daar
is Grégoire in zijn werk een levende illustratie van deze uitspraak....
‘Bewuster’ ook werd zijn kijk op ‘het kind’. Van gevoelige gemoedsbekoring,
werd dit hem tot bewust symbool van zijn diepste aspiraties.
‘Laat de kinderkens tot mij komen’, heet zijn laatste werk.... Tot aan het oogenblik,
dat hij, zonder veel zelfonderzoek de natuurlijke beweging van zijn schilderende
hand volgde, - toen deze werd losgelaten uit den greep van zijn Brusselschen
‘Sturm-und-Drang’-periode en hij in zijn huwelijk en vaderschap een tehuis had
gevonden, - waren zijn moeders en zijn kinderen neergezet op het doek zooals hij
ze vóor zich, in alle natuurlijkheid, zag in het dagelijksch leven. Nadien groeide de
bewustheid en werden deze gestalten meer en meer geheven in het licht van een
vrijere en tegelijkertijd beheerschter symboliek. Een groei, die zich bij een natuur
als Grégoire zoo natuurlijk en vanuit het bloed voltrekt, dat van een, bij andere
tijdgenooten zoo dikwerf optredende ‘verstarring’ geen sprake is. De figuren en de
voorstellingen behouden, hoezeer zij dan ook factoren worden van een hoogere
eenheid, al de kracht en frischheid van hun primitieve natuurlijkheid -; het licht,
reikend
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naar een meer dan natuurlijke diaphaniteit, laat de natuurlijke speling der kleuren
niet verloren gaan.
In de grootere concepties van den schilder, waar dit laatste werk een voorbeeld
van is, gaat in de geestelijke spanning van het geheel, de kinderlijke blijheid van den
vakman voor het détail niet verloren. Met een variant op Van Mander, waar hij over
Cornelis van Haarlem schrijft, zou men ook van Grégoire kunnen getuigen, dat ‘de
kunst hem niet al slapende aan is gekomen, maar (dat hij) ze verkregen heeft en
betaald met grooten arbeid. En wie er meent anders aan te komen in zulke
volkomenheid, die zal zich ijdelerhand en bedrogen vinden; van de kunst niets
hebbende ten leste dan de schaduw.’
‘Laat de kinderkens tot mij komen’, - draagt trekken van primitieven huize: de
wei met de veelsoortige, onwaarschijnlijk-vele bloemen heeft in zijn, haast brutale,
kleurigheid iets van de jongens-achtige reinheid der vroegste Middeleeuwers; - de
harde realiteit van den gestyleerden kastanje-boom, met zijn tallooze witte, stijve
bloesem-kaarsen, lijkt U op het eerste gezicht geschilderd door een uitsluitend
kinderlijken geest, die blij is met den boom uit zijn speelgoed-doos, wijl die zoo
‘echt’ is. Maar wie ze, deze wei, dezen boom, opgenomen ziet in het geheel, waar
zij een, uit de diepten van 's schilders conceptie opgekomen ellips-constructie vullen;
- wie, uit het brandpunt van de boom-ellips het zachte, schaduwlooze licht van rondom
het hoofd van den Christus uit ziet stralen -, wie op dit groene, bloemen-doorsprenkeld
grasveld de kinderscharen, hier en daar opgestuwd door het aanbiddend-aandachtig
gebaar van een vader-en-moeder-figuur, als onbewust getrokken ziet worden door
het ontvangend arm-breiden van de Centrale Figuur en hen als met het licht van een
blijde, reine zegening doorklaard ziet, - hij weet, dat hier een mensch zich uitsprak,
die in de natuurlijke vreugden der aarde een voller heil ontdekt....
Ik moet, ten besluite, wijzen op het feit, dat Grégoire naast deze, naar ik meen,
cardinale beweging van zijn scheppend kunnen, ook, - hoe kan 't anders -, verder
van den hoofdstroom af, in zij-stroompjes, kreken en vijvers van zijn talent, zichzelf
als kunstenaar en kundig werker spiegelde.
Enkele, hierbij gevoegde reproducties mogen ook hiervan, op hunne onvolkomen
wijze, getuigen.
September 1923.*)

*) N.B. Nadat dit artikel geschreven was ontving Grégoire, voornamelijk door toedoen van de
hem door de secretaresse v.d. Afd. Kunstz, v.h. A'damsch Gemeentebestuur, Mevr. L. van
Dam van Isselt, betoonde sympathie, de opdracht tot het aanbrengen van een wandschildering
in het nieuwe gebouw v.d. Geneeskundigen Dienst in de hoofdstad. Met dit stuk werk, dat
dezer dagen gereed kwam, heeft de schilder getoond hoezeer zijn, in het bovenstaande
geschetste groei naar bewuster constructie en symboliek, hem ook qualificeerde tot het
scheppend ‘veroveren’ van het muurvlak!
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De duivekater
door dr. C. Catharina van de Graft.
DE Indogermaansche zielevereering berust op vrees voor het nadeel dat de geesten
der dooden aan de nabestaanden kunnen berokkenen. Wil de levende veilig zijn voor
den terugkeer van den gestorvene, dan moet hij alles doen om dezen het verblijf in
het hiernamaals, dat als een voortzetting van het aardsche leven met vrijwel dezelfde
behoeften gedacht werd, te veraangenamen. Bij het overlijden van een aanzienlijk
man werden menschen gedood: zijn vrouw, ook zijn dienaren, opdat het hem niet
aan bediening zou ontbreken - bloedig gebruik, dat nog niet overal is uitgestorven
-; ook dieren werden geslacht, hun zielen gingen mee naar het doodenrijk en werden
er het eigendom van den doode. De staatsie dezer doodenoffers bepaalde den rang
en het aanzien van den nieuwaangekomene; kreeg hij niet alles mee wat hem een
gunstige ontvangst in het doodenrijk moest verzekeren, dan kon hij van tijd tot tijd
tot zijn nabestaanden terugkeeren en hen door nachtmerries dwingen aan hun
verplichtingen te voldoen. Gedreven door angst sloot men dus spijzen, lepels, kleeren,
huisraad, wapenen, geld en sieraden in het graf, of legde ze op den grafheuvel neer,
opdat de doode, van al het noodige ruim voorzien, in overvloed zou voortleven en
de levenden met rust laten.
Feitelijk had de doode recht op de geheele nalatenschap, al was het practisch niet
mogelijk hem die mee te geven. Dus begon men al vroeg met offers door gedeeltelijke
of minderwaardige te vervangen, gedachtig aan den stelregel ‘in sacris simulata pro
veris accipi’ dat wil zeggen ‘bij heilige zaken geldt de schijn voor de werkelijkheid.’
Zoo offerde men inplaats van een geheel offerdier een enkel been, gewoonlijk het
scheenbeen, met bloedig stuk vleesch eraan; voor een hoen een ei. In Hongarije gaf
men aan een jongen man inplaats van zijn rijdier een hoefijzer in het graf mee; elders
weer doodde men zijn paard en begroef het zadel met den doode, opdat hij naar
Walhalla zou kunnen rijden. Hier en daar legde men den gestorvene een munt in den
mond als afkoop van zijn nalatenschap.
Nabootsing van offers treffen wij reeds aan bij de oude Egyptenaren, waar, volgens
Herodotus (IV, 47), de armen in plaats van levende zwijnen deegvormen van deze
dieren als offerspijs bereidden. In de Egyptische graven zijn kleine steenen en aarden
beeldjes van ossen en ganzen gevonden, maar ook deden afbeeldingen op de wanden
der grafkamer denzelfden dienst. De Inca's van Peru bestreden het menschoffer en
gaven in plaats van levende dienaren houten afbeeldingen van dezen mee in het graf.
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Overal is hier de grondgedachte dat de ziel van het deel of van de afbeelding
denzelfden dienst bewijst als het levende wezen zelf. Wapens en sieraden werden
behalve in minder kostbare nabootsing ook wel in miniatuur meegegeven, dit laatste
misschien omdat men zich de ziel in kleiner afmeting dan het lichaam dacht.
Alleen de doodenspijs heeft zich tot op onzen tijd gehandhaafd, nog legt men hier
en daar o.a. in Zuid-Beieren eetwaren op de graven neer. Wat lag nu meer voor de
hand dan dat men offers in broodvormen nabootste, die aldus offergave en offerspijs
tevens waren? Inplaats van de vroegere kostbare sieraden schonk men nu aan den
doode ringen en armbanden van brood; in plaats van de munt, die de gedaante had
van een gebogen bronzen ring, kwam het gebak dat wij nog kennen als krakelingen.
Ook offerdieren als het paard, het rund, de hond, de kat, het hert, de haas, het schaap,
het zwijn, alsook hoenderen, duiven en ganzen werden in brood uitgebeeld.
Men nam aan dat de ziel van al het geofferde den overledene ten goede kwam,
onverschillig wat er met het offer gebeurde. De gestorvene kon er niet het minste
bezwaar tegen hebben, dat de offeraar het vleesch der geslachte dieren niet in het
graf sloot, maar zelf nuttigde. Hieruit ontstonden de overvloedige doodenmaaltijden,
die oorspronkelijk op het graf gehouden werden en zich later in het sterfhuis
terugtrokken. Als een liefdedienst jegens den doode gebruikte men gezamenlijk in
vrome herdenking de in gemeenschappelijke vereering saamgebrachte spijzen, en
beschouwde dezen maaltijd als een heiligen plicht van piëteit jegens den overledene,
als iets dat hem van rechtswege toekwam. Wat de levenden op de graven neerlegden
en op de doodenfeesten aten en dronken, het kwam al aan de geesten ten goede; hoe
rijker de maaltijd, hoe ruimer het aandeel der dooden. Alles wat hier genuttigd werd,
nam de ziel als offer tot zich, en dan begon zij haar zwerftocht, die dertig dagen
duurde, vóór zij zich naar de velden der zaligen begaf. Al dien tijd dwaalde zij nog
om haar oude woonplaats rond en stonden de nabestaanden nog aan haar plagerijen
bloot. Maar met den tweeden doodenmaaltijd, die dertig dagen na het overlijden
gehouden werd, hielden alle aanspraken van den doode op de levenden op.
Daarna placht de ziel alleen nog op bepaalde tijden naar haar vroegere woonplaats
terug te keeren, o.a. op den jaardag van het overlijden. Ook dan waren de overlevenden
gewoon spijzen op het graf te leggen, ten einde de ziel op haar reis naar het
hiernamaals van proviand te voorzien. Ook op hun winterfeesten gedachten de
Germanen hun dooden, die dan deel uitmaakten van het groote doodenheer, dat in
die tijden van het jaar in nauwere aanraking trad tot de levenden. De Germanen
kenden geen indeeling in weken, maanden en jaargetijden, ze hadden alleen het
begrip
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zomer en winter. Men neemt aan dat ze twee winterfeesten hadden, één aan het begin
en één in het midden van den winter; dit waren meer periodes van feestviering dan
feestdagen. Het eerste winterfeest werd gevierd als het vee niet langer buiten kon
weiden en voor den landbouw het nieuwe jaar begon. Dit viel volgens onze
tijdrekening in het eind van September of begin van October en kon zich tot in
November uitstrekken. Doch als de nachten het kortst waren, vierde men het
midwinter- of Joelfeest, van Joel d.i. vroolijke feesttijd, jubeltijd. In het loeien van
den storm meende men dan de klagende stemmen der zielen te hooren, die in wilde
jacht rondtrokken. Door offerspijzen zocht men hen te bevredigen en te verzoenen
en aldus hun gunst te winnen voor het komende jaar, vooral hun zegen te verwerven
op den nieuwen oogst. Want de zielen beschikten over buitengewone krachten: ze
konden de levenden niet alleen benadeelen maar ook begunstigen, hun gezondheid,
vrchtbaarheid en overwinning schenken, die men zich door te rechter tijd en te rechter
plaats gebrachte offers kon verwerven.
Het midwinterfeest duurde twaalf dagen, of, volgens de Germaansche tijdrekening,
twaalf nachten. Sinds de invoering van het Christendom komt aan het begin de
Kerstdag, of juister de nacht van 24 December, terwijl Driekoningendag (in
Vlaanderen nog Dertiendag geheeten) de rij besluit. Het Kerstfeest was oorspronkelijk
een Nieuwjaarsfeest en bleef dat de christelijke middeleeuwen door tot de invoering
van den Gregoriaanschen Kalender (1582). Kerstdag heette het kleine Nieuwjaar,
Driekoningendag het groote Nieuwjaar. Zoodoende is de Kersttijd vol gebruiken,
die feitelijk Nieuwjaarsgebruiken zijn, te meer omdat de Romeinen daarin ook den
Romeinschen Nieuwsjaarsdag geschoven hebben, op 1 Januari, waarop te voren
Christus' besnijdenis herdacht werd. Allerlei elementen treffen wij bij die
Nieuwsjaarsgebruiken aan: heidensch-Germaansche, heidensch-Romeinsche en
christelijk-Romeinsche.
De Katholieke Kerk heeft geijverd tegen het neerleggen en nuttigen van spijs en
drank op de graven. De H. Augustinus (eind 4e eeuw) verhaalt in zijn Belijdenissen
(Boek VI, hst. II), dat zijn eigen vrome moeder Monica te Milaan broodbrij, brood
en wijn op de graven der heiligen wilde leggen (waarvan men dan proefde en dronk,
nadat ze als het ware door de verdienste der heiligen geheiligd waren), doch dat dit
door bisschop Ambrosius verboden werd ‘omdat de doodenoffers zeer veel op het
bijgeloof der heidenen geleken.’
De spijsoffers op de graven zijn gaandeweg uitgedeeld aan de armen en zieken,
die daarvoor de ziel in hun gebeden moesten herdenken, waarvoor onder den invloed
van het Christendom stichtingen in de plaats kwamen tot het uitdeelen van brood
aan de armen ter nagedachtenis van den overledene. Nadat de Kerk nog eeuwenlang
haar stem verheven had
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tegen het ‘eten en drinken op de graven’ en tegen de priesters die daaraan deelnamen,
heeft zij deze doodenmalen en spijsoffers vervangen door zielmissen die op den
begrafenisdag, den 3en, 7en en 30en dag, en ook op den verjaardag van het sterven
opgedragen worden voor de rust van den overledene. Men noemt de beide laatste
respectievelijk maandstond (door onzen 16e eeuwschen Coornhert nog in één adem
genoemd met een overvloedigen maaltijd) en jaargetijde. In plaats van de heidensche
doodenherdenking in den herfst heeft Paus Johannes XIX in 1006 de christelijke op
Allerzielen ingesteld, en ter vervanging van het spijsoffer voor de dooden is op
sommige plaatsen de aalmoes voor de in het vagevuur lijdende zielen in de plaats
gekomen.
Begrijpelijkerwijs was de Kerk ook sympathiek gestemd voor het offerbrood dat
de bloedige dieroffers symboliseerde en heeft dit zelfs door hare bemiddeling verder
verbreid. Want nadat de desbetreffende baktechniek van de Egyptenaren op de
Grieken en van dezen weer op de Romeinen was overgegaan, die haar tot groote
volmaaktheid wisten te ontwikkelen, zijn het vooral de kloosters geweest, die deze
kunst van Italië naar de Germaansche landen hebben overgebracht. En nog heden
bezitten wij tal van broodvormen die de belichaming zijn van deze oeroude
voorstellingen: onze Kerstkransen en timpjes, bestellen, warme bollen en krakelingen,
zoowel de kleine (zoute en zoete) als de groote aldus genoemde broodkransen van
de palmpaschen met hun vlechtvormen. De Duitsche geleerden die aan dit nabootsende
offerbrood belangrijke studies hebben gewijd, bedachten er een eigen woord voor:
Gebildbrot.
Een van de merkwaardigste specimens van dit ‘Gebildbrot’ is de duivekater,
duivelkater of deuvekater. Duidelijk kunnen wij hier in den vorm nog het oude
scheenoffer herkennen: de twee knobbels aan de uiteinden stellen het gewricht voor
en de rondachtige verdikking in het midden het stuk vleesch aan het been. Dit
scheenbeengebak komt thans overal nog voor; in Oostenrijk spreekt men van
Schienbeinel, in Zwitserland van Totenbeinchen. Wij bezitten van dit beenofferbrood
o.a. een 17e eeuwsche afbeelding op de schilderij De Bakker van Jan Steen in het
Rijksmuseum (afb. 1). En zooals wij den duivekater daar onder het uitgestalde brood
tegen den muur zien staan in zijn glimmend bruine korst met goudgele inkervingen,
zoo wordt hij nog heden ten dage met Kerstmis te Nieuwendam gebakken en bij
honderden door den lande verzonden (afb. 2). Maar de vorm van het Nieuwendamsche
brood doet mij ‘echter’ aan, omdat hier aan de uiteinden maar twee knobbels zijn,
die bij de schilderij tot zes zijn uitgedijd, een uitbreiding die wij ook bij vele andere
duivekaters van dezen tijd kunnen waarnemen. Daarentegen heeft de 17e eeuwsche
duivekater een aardige bijzonderheid: een versiering met krakelingen, die tot voor
enkele jaren ook bij
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de Zaandamsche duivekater nog voorkwam (afb. 3). Men zou hier kunnen denken
aan het gebruik om bij een feestkoek wat geld te geven - krakelingen zijn immers
het Gebildbrot voor geldstukken - dat niet, zooals gewoonlijk, in de koek gebakken
werd, maar bovenop zichtbaar was, zooals de dubbeltjes bij ouderwetsche
Sinterklaaspoppen. Maar meer waarschijnlijk is toch een andere verklaring, waarop
ik straks hoop terug te komen. Als van alle offerbrood ziet de broodkruim van den
duivekater heel blank, - wit was de rouwkleur der Germanen. Het brood heeft een
zoeten smaak: ook de zielen eten graag wat de menschen lekker vinden, zoodat
offerbrood gewoonlijk met honing en vruchten, in ons land meer bijzonder met suiker
en stroop, wordt zoet gemaakt. Ook bakt men op verscheiden plaatsen o.a. te Leiden,
Roelof Arendsveen, 's-Graveland en Winschoten de duivekaters van krentebrood
(afb. 4).
Als echt Nieuwjaarsbrood wordt het met Kerstmis en Nieuwjaar gebakken. In
Hulst en Heeze (N.-Br), waar de naam duivekater in onbruik geraakte, worden ze
respectievelijk Nieuwjaarsbrood en ‘Nieuwejaartjes’ genoemd (afb. 5 en 6). Maar
ook op St.-Nicolaas bakt men ze, welke feestdag ligt tusschen het Germaansche
Nieuwjaar en de winterzonnewende, en als een voorfeest van de laatste werd opgevat,
zich daarbij aansloot. O.a. in Den Haag, waar men erbij placht te zingen:
Sinterklaasje van over het water,
Geef mij een duivekater.

Uit een plaats van Bredero's Moortje:
‘En alle drie Koningen stuurde zy ons een moye Duevekater’
blijkt dat dit feestgebak tevens op 6 Januari voorkwam, heel natuurlijk, daar ook
Driekoningen of Dertiendag een Nieuwjaarsdag was.
In onze 17e eeuwsche en latere literatuur treffen wij herhaaldelijk de duive-, duivelof deuvekater aan als een algemeen bekend feestgebak, dat aan familieleden en
dienstboden werd geschonken. Het is dus best te begrijpen dat onze Nederlandsche
kolonisten dit vaderlandsche gebruik in den vreemde trouw bleven en aldus ook in
het buitenland verbreidden. Zoo hebben de uitgeweken Remonstranten die in 1621
van den Hertog van Sleeswijk vergunning kregen een stad aan den Eider te stichten,
welke zij naar hem Frederiksstad noemden in Zuid-Sleeswijk den Dûvkater, zooals
hij er in het platduitsch heet, ingevoerd (nu verdwenen).
Grootere vermaardheid kreeg de duivekater die naar Zweden als Nieuwjaarsbrood
werd overgebracht door de Nederlanders die behulpzaam waren bij de stichting van
Gotenburg aan de Sont. In 1604 maakte men hiermee een begin, doch toen de jonge
stad in 1611 door de Denen
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in brand was gestoken, hebben de Zweden haar in 1619 opnieuw opgebouwd. Beide
keeren namen de Nederlanders deel aan dit werk en bleven tevens in de stad wonen.
De ‘Dôvelskatt’, zooals de Zweedsche benaming luidt, heeft zich van Gotenburg uit
eerst betrekkelijk laat in andere deelen van Zweden verbreid. Hij komt er uitsluitend
voor op St.-Luciadag, den 13en December, die in Zweden als Nieuwjaarsdag gevierd
wordt, en heet behalve dôvelskatt ook Lussi-katt (afb. 7). St.-Luciadag gold tot in
de 14e eeuw als de kortste dag, daarna ging het licht (Lucia, d.i. de lichtende,
stralende) weer lengen, dus bracht St.-Lucia het Nieuwejaar. In het Noorsche
volksgeloof geldt zij als de aanvoerster van de wilde jacht. In den St.-Lucianacht
treedt in Zweden met het eerste hanengeschrei een in het wit gekleed meisje, met
een kroon van brandende kaarsen op het hoofd, de kamer binnen. Zij draagt in de
handen een bowl met warm bier, waarmee zij de mannen verkwikt. In den vroegen
morgen eet men van de dôvelskatt, ook de huisdieren krijgen hun deel. Hoe rijker
het St.-Luciafeest gevierd wordt, des te overvloediger zal het komende Nieuwejaar
zijn; een overeenkomstige toepassing dus als bij de doodenmalen, waar het rijkelijke
eten en drinken aan de afgestorvenen ten goede kwam.
Maar behalve de dôvels- of Lussikat die in de 17e eeuw uit Nederland werd
ingevoerd, bezitten de Zweden hun eigen scheenbeengebak, dat veel oudere
burgerrechten heeft. Het is de Joel-koese, d.i. Kerst-os, die het algemeen gebruikelijke
feestgebak van de Kerstdagen uitmaakt, zooals het ossenvleesch er het traditioneele
vleeschgerecht van het Kerstmaal is (afb. 8). Naar den vorm zijn de beide
scheenbeenbrooden, de dôvelskatt en de Joel-koese, volkomen identisch, maar naar
het gebruik worden zij door de Zweden streng onderscheiden.
Wat is het dat aan onze duivekater zijn aantrekkelijkheid verleent? Onze timpen
zijn verwante broodjes, die eveneens een scheenbeenbrood voorstellen; in vroeger
tijd vertoonden de uiteinden ook twee knobbels. Ook zij hebben een eerbiedwaardige
geschiedenis: ter nagedachtenis van den Saksischen Hertog Wittekind, die na langen,
fellen strijd met zijn volk door Karel den Groote werd onderworpen en gekerstend,
plachten te Hersford in Pruisen, waar zijn gebeente rustte, op 1 October aan de armen
en scholieren timpen te worden uitgedeeld. Later is deze herdenking verlegd op
Driekoningendag; thans is de timp, met krenten gebakken, een feestgebak met
Kerstmis o.a. te Rotterdam. Maar ik heb nooit gehoord dat iemand zich bijzonder
voor den naam of de geschiedenis van het eenvoudige timpje interesseerde, terwijl
velen dit wel degelijk doen voor den duivekater. Deze is ook wel zoo opvallend door
zijn grillige, deels sierlijke, deels plompe vormen, die soms aan een dier doen denken
- bijvoorbeeld de glimmendbruine Nieuwendamsche aan een gladden vischotter maar het is toch bovenal de zonderlinge naam die de menschen
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bezighield en houdt. Die wonderlijke, fantastische naam, waarvan vorm noch gebruik
de oplossing vermochten te geven. Want de vernuftige verklaring, die al minstens
een eeuw de ronde doet, dat deuvekater zou zijn ontstaan uit het Fransche ‘deux fois
quatre’ omdat het brood in vier maal twee stukken oversneden en dus in achten
verdeeld was, is geheel uit de lucht gegrepen, aangezien een dergelijke indeeling
zich wel bij ander brood, maar nooit bij den duivekater voordoet. Mocht de
taalgeleerde Matthijs de Vries in 1843 opmerken, dat deze verklaring hem zoo
eenvoudig en natuurlijk voorkwam, dat het hem onnoodig scheen daarvan af te
wijken, onze latere taalvorschers hebben er zich wijselijk bij neergelegd dat de
oorsprong van het woord onbekend was.
Het is dan ook een hachelijke onderneming den naam van een gebak uit de
woordafleiding te willen verklaren.
Tot oplossing van de verschillende vragen die zich bij de beschouwing van een
Gebildbrot voordoen, is het in de eerste plaats noodig een rijken overvloed van
materiaal bijeen te brengen ten einde het oertype, den grondvorm, van het gebak vast
te stellen. Dan moeten de plaats, de tijd, het beschavingstijdperk, het volksgebruik
en zijn geschiedenis worden nagegaan. Alleen de beoefening der folklore kan hier
de oplossing geven. Eerst nadat de Beiersche folklorist Dr. Max Höfler. die vele
belangrijke studies aan het Gebildbrot heeft gewijd, zijn licht over den duivekater
had laten schijnen, kon het Woordenboek der Nederlandsche Taal in 1917 de eerste
aannemelijke verklaring geven.
Het scheenbeenbrood dat den naam Joel-koese, d.i. Kerstos, draagt, herinnert aan
den tijd dat de os een voorgeschreven offerdier was. Évenzoo moet de duivelkater
de herinnering bewaren aan een kattenoffer. Katten werden door de Germanen
geofferd om vruchtbaarheid van den bodem te verkrijgen. Een zwarte kat werd tot
dit doel levend in den akker begraven, of, als voorjaarsoffer, in het vuur verbrand.
Waarschijnlijk moeten wij hier de kat als vruchtbaarheidssymbool opvatten. Nog
steeds pleegt het landvolk hier en daar om een vruchtbaren oogst en veestapel te
verkrijgen, offerdieren te slachten onder het uitspreken van formules tot verdrijving
van duivels en heksen die den wasdom van veldvruchten en vee zouden kunnen
schaden. Dit moet de oorspronkelijke beteekenis van den duivelkater geweest zijn.
Ook dit dierlijk offer werd door een broodoffer vervangen; in een later tijdperk
begroef men brooden in den akker tot het verkrijgen van een goeden oogst. Misschien
heeft dit brood in zijn eerste gedaante nog herinnerd aan den kater die tot bezwering
der duivels geofferd werd, maar in elk geval is de naam, toen die herinnering
verdwenen was, ten slotte overgegaan op een willekeurig offerbrood dat in denzelfden
tijd in zwang was. Daar beenofferbrooden veelvuldig voorkwamen, ligt de overdracht
van den naam op een dergelijk
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gebak voor de hand, doch wanneer de duivekater soms een geheel ander type vertoont,
zooals de Zaandamsche die aan een knipbrood doet denken, zegt dit niets, daar elke
innerlijke samenhang tusschen den naam en het uiterlijk hier ontbreekt. In verband
hiermee wil ik nog even terugkomen op de krakeling bij den Zaandamschen
duivekater. Zoo'n krakeling komt meer op brooden voor als teeken dat wij te doen
hebben met een zielenofferbrood. Deze versiering moet dus dagteekenen uit den tijd
toen de naam duivekater nog niet op dit soort van offerbrood was overgebracht.
Wij zeggen ‘wat duivekater’ als synoniem van ‘wat duivel.’ Opmerkelijk is met
het oog hierop dat de Oostfriesche benaming ‘Düvekater’ te Norden ‘Teufel’ luidt.
(In de buurt van Haarlem spreekt men daarentegen van ‘het katerbrood’).
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Overgave,
door Annie Salomons.
Hoe kan ik mij weeren?
Kracht en liefde en blije jeugd
Hebben jouw partij genomen,
Ik heb niets dan bleeke droomen
En een beetje angst voor vreugd,
Die mijn doffen vreê zou deeren....
Hoe kan ik mij weeren?
Hoe kan ik weerstreven?
In jë oogen ligt de moed
Van veel jaren sterk vertrouwen;
Waar moet ik de mijne houën,
Bergen voor dien sterken gloed,
Die nu eindlijk d w i n g t tot leven.
Hoe weerstreven?
Wat moet ik niet duchten?
Want mijn eigen hart verraadt
Snood zijn eigen wijs bezinnen.
Wat moet ik alléén beginnen,
Als mij géén ter zijde staat?
In jouw armen vluchten.
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Met een schetsboek door Londen,
door Jan Poortenaar.
III. Nevel en mist.
ALS op een winterschen Zondag de stilte in alle straten hangt en een zachte nevel
poëzie toovert om veel huizen die er anders wel erg koeltjes en nuchter op een rijtje
bijstaan, dan is Londen voor den toerist in één woord: vervelend. Openbare
amusementen zijn er niet, café's mist hij dan dubbel, alle huizen, alle gebouwen zijn
dicht, en city en West-End tot in het ongeloofelijke verlaten. Dan zijn parken en
plantsoenen juist wel overvol; maar de ruiters in Hyde Park, die de Rotten Row op
en neer draven en de pantoffel-parade daar zijn gauw gezien.
Hij, die er woont, weet echter allerlei kleine fijnigheden te waardeeren, die zich
pas bij het werkelijk er-leven gaan voordoen. Ge gaat, vlak bij uw huis, de wegen,
die ge honderd maal gegaan zijt, en door de afwezigheid van het dagelijksche verkeer
ontdekt ge een buitengewoon mooie overhangende treurwilg, op een hoek over den
tuinmuur, die de weldadige rust gevangen houdt in zijn strakke takken. Ginds gaat
een tuindeur open, en achter den anders zwijgend-gesloten muur wordt ge verrast
door een tuintje van huiselijke intimiteit, een middeleeuwsch hofje lijkt het wel; wat
groenblijvende heesters, een zonnewijzer of een groote pot - heel de eruditie, de oude
verfijning van het Britsche ras, door zijn conservatisme toch maar mee-bewaard,
spreken er uit.
Een verloren pakje door iemand gevonden, is op een laag tuinmuurtje gezet,
klaarblijkelijk bij de plaats, waar het gevonden werd, zoodat de eigenaar het daar
wel weer tegenkomt als hij 't gemis bemerkt heeft.
Elders danst de weerschijn van een flikkerend haardvuur; het èchte haardvuur, dat
elk interieur zoo van een harmonieuze gezelligheid vervult en leven geeft op muren
en zoldering van een kamer, die vanbuiten Zondagsch-strak van aanzien is als alles.
De poppen van een kind zijn er stijf en hoekig in de vensterbank gezet.
Dit, en nog veel meer kunt ge alleen reeds zien als ge, vlak-bij, om den hoek, uw
Sunday-paper gaat koopen bij den krantenjongen die in de dorpsche stilte zijn vaste
plaatsje heeft. En 's middags, is het dan niet als uit een oud verhaaltje, wanneer het
belletje rinkelt van den man met zijn ‘crumpets’ en ‘muffins’, het thee-gebak dat
geroosterd wordt aan het vlammende haardvuur, dat in een Engelsche kamer het
middelpunt vormt der huiselijke gezelligheid. Op het bel-geluid van den venter gaan
de zware deuren open en als in landelijke rustigheid de bakker zijn waren heeft
verkocht, dan wordt de uitgestorvenheid door niets
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meer gestoord dan het zachte tikken van een droppel nu en dan, die uit den nevel
langs een tak komt afglijden. De kleurigheid der deuren, helgroen, wit, scharlaken
rood, staat langzaam in den schemer te verdooven.
Als het tegen Kerstmis loopt moogt ge al de carolzangers eens hooren, zij maken
de sfeer die er hangt nog intiemer. Zij zetten de oude carols veelstemmig in: God
bless you merry gentlemen, Let nothing you dismay.
Een ander maal klinkt in zijn prachtige statigheid Händel's Largo op, of een
golvende gregoriaansche wijs.
In die zacht-verheven stemming komt de rose zonsondergangsgloed de witte torens
en den koepelbouw van St. Paul's in een tooverachtig licht zetten, zoodat hij daar in
de reeds donkerende lucht parelmoerig staat te glanzen, hoog boven de rivier. Wanneer
ge de vele trappen van den voetbrug van Charing Cross zijt opgegaan en ter halver
breedte van de Theems stilhoudt - de werven, loodsen en fabrieken rechts, de paleizen
langs het Embankment links gerijd; de groote bogen van Waterloo Bridge zwaar en
regelmatig als een geweldige ademhaling langzaam voorbij-deinend - dan rijst nog
in den laatsten lichtschijn St. Paul's wonderlijk boven dat alles uit. Ook de rivier rust.
Maar op de overige dagen leeft zij evenzeer Londens haastige leven mede. Dan
jaagt heel het verkeer van Noord naar Zuid en van Zuid naar Noord in nimmer
bedarende jachtigheid over de geweldige bruggen, en lange sleepen, door puffende
en rookend steunende booten getrokken gaan stroomop en stroomaf. Steeds denderen
de treinen over de strakke brug van Charing Cross, bellende trams rinkelen in lange
file's Blackfriars Bridge op en glijden langs den waterkant weg. Een ononderbroken
stroom van bussen, taxi's, vrachtwagens en karren schuift, langzaam, voort over
Waterloo- en London Bridge.
London Bridge is, van de zee uit, de eerste vaste brug. Hier ziet, wie over de
leuning hangt - en wie, al komt hij er dagelijks, blijft niet door het schouwspel geboeid
- de zeeschepen, die in reeksen lossen en laden. Hun kabels en kettingen knarsen, en
zwierend brengen zij de kisten, balen en manden aan den wal, waar de zware paarden
der vrachtwagens, de pooten zoo ruig behaard alsof in manen de hoeven schuil gaan,
slaperig te wachten staan tot de karren torenhoog zijn volgetast. Almaar varen nieuwe
booten aan, de rook hoog opstootend, en zij wenden en draaien met veel moeite om
te meeren waar nog een plaatsje open bleef.
Gaat men de rivier op, dan vermindert het verkeer geleidelijk. De
handelslevendigheid van daarstraks houdt op, nu is het een menschenmierennest:
Holborn, Aldwych, Strand, en de duizenden banen zich een uitweg met alle bereikbare
vehikels, boven en onder den grond. Als de uren van het naar huis gaan zijn
aangebroken trekken zij naar de grauwe onbelangrijkheid van de vale straten in het
Zuiden.
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Bij Westminster Bridge is het zakelijke cachet verdwenen. Deze heeft iets
meegekregen van de, o zoo brave en conventioneele, zwier die de Houses of
Parliament en Parliament Square met zijn aanleg van groen en standbeelden
kenmerken. Een poging tot Fransche elegantie - een poging, meer niet, van
hoofschheid naar ouden stijl. Geen tobberij over artistieke eischen - dat is het wat
uit bouw en aanleg van heel Londen spreekt. De stad heeft daar zijn mist en mistige
atmosfeer voor. De mist - ik zal zeker niet licht mijn eerste Londensche mist vergeten.
In den vroegen ochtend al was het dof en donkerig, maar na een paar uren kwam
de ‘real London fog’ opzetten; eerst nog in de hoogte, alsof een gordijn boven de
stad werd uitgespannen. De zon, die toch slechts een fletsche plek in den kalen hemel
was geweest, begon vreemd te glanzen, koperig te kleuren en ging dan een
onwezenlijk licht uitstralen als bij een zonsverduistering.
Bewegingloos wachtten huizen en boomen af, doch geen menschelijk wezen scheen
het vreemde ook maar een oogenblik aandacht te kunnen schenken. En dan gebeurde
het: de mist zakte.
De zon verdween, en een gele nevel omving de toppen van de boomen, die
langzaam verdoezelden tot niets. De leegte zakte, en de mist met zijn akelig-vuile
kleur en prikkelige reuk moffelde alles weg dat om ons heen was. Niets, niets blijft
veilig voor hem. Hij dringt de gesloten huizen binnen, geheimzinnig nevelt de
zoldering der kamer weg. Hij dringt in uw oogen, keel en neus, hij hecht zich aan
uw kleeding, aan uw meubels. Buiten blijken de huizen van de overzijde reeds
verdwenen te zijn; de huizen hier hebben al geen bovenverdieping meer. Lampen
gaan aan, die vage bundels uitstralen, de straatverlichting wordt ontstoken in den tot
nacht geworden dag, maar het blijven gloeiende punten in een wal van bruingeel,
die u insluit, waar ge u ook wendt, hoe ver ge ook vlucht. Het schijnt een doolhof
uit een benauwden droom.
En overal komt met den mist het zwart van het schoorsteenroet mede, dat de
millioenen schoorsteenen van woonhuizen en fabrieken onweerstaanbaar opstooten
als een rustelooze vulkaan, gestadig, uur na uur. Nu eens zweven lichtere stroomen
van wittige nevel voorbij, dan weer daalt de mistkleur tot zijn somberste bruin, zijn
dichtste samenstel. Tegen den avond is de duisternis ondoordringbaar voor elk licht.
Boven op een omnibus gezeten rijden wij in de wolken, en aan zijn lampen herkennen
wij: daar is Baker street station. En als wij daarna op het bekende kruispunt komen,
dan is er van de stratenkruising niets te zien. Hier en daar, als een dwaallicht, doemt
een lamp op, een vreemd, starend oog. Geen richting, straat of huis is er meer - wij
rijden naar links en een lamp verspert ons den weg, wij rijden naar rechts en als er
iets te zien komt valt niet te onderscheiden of het een straatkant is. Elk
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oogenblik dreigt, blijkens het getoeter, een ander voertuig ons te rammen, dat evenzeer
zijn weg zoekt, en plotseling uit den mist vlakbij als uit den grond getooverd staat.
Al maar wendende, stoppende en rijdende vindt ten slotte de bestuurder toch den
weg, luid ronkend zet de motor aan - tot weer een doolhof ons stuit en het angstig
zoeken opnieuw begint.
Ontkomen is er niet aan. De lagere stadsgedeelten mogen al het diepst in de
benauwenis liggen, een enkel punt mag door een gunstige windstroom voor de
verstikkende overweldiging zijn gespaard, het is een ongewisse helderheid, die elk
oogenblik gedaan kan zijn. En met de duisternis doet overal een doodsche stilte zijn
intrede die het haastig jagen van mensch en motor dan gelijkelijk stuit, 't Wegvallen
van alle kleuren, alle herkenningspunten, het zwijgen der vogels en het stremmen
van het verkeer, dat alles hult de stad in een zwijgen dat een gevoel van de ergste
isolatie teweeg kan brengen, een hopelooze vereenzaming.
Trekt, soms na dagen pas, de bruine nevel weg, dan kan zij nog als een schaduw
hangen blijven en de sombere donkerte kan nog tergend aanhouden. Klaart alles
eindelijk op, dan is de klamme, roestige lucht ook spoedig verdwenen, doch meestal
heeft de mist dan wel zijn slachtoffers gemaakt en de sterftecijfers blijven nog stijgen.
Maar, goedig ook, heeft hij àl de appeltjes en parelranden, de bloemguirlandes,
medaillons, gekrulde schilden en kapiteelen, ongeteld in Londens gebouwen
uitgehouwen, met een zacht floers bedekt, en hun diepten of hoeken met zwart
ingevuld, en tevens ook de oppervlakten in hun geheel wat doen verweren, waardoor
hun vervelendheid alweer een ietsje is vervaagd.
Nu gaan de kleuren van de kakelbonte affiches op muren en schuttingen weer
herleven, de felroode bussen stralen en hun koper blinkt in de zon, het verkeer
herneemt met eindeloos daveren zijn gang en in den avond vlammen weer de
lichtreclames hel op met hun zotte lampengeflikker, rauw-rood en hard-geel. Op de
rivier glijden, als schimmen, de hooge zeilen der schuiten als spoken in het maanlicht
voorbij, of een nijdig puffend sleepbootje voert lange vlotten onder de duistere
spelonken van Waterloo Bridge door, en verdwijnt er mee in de verte.
Northumberland Avenue uitgekomen hervindt ge op Trafalgar Square het Nelson
monument, alleen daar in de hoogte, geweldig opgerezen boven zijn leeuwen, den
eersten nacht na den mist.
Maar onder den grond is het treinverkeer al dien tijd onveranderd doorgegaan.
‘It's brighter down below’ zegt een speciaal voor den mist dienend aanplakbiljet. En
voor de klaarte heeft men gaarne de duffe warmte van de lauwe ‘tube’-lucht over:
er is licht en men leest in de krant van de ‘Smoke-abatement-Society’ of een nieuwe
uitvinding, waardoor deze wel de laatste erge mist zal zijn geweest....
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De lusten en lasten der redeneerkunst,
door P.H. Ritter jr.
V.
Over de tempelen der redeneerkunst.
VEELVULDIG verscheiden zijn de tempelen der redeneerkunst. De Ahasveride der
Volksverlichting heeft ze te doordwalen, de galerijen van spreekgelegenheden, welke
zich uitstrekken tusschen het schaapskot en het Concertgebouw, en nimmer kent hij
te voren aard en sfeer van de omwande ruimte, waar binnen zijn woord verklinken
zal. Men kiest voor appelen bepaalde schalen, men nuttigt likeuren uit andere kelken
dan champagne, en men knutselt kostbare zettingen voor den dooden diamant. Maar
het levende woord moet zich voegen naar het kader dat gedachteloos uitligt, het heeft
zich te passen in de triestigste omgevingen, het vindt een potsierlijk omhulsel wanneer
het hoog wil zijn en gedragen, een sfeer van druilerige verveling, wanneer het geestig
zijn wil of gemoedelijk. En daarom, sprekers, àlle voorbereidingen falen, behalve
die eene, dat ge uw onderwerp meester zijt en de toonaarden van uw onderwerp
verstaat. Maar de redeneerkunst heeft altijd een improvisatorisch karakter, - zij is
momentkunst, ze wòrdt geschapen op het oogenblik dat gij begint, ze wordt geschapen
niet alleen door wàt ge zegt en door hoè ge het zegt, maar doordat ge harmonie weet
aan te brengen tusschen de grilligste tegenstellingen. Gij faalt, indien ge meent dat
het uw woord alleen is, en niets dan uw woord, dat wonderen zal doen, - het is het
povere licht in een kleine, laag-overzolderde dorpsherberg, de houten stoelen, waarop
men moeizaam en schuivend zit, een geeuwend of gichelend publiek, dat nooit tegelijk
en zelden op tijd komt, zoodat ge de klink der herbergdeur telkens hoort lichten en
stoelepooten hoort kermen over den houten vloer en bierflesschen hoort openknallen
tijdens de spannendste phasen uwer vertelling. Dàt alles - al die daadwerkelijke
nuchterheden, al die storingen, de psychologie van de verschillende groepen uwer
hoorders, de motieven, waarom zij zijn gekomen, - dàt alles zijn de bouwstoffen,
waaruit het kunstwerk uwer rede moet worden samengesteld, al wat de kleine
samenleving onder uw gehoor verricht en afleidt en interesseert behoort opgenomen
te zijn in uwe rede, die niets minder bedoelt dan de chaotische, logge, zonder veel
hartstocht
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wat vertier zoekende menigte tot een geördende, levende aandacht op te heffen door
een ontwikkeling van wat verborgen in háár leeft.
Het woord dat zich aanbidden laat, is verloren. Het woord komt door zijn
dienstbaarheid tot heerschappij, het is de intellectueele top van duizend onbestemde
verlangens en gedachten. Geen heerschend individualisme is mogelijk zonder
gemeenschapskennis en gemeenschapszin, geen bezieling krijgt levenskracht, indien
men de nuchterste overwegingen bij zijn lyrisme verzuimt. De groote redenaar is
een groot régisseur.
En dan zijn de localiteiten, waarbinnen het woord oprijst, wel in de eerste plaats
de moeilijke materie waarmee de oratorische kunstenaar zwoegen moet. Localiteiten,
waarvan de voordrager eerst door bittere ervaring de psyche leert.
Toch gaat hij hare karakters kennen, zooals de pikeur zijn paarden, toch weet hij
op den duur een rubriceering te vinden in de verschillende zalen-typen, die voor hem
uit gapen en leert hij aan de zaal de geestesgesteldheid beproeven van de schare die
haar vullen zal.
***
Naar de voorkeur der besturen wisselt de localiteit waarin de Nutswelsprekendheid
wordt uitgestort, tusschen de kerk en het café-chantant, gelijk de waardeering dezer
kunst het midden houdt tusschen de wijdingsbegeerte der theologie en de
vertiersneiging der publieke vermakelijkheid. Ze geeft een beeld van het gemis van
onderscheidingsvermogen, dat de publieke woordvoering over heel de wereld vertoont,
nu men in sommige kerken gaat dansen en in bioscopen de stichtingsrede van den
Zondag houdt.
Een der bekendste typen van Nutslocalen is nochtans gebleven de feestzaal van
het dorpscafé met op den achtergrond het liefhebberijtooneel.
Let nu wèl op, lezer, - er gaat iets gevaarlijks beginnen, - de lichten zijn allen
ontstoken in die feestzaal, welke men zich van bruiloften, bals en
rederijkers-vertooningen herinnert. Een potkachel, zoo reusachtig als een
sneltreinlocomotief staat, gloeiend-rood, te razen en brengt een hel te weeg bij de
bestuurstafel en rond den spreker, terwijl overal elders een felle kilte bijt, die fijne
handen bontkragen doet trekken over albasten schoudertjes. Het bestuur zit gereed
in lange zwarte jassen, aan de groene tafel, terzij van het tooneel. Theewazen walmen
tusschen de vele bewegende hoofden, stemmen kabbelen en stoelen rammelen, en
bierflesschen springen open als voorbarig vuurwerkgeknal. Op de voorste rijen
hebben de zwaren en breeden plaats genomen, de middelbaren, die de welwillendheid
hebben te komen, daarachter de jeugd, die vlast op anecdoten en spannende verhalen,
met een enkele eenvoudige oudere er tusschen,
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die cultureele ontwikkeling zoekt, dingen om over te denken, en hij zet zijn
brilleglazen op en brengt zijn hand als een toeter aan zijn oor, omdat hij wat
hardhoorend is.
De voorzitter hamert, hamert te luid, - het geroes sterft weg, - de voorzitter kucht,
de voorzitter begroet den spreker, die, bleek en nietig als een der onpersoonlijken
zich nog aan het groene getafelte bevindt.
Maar tweehonderd oogen turen naar het bordpapieren tooneelgordijn. Warme en
kleurige herinneringen van wat daarachter te voorschijn komt, zijn in de hoofden,
het scherm zal opgaan zooals op zoo eenen avond pleegt te geschieden.
Doch dan, - o uiterst riskant moment, - dan maakt een magere, bleeke jongeling
zich los van de tafelen des bestuurs en hij beklimt - klak-klak klikken zijn lakschoenen
in de echoënde ruimte - het wiebelend en krakend en zeer onzeker trapje - laat hij
niet struikelen want de tooneelrand is hooger dan de hoogste treê - en hij bevindt
zich op een strandje van eenige decimeters breedte - voor zich de afgrond van de
zaal en tusschen de menigte daar in de diepte en hem zelf niet anders dan het geraamte
van een lessenaartje - als een vioolstandaard, waarvan zijn papiertjes zullen verwaaien
als hij de vreeselijke domheid begaat het te betrouwen.
Ve r d e r g e b e u r t e r n i e t s . Het scherm blijft neer. De grond waarop de
spreker zich bevindt blijkt niet al te vast, hij ontwaart dat bij te veel emotie een
verraderlijk tooneelrequisiet opeens zal puilen onder den cache-misêre die met zijn
bloemen en grijnzende maskers strak uithangt achter zijn donkere gestalte. Door
duizend kleine gaatjes van het bordpapieren behang waarvoor hij staat, treitert de
wind hem met zijn blazerige plagerijen, hij spuit hem in den nek en tocht hem om
de ooren, - hij is aan komen waaien over de rulle rivieren en de nattige velden, door
de bibberige als blik rammelende ramen van het achterhuis en dan, dichter en dichter
de feestende menigte bedreigend, over het woest en ledig van het onbespeeld tooneel.
Achter het dun, wormstekig voorhang giert de wind om zijn prooi. De geest van het
ledige fluistert den armen jongeling duizend bespottingen in de suizende ooren, een
kilte sluipt aan tegen zijn rug en bekruipt zijn hersenen met onmacht.
Maar vormt zijn rug aldus de grens van Siberië, het front zijner persoonlijkheid
bevindt zich in de laaiing der tropen. Vóór hem, - vlak bij, - daar doet de geweldige
kachel haar roode vlammen vlaggen, voor hem daar zijn de kleuren, daar is het licht,
daar zijn de oogen en de monden en de tanden der menigte. Achter hem is de
ontmoediging, vóór hem de verwachting, achter hem, daar is de ziel der
dorpsverveling, daar is de kleine zorg en de nuchtere wanhoop der dagen in de
klamme kilte achter het magere, bevende tooneelgordijn vertastbaard, en voor
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hem de hulpelooze menigte, die hem smeekt het van hen af te wenden voor dezen
éénen avond. Want terwijl hij staat en zwijgt en de volmaakte stilte van den aanvang
afwacht, die ieder spreker moet laten oprijzen als een plechtige suggestie voor hij
zijn eerste woord heeft gezegd, begint zich langzaam de aandacht te concentreeren
op hèm. - Het leven zal niet warmer en weliger worden op dezen avond doordat een
droomwereld op het tooneel verschijnt, die de fictie geeft dat alles rijker en bewogener
is dan het zich dagelijks voordoet. Eén menschengezicht, één menschengebaar, één
stem in zijne buigingen en schakeeringen van geluidssterkte zal de gedroomde wereld
moeten optooveren, zal de ruimte wijder moeten maken waarin men denkt en staart,
zal den potsierlijken voorhang van het tooneelgordijn doen terugwijken tot het een
verre achtergrond is geworden van de verbeeldingswereld die de redenaar schept.
Hij zwijgt, - trotseert de stomme verbazing van de menigte, die niet weet of hij
niet wil dan wel niet kàn. Roerloos bevindt hij zich voor de massa, maar zijn oogen
meten de toehoorders, man voor man. Hij krijgt vermoeden van hun zielegesteldheid,
hij rubriceert, hij gaat het raden, wat de één gezegd wil hebben en wat de ander en
waar de vooze plekken der aandacht zullen zijn.
En in dien tijd rimpelt stilaan alle bewegelijkheid heen, - de laatste nakomer,
confuus door de stilte en door de menigte als hinderlijk opgemerkt, neemt plaats, de
kastelein onthutst door de wachtende meerderheid, druipt af naar het buffet en vóór
hij een woord gezegd heeft zijn allen vastgekluisterd aan den éénen van wien men
beweging verwachtte, maar die de eenige is, die de stilte stelt.
Dàn kan hij beginnen, fluisterend liefst, het zeer eenvoudige aanvattend, om er
opeens iets tegenin te zetten dat verbaast. Hij heeft het intuïtief te raden, wanneer
een wending in moet treden, en hij kàn het intuïtief vermoeden omdat zijn
voortdurende actieve studie van de elementen der schare in zijnen geest wordt
saamgeweven met zijn verhaal. Hij is een dirigent geworden van de symphonie der
aandachtigheid, die wordt uitgevoerd door het auditorium. Een aanzien van déze
toehoorders, een overbuigen naar die, een plotseling zeer rustig worden en de stem
laten verdunnen en fluisteren, wanneer de aandacht verflauwt, een geleidelijke
spanning tot vervoering na uitbundige vroolijkheid, - een uitkabbelende kalmte na
een lyrisch moment.
En altijd: het einde onverwacht. Het einde onmiddellijk na de hevigste spanning.
Plots afbreken op een hoogtepunt, of alle effect verwatert.
Dàn is er nog iets, dat is de tijd. Het raam der conceptie van eene rede ligt in haar
duur. Een spreker zonder zijn horloge vóór zich, of zonder onbewust besef van tijd,
mislukt onherroepelijk. H i j regelt de spanningen en de ontspanningen der rede en
zijn aanwijzer is de tijd, Hij speelt te
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zamen met zijn publiek de tragedie of de klucht in drie kwartier. Wáár vindt hij betere
beperking en hoe anders verwekt hij in zijn toehoorders de verwachting aan het einde,
die de kroon is van zijn succes? De eenige bevrediging van een rede is de vraag naar
meer. Blijft die afwezig dan is een Demosthenes verschrompeld tot een gesmaden
kwezelaar.
***
Te lang echter verwijlden wij in deze rhetorische bespiegelingen over de redeneerkunst
bij de psychologie van dit levensgebied. Wij zouden te zamen keuvelen over de
localiteiten, de tempelen der oratorie. Er zijn verschillende Nutsbesturen, die hun
sprekers niet aldus als boven werd weergegeven, bloot stellen aan meteorologische
tegenstellingen. Niet overal behoeft de spreker te verschijnen als een ijle silhouet
voor den tochtigen voorwand van een liefhebberijtooneel, en ook zorgt men er op
sommige plaatsen voor, dat reeds onmiddellijk de spheer der ‘conférence’ aanwezig
is, en de aandacht aanstonds zich op den spreker samentrekken kan. Het zijn die
welbehagelijke zaaltjes, die in de besmuikt-welvarende steden voorkomen van het
Oosten des lands. Er is een onmiskenbare chique daar, de spreker treedt over de
zachte vacht van een door de lengte der zaal gespreiden looper, voorafgegaan door
een waardig en beminnelijk bestuur naar een maar even boven het zaalniveau verheven
podium. Geen redevoeringen van voorzitters gaan op zulke plaatsen vooraf, maar
met haar gulle wijde armen ontvangt den spreker een uitnoodigend hem omkrullende
balustrade. Er is een teeder overkapt electrisch lampje aan den zachtvilten lessenaar,
en het publiek, in avondtoilet, beschaafd, geparmufeerd en op tijd gekomen, verbeidt
hem rustig in gelijkmatig, melkblank licht.
De redevoeringen dáár gehouden zijn geen verschrikkelijke worstelingen, maar
gaan gelijken op het zingen van een lied. Het onderwerp kan daar het recht ontvangen
zijner eigen schakeeringen. De spreker blijft in media voce, noch plotselinge
fluisteringen, noch aardbevingen van geluid behoeven hier te suggereeren. Maar de
tragiek der redeneerkunst is afwezig in deze gracieuze conventikels en minder dan
in de dorpsherbergen met hun wapperende tooneelen, is hier de orator van zijn succes
gewis.
***
In tegenstelling tot deze gelegenheden verschijnen de boven-sociëteiten, die vooral
in het Noorden van ons vaderland aan de redeneerkunst zijn gewijd. De familie zit
daar nog altijd aan ellenlange tafelen, met de torens der koffiekannen en de
luilekkerlanden der taartjesschalen overspreid. De vrouwen komen met heur friesche
kappen en zitten te breien, de
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mannen dampen uit hagelwitte pijpen. De spreker in een soort houten bak met
groen-trijpen omwanding is aan alle zijden door dit veilig gestoelte omringd. Het
wemelt van laadjes en plankjes in zijn katheder, waar allerhande glazen suikerwater
in zijn verborgen en er zijn menigvuldige zekere bergplaatsen voor zijn papieren.
Toch zijn de Nuts-afdeelingen die over dergelijke gestoelten beschikken, de
departementen waar men het minst papier behoeft. Hetgeen men dáár doen moet is
praten, keuvelend praten, de aandacht is daar op het rooken en breien gericht, en het
is voldoende, wanneer eens een kwinkslag een glimlach teweeg brengt om
rook-webben wevende monden of heimelijk een breiende arm tegen den arm eener
buurvrouw stoot. Zeer lang moet men bezig zijn in zulke gezelschappen. De spreker
komt de intermezzo's brengen tusschen de verjaarsavond van de dorpsfamilie en
felle-gespannenheid wordt daar minder verlangd dan dat de gezelligheid het
middernachtelijk uur overschrijdt. Tijdens de vele pauzen zit de spreker aan bij het
bestuur, hij eet gebak, drinkt wijn en chocolade, en is om zijn gesprek nog meer dan
om zijn rede in de gratie.
Naarmate men de Zuiderzee nadert wordt de gebeurtenis van een Nuts-avond
gemoedelijker. Er zijn van die plaatsjes aan weerszijden van deze zilverflitsende en
door melkblanke hemelen overtogen watervlakte, zoo tegen den dijk opgedrongen
of iets verder het land in, alleen langs smalle paden te bereiken, - plaatsjes van nog
geen duizend inwoners om een brinkje geschaard of, vaker nog, een klein nauw
straatje vormend met het parmantig-bepuide raadhuisje en de kleine kerk alles vlak
bij elkaar als op een presenteerblaadje middenin de groote, waaierige wereld, - waar
heel het dorp niet anders is dan één groot huisgezin. Dáár kan de Nutslezer alle
ellenden lijden en alle beproevingen doorstaan van een voorwereldlijk logies - zijn
beschrijving houd ik nog even in petto - daar kan hij hard brood eten en de ijsbloemen
op zijn zolderkamertje met vreugde bestaren, omdat zijn hart den vorigen avond
verwarmd werd door een stoof en een reisdeken in het magere karretje met een knokig
paard ervoor dat hem een uur lang trekken moest, sjok-sjok over den riggel van den
dijk naar deze motorlooze streken, ver onbereikbaar sprookjesoord binnen het
Koninkrijk der Nederlanden, waar plotseling al wat kinderlijk is in ons opengaat. En
dáár, daar is de bibberende, versukkelde Nutslezer nog de heil- en
vreugde-aanbrengende troubadour. Dáár, tusschen de vaalheid en versletenheid der
gestalten, met vlak om zich heen de door kommer en arbeid doorgroefde gelaten der
menschen, die als de boomen gegroeid zijn uit hun grond en er op zullen sterven,
zonder iets anders gezien te hebben dan de eindeloosheid van hun grauwen hemel
en iets anders gehoord te hebben dan de weemoedige wijsjes hunner mondharmonica's
en het gegier van den wind
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die door hun houten huizen trekt, zooals de koude door hun getaande huiden, - dáár
vindt de spreker, door een diepzinnig hoofdbestuur uit de groote steden gelokt met
hare omgevingen van villaparken en autowegen, waar al wat bezinning en poëzie is
met het stof en den benzinestank verwaait, - daar vindt hij, tusschen een vers van
Speenhof en een simpele anecdote, iets van de eeuwigheid terug, die hem ontstolen
werd door de moderne cultuur. O, laat hem niet te diepzinnig, laat hem niet geestig,
maar eenvoudig en gemoedelijk zijn als een oudere broer die verhaaltjes vertelt op
een Sint-Nicolaas-avond. Hij is hier geen spreker maar hij is genoot, - hij is de
aanleiding tot dicht bijeenkruipen in de warmte, in een klein vertrek met een stovende
kachel, tusschen medemenschen die elkander zoeken omdat buiten de storm waait
en de regens gieren over de vlakte, en deze dag is als een lichtschijn voor
klein-Duimpje tusschen al die winterdagen met hun nood en bestaans-onzekerheid.
Van zulke avonden zal ik er één blijven zien, fel in mijn herinnering, zoolang mijn
leven duurt. Wij zaten bijeen in een lang en laag vertrek met z'n twintigen om een
tafel. De kamer leek wel de kajuit van een zeilschip, - en zij gierde wat, zoodat de
fictie van varen nog werd versterkt. Twee groote petroleumlampen met heur breede
platte herderinnehoeden overdekt, hingen te glanzen als lichtgekleurde abrikozen
tusschen de spinsels van rook. Er was zoowaar óók nog een katheder, zoo'n echte
ouderwetsche houten bak, die de helft van het vertrek besloeg. Een van de toehoorders
speelde viool, en ik wist al wel dadelijk, dat het hier liedjes moesten zijn, dat het
Speenhof zou moeten wezen, die hier alleen de stemming kon gaande maken. Over
mij aan de lange tafel zat het dikbuige, kleine burgermeestertje, als de vader van de
familie. Ik was nog nauwelijks begonnen, of hij klopte zich op zijn knietjes, hij lachte
zoo gul dat het heele gezelschap ging glunderen. Spontaan kwam de schorre viool
mij begeleiden en spontaan kwamen de stemmen los, valsch en veeltonig, maar met
een zoo innige warmte en genoegelijkheid orgelend, dat ik heelemaal kwam te
vergeten dat ik niet één der hunnen was. Het was een staag-stijgende dorpsorchie.
De warme anijs en de warme wijn wekten rhytmische bewegingen, en diep in den
nacht was de gemeenzame vreugde en het gemeenzame rhythme zoo vaardig
geworden, dat men elkander den arm gaf en zoo allen zachtjes ging wiegen, een
levende keten van mannen en vrouwen met glanzende oogen, waaraan waren
vastgehecht het hoofd der gemeente en de spreker van het Nutsbestuur.
Varen, varen over de baren,
Varen, varen over de zee.

Zoo deunde het zacht-neuriënd en monotoon, - en het was de geest
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van het land die tusschen ons was, het was de drift, de poëzie, de muziek van
geslachten, van visschers, die varen over de wijde wateren en boeren die werken en
zweeten in den damp van de zee.
En geärmd zijn wij naar huis gehotst door het kleine nietige straatje, dat het echode
tegen de twee huizenrijtjes, in de duisternis, saamgekluwde menschenkinderen met
‘de heilige, onsterfelijke sterren, hoog boven ons sterfelijk hoofd!’
***
O, gij verwatenen, smaalt niet op deze ‘volksontwikkeling!’ - Meent niet, dat tante
Nut die versjes van Speenhof brengt op zulke plaatsen en ruige anecdoten, haar taak
miskent. Dit is het onontbeerlijke, dit is in al zijn simpele onbelangrijkheid, een haard
van volksverwarming, in die enkele streken, waar onze natie nog niet verwilderd is
door de verfijning noch zenuwkoortsen heeft opgedaan door de bioscoop.
En intellectueelen, schrijvers van ijle verzen, verbeelders van zielestaten, verfijnde
lettre's, gaat zoo den boer op als Nutsprofeet, en luistert en leert de ziel van den
eenvoudige en wordt weer mensch, u lavend aan deze schaarsche bronnen der natuur.
Het is niet toevallig, dat men hier, op een anderen avond een ademlooze spanning
vindt voor Dostojewsky's ‘Schuld en Boete’, van welks diepzinnigheid men zich
blazé toont in de ivoren zaaltjes der conférence.
Maar.... dit is dan ook de uitleving der schoonste simpelheid. In de koffiekamers
met de liefhebberijtooneelen ontbreekt het epische, waarmee wij zooeven besloten.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

398

Het naaistertje
door Hélène Laman de Vries.
IN het kleine kamertje viel langzaam de schemer. De lucht was hoog en parelgrijs,
en de huizen aan den overkant, waarachter de zon gezonken was, stonden als een
stug, zwart blok, dat met een vijandige starheid het laatste daglicht weerde uit de
smalle straat.
Mientje, die bij een van de ramen kousen zat te stoppen, tuurde op naar den hemel,
waarvan die ellendige, grauwe huizenrij haar maar een klein streepje gunde. Hè, aan
de kleur van de lucht zag je, dat het nog heel licht was, buiten; nu zou het juist mooi
zoo zijn op het weiland achter hun straat, daar zag je fijn heelemaal tot aan de duinen.
Niks geen huizen er voor nog. Woonden zij maar aan d'overkant, daar had je achter
altijd een vrij uitzicht en hoefde je niet je oogen blind te staren op je werk, als het al
zoo donker was in hun straat en Moe het toch nog te vroeg vond om licht aan te
maken.
Haar gepeins voerde haar terug naar de kousenmand, waar haar afhangende hand
slap doorheen woelde; Gos, ze moest opschieten, d'r was nog zoo'n boel te doen.
Ze wierp een schichtigen blik op haar moeder, die voor het andere raam de krant
zat te lezen, het blad vlak bij de bijziende oogen. Moe kon zoo nijdig uitvallen, als
ze zat te luieren. Ze pakte weer een kous op, stopte den maasbal er in, zoekende,
waar het helle geel van het hout door de zwarte wol zou glimmen. Daar had je 't;
jasses, wat een lam gat; dat moest je eerst zoo omwerken, anders ging het subiet weer
kapot en het was nogal fijne wol.
Ze begon de naald op en neer te bewegen, maar na een minuut of vijf moest ze
ophouden. Haar oogen deden pijn en het was, alsof het licht wegtrok. Eén oogenblik
zag ze alles als door een zwarten, bewegenden sluier - toen leek het weer gewoon,
maar het was toch eng geweest, en nou kon ze toch waarempel niets meer zien.
‘Moe’, waagde ze schuchter, ‘'t wordt zoo donker; ken de lamp niet' an?’
De zware vrouw tegenover haar keek op, aanvankelijk een beetje knorrig. Ze
tuurde naar het streepje hemel, dat geleidelijk donkerde. ‘Kind, 't is nog zoo vroeg’,
wierp ze werktuigelijk tegen. Toen keek ze naar den grooten wekker, die nijdig op
den schoorsteenmantel tikte, maar haar oogen konden de wijzers niet meer
onderscheiden. Waarachtig, zij kon ook niets meer zien; 't kind had gelijk. Ze had
heelemaal niet gemerkt, dat het donker werd, dat feuilleton was ook zoo spannend,
daar kon een mensch gewoon niet van afblijven.
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‘Veruit dan maar’, gaf ze toe, opstaande. ‘'t Is zonde, zoo gauw als het groote licht
uitgaat en we hebben toch nog Augustus.’
‘Dat komt ook van die akelige huizen daar,’ zei haar dochter, ‘'t Zal buiten op het
land nog licht zat zijn.’
‘Kind, je kletst; licht is licht. We hebben toch de lucht boven ons, en waar komt
anders het licht vandaan? Nou, allah dan, ik gaan het knopje omdraaien, laat jij de
gordijnen effen neer.’ Even later was het kamertje, dat in den vallenden schemer een
vaal-grauw hol had geleken, waarin de meubels als opdringerige, vaag-dreigende
gestalten zich hadden samengedrongen, omgeschapen in een knus, intiem hokje. De
lamp onder de roze papieren kap verlichtte de meubels fel van-boven-af, zoodat het
scheen alsof ze, tot de orde geroepen door het rozig-omkapte zonnetje, haastig uit
elkaar waren gegaan, om elk weer hun eigen plaats in te nemen.
Mien schoof vlug bij de tafel, onder het intieme lampeschijnsel. Ze hield zoo van
gezelligheid en licht en vroolijkheid. Ze had een rond, blozend appelgezichtje met
bruine kinderoogen. Ze was de jongste. Haar ééne zuster werkte op een kantoor, de
andere was onderwijzeres aan een volksschool. Mientje was verstelnaaister. Elken
dag, van negen tot vijf, zat ze in haar verschillende werkhuizen te stoppen en te
verstellen. 's Avonds, na het eten, had ze altijd nog een berg werk. De twee zusters
vonden het erg gemakkelijk, dat Mien hun goed onderhield, zij hadden geen tijd voor
zulke dingen; de onderwijzeres moest schriften corrigeeren, het typistetje werkte
voor handelscorrespondentie en Mientje, geduldig en goedig, schoof 's avonds de
verstelmand naast haar stoel, of ratelde met de machine op het kleine zijtafeltje, waar
ze haar oogen erg moest inspannen omdat het licht er zoo slecht was. Maar de zussen
hadden de tafel noodig voor d'r werk en Mientje, die nooit iets voor zichzelf vroeg,
nog minder eischte, vond het best - het werk van An en Bert was ook veel gewichtiger
dan het hare; 't kon heel goed zoo.
Dat gedweeë, niets-eischende, had ze van haar gestorven vader, ‘'n lam van 'n
vent,’ zei de moeder, ‘maar een slappe Janus - gossiemijne - toch een beste kerel.
Zat geen kwaad haar bij.’ En zoo was Mientje ook.
De moeder zat met de ellebogen op de tafel te genieten van het feuilleton. Effen
uitlezen - kijken of die gannef van 'n vent toch dat arme kind kreeg. Vervelend, dat
het telkens maar zoo'n kort stukkie was, je schoot haast niet op. Ze bewaarde de
kranten, om het nog eens rustig over te lezen als het uit was. Dan was je zoowat het
begin vergeten en dan had je d'r twee keer wat van.
Er werd heftig aan de bel gerukt. Mientje legde de kous neer en stond op. Moe
hoorde niets; las maar door.
Ze trok op het donkere portaal aan het deurtouw, draaide meteen het

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

400
licht aan; je zag niets meer op de trap. Beneden stonden haar twee zusters met een
vriendin, lacherig en druk. De straat was donker.
‘Zoo, ben jij daar!’ kraaide Annie, de typiste, naar boven, ‘Schaap, je moet niet
in huis zitten met dat fijne weer. Had je die zonsondergang moeten zien! 't Is hier in
de straat zoo donker als een put.’ Al pratende was ze de trap opgeklommen en stond
nu, haar felgroen strooien hoedje op den kapstok gehangen, voor het kleine spiegeltje
haar haren te verschikken. Mien reageerde er niet op.
‘Dag Koos,’ begroette ze de vriendin. Haar schuchter stemmetje klonk heel zacht.
Ze was een beetje bang voor deze vriendin, gymnastiekonderwijzeres, een ietwat
bruut, luidruchtig, maar in den grond goedhartig meisje.
‘Zoo Mien,’ antwoordde Koos, ‘Gossie, kind, ze zouden van jou ook niet zeggen
dat je alle dagen binnenshuis zit! Je lijkt wel een opgepoetste appel.’
‘Ze mag d'r neus wel eens poeieren,’ opperde Annie, zelf zeer klaarblijkelijk goed
bekend met den poederkwast. Koos schoot in een gierlach, die luidruchtig daverde
door het smalle gangetje. Ook Bertha, de onderwijzeres, die nog steeds op de trap
stond te wachten, tot Koos plaats voor haar gemaakt zou hebben, schaterde het uit.
Mientje bloosde sterker en wist van verlegenheid niet, waar te kijken.
‘Goeje God!’ hijgde Bertha, ‘ik zie Mien met een poeierdoosje! Nee zeg, Annie,
hij is goed hoor! Veruit, majoor!’ patste ze Koos tegen de rokken aan, ‘schiet op; ik
ken hier niet blijven slapen op die trap.’
‘Laten zullie dan naar binnen gaan,’ protesteerde die, ‘ik moet toch bij de kapstok!’
Annie en Mientje gingen de kamer in, waar de eerste om thee vroeg. ‘Moet je
maar zelf zetten,’ zei de moeder, ‘zulke verwende prinsessen als me dochters zijn....
Is Koos d'r?’ vroeg ze dan; ze vond Koos een leuke meid. ‘D'r bennen nog wel
klaasjes in de kast. Krijg ze maar 's effen, Mina.’
Op de gang was half-onderdrukt gepraat van overleggen. ‘Laat het wurm mee
gaan,’ pleitte de bromstem van Koos, ‘Kom, 't kind heeft nooit iets.’
‘Nou goed dan, mij best,’ gaf de onderwijzeres toe ‘maar ze zal niet eens willen,
mensch, ze heeft haar naaihuizen.’
‘Och wat, naaihuizen - 't is nou vacantie,’ vond de ander. ‘Gaan die mevrouwen
dan nooit op reis!’ Ze kwamen de kamer binnen; Koos, resoluut en breed, in een
losse, beige flodderjurk; Bertha, correct met een hoog boordje en zwart strikje. Koos
beende op Moe af en die twee schudden elkaar ferm de hand. Moe hield veel van de
pret en van menschen, waar fut bij zat. Daarom kon ze zoo goed met Koos overweg.
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‘Ga zitten, meid,’ noodde ze, ‘Anna is thee zetten, dadelijk krijg je een bakje.’
Ze zetten zich rond de tafel met het donkergroen, katoenwollen kleed. Mientje zat
alweer met een kous; Koos plantte de beide ellebogen voor zich neer en keek naar
het feuilleton, dat Moe las; vroeg haar of het mooi was. Nou! Ze moest het toch eens
lezen. Zij, Moe, had alle nummers bewaard en als het uit was, zou ze het Koos leenen.
Griezelig was het, maar mooi, ‘echt naar het leven’, zei ze, een uitdrukking napratend,
die ze eens ergens gehoord had. ‘Bertha en An vinden het een snertverhaal, maar ik
ben ook niet zoo kieschkeurig als de fruiles mijn dochters.’ Het klonk ietwat
spijtig-ironisch.
‘Keukenmeidenlectuur,’ vonniste Bertha. Mientje zag op met schichtig-verschrikte
oogen - Moe's zuster was keukenmeid. Moe maakte zich nijdig. ‘Nou, als dat
keukenmeidenlectuur is, dan is het toch nog wel goed genoeg voor mijn,’ blies ze.
Haar dikke gezicht zwol iets op. ‘Al heb je nou een garen-en-bandwinkel gehad,
zooals ik, dan ken je toch nog wel zien, wat mooi is; wat jij?’ tegen Koos.
Koos gaf haar groot gelijk. ‘Geef u mij die roman maar,’ suste ze. ‘Ik ben er ook
wàt dol op.’
Annie kwam binnen. Ze had in de keuken naast het woonkamertje water opgezet
en toen in haar eigen kamer een anderen rok aangetrokken, een ouden; je goed
verslonsde zoo thuis. Ze waren allemaal erg netjes, de drie meisjes en moe, precies
op haar kleeren, proper en zuinig. De ongegeneerde slordigheid van Koos was dan
ook altijd een klein dorentje, maar haar jovialiteit maakte het weer goed. Annie was
klein en een beetje gezet. Ze had het figuur van moe.
Mientje werkte stil door. Ze had nooit veel te zeggen, maar als de zusters thuis
waren en vooral met Koos er bij, zweeg ze meestal heelemaal.
‘Heb je daar mijn grijze kousen ook?’ informeerde Annie. ‘Laat 's zien, kind, die
moeten gauw klaar zijn, hoor; ik heb er geeneen meer in mijn kast.’
Mientje, goedig, dolf in de mand en haalde de gevraagde kousen naar boven. Fijne
fil d'écosse kousen waren het, lichtgrijs. In den hiel van de ééne gaapte een gat. ‘Ik
zal ze dadelijk doen,’ beloofde ze stil, ‘na deze.’ Annie knikte en nam een stuk van
de krant voor zich. Het kwam niet in haar op, te zeggen, dat ze zelf wel voor dat eene
paar zou zorgen. Dat was Mien's werk.
Bertha keek naar het geduldige appelgezichtje, dat weer over de kous boog. Ze
wisselde een blik van verstandhouding met haar vriendin, die knikte.
‘We wilden morgen naar Scheveningen gaan, Moe,’ begon Bertha. ‘De heele dag.
An d'r verlof begint morgen. Het wordt vast mooi weer, de zon is zoo prachtig
ondergegaan. Gaat u mee?’
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‘Nou, dat lijkt me wel,’ viel de moeder bij, ‘'n Heele dag er uit, da's wel eens fijn.
En hoe dachten jullie dan met het eten?’
‘Nou,’ legde Koos uit, ‘boterammen mee voor twaalf uur en ergens thee drinken
's middags; bij Kokaré, daar zit je knus. En dan laat eten, hè Bert?’
‘Ja moe, kan Koos dan hier eten?’ vroeg deze, ‘dan doen we maar zoo'n beetje.
D'r is nog genoeg koud vleesch en de aardappels bakken we op en we nemen sla en
havermout.’
‘Misschien kan Mien wat koken,’ opperde Annie gedachteloos, in volslagen
voorbijzien van de wenschen en verlangens der jongste. Moe keek een beetje onzeker.
Mien had bij het plannen-uiteenzetten van Koos gretig opgekeken; een glans in de
zachte, bruine oogen; maar ze had zichzelf dadelijk verteld, dat zij toch niet mee
kon, met haar naaihuis. Mevrouw van Baalen zou mooi kijken, als ze niet kwam om
de gordijnen te naaien. Maar het was toch reuzejammer.
‘Zou jij dat kennen doen, Mien?’ vroeg de moeder aarzelend. Het speet haar zoo
voor het kind. Mien begon al te knikken, bereid tot alles, als gewoonlijk, toen Koos
weer het woord nam:
‘Mien moet mee,’ zei ze beslist, ‘'t Kind vindt het natuurlijk dol en ze heeft nooit
eens wat, vind ik.’ Annie keek haastig op van het buiten landsche nieuws. ‘Mien
mee!’ riep ze onbeheerscht wreed. ‘Ajasses, die zeurt zoo!’ Mientje's oogen schoten
vol tranen; te schaapachtig-zacht om iets terug te zeggen, aanvaardde ze zwijgend
den smaad en slikte, om haar tranen tegen te houden.
‘Niets van waar,’ ijverde Koos, half uit goedigheid en half om Annie te fnuiken,
die ze een mal nest vond, ‘Bert en ik willen Mien mee hebben en ze gáat mee. Trek
er je niets van aan, kind!’ tegen Mientje.
Annie stond met een ruk op en ging naar de keuken voor de thee. Mien had haar
tranen ingeslikt; ieder klein vriendelijkheidje beurde haar weer op.
‘'t Ken geeneens,’ zei ze zacht, ‘'k heb m'n naaihuis, bij Mevrouw van Baalen. Ik
moet de gordijnen naaien voor de juffrouw d'r kamer.’
‘Och, laat die Mevrouw van Baalen nou maar eens d'r eigen gordijnen naaien,’
vond Bertha. Koos gierde weer op in een gemakkelijken lach. Moe begon mee te
werken. ‘Ken je er niet van af, Mien?’ vroeg ze, ‘voor ééne keer? Je gaat anders zoo
trouw.’
‘Maar die gordijnen moeten hangen,’ vocht Mientje, vuurrood, ‘en mevrouw ken
me heusch niet missen.’ Ze voelde zich toch wel even gewichtig: Mevrouw kon haar
niet missen.
‘Kom, meid, daar passsen we wel een mouw aan,’ zei Koos joviaal. ‘Dat moet je
zoo zwaar niet nemen.’
‘Ik zou wel 'n Zaterdag kennen,’ opperde het naaistertje, ‘Mevrouw van Putten is
uit de stad.’
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Bertha fronste de wenkbrauwen. ‘Dat gaat niet,’ zei ze, een beetje kort, omdat ze
gezanik voorzag en zich juist zoo op morgen verheugd had. ‘Dan gaan Koos en ik
naar d'r zuster in Delft en daar zouden we blijven slapen. Dat kan niet, Mien.’
‘Dan gaan ik 'n Zaterdag met Mientje naar Scheveningen,’ verzon goedig de
moeder.
‘Nee, dat is niet leuk,’ stribbelde Koos tegen. Ze had nu eenmaal dit plannetje
verzonnen en nu zou ze het doorzetten ook. ‘Laat Mien dan aan die mevrouw
schrijven, dat ze niet komt en dat ze wel Zaterdag kan.’
‘Nee,’ kromp het naaistertje in elkaar, ‘dat durf ik niet, en Zaterdag vindt mevrouw
zoo vervelend; dan heeft ze de werkster en dan is 't druk in huis.’
‘Kom,’ drong Bertha, ‘voor één keertje zal die mevrouw je dat wel gunnen, of is
het een erge tiran?’
‘Nee, ze is erg goed,’ zei Mientje, ‘maar ik durf heusch niet, Bert, gerust niet.’
Annie kwam binnen met den theepot en begon met veel drukte te schenken. Ze
had spijt over haar bruusken uitval. Ze misgunde het schaap waarempel niet een
pretje; ze had toch al niet veel. ‘Nou, Mien, dan ga je mee, hè?’ zei ze,
gezellig-geanimeerd, alsof er niets gebeurd was, ‘dan gaan we met z'n vijven.’ Ze
deelde de kopjes rond en presenteerde koekjes, terwijl ze allemaal naar de jongste
keken, die zat te staren op de kous in haar hand, vechtend met zichzelf, angstig voor
het aandringen van de anderen, waartegen ze wist, niet te zijn opgewassen.
‘Allah, vooruit,’ besliste Bertha, doortastend. ‘We schrijven die mevrouw van je,
dat je Zaterdag komt, in plaats van morgen. Kind, wees toch niet mal, je hebt bijna
nooit eens vacantie. Zoo'n enkel dagje, wat geeft dat nou? Moe, hebt u een briefkaart?’
De moeder schudde van neen en Mientje voelde zich even verlicht. Als Moe geen
briefkaart had, dan konden ze niet schrijven en dan gebeurde er niets. Maar Koos
haalde er al een te voorschijn uit haar tasch en ook een vulpenhouder en Bertha zette
zich tot schrijven.
‘Waar woont die mevrouw?’ vroeg ze.
‘Reinkenstraat. Ik weet nooit precies het nummer, maar het komt wel over,’ zei
Mientje dociel; maar toen, in angstig terugtrekken: ‘Nee, niet doen, Bert, ik durf
gerust niet; ik schaam me dood.’
‘Welnee, meid, je moet je niet zoo gauw doodschamen,’ kwam Koos
goedhartig-ruw. ‘We zullen zeggen, dat je ziek bent en dat je een dag in bed moet
liggen.’
‘Nee, nee!’ protesteerde het naaistertje angstig. ‘Nee, alsjeblieft niet, Bert, dan
weet ik Zaterdag heelemaal niet, wat ik zeggen moet. Schrijf maar niks; alleen maar
dat ik niet kan komen en dat ik 'n Zaterdag kom.
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Of nee, toe, doe het nou maar niet - ik zal het eten wel voor jullie koken.’
Maar de vier anderen wilden haar zin hebben. Verbeeld je, dat je 't kind een
vriendelijkheid wou doen en dat ze dan zulke kuren had!
‘Kom, Ans,’ zei de moeder, opgewekt. ‘Geef jij nog maar 's een lekker bakje;
Mien draait wel bij,’ en ze knikte goedig tegen het felblozende kind tegenover haar.
Mien knikte schuchter terug. Ze dorst niet meer ja of neen te zeggen. Haar
plichtgetrouwe natuur streed met het verlangen naar het zelden-geboden pretje en
den angst, moe en de zussen en Koos te mishagen. Ze keek toe, hoe de laatste
zorgvuldig de briefkaart schreef in een nette schoolhand. ‘Hooggeachte Mevrouw.
Ik hoop dat U het goed vindt, dat Mina in plaats van morgen (Donderdag) a.s. Zaterdag
bij U komt verstellen. Met de meeste hoogachting Uwe dw....’ en dan moest Moe
onderteekenen. Klaar was Kees.
Mientje moest den heelen avond naar de kaart kijken, met zijdelingsche, steelsche
blikken. Ze schoof onrustig op haar stoel heen en weer en voelde haar hart in haar
keel kloppen. De anderen praatten opgewekt door, over de aanstaande jubileumfeesten
en dat ze al zoo begonnen te versieren. Overal wilden zij bij zijn, vooraan, om uit te
schreeuwen haar oranjegezindheid. Koos vertelde van hun straat, die zoo mooi werd,
met slingers groen en lampions, maar ze hadden ook aardig gedokt allemaal. ‘Je zult
zien, de rijkdom houdt zijn hand weer op de zak,’ voorspelde ze, ‘als ze in de rijke
buurten naar verhouding net zooveel gaven als wij - nou, dan zou je eens wat moois
zien.’
‘Maar er wordt toch overal versierd,’ zei Bertha. ‘De Parkstraat wordt mooi, 'n
heele laan van dennen. En het paleis, dat wordt heel smaakvol. Echt gedistingeerd,
hoor. Moe, u moet toch vast eens gaan kijken. Op de avond van de verjaardag gaan
we met z'n allen; dan branden de lichtjes.’
‘Wat zal het dan een bende zijn op straat,’ meende het typistetje, kieschkeurig.
Maar de anderen vonden het juist leuk en ze praatten gezellig heen en weer en Mientje
vergat gaandeweg haar tobberij en luisterde met glinsterende oogjes. Fijn, zoo met
een knus kopje thee en een klaasje en dan allemaal om de tafel zitten praten. Die
Koos kon toch zoo moppig zijn; ze stak Moe aan. Die begon te vertellen van de pret,
die ze vijf-en-twintig jaar geleden hadden gehad, met de Kroningsfeesten. En dan
allemaal arm in arm in een lange sliert en met het volk meehossen. Zij, Mien, dorst
nooit zoo goed, ze werd altijd een beetje bang, als de menschen zoo drongen. Maar
met den Koninginsverjaardag ging ze toch vast mee - tusschen Koos en Moe; dat
waren allebei nogal stevigen.... En ze bleef half soezend zitten luisteren, totdat Koos
met een ‘Kom, dan gaan we maar weer eens’ opstond.
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‘Tot morgen tien uur dan,’ herinnerde ze nog. ‘Op het Plein en dan met lijn 8. En
elk z'n eigen brood mee.’
‘Vergeet de briefkaart voor Mien niet,’ waarschuwde Bertha nog. Het naaistertje
voelde weer een fellen schok door zich heen gaan. Ze kreeg een slap gevoel van
misselijkheid en de tranen drongen haar in de oogen. ‘Och nee, doe het toch maar
niet, Koos,’ smeekte ze. ‘Ik durf echt niet. Mevrouw kan zoo streng zijn en het is
toch ook niet recht.’
‘Ben je mal, kind,’ zei Koos ruw, met een elleboogbeweging, ‘pieker je daar nou
nog over? Dat is al voor elkaar, hoor. Nou, adie, tot kijk!’ Bertha ging met haar mee
en trok de deur aan het touw open. ‘Dá-àg!’ klonk het nog en de deur sloeg dicht.
Binnen was een stilte gevallen. Moe las, Annie ruimde op, Mientje zat star door
te werken met een toegeknepen keel en in haar borst een dof angstgevoel. Ze had
wel hardop kunnen schreien van narigheid; maar dan had ze ook maar niet zoo slap
moeten zijn - eigen schuld. ‘Toch wel leuk, morgen,’ peinsde ze toen weer. ‘Heerlijk,
Scheveningen, het strand en de duinen, en Moe was altijd zoo vroolijk, als ze er eens
uit waren.’... Maar toen ze een uurtje later in bed lag op de kamer, die ze met haar
moeder deelde, kwam het getob weer terug en het duurde heel lang, voordat ze insliep.
Toen Mientje den volgenden morgen vroeg wakker werd, siepelde een grauwig licht
tusschen de gordijnen door. Het was heel stil, buiten en binnen, en het lichtstreepje
bleef grauwig-dof, zonder verdieping van glans, die daarachter zon zou hebben doen
vermoeden. Het zou wel regenen, dacht Mientje. En ze stelde zich het tuintje voor
van de onderburen, dat dadelijk onder water stond, nattig van donker modder-zand,
en het plat onder het raam van Moe en haar, met een dof-glimmerende plas in den
versten hoek, die een beetje inzonk en dan altijddoor die fijne regenspetjes er overheen
van gestadig-geruischloos vallende droppels in eindeloozen val, den heelen grauwen
dag door, alles doortrekkende met een vochtigen wasem van onpeilbare melancholie.
Zoo was, vaag en nauwelijks bewust, het beeld van een regendag in haar geest; maar
zelfs voordat ze duidelijk gerealiseerd had, dat het Scheveningen-plan verloren zou
zijn, verregend in het stadig-vallend hemelwater, schoot als een lichtstraal door
troostelooze duisternis de gedachte, dat ze dan tóch naar mevrouw van Baalen zou
gaan en de gordijnen naaien voor de juffrouw d'r kamertje. Ze zou wel wat zeggen
tegen mevrouw, die natuurlijk niet begrijpen zou, waarom ze toch aan kwam zetten,
na die briefkaart. Dat dorst ze best; zeggen dat ze den vorigen avond zoo naar was
geweest en dat Moe en de zussen toen hadden gezegd.... ja, dat durfde ze wel aan.
Ze ging nu toch immers en dan zou mevrouw haar juist wel flink vinden.
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Gelukkig maar, dat het regende. Nu konden de anderen ook niet gaan. ‘Wel zonde
voor ze, maar afijn, dan maar een ander dagje - Scheveningen loopt niet weg....’ lag
ze te philosopheeren, totdat haar moeder met een zwaren ruk òpschoot en verward
rondkeek: ‘Hemelsche goedheid, is dat slapen! Weet jij, hoe laat het is, Mien; ik heb
nog zoo'n bende te doen, voordat we gaan.’
‘Nee, Moe’, antwoordde het meisje rustig, met iets stil-verkneukelends om haar
eigen prakkizatie. ‘Maar u hoeft u ook niet zoo te haasten - 't regent.’
‘Regen! Wel verdraaid, dat zal je nou net gebeuren!’ Ze werkte zich
omslachtig-haastig het diepe, ouderwetsche bed uit, bonkte naar het raam en schoof
de gordijnen van elkaar. De hemel was strak-blauw, de zon scheen op de boomen
van buurmans tuin. De uitspringende muur links wierp een slagschaduw op het
slaapkamerraam.
‘Stom kind dat je bent!’ raasde de moeder, woedend om de noodeloos doorstane
schrik. ‘Je kletst. 't Is het fijnste weer dat je hebben kan. Wat leg je toch te leuteren
van regen! Waar haal je 't vandaan!’
Mientje antwoordde niet. Ze voelde zich dof en suf - niet wetende, wat dit was,
prettig of naar. Het Scheveningen-plan dook weer op, stralende van zon en blauwe
lucht en schitterend zand, maar weg was het kleine, knusse, flinke plannetje van
haarzelf-alleen, om naar Mevrouw van Baalen te gaan en te zeggen, of Mevrouw het
goed vond, dat ze toch maar.... Het verwarde haar en ze had nog een scherpe
aanmaning van haar moeder noodig, voordat ze langzaam opstond,
zenuwachtig-teuterig zich aankleedde, met in haar brein steeds rondwoelend een
wiel van twee gedachten: tóch gaan, of meegaan naar Scheveningen. Ze wist al
vooruit, dat er geen sprake van was, dat ze naar haar naaihuis zou gaan; de anderen
zouden haar eenvoudig uitlachen, als ze er over zou durven beginnen. En zoo liet ze
zich gaan met het gebeuren om haar heen, waaraan ze zelf deelnam, passief, met een
wezenloos lachje, halfschamper aangezet door de anderen, die haar een vervelende
teut vonden, die nog zou maken, dat ze te laat kwamen. Alleen Bertha begreep, wat
er in het hoofd van de jongste omging en voelde een vaag medelijden met haar
zenuwachtigen strijd; maar ze zei er niets over, bang voor confidenties, die maar
zouden ophouden; de dag was toch gauw genoeg om; 't kind zou wel bijdraaien.
Het was een jachtig gedoe van broodjes-smeren-en-inpakken. Sinaasappels waren
er nog en een pak chocola haalde Annie gauw in den winkel op den hoek. De karrebies
werd propvol, tot barstens toe. Moe wilde een flesch melk meenemen, maar de
anderen verzetten er zich tegen - drinken deden ze wel aan een café op den boulevard;
al dat gesjouw! En zoo vertrokken ze met haar vieren; Mientje, goedig, sjouwend
met de karrebies.
Op het Plein, waar ze naartoe liepen, was het rustig, de trams niet vol
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op dit uur. Ze posteerden zich bij het beginpunt van lijn 8 en de wacht was op Koos,
die eindelijk aan kwam hollen, onder haar linkerarm een grooten zak bananen,
waarvan er een paar neusden door het in de haast al gescheurde papier.
Mien ging het laatst de tram in, omkijkend in schichtige, ongemotiveerde angst,
dat Mevrouw van Baalen onverwachts zou komen aanloopen. Maar dat was onzin,
die zat nu natuurlijk in de Reinkenstraat, te foeteren, omdat zij, Mien, niet gekomen
was en omdat die gordijnen moesten hangen. Jakkes, wat was ze toch een stom kind,
om zich zoo te laten ompraten en Mevrouw van Baalen zou boos zijn. Ze was nu
wel goedig, maar dat gaat zoover als het voeten heeft, ze kon ook wel erg streng zijn;
laatst bijvoorbeeld, toen ze het electrische strijkijzer kapot gemaakt had. Ze vergat
nou toch ook eeuwig en altijd, dat ding uit te schakelen, en dan werd het al warmer
en warmer en dan ging het door en mevrouw had al vaak gezegd, dat ze....
‘Hei, juffie, mot je nog mee?’ informeerde de conducteur, en Bertha en Moe,
zenuwachtig-boos, heschen het fel-blozende kind in de tram, de één bij de karrebies,
die ze niet missen wilden, en de ander bij haar armen. Ze stapte struikelend in, trapte
op haar rok, die rrrrts.... deed, waarop Annie noodig vond, haar nog ‘stom schaap’
te noemen en toen de tram wegreed, zat Mientje met tranen in de oogen, stijf van
schrik en zenuwen, geperst tusschen Bertha en een dikken meneer, die maar niet wou
opschikken en roerloos bleef zitten, als een blok, en naast hem was nog ruimte genoeg.
Ze bleef den geheelen weg over angstig en zenuwachtig, alsof Mevrouw van
Baalen werkelijk plotseling in de tram zou stappen en haar daar zien zitten - o,
hemeltje, wat moest ze dan zeggen. Ze genoot maar half van den heerlijken rit over
den Scheveningschen weg, waar de zware boomkronen de zon afstuitten, die slechts
in kleine, schuivende lichtvlekjes de stammen en den weg te overvloeien vermocht.
Rechts lagen de Boschjes in vollen lichtglans.
Eerst toen ze op het Gevers-Deynootplein uitgestapt waren en de trappen van den
boulevard waren afgedaald en over de plank gezellig langs de kraampjes en tentjes
schoven, ademde het naaistertje vrijer op. Hier kwam Mevrouw van Baalen niet. Die
bleef natuurlijk op den boulevard of op de Pier, of zou voor het Paviljoen van de
Witte gaan zitten. Hè, heerlijk daar in de hoogte, waar je heelemaal vrij uitkeek, over
de menschen heen, en ver, heel ver over de zee.
Moe vond het echt knus, langs de winkeltjes te deunen, te kijken, 's wat lekkers
te koopen - Kokaré had zulk fijn goed, echt Oostersch, van Egypte - en zoo kwamen
ze langzamerhand tot het einde van de plank en waadden door het mulle zand naar
het harde gedeelte, om wat langs de zee te loopen. Het had even strijd gegeven.
Bertha en Koos wilden een
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eind langs de zee loopen, Koos sprak zelfs van ‘pootjes bajen’, maar daar verzette
nuffige Annie zich tegen in heftig opkraaiend protest: ‘Bèn je mal? Je lijkt wel 'n
meid van 'k weet-niet-wat!’
‘Kind, stel je niet aan,’ zei Koos pootig, ‘het is gezond, frisch, m'n voeten gloeien
in mijn schoenen. Wees nou niet zoo kinderachtig!’
Mientje had het ook wel graag gedaan. Ook haar voeten gloeiden, ze kon het heete
zand voelen. De zee lokte met zoet golvengespeel; frissche lucht kwam aangewaaid
over het eindelooze watervlak, dat fonkelde in millioenen lichtpuntjes. Maar Moe
en Annie verzetten zich hevig en dreigden dadelijk naar huis terug te gaan, tot Moe
eindelijk den knoop doorhakte, door resoluut Bertha en Mien onder den arm te nemen
en door het mulle zand naar de duinen te stappen. De twee anderen volgden, nog
napruttelend, Koos werkelijk nijdig door het al diepere mulle wadend, tot ze eindelijk
tot rust en vrede kwamen, lekker languit neergestreken in een duinpan, in de luwte,
met het onbelemmerde uitzicht over de zee, die aanrolde en brak op het gladde strand
daarginds. En stilte daalde op het kleine troepje vrouwen, voor één enkelen, blijden
zonnedag bevrijd van de dompe benauwing van zomersche, doorbroede stadsstraten
en hummige beslotenheid van kamerhokjes in de doodsche rijen der woonkazernes.
Mientje zat, met de handen in den schoot gevouwen, tegen een duinhelling geleund,
lekker achterover, het hoofd in de uitgespreide zakdoek. Ze had eerst voorover
gelegen, met de ellebogen op den grond en de kin in de handen, in overgegeven
genieten van lucht en zon, maar al gauw had haar prutsige zuinigheid de overhand
gekregen op haar zorgelooze blijheid en ze had bedacht dat haar goeje rok zoo zou
kreuken en dat de ellebogen van haar nette voile bloesje-met-imitatiefilet zouden
slijten en toen was ze rechtop gaan zitten, tegen het duin aan en den zakdoek had ze
gespreid achter haar springerig-blonden haarwrong, want dat zand in je haren was
zoo vies...... En ze genoot, stil voor zich heen.
Ze schurkte zalig haar rug tegen de zandhelling en met haar nagelduim sneed ze
een helmhalm af en ze begon op de sprietige punt te kauwen. Ze verbeeldde zich,
dat het smaakte naar de zee.
Wat mooi, die schelpenkar op het strand. Een wit paard liep er voor en de man,
in zijn blauwen kiel, stond rechtop erin. Zou hij niet visschen? Jawel, daar kwam hij
er uit en met zijn net liep hij naast het paard, en nu werd de kar naar de zee gekeerd
en daar ging hij erin. Kletsnat werd hij, maar hij moest natuurlijk heel ver gaan.
Trekken, dat hij deed, zeker veel schelpen met den vloed. En nu, húup! Handig deed
zoo'n man dat. Met één grooten zwaai de schelpen in de kar.
Ze volgde droomerig de bewegingen van den visscher, die weer de golven tegemoet
liep, zijn breede schelpennet voor zich uit. Het paard
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liet zijn kop hangen tot bijna in het water, dat vervlood tusschen zijn hoeven.
Fijn, om zoo in zee te ploeteren. Lekker frisch met dat warme weer en veel
gezonder dan altijd maar op zoo'n kamer te zitten stoppen en strijken. Hè, ze kon er
soms zoo genoeg van krijgen, altijd binnen stilzitten. Maar het moest wel, ze kon
niets anders. Ze zat anders vaak genoeg naar buiten te verlangen. Bijvoorbeeld als
ze zomerjurken moest strijken. Als ze soms eens brandstreek, was het, omdat ze
stond te droomen. Stom natuurlijk, de menschen werden maar ontevreden. Mevrouw
van Baalen had nog gezegd, dat ze moest zorgen dat er geen enkel schroeitje kwam
aan die gordijnen.... Hè jasses, nu moest ze er toch aan denken. Was ze nu toch maar
gegaan! Wat zou ze zeggen, Zaterdag? Enfin, maar niet over piekeren, het was nu
eenmaal zoo......
Daarginds ging een boot, een stoomboot. Je zag heel duidelijk den rook tegen den
hemel. Waar zou die heen gaan? Naar Engeland, of misschien wel naar Indië. Ze
zou wel eens op zoo'n boot willen zitten en dan varen naar een vreemd land. Wel
eng, zoo op zee, dat geschommel leek haar afschuwelijk en ze zou vast zeeziek
worden. Van schommelen werd ze ook altijd misselijk. Maar heerlijk zou het toch
wel zijn; naar Indië zou ze wel willen, daar was alles zoo vreemd. In Engeland had
je gewoon menschen zooals hier; ze spraken alleen maar een andere taal, maar in
Indië waren de menschen bruin en zoo gek gekleed, in van die sarongs. Die had
Mevrouw van Baalen haar wel eens laten zien; echte mooie sarongs, die ze uit Indië
had meegebracht. Ze kon zoo leuk vertellen, Mevrouw van Baalen, als ze op haar
praatstoel zat, maar gos, nu zou ze wel boos zijn, omdat zij niet gekomen was, en de
juffrouw had zóó gezegd, dat ze die gordijnen wou hebben hangen, omdat ze morgen
visite.... gommenikkie, ja, daar had ze geeneens aan gedacht! De juffrouw had morgen
visite. En mevrouw had nog wel gezegd, dat ze d'r vast op rekende, dat de gordijnen
zouden hangen, en zij had gezegd ‘Natuurlijk, Mevrouw, U kan er op rekenen.’ Wat
gemeen van haar toch eigenlijk! Nou had ze het beloofd en nu liet ze haar mevrouw
in de steek. Wat was ze toch een laf schaap, om zich zoo te laten ompraten door de
anderen.
Als ze tóch nog eens ging?.... Maar ze durfde niet. Mevrouw zou kijken, of ze gek
was en Moe en de anderen zouden haar uitlachen.... Toch 's vragen hoe laat het was,
aan Koos, die was goejiger dan An en die lag ook het dichtst bij haar.
Koos was verdiept in haar lectuur, sloeg net een blaadje om. ‘Koos!’ probeerde
Mientje heel zacht en toen ze geen antwoord kreeg: ‘Zeg Koos, luister 's. Weet jij
hoe laat het is?’
Koos ontrukte zich aan haar spannende detective-geschiedenis. ‘Watte?’ vroeg ze
met dikke stem. Ze was er zoo geweldig in; wat wou
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dat kind nou. ‘Hè, wat? Hoe laat? Net half twaalf. Wou je nu al eten, kind; dan heb
je zóó weer honger.’
‘Nee,’ zei Mientje met een kloppende keel, ‘ik wou.... ik dacht.... het is toch
eigenlijk gemeen van me, Koos, want de juffrouw heeft morgen visite en ik had het
toch beloofd.’
‘Wat klèts je toch?’ viel Koos ruw uit. Dat schaap haalde je heelemaal uit de
spanning met haar gezeur. Ze was een boon, als ze snapte wat het kind bedoelde.
‘Ik wou - ik ga toch maar naar Mevrouw van Baalen,’ stotterde Mientje, gloeirood,
‘Mevrouw heeft zóó op me gerekend.’
‘Maar kind, ben je zéstig!’ stoof de ander op. ‘Nee maar zeg, die is goed! Je lijkt
wel niet wijs! En wat wil je dan tegen je mevrouw zeggen? Dat je het nooit weer zal
doen, als een schoolkind zeker! Doe toch niet mal!’
Mientje kromp in elkaar, geschrikt van zooveel heftigheid. Als An nu ook maar
niet begon. Maar Annie, die met een half oor had geluisterd, sloeg even haar
fletsgroene oogen op naar het warmoverbloosde gezicht van haar zusje: ‘Echt Mien!’
zei ze alleen, maar de toon snéed.
Mientje wond zenuwachtig de helm om haar vinger. Ze voelde den scherpen rand
in haar vel snijden en ze vocht tegen haar opkomende tranen. Maar niets zeggen, dan
gingen ze wel weer lezen. Ze staarde strak voor zich uit naar de zee, waarvan de
lichtglimmingen door haar tranen schenen samen te smelten tot een bevenden lichtplas.
Koos en An keken elkaar even met een meerderheidslachje aan en bogen zich weer
over haar boek en Mientje, na besmuikt haar oogen te hebben afgeveegd met haar
eenigszins zanderigen zakdoek, bleef heel rechtop zitten een poosje en tuurde naar
den einder, zonder iets in zich op te nemen van wat ze zag.
Maar allengs ontspande zich haar keel en haar rug vleide zich weer tegen de
zandhelling en met een onbewust-sierlijke opwaartsche armbeweging wierp ze het
zakdoekje weer achter haar hoofd, en ze leunde en verzonk in nieuwe soezingen.
Om half één waren ze het duin afgedaald en door het zand gebaggerd tot waar de
plank langs de winkeltjes begon. Ze waren nu weer in het volle gewoel van den
zomerschen vacantiedag. Kinderen op zanderige bloote voeten, de broekspijpen zoo
hoog mogelijk opgestroopt, de meisjes met opgebonden katoenen jurken, stonden
voor de kraampjes, gulzig drinkend limonade, sorbet of meiwijn, de roodverbrande
gezichtjes in aandacht gebogen over het glas, waar het ijs in schuurde en waarin het
sorbet, als klodderig zeepschuim, gestadig lager zakte.
Annie, de nuf, maakte zich boos op Moe en Bert, die ook een sorbet wilden hebben;
ze vergingen van den dorst. Maar zij verdraaide het dan om voor zoo'n kraam te
staan, dat was goed voor kinderen of buiten-
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menschen. En zoo waren ze gevijven voortgeloopen, Mientje met de karrebies, en
ze waren een trap opgegaan naar den boulevard en voor Kokaré waren ze gaan zitten
en ze hadden drinken besteld. Moe en Bert en Koos limonade met ijs, 'n mensch
hield het niet uit met die hitte. Annie beweerde, dat ze van koud drinken nog maar
warmer werd en nam koffie en Mientje, die het nà haar moest zeggen, nam toen ook
maar koffie, hoewel ze wel trek had in limonade. Maar ze had het eigenlijk al gezegd,
vóórdat ze er bij dacht en toen dorst ze niet meer te veranderen.
Ze pakten het brood uit en zaten een heelen tijd, lekker in de rieten armstoeltjes
geleund. Annie vond, dat ze nog wat moesten bestellen. Het was toch al kaal, dat ze
d'r eigen brood meebrachten, lieten ze dan ten minste wat toe nemen. En ze bestelde
gebakjes, en Parijsche wafels. Moe vond het eerst maar half, al dat gesnoep op den
vroegen dag; maar ze waren toch uit en de kinderen verdienden d'r eigen centen, dus
ze moesten het zelf weten. En Koos was in een royale bui en foof Moe op een
tompouce. ‘Voor de chaperon,’ zei ze. Toch aardig van haar, een best kind was het.
Ze zaten nog een tijdje te kijken naar de menschen, die voorbijgingen, maar erg
veel was er niet aan. Het was nog te vroeg en bovendien kwamen hier niet veel
menschen, den kant van de Pier uit was het aardiger.
‘Laten we nu een beetje in een stoel gaan zitten aan het strand,’ stelde Bertha voor,
‘dan gaan we straks op de Pier, daar is nu nog geen mensch.’
Gezellig zaten ze in een halven cirkel, vlak bij een troep gravende kinderen. Bert
had nog gauw een zak Turksch lekkers gekocht; als je eenmaal aan het snoepen was,
kreeg je al maar zin in méér. Mientje was dol op Turkish delight, niet alleen om den
zacht-zoeten smaak, maar ook omdat het zulke mooie, fijne kleuren had en zoo
geheimzinnig-mollig in den mond lag; ze snoof gretig den wee-zachten geur op, die
uit het haar toebedeelde stuk opsteeg en langzaam, met likjes en kleine hapjes, at ze
het op, om zoo lang mogelijk te genieten van alle zaligheid, die de Oostersche
lekkernij haar bood. Ze droomde weer stil weg, volmaakt gelukkig nu in de
beschermende omhulling van den grooten mandstoel, en volgde vaag het gesprek
der anderen, die het hadden over het al of niet nadeelige van ‘pootje baden’. Moe
vond het ongezond, gevaarlijk zelfs. ‘Dat koude water aan je voeten en die heete zon
op je hoofd; 't kàn niet goed zijn,’ besliste ze. ‘Jullie hebben van Pa en mij ook nooit
gemoogd, dat weet je nog wel. En als dan alleen nog maar kleine kinders het deden,
dan zei ik nog niks,’ voegde ze er, niet zeer consequent, aan toe. ‘Maar kijk me nou
eens die slungel van een meid, met d'r broekspijpen opgestroopt en d'r natte
flodderrokken in d'r handen. Ik vind het onwelvoegelijk!’ En met een protesteerenden
ruk aan haar stoel draaide Moe de ‘slungel van een meid’ haar rug toe.
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‘Ik had anders best nog gewild,’ zei Koos, maar Moe verklaarde, dat zij het dan niet
had geduld. Het gaf even een wrevelige stemming, maar die beterde weer, toen de
lekkerszak nog eens rondging.
Na een uur stelde An voor, op de Pier te gaan zitten, daar werd het nu
langzamerhand gezellig. Ze stonden allemaal op, klopten de kruimels van haar kleeren,
An's zakspiegeltje ging rond en de handschoenen werden te voorschijn gehaald, want
op de Pier kon je niet zoo ongegeneerd doen.
Toen zag Bertha de angstige aarzeling op het ronde gezichtje van haar jongste
zuster. Het ergerde haar; wat was d'r nou weer? ‘Wat is er, kind?’ vroeg ze met iets
hoonends in haar stem. ‘Is er weer iets niet goed?’
De tranen sprongen Mien in de oogen. ‘Ik durf niet mee naar de Pier, Bert; als ik
Mevrouw van Baalen zie, weet ik geen hemelsche raad.’
‘O, jerimijoosje, wat ben jij een dwarsdrijfster,’ viel Annie uit. ‘Altijd kom je weer
met je gemier. Was dan niet meegegaan.’
‘Maar Mien kan toch wel hier blijven,’ opperde Moe, in medelijden met het
halfhuilende kind. ‘Dan gaan wij een poosje op de Pier zitten en dan vinden we haar
ergens; bij Kokaré bijvoorbeeld, en dan gaan we knus samen theedrinken. Wat jij,
Mien?’
Mientje knikte dankbaar; ze deed haar uiterste best, haar tranen in te slikken, maar
één, een groote, brandende traan, was niet meer te houden en rolde langs haar warme
wang naar haar mondhoek.
‘Sta nu niet te grienen,’ zei Koos, goedig-ruw. ‘Wij gaan dan maar en dan zien
we je om half vijf voor Kokaré, dan kunnen we nog altijd zien, waar we neerstrijken.’
‘We strijken neer bij een strijkje,’ zei Annie, en Mientje moest door haar tranen
heen meelachen met de anderen.
‘Heb je geld, kind?’ vroeg de moeder nog, ‘je moet nooit zonder geld zijn.’ Ja, ze
had geld en ze keek de anderen na, die door het mulle zand naar de plank baggerden
en toen tusschen de menschen verdwenen.
Ze zat eerst een poosje stil te genieten van het laatste stukje Turkish delight, toen
ze opeens opgeschrikt werd door de ruwe stem van een man, die vroeg, of de stoelen
vrij waren. Doodelijk verlegen knikte ze eerst van ja, en toen van neen en weer van
ja. ‘Nou, wat is het nou?’ vroeg de man barsch. Ze stond schichtig op en fluisterde,
dat ze vrij waren en durfde toen in haar verbouwereerdheid niet meer te gaan zitten,
hoewel ze heel goed wist, dat ze haar eigen stoel had kunnen houden. De man lette
verder niet op het verlegen juffie, zwaaide een van de stoelen op zijn schouders en
stapte er mee naar een dame, die een eind verder stond te wachten.
Mientje bleef even staan kijken naar de kinderen, die voor haar voeten aan het
graven waren, tot ze weer opgeschrikt werd, ditmaal door een
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driftig kinderstemmetje, dat haar verweet den ‘tuin’ plat te trappen en zenuwachtig,
verlegen met haar figuur, waadde ze door de multe naar de plank. Iedereen keek haar
na, dacht ze.
Ze was gewend, alleen over straat te gaan, van en naar haar naaihuizen, maar op
die bijna dagelijksche tochten was haar schuchterheid nooit in angst overgeslagen.
Ze had dan meestal een in een krant gespeld stuk werk bij zich, of een pak
modebladen, en ze had een doel; ze wist voor zichzelf, dat ze straks thuis zou zijn
of bij haar mevrouw-voor-dien-dag. Maar hier zwierf ze alleen rond, voor een tijd
die haar eindeloos leek, en wanhopig vroeg ze zich af, waar ze naar toe zou gaan,
wát ze zou doen. Langzaam, om zooveel mogelijk tijd te dooden, liep ze langs de
kraampjes; zoo lang ze durfde, bleef ze staan voor iedere uitstalling, tot de eigenaar
met een vragenden blik naar haar keek. Ze wist zeker, dat de menschen in de kramen
het hoofd naar elkaar toenijgden en een opmerking over haar maakten; de kinderen,
die sorbets stonden te slobberen of chocolade te eten, draaiden zich om en keken
haar na. Ze liep hoe langer hoe vlugger, stootte blindelings tegen de menschen op
en ze voelde de warmte prikkelend over haar heele lijf gaan. Hijgerig stond ze stil
aan het eind van de plank, toen baggerde ze door het mulle zand tot aan den rand
van de zee en bleef daar staan turen op het watervlak. Een golf, die zich verder
uitrekte dan de vorige, bespoelde haar voeten.
Opeens hoorde ze een mannenstem achter zich. Haar hart begon te bonzen in haar
keel en een mist trok voor haar oogen. ‘O God, o God, nu was ze een juffrouw, die
alleen wandelde en nu kreeg ze last van mannen!’ In haar kinderlijk-onbevangen
brein deinde het feit uit tot een schande en de jonge, knappe kerel, die haar gevolgd
was en die glimlachend tegenover haar stond, geamuseerd door haar zichtbare
verwarring, was de Verleiding in eigen persoon.
‘U hoeft niet zoo te schrikken,’ zei hij vriendelijk, ‘ik zal u geen kwaad doen.
Maar u bent maar zoo alleen en ik ben ook alleen en daarom kom ik vragen of u niet
ergens met me wilt gaan zitten.... een advocaatje’..
‘Ergens gaan zitten’ was het gevaarlijke, het zekere begin van vaagvermoede,
angstig-vergroote vreeselijkheden. Ze zag in haar verwarring toch, dat de man een
aardig gezicht had, met zachte, vriendelijke oogen en daarom durfde ze, angstig
kind-juffie, een beroep te doen op zijn ridderlijkheid.
‘O, gaat u alstublieft weg,’ stotterde ze. ‘Ik wou liever niet, heusch niet.’
Nu lachte de man voluit. Zoo'n bange sijs had hij nog nooit ontmoet. ‘Kom,
juffrouw,’ drong hij gemoedelijk, ‘wat is daar nu voor kwaad in? We gaan gezellig
een beetje praten samen en dan drinken we d'r iets bij; zoo'n boeman ben ik toch
niet?’ Hij keek haar recht in de oogen; hij vond haar een knap, lief ding en had geen
plan, zich gauw te laten afschrikken.
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Mientje's hart bonsde of het uit haar mond zou springen. Een bevende ontroering
vulde haar borst en ze wist niet wat sterker was, haar angst of haar schuchtere vreugde
om die lieve oogen, die haar aankeken. Een ongekende emotie woelde in haar; haar
handen waren klam. Een verlangen, dat ze niet durfde doorvoelen, streed met haar
ingewortelde preutschheid. De man wachtte, lachend.
Toen stamelde ze zacht: ‘Gaat u alstublieft weg; toe, alstublieft!’ Maar hun oogen
bleven elkaar aankijken en ze voelde een duizeling in zich opkomen.
‘Kom, we loopen een eindje op,’ zei hij, om wat schot in de zaak te krijgen. Mientje
gehoorzaamde en naast elkander drentelden ze langs de zee - geen van beiden sprak.
Na een tijdje begon hij te praten; hij vertelde haar, hoe hij zoo op het strand kwam.
Kantoorbediende was hij en nu met de malaise.... ze ontslaan je maar, hè, alsof je
van straatsteenen kunt leven. Even bleef de stilte hangen. Medelijden vervulde
dadelijk haar hart, omdat hij verongelijkt was, maar ze zei niets.
‘En u,’ vroeg hij, opgewekter, ‘hebt u zoo 's vacantie?’
‘Neen - ik....’ stamelde ze, ‘nee....’ En ze vertelde hem van haar brutale daad; heel
brutaal vond ze het zelf, en ze had nu zoo het land den heelen dag en wat moest ze
Zaterdag zeggen!
‘Niets!’ lachte hij luchtig. ‘Weest u toch wijzer, juffrouw, gun uzelf ook eens wat.
Die mevrouw zal zich wel redden. En als u het Zaterdag vertelt, bederft u de heele
boel weer voor uzelf. Hoe wil ze dat nu merken?’
Mientje ademde rustiger op. Ja, eigenlijk had hij gelijk. Ze moest zichzelf niet
verklikken en nu ze het eenmaal begonnen was, moest ze er ook plezier van hebben.
Het wàs toch ook wel prettig geweest, en nu dit - dat was heerlijk, griezelig-heerlijk.
Hij wou geen kwaad, hij had zoo'n lief gezicht; zachte, trouwe oogen, vond ze. Na
dien éénen blik had ze hem niet meer aangekeken, maar de oogen, die daarnet recht
en diep in de hare hadden gepeild, zweefden voor haar, waarheen ze keek: naar het
strand, naar de lucht, naar de zee, altijd die oogen, en naast haar was de stem, die
rustig praatte over allerlei, ze wist niet precies wat. Ze antwoordde kort, bijna
fluisterend, ja of neen, soms op de gis. Maar toen stelde hij haar weer voor ‘ergens
te gaan zitten en iets te gebruiken’. Nee, ze durfde niet. Als Moe en de anderen het
merkten, zouden ze haar zoo plagen. En in haar aandringen legde ze, onbewust bijna,
haar hand op zijn arm. Hij lachte weer en greep die hand en drukte ze even en weer
keken ze elkaar aan. Ze had een gevoel of ze opgetild werd en zweefde, even maar.
Als ze het zoo griezelig vond, dan bleven ze maar wat wandelen op het strand.
Dat wou ze toch wel? Ja, maar om half vijf moest ze voor Kokaré zijn, daar hadden
ze afgesproken.
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‘U zult er op tijd zijn,’ verzekerde hij. ‘Weest u maar gerust.’ En ze was heel gerust
en verder wandelden ze. Hij vroeg haar over haarzelf en ze vertelde dat ze
verstelnaaister was en dat ze samenwoonde met Moe en de zussen. Pa was dood.
Heel natuurlijk vertelden ze elkaar hun leven en de één luisterde zwijgend naar het
verhaal van den ander, waarin veel klanken dezelfde waren. Ze keken naar de zee,
terwijl ze praatten en naar de lucht en de duinen en ze voelden de milde zon, die hen
bescheen en den zuiveren, zilten wind, die hen omwoei. Een slip van haar rok
wapperde tegen zijn been aan.
Hij hield zijn belofte en even voor halfvijf stonden ze op den boulevard. Het laatste
eind wilde ze liever alleen gaan. ‘U moet niet boos zijn, maar ik wou heusch liever.’
Hij was niet boos. Hij vond haar een lieve schat en hij nam zijn hoed af en hield
haar hand vast.
‘Ik weet nog niet eens, hoe u heet,’ zei hij, ‘en waar u woont.’
‘Mien de Veer heet ik,’ antwoordde ze en ze gaf hem haar adres.
‘Ik heet Wouter Baars,’ zei de man. ‘Mag ik u eens komen opzoeken?’
Ze werd vuurrood en knikte van ja en van neen en trok haar hand uit de zijne. Hij
lachte weer. Toen nam hij nog eens zijn hoed af en ging heen.
Blindelings liep Mientje door. De anderen waren nog niet bij Kokaré. Met de
karrebies op de knieën zat ze te wachten op een bank, het roesde in haar ooren, een
adem-benemende beklemming lag op haar borst.
Moe, de zussen en Koos, een half uur later, vonden haar strak voor zich uitstarend,
en met luidruchtig geplaag schrikten ze haar op en ze namen haar mee naar het
café-met-het-strijkje en druk pratend over wat ze gezien hadden, zaten ze om het
ijzeren tafeltje. Mientje was alweer vergeten; haar stilte, waaraan ze gewend waren,
viel niet op.
Het naaistertje zat onbewegelijk, alsof ze bang was, door een gebaar het net van
droomen te verscheuren, waarmee ze zich omsponnen had. Ze staarde over den
boulevard, over de zee, ver weg en zag niets - alleen twee oogen......
Zaterdag vroeg Mevrouw van Baalen haar, waarom ze niet gekomen was. Het
naaistertje bloosde gloeirood, zweeg even - een oogenblik van fellen inwendigen
strijd - en zei toen, hakkelend: ‘Mevrouw, ze hielden zoo aan.... ik zei al, dat het niet
recht was.... maar ze wilden me mee hebben naar Scheveningen - en ik zee nog......’
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Overdenking,
door Juul Roggeveen.
En namen zij m' in hun midden
- ik schreed over laatste grens zou 'k dan niet om beter bidden,
een arme, bedrogen mensch?
Er branden lijk zachte lichten
illusiën in mijn hoofd.
Hoe moest ik m'n leven richten,
als zij werden uitgedoofd?
Nog beter een eeuwig wachten
op schoonheid mij immer ontzeid
dan - loon na mijn vurig smachten! Een....onvolkomenheid.
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Kroniek.
Herman Heijermans, 1864-1924.
Allerlei ontroering bekruipt me nu ik den titel boven dit ‘kroniekje’ heb geschreven.
Herman Heijermans zestig jaar. Ik herinner mij hem nog zoo goed toen hij twintig
was. Er zijn thans vele van onze collega's die hem beter kennen dan ik, maar niemand
onzer heeft hem, naar ik meen, zoo jong gekend. Heijermans en ik, wij hadden, in
die oude rotterdamsche jaren, gemeenschappelijke vrienden, en zoo is het ook eenmaal
gebeurd, dat zijn - op ons toen al een breeden en forschen indruk makende persoonlijkheid hospiteerde in onze.... hm!.... litteraire club. Plemp van Duiveland
en ik, en de anderen, wij waren toen broekjes van zestien, braniënde gymnasiastjes,
die elkander onze ‘letterkundige producten’ voordroegen en kibbelden over Multatuli
en den Nieuwen Gids. Wij hadden een gezellig onder-onsje. Toen kwam daar
Heijermans hospiteeren en.... hij deed ons een voorstel. Wij zouden van onze club
een groote vereeniging maken, een echte ‘debating’, waar alle moderne litteraire en
sociale kwesties duchtig zouden worden behandeld. Wij hadden er geen zin in, en
zeer in-ons-teleur gesteld - wat 'n slappe jongeheertjes zal hij ons gevonden hebben!
- trok Heijermans zich terug.
Sindsdien heeft Heijermans altijd-door een breeden en forschen indruk op mij
gemaakt. Een man, niet van verfijning maar van groote lijnen, stevigen aanpak. Doch,
dat die ‘aanpak’ van hem soms ook heel teeder en voorzichtig kan zijn, ik heb het
later wel gemerkt. Ik denk aan dat wonderlijk zacht ontroerende ‘spel’: Uitkomst,
maar ik herdenk ook veel vroegere dingen van hem, heel oude schetsen en verhalen,
T r i n e t t e b.v., dat oude romannetje, dat ik maar niet zal overlezen - want toen ik
het las, ik weet niet hoeveel jaren wel geleden, heb ik het bizonder mooi gevonden.
En ik ben een beetje bang.... Heijermans is zoo'n wonderlijke kerel. Bij al zijn kracht,
zijn breedheid en forschheid, zoo.... op het sentimenteele af gevoelig. En - dat is
misschien wel het wonderlijkst - het beminnelijkst áls hij een tikje sentimenteel is.
Daar is nu bijv. weer zijn pas verschenen D r o o m k o n i n k j e *) Een van zijn beste,
fijnste boeken. Vol hart, vol menschenliefde, vol teederheid. (Je kunt het natuurlijk
ook ‘sociaal gevoel’ noemen, maar waarom eigenlijk?) Maar wat heeft hij zich daarin
weer laten gaan, en hoe heeft van zulk ‘laten gaan’ dit boek alle voordeelen - en alle
nadeelen genoten. Zoo maar doorfantaseerend, op zoo'n lief, droomerig kinderzieltje,
gelijk in U i t k o m s t , is Heijermans misschien op zijn allerbest, hij, de zoogenaamde
felle realist, die dàn evenwel heelemaal niet meer realistisch

*) Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, (zonder jaartal).
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doet, maar er lustig op los idealiseert. Zijn ‘Droomkoninkje’, nog geen zes jaar oud,
denkt en droomt en praat vaak als een jongen van twaalf, ja soms als een van zestien....
Het doet er niet veel toe, hij heeft ons aldoor te pakken, hij boeit, bekoort, ontroert
ons tot op den bodem.
Heijermans zestig jaar. En Heijermans - helaas - zéér ernstig ziek. Een
omstandigheid, die alle feestvreugde doet verstommen, die diep ernstig stemt en ons
als 't ware, in gedachte, met nog grooter eerbied en oplettendheid tot hem doet opzien.
Heijermans, de onuitputtelijke verteller, de humorist, die ook Samuel Falkland heet,
maar vooral de dramaschrijver, onze grootste, meest beteekenende en
representatief-hollandsche dramadichter, te kwader ure ook zelf tooneeldirecteur
geworden, en geplaagd en gejaagd, overstelpt met moeite en zorgen, afgebeuld, en
thans geveld door een afschuwelijke ziekte - eerst zestig jaar!
Want zestig jaar - al zijn wij gewoon geworden kunstenaars te huldigen op hun
zestigsten verjaardag, gelijk vroeger bij hun zeventigsten, als besloot zoo'n dag
kronend hun arbeid, als zou de rust nu volgen - zestig jaar is voor een schrijver nog
volstrekt niet oud. Groote voorgangers hebben wij gehad, die na hun zestigste jaar
hun beste werk maakten. Vondel was in de tachtig, toen hij ‘Adam in Ballingschap’
schreef.
Laat mij dus, bij de uiting van mijn oprechte hulde en dankbaarheid, hier vooral
ook een woord van droefheid, van diepe teleurstelling mogen spreken. Droefheid,
spijt, diepe teleurstelling over de ellendige, en zoo pijnlijke kwaal, die Heijermans
tot werkeloosheid dwingt, hem, den altijd onvermoeidsten van ons
allen......................................
Tot zóóver was dit stukje geschreven, en al in proef ontvangen, toen het fatale
bericht mij bereikte, het bericht dat Heijermans' bitter lijden was geëindigd - ook
deze groote en sterke bezweken en van ons heengegaan - dat hij de hulde, en de
troost, hem op zijn 60ste verjaardag toegedacht, niet meer zal mogen genieten.
Herdenken wij Heijermans in eerbied en groote dankbaarheid.
HERMAN ROBBERS.

Boekbespreking.
Dr. R. Feenstra. Goud. Den Haag, H.P. Leopold's Uitgevers Mij. 1924.
Wel, ik heb het er dan eens van genomen en ben op een mooien achtermiddag in
October, rondgeleid door den sergeant-schrijver R. Feenstra, een fiksche wandeling
over het glacis gaan maken, om, voor enkele uren de atmosfeer der Hoogere Literaire
Krijgsschool onttogen, aan de peripherie van onze letterkundige vesting op mijn
gemak weer eens rond te kijken. en ik heb mij danig geamuseerd, al vond ik er veel
veranderd, sedert ik er den laatsten keer geweest was. Dat was stellig al een goede
twintig jaar geleden, of nog langer misschien, in de dagen van wijlen Justus van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 34

419
Maurik, toen korporaal Van der.... hoe heette hij toch? Ik ben zijn naam zoo waar
vergeten. Maar ik herinner mij, hij was een beste kerel, zoo'n stille bedaarde man uit
de goeie ouwe tijd, die in volmaakt onstoorbare gemoedsrust je langs de wallen
voerde, of hij opziener was over volkstuintjes en je zijn malsche sla ereis liet
bewonderen.
Ja, ja. Maar deze Feenstra is een ander type, een kranig militair hoor, en een vent
die praten kan. Geestig, onderhoudend, vol modern jargon en stadhuiswoorden, en
bij de aarts-militaristen, de moffen, zoogezeid als kind in huis. Een phantast - en die
dat wel heel graag weten wil. Het heeft er zelfs wel een beetje van, of na den dood
van de oude garde, van mannen als van Oordt, Prins en Couperus, heel de last van
onze nationale literaire phantasie-representatie op zijne, overigens stevig ontwikkelde,
schouders rust. Een man die zijn vak verstaat en met den tijd weet mee te gaan, al
leek hij me eerst een beetje een blagueur of een pedante babbelkous. Maar het is met
hem al precies als met al die jonge kerels van tegenwoordig: een tikje nerveus en
springerig, doch bij nadere kennismaking vallen ze mee, en vindt je onder elke
kapotjas hetzelfde gouden hart. Van goud gesproken! Deze Feenstra heeft mij verhalen
gedaan....! Over Oostenrijk vooral, - want hij heeft daar vroeger rondgezworven, over Oostenrijk in zijn donkerste dagen, over de daling van de kroon en zoo, en over
een Hollandsch chemicus die naar Weenen ging, en er door langs chemischen weg
effectief goud te produceeren, eene enorme stijging in de kronenkoers bewerkte. En
nog een heeleboel andere dingen, waar ik geen speld tusschen krijgen kon, zoodat
het een aardige middag werd, werkelijk, want de man was eenvoudig brillant en
verbluffend door zijne ongeëvenaarde flux de bouche. Den volgenden dag zond hij
me nog een briefje, een beetje mal, dat is waar, (‘een oogenblikje’ stond er boven!)
maar toch weer karakteristiek, en de moeite waard om bij mijn
documentenverzameling te voegen. Hij kwam daarin nog terug op zijne omstandige
verhalen, en verzocht me beleefd maar toch nadrukkelijk, niet te gaan denken, dat
hij ‘uitgaande van eene wetenschappelijke systeembarst in de verklaring der stoffelijke
wereld’, mij een ‘heele’ toekomst had willen voorspellen. Nu, zóó diep had ik het
ook niet gezocht, en iets over barsten was mij in het geheel niet door het hoofd
gegaan. Ik had dat gezellig gebabbel heelemaal opgevat zooals hij zelf het bleek te
noemen nu: ‘van a tot z phantasie’. ‘Zelfs ongebreidelde verbeelding’ schreef hij.
Natuurlijk niet zoo ongebreideld, dat het niet ‘bestuurd en gericht’ zou zijn, ‘door
verstandelijke en journalistieke feitenwaardeering en optiek’ - neen neen, daar was
hij trouwens militair voor. En ik moet zeggen, dit geschrift beviel mij, en vooral de
snedigheid waarmede hier verschil werd gemaakt tusschen ‘verstandelijke’ en
‘journalistieke’ feitenwaardeering nam mij voor hem in. Te meer, toen ik weldra
vernam dat
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hij het recht heeft, zich meester op alle wapens te noemen en in zijn vrijen tijd zoowel
aan chemie als aan ‘journalistieke feitenwaardeering’ deed.
Ik heb dan ook gemeend goed te doen, met door een bevriend superieur eens
ongezocht over hem te spreken, de aandacht van de bevoegde autoriteiten op de
bijzondere eigenschappen van dezen man te vestigen.... maar dat is me nu slecht
bekomen, want ik heb er Feenstra enkel door in opspraak gebracht, en hem er heel
vele onaangenaamheden door berokkend. Want stel u voor, dat de bevoegde
autoriteiten nu over den man zijn gaan twisten, en zich in twee partijen verdeeld
hebben die, bezield met de beste bedoelingen, niets anders doen dan zijne carrière
bederven, en het literair militairisme in gevaar brengen. Zij hebben hem uitgenoodigd
zijne phantastische vertelling over dat goud eens uitvoerig op het papier te zetten,
en ofschoon Feenstra dat met tact gedaan heeft, en eenerzijds de Scylla van
letterkundig byzantinisme, anderzijds den Charybdis van onvruchtbare vergelijkingen
tusschen waarheid en verdichting bepaald uitnemend heeft weten te vermijden, gaan
zij elkaar te lijf, in ernstige discussie, over de vraag of dit verhaal tot het literaire of
tot het journalistieke genre behoort, en in hoeverre dus den schrijver protectie en
waardeering van Hoogere Autoritaire Zijde mag toevallen. Hetgeen m.i. een grove
blunder is, die slechts daardoor te herstellen ware, dat beide partijen ruiterlijk erkenden
door het geschrift van Feenstra geboeid en geamuseerd te zijn - want wat komt de
rest er op aan? Ik moet waarlijk zeggen, dat, voor wie zijn geschrift las, slechts reden
tot dankbaarheid kan bestaan voor de schittering van zijn geest en zijn vernuft, al is
het waar dat hij zich, in zijne uitdrukkingswijze, soms eene zekere studentikoosheid
heeft aangewend, die niet altijd even gezellig aandoet. Ook moet hij niet lyrisch
willen gaan doen, bijv. over een herfstmiddag, want wat hij dan schrijft is lariekoek.
Overigens ben ik nu zeer met hem bevriend geraakt. Vooral toen hij, bij
gelegenheid, dat ik hem sprak over de bovenbedoelde twee partijen, mij bepaald zéér
gevat antwoordde: ‘Kent u dat versje van Heine?’ En meteen reciteerde:
Ich halte ihr die Augen zu
Und küss' sie auf den Mund;
Nun läszt sie mich nicht mehr in Ruh,
Sie fragt mich um den Grund.

Ik begreep hem. Onmiddellijk. En knikte hem bewonderend toe. Want was het niet
zooals hij zelf en zijn phantastisch verzinsel - was het niet aardig?
D.TH.J.

Roger Avermaete, Een Voorbeeldige Vrouw, met 9 houtsneden van Joris
Minne, den Haag, N.V. Prometheus, 1924.
Er zijn zoo van die boeken, die om een bepaalde eigenschap, een dusdanige
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antipathie in ons wekken dat de goede eigenschappen die zij bezitten voor ons geen
waarde hebben; het gaat er mee als met dien zeer huiselijken drank, de koffie: één
bittere boon kan den geheelen drank ongenietbaar maken.
Hier, in dit boek, is het een bepaald soort geestigheid, een gewilde humor, die zich
wil handhaven, ten koste van alles, ten koste van het leven der personen zèlf desnoods.
Hieruit blijkt dus van welk soort deze humor is. Want de humor, de ware, ziet de
dingen, de verschijnselen wel in een bepaalde rangschikking, zij verhevigt de
tegenstellingen, maar - als zij de goede is, dan is zij zoozeer doorgedrongen in den
geest van de menschen die zij uitbeeldt, dat zij hen ten slotte niet te kort doet, doch
door het vroolijke en tragische in ééne te doen zien, verrijkt zij hen en geeft zij een
zekere milde volheid aan haar gestalten.
De humor kan niet bestaan om haar zelfs wil, zij spruit voort uit een geesteshouding
die de hierboven bedoelde rangschikking bemint, omdat daardoor iets van het leven
naar voren treedt, - vergeet zij haar doel en leeft zij om zich zelve, dan is zij iets zeer
leelijks geworden.
Dit voelt men nu in het boekje van Roger Avermaete heel sterk. De auteur is
iemand, die een aangeboren kijk op het ‘gekke’ in de wereld heeft, maar die dit
dwaze, komische, of groteske afsnijdt van het leven om er zijn spel mee te spelen,
er zijn nut van te hebben. Zijn personen worden daardoor marionetten. Zij zijn zonder
ziel, zonder bloed; hard, dor en smakeloos. Toch is de schrijver volstrekt niet van
menschenkennis gespeend, integendeel, hij ziet scherp maar hij ziet liefdeloos Ja,
dat is het - nu heb ik het woord gevonden, dat dit geheele boek karakteriseert - het
is zonder één greintje liefde, het is als een harde, knappe, ietwat perverse plaat uit
de Simplicissimus. Menschen als deze schrijver hebben iets van een vampier in zich.
Zij zuigen zich vol met een zekere kennis omtrent de menschelijke ziel en zij doen
er niets mee dan het verkregene als rood venijnig vuur speelsch uitspuwen. Dit kan
dan voor anderen een aardig kijkspel zijn.
Dit boek beeldt het kleine leven van eenvoudige, stijve, ‘voorbeeldige’ menschjes
uit, maar de schrijver doet het op een wijze die hen van het begin tot het einde alleen
maar belachelijk maakt. Hij zal u wellicht antwoorden dat dit juist zijn doel is, dat
hij wènscht te hekelen. Maar zelfs hekelen kan men niet zonder liefde. Haat moet
uit geestdrift voor het goede of schoone geboren worden - haat of afkeer van
toestanden of verschijnselen, moet de reactie zijn van hooger gespannen en
teleurgestelde verwachting. In dien zin kan hekelen zijn waarde hebben. Maar het is
zinneloos en droevig met de verbeelding eenige personen te scheppen, en ze van
meet af aan zoodanig met sarcasme te doorboren dat ze dadelijk levenloos neerliggen.
Ik ben er van overtuigd dat dit boekje met zijn rake vondsten, zijn meedogenlooze
kennis menigeen zal doen schaterlachen, want het is pittig
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geschreven, het laat geen stukje heel en daar houdt de doorsnee-mensch wel van. Hij
breekt zoo heerlijk de heilige huisjes af! Hoor hoe de menigte over deze grapjes
gnuift! Het is zoo gedurfd, zoo onbeschroomd, zoo precies als het is. Want de deugd
van den braven heer Paternoster is maar schijn, de vroomheid van zijn vrouw berust
voor een groot deel op ijdelheid, de geestelijkheid zoekt haar eigen voordeel en genot
- hetzij dat die is gelegen in het verschalken van een glaasje wijn of in het veroveren
van geldmiddelen voor de kerk.
Zulke verschijnselen zijn een ieder welbekend, maar nooit - ik vermag het niet te
gelooven - is een mensch alléén maar schijn-braaf of ijdelvroom, altijd toch leven
en bewegen - zelfs in de eenvoudigste zielen - nog andere gevoelens, het moge goede
of kwade zijn, altijd is de mensch voller, geheimzinniger, verwevener. Roger
Avermaete heeft dat geheimzinnige genegeerd in koelen bloede. Hij zag, zooals hij
zelf zegt, de mensch uit stof geboren worden en in stof vergaan en tusschen die stadia
zag hij wriemelen en wroeten.
Leelijk is zoo de wereld en zijn de menschen, zij mogen nog zoo mal, als poppen
aan draadjes, springen en spartelen. Wie geen eerbied heeft voor het leven, voor
dood, geheim, en dus ook voor kleinheid of zonde - die kan nooit een kunstenaar
wezen in den waren zin des woords. En al het aanwenden van zijn gaven blijft staan
in het teeken van het demonische.
J.D.W.

W.J. van de Wall, Vrouwen uit de Compagnie's tijd. Amersfoort Weltevreden, N.V. Boekhandel Visser en Co., 1923.
Hier geen sprake van diepzinnigheid of voor-de-gek-houderij, maar wij vragen ons
toch af voor wie of voor wat dit boek werd uitgegeven. Het is zóó banaal en zóó saai,
dat zelfs de zich in Indië vervelende dames geen moment door haar vroegere zusters
geboeid of opgefleurd zullen worden, integendeel, zij zullen het gapend weg leggen,
tenzij zij zich nog interesseeren voor de families, waarvan enkele namen allicht nog
in Indië bekend zijn gebleven. De schrijver geeft in dit boek niets als een revue
scandaleuse, maar dan een van het allervervelendste soort. Alle mannen en vrouwen,
die in de Compagnie's tijd een rol hebben gespeeld, worden er met naam en toenaam
in genoemd; hun handelingen en levenswijze worden op de meest zeurige,
perspectieflooze wijze, breed-uit verhaald; het is een lang, treurig relaas van ontrouwe
echtgenooten en geldverpatsers, ondeugdelijke bestuurders en onbeschaafde vrouwen.
Voor wie het boek geschreven werd, wij weten het niet. Misschien voor een of
ander perkamentig en gramstorig Indischgastje, dat niets omhanden heeft en nu op
zijn gemakje van de hem bekende families der voorvaderen slechtigheden kan
bestudeeren. Zijn bolletje zal ten slotte boven het monotone lied toch nog indommelen.
J.D.W.
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Oude schilderkunst in Amsterdam.
R i j k s m u s e u m . De heilzame metamorfose van zijn inrichting en ordening gaat
nog steeds voort, zich, tot verblijding aller belangstellenden, te voltrekken. Opvallende
bruikleenen geven te denken, in welke lijnen aanvulling van het voorhandene en het
laatstelijk verkregene wenschelijk ware. Sedert eenigen tijd bevindt zich hier een
Berglandschap van H e r c u l e s S e g h e r s (sch., h. 35.5, b. 50 c.M.). De kompositie
heeft veel gelijkenis met verschillende zijner vermaarde, fantastische landschap-etsen,
zonder dat zij zich bij een van deze bepaald aansluit. Van links uit den achtergrond
komt naar den rechter voorgrondhoek, over rotsblokken heen, een smalle stroom
aanbruisen, aan den eenen kant langs den voet van een steil, grillig, rotsig
hooggebergte, dat de kleinere rechterhelft van het stuk grootendeels vult en slechts
een strookje lucht openlaat, aan den anderen kant langs een lager bergterrein,
waarachter, tot in verre verten, een groene, bosschige dichtheid schemert. Aan de
nevelige kim blinkt een smalle streep als een zandvlakte op, waar onder zware,
gelig-grauwe wolken de hemel éven blauwt. Het woelig wolkenheir, van licht
omvloeid, en het teeder lucht-blauw stemmen melodisch samen met het door subtielste
nuanceering zoo rijke groen en grijs van het landschap. Wèl een typeerend werk van
Hercules Seghers in zijn wonder-heerlijke, gemouvementeerde schildering, die ieder
vlak met suggestieve toetsen en zetjes samendrijft en samenvoegt, typeerend niet
minder in het hooge en eindeloos-wijde, de grootsche eenzaamheid en
onherbergzaamheid van dit stuk woeste natuur, - de vrucht van hevig ontroerde
aanschouwing en poëtische verbeelding beide.
Bij dit belangwekkende bruikleen hebben zich later nog twee andere gevoegd,
kostelijke stillevenwerken van den Spaanschen meester L . M e n e n d e z (1716-'80),
beide van dezelfde afmetingen (h. 47, b. 33.5 c.M.), beide van dezelfde volmaaktheid
in vormgeving en stofuitdrukking en van dezelfde klare, ingetogen
kleuren-schoonheid. Een koel helder licht, waaraan niets ontging, doet de kleinste,
de allerfijnste détails van rietvlechting, vruchtenschillen of houtwerk uitkomen, doet
op een diep-donkere flesch een klein plekje als een fel spiegeltje opglimmen, doch
zonder ook maar in het minst de schoone, strenge evenmatigheid van het rustig geheel
te verbreken, waaraan alle kleine bizonderheden zich bescheidenlijk onderschikken
bij deze nauwlettende, blij-toegewijde voordracht, die door een sobere deftigheid
wordt beheerscht en op een hoog plan gehouden.
F i r m a G o u d s t i k k e r . Onder de vele interessante werken, die hier paradeeren
op een tentoonstelling van nieuwe aankoopen, neemt het groote, aan P i e t e r d e
H o o c h toegeschreven Gezicht op Delft (h. 89, b. 112 c.M.) een aparte plaats in.
Door zijn zeer eigenaardige
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kompositie is het, zoo niet een unicum, dan toch een curiosum onder onze oude
stadsgezichten en door zijn pikturale heerlijkheid is het zeker een van de allermooiste
en allersterkste. Behalve P. de Hooch, wordt ook wel de naam van Carel Fabritius
hier genoemd. Vooral aan een kompositorische en koloristische verwantschap met
Vermeer's beroemd Gezicht op Delft (Mauritshuis) kan men m.i. bij aanschouwing
van den achtergrond van dit merkwaardige stadsgezicht niet nalaten te denken. Van
den zwart-en-witten tegelvloer eener soort loggia af ziet men neer op de roodbruine,
baksteenen dakenmassa der stad, gehuld in een milde glanzing van licht, waarboven
een paar boomgroepen en, hooger nog, de beide spitse kerktorens ten hoogen hemel
rijzen. Van een ontzaglijke werking is dat limpide, heel de wijkende, atmosferische
ruimte vervullende, torens en daken omvloeiende, omtintelende hemellicht, in zijn
krasse tegenstelling met de zwarte pilaren en de zwarte overdekking der loggia, die
tevens een sterk repoussoir vormen.
Het ongewoon omvangrijke landschap van v a n G o y e n (h. 120, b. 172 c.M.)
is van de gaafste en weelderigste kleurpracht; de factuur is hier tot een voor dezen
fijn-lyrischen schilder heel bizondere breedheid en kracht, vooral in boomen en
figuren rechts, opgevoerd, doch boette daarbij zelfs niet het geringste van diens
kenmerkende teerheid en distinctie in. Zuiver evenwichtig, zonder de minste
geforceerdheid, is het kontrast tusschen het ijle, lichte verschiet van lucht-en-water
der linkerhelft van de schilderij en de daartegenover donker aandoende rechterhelft,
die evenwel, op zich-zelf bekeken, een wonder van kleur blijkt, een lichtvolle
mengeling van warme, smijdige tinten in halfschaduw. Het stuk is gedateerd 1643
en vertoont in de kompositie groote overeenkomst met een rivierstuk van v. Goyen
in het Rijksmuseum, dat de dateering 1645 draagt. Verder vinden we nog o.a.: een
kleiner en minder belangrijk, maar niettemin aantrekkelijk zeegezicht van denzelfden
meester uit veel vroeger tijd (± 1625), een Madonna van M a i n a r d i , een stralend
dubbel-portret van P a l m a Ve c c h i o , een praalvol admiraalsportret van
T i n t o r e t t o , een landschap van C a s a n o v a , een fraai, precieus stilleven van
Va l l e y e r - C o s t e r , zeer onder invloed van Chardin's nobele kunst, een mooien
grijsaardskop van F r a g o n a r d , een romantisch avondlandschap van den hier zelden
gezienen, beroemden Engelschman R i c h a r d W i l s o n (1714-'82), dat èn in het
dichterlijk sentiment der avondzon-stemming, èn in het zuiver landschap-gevoel, èn
in de geweldige techniek der geëmpateerde boomen-schildering, het zooveel latere
romantische impressionisme der Fransche School reeds ten duidelijkste aankondigt.
E l G r e c o is vertegenwoordigd in een mansportret, R u b e n s in den kop van een
Benedictijner, evenals de Dominicaner in het Mauritshuis, van een voor Rubens
ongewone, rustige soberheid
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in de kleur. Noemen we voorts, kortelijk, nog een forsch geborsteld mansportret van
F r a n s H a l s , een kerkinterieur van E m m . d e W i t t e , een klein winterlandschap
van Joh. v a n K e s s e l , een grauw zeestuk van W. v.d. Ve l d e d e J o n g e , een
Spinster van N i c . M a e s , een groote figurengroep van J . M . M o l e n a e r en een
kolossaal en tegelijk ongemeen kompleet meesterwerk van H o b b e m a , Zoom van
een Eikenbosch, met stoffage van B e r c h e m .
Ofschoon wel wat buiten dit kader vallend, mag niet onvermeld blijven een prachtig
klein schilderij van D a u m i e r : ‘Troisième Classe’, waarvan het koloriet is als een
smeulende kleurengloed en de meesterlijke teekening van een niets sparenden humor,
die slechts in het strikt-essentieele zijn psychologische uitingskracht zoekt.
F i r m a D o u w e s . Een boeiende, afwisselende reeks werken is hier bijeengebracht,
waaronder verscheidene, die speciale aandacht rechtvaardigen, zooals: een prachtig
heerenportret, Duitsch werk, dat aan B a r t h o l . B r u y n herinnert, een magistrale
mansbeeltenis van M o r o n i , gedat. 1571, een voornaam portret van M o r o (volgens
Dr. Sterck, naar mij werd meegedeeld, prins Filips Willem van Oranje voorstellend),
een landschap van M a n c a d a m , van de Fransch-gestemde kleur-pittigheid en de
onthutsend-moderne visie, die dezen tot dusver nog eenigszins geheimzinnigen
kunstenaar zoozeer eigen zijn.
Dan: een grauwe, bewogen Zee van den steeds belangrijken, niet veel
voorkomenden P o r c e l l i s , een dubbelportret van G e r r i t D o u (burgemeester
Hasselaer en zijn vrouw), een Alchimist van Te n i e r s , een zeer groot, pronkend
stilleven van v. B e i j e r e n , een niet minder prachtvol, maar stiller, bescheidener
stillevenstuk van H e d a en een ander, delicaat, voornaam en ernstig, van J a n
J a n s z n . v . d . Ve l d e . Voorts een Wachthuis-tafereel van O l i s , een figuurwerk
van D u c k , een landschap van G u i l l i a m D u B o i s , een kerkinterieur van v.
V l i e t , een damesportret van M o r e e l s e , een important, fraai-tonig, lichtvol en
met groote vastheid geteekend interieur der St. Bavokerk van den Haarlemmer I s a a c
v a n N i c k e l e n . Bizondere attentie trekken nog een frappante, aan het overbekende
Rijksmuseumstuk herinnerende Oude vrouw in Gebed (‘Gebed zonder einde’) van
N i c o l a e s M a e s , waaruit nog sterk Rembrandt's invloed spreekt, en een groot
figuurwerk van B o l (gedat. 1663), een Meisje, dat, uit een kamerruimte naar voren
tredend, een vensterluik sluit. Met welk een schilderswelbehagen is haar rijke
kleedingtooi weergegeven! Van S a l o m o n R u y s d a e l vindt men een onderwerp,
afwijkend van zijn gewone sujetten, n.l. een gezicht op het Valkhof te Nijmegen,
waarin het gebouw als zoodanig, in zijn structuur en in zijn kleurtoon tegen de lucht,
uit-
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sluitend oogmerk was. - Van buitengewone inportantie is nog A e l b e r t C u y p in
een blond, licht-doorstroomd riviergezicht bij Dordrecht en in een zeker niet minder
representatief, in gloedvolle kleur en met verbluffenden realiteitszin geschilderd
hoenderstuk (haan en twee kippen).
Verrassend is de kennismaking met het alleraardigste Strand- en duingezicht bij
Egmond van den weinig bekenden C o r n e l i s v a n d e r S c h a l c k e (1611-'71),
een mooi, fijn stukje vol landschapsgevoel in den stemmingen, modesten samenklank
van lichtbruin met grauwgrijs. Noemen wij eindelijk nog een patricisch interieur met
twee damesfiguren door C o r n . T r o o s t van 1737, waarin het roode staatsiekleed
een eclatante kleurkracht bezit, die de dekoratieve kamerdétails in bescheidener tinten
doet terugwijken, en een zéér groot, Italiaansch landschap van J a n en A n d r i e s
B o t h , dat zoowel in schildering als in formaat den overgang, op nog slechts heel
enkele schreden na, vormt naar de wandschilderkunst der achttiende eeuw.
H.F.W. JELTES.

Fransche kunst bij den kunsthandel Huinck en in ‘Voor de kunst’ te
Utrecht.
Bij Huinck is een tentoonstelling van Fransche kunst uit de laatste helft der 19e eeuw,
op ‘Voor de Kunst’ zijn eenige schilderijen van Fransche meesters bij een collectie
oude en nieuwe kunst uit particulier bezit.
Zij vertoonen verschillende richtingen. De laat-romantiek wordt door Ribot en
Fantin Latour vertegenwoordigd, Fantin die als stillevenschilder meer de realisten
nadert, al is in zijn beelding der realiteit, de muzikale droomer merkbaar. Tegenover
hem staat de koele Bonvin, die vooral in Chardin zijn meester vond, de overdadig
rijke, meer met de Vlamingen verwante Philippe Rousseau, de voorname Vollon,
wiens ‘Stilleven in een Kelder’ (bij Huinck) aan de 17e eeuwsche Nederlandsche
kunst verwant, uit het duister en halfduister de voorwerpen in hun eigen aard - met
zuivere vastheid verbeeld - verschijnen doet. Zijn andere stilleven ‘Boeken op een
tafel’ (Voor de Kunst) doet ons den gracieusen kleurgevoeligen op de 18e eeuwsche
kunst gestemden inpressionist herkennen. Het naakte realisme verschijnt ons in een
vrouwennaakt van Courbet. En realisme ook, maar met iets van de gevoelsfeer der
romantiek, - hartstocht tot stemming geworden, - is door Daubigny vertegenwoordigd
met een Voorjaarsstuk, en een ‘Zee bij Storm’ (meer zuiver picturaal). Het luminisme
door den inleider van de licht-schildering Jongkind, die niet alleen in afkomst, doch
ook in aard eigenlijk te veel Nederlander is, om hem tot de Fransche kunstenaars te
rekenen; - door den licht-ontleder van Rijsselberghe, den licht-omhuller Sidaner; De
mystieke richting door Degouve de Nuncques en Odilon Redon. Zou men van Gogh,
evenals Jongkind, tot de Fransch-Nederlanders willen
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rekenen, dan kon men ook het Fransche expressionisme vertegenwoordigd noemen;
maar, hoezeer ook Fransche invloed bij van Gogh merkbaar is, de geest welke uit
zijn schilderijen spreekt, is wel zeer bepaald Germaansch.
Wat heeft echter op afstand gezien het verschil in richting te beteekenen wat de
waarde van een kunstwerk betreft, de richting waarover wij ons zoo warm maken,
indien het werk van tijdgenooten geldt, zóó warm, dat dit zelfs onwillekeurig invloed
oefent bij de beschouwing der kunst van het verleden. Zoo zal het schilderij van
Ribot - nu een nieuwe romantiek in aantocht is, het expressionisme meer de geestelijke
uiting dan den natuur-invloed zoekt - tegenwoordig daardoor meer algemeen
gewaardeerd worden dan in de periode van het realisme. Dit schilderij heeft echter
een dergelijke waardeering niet noodig. Het bezit innerlijke kwaliteiten welke het
van blijvende waarde doen zijn.
Het schilderij wordt verkeerdelijk: ‘De Barmhartige Samaritaan’ genoemd, de
voorstelling heeft evenwel niets te maken met deze parabel, welke door Ribot elders
werd behandeld, n.l. in het schilderij dat zich in het Luxembourg bevindt. Daar ziet
men in donkere rotsspleet den gewonde, een zwaar gebouwden man - wien de kleeren
van het lijf zijn gerukt - liggen, en in het licht tusschen de rotswanden verschijnt een
kleine donkere man te paard. Op dit schilderij is het geen man, maar een vrouw, een
vrouwenlijk, dat neerligt op de aarde, dicht bij een opgaanden bergwand; een dun
kleed bedekt het benedenlichaam, - waarvan de linker knie is opgetrokken - geheel,
en van het bovenlijf slechts rechter schouder en een deel van den arm. Een oude, in
donkere pij gehulde man, aan het hoofdeind knielend, schijnt bezig, de hand om haar
schouder, het lijk op te heffen, waardoor haar bovenlichaam ter zijde is gevallen, het
hoofd afhangt op zijn arm. Hij wordt daarin blijkbaar geholpen door een jongere
vrouw. Deze, die zelf uit gebogen of knielende houding zich te heffen schijnt, met
de ééne hand zijn arm ondersteunend, met de andere op zijn rug, staart, - de haren
drijvend op den wind, - angstig in de verte. Zij vormt den donkeren achtergrond van
het lichte lijk en, mèt dit lijk en den oude, één samenhangend driehoekvormig geheel.
Donker staat deze groep tegen de lucht, die een grijs-blauwen, - als maanlicht
bedoelden, - schijn vertoont. Ook de omhulling van het lijk, evenals de pij van den
oude, is grijs-blauw, en rood het kleed van de vrouw. Doch gelijk Caravaggio, Ribera,
Rembrandt dikwijls ook, bereikte Ribot, meer dan door de kleur, - bij modelleering
der figuren, ter verkrijging van de expressie - door tegenstelling van licht en duister.
Zoo verschijnt in volle lichtkracht de borst en schouder van het lijk en in iets
gedempter licht benedenlijf, arm en hoofd, terwijl de gezichten en vooral de handen
der treurenden hun expressieve, ware en tegelijk ontroerende beelding, aan de
schildering van het licht, tegenover het duister, ontleenen. Ja, op de meesters
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van het clair-obscur ging Ribot terug: Op Ribera meestal - zooals o.a. uit den
werkelijken ‘Barmhartigen Samaritaan’ uit het Luxembourg, zooals ook uit den daar
aanwezigen ‘Sint Sebastiaan’ blijkt. Maar dit schilderij is anders, - al is ook hier
Ribera's invloed merkbaar: Doet niet de arm van het lijk met die half geopende hand
denken aan dien van den dooden Christus in de Kruisafname, in de Certosa di S.
Mattheo te Napels? Maar in karakter doet het ons minder aan den sterk plastischen
Ribera dan aan Rembrandt denken. Expressief is het in hooge mate.
Men vertelt dat Ribot tijden lang gewaakt heeft bij zijn zieke vrouw en dan bij
kaarslicht schilderde. De oorsprong van zijn clair-obscur zocht men er door te
verklaren, een oorsprong, waarvan hij de bevestiging zou gevonden hebben bij Ribera.
Het is mogelijk. In elk geval zal hij toen een lijdend gezicht hebben zien lichten in
het duister en de smart, later de tragische smart moeten hebben leeren kennen, dat
hij deze op zoo aangrijpende wijze heeft kunnen beelden. Wat dit schilderij voorstelt
doet er niet toe, of het historische of bijbelsche of 19e-eeuwsche gebeurtenis verbeeldt
- de voorstelling geeft weer de smart om een, op wreede wijze vernietigd, geliefd
leven. De uitdrukking van de tragische ontroering is er op meesleepende wijze
geopenbaard; alles werkt daartoe mee. Behalve de gelaatsuitdrukking en die der elk op andere wijze - uitdrukkingsvolle handen, de vaste aaneengeslotenheid der een
eenheid vormende groep, welke men door de golving der lijnen als een bewogen
eenheid voelt te midden van den nachtelijken storm, dien men zich van zelve als
noodlotstorm duidt.
Ribot zal het onverschillig zijn geweest of de nachtlucht natuurgetrouw was
weergegeven, en evenzeer of het licht met werkelijk maanlicht overeenkwam. Men
zegt dat hij schilderde in een donkere schuur met twee kleine dakvensters; onder het
ééne zat hij zelf, zijn modellen stelde hij onder het andere. Het was hem er alleen
om te doen door de verlichting aan zijn figuren, de plastische en expressieve waarde
te geven, welke hij verlangde.
Ongeveer uit dezelfde periode als dit schilderij van Ribot, zal het schilderij: ‘de
Boezem en de molens te Rotterdam’ van Jongkind zijn (van '67) iets later de
‘Maannacht op een kanaal’ (Voor de Kunst) en ‘Route dans la banlieu de Paris, effet
de Nuit’. Al de aandacht is daar gericht op de schildering van het licht om het licht
zelve. Jongkind begon met deze en dergelijke schilderijen en aquarellen een nieuwen
weg. Ribot, werkend met middelen uit het verleden, was de laatste van een toen
verdwijnende, zich echter nu weer aankondigende richting; al zal deze laatste dan
tevens profiteeren van wat door een Jongkind en die welke hem volgden, gewonnen
werd.
Maar ook de nieuwe weg dien Jongkind ging sloot aan bij vroeger wegen. Bij dien
van de schilders van Barbizon? Zeker heeft hij van hen, van
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Daubigny bijv., geleerd. Maar toch, een Nederlandsch schilder, die elk Nederlandsch
noemt als Roelofs - men heeft slechts zijn Hunnebed op Voor de Kunst te bekijken
- is in zijn kunst meer Fransch dan Jongkind. Deze ging uit van het beste werk van
zijn leermeester Schelfhout, heeft geleerd van de 17e-eeuwers, met name van Van
der Neer en is waarschijnlijk onder invloed van de licht-doortrilde atmosfeer van de
Seine-stad, doch ook van ons Hollandsch rivierlandschap, geworden tot de eerste
der luministen. Vader der Fransche luministen, maar Hollander, niet alleen van
geboorte, ook in zijn kunst.
‘De Boezem bij Rotterdam’ stelt voor een breed water met verderop een rij molens,
links terzijde; een in het water vooruitstekend grasland, met molens ontneemt ons
voor een gedeelte het gezicht op deze plas, waarvan wij aan de rechterzijde alleen
nog een verschietje zien. Een visschertje aan het water, twee koeien aan de kant van
het paadje, dat door het grasland op ons toekomt. Het is een dag met heldere lucht,
zon en wind. De lucht, de verre molens ook, zijn héél dun geschilderd; van de molens
zijn alleen de lijnen in de lichte lucht aangegeven. Bij het land op den voorgrond
streept het riet uit het daar diep blauwe water, het gras is er voorzichtig door kleine
lichte nopjes verf aangegeven. Hij is hier wat Willem Maris later wilde zijn, ‘schilder
van licht’, maar anders dan deze. De substantie is zooveel mogelijk vermeden. Niet
de lichtgloed - gelijk latere luministen - maar de licht-klaarte gaf hij. Die klaarte treft
ons ook in het ‘Maanlicht’ op de Hollandsche vaart (Voor de Kunst) waar de maan
van achter een donkere wolk verschijnt, deze doorlichtend. Zij vervult de lucht en
de atmosfeer met haar blauwachtig licht en speelt in het bewegend water - door de
zwarte silhouetten van een schip en een bootje des te helderder - haar spel van zilveren
glanzingen. Aan de rechterzijde gloeit er een roode weerschijn door van een lichtje,
dat brandt in den molen op den oever, die donker afsteekt tegenover het water, maar
toch vol is van bleeke, vervloeiende kleuren.
Het stuk is van 1869. Jacob Maris vertoefde toen te Parijs en zou weldra één der
leidende schilders der Haagsche school worden. Indien toen Jongkind in ons land
gebleven was, zou de kunst dan in Nederland naast die van de Marissen zijn invloed
hebben ondergaan?
Nuttelooze overdenking, welke echter tot eigenaardige gevolgtrekkingen leiden
kan.
C.v.H.

Carola Machotka in Pictura, Den Haag.
In 't werk van deze temperamentvolle, nog jeugdige, schilderes openbaart zich een
suggestieve persoonlijkheid, op wie invloeden van anderen weinig vat hebben. Zij
bezit in hooge mate het vermogen harmonie te scheppen tusschen haar innerlijk en
de buitenwereld, doordat het in haar
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natuur ligt de dingen van den meest voortreffelijken kant te bezien en zich daarvoor
geheel open te stellen.
Zoolang zij zich richt tot 't visueele boeit zij door haar frisschen kijk op wat haar
omringt en door de kleurenpracht die zij schept en 't zijn voornamelijk haar stillevens
en portretten, welke de oorspronkelijkheid van haar talent naar voren brengen. Er is
een voorliefde bij haar voor sprekende, dikwijls gewaagde, kleurcontrasten welke
zij tot exquise combinaties weet af te stemmen; het kleurprobleem is in dit werk
overheerschend. In stillevens als dat met de groene schaal met vruchten en den
blauwen theepot tegen een fond van kleurige lappen, 't geheel uit machtige brokken
levende kleur opgebouwd, komen haar aesthetische aspiraties het sterkst uit.
Onder de bloemstillevens zijn er enkele, welke sporen van cubisme vertoonen; tot
een zuivere oplossing is zij daarin echter niet gekomen, het talent van deze schilderes
wijst niet in die richting, zij is daarvoor te spontaan.
C a r o l a M a c h o t k a weet te combineeren èn zij kan een fond schilderen.
Hoevelen zijn er die dit niét kunnen. De voorwerpen zijn met den achtergrond,
waartegen ze uitkomen, meestal een goed doorwerkte eenheid, waarin elk onderdeel
zijn juiste waarde bezit.
Belangrijk lijken mij hare portretten, zij bereikt daarin iets heel aparts. Dat van
Mevrouw L.... G.... behoort tot het beste wat in dezen tijd op dit gebied wordt
geschilderd, het is wezenlijk, het is groot en fijn gezien. De gedempte
kleurschakeeringen, waarin dit stuk gehouden is, behooren bij 't gedistingeerde van
de geportretteerde; mooi is de expressie in het fijne kopje, mooi zijn ook de fijne
handen en als compositie is dit een stuk van groote volmaaktheid. Hier ligt voor deze
schilderes een terrein open waarop zij met succes zal kunnen werken.
Haar teekeningen zijn krachtig van lijnexpressie en als compositie dikwijls
belangrijk, maar daarboven komen ze niet uit. Een dieperen zin hebben deze blijkbaar
uit overpeinzing ontstane uitbeeldingen niet. Bij enkele, b.v. ‘ I n k e e r ’ en ‘ R u s t , ’
is dat niet zóó erg, als decoratief geheel zijn ze wel mooi en men kan ze als zoodanig
aanvaarden zonder er bepaald meer van te verlangen. Bij zulke als ‘ H e t g e w e t e n ’
en ‘ D e z i e k e ’ , waar het picturale moet plaats maken voor een demonstratieve
wijsgeerigheid, is het echter wèl hinderlijk, omdat de overtuiging erin ontbreekt;
men zoekt er iets in dat er niet is. Dit is ook het geval bij de geschilderde composities
‘ P r o c e s s i e ’ en ‘ D e w i j z e e n d w a z e m a a g d e n ’ . Knap geschilderd maar
te veel een voorstelling, te weinig boeiend, door gemis aan diep gevoel.
Summa summarum: C a r o l a M a c h o t k a moet blijven op 't terrein, waar de
werkelijkheid haar aangrijpt. Dáár vindt zij de bezieling voor het uiten van haar
talent.
J.D.
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De beeldende kunst en het meubel.
Een belangrijke en leerzame tentoonstelling, heeft de directeur der Rijks-Academie
van Beeldende Kunsten in elkaar gezet; schoone producten van oude meubelkunst
en kunstnijverheid heeft hij bijeen weten te brengen; maar meer nog trof ons de
diepere zin die met deze expositie beoogd werd.
Het was niet alleen om de kunst van vroeger dagen eens aan zijn leerlingen en aan
andere belangstellenden te toonen; het was om nieuwe perspectieven te doen zien
aan hen, die in deze tijden, waarin de schilderij-kunst een weinig lucratieve is, de
moeilijkheden van het bestaan terdege gevoelen.
Of het ezel-schilderij langzamerhand zal uitsterven, en de leuze van ‘het gat in
den wand’ zal triomfeeren - ik betwijfel het voorloopig nog, gezien de jaarlijksche
productie van de leden onzer schildersgenootschappen, en van de vrijbuiters
daarbuiten; maar dat er voor schilders met begaafdheid een anderen weg open ligt,
dat zij hun kunst dienstbaar zouden kunnen maken aan de nijverheid, is lang niet
onmogelijk.
Wel heeft de moderne kunstnijverheid - de moderne meubelkunst in het bijzonder
- in den beginne een hartgrondigen afkeer gehad van alle versieringen, en vierde het
cirkeltje en vierkantje als ornamentmotief hoogtij; maar zelfs uit dit rationalisme
keert men langzamerhand terug, en de moderne meubelkunstenaar voelt wel, dat het
sierend element het algemeen aspect verhoogt. Het is dan ook niet vreemd meer dat
een beeldhouwer snijwerk aan kast en stoel maakt; wij behoeven slechts even te
verwijzen naar de voortreffelijke samenwerking van L. Zijl en C.A. Lion Cachet bij
de bootbetimmeringen van den laatste.
De schilder, indien hij zich niet bepaald heeft gespecialiseerd op het maken van
muurschilderingen of ontwerpen voor glas in lood, voelt echter nog zoo weinig de
mogelijkheid van samenwerking met een meubelontwerper. Eensdeels waarschijnlijk
acht hij het versieren van een doos, een kist, een kastje, het werk van een goeden
huisschilder, desnoods van een decorateur - dus beneden de waardigheid van een
fijnschilder - anderdeels begrijpt hij niet dat toegepaste schilderkunst aan een meubel
andere eischen stelt dan de vrije schilderkunst op doek of paneel.
In zijn openingsrede heeft de hoogleeraar-directeur, met een verwijzing naar
Dortsche geschillen in de 17de eeuw zijn leerlingen aangetoond, dat niet het werk
dat men deed, maar wel h o e men het deed het kunstenaarschap bepaalde.
‘Een “fijnschilder”, zeide hij, “een kunstschilder (met welken naam men nu eenmaal
de eigenschappen van grooter kunstvaardigheid en geestrijker vinding verbond) werd
er dus - let wel - niets minder om geacht
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wanneer hij plafonds of kisten beschilderde en ook de beeldsnijder zal zoo geoordeeld
zijn geworden. Zij bleven “lieden van de kunst” ook al was hun werk, naar het modern
begrip, “toegepast”. Het “beeld” adelde hun werk’.
En waarom zou, wat vroeger mogelijk was, wat oudtijds tot verfraaing van het
meubel bijdroeg, thans ónmogelijk zijn?
De geheele tentoonstelling was erop gebaseerd om te doen zien hoe eertijds de
schilders door ornament niet alleen, maar door figuren en figurale voorstellingen,
het meubel een zinrijke bekoring wisten te geven. Daar waren kasten en kisten,
doozen en schilden, daar was een wieg en een spinet en ander huisraad dat door den
schilder was verfraaid en tot een kunstvol meubel geworden. Gaarne zou ik in details
enkele dezer voorwerpen beschrijven, maar waartoe? Meer dan de tentoonstelling
trof mij het doel waarmede zij ingericht was.
En zeer hoop ik, dat de jonge kunstschilders, die haar bezochten, begrepen zullen
hebben, dat hier een terrein voor hen open lag, waar zij hunne gaven en talenten
zouden kunnen benutten.
R.W.P. JR.

C.A. Lion Cachet zestig jaar (28 november 1924).
De tijd gaat gestadig zijn gang, en men bemerkt veelal niet het klimmen der jaren,
vooral niet aan hen die frisch en jeugdig nog in het volle leven staan. Ik vermoed
dan ook, dat weinigen, die Cachet in zijn rusteloos werken volgden, vermoed zullen
hebben met een bijna zestig-jarigen te doen te hebben gehad. En al is zestig jaar dan
ook niet oud, zooals collega H.R. eenige bladzijden terug opmerkt, het is toch een
leeftijdsgrens, waarop men in het algemeen minder kwiek, minder vief wordt, waarop
men wat bezadigd gaat doen en denken, en juist daarom is het wel opmerkelijk dat,
wanneer men Cachet in zijn doen en laten ziet, men geen oogenblik onderstelt dat
hij al van '64 is.
Zoo'n herinneringsdatum is dan ook, laat ons zeggen, ditmaal meer een aanleiding
voor een toast. Niet alle jaren toch is daar de gelegenheid even gunstig voor, maar
waar in de academiesteden lustrum-jaren gevierd worden, daar lijkt mij deze
bijzondere verjaardag van Cachet er een om hem dank te zeggen voor al het schoons
dat hij ons heeft doen zien, voor wat hij gedaan heeft tot herleving van de
kunstnijverheid, voor wat hij geweest is voor de jongeren in de versieringskunst.
En laat ons hem dan toewenschen dat zijn nooit verflauwde energie, die hem vele
nieuwe wegen op versieringstechniek deed zoeken, hem voorloopig nog niet in den
steek zal laten; want een persoonlijkheid als de zijne die in de moderne
versieringskunst een geheel aparte plaats inneemt, kunnen wij nog niet missen.
R.W.P. JR.
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