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Het vroege etswerk van M.W. van der Valk,
door J. Knoef.
HET leven in de jaren, die sinds het einde van de vorige eeuw zijn heengespoed,
schijnt zijn koortsig tempo wel in het bijzonder meegedeeld te hebben aan de kunst.
Zoo snel een wisseling van stijlen is zonder voorbeeld en geen tijdsbestek heeft
daarbij tevens zoo grondig revolutioneerend ingewerkt op de uitingen van zijn dagen.
Aldus kan deze tijd, meer dan welke andere, voorbestemd schijnen om het werk van
hen, die niet meer van de jongste generatie zijn, zoo niet in vergetelheid te doen
geraken, dan toch te veronachtzamen voor wat door luider toon en schriller klank
krachtiger zich bemerkbaar weet te maken. Doch voor het waarlijk goede, d.i. het
waarlijk persoonlijke, dat nimmer aan manier of mode is gebonden en naar
zelf-gewonnen inzicht zich ontwikkelt, zal, nu of later, de plaats geruimd moeten
worden, die het, naar de mate van zijn slagen, waard is in te nemen en zoo zal
ongetwijfeld het werk van een, na de woelingen der jeugd zoo rustig-bloeiend talent
als Van der Valk, nù te zeer op den achtergrond geraakt, eens daadwerkelijk de
waardeering ondervinden, die men het heden nog slechts wenschen kan.
Het geboortejaar van den meester viel samen met dat van Breitner, Suze Robertson
en Voerman; Haverman en Van Looy waren van een iets vroegere generatie, terwijl
Toorop, Derkinderen, Witsen, Karsen onmiddellijk op hen volgden, aldus vormend
dat tweede geslacht in de nieuwere Hollandsche schilderkunst, die men met de
Hagenaars mag achten weer waarlijk representatief te zijn aangevangen. Een ander
geslacht, dat, gedragen op en verbonden met dien zoo moeilijk te peilen dieperen
onderstroom van het wereldbewegen, van de voorgangers noodzakelijk moest
verschillen en, hoezeer aanvankelijk wellicht zich aansluitend bij wat was, vroeger
of later, bij het ontdekken van den wezenlijk-eigen aard en het gemeenschappelijk
hen verbindende, in bewustheid hun kunst moest richten op de verwezenlijking van
wat als nieuw in hen tot uiting drong.
Minder weidsch, minder welig, minder uit één stuk vaak zouden ze blijken. De
Marissen en wie er neven hen stonden konden nog onbekommerd, door geen
bijgedachten geplaagd, uit innerlijkste aandrift vrij hun werken scheppen: zij
wortelden vast in dezen grond, zij steunden op de hechtste tradities. Bij deze lateren
sluipt het gif des twijfels in, der bewustwording, dat hen belet zoo rustig of zoo voluit
zich te geven als het hun grooten voorgangers nog vergund was. Een inslag van
verstandelijkheid, een critischer zin verkoelt bij meer dan één het spontane voelen,
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remt het spontane werken. De verschijningen der wereld hebben hun liefde en zij
betrekken er veel in, dat vóór hen verworpen werd, maar men bespeurt tevens hoe als stonden ze ver weg in een koeler en klaarder licht, dat slechts scherp en objectief
doet zien - de werking van het intellect veel van die warmte verloren doet gaan, pas
uit inniger verhouding geboren en zoo noodzakelijk om een kunstwerk blijvend leven
te verschaffen. Het doet hen zich bezighouden met vragen, die den vorm van het
werk betreffen en het is geenszins verwonderlijk, dat meerderen lijn en vlak een
gewicht gaan toekennen als voordien slechts met licht en toon het geval geweest
was. Dat zij, en anderen, na merkwaardigen omkeer soms, de koele bezinning van
het zwart-en-wit vaak zouden verkiezen boven de zwoeler bekoring der kleur,
manifesteert zich mede in het algemeener weder-opnemen der grafische technieken
als eigen middelen van uitdrukking. Hierin opnieuw treft de tegenstelling met de
Hagenaars, die - Israëls en Matthijs, immer apart staande, buiten het verband gelaten
- nooit anders dan terloops een impressie neerkrabbelden op het koper, maar
nauwelijks de grafische kunsten kenden als hebbende een eigen werking, maar dan
ook eischende een eigen behandeling.
Van deze jongeren was Van der Valk één, en veel van zijn werk is zeker
kenmerkend voor het nieuwe streven van zijn tijd. Want over etsen spreken en den
naam des meesters noemen is, in het algemeen, herinneringen wekken aan bladen,
die, in zuivere, gesloten omtreklijnen, overwogen en toch niet zonder gratie in
evenwichtig samenstel gecomponeerd, in een andere vormentaal de bekoring
overzetten der karakteristiek Hollandsche landschappen, die ze zoo vaak tot onderwerp
hebben. Men kan dan ook terecht meenen, hier in het bijzonder geval voluit de
bevestiging te vinden van algemeener wezen.
Doch de stijl, die deze jongeren zouden stellen tegenover dien anderen, waarin de
verlangens van een nieuwen tijd niet meer verwezenlijkt konden worden, werd niet
zonder zwenkingen gewonnen. Vóór een kunstenaar zich heeft weten vrij te maken
van de invloeden, die de eerste jaren van zelfwerkzaamheid een vervolgen, op zijn
best, doen zijn van het reeds door anderen tot stand gebrachte, vóór hij tot klaarheid
omtrent zich zelven is gekomen, is soms een lange weg doorschreden. En zoo weet
van een belangrijk deel van Van der Valk's etswerk hij niet, die van het
wijderverspreide, latere deel van diens arbeid meent, dat het den meester in zijn
geheel vertegenwoordigt. Want deze heeft vele, zeer vele etsen gemaakt, die men
niet kent - het ging er mee als met het vroege werk van een Bauer, een De Zwart en
anderen, dat, al evenzeer ontstaan uit eigen lust, tot eigen leering, pas later de menigte
bereikte - en die den kunstenaar van een zijde doen zien, bij dezen stijl-zoekenden
graficus allerminst verwacht. Hij treedt er, vooral in de eerste jaren van het tijdperk,
dat
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we hier, door zijn werk heen, kunnen overschouwen, naar voren als impressionist,
wien, naar de geaardheid dezer richting, het hoe slechts belang inboezemt, in zoover
het strekken kan, er het zich gestelde doel mee te bereiken. Er is niets van de manier
van voordracht, die later werk steeds doet herkennen, niets van den strakken teekenaar.
Het mag al, bij het verstrijken van de jaren, reeds in het hier besproken tijdvak niet
geheel ontbreken aan teekenen, heenwijzend naar dien trant, in heel deze periode
van zijn werkzaamheid blijft toch die vlotheid overwegend, die losse raakheid
behouden, welke we gewend zijn met het impressionisme te verbinden en die hier,
door de mate harer voortreffelijkheid, dit werk onder het gelijkgeaarde een belangrijke
plaats verzekeren.
De etsen waarvan hier sprake is, kunnen, wat den datum van hun ontstaan betreft,
bij benadering gebracht worden in het tijdsruim, dat de jaren omvat, verloopen
tusschen het einde van 's kunstenaars academiestudie en de eeuwwisseling. Het
overzicht beperkt zich aldus tot de eerste proeven in het vak, nog vóór zijn verblijf
in Frankrijk ('91/'92) gemaakt, de vrucht van zijn arbeid ginds en, daarop volgend,
de productie van zijn Amsterdamsche jaren, den tijd van Amstel en Schinkel. Strict
genomen zou deze beschouwing zich moeten uitstrekken tot na 1900, waar hij pas
in 1902 de hoofdstad verliet voor Scherpenzeel, doch stilistische veranderingen in
het werk uit de laatste der hier bedoelde jaren, die reeds overleiden naar een nieuwe
fase in zijn kunst, wettigen het, dit vroege deel van zijn arbeid uiterlijk met het jaar
1900 als afgesloten te beschouwen.
Naar het onderwerp bezien, hoewel geenszins eenzijdig in de keuze daarvan slechts het menschbeeld en, naar den aard van het impressionisme, alles wat buiten
het gebied der visueele waarneming ligt, ontbreekt - blijkt het landschap het hoofddeel
van dit werk uit te maken. Een sterke gebondenheid aan de streek, waar de kunstenaar
zich nederzette, was er hier het gevolg van en vergemakkelijkt daardoor tevens in
niet onaanzienlijke mate de pogingen om, waar zijn werk nog niet beschreven werd,
op eigen gelegenheid tot een voorloopige chronologische ordening te komen van
deze overvloedige productie. Want buiten deze landschappen, hoe rijk en afwisselend
een geheel ze reeds vormen, zijn het nog tal van andere onderwerpen, die dezen
immer gevoeligen kunstenaar hebben aangesproken, mag het een stilleven zijn of
een oude boomstam, een enkele bloem of een stadsgezicht, een veestuk of een paar
jollen op spiegelend watervlak, en alles is hem gelijkelijk oogenvreugde geweest en
wordt het door hem voor ons. Deze rijkdom aan onderwerpen, de wisselende maar
steeds levende werkwijze, de gelukkige spontaniteit in de opvatting, die nimmer op
houding bedacht is maar steeds op het streven, de bekoring van elk geval naar eigen
aard kort, tot het essentieele teruggebracht, uitdrukking te geven, sleepen mee, voor
men er toe gekomen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

4
is deze uitingen te rubriceeren. Pogingen van deze soort leggen trouwens dit veel en
velerlei, dat, als de défauts de ses qualités het oeuvre een eigenaardige
veelgestaltigheid verleenen, talrijke moeilijkheden in den weg. Doch hoezeer een
zekere verlegenheid ons aangrijpt, wanneer we op goed geluk in een portefeuille met
deze etsen bladeren en het verband trachten te vinden, het zou een loochenen van de
continuïteit der persoonlijkheid zijn, indien niet, op verschillende wijze, dieper
samenhang viel aan te toonen. Dat allereerst de impressionistische visie de meeste
dezer bladeren verbindt, werd reeds naar voren gebracht. Het losse, het als toevallig
neergeworpene bezitten ze er door, zoo goed als ze er door missen de afgerondheid
van het zelfstandig kunstwerk, gelijk we dat nu verstaan. Karakteristiek daarbij voor
den etsenden schilder is in de eerste jaren het met picturalen zin opvatten van de
onderwerpen, die den meester toen boeiden. Het vereenigt schier alle prenten uit
dien tijd, gelijk het verwerven van een zuiver grafischen stijl, die, weer later, allengs
het accent legt op het enkel teekenachtige, voor het werk der volgende en laatste
jaren kenmerkend is. Bij het bijna uitsluitend gebruik van de lijn, in den schilderetser
zoo opmerkelijk meestal tegenover de vaak aan alchemie grenzende verwikkeldheid
van hulpmiddelen, die de graficus van métier wel gaarne in zijn werk te hulp roept,
vermogen die vroege prenten vooral in verrassende mate kleur te suggereeren en in
welk stadium van voleinding ze ook verkeeren, steeds wordt men aan den schildersblik
herinnerd. We zien daarna, hoe de kunstenaar, in een zuiverder gevoel voor de
schoone beperking der etskunst, zich vereenvoudigt, het gebruik van de lijn om het
kleureffect opoffert voor een spaarzamer aanwending, die nog slechts het wezenlijkste
van de verschijning der dingen vasthoudt. De lijn is er nu om haarzelfs wil en
omstreeks '96 mag men dien zuiver grafischen stijl bereikt achten, die bij grootste
vrijheid in de behandeling, de lijn zoomin afhankelijk doet zijn van schildersopvatting
als van de zucht des teekenaars naar het angstvallig verantwoorden tot in détails.
Nog eens weer zijn daarna een aantal prenten te vereenigen om een evolueeren van
dezen stijl naar dien, welke, met behoud van de beteekenis der lijn, alle dingen in
hun vorm en gesteldheid nauwkeuriger wil bepalen. De meester zet er de eerste
schrede mee op een pad, dat wegleidt van het impressionisme en tot nieuwere
tendenzen voert. Te meenen nu, dat hiermee al het werk uit dien tijd zijn plaats
gekregen heeft, is een rekenen buiten de levende aanschouwing van den kunstenaar,
die, om geen starre scheidingen zich bekommerend, op het onverwachtst juist anders
zich vertoont, dan men voor dat tijdstip als mogelijk mocht aannemen. Het is daarom,
dat slechts het opsporen van wat achter deze uiterlijke dingen schuilt, het
werkelijk-verbindende aan het licht kan brengen. De elementen, die, binnen de
grenzen van een zekeren stijl,
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tezamen de houding van een kunstwerk bepalen, bieden daartoe de beste
aanknoopingspunten. Allereerst wel onderscheidt dit werk zich door een frankheid
in de behandeling, die, onbekommerd om eischen van welstandigheid, zich
vergenoegen kan, nu met enkele los-slierende lijnen en een inkttoon misschien, dàn,
waar het pas geeft, een plaat volkrast, mits slechts de verlangde werking wordt
verkregen, waarna, mocht het onaf-zijn van het geheel en de willekeur der lijnen den
docielen vakman anarchie lijken, geen haal meer wordt toegevoegd om met een
schijnbare voltooiing een burgermanssmaak bevrediging te schenken. Hoewel de
meester in deze opvatting licht en teer kan zijn, neigt hij vaker naar het kloeke en
het is belangwekkend op te merken, hoe naast deze gezonde forschheid en breedheid
van aanpakken het werk van vele anderen welhaast gefatigeerd kan lijken. Maar mag
dan zijn uitingswijze de werking harer cordaatheid niet missen, alle bravour blijft
hier verre. Naar innerlijk en uiterlijk beide is dit werk de soberheid zelve. De
simpelheid der techniek, die de mogelijkheden van het bijtingsproces en van velerlei
andere hulpmiddelen nauwelijks benut en met het verschil in de gebruikte naalden
en een lichten toon soms de bedoeling des kunstenaars volkomen recht kan doen
wedervaren, en de lijn zelf, waaraan, hoe gevoelig meermalen, alle zwier vreemd is,
getuigen het evenzeer als de zakelijkheid, waarmee het onderwerp, dat altijd
traditioneel schoon uit den weg gaat, doorloopend opgevat is. Kenmerkend voor dit
werk tevens is daarin de afwezigheid van dat fijn gevoel voor het atmosferische,
onzen schilders doorgaans inhaerent, zoodat men noch in het picturale iets van het
schilderend weektonige van de vroegste etsen van De Zwart vindt noch in het
grafisch-omschrijvende iets van de sappigheid van sommige van Tholen's etsen. Als
in het schilderwerk is de zin voor vorm en kleur overheerschend en zooals er bladen
zijn, die in het bijna overforsche der zwaargebeten lijnen herinneren aan de
houtskoolschets op het straks te beginnen doek, zoo zijn er onder de meest doorwerkte
prenten enkele, die reproducties konden zijn van schilderijen, in de sterke kleuren,
waarvoor met den kunstenaar meerderen van zijn generatie een voorkeur hebben
gehad. Dat daardoor deze arbeid in het onguntigste geval iets droogs kan hebben en
in het algemeen iets derft van rijker leven en subtieler werkingen kan men betreuren,
doch mag het oog niet doen sluiten voor de kwaliteiten, die hier wel aanwezig zijn.
Werk als dit kan door het ijlend neerschijven van de impressie en de simpelheid der
middelen iets enkelvoudigs krijgen, het heeft ook door zijn eerlijkheid, de directheid
van het procédé, de stroomende lijnbeweging, een allure van frischheid en openheid,
waarvan de opgewekte zin niet nalaat zich aan ons mee te deelen. Dat men in het
eerst geneigd is, in den kunstenaar een figuur te zien, in zich zelf zuiver genoeg,
doch te willig meegedragen op den impuls van het oogenblik en daardoor niet komend
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tot een eigen stijl, is een opvatting, die, hoe verklaarbaar bij de vele gedaanten,
waaronder dit werk verschijnt, al spoedig moet wijken voor het inzicht dat het passieve
van een dergelijke houding kwalijk overeen te brengen is met de kracht der innerlijke
kwaliteiten, die dit werk kenmerken. Men benadert dezen arbeid dichter, wanneer
men in den kunstenaar een beweeglijkheid des geestes aanneemt, die hem, door de
onbevangenheid, waarmee hij elk onderwerp tegemoet treedt, zich telkens anders
doen instellen en, ver van alle starheid, zijn stijl doen vinden in het nauw contact
met de natuur, als zij frisch immer en oneindig verscheiden.
Wanneer we na een algemeenen indruk van het karakter van 's kunstenaars arbeid
gegeven te hebben, iets van het werk zelf gaan bespreken, verwachte men niet
wetenschappelijk-nauwkeurig de curve aangegeven te vinden, die het zou kunnen
teekenen in zijn beweging en ontwikkeling. De schiftende en ordenende historicus
moge het voor het werk van oudere meesters tot in onderdeelen mogelijk gemaakt
hebben, voor het vaak niet minder belangwekkende van een nieuweren tijd staat men
te dikwijls als voor een doolhof, waarin het zeker schoon is te dwalen, maar waarvan
het schooner zou zijn, den logischen aanleg mede te kennen. Deze geheel te weten
blijft voorloopig zelfs dengeen ontzegd, die zich vertrouwd gemaakt heeft met 's
meesters werk, waar deze zelf nauwelijks meer zou weten te vertellen, of hij in verre
jaren het eene prentje vóór of na het andere maakte. Er waren toen ook weinigen,
die veel gewicht hechtten aan deze en andere proeven in de naaldkunst. Het ging den
makers niet als verscheidene onder de tegenwoordige Duitsche grafici, die jong reeds,
vol pretentie hun cyclussen uitgevend, op den voet begeleid worden door den
beschrijver van hun werken. Wie deze vroege prenten leert kennen, moet het opvallen,
hoe groot betrekkelijk het getal is, dat in één of enkele afdrukken slechts bestaat.
Niet werd gewichtig van elk plaatje, dat het den kunstenaar was ingevallen te
beteekenen, - en het kon gebeuren dat hij er een half dozijn van op een dag verbruikte
- een vaste oplaag gedrukt, maar hij trachtte het genoegelijkste en meest artistieke
prentje te maken, dat, slaagde het geheel en al naar wensch, in een aantal exemplaren
verspreid kon worden, maar hoe vaak, of, beter misschien, hoe zelden zal het geheel
en al naar wensch geweest zijn....?
Zoo kwamen de meeste dezer prenten niet tot een oplaag van beteekenis, zoo
verdwenen de platen zelf ook en het zou onmogelijk zijn om, als bij het vroege werk
van De Zwart geschiedde, gesteld al dat de meester het dezen arbeid der jonge jaren
waard achtte (men mag het betwijfelen, waar iemand als hij, die nog steeds voorwaarts
streeft, vanzelf het meest vervuld is van datgene, wat op het oogenblik hem boeit)
tot een nieuwe uitgave er van te komen.
Na enkele nog wat bevangen en omzichtig gedane etsen (dierstudies), gemaakt in
aansluiting wel op de lessen, ter Academie ontvangen van
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Kaiser, den graveur, verrassen de kracht en de vrijheid, waarmee hij in '91-'92, in
Frankrijk werkend, schier onmiddellijk zijn productie tot een hoogte brengt, die doet
weifelen, of onder het hier voortgebrachte in zijn soort niet mee van het beste valt
aan te wijzen uit heel de productie van den meester. Daar is een etsje van een
avondlijke laan, Chemin montant, waaraan, ondanks de dieper werking van het uur
- hoe goed is het schemerige van de laan en het licht van den snelduisterenden hemel
vastgehouden - alle zwaarte ontnomen is door de luchtige behandeling, die in de
kruinen der boomen zelfs iets Corotesks gekregen heeft. Met het accent naar het
forsche verlegd, is er dat ruime riviergezicht, Anverssur-Oise, eenvoudig en kloek
als een aanleg van Daubigny kon zijn. Te weinig kan hier worden afgebeeld waar
de keuze zoo ruim is. Want een andere prent van een laantje, bij daglicht nu en
daardoor missen de wat het andere aan stemming heeft, maar nog stouter van factuur,
een stadje tegen een heuvel, Pontoise, dat, al lijkt het losjes geteekend, toch zoo
compleet is, snelle croquis van hooischelven, van garven op het land, hebben mede
recht op onze bewondering. Natuurlijk zijn er minder geslaagde of te vluchtige
prenten, waar de kunstenaar het onderwerp los liet, vóór het wezenlijkste was
gegrepen. Maar ook dan nog blijft het werk interesseeren, doordat we er een
persoonlijkheid achter voelen, wiens ondeugd althans nimmer halfheid is.
In de vroegste der volgende Amsterdamsche jaren moeten eenige prenten ontstaan
zijn, stadsgezichten en een enkel landschap, die men bezwaarlijk op een andere plaats
zou kunnen invoegen, zonder de lijn te verbreken, die, afwijkingen ten spijt, toch
tusschen de onderscheiden deelen van dit werk valt te trekken. Hoewel doorwerkter
en behoedzamer behandeld dan men het in deze periode verwachten mocht, hellen
ze in de picturale opvatting vooral naar de Fransche etsen. Het meest representatieve
der bladen geeft, met een fijn gevoel voor kleurwaarden, over tuinen heen den
achterkant van een dier statige behuizingen aan Amsterdams grachten, vervuld van
het herfstige, dat om oude muren en kale boomen waart. Het is hier dat een
vergelijking met dien anderen meester van het stadsgezicht, met Witsen, zich als het
ware opdringt en in het licht stelt, hoe Van der Valk ook in dit genre, al is hij minder
koel-hooghartig van allure, een eigen voortreffelijkheid bezit, die hem, althans in dit
blad, evenwaardig aan Witsen doet zijn. In andere etsen van dezen aard is de
behandeling van losser greep, die, tegenover de pakkendheid van het momentane,
te zeer den ernst, de strengheid mist, die pas den geest van het onderwerp ten volle
recht kunnen doen wedervaren. Mede misschien uit dezen tijd is een landschap, de
Nieuwe Meer, dat al de verve heeft van het voorafgegane werk, maar als het
stadsgezicht treft door zijn afgerondheid. Doch vooral ook als een der schaarsche
voorbeelden van werk, waar een weeker sentiment zich uitspreekt, verdient het
vermelding.
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Nauw merkbaar, zonder iets opdringends is in een geval, dat Karsen tot onderwerp
had kunnen strekken, iets van diens stemming tevens gekomen. Het trieste van de
verlatenheid over dit vergestrekte land-en-water deelt zich zacht-indringend aan ons
mede.
Niet in deze richting echter gaat de ontwikkeling des kunstenaars. Forscher
opvatting, vrijer behandeling kenmerken de manier van expressie, die hij zich in de
komende jaren zal verwerven en omstreeks het jaar '96 mag men hem in het volle
bezit achten van dien lapidairen stijl, waarin de breedheid van de visie slechts door
de beknoptheid van de aanduiding geëvenaard wordt. Een aanzienlijke productie
komt dan naar hoeveelheid, doch meer nog naar hoedanigheid het werk verrijken.
Een der fraaiste bladen, die het gegeven ‘Amstelveensche weg’ behandelen, alsmede
een der vele Schinkellandschappen mogen van den aard van dit werk een denkbeeld
geven. Viel niet aan enkele prenten den overgang te demonstreeren, men kon het
kwalijk aannemen, dat bladen als deze zóó kort ontstaan konden na de picturale
Fransche en vroege Amsterdamsche etsen, die, bij alle kwaliteiten, toch hetzij veel
minder breed waren hetzij een veel meer looze forschheid gaven. Van hoe ruimen
zwaai zijn de lijnen in de ‘Amstelveensche weg,’ hoe sterk en eenvoudig is het blad.
Van een gelijk hoog gehalte zijn de verrukkelijk-concieze gezichten van den
Schinkelkant, waar schier steeds het bruggetje figureert, dat zoo coquet zijn lijnen
trekt tegen welken achtergrond het ook gevallen mag het te zien. Ze zouden volmaakte
voorbeelden zijn van dien stijl, die vrijheid met uiterste soberheid vereenigt, wanneer
niet hier en daar reeds een eigenaardige dualiteit viel op te merken tusschen een
voorgrond, neergeworpen met het bekende élan, en een middenplan of een horizont,
die, ongewoon uitvoerig, afgespeurd lijken naar alle bijzonderheden, die er zich aan
een scherp-ziend oog kunnen voordoen. Het is niet te gewaagd, reeds hier iets te
voorvoelen van de houding, die den kunstenaar zal voeren tot de zoo sterk
gedetailleerde en overwogen composities van komende jaren. Ook andere dingen
doen kond van een verandering, die niet slechts den buitenkant van het werk raakt.
Het kennelijk accentueeren, in het scherp-vast neerzetten van de lijnen, van het
bruggetje der Schinkelgezichten of van een walkant wijst naar een innerlijke
gesteldheid, die, beheerschter, niet slechts de oogenblikkelijke bekoring van een
geval doorleeft, maar ook er zich boven weet te stellen, niet enkel ondergaat, maar
overschouwt. Deze houding aanvaardt niet het bestel der dingen als vanzelfsprekend,
gereede aanleiding slechts om te reproduceeren, maar ziet, den indruk terugbrengend
tot zijn elementen, het eigen-aardige van elk geval, als hier het pikante van de
tegenstelling tusschen natuur en menschenwerk. Het onderwerp is ook uit
bedachtzamer keus gewonnen en een lichte humor mag er soms den weg bij gewezen
hebben. Zoo keert
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telkenmale, in ongewende, onverwachte aanzichten vaak voor ons oprijzend, het
parmantige Schinkelbruggetje terug, onwerkelijk hoog tegen de lucht uitstaand of
vreemd contrasteerend met de rustige gestrektheid van het land, waarover het zijn
boog slaat. Men moet er soms bij denken aan die stillevens, waar de kunstenaar wel,
in analoog gevoel, een nijdig Chineesch godenbeeldje tegen een groote,
zachtglanzende schelp deed staan. Het kan lijken of het werk koeler wordt, doch de
warmte des gemoeds is slechts verpuurd, geenszins gedoofd. Het klare wolkenlooze
daggetij dat alle prenten nu gemeen hebben is er de treffende weerspiegeling van.
Toch blijkt het gevaar niet steeds verre, dat iets cerebraals te zeer zich voelbaar
maakt. In enkele landschappen, welker wijdheid in overbreede formaten uitgemeten
wordt, kan niet de dwingende macht van een daarachter liggend gevoel ons zonder
voorbehoud deze proefnemingen doen accepteeren. En met het plotselinge, dat meer
in de evolutie van dit werk opvalt, zien we in een etsje van een ouden wilg van
omstreeks '98 (verschenen in ‘Nederlandsche Prentkunst’) hoe het subjectieve gevoel
wel geheel onderdrukt is door den objectief schouwenden geest. De romantiek van
het impressionisme blijkt overwonnen te zijn, al is de kunstenaar nog niet toe aan de
samenvatting in een ander verband van de dingen, die hij nu nog slechts als op zich
zelf staande deelen ziet. Niet al het werk uit deze laatste der Amsterdamsche jaren
draagt zoo sterk uitgesproken het stempel van deze gewijzigde houding en er mag
terloops aan herinnerd worden, dat in den Leidschen tijd nog werk ontstond, dat aan
den Schinkel gemaakt kon zijn. Doch iets er van verraden deze bladen alle en ze
kunnen daardoor nauwelijks meer gerekend worden tot de periode in Van der Valk's
werk, die dit opstel tot onderwerp heeft gestrekt. Een periode, die, veel te weinig
gekend, schoon gaf, sluiten ze af, doch ze openen alweder het uitzicht op nieuwe
mogelijkheden.
Omstandigheden, welker oorsprong zeker niet in een mindere waarde van zijn
werk ligt, zijn nochtans oorzaak geweest, dat de meester onder de tot aanzien gekomen
jeugdkameraden niet geheel de plaats inneemt, die hij er verdient. Als graficus zou
het werk dezer vroege jaren alleen reeds hem den naam kunnen doen toekomen, dien
hij nu slechts in engen kring geniet, en dat van later, bekender en hier onbesproken
gebleven, kan de gegrondheid van zijn aanspraken slechts bevestigen. Ook hierin
komt, hoewel koeler, de fijne, sterke kunst tot uiting, die zijn onvervreemdbaar
eigendom is. Dat onze voorkeur soms uitgaat naar het vroege werk, het is doordat,
hoewel ons langzamerhand de gebondenheid van een kunstwerk eerste eisch geworden
is en aldus het later werk meer van dezen tijd mag schijnen, daarbij verloren ging
iets van een warmer en directer leven, dat ons evenzeer lief behoort te zijn, al is thans
de roep er naar niet luide.
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Kunstlievende vorsten uit Italiën's verleden.
Door Dr. Raimond van Marle.
V.
De Noormannen in Zuid-Italië en Sicilië.
DE regeering der Noormansche vorsten in Sicilië is het gevolg van een kleine,
onbeduidende militaire verrichting.
De Noormannen, die van de 9e eeuw af de kusten van Europa teisterden, hadden
in de 10e eeuw een landstreek op de Noord-Fransche kust gekregen, welke thans
nog naar hun verblijf aldaar Normandië heet. Hoewel tot het christendom bekeerd
en door de andere naties erkend, bleven zij belust op strijdtochten naar vergelegen
landen, en deze dispositie, vereenigd met hun nieuwe godsdienstige overtuiging, was
oorzaak dat zij aan vele kruistochten deelnamen. Van een dergelijke onderneming
terugkeerend bevonden zij dat Salerno door de Saracenen belegerd werd. Hoewel
zij slechts veertig (?) in aantal waren, werkte hun hulp zoo krachtdadig, dat de prins
van Salerno er in slaagde de belegeraars op de vlucht te drijven. Deze vorst schatte
zijn toevallige bondgenooten zoo hoog, dat hij een gezant met ze mede zond naar
hun vaderland, om daar hunnen landgenooten aanbiedingen te doen bij hem in de
krijgsdienst te treden.
In 1018 kwamen de eerste Noormansche troepen in Zuid-Italië en vochten er met
buitengewoon groot succes. De hertog van Benevento, en de in Zuid-Italië gevestigde
Byzantijnen zochten hun hulp. In 1028 kregen zij van den keizer een landstreek in
de buurt van de stad Capua en iets later de stad Aversa, ten Noorden van Napels.
Weldra besloten zij van hun nieuw rijk uit tot een veldtocht tegen de Saracenen
in Sicilië, die dit eiland sedert 831 in bezit hadden. Het was eigenlijk de Prins van
Salerno die dit plan had opgevat, maar het waren weldra de Noormansche
hoofdmannen die de onderneming leidden: eerst Willem met den IJzeren Arm, daarna
Robert Guiscard. Het duurde meer dan vijftig jaar (1038-90) voordat de Noormannen
er in slaagden de Saracenen te onderwerpen en dusdoende hunne macht in Sicilië te
vestigen, waar zij tot den dood van Willem II, de Goede (1189), dus zoowat een
eeuw, in stand bleef.
Intusschen werd het Noormansche gezag in Zuid-Italië door den Paus aangevallen,
maar dit conflict eindigde met een overwinning van Humphry,
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een der Noormansche vorsten, en Paus Nikolaas II erkende de rechten der
Noormannen op de titels van hertog van Apulië en Calabrië en later ook op dien van
groot-graaf van Sicilië, zoodat Roger I (1087-1101) over een belangrijk rijk regeerde,
want ook de streek Capua, Salerno - de huidige Campania - behoorde aan hem, zoodat
hij het bewind voerde over geheel Zuid-Italië en Sicilië. De verovering van zijn rijk
had hij echter vooral te danken aan zijn vier broêrs Willem, Drogo, Humphry en
Robert Guiscard, zoons van Tancred de Hauteville, die er twaalf had.
De Paus Gregorius VII sloot een verbond met den nieuwen staat, en de
Noormansche vorsten toonden zich niet slechts getrouwe bondgenoten, maar
vervulden ook hunne plichten van eerbied tegenover den Paus, als leenheer van de
landen over welke zij het bewind voerden.
Zoowel Robert Guiscard als Roger I namen deel aan kruistochten, en de laatse
dezer vorsten, die in 1101 overleed, was de stichter van vele bouwwerken. Zijn zoon
Roger II was bij zijns vaders dood minderjarig en regeerde van 1112 tot '54; hoogst
belangrijke bouwwerken en de schoonste Siciliaansche mozaieken kwamen in dit
tijdperk tot stand, één van deze werd vervaardigd ter herinnering van zijn kroning
tot koning der beide Siciliën. Zijn zoon Willem I (1154-66) toonde zich een veel
minder bekwame vorst; gedurende zijne regeering kwam Zuid-Italië, onder aanvoering
van de ontevreden edelen, tot een waren opstand, welken Willem met geweld
onderdrukte; de stad Bari werd door hem in 1156 zoowat geheel verwoest, en hij
kreeg den bijnaam van ‘de Slechte’. Behalve deze moeilijkheden bedreigde hem ook
een aanval van keizer Frederik Barbarossa, die hem Sicilië wilde ontnemen, maar in
dit conflict werd Willem bijgestaan door den Paus.
Zijn zoon Willem II werd daarentegen ‘de Goede’ genaamd (1169-89). Ook hij
was minderjarig bij den dood zijns vaders. Willem II onderhield, meer dan zijn
voorgangers, betrekkingen met Noord-Europa. Zijne echtgenoote was een Engelsche
prinses, en zijn eerste minister de Engelschman, Walter Off a Mill. Hij sloot een
verbond met Noord-Italiaansche steden, en droeg veel bij tot den vrede, die in 1177
tot stand kwam tusschen den Paus, den Keizer en de Lombardische steden. Zijn
uitstekend bewind bezorgde hem een plaats in Dante's Paradijs (XX, 62). Intusschen
was hij niet uitsluitend een vorst des vredes en voerde hij oorlog met de Muzelmannen
en de Byzantijnen.
Met den dood van Willen II komt de Noormansche dynastie tot een einde.
Constance, de reeds niet meer jeugdige zuster van Willem I, was erfgenaam van het
rijk, en werd uit het klooster gehaald, om Heinrich V, den zoon van keizer Frederik
te huwen, en zoodoende Zuid-Italië en Sicilië bij het keizerrijk te voegen.
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Wat wij vooral in de regeering van de Noormansche vorsten moeten bewonderen is
hunne onbegrensde verdraagzaamheid, waardoor zij alle uitheemsche elementen,
welke zich in hun gebied bevonden, wisten te bewaren en tot hun recht te doen komen.
Terwijl zij zelve kruistochten tegen de Muzelmannen ondernamen, werden de
Saracenen, die vooral in Sicilië huisden, waar zij gedurende bijna twee eeuwen
meester geweest waren, met groote lankmoedigheid behandeld. Behalve deze
heidenen, was het Noormansche rijk bevolkt door Byzantijnen, die Sicilië na de
Saraceensche invasie bezaten, Lombardiers, Italianen en Noormannen.
De vorsten regeerden met behulp van Emirs en een soort van parlement, en de
officieele documenten werden zoowel in het Arabisch als in het Grieksch of Latijn
opgesteld.
Napels was in dit tijdperk van weinig beteekenis; Amalfi en Salerno daarentegen
waren reeds bloeiende steden. Amalfi had veel handel met het Oosten en was in dit
opzicht een concurrent van Venetië, waartegen zij het echter op den duur moest
afleggen, terwijl Salerno een medische school bezat, welke gedeeltelijk Muzelmansch
was. In Apulië woonden vele Byzantijnsche kooplieden en de havensteden Bari,
Barletta en Trani kwamen er tot groote welvaart. De vele schoone gebouwen en
andere kunstwerken, die in Zuid-Italië en Sicilië werden uitgevoerd, waren te danken
aan dezen nieuwen voorspoed, terwijl de verscheidenheid der stammen, welke in
deze streken vertegenwoordigd waren, het verschil der stijlen verklaart.
Het is merkwaardig dat in het Noormansche rijk verschillende streken hunnen
eigen bouwtrant bezaten. In de Campania - de streek waarin Napels gelegen is - treft
men uit dit tijdperk bijna uitsluitend kerken aan, welke het oude Romeinsche
basilika-model vertegenwoordigen.
De kathedraal van Amalfi buiten beschouwing latende, daar deze niets bewaart
dat voor de verbouwing van 1203 tot stand kwam, zullen wij ons het eerst met die
van Salerno bezig houden. Met dit bouwwerk werd dadelijk na het innemen der stad
in 1084 een aanvang gemaakt en de namen van Robert Guiscard en van den
Noormanschen prins van Capua, Jordan, welke hier boven den ingang van het Atrium
te lezen zijn, maken het zeker, dat wij hier een kerk voor ons hebben, die haar bestaan
aan het Noormansche bewind te danken heeft, hoewel deze inscriptie toch niet het
voorkomen heeft oorspronkelijk te zijn. In het Atrium vinden wij een colonnade, die
uit antieke kolommen en kapiteelen werd samengesteld, maar de kerk heeft van
binnen veel van zijn oorspronkelijk aanzien verloren, vooral door het verdwijnen
van een deel der kolommen.
Waarschijnlijk volgde men het model der beroemde, en nabijgelegen Benedictijner
abdij van Montecassino, die in 1071 gebouwd werd. Een
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FIG. 5. DE CAPPELLA PALATINA (GEBOUWD
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mozaïek, den Evangelist Mattheus voorstellend, dat in deze kathedraal wordt
aangetroffen, schijnt eveneens tot de school van Montecassino te behooren. De
kathedraal toont ons, niettegenstaande de veranderingen, die er zijn aangebracht, nog
steeds duidelijk het plan der Romeinsche basilika, zonder de koepels der Oostersche
bouwwerken.
De Kathedraal van Capua komt in vele opzichten met die van Salerno overeen en
werd dan ook in hetzelfde tijdperk gesticht. Het atrium is echter het eenige gedeelte
uit deze periode; de rest werd na 1120 gebouwd, maar ook hier vinden wij dat het
basilika-model, en vooral dat van de abdijkerk van Montecassino, gevolgd werd.
Dezelfde principes hield men voor oogen bij den bouw van de kathedralen van
Carinola (1103), Calvi, Sessa Aurunca, - een wel geconserveerd exemplaar
(1103-1113), - Caserta Vecchia, die oorspronkelijk vooral op de kathedraal van Sessa
Aurunca geleek, maar waaraan in lateren tijd koepels werden toegevoegd (voor 1153),
en de kathedraal van Ravello.
Alle deze gebouwen toonen ons het model van de Romeinsche basilika, zonder
koepels; dit laatste Oostersche element komt in de Campania slechts in drie kleine
kerkjes voor, het zijn S. Agistino te Ravello, S. Giuseppe te Gaeta en S. Contanzo
op het eiland Capri.
Geheel afwijkend van dezen bouwtrant toont zich de kathedraal van Aversa
(1071-98) in de nabijheid van Napels; boven een van de zijdeuren vindt men hier
weer den naam van den prins Jordan. Van het oorspronkelijk aspect der kerk is niet
zoo heel veel meer overgebleven, maar de chimères, waarmee het portaal versierd
is, de vorm van de koor-abs en vooral de nog ietwat onbeholpen, maar toch reeds
gothische gewelven schijnen op Franschen oorsprong te wijzen; in alle geval behooren
zij niet tot de Italiaansche, maar tot de Noord-Europeeschen bouwtrant.
Er bestaan in het rijk der Noormannen in Zuid-Italië eenige bouwwerken die een
meer uitgesproken Fransch karakter hebben. De abdij van de Heilige Drievuldigheid
te Venosa in de Basilicate bezit twee kerken, waarvan de eene achter de andere
gelegen is. De tweede dezer kerken is geheel Fransch in bouwplan, stijl en
ornamenteering. Met dezen bouw werd vóór het jaar 1135 een aanvang gemaakt, en
na tweemaal te zijn onderbroken, werd hij tegen het eind der 12e eeuw opgegeven.
Ook hier treffen wij de romaansche noordelijke chimère aan en een ietwat hard en
droog uitgevoerd bladmotief, dat stellig van Noordelijke afkomst is.
Dan vinden we ook nog een kerk in den Franschen stijl gebouwd in de stad Brindisi
in Apulië. Zij is aan St. Benedictus gewijd en toont, hoewel nog in zeer primitieven
vorm, reeds den gothischen boog. Het is van belang hier op te merken, dat de Fransche
elementen welke in eenige kerken van Zuid-Italië opvallen, n i e t overeenkomen
met hetgeen men in dit tijdperk in Normandië aantreft, zoodat het niet is aan te nemen
dat deze aan
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de tegenwoordigheid der Noormansche vorsten moet worden toegeschreven. Men
heeft dan ook gemeend, dat de internationale invloed der Benedictijnen waarschijnlijk
de oorsprong van den Franschen bouwstijl in Zuid-Italië was. Te Acerenza in de
Basilicate vinden wij, dat de kathedraal eveneens volgens een Fransch model gebouwd
werd (1130-50); het zou kunnen zijn dat de architect alhier de abdijkerk van Venosa
volgde.
Terwijl in de Campania de basilika den regel vormde, en de koepel slechts hoogst
zelden voorkwam, treffen wij in Apulië en Calabrië het tegenovergestelde aan.
De basilika vinden wij hier slechts twee maal, maar dit zijn zeer belangrijke
vroeg-Noormansche bouwwerken. Wij weten trouwens dat vele andere - thans
verloren - monumenten onder het Noormansche bewind tot stand kwamen, maar
hoewel veel tengevolge van aardbevingen verdween, zal het toch wel niet louter
toeval wezen dat de overblijvende gebouwen bijna uitsluitend van koepels zijn
voorzien. In Calabrië wordt de basilika vertegenwoordigd door de kathedraal van
Gerace, een belangrijke, hoewel gedeeltelijk verbouwde kerk, voor het optrekken
waarvan veel antiek materiaal gebruikt werd; zij schijnt uit de tijd van Robert Guiscard
of Roger I te dateeren.
Van vroeger datum nog is de eerste der twee abdijkerken van Venosa, welke door
den Noorman Drogon tusschen 1046 en '51 werd aangevangen en in 1059 door Paus
Nikolaas II gewijd. De groote beteekenis van deze kerk is, dat zij de grafstede werd
van de eerste Noormansche vorsten, want de broeders Willem met den IJzeren Arm,
Drogon, Humphry en Robert Guiscard werden er begraven. Men vindt er ook het
uiterst eenvoudige graf van Alberada, de eerste eegade van Robert, de moeder van
Bohemond, die, wegens haar verdrag met den Lombardischen vorst van Salerno door
haren echtgenoot verstooten werd.
De hier genoemde voorbeelden maken het waarschijnlijk dat de kerken der eerste
Noormansche vorsten den vorm der basilika bezaten, maar, terwijl dit model in de
Campania bleef voortbestaan, toont het hier volgende ons, dat in Apulië, waar de
Byzantijnen zeer talrijk waren, de koepelbouw weldra het antieke model verdrong.
Van hoeveel beteekenis de koepel in den bouwstijl van Apulië was, blijkt wel uit
het feit, dat het oudste voorbeeld van dergelijke kerken van vijf koepels voorzien is.
Het is de kathedraal van Canossa, die tusschen 1071 en '89 tot stand kwam; naar alle
waarschijnlijkheid droeg de Normansche prins Bohemond veel bij tot het doen
ontstaan van deze kerk, bij den bouw waarvan blijkbaar een Oostersch model gevolgd
werd. Andere kerken, van koepels voorzien, dateeren van lateren tijd. Het zijn de
kathedraal van Bari, (begonnen na 1156, geëindigd na 1178) wier koepel in een
achthoekige tambour verborgen is (fig 1), S. Francesco te Trani de
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Ognisanti bij Valenzano, St. Margherita te Bisceglië, en S. Pietro te Balsegniano,
deze laatste echter reeds van een later tijdperk dan dat der Noormannen (1197). Te
Trani vinden wij echter nog een 12e eeuwsche kerk - S. Andrea - waarvan het plan
geheel Byzantijnsch is; het toont ons als vorm het Grieksche kruis, waarop een groote
koepel op een tambour rust. De reeds genoemde kathedraal van Bari is een zeer
gecompliceerd bouwwerk; een galerij van arcaden aan den buitenkant dient als steun
voor de zijmuren, twee hooge torens naast de apsis doen eer aan Romaansche kerken
in Duitschland denken.
Geheel Oostersch daarentegen is weer de kleine grafkapel van den in 1111
gestorven Prins Bohemond, die tegen de kathedraal van Canossa aangebouwd werd.
Het lage gebouwtje met zijn breede arcaden en enormen koepel doet niet zoozeer
Byzantijnsch als wel Mohammedaansch aan en is zeker een resultaat van de
aanwezigheid der Saracenen.
De herkomst der heerschers van Zuid-Italië doet zich ten slotte ook gelden in een
der belangrijkste kerken van Apulië, n.l. in die gewijd aan St. Nikolaas te Bari, welke
tusschen 1087 en 1105 gebouwd werd om de reliquiën van dezen grooten Heilige te
ontvangen. Dit gebouw lijkt in zijn geheel - maar voornamelijk in zijn façade (fig 2)
- bijzonder veel op de kerk van St. Etienne te Caen in Normandië, waar de
Noormannen sedert de 10e eeuw gevestigd waren. Voor de kleine verschillen welke
kunnen worden waargenomen bestaan technische gronden, en veelal wordt dan ook
ondersteld, dat een bouwmeester uit 's vorsten vaderland met deze taak belast werd.
Verscheidene kerken hebben hetzelfde voorkomen, maar in plaats van aan te
nemen, dat elk dezer onder leiding van een Normandischen architect werd uitgevoerd,
achten wij het waarschijnlijk, dat voor deze de St. Nikolaas te Bari tot voorbeeld
genomen werd, vooral omdat deze kerk een van de meest bekende bedevaartplaatsen
was.
De collegiale kerk van Barletta, aangevangen in 1139 en waarschijnlijk onderbroken
toen in 1156 Willem I de stad met wraakzuchtige plannen naderde, en de kathedraal
van Trani, waaraan men in 1170 bouwde, hebben opvallende overeenkomsten met
die van Bari, vooral de façade van de laatstgenoemde kerk toont een bijzonder sterke
gelijkenis.
Alsof de vele verschillende bouwstijlen, die wij reeds in Zuid-Italië aantroffen en
wier tegenwoordigheid op logische wijze kan worden verklaard, nog niet voldoende
waren, vinden wij ook nog kerken welke geheel overeenstemmen met de Romaansche
basilika's in Noord-Toscane, vooral met die welke in de streek van Pisa tot stand
kwamen.
De kathedraal van Troja (1093-1127) zou in de nabijheid van Pisa meer op zijn
plaats geweest zijn dan in Apulië. Het lagere gedeelte van de façade - (het
bovengedeelte werd in de 13e eeuw veranderd) - met zijn
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weinig uitstekende arcades, die men op de zijmuren terugvindt, komt in Toscane
herhaaldelijk voor. In dezelfde stad vinden wij nog een ander voorbeeld van
Toscaanschen bouwtrant in de kerk van S. Basilio, welke het voordeel heeft zoogoed
als onveranderd te zijn gebleven. Hier, als in Pisa, vindt men den grooten koepel
direct op het dak der kerk rustende. Ook de S. Benedetto te Brindisi toont de blinde
arcade.
Verscheidene andere kerken, in den Toscaanschen stijl uitgevoerd, zouden hier
kunnen worden opgenoemd, maar dit zal ik achterwege laten, even wil ik slechts
vermelden, dat de S. Niccolò e Cataldo in de nabijheid van Lecce gebouwd door
Tancred, den natuurlijken zoon van Roger I, een vreemd mengsel van antieke en
Noordelijke Romaansche elementen toont.
De Byzantijnsche archeologie heeft zich veel moeite gegeven om zonder meer de
hand te leggen op al de koepelbouwen in Sicilië, en indien dit haar vrij wel gelukt
is, zoo ligt het vooral daaraan, dat de kennis der oude monumenten van den Islam
veel beperkter en van veel lateren datum is en zich eigenlijk nog een plaats moet
verwerven. Wanneer wij echter de typisch Byzantijnsche koepels van den San Marco
te Venetië, de St. Sophia van Constantinopel vergelijken met die van S. Giovanni
degli Eremiti, S. Cataldo, of het zoogenaamde Cuba-kiosk (niet het paleis) te Palermo,
en indien wij daarnaast weer eens bekijken de koepels der moskees van Damaskus,
Caïro en Jeruzalem, dan kan het geen twijfel lijden, dat de Siciliaansche gewelven
veel meer overeenkomst toon en met de laatste, en dit zoowel door hunne proportie
met de rest van het gebouw, door hunne plaatsing (direct op het bouwwerk rustend)
als door hunne dikwijls hoogen vorm, vooral opvallend in de koepels van S. Cataldo.
Gebouwen in den Mohammedaanschen stijl vinden wij vooral te Palermo.
Het is een bekend feit, dat, toen Roger I Sicilië veroverde, hij vol verbazing stond
tegenover de prachtige gebouwen en andere kunstwerken die hij er vond; oude
kroniekschrijvers vermelden zelfs eenige zijner uitroepen van bewondering, toen hij
het vele schoons te zien kreeg, dat de Saracenen er tot stand gebracht, waarschijnlijk
ook veelal van hun voorgangers, de Byzantijnen behouden hadden. Wij danken het
aan den kunstzin van dezen verlichten vorst, dat hij al de aanwezige elementen wist
te gebruiken bij de bouwwerken, die hij tot stand deed komen; van producten uit den
tijd der Saraceensche en Byzantijnsche overheersching bleef echter blijkbaar bijna
niets over.
In een door heidenen bewoond eiland was de aanbouw van kerken in de eerste
plaats noodig; zij zijn zoo talrijk dat ik den lezer zeker niet met de opsomming zal
lastig vallen, vooral daar van de meeste weinig of niets oorspronkelijks is
overgebleven. Vermelding verdient echter
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9. DE KATHEDRAAL VAN CEFALU. (GESTICHT 1131). (FOTO ALINARI).
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de kerk van S. Giovanni dei Leprosi, gesticht in 1071 door Robert Guiscard en Roger
I, juist buiten de muren van het toenmalige Palermo, en waarvan de oorspronkelijke
vorm bewaard bleef. Te Troina werden verscheiden kerken gesticht; de in 1081
aangevangene Sta Maria schijnt een basilikavorm gehad te hebben Met den bouw
van de St. Nicolaaskerk te Messina werd reeds in 1063 begonnen en de kathedraal
van Catania kwam tusschen 1075 en '92 tot stand. Dit laatste bouwwerk toont vooral
Longobardische trekken en over het algemeen schijnen de eerste kerken welke door
de Noormannen op Sicilië werden gebouwd, een mengsel geweest te zijn van
Latijnsche, - of ten minste Noordelijke - en Byzantijnsche factoren. Verder komt het
waarschijnlijk voor dat in enkele gevallen als decoratie een arcade in relief op de
buitenmuren werd aangebracht, hetwelk een Saraceensch détail zou kunnen wezen,
maar geen enkele kerk uit den tijd van Robert Guiscard en Roger I bleef voldoende
bewaard, om ons een juist denkbeeld van hun oorspronkelijk voorkomen te geven.
Zuiver Arabische bouwwerken vindt men in Sicilië eigenlijk niet, maar in de 12e
eeuw kwamen hier wel eenige gebouwen tot stand, waarin Arabische elementen
voorkomen.
S. Giovanni degli Eremiti, waarmee in 1132 werd aangevangen, staat gedeeltelijk
op een stuk grond, dat vroeger een moskee droeg. De kerk zelve heeft den vorm van
een Latijnsch Kruis, maar het vierkante aspect, den vorm en de plaatsing van den
koepel, de beteekenis van deze voor de silhouet van de kerk, dat alles herinnert te
zeer aan den bouwstijl van den Islam om hier niet een direct verband te zoeken vooral
met het oog op het lange verblijf der Saracenen in deze streek.
Even duidelijk herkent men de moskee in de kerk van S. Cataldo, die in 1166 reeds
bestond (fig 3). De abs en de arcaden in relief, die de muren versieren, leveren ons
het bewijs, dat de bouwmeesters op Sicilië de voorbeelden der Mohammedanen niet
slaafs volgden, maar het technische gedeelte van den kapel-bouw, in deze naakte
kerk van binnen duidelijk zichtbaar, komt bijv. geheel overeen met die van de Moskee
van Hákin te Caïro, welke tusschen 990 en 1003 gebouwd werd.
Dezelfde eigenaardigheid treft men aan in de Palermitaansche kerken van Sta
Maria dell Ammiraglio en den Palatijnschen kapel, die overigens Byzantijnsch zijn
en daarom niet in deze groep thuis behooren.
Twee niet religieuse gebouwen werden daarentegen weer geheel in den
Mohammedaanschen stijl gebouwd, het zijn twee paleizen, waarvan het eene ‘la
Zisa’ genaamd door Willem I in 1114 gebouwd werd, terwijl het andere de naam
van ‘la Cuba’ draagt en aan Willem II te danken is (1180).
Veelal wordt aangenomen dat ‘la Zisa’ een Saraceensch bouwwerk der 10e eeuw
was hetwelk door Willem I slechts gewijzigd en verbouwd
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was geworden (fig 4); van het oorspronkelijke interieur, hetwelk ons uit oude
beschrijvingen welbekend is en hetwelk een zuiver Arabisch karakter had, blijft nog
een binnenhof met een fontein over; wij vinden hier belangrijke overblijfselen van
Mohammedaansche decoratie en een Arabische inscriptie aan den top van het gebouw.
De zware, ietwat vormlooze ‘Cuba’ heeft geheel het voorkomen van een burcht,
maar de plattegrond komt in vele opzichten met dien van het hiervoren genoemde
paleis overeen. Van de kiosken, die in het park stonden, is er maar één overgebleven,
welke ik reeds noemde als voorbeeld van Mohammedaanschen koepel-bouw.
Zonderling, en karakteriseerend voor de stijlvermenging, die toen in Sicilië plaats
vond, is, dat de arcade, die den ingang versiert, in zijn sobere, droge ornamentatie
eigenlijk zuiver Normandisch is, ik meen dien vroeg middeleeuwschen stijl die de
Engelschen ‘Norman’ noemen.
Even buiten Palermo vindt men de overblijfselen van het slot Favara, hetwelk
oorspronkelijk ook een Saraceensch bouwwerk uit de 10e eeuw was en door Roger
II gewijzigd werd. Een ander profaan gebouw is een nog steeds bestaande brug, in
1113 door een emir gebouwd.
De Byzantijnsche stijl was te Palermo vertegenwoordigd in de eerste plaats door
de kerk van Sta Maria dell' Ammiraglio, later ook de Martorana genaamd. Zij werd
in 1143 geslecht door den emir (Ammiraglio) van Roger II, George van Antiochië.
De techniek van den koepelbouw moge Mohammedaansch wezen, maar de rest van
het bouwwerk was zuiver Byzantijnsch. Het had oorspronkelijk een ongeveer
vierkanten vorm, met drie absides, een zuilengalerij en een voorhof bevonden zich
voor den ingang. Nu werd dit alles in een gebouw vereenigd, waar in de 17e eeuw
nog een groote kapel aan werd toegevoegd, zoodat wij heden met moeite den ouden
vorm terug vinden.
De wegens hare mozaïeken terecht beroemde Capella Palatina werd door Roger
II in 1128 of '29 gesticht en schijnt ongeveer in 1140 gereed geweest te zijn (fig 5).
Het is een zuilen-basilika voorzien van een koepel, en als bouwwerk niet van bijzonder
groote beteekenis of schoonheid; de plaats, die voor den bouw van den koepel ter
beschikking stond, kan hebben bijgedragen tot de bepaling van haar vorm, welke
toch wel het meest met dien eener Byzantijnsche kerk overeenkomt. De kerk ‘della
Trinita della Magione,’ in 1161 door den kanselier d'Ayello gesticht, is eveneens een
basilika, voorzien van een koepel.
Een zuilenbasilika van een Westersch voorkomen was de, door de groote
aardbeving verwoeste, en voor dien reeds dikwijls verbouwde dom van Messina, die
in 1098 reeds bestond maar in 1125 door Roger II werd vergroot met het doel er de
kathedraal van te maken. Tot ditzelfde type behooren ook de kathedralen van
Monreale, door Willem II kort na zijn
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troonsbestijging aangevangen (1174-82) (fig 6) en van Palermo, een stichting van
den Engelschen kanselier Off a Mill, geëindigd in 1185, maar waarvan bijna alleen
de kript en de apsider hun oorspronkelijk voorkomen behielden.
In de Siciliaansche architectuur uit het Noormansche tijdperk troffen wij tot nu
toe reeds de Mohammedaansche, de Byzantijnsche en de Latijnsche stijlen aan; om
het tableau te volmaken moeten wij er nog de Engelsche ‘Norman’-bouwtrant aan
toevoegen.
De ‘Norman’ is een zeer speciale onderverdeeling van den Romaanschen bouwstijl.
De benaming is juist gekozen daar zij in werkelijkheid in die streken voorkomt,
welke door de Noormannen werden bezet; ten eerste in Normandië, maar ook op
vele plaatsen in Engeland. Men neemt veelal aan dat de ‘Norman’-stijl van
Gallo-Romeinschen oorsprong is.
De bouwwerken welke tot dezen trant behooren, hebben een sober en ietwat gedrukt
voorkomen. Zij zijn indrukwekkend door hunne kracht, en breedte, door hunne zware
gewelven en bogen, met hoogsteenvoudige decoratie. Het sier-motief bepaalt zich
veelal tot zig-zaglijnen, of kleine rozetten, veeleer het werk van een steenhouwer
dan van een beeldhouwer, want figuren komen er bijna niet voor, en dan nog alleeen
van een uiterst archaisch aspect.
Men kijkt er vreemd van op, wanneer men onder den blauwen hemel van Sicilië
tusschen die half Oostersche bevolking, dezelfde portalen aantreft, welke men in
zulk een geheel verschillende omgeving in Engeland heeft gezien. De kerken van
Norwich, Gloucester, Durham, Iffley, en Hales, die van 's Georges de Boschierville
in St. Etienne te Caen, in Normandië toonen in dit opzicht de grootst mogelijke
overeenkomst met de veelal vervallen bouwwerken te Bivona, Girgenti (fig. 7),
Catania en Trapani. Vooral in de laatstgenoemde stad vindt men een overblijfsel van
een merkwaardig Noormansch bouwwerk, genaamd la Guidecca, en in de, in geen
Italjaansche stad ontbrekende Via Garibaldi, een portaal met een hoogst eenvoudige
versiering, geheel overeenkomend met de reeds vermelde ornamentatie van de kiosk
in het park van het Cubapaleis. Veelal toonen deze portalen reeds een flauw element
van den Gotischen spitsboog, welke daardoor overeenstemmen met de Engelsche
gebouwen uit de ‘Transitional’ periode, die van omstreeks 1145 tot 80 duurde. Ik
zie dan ook geen reden om aan te nemen, dat de ‘Norman’-stijl eerst na 1175 in
Sicilië zijn intrede deed; integendeel de in 1171 door Walter Off a Mill gebouwde
S. Cristina la Vetere, en de in 1173 gestichtte Santo Spirito zijn ‘Norman’ maar van
eenigszins geavanceerd type, zooals de spitsbogen van de ramen ons aantoonen (fig.
8). Dit levert ons dus reeds het bewijs dat deze stijl voor 1175 in Sicilië voorkwam,
en het schijnt mij hoogstwaarschijnlijk dat de portalen welke een primitiever aspect
hebben en waar de spitsboog ontbreekt, van nog ouderen datum zijn. Zeker is dit
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eigenlijk niet, want in de ‘Transitional’-periode waren zoowel de spitsboog als de
ronde boog gebruikelijk. Zonder twijfel was het Willem II, die, zooals ik reeds
vermelde, veel betrekking met Engeland had, die de invoering van dezen bouwtrant
in de hand werkte, maar waarschijnlijk was zij ook vóór hem reeds in Sicilië bekend.
De ‘Norman’ elementen in de kathedraal van Cefalu, die waarschijnlijk in 1131
gesticht werd, zouden dit ook bevestigen. Het is een bekend feit, dat de eerste
Noormansche hertogen, architecten uit Bourgondië ontboden, maar het is niet aan
te nemen, dat zij het waren die dezen bouwtrant verspreidden, daar deze in Frankrijk
bijna uitsluitend in Normandië voorkomt.
De reeds genoemde Santo Spirito te Palermo, die veel stijlverwantschap toont met
Fountains-abbey en Malmesbury-abbey, heeft decoratieve eigenaardigheden, die ons
doen vermoeden, dat de ‘Norman’-invloed zich ook in andere gebouwen deed gelden.
Het is het motief dat gevormd wordt door de elkander snijdende ronde arcades, die
door deze snijding spitsbogen vormen, en die op de apside van de S. Spirito voorkomt,
wij vinden deze eveneens en ter zelfder plaatse aan de kathedralen van Palermo en
Monreale aangebracht, en op de facaden en aps van die van Cefalu. Men heeft willen
aannemen dat ook dit een element ware, hetwelk aan den Islam werd ontleend, maar
dit is bepaald onjuist, want in de kathedralen van Durham en Norwich komt deze
decoratie reeds in 1093 en 1119 voor en ik twijfel er dan ook niet aan, of dit motief
kwam uit Engeland naar Sicilië.
Het is niet onmogelijk, dat de kathedraal van Palermo, die, zooals men zich zal
herinneren, door Off a Mill gesticht werd, denzelfden aan wien wij S. Spirito te
danken hebben, oorspronkelijk ook een ‘Norman’-voorkomen had.
De reeds genoemde kathedraal van Cefalu is een vrij wel zuiver Noord-Europeesch
Romaansche kruis-kerk, met twee zware torens ter zijde van de façade (fig. 9). De
portiek, die zich tusschen deze torens bevindt schijnt eerst in de 15e eeuw aan de
rest te zijn toegevoegd.
(Slot volgt).
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FIG.

10. MOZAÏEKEN IN DE APSIS VAN DE KATHEDRAAL VAN CEFALU (OMSTR. 1148). (FOTO ALINARI).
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CABINET VAN ZWAKT- EN GOUDLAK, IN HET BEZIT VAN H.M. DE KONINGIN.

Japansch lakwerk,
door H.C. Buurman.
NOG te weinig wordt Japansch lakwerk in Europa gewaardeerd. Toch vraagt goed
Japansch lakwerk onze aandacht, omdat het op een hoogen trap staat als voortbrengsel
van nijverheid, en omdat het, broos meestal en delicaat in zijn satijn-glanzende huid,
eeuwen lang goed blijft. Er is lakwerk, dat de hedendaagsche Japansche industrie
maakt voor export, en er is lakwerk, dat de Japanner in eigen land houdt en waardeert
als gebruiksvoorwerp, voldoend aan smaak en eisch. In vroeger eeuwen en ook nu
nog wel worden lakwerken vervaardigd, die den toegewijden arbeid van jaren vragen
van een kunstenaar.
In het begin van de zeventiende eeuw, toen het onzen Oostinjevaarders eindelijk
gelukt was om nà de Portugeezen den weg te vinden naar Japan, werden de Hollanders
daar vriendelijk ontvangen. De Shogoens van de Tokoegawa-dynastie, die de
werkelijke macht in Japan hielden, regeerden naast den keizer, wien, als een
half-goddelijk wezen, slechts een schijn van macht was gelaten. De Shogoen Iyeyasoe
zorgde, dat de Hollanders gastvrij ontvangen werden in het Japansche rijk en bij de
uitwisseling van geschenken is ook menig kostbaar lakwerk gekomen naar Holland.
In de eeuwen, die volgden, waarin wij de eenige Europeesche natie waren, die een
handelspost in Japan mocht houden, droeg menig schip lakwerk naar ons Holland,
waar het in veel gevallen bewaard is gebleven in Musea of in de collecties van oude
families.
Veel beschaving en vele uitingen van beschaving zijn uit China naar Japan
gekomen, meestal door Korea. Zoo zou het niet behoeven te verwonderen, als het
Chineezen zijn geweest, die het eerst lakwerk maakten en de kunst later door Koreanen
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werd overgebracht naar Japan. Chineesche legenden spreken van het gebruik van
lakwerk in 2225 vóór Christus. Japansche legenden duiden aan, dat de kunst van het
lakken geheel van Japanschen oorsprong is en ontdekt werd in 392 vóór Christus.
Maar een verhaal uit het jaar 100 onzer jaartelling vertelt hoe onder de regeering van
Keizer Keiko een zekere Yamato Takeroenomikoto, aan het jagen zijnde in de
provincie Yamato, een tak afbrak van een kleinen boom en zag, dat het sap uit dien
boom op zijn hand een vlek maakte, prachtig zwart. Het sap droogde vlug en de jager
begreep, dat dit een goede dekking voor hout zou kunnen zijn. Blijkbaar was Yamato
Takeroenomikoto een rijk man, tenminste het verhaal vertelt, dat hij een van zijn
volgelingen opdroeg om proeven met dit wonderbare sap te nemen. Eerst werd houten
speelgoed er mee bestreken, later huishoudelijke gebruiksvoor-
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werpen en het bleek dat heet water geen schade aan het lak deed en het hout sterker
werd als men het sap er op aanbracht.
Japan, een land waar van oudsher ambtenarij in hoog aanzien staat, beloonde den
volgeling, Tokowa Soekoené genaamd, door hem te benoemen tot eerste Ambtenaar
van Lakwerken.
Eerst in 724, onder de regeering van Keizer Shomoe, werd in Japan zilver en goud
gebruikt om er de sierlijkheid van zwart lakwerk mee te verhoogen. Andere kleuren
dan zwart wist men toen nog niet te bereiden; het duurde tot het jaar 1333 voor rood
lak gebruikt werd. De Ambtenaar van Lakwerken nam in die kunstzinnige eeuwen
een eerste plaats in het rijk in. Pas in later tijden, toen de krijgshaftige Shogoens het
zwaard het belangrijkste stuk speelgoed achtten, raakte het gedaan met de macht van
den Ambtenaar van Lakwerken. De Diamyo's, de onafhankelijke leenheeren, waren
te vaak op het oorlogspad om in zoet gepeins de schoonheid van een kunstwerk van
lak te genieten. En de machtige soldatenstand, de Samoerai's, verheven tot een der
eerste standen van het rijk, leerde van jongs af aan alle kunst minachten. Soberheid,
gehardheid, waren de eigenschappen, die golden voor een krijgsman, voor den man,
die geloofde verre te zijn verheven boven alle zachtere gevoelens. Die werden
overgelaten aan de vrouwen, die in de eerste plaats hun man en heer in gedweeheid
moesten dienen en daarnaast dan wel mochten dwepen met kunst, muziek en zang,
lakwerk of wat al meer.
Na de twaalfde eeuw, toen de stad Kamakoera in aanzien steeg, omdat de Shogoens
er resideerden, trachtte men daar een lak-industrie te vestigen, door beroemde
lakwerkers uit Kyoto en Nara er heen te lokken, maar men kon Kyoto den roem niet
ontnemen. Bleef Nara tot den huidigen dag de plaats, waar nog fijn lakwerk komt
uit de handen van de kunstenaars, Kyoto hield van de eerste tijden tot nu toe den
naam en positie van voornaamste plaats voor de lak-industrie, en de pogingen van
de stad Kamakoera hadden weinig succes.
In de dertiende en in het begin van de veertiende eeuw legden monniken en priesters
zich op de kunst van het lakken toe en vooral het klooster van Negoro bracht
schitterende stukken voort. Om zijn rood-gelakte kommen werd het klooster geroemd
en nu nog heet die soort: Negorolakwerk.
Maar wat vooral nieuw leven in de lak-industrie bracht, was het ontstaan van de
thee-ceremonie. Die thee-ceremonie, nog in eere, maar nu feitelijk meer kunstmatig
in eere gehouden, is een soort van half-religieuze, half-ceremonieele studie om naar
overlevering en gewoonte op omslachtige wijze thee te schenken en te genieten.
Rijke mannen lieten in hun tuinen wel thee-huisjes bouwen, gelijk aan tempels van
thee-vereering, waar jonge meisjes als Vestaalsche maagden de thee bewaak-
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ten en, kwam de groote heer zijn thee genieten, met angstige nauwgezetheid de
honderden handelingen uitvoerden, die noodig zijn om de thee-ceremonie te
volbrengen. Daar zat de heer op zijn kussen, met of zonder gasten, alleen of tezamen
in vrome aandacht te volgen hoe naar ritus de houtskool in de hibachi, den vuurpot,
tot gloeien werd gebracht, het water opgezet, de thee bereid en gepresenteerd werd.
Eén handeling, niet volgens de voorschriften gedaan, zou het meisje in ongenade
brengen.
Die thee-ceremonie, die door het gansche Japansche rijk onder de Shogoens met
een haast ziekelijken ijver werd betracht, maakte dat geen voorwerp te kostbaar was
om glans bij te zetten aan dezen godsdienst van de thee. Vuurpotten en waterketels,
prachtige gewaden voor de thee-maagden, speciale thee-kakemono's, kwamen in
gebruik naast het meest kostelijke lakwerk om de thee in te bewaren, om de dikke
poeder-thee, bekend als de fijnste, in te roeren, of om uit te drinken. In de zeventiende
en begin achttiende eeuw maakten kunstenaars lakwerken van een sobere pracht en
fijnheid, van een kostelijke overdaad en grootschheid, dat we nu nog in stille vereering
naar die kunstwerken staren, als we ze in onze handen mogen vatten, maar dan
voorzichtig met een zachtzijden doekje, om het glanzende lak niet te schaden door
de ruwe huid van onze vingers.
Tafeltjes en doozen, schrijf lessenaars en kommen, schermen en sakékopjes, ja,
geheele huizen en tempels werden door kunstenaars gemaakt tot wonderen van
lakwerk. Wie de gelakte tempelvloeren, de van lak glanzende houten kolommen, die
de daken der tempels dragen, nu nog bestaand in Kyoto, Nara of Nikko, ziet, kan
moeilijk gelooven, dat die dekking, met een zachten metaal-glans schemerend, eeuwen
geleden reeds werd aangebracht. Maar nog verrassender zijn de kleine voorwerpen
van goudlak, de meest kostbare lakkunstwerken. Een klein medicijn- of reukdoosje,
goud gelakt, dat de Japansche dandy van vroeger eeuwen in zijn gordel droeg met
er aan hangend aan koordjes, een ivoren netzoeké, een gordelknoop - zoo'n stukje
grappige fantasie - is vaak waard om met een vergrootglas bekeken te worden. Of
beschouw alleen al den ondergrond van een decoratie in goud op een wierookdoos
aangebracht. Die ondergrond doet denken aan een zomerschen sterrenhemel, want
duizenden vonkjes zuiver goud, vierkante millimeters groot, vormen met het fond
van zwart lak een tintelende dwarreling.
Gelukkig dat de kunst van het lakken nog bloeit in Japan. Wel vreesde men soms
dat de moderne tijd deze teere kunst zou schaden, maar de Japanner en ook in
toenemende mate de vreemdeling, geniet nog van het mooie lakwerk. Het is alleen
maar jammer dat vreemdelingen meestal vragen naar goedkoop lakwerk, want goed
lakwerk kan niet goedkoop zijn. De vraag naar goedkoop lakwerk ontstaat omdat
voor den oninge-
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wijde alle lakwerk, goedkoop of duur, even mooi glimt. Het is wel zoo, dat men
eenigermate ingewijde moet zijn om lakwerk naar waarde te waardeeren.
Voor goed lakwerk is het noodig gezond, uitgewerkt cypressen-hout te gebruiken.
Kersenhout, ceder- of eschdoornhout komt daarna, terwijl hout van den pijnboom
wel de slechtste soort er voor is. Zijn de vormen van dun hout nauwkeurig gemaakt,
dan worden de aparte stukken gelijmd, doch nooit met spijkers aan elkaar gezet. Met
fijn schuurpapier wordt het gladde hout zoo lang bewerkt tot geen oneffenheidje
meer te zien of te voelen is en een satijn-zachte oppervlakte is verkregen. Daarna
komt een zeer belangrijke handeling, die het lakwerk zijn weerstand moet geven,
n.l. het overtrekken van het hout met zijde of linnen. Daartoe wordt het hout eerst
bestreken met een kleverige substantie van zwart vernis gemengd met een bepaald
soort klei. Op dien kleverigen ondergrond wordt angstig-voorzichtig de zijde of het
linnen plooiloos aangebracht, waarna de eerste lakbedekking wordt opgestreken. Is
die droog, dan wordt met de hand allerzorgvuldigst een soort van houtskoolpoeder
er over heen gewreven, tot men een spiegelend oppervlak verkrijgt. Dan wordt weer
gelakt, gedroogd, en weer gepolijst en zoo gaat het nog verscheidene malen door.
Wil men soliede stukjes goud, relief-figuren, enz. in de lakhuid brengen, dan gebeurt
dat nu. Het inlegsel wordt met lijm op zijn plaats gebracht en weer overlakt tot alle
ruwheid weg is. Daarna volgt het zeer zorgvuldig polijsten voor de laatste maal, dat
het lak glad maakt en het goud, het relief, naar voren brengt.
De voorbereidende werkzaamheden vragen geen kunstenaarshand, maar wel zijn
het kunstenaars, die de figuren en decoraties aanbrengen en die opwerken met rood,
zilver of goud-lak.
De decoraties teekent men eerst met een kleverige vloeistof op zijdepapier, drukt
dat papier voorzichtig tegen het lakwerk en haalt het er weer af. De omtrek van de
decoratie is nu in een kleverige lijn op het lak aanwezig. Over die kleverige lijn
strooit men een wit poeder om het ontwerp in een duidelijken omtrek te doen
uitkomen. De omtrekken worden vervolgens met gekleurd lak, met goud of zilver,
opgewerkt of ingevuld. Wil men b.v. een onderdeel van de decoratie doen uitkomen
in goud, dan wordt uiterst omzichtig eerst verschillende malen zacht lak er op
aangebracht, waarna men er poeder van zuiver goud op penseelt. Dat goudpoeder
hecht zich gemakkelijk aan het zachte lak. Niet alleen moet de man, die dit werk
verricht, een kunstenaar zijn om artistieke versiering te ontwerpen, maar voor de
uitvoering behoeft hij een vaste hand en een zuiver oog. Geen stofje goud, geen
streepje lak, mag buiten het ontwerp komen.
Bekijk eens rustig een goudlak doos, waarover b.v. een grappig gebogen
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DEKSEL VAN EEN SCHRIJFDOOS IN GOUDLAK MET RELIEF ORNAMENT.
(VERZ. R.W.P. DE VRIES JR.).
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MEDICIJNDOOSJE (INRO) IN GOUD-, GRIJS, ROOD EN GROEN LAK.

MEDICIJNDOOSJE (INRO) EVEN GEOPEND OM DE VERSCHILLENDE AFDEELINGEN TE LATEN ZIEN.
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SPIEGELDOOZEN IN GOUDLAK, INGELEGD MET PAARLEMOER.
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denneboom zijn takken spreidt. Tot ondergrond zijn er duizenden vonkjes dof goud
op zwart lak gebracht, zoodat een gulden schemer werd verkregen. De stam, wat
sprekender van goud, maar toch niet glimmend, heeft grillige bulten, heeft knoesten,
die wat uitsteken en scheuren, die diep wegzinken. Hier is schaduw, daar een
lichtglans, ginds zit weer een doode plek. Zie de takken, die leven en aan die takken
schijnen de dennenaalden te trillen. Een grond van mos en dennenaalden om-dekt
de knoestige wortels en hoopt zich op tegen den stam. Dat fijne werk wordt door de
kunstenaars gemaakt in ruime Japansche kamers, waar niets hun aandacht afleidt.
Maar de kostbare stukken mogen niet door stof bedorven worden en daarom worden
die afgewerkt in aparte vertrekken, die volgens het zeggen stof-vrij zijn. Sommige
firma's zijn ook daarmee niet gerustgesteld en laten de laatste bewerkingen volbrengen
midden op een rivier of een meer.
Is het wonder dat voor een kostelijk stuk, waar een kunstenaar twee of drie jaar
zorgvuldig aan arbeidde, soms tienduizend gulden en meer moet worden betaald?
Lak is een eigenaardige substantie. Ze blijft vochtig in een droge kamer en droogt
in een vochtige kamer. Daarom gebeurt het drogen in een vertrek, waarin stoom
ontwikkeld wordt.
Behalve nog hout wordt ook soms doek, metaal of porselein als vorm gebruikt.
Maar hout is het meest aangewende materiaal.
Wie in Europa een Japansch tafeltje, een theeblad, een vingerkommetje, een
saladebak van gelakt hout wil koopen, moet niet vragen, of er nog goedkooper is.
Want goedkoop lakwerk schilfert en breekt spoedig, heeft geen linnen of zijden
voering en is niet als het betere bestand tegen heet water. Goed lakwerk, ook het
eenvoudige zwarte, zonder decoratie, wordt niet anders gemaakt dan na zorgvuldigen
opbouw van den vorm, na overtrekken met zijde of linnen en na overlakken en
polijsten tot soms 25 maal toe. Maar goed lakwerk, mits niet mishandeld, heeft
bewezen eeuwen lang mooi te blijven.
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De bloemkransjes en de cactus van Floris Verster,
door A.M. Hammacher.
IN het jaar 1918 schildert Floris Verster - na twee aanloopen - een groot doek naar
zijn cactus. In datzelfde jaar schildert hij eerst de drie kleine schilderijtjes van de
bloemkransjes; het eerste in het voorjaar, de anderen later, als het zomer is.
Het is merkwaardig dit te weten, want deze werken kennende, zult ge ze toch niet
onmiddellijk met elkander verbinden. En juist ze te kennen en te weten in een
betrekkelijk kort tijdsdeel, na elkander geboren, openbaart de machtige, vaak heftige,
innerlijke beweging van dezen schilder, zich uitend niet dogmatisch, niet star in ééne
lijn, maar stootend naar vele zijden.
De kleine bloemstukjes zijn wonderen van een schilderen van lichtheid, van een
zeer diep-klinkend-kleuren, dat in zijn samenstel strakgesteld, gelukkig bewogen is.
Zoo sterk is de spanning in deze kleine oppervlakken, dat de indruk in al zijn juistheid,
in onze herinnering - waarvan Baudelaire zegt, dat ze niets anders is dan de Imaginatie,
de machtige, die terugroept in het heden het verleden - in onze herinnering een helder
beeld is, niet een ijle vaagheid.
De kleine bloemkransjes zijn zeer licht, maar licht is bij Verster niet luchtig, licht
is bij Verster: helderheid. Is al wat helder is niet on-zwaar? Is dit niet: g r a t i e ?
Maar wel zwaar is de spanning, de weg, om tot die helderheid te geraken, voor
den schilder, maar ook voor den beschouwer, die immers met zijn geest
re-produceeren moet, wil hij werkelijk be-schouwen.
Licht is bij Verster helderheid, en helderheid is in al wat gezuiverd en verklaard
is.
Over dit kleine oppervlak der kransjes ligt gespannen een wereld die helder en
ook stil is. Want het alleen-maar-heldere zou strak en ijl kunnen zijn, als een
spaarzaam geribd kristal. Maar deze doekjes zijn ijl niet, maar innig. En die innigheid
is van de stilte daarin.
Stil, dat wil zeggen, dat de vele kleine dingen op dit kleine oppervlak, ieder volledig
zijn, ieder een monumentje, wijl de schilder voor elk der kleine dingen, dier snel
verbloeide, vlinderige, vliezige bloemnietsjes, eene toegewijde aandacht, dat is een
ruime, on-haastige, stilte beschikbaar had. Daar is nooit volledigheid, nooit totaliteit
zonder stilte. Daar is nooit doordringende aandacht, zonder langzaamheid en zonder
stilte.
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Floris Verster is daardoor niet geheel de aller-individueelste toespitsing van
schilderijen-kunst, waarin het persoonlijk kenmerk ten top is gevoerd. Hij is dat wel
in zijn voluit hartstochtelijke werken. Daarin is geen stilte, geen langzaamheid, daarin
heerscht de rake felheid, de sublieme flits van het bliksemend oogenblik. Daar is in
Verster een altijd elkander bespelen van hartstocht en bezinning, dat zijn werk, naar
beide zijden, behoedt voor de ongemeenzaamheid der verijlde, eenzame belevingen.
***
Maar Floris Verster is door het bezit van deze aandachts-kracht voor
a f z o n d e r l i j k h e d e n , voor deelen van een nooit-verloren geheel, ook
onderscheiden en afgescheiden van de schilders der H a a g s c h e s c h o o l , die licht
schilderen, maar alleen van het l a n d s c h a p , die ruim waren, maar alleen buiten,
en die misten wat Verster grooter maakt, den r u i m e r e n vorm van liefde, die de
kleine dingen ziet in het groote licht, de kleine dingen in een onafgeleide
aandachtsstilte.
De Haagsche schilders waren door dit gemis noodwendig beperkt tot het
l a n d s c h a p . Het Stilleven was alleen in een enkel, eenzaamaf-zijdig, talent (Pieter
Meiners, 1857-1903).
Floris Verster gaat met dezen zoo ruimeren vorm van liefde - de verheldering,
verklaarde-zienswijze van kleine dingen is alleen mogelijk onder een innerlijk groot
licht - staan n a a s t de Franschen. De Hagenaars staan veelal beneden de Fransche
generatie van 1830.
Frankrijk bezat in de vorige eeuw, in een tijd toen bij ons alleen het l a n d s c h a p
der Hagenaars mogelijk was, een diep s t i l -leven schilder: Henri Fantin-Latour
(1836-1904).
Floris Verster is ons gemis, onze beperking, komen vergoeden, op eene wijze, die
bij tijden niet n a a s t , maar o v e r Fantin-Latour gaat.
***
Keeren wij terug naar de bloem-kransjes. Vonden wij niet de kleine dingen in een
groot licht? Vandaar de indruk van volheid, van v e r v u l d h e i d dezer kleine doekjes.
Daar zijn de fijne vormen, - hij is nooit belust alleen-op-het-licht -, de wonderlijke
bloemhartjes, de vaste ovaal van een bord, de diepsprekende kleuren, schakeeringen
van grijzen, die zoo open en wijd zijn, als slechts de luchten bij de zee, in de grijze
zon-doortrokken dagen. Hij geeft in het S t i l l e v e n vaak de wijdheid en de openheid
van l a n d s c h a p p e n . Ik zag dat tot nu toe alleen bij Verster.
Deze vervuldheid van dit zuivere schouwen geeft ten slotte niet de
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uiterlijkheid van deze kleine dingen, maar de innerlijkheid van het leven in de wereld,
weerspiegelt gansch de wijde, wonderlijke, duizendvoudige wereld waarin wij leven,
bewogen en zelf-bewegende....
Het Stilleven van Verster gaat den kamer-toon te boven, staat gebouwd van een
geest uit, van een levens-houding uit, die het dikwijls zoo kamerachtige Stilleven
voert buiten de grenzen der huiselijke en nationale eigenaardigheden.
***
Menig keer stond ik voor de bloemkransjes en menig vriend lachte, wijl hij luchtig,
maar niet helder en niet stil, dacht over de kleine dingen, waarvan de mannen zeggen,
dat ze goed voor de vrouwen zijn.
Menigeen is geboeid door de schoonheid, die ze alleen maar liefelijk achten en ze
glimlachen, dat een ander daarin te staren staat naar een vervuld-heid, naar een wereld
met uitzicht. En nu opnieuw, nu het weer maanden geleden is, dat ik ze zag, weer is
die klare on-zware vastheid van een vol beeld, als een adem van blijheid in mijn
leven, over zoo duizendvoudige schoonheid dezer aarde.
***
Wij komen nu tot den Cactus. Sluit de oogen en zie in het herinneringsbeeld de
werken van 1918, den cactus nà de kransjes. Dàt in den mensch, wat drijft tot scheppen
of dorstig volgen van andrer scheppen, zal zeggen, wat het scheppings-rythme
beteekent; wat het beduiden moet in een leven, dit dicht-bij-elkander geven van
noodwendig gescheiden, want ieder op zich-zelf voldragen scheppingen, de lichtheid
eerst en dan de donkerte van dezen cactus.
Daar is in dit doek niets meer van de lichtheid, niets meer van het kleine oppervlak,
van de kleine dingen.
Daar is onzware donkerte, want zooals het lichte niet luchtig maar helder was, zoo
is dit donkere niet duister, dit ontzaglijke niet zwaar, maar tenslotte evenzeer helder,
volstrekt en onmiddellijk, als de lichtheid.
Zoo, in de ondergrondsche diepte van ons binnenleven zijn deze uitwendig
verscheiden scheppingen verbonden. Zoo verschijnen licht en donker als betrekkelijke
waarden (niet alle schilders en critici geven dat toe) ten opzichte van de openbaringen
eener binnen-wereld.
Zoo is het, dat wij dikwijls tegengestelde beelden gebruiken voor een en hetzelfde
oordeel over dingen, welke we het hoogste schatten.
‘Wat is het peilloos diep; hoog en ijl ten top gestegen’.
Verster sprak van de diepte van het inwendige geheim van het leven, in en met de
donkerte van dezen cactus; met de blanke gratie der kleine lichte bloemen.
***
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Deze ook weerspiegelt een volheid, gansch een wereld van angsten en huiveringen
om dingen, die eens in ons leven ontzaglijk verschenen en verbijsterd aanschouwd
werden in de huivering der wonderlijke ondoorgrondelijkheid.
In vele levens is een tijd, breekt een oogenblik open, waarin de dingen vooral als
een mysterie, als ondoorgrondelijke geheimen verschijnen De eenvoudigste,
gewoonste dingen van alle dag verliezen hun gewoonheid; hun nuttigheids-grond,
waardoor ze in den regel aanvaard en begrepen worden, wordt verdrongen. Daar is
een tijd, dat dit gebeuren beklemmingen geeft, gevoelens van bedreigd-zijn,
bezeten-zijn door machten, ongekend en gevreesd in hunne sterkte, sterker dan de
eigen krachten.
Wankel en brekelijk wordt de zekerheid van het bewustzijn, als de ondergrondsche
stroomen van het onbekende deel van het Zelf stuwen naar de oppervlakte.
Daar is een tijd dat dit gevoel de vreemdheid van den dood doet aanschouwen....
Met deze ontzaglijkheid van het vreemde leven, dat het eigen bewuste leven dreigt
te breken, met deze sensueele vergrooting, onder de huiveringen waarin het
Levensgeheim altijd zijn macht in ons ontwaaiert, als wind van reusachtige
vleermuizen in wijd avond-duister, is voor den schilder de zonderlinge plant, verrezen,
gegroeid in zijn leven met onafwendbare kracht.
Jaren van samenleven zijn daaraan voorafgegaan, jaren van ongeweten
voorbereiding, van communie, die zich niet uitsprak, maar juist in dat zwijgen de
stilte bindender en ontzaglijker maakte, de spanning aanzette, tot op den vreeslijken
dag dat dit alles breken moest en vernietigd worden, in de dierlijk-goddelijke daad
van Vernieling, in de daad, die een Geboorte is....
***
Gij moet niet dwaas zijn nu en staande voor dit schilderij, daarin willen lezen, gaan
voelen, al wat hierover mijne woorden als bevindingen poogden aan te duiden.
Het is met zien van schilderkunst, met aanschouwen, zóó, dat het evenmin als het
scheppen zelve, niet een willen is, maar een moeten, een gedreven en bespeeld
worden, dat zich niet laat regelen, noch naar aard bepalen door anderen.
Ge moet alleen maar rustig en overgegeven op u laten inwerken de machtige
donkere vertikale zuil, met zijn vreemde groen- en blauwschemerige flonkers, die
op zichzelf een schilderlijke wemeling, een sterke vaart zijn, vervoerend van pracht.
Als het u raakt zal het eens - wie weet in-tijd-en-ruimte waar en waarom? - in u
opdoemen, met stelligheid die zacht verbazen zal, en
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in dat oogenblik zult ge, misschien, iets van uw eigen leven begrijpendherkennen.
Achter dit werk zijn verbanden met de dingen waarover ik u sprak. Maar het
zichtbare zal het onzichtbare niet verluiden, aleer in uw eigen zelf een instrument
bespeelbaar is gemaakt.
***
De schilderkunst heeft eenige werken, die uit de gewone orde treden der werken,
zeldzame dingen, die voor enkelen zijn, te eenzaam om ooit voor velen gemeenzaam
te zijn.
Zoo treden meteoren buiten den vasten stoet der sterren. Maar enkelen, die toevallig
opzien, en een klein aantal anderen, die altijd uitzien in verwachting, ondergaan den
toover der schijnbare onregelmatigheid, die de oogen aandoet met groote
wonderlijkheid.
De zeldzame oogenblikken waarin de Cactus van Floris Verster mij aandeed met
het donkere en toch verklaarde gevoel, dat ik u poogde aan te duiden, geven mij de
zekerheid, dat dit werk in de eenvoudige grootheid van een b e p e r k t g e g e v e n ,
buiten de orde treedt van de andere werken van Verster.
Zoo scheen over de andere uitingen heen, op grootscher en ruimer wijze, doch
naar den geest verwant, dat fragment van een ander eenzaam schilderij van prachtig
Donkere levensbevreemding: de les van Dr. Deijman.
Daar is een tijd, dat dit gevoel in Donkere Schoonheid de vreemdheid van den
dood doet schouwen.
Daar komt uit deze werken: de stille verwondering van het Leven over allen Dood.

Aanteekening.
Van het voorjaar tot in den zomer van 1918 komen achtereenvolgens: de drie
bloemkransjes. Daar tusschen door nog: een schets van tulpen, aäronskeiken en een
in zwaren grijzen toon geschilderd vaasje met maandroosjes.
Na de kransjes: het portret van den zoon van den heer S., voornaam, donker en
met een princelijk, nooit-gezien diep rood.
Dan, ineens, de cactussen, een zwakkere dan die hiervoren besproken, het eerst.
De herfst brengt dan nog een drietal chrysanthen-doekjes en een schets van
Baardmannetjes.
De groote levensaccenten omspeeld door stiller kabbeling.
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Bezonnen liedjes
door P.C. Boutens
I
Spiegelbeeld
Toef niet te lang van komen:
De daagraad van een wreed gevaar
Houdt de' einder ingenomen
Met dreiging onberekenbaar...
Op avondstrakke luchten
Over uw schouder heen ik zag
Verzichtbren en vervluchten,
Een balling tusschen nacht en dag,
In schimmig onvermogen
Als in een bedelmom verheeld,
Van uw verheerlijkte oogen
Het schrikvervaagde spiegelbeeld...
Eerst schuchter en bevangen
Herrees het voor mijn eenzaamheid,
Als dagverstomd verlangen
Dat met den avond zich belijdt.
Voorschaduwd door de dagen,
Betrok het dan al vroegre wacht,
Liet zich niet meer verjagen
Door 't sterreduizlen van den nacht.
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Nu als een maan in wassen
Wint het zijn eigen vaste baan,
In immer nieuw verrassen
Van voller glorie opgegaan.
Het volgt niet meer gevanklijk
Achter uw bleeke heugenis;
Volgroeid, en onafhanklijk
Van alle ding dat was en is,
Schoonheid uit schoon geboren,
Zichzelven oorsprongloos en vrij,
Aleeniglijk verkoren
Tot onbetwiste heerschappij,
Volgt het, door niets belezen,
Zijn eigen godgelijk bestel,
En leidt zijn lichte wezen,
En drijft zijn onbevangen spel,
En dooft de wereld duister,
En delgt al schoonheid om zich uit,
En vangt in luchtgen kluister
Zich hart en ziel tot zaalgen buit...
O kom, keer niet te spade!
Handhaaf uw voorrang, opdat weet
Mijn hart bij wiens genade
Het onderga in lust of leed.
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II
Gedroomd ontwaken
In ondiep water, in het grauwe dagen,
Ontwaakt de ziel, een afgedreven boot,
Die stuurloos aan den diepen droom ontdragen
Den bodem der bewustheid stoot.
Het oog schouwt hulpeloos den leêgen schouder
Waar straks uw oog in liefde lag gebed.
En ergens rilt het leven schaamler, kouder
Dan leven uit den dood gered.
't Vertrouwen van de halfgereefde zeilen
Druilt als vermachtloosd denken langs den mast.
Wie gaat de mogelijke geulen peilen?
Wie licht den waardeloozen last?
En telkens stokt het hart zich te verbeelden
Nooit meer vervulbare barmhartigheid,
Teêrste afscheidszorg waarmeê uw hand 't bedeelde,
Verslapen dood die pijnloos scheidt.
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III
Perelaar
De bloesemwitte perelaar
Laait uit de dunne schemering
In vlammende verheerlijking,
Geen boom in bloei meer, maar
Een naakte stofontstegen huik
Omhuifd en overstraald
Met vuren sneeuw ontdaald
Aan blankbestervende avondwolk Herkent ge uzelf weêrspiegeld, ziel,
Die staat in aardsch geluk ontdaan,
Uw bloed in bloesem opgegaan
Tot dauw die uit den hemel viel?
Nog aardewortlend aardevrij,
O glimlach lach- en tranenblind,
Die liefdes wegen open wint
Aan leven en aan dood voorbij...
Stil, achter dooven spiegelbrand
Vangt ijmker nacht den dagverloren zwerm
Der sterrebijen aan den hemelberm
In de gekorfde schaduw van zijn hand.
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IV

Oogen
De schemer die gestadig
Over mijn oogen dicht,
Breekt als een wolk weldadig
In dauw van aldoorvloeiend licht.
Of door de strakke weiden
Van zonneblinde lucht
De blonde bloei zou breiden
Van dagverloren sterrenvlucht,
Zoo uit zijn luwe dekking
Mijn oog verhelderd ziet
In lentelijke ontwekking
De diepe tuinen van 't verschiet...
O horizon van oogen,
Op Gods onpeilbaarheid
In ommegaande bogen
Uitzicht ondeelbaar saamgereid
Uit watereêlste steenen,
Elk in zijn zuivre kleur,
In lachen en in weenen
Tot vensteren doorschenen
Op alle goddelijk gebeur...
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De heemlen schijnen binnen
In 't schaduwbloede hart,
Der ziele vleuglen zinnen
In onbegrensd beminnen
Gaan op in lichtste vreugd en smart...
Niets kan van u ontluistren
Mijn overvloed en nood,
O oogen niet te duistren
Door 't leven en niet door den dood!
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V

Hart en land
Mijn hart wou nergens tieren
En nergens vond het vreê
Dan tusschen uw rivieren
Nabij uw groote zee,
Mijns harten eigen groene land
Dat voor mij dood en leven bant.
De wind zong door de boomen
Tot in mijn stille huis
De stemmen uwer stroomen,
Uw volle zeegeruisch:
Daar brak mijn hart in zangen uit,
Daar werd de stem van 't bloed geluid.
Wel hebt gij mij gegeven
Al wat ik andren bood.
Ik zong van dood en leven,
Van liefdes rijken nood:
Des harten teederste ademhaal,
Hij werd verstaanbaar in uw taal.
Al dieper zoeter wonder
Fluistert uw stem mij voor...
Laat mij niet sterven zonder
Uw levenwekkend koor!
De wind die in uw loover luwt,
Is 't afscheid dat mijn hart niet schuwt.
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VI

Leed en geluk
Leed is het kleed
Dat ziel niet aflegt vóor zij het versleet,
Een kleed met 't slapengaan niet uit te trekken.
En al uw warmgevoerde pracht
Van heerlijkheid haar toegedacht
Reikt niet het te overschaadwen of te dekken...
Toch, nachtegaal, zing voort!
Geluk is 't éene woord
Dat haar slaapwandlend hart vermag te raken...
Daar waakt het tot nieuw leven op:
Als roos die berst uit rozeknop,
Zwelt het al vreemde windselen te slaken...
Geduld, geduld, geduld...!
In schoonheid nieuwvervuld,
Niet anders mag zij u behooren...
Reeds schift de volle schaduwkring:
Geleidelijk uit haar verduistering
Treedt weêr de gave maan tevoren.
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Lectuur*
door D.Th. Jaarsma.
HET is even na de lunch, en de middagstilte waar ik zoo van houd, en die ik als een
kostelijk goed gedurende tenminste één uur van den dag ijverzuchtig bewaak - de
verinniging van de middagstilte is over ons huis gekomen. De kinderen zijn, ik weet
niet waar. Ze maken echter geen gerucht, en dit doet mij vrede hebben met hunne
oogenblikkelijke ambities. Mijne vrouw is ingesluimerd op den divan. En terwijl ik
ietwat apathisch mijne sigaar rook, vind ik niets te doen dan wat te mijmeren - en
mijmerend naar haar te kijken. Mijne krant ligt naast mij, doch interesseert mij niet.
Ik heb daar juist overwogen, dat ik eigenlijk te veel lees. De moderne mensch éét
dagbladen. En de atmospheer waarin hij leeft....
Ik glimlach. Het is zoo genoeglijk, na den maaltijd wat diepzinnig te bespiegelen,
en in de behaaglijke stemming van het daareven gevoederde dier allerlei
belangwekkende geestelijke ontdekkingen te doen. Toch ga ik voortaan minder lezen,
heel vast neem ik mij dat voor. Ik ga doen als mijne vrouw, die practischer
belangstellingen heeft. De kinderen; de keuken; de tafel; de kelder. Het kon wel eens
juist zoo dom van haar niet wezen, slechts dan een boek te nemen of eene krant,
wanneer ze verlangt te slapen, en een moment ontheven te zijn van hare saamgestelde
taken. O ik weet wel, zij is zich dat niet bewust, het is echter nochtans waar, zeer
wel heb ik dat opgemerkt. Ze gaat slechts lezen, den laatsten tijd, wanneer ze wil
insluimeren.
Ze slaapt. En de eerste roman expérimental der Europeesche letterkunde, Wilhelm
Meister's Lehrjahre, houdt ze nog opengeslagen in hare hand. Voorzichtig teen ik
nader. Even kijken. ‘Ich bitte Sie, fiel Wilhelm ein, lesen Sie nur von diesen
wunderlichen Worten nichts mehr. Diese Phrasen haben mich schon verwirrt genug
gemacht.’ Dáárbij ging ze onder zeil. Even peins ik, en staar. Dan, bij eene gedachte,
komt mij opnieuw een glimlach. Zou het mogelijk ook voor mij, die maar hardnekkig
tracht mij geestelijk wakker te houden aan allerlei literatuur, niet geraden zijn te doen
als zij, en wat slaap en wat vergetelheid te zoeken bij lectuur?
Maar ik weet immers wel, dat het in haar toestand ligt. Van den dokter weet ik dat
toch. En hoe het daarmee samenhangt. Zoodra ze een boek neemt, en zich tot lezen
zet.... Zie je! en het hindert haar. Het hindert haar geducht. Ze wil toch anders. Ze
wil even dwaas zijn als ik, en probeeren

*

Fragment uit te verschijnen werk Het gelukkig Jaar.
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wakker te blijven door literatuur. Met Emile Verhaeren is zij van 't noodlottig inzicht,
dat ‘il ne reste rien que l'art sur cette terre’, en zoekt zich te verzadigen aan het
schoone als aan het waarlijk levenwekkende.... En zulks, terwijl ze volstrekt niet
tobben mag, en veel rusten en veel slapen moet!
Moet? Peinzend, lang, kijk ik naar haar. O, het is wel zeker, dat rust en slaap haar
zullen goed doen. En dat al die problemen uit boeken en kranten.... Hm. De moeite
niet waard immers bij de grooter taak, die de moederwordende vrouw volbrengt. Ja,
terwijl ik haar zoo rustig beschouw, voel ik mij zelfs geneigd te zeggen, dat alle
stoere en heldhaftige werkers, die met hunne belangwekkende ideeën over wereld
en leven onze boeken en kranten vullen, - dat al dezer beteekenis voor het werkelijk
Leven geen hand water heeft bij die van eene vrouw, die een kind ter wereld brengt.
En zóó duidelijk wordt mij dat in dit rustig oogenblik, dat ik mij zeer verwonder, het
niet reeds eerder te hebben beseft. Zoek eene ster niet te ver. Zongen wij het niet blij
in onze blijde jeugd? En hebben wij het later niet te vaak vergeten? Wij zijn van deze
aarde. En geen verder strekkend doel heeft ons simpele aardsche leven, dan de
instandhouding van het menschelijk geslacht. En zoo is de zorg voor eene goede
bloedvorming, voor eene voorbeeldige spijsvertering van zóó groot belang, dat al
het schijnbaar verder reikende....
En daar opeens, voel ik mij zeer verheugd worden - want het valt mij nu bijzonder
op, hoe goed mijne vrouw er uitziet. Gezond. Bepaald gezond ziet zij er uit. En een
gevoel van teedere bewogenheid, nu ik mij dit opeens bewust word, bolt in mij op,
eene zachtdoorschrijnde aandoening van blijde ontroering. O zeker - van natuurswege
is kinderen voortbrengen de bestemming der vrouw - maar beseffen wij wel
voldoende, dat elke geboorte het offer van haar leven vragen kan? Wat volbrengen
wij, mannen, waarbij ons leven op het spel stond? Moeder worden - hoe innig nabij
is het aan het wezen van het leven! Een diepe schroom voel ik over mij komen, nu
ik het goed bedenk, eene beklemming over mijn hart, of ik voor iets onverwacht mij
overkomends stilsta. Met gansch andere oogen zie ik plotseling naar mijne vrouw,
en ik hoor mij zeggen lang-vergetens:
Gelooft gij, er ware
Schooner dan dit?
Dan het donker van heure haren
En harer handen wit?

Hare trekken, terwijl zij sluimert, liggen onweerhouden voor mij open. En lezend in
dien Gulden Boeck besef ik opeens dat, zoo ik van het beetje geluk, hetwelk de
mensch deelachtig worden kan, mijn bescheiden aandeel
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toch wel gekregen heb; en zoo ik mij wat leerde thuis vinden onder de menschen en
wat vrede vond in dit leven - - dat dit alles rechtstreeks komt van haar, die daar
sluimert op den divan. En even beroer ik, vederlicht, hare afhangende hand. Waar
zij niet is, daar is het niet.
Hm. Zelfverteedering? Mannelijk treed ik aan het raam, en fluit zacht een heel
oud wijsje. Het is buiten niet gezellig. Het regent. Sinds veertien dagen regent het,
en blijft het leven van ons kleine troep je binnen de muren van onze woning toegedekt.
Sentimenteel-tevreden besef ik het, en bepeins de blijmoedigheden van het
zonnetje-van-binnen, terwijl ik neurie:
Zoo goed komt mij niets voor,
Zoo begeerlijk kan niets zijn,
Als de vreugde in mijn hart gewekt door
Het aanwezen van de liefste mijn.
Ik overzie mijne dagen alle
En vind mij gestegen, hoog,
Geen droppel van 't geluk is m'ontvallen
Uit de schaal die overwoog.
En ik weet, dat, moest ik haar derven....

Kom, kom. Zóóver zijn we niet. Vooreerst komt nu een blijspel: de geboorte van
nieuw leven. Tjonge!
En ik wend mij om, en kijk naar haar. Toen ze tien jaar geleden mij mijn jawoord
vroeg....
Ja. Mooie tijd was dat. Zoo blij en zorgeloos. Ik weet er nog het minste van vergeet men dat ooit? En toch is het alweer tien jaar geleden, en dit wordt nu ons
derde kind.
In mijne keel klokt het opeens, en dat is als lachen-in-reflex. Ik zou graag veel
kinderen hebben. Zeven wel, of acht. Of twaalf.
Twaalf? Zou ik werkelijk? Ik voel, naar mijne vrouw kijkend, eene groote
verinniging over mij komen. Dan lach ik - te luid bijna. Twaalf! Hoe dwaas! Ik moest
toch weer veel gaan lezen om verstandig te worden. Zal ik weer Wagner's Brieven
aan Mathilde nemen? Ik las daar veel in, deze laatste dagen - - want is het dat niet
eigenlijk: doorheen de saamgesteldheid van onze bestrevingen te komen tot rust en
tot klaarheid omtrent ons zelf? Ik sta bij mijne vrouw en zie op haar neer, terwijl ze
slaapt. O ja - waar zij niet is, daar is het niet. ‘Wie sehr ich von dir abhänge, du
Geliebte’, las ik gisteren bij Wagner. En nadat Mathilde hem terugwees op zichzelf,
en hem aan de schoone vertroostingen herinnerde van zijn scheppend werk: ‘Mein
wahrer Ernst ist nicht dabei! Glaube mir, dasz nur du meine Ernst bist.’ En ik herinner
mij Goethe aan Frau von Stein, Lenau aan Sophie, Herwegh aan zijne bruid....
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Wacht! ik ga het halen en zet mij bij haar neer, ik wil het herlezen. Voorzichtig,
geruischloos, ga ik de deur uit, om de boeken te halen van mijne kamer boven.
Maar in de gang.... ik voel het! Onmiddellijk! Het zacht me-omvangen van de
huisstilte! Het rustend huis in zwijgen over mij! Stilstaan, en luisteren, even, naar
dit innig spreken; en verzuchten, diep, van vrede, en van heerlijk welbevinden. O,
ik blijf er over waken, één enkel uur van elken dag, opdat wellicht uit deze stilte....
Ik denk aan de kinderen. En aan hoeveel edels, ver van 't lawaai der wereld, aan de
stilte ontsprongen is. Zou men niet van Montessori kunnen houden, omdat zij er de
kinderen naar doet luisteren? Begeef u daar, waar het zwijgen is!
Op de trap vind ik Boef, onze zesjarige eerstgeborene. Natuurlijk is dit een pseudo,
en staat hij ingeschreven onder namen, die aan geen enkelen ambtenaar des
burgerlijken stands ooit eene aanmerking ontlokten - - wij noemen hem echter zoo,
wijl deze naam zich met zijn wezen dekt: de ingewikkelde verklaring daarvan ligt
in zijn woelig jongst verleden. Het is echter beter daarover te zwijgen.
Ik vind hem verdiept in een zijner uitzonderlijke ambities; en, als gewoonlijk
daarbij, hij ziet hoogrood. Hij frutselt aan een of ander vehikel, kapot, ontwricht,
geschonden - een kreupel onooglijk ding. Ik begrijp natuurlijk dadelijk, dat het een
motorwagen van de electrische tram is. Sinds eenige dagen is dat onze uitsluitende
belangstelling. De vorige week namelijk is de tram, hier buiten waar wij wonen,
gemetamorphoseerd in eene wezenlijk electrische - een ongehoord feit, waarover
wij grootelijks verbluft geweest zijn. Het is een geweldige vooruitgang, want tot dan
was ze maar eene ordinaire benzinetram. En benzine-trams, ze mogen zekere
huiselijke aantrekkelijkheden lang en degelijk bewaard hebben - ze zijn een
schandelijke ouwerwetschheid in een tijd, dat je in elke moderne speelgoedwinkel
nog maar alleen electrische trams koopen kunt. Ook herinneren wij ons maar al te
goed, hoe ten spijt van de luisterrijke namen harer motorwagens, het verdwenen
vervoermiddel luisterrijk stonk. Wij zijn dan ook, te haren opzichte, zonder éénige
piëteit, en spreken nog slechts van haar op een toon van gerechtvaardigde minachting.
Zoodat.... wij zijn gemoderniseerd! En, zooals altijd - de aanraking met het nieuwe
heeft Boef geïmponeerd, en zijne immer reeë phantasie oogenblikkelijk mobiel
gemaakt. Even - een paar dagen - was hij er stil van; keek met felle oogen het zaakje
af; had mij den derden dag zoo ver gebracht, dat wij gezamenlijk een toer met het
Wonderding ondernamen.... daarna richtte 't zich in hem naar binnen. Sindsdien
wordt al wat wielen heeft, in of bij ons huis; vaak ook wat minder enthousiaste
ouderen bij het onverplaatsbaar gemeubelte plegen in te deelen, op de
onwaarschijnlijkste momenten electrisch voortbewogen. Den ganschen
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dag is hij bezig met wagens en in remises, met electrische remmen en electrische
bellen, en het regent waarschuwingen voor ons, ouderen, die, wijl daarmee volstrekt
onbekend, de gevaren van het nieuwe absoluut niet blijken te beseffen. Wanneer ik
wil gaan zitten, waarschuwt mij een luide schreeuw ergens uit den hoek der kamer,
dat zoo juist mijn stoel in het electrisch net werd ingeschakeld. Ik mag de trapleuning
niet beroeren, want er gaat sinds van ochtend een stroom van één millioen volt door.
En ik ben zonder omwegen een uil, zoo ik niet nu en dan veins, bij de aanraking van
eenig voorwerp, plotseling een schok te ondervinden, die mij vooreerst buiten gevecht
stelt. Het is hoogspanning en levensgevaarlijk wat de klok slaat. Ons gansche huis,
ons heele leven is electrisch geworden en ‘geweldig’, en ik durf nog slechts
bedachtzaam en voorzichtig verder leven, vol behoedzaam ontzag voor het
geheimzinnig ‘geweldige’ des nieuwen bestaans. Handeling en daad, heeft Goethe
eens geschreven, zijn slechts dan van beteekenis, wanneer wij ze onszelf en anderen
voorschrijven - en ik sta waarlijk verbaasd hoe mijn kleine man zoo voortreffelijk
deze wijsheid uit ‘Problem und Erwiederung’ weet toe te passen.
Op veel geheimzinnigs en geweldigs ook nu weer voorbereid, klim ik omzichtig
de trap op, maar ik begrijp onmiddellijk, nu ik wat naderkom, dat er ergens iets
hapert. Ik kan namelijk opeens zoo maar gerust doen, zooals ik lust heb te doen: ik
hoor geen enkele vermaning. Toch, dit staat voor mij vast, het houten ding dat hij
onder handen heeft is een motorwagen van de electrische. Doch hij staart er overheen,
ver weg en peinzend. Houdt hem toch iets anders bezig? Als ik mijn jongen zóó zie,
denk ik aan de woorden van Meister Eckehart: ‘De ziel gaat in zichzelf.’ Wat mag
er de oorzaak van wezen? Als een jongen van zes jaar een electrische motorwagen
verlaat voor Meister Eckehart, dan is er iets niet in den haak. Rem kapot wellicht?
Ondeugdelijke isolatie?
Maar daar opeens ontwaart hij mij, en glimlacht, en zegt monter:
- Vader! Hóór es!
Aha! Hij heeft mij dus iets van gewicht toe te vertrouwen - zijn enthousiaste stem
verraadt het. Maar hij kondigt dit voornemen te nadrukkelijk aan in deze ongebroken
stilte.
- Sst! zeg ik dus. Moeder slaapt!
- Kom dan bij me zitten, Pieps! fluistert hij.
Hoort gij dat? Pieps! In dezen naam moet ik berusten. Er is eens iemand gekomen,
een héél oude oud-oom van mijne vrouw, die veel met mijn jongen gesproken heeft
- over mij; en die mij papa noemde. Papa! denk eens aan. Dat is de oorzaak van alles.
Boef heeft er dagen lang pret om gehad. Je hebt toch zeker geen papa - je hebt immers
een vader? Maar het ongeluk wou, dat ik hem gelijk gaf, en grappig doen wou, en
van pipa sprak. Dät was een vondst! Binnen een kwartier had hij het tot
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Pieps verbasterd. En nu is het misschien wel gek, en het is erg jammer voor den héél
ouden oud-oom - maar ik heb óók mijn zwakke plekken, en hoor hem achteraf toch
wel graag dat zelfgevonden woord zeggen. Het zal hem ervoor behoeden, een individu
te worden met een uitheemschen papa: wij zijn Hollanders, wat drommel!
Ik fluister dus:
- Accoord.
En zet me naast hem op de trap, en vraag quasi-nieuwsgierig:
- Wel?
En zonder haperen begint hij:
War die erste Frau 'ne Pleite
Nimm' 'ne Zweite, nimm' 'ne Zweite...

Tja. Daar zit ik. Van terzij kijk ik onbemerkt den zondaar aan, en ik kan het niet
helpen - ik voel mijns ondanks een lachkriebel als ik zijn volkomen ernstig gezichtje
zie. Het is duidelijk, dat hij geen jota snapt van hetgeen hij daar opdreunt, en het
spreekt evenzeer vanzelf, dat ik er niet aan denk mij te verbazen. Te goed weet ik,
dat je van dezen leeftijd het onwaarschijnlijkste steeds verwachten kunt. En overigens
- mensch, al waren je zonden rood als scharlaken, ze zullen witter worden dan de
witste sneeuw. Zoolang dàt geschreven staat, zullen wij clement zijn, wanneer een
kleine jongen....
Ik kijk hem dus van terzijde aan. Even, vluchtig, blikt hij naar mij op - vermoedelijk
om als verstandig zondaar van de voorloopige uitwerking van zijn vergrijp zich op
de hoogte te stellen. Doch ik houd mij gedekt; over mijn gezicht trekt de effen plooi,
die ik voor zulke gelegenheden heb aangeschaft.
- Welnu? dring ik aan, ziende dat hij even aarzelt.
Hij krijgt een kleur, en zwijgt verlegen, Doch zich handig uit de even moeilijk
geworden situatie reddend zegt hij boos opeens:
- Néé!.... Je mag niks zeggen!
Ik knik. Ik zal zwijgen. Ik begrijp het natuurlijk wel. Als een geheel, gaaf en
compleet, ligt wat hij voor mij reciteeren wil, in zijn bewustzijn. Stoor ik hem, dan
is hij eruit, en kan het niet meer. Ik glimlach daar even om, blij, maar verstolen. Want
dit feit stemt mij hoopvol, en bij voorbaat verzoeningsgezind. Hij zal wel een flinke
kerel worden, die zich niet met kruimelzonden ophoudt. Gave, compleete zonden
zal hij bedrijven.
- Begin nog eens van voren aan, zeg ik bemiddelend.
En gretig begint hij opnieuw:
War die erste Frau 'ne Pleite,
Nimm' 'ne Zweite, nimm' 'ne Zweite.
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Bricht die zweite dir die Treue,
Nimm' ‘ne neue, nimm’ 'ne neue.
Kannst du Nummer drei nicht leiden,
Lasz dich scheiden, lasz dich scheiden.
Heirat', heirat', noch und noch,
Einmal kommt die Richtige doch.

Prompt. Hij zucht ervan. En klaarblijkelijk heeft het hem danig opgelucht.
Zegevierend, met schitterende oogen van ware voldoening kijkt hij mij aan. Maar in
mij ontwaakt de verantwoordelijke huisvader. Een lastig phenomeen, ik weet het.
En die mij altijd bij mijn nobelste voornemens in den weg treedt, en mijn beste
eerlijkste plannen bederft. En het gekke is, dat ik dat altijd veel te laat in de gaten
krijg. Hij vindt maar altijd, die pater familias, dat je.... ahem!.... tegen de afdwalingen
van zondige jeugd behoort op te treden. En een tikje streng doet hij mij dan nu ook
weer zeggen:
- Hoe kom je daaraan? Weet je wel wat je zegt?
- Van Irma! roept hij verheugd.
En ik hoor een accent in zijne stem, of hij heel zeker van eene groote overwinning
is.
Ja, ja. Wie goed doet, goed ontmoet. Uit menschlievendheid neem je het ondervoede
Duitsche meisje Irma een tijdlang in je huis, en tot dank onderricht ze je kinderen in
de beginselen van de moderne lyriek harer Berlijnsche kranten. Er verschijnen te
veel kranten. En ik ga eene studie schrijven over het gevaar van de Duitsche Irma's
voor het Hollandsch Binnenhuis. Maar allereerst wil ik nu met mijn jongen praten als vader; als goed vader. Boef is verstandig, en het zal er dus wel ingaan. Natuurlijk....
eh.... ik zal het geval niet te zeer accentueeren, maarre.... Want er is toch wel een
beetje bedenkelijks in zulk een ervaring, is het niet?
- Hm! zeg ik, om een begin te hebben. Die Irma kan het hoor!
Maar ik ervaar onmiddellijk, dat dit ontzettend dom is, en dat hij er eerder door
in het kwaad verharden zal. Want:
- Ja, he? roept hij al verheugd.
En ik voel mij al verloren, terwijl ik nog zoek naar de rechte woorden om mijne
fout te herstellen en nu verstandig te vervolgen. Hij maakt trouwens deze spanning
ook verder volkomen overbodig. Want vertrouwelijk zijn kopje op mijn schouder
vlijend, zegt hij:
- Vader?
- Ja? zeg ik innig, want voel bij intuïtie dat er nu eene bekentenis komt.
- Zie je nu wel?
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Zijne oogen zijn groot en sterk door eene sterke overtuiging.
- Wat zie-je-nu-wel?
- Dat ik het kan?
- He?
- Je zei aan Moeder vanmorgen dat ik.... hè? Heb je dat niet gezegd? Toen Irma
wegging, heb je gezegd, dat we geen woord Duitsch kenden, en niks van haar geleerd
hadden. Haha! Je bent een domme Pieps hoor!
En ik weet niet recht waardoor, maar ik voel me week worden opeens; heel week.
En ik neem hem bij me, in mijn armen, en kus hem op zijn blonden krullebol, en zeg
schuldig (maar met een lach, die mijn schuldbesef voor hem toch nog bemantelen
moet):
- Ja vent. - De Pieps is dom.
En ik streel hem, zacht, nadenkend. En nu vooreerst maar niets meer van mijne
opvoedkundige voornemens.
En het is zonderling, maar zoo gaat het altijd! Steeds, wanneer ik juist tot het
inzicht ben gekomen, dat het hoog tijd wordt dit jonge menschplantje wat te snoeien
en op te binden, krijg ik onverwacht van zijn bloeiend gestruik een tik op mijn
eigenwijzen neus, die er als practiseerend paedagogische-neus nu eenmaal in uitblinkt
overal overtredingen te ruiken, en ontwaak ik plotseling tot het besef, dat ik met al
mijn inzichten en mijn zoogenaamd weten een volmaakt nietswaardig bediller van
het jonge leven ben, die beter zou doen de dingen wat aan het leven zelf over te laten.
Het is me nu duidelijk, dat Boef de overwinning, die ik in zijne stem en in zijne
oogen reeds geloofd had op te merken, ook werkelijk behaald heeft. Ik heb inderdaad
vanmorgen aan mijne vrouw gezegd de meening te zijn toegedaan, dat - anders dan
wij verwacht hadden - de kinderen nagenoeg geen woord Duitsch van Irma geleerd
hebben. En door den kleinen pot-met-ooren, dien ik in mijne armen houd, word ik
voor dit onjuist beweren nu grondig beschaamd. Het is wel uitgemaakt, dat ik nu
ook verder aan mijn kleinen baas niets meer verwijten kan, en dat Irma's reputatie
afdoende gewroken is.
Boef schijnt er iets van te beseffen.
- Irma was lief, he Pieps? vraagt hij.
En ik zie ineens heel diep in zijn open hartje, en voel dat mijn jongen van haar
gehouden heeft. Haastig beaam ik dus dat zij eene schat was, en fluisterend halen
we dan nog eens op van den tijd dat ze bij ons was, en vertellen elkaar welke mooie
scheepjes ze uit eene oude krant te maken wist, scheepjes en soldatenmutsen. En dan
weet ik al gauw niet beter te doen dan er een haastig einde aan te maken, en naar
mijne kamer te gaan om de boeken die ik er halen zou.
Daar vind ik Cyanus, mijn Korenbloem. Bij verkorting Blom of Blomme-
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tje, ons bloeiend vierjarig meiske. Languit ligt zij op den grond gestrekt met een van
mijne boeken. Sakkerloot! dat is een tref - mevrouw Cyanus léést! Ik zie, en - gelijk
betaamt in zoo'n geval - ben ik onmiddellijk in de rol, en houd mij heel stil om de
dame bij haren arbeid niet te storen. Zwijgend, geruischloos, zet ik mij ergens in hare
nabijheid.
Natuurlijk heeft Cyanus mij heel goed bemerkt. Ze doet echter of ze zeer verdiept
is, en veinst hardnekkig mij niet te zien. Ik van mijn kant zie er bedektelijk achter te
komen, welk van mijne boeken ze toch te pakken heeft. Aha! D e i m m e n s o !
Giordano Bruno's leerdicht. Haar kleine wijsvinger heeft het danig druk, en is zoo
juist gevorderd tot de woorden: ‘De geest die het schoone gezien heeft en ervaren,
schrijdt onweerstaanbaar van het aanschouwde schoon, - dat juist daarom een eindig
schoon is - voort naar het waarachtige schoon, dat grens noch einde kent.’ Dit lijkt
mij, voor eene vierjarige dame, eene niet zoo kwaad gekozen lectuur. Maar het schijnt
toch zware kost. Ze spant er zich geducht bij in, en ik merk op, dat ook haar tong,
die half uit haar mondje hangt, naar kracht en vermogen meehelpt om de zaak tot
een goed einde te brengen. Het is duidelijk, dat zij haar wetenschappelijken arbeid
van den beginne serieus heeft opgevat, en uit egoïstische overwegingen ben ik
daarover eigenlijk zeer tevreden, want nu mag ik nog wat stil zijn, en een beetje
apathisch luieren. Dat met die boeken, die ik kwam halen, heeft nu toch ook weer
zóó'n haast niet.
Glimlachend kijk ik dus wat naar de zwoegend bedreven studie der middeleeuwsche
wijsbegeerte. En ik moet waarlijk bekennen, dat ik mij geïmponeerd voel. In een
ommezien is zij eene pagina verder, en ik lees, heimelijk haar vinger volgend: ‘De
rede hanteere het roer; in den spiegel der wetenschap vange zij haar licht op; in haar
geheugen beware zij het verledene; het heden onderzoeke zij, en zij voorzie de
toekomst.’ Bij deze voortvarendheid moet het toch niet moeilijk zijn, op vijf jarigen
leeftijd de compleete wijsbegeerte redelijk onder de knie te hebben.
Doch daar bemerk ik plotseling, dat Cyanus me aankijkt. Boos. Verbolgen.
- Vader! roept ze kwaad. Wat doe je?
- Niks, zeg ik rustig, in het besef van mijn volkomen onschuld. Ik zit hier zoo maar
een beetje.
En haar onderwijl bespiedend ben ik toch even onzeker, of dit nu effectieve of
quasi boosheid is.
- Waarom lach je dan? Je moet niet lachen!
Met dreigenden nadruk op niet.
Nu meen ik werkelijk, dat ik niet hèb gelachen. Ik betuig ijverig, dat ik daar zelfs
niet aan gedacht heb. Waarom zou ik lachen?
- Ik wacht juist, zeg ik, dat je me wat vertellen zult. Is het een mooi boek, of
verveelt het je?
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Groote goden! - is het zóó gelegen? Heb ik haar toch ernstig genomen? Ze voelt zich
plotseling, ik zie het, als iemand die, buiten verwachting, te goeder trouw door een
domme wereld voor vol wordt aangezien! Even, snel, kijkt ze op; en de verrassing
straalt uit hare oogen. Maar terstond beheerscht ze zich. En bij al den ernst van haar
volhouden in de rol die zij speelt, kan zij toch niet gehéél het sluwe lachje verbergen,
dat haar voldoening verraadt van er mij, volwassen sukkel, flink tusschen te hebben.
- Best! zegt ze opeens resoluut. Moet je maar hooren.
En na eenig quasi zoeken met haar goddelijk aandachtig vingertje begint ze:
- Kijk. Zie je wel? Hier staat van het kindje.
En ze wijst, waar Bruno zegt: ‘Laat ons steeds onze oogen gericht houden op de
veelvormige verschijningen der al-ééne Godheid, die ons, voortzeilende in het
scheepje van onze ziel, als de lichtstralen van vuurtorens wenken van de kust.’
Mooi en wel - maar het kindje?
- Hoor is! zeg ik secuur. Dat klopt niet.
- Jawel! roept ze, alweer boos, om zóó onnoozel tegenstribbelen. En het wordt mij
duidelijk dat ze, wat haar phantastisch geest je ziet, door geen beduimelende
grootemenschenhanden naar beneden zal laten halen.
- Het kindje bedoel ik! zegt ze nog eens.
- Maar welk kindje dan? vraag ik.
- Uit Beth'lems stal toch!
En ze stampvoet.
Een licht, snel, doorflitst me. En nu eerst begrijp ik, dat ze toch wel degelijk de
juiste passage aanwees; en ik besef, waardoor het eeuwig waar is, dat wij uit den
mond der kinderen de waarheid hooren!
Hoe ze overigens aan de geschiedenis van het kindje komt? Wijsheid uit de keuken.
Sinds Gijsje - en dat is héél lang voor dezen modernen tijd; ik gis, al wel eene week
of zes - sinds Gijsje daar den scepter zwaait, is er eene bijzonder godsdienstige
afdeeling aan ons zondig huisje toegevoegd. Een afdeeling die zelfs reeds betreden
is, bij wijze van vereerend huisbezoek, door een effectieven dominee en een bejaarden
ouderling, die langdurig met Gijsje hebben beraadslaagd over vergeving der zonden,
een voorbeeldig aardsch leven, en het vlieden van de wereldsche vermaken. Gijsje
is daar merkbaar van onder den indruk gekomen, en ik ben zeker, dat Boef en Cyanus,
bij hunne bezoeken aan de door Gijsje beheerde zône van ons bescheiden woongebied,
slechts goeds en nuttigs en stichtelijks zullen leeren. Ze kennen reeds verscheidene
aardige versjes, en ook het verhaal omtrent het kindje is daar vandaan gekomen.
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Ik houd mij dus, alsof ik, door Cyanus' eenvoudige mededeeling, eene ingewikkelde
zaak in haar ganschen samenhang opeens doorzie, en roep verrast en luide:
- Oh! Aha! Ah juist! Natuurlijk!
Mijne uitbundigheid schijnt haar niet verdacht voor te komen, en klaarblijkelijk
voldaan over het feit, dat het haar gelukt is tenminste zóóver mijne onbevattelijkheid
te overwinnen, vertelt ze ijverig nu verder:
- En kijk! Dat is de Vader, en dat is de Moeder van het kindje!
En ze wijst waar Bruno zegt: ‘Van de eeuwige, onmetelijke en ontelbare werkingen,
die het waarneembaar heelal ons te aanschouwen geeft, besluiten wij dan tot die
eeuwige schoonheid en majesteit, voor welke eene eindige woning niet toereikend
zoude wezen.’
En noem dat nu maar eens toeval! Het is wel heel zeker, dat ik, volwassen en
ontwikkeld mensch, het verhaal van de Heilige Geboorte lezend, met mijn eeuwig
critischen geest minder werkelijk beleef en aanschouw als mijn kleine Cyanus in dit
oogenblik. Ik moet even, verteederd, haar lokkenkopje streelen.
Doch zie, hoe vergankelijk en eindig toch de dingen dezer wereld blijven, en hoe
kort eene schoone begoocheling vermag te duren! Cyanus schijnt meteen genoeg
van haar rol te hebben. Energiek wipt zij omhoog, komt als een heel klein kindje bij
me staan, en vraagt volmaakt nederig en onwetend:
- Vader. Hoe lees je?
- Jaha! zeg ik plots met onverholen grandezza, sterk in het besef van mijn kennen
en weten. Hoe lees je, hoe lees je?
Stilte.
Dan stampvoet ze opeens weer:
- Vader! Ik wil lezen!
- Welnu, me kind. Lees!
- Jij moet me helpen.
Zoo. Nu zijn we er. Ik kan een glimlach van tevredenheid en van gevleid zijn niet
onderdrukken - ach, ik ben zulk een zwak vader! Ik ben waarlijk geen onneembre
vesting. De oude poorten, waarachter ik mij vroeger verschanste, zijn afgebroken,
de wallen zijn geslecht, de grachten gedempt - en ik geef gaarne toe, dat ik daar
karakter en persoonlijkheid bij heb ingeboet. Maar ik ben dan toch maar met mijn
tijd meegegaan, en voor al dat middeleeuwsch barbaarsche zijn in mijn moderne
vaderziel vriendelijke parken en plantsoenen gekomen, waar het voor kleine kindertjes
bij mooi weer heusch wel aangenaam vertoeven is. Ik laat mij nu maar gewillig aan
mijn mouw trekken. Ik sta toe dat Cyanus mij, rood van inspanning, van mijn stoel
op den grond sjort. En ik weet het ten slotte zoo te leiden, dat ze de volmaakte zege
deelachtig
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wordt in ons plotseling gezamenlijk omver rollen. En het is warempel wel een tref,
dat we, in volle lengte op den vloer gestrekt, precies met onze neuzen boven Bruno's
wijsheid belanden.
- Nou! zegt ze, vol verwachting.
Maar daar gaat de deur open, en Boef, met een gezicht of hij ons op heeterdaad
betrapt, en daar nu groote voldoening over heeft, - Boef komt binnen.
- Spéél jij met Pieps? vraagt hij.
En er is onmiskenbaar jaloerschheid in zijn te hooge stemgeluid.
- Nee! zeg ik daarom zwaar. Wij spelen niet. Wij liggen hier.
- En wat doen jullie?
- Lezen.
- O, zegt hij gretig, en ligt al bij ons. Dat kan ik ook.
Hij gaat namelijk sinds een paar maanden op school, alwaar hij, gezien de
hoogmoedigheid waarmede hij zich op de daar verworven kennis laat voorstaan, al
aardige vorderingen maakt in lagere kathederwijsheid. Hij glimlacht eens naar me,
knipoogt - en het is duidelijk dat hij zichzelf en mij voor twee bolleboozen houdt op
het terrein van de wetenschap, en zijn zusje voor een onnoozel schaap. Doch wanneer
ik hem geen enkel teeken van verstandhouding blief te geven, verandert hij ijlings
van tactiek, vlijt zijn hoofd op mijn schouder en zegt extra-vertrouwelijk:
- Cyanus kan niet lezen, he Pieps?
- Welzeker, heel goed! zeg ik. Ze heeft me net nog voorgelezen.
- Haha! lacht hij. Dat kan niet!
- Zoo? zeg ik. En waarom niet?
- Ze is toch niet op school geweest?
Dat is te veel aan beleedigingen! Cyanus ziet hoogrood. Er is geen twijfel, of ze
is in het diepst van haar ziel gegriefd.
- Jawel! roept ze haastig. Ik ben wel op school geweest! Ik heb je er met vader
toch heen gebracht?
- Bovendien, beweer ik bemiddelend, wat wil dat heelemaal zeggen? Al ben je
niet op een school geweest, daarom kan je toch wel iets kunnen?
- Welnee, domme Pieps! zegt hij. Als je niet op school gaat, kun je niets weten.
Zoo'n kwajongen! Zoodanig is hij dus al bedorven door den waan van de lagere
wijsheid! Maar ik zal hem niet toegeven. Te bitter heb ik ondervonden, dat het weten
van de scholen bluf is. Bluf en lak - ik spuw er op. En ik zal mijn kleinen man, daar
kan hij staat op maken, zijne hoovaardij betaald zetten, en hem niet bederven door
dom meelij, of door hem gelijk te geven. Ik ga er voor rechtop zitten. En kijk, Cyanus
staat ook al, en slaat een armpje om mijn hals - zij is een vrouwtje, en voelt natuurlijk
wel wat er gaande is!
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- Zeg jij dan eens op! vraag ik uitdagend. Wat weet jij dan allemaal?
- O, een heeleboel! zegt hij aanmatigend; maar ik zie toch, dat hij al geïntimideerd
is.
- Een heeleboel? Wat dan?
- O, rekenen, en zoo. En lezen.
- Maar wàt kan jij dan lezen? dring ik onverbiddelijk.
- Nou, zegt hij, a a p . Wij hebben a a p geleerd. En m i e s , en n o o t , en....
- Wacht is even, zeg ik. Aap en mies en noot. Vindt jij dat de moeite waard om
zoo'n drukte over te maken? Heb jij wel 's ooit een aap gezien? Nou, wat weet je d'r
dan van? Een aap is een vies beest. En mies - nou, dat weet je zelf wel. Mies is een
valsch kind, dat altijd je knikkers wegsteelt. En noot? Wat voor noot? Er zijn zoo
veel noten I Bedoel je een hazelnoot of een cocosnoot? Wil ik jou eris wat zeggen?
Aap-mies-noot is heelemaal niks waard, hoor je? Trouwens, er zijn misschien geen
apen!
- Dat is wel waar! zegt hij lachend. Want op school moet je d'r van leeren!
- Poeh! zeg ik geringschattend. 't Is wat. Je hoeft niet alles te gelooven, wat ze op
die school zeggen.
- Maar de juffrouw vertelt er toch van!
- Zoo? En wat vertelt jou juffrouw dan?
- Van een man. En die heet Teun. En die komt met een aap. En de kinderen kijken.
En die aap, zeg vader, die aap doet kunstjes. En het staat op een groote plaat, echt
waar, en die is bij ons op school.
- Mooi. Een plaat. Maar dat is geen echte aap.
- Maar de juffrouw zegt het!
En ik zie zijn lipje trillen, en haastig zeg ik daarom terwijl ik glimlach:
- Zegt de juffrouw het? Tja, dan moet het ook wel zoo wezen, he?
Want ik vind hem prachtig opeens, mijn kleinen kerel, om het vuur en de hartstocht
waarmee hij de wijsheid verdedigt aan dewelke nog niet getwijfeld wordt. Ik knik
hem toe, en gun hem de zege, waarvoor hij zoo braaf gevochten heeft. Ik trek hem
bij me, en wil hem kussen, maar hij trekt zich terug, want hij is beleedigd.
- Het is valsch van je, Pieps! zegt hij.
- Valsch?
- Om me zoo te plagen, hoor!
Hij heeft zijne tranen niet geheel kunnen terughouden, en bewijst dat niet, dat ik
het weer verkeerd heb aangepakt? En dat de mensch niet alleen niets weet, maar ook
in den grond niets kan? Ik zal het maar weer goed maken, en zeg:
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- Maar je gelooft toch zeker wel, dat ik kan lezen, he?
Nu - dat is nog ereis een idee! Cyanus is al bij de tafel, en heeft het boek genomen.
Het Boek. Hun Boek immers. En in een wip ligt het vóór me, en ik moet lezen.
Met z'n drieën, languit op den grond gestrekt, liggen we rond de sprookjes van
Andersen, en prompt zegt Cyanus:
- Het leelijke eendje.
Ah juist. Zóóver waren wij. Vandaag dus Het leelijke jonge eendje. Ik begin maar
dadelijk.
‘Buiten op het land was het heel erg mooi.’
- Nee, zegt Boef. Het was w o n d e r mooi.
En ik glimlach. Boef houdt niet van vulgarizeeren. Mijne vrouw heeft het hem
natuurlijk al wel tien maal voorgelezen, en er stond ‘w o n d e r m o o i ’ aan het begin
en niet ‘h e e l e r g m o o i .’ Ik behoef volstrekt niets te commentarieeren. Ik begin
dus opnieuw:
‘Buiten op het land was het wonder mooi. Het was zomer; het koren stond geel,
de haver groen. Beneden in de weide stonden de hoopen hooi, en de ooievaar
wandelde er op zijne lange beenen tusschen door en klapperde Egyptisch, want die
taal had hij van zijne moeder geleerd. Rondom de akkers en weiden strekten zich
groote bosschen uit en midden in de bosschen lagen diepe meren. Het was werkelijk
wondermooi, buiten op het land.
“Midden in den zonneschijn lag daar een oud kasteel, omringd door diepe grachten,
en van den muur tot beneden aan het water groeiden groote bladeren, die zoo hoog
waren, dat kleine kinderen onder het grootste konden staan; het was er even wild als
in het dichtste bosch. Hier zat een eend op haar nest om hare jongen uit te broeden.”
Cyanus, die de geschiedenis natuurlijk ook heel goed kent, al begrijpt zij die op
hare wijze, - Cyanus zucht hoorbaar, want nu zijn we genaderd tot eene passage die
haar buitengemeen belang inboezemt. Het voorafgaande was haar eigenlijk maar
franje.
“Maar de eend werd een beetje verdrietig, want de tijd duurde haar zoo lang, en
ze kreeg maar zelden bezoek. De andere eenden zwommen liever in de gracht rond,
dan dat zij naar boven liepen en onder een blad gingen zitten, om met haar te snateren.
Maar eindelijk barstte het eene ei na het andere.”
Op nieuw zucht Cyanus, en even voel ik, hoe diep de stilte om ons is. Boef staart
strak en fel op het boek.
“Piep, piep!” ging het, en alle eierdooiers waren levend geworden....’
Zij luisteren nu met verweg starende oogen, diep en verstild van droom, en ik
vertel voor de zooveelste maal de droeve geschiedenis van het
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domme jonge eendje, dat door ieder verstooten werd en miskend, alleen omdat het
anders was dan gewone eendjes. Cyanus begrijpt natuurlijk nog niet alles, maar Boef
en ik verstaan het wel. En wij worden heel erg boos van binnen om de hardvochtige
eendenwijsheid, die maar altijd denkt dat alles is zooals een gewone eend het ziet,
en er geen idee van heeft dat er ook wel eens iemand uit een zwanenei geboren wordt.
En natuurlijk zijn wij altijd bijzonder blij met dat mooie slot van welverdiende zege
en overwinning, en wij luisteren, extra goed als het naar het laatst loopt, want dan
worden wij zuinig op de woorden.
’Het schaadt niets om in een eendenhof geboren te zijn, als men maar in een
zwanenei gelegen heeft.
’En het lachte om alle nood en ellende, die het had uitgestaan. Nu bemerkte het
eerst goed, hoeveel geluk hem nog wachtte. En de groote zwanen zwommen rond
om den nieuwen kameraad en streelden hem met de snavels.’
En ik sla het boek toe, en ben zeker, dat ze alleen met hun gevoel begrijpen - dat
althans Boef wel geheel begrijpt, wat de zin van het verhaal is, zoodra de woordenzee
is weggeëbd, en wij op het strand plotseling de blinkende parel van het
dieper-dan-door-woorden verstaan zullen oprapen, in ons even gezamenlijk
napeinzend zwijgen.
Maarre.... ik heb buiten den waard gerekend! Vier handjes grijpen naar het boek,
twee mondjes protesteeren luide, en beweren dat ik het slot heb weggelaten, en zij
schenken er mij geen woord van!
- Och kom! zeg ik. Er staat niets meer in. De geschiedenis is nu immers afgeloopen?
Maar zij verzekeren heftig, met hoogroode kleur, dat er nog iets komen moet, en
dat is juist het mooiste.
Het mooiste? Och kom. Maar ik geef mij toch quasi-pruttelend gewonnen en lees
dus ook nog dat over de verlegenheid van het eendje, dat zich maar niet thuis kon
voelen in zijn nieuwen toestand.
‘Toen voelde hij zich beschaamd en stak den kop onder zijne veeren.’
Boef knikt stug, en prevelt iets. Het schijnt nu volmaakt te kloppen met de
voorstelling die hij zich van de zaak gevormd had.
‘Hij wist zelf niet, wat hij zou beginnen. Hij was al te gelukkig en heelemaal niet
trotsch - een goed hart wordt nooit trotsch.’
Boef glimlacht, zooals je doet wanneer iets boven verwachting prachtig uitkomt
en Cyanus, met strakke oogen, kijkt mij diep en donker aan. Ja ja, het schijnt toch
wel iets van belang te zijn, wat ik had weggelaten.
‘Hij dacht er aan terug, hoe hij vervolgd en gehoond was, en hoorde nu iedereen
zeggen, dat hij de mooiste was van al die vogels. Zelfs de sering boog hare takken
omlaag in het water, en de zon scheen zacht
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en warm. Toen strekte hij zijne vleugels uit, de slanke hals rekte zich, en uit het diepst
van zijn hart zeide hij:
‘Van zooveel geluk heb ik nooit kunnen droomen, toen ik nog het leelijke jonge
eendje was!’
En dan is het werkelijk uit, en zijn ze allebei tevreden. En wij zien, elk voor zich,
met onze verhouding tot de geschiedenis van het eendje klaar te worden in een even
héél diep stü-zijn.
Maar dan ineens schijnt er iets uit Boef's bewustzijn naar boven te duiken - en het
is weg, het leelijke eendje! Het is als weggespoeld door eene golf, die over het
bewogen scheepje van zijne ziel sloeg, en zonder overgang springt de booswicht,
terwijl ik nog behagelijk op den grond lig uitgestrekt, midden op mijn rug, en bewerkt
mij duchtig met zijne knieën.
- Nu ben jij de locomotief! roept hij. En ik ben de machinist. Pas op hoor, ik geef
stoom!
Een stomp op mijn rechterschouderblad en ik begrijp, dat de stoomkraan open is,
en laat den stoom in vredesnaam maar sissen van geweld. Zelfs lukt het mij, er nog
natuurgetrouw, ofschoon niet sterk, bij te fluiten. Je hoort dat wel meer, nietwaar,
van locomotieven. Het schijnt mijn jongen danig te bevallen, en hij heeft er onverholen
pleizier van dat ik hem zoo zonder omslag geheel begrepen heb. Hij schatert en gilt
van het schudden en schokken dat de machine doet. Maar ik vind het toch geraden,
hem even te waarschuwen.
- Pas op, hoor! Ik rij door eene bocht!
Vervaarlijk ga ik overhellen en natuurlijk, de onvoorzichtige machinist tuimelt er
subietelijk af - en een moment liggen we allebei te hijgen van pret en opwinding.
Onze vroolijkheid brengt zoowaar ook de poesennatuur Cyanus in actie! Ze klautert
mee op mijn rug, en nu met twee man op de machine, gaat het er opnieuw van langs.
Dat laat zich trouwens denken - het is een nieuw type sneltreinmachine met eene
capaciteit van driehonderd kilometer per uur, en als je geen wagens te trekken hebt
gaat het al bijzonder gauw. Maar opeens sluit de machinist den stoom af, geeft een
tikje tegenstoom, remt krachtig.... en op nog geen twintig meter sta ik stil, een pracht
van eene machine!
- Nou terug! commandeert de machinist en frutselt achterwaarts aan mijn jaspanden.
Accoord! Als eene volleerde locomotief werk ik, eerst met een klein schokje, dan
zachtaan sneller, achteruit.... doch word meteen aan mijne ooren getrokken. Mijne
geniale prestatie valt namelijk allerminst bij het bedienend personeel in den smaak,
en het regent geringschattende opmerkingen.
- Domoor! roept de machinist, terwijl zijne vrouwelijke hulp mij
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opnieuw aan de ooren trekt. Je geeft precies stoom als daarnet, toen je vooruitging!
- Ja? zeg ik onzeker. Wat zou dat?
En - waarachtig ze lachen! Ze lachen mij luidkeels uit, gezamenlijk! Terwijl ik,
in niet slechts het zweet mijns aanschijns, doch mijns ganschen tabernakels, mij op
een werkelijk onzacht terrein uitsloof om deze miniatuur wezens te gerieven, lachen
de hoonende betweters mij uit om mijne vermeende domheden!
- Als eene locomotief achteruit gaat, roept Boef, geeft-ie toch stoom van onderen!
Stoom van onderen? Ik geef het u te doen! Met twee bengels, die je uitlachen, op
je rug, achteruit te werken op den harden vloer en dan nog stoom van onderen te
geven!. Toch probeer ik het. Ik sis, en schuif, en brom, en ploeter, dat de gansche
zware machine schudt en siddert, en als ik ze beide stil hoor worden, heb ik een
gelukkig gevoel van blijde voldoening, of ik voor een moeilijk examen geslaagd ben.
Het maakt me zelfs overmoedig en in onvergeeflijke brooddronkenheid ga ik er
opeens toe over, om op verbluffend natuurgetrouwe manier te hinniken. Maar deze
bandeloosheid bezorgt mij opnieuw vele vermaningen aan welke door voelbare
protesten op mijn rug de gewenschte kracht wordt bijgezet. En terwijl beiden van
mijn rug klimmen om de hinnekende machine eens grondig te inspecteeren, want
het is duidelijk dat er iets haperen moet, word ik nadrukkelijk uitgenoodigd, mij aan
mijne rol van locomotief te houden.
Doch als dan de inspectie is afgeloopen, ontstaat er onverwacht krakeel. Boef wil
zich nu achter de machine aanhaken, en den wagen voorstellen, die hem in een trein
het meest interesseert: den belangwekkenden Speisewagen! Maar als rechtgeaarde
locomotief protesteer ik daar onmiddellijk tegen. Moet ik bepaald zoo'n wagen
meetrekken, best. Maar dan ook geen lak. En ik geef dus als mijne overtuiging te
kennen, dat de dikke weldoorvoede Cyanus een beter Speisewagen is dan Boef, en
ook een veel moderner en geriefelijker type, zeer bijzonder lichtloopend. Dit is echter
olie in het vuur werpen. Boef wijkt niet van zijne plaats, en Cyanus, verongelijkt,
staat resoluut op, en geeft er den brui van. Ze loopt kwaad een paar pas weg, en het
is onmiskenbaar dat de popo het meest volmaakte dédain uitdrukt voor eene dergelijke
plompheid tegenover eene dame. Ze neemt met waardigheid Andersen op, zet er zich
mee in een hoek der kamer, en gaat ijverig lezen. En of ik nu al besluit, bij wijze van
laat ons zeggen Animir-Mädel, toch nog even met den hardnekkig aangehaakten
Speisewagen rond te toeren - voor Cyanus bestaan geen treinen en geen Speisewagen
meer!
En dat is wel heel erg jammer, want nu bemerk ik al spoedig, dat
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ik absoluut geen stoom meer heb, en zoo komt er dus weldra een einde aan de zaak,
die met haar vertrek meteen al hopeloos stond. Hijgend en blazend van vermoeidheid
sta ik op, en kijk - Cyanus is juist gereed gekomen met haar lectuur. Haar blos vertelt,
dat de uitkomst van het inspannend werk bevredigend genoemd mag worden, en
terwijl ze met een volmaakt ernstig gezicht het boek weer op tafel legt, zegt ze, als
in 't voorbijgaan, tegen Boef:
- Ik kan beter lezen dan jij!
En met denzelfden ernst tot mij, effen:
- Vader, mag ik naar buiten?
- Het regent! zeg ik.
- Nee, kijk maar! zegt ze. Het is droog geworren.
Ik treed aan het raam, en warempel, de regen heeft opgehouden. Ze heeft zeker
de blijde verrassing op mijn gezicht gezien en is al de deur uit.
- Gauw, gauw! roep ik haar na, blij dat ze profiteeren kan. En even later zie ik
haar al tusschen de aardbeibedden, waar ze proefondervindelijk de qualiteit van het
gewas onderzoekt.
Maar Boef trekt mij aan mijn mouw:
- Pieps, zegt hij. Ze kan toch niet lezen, wel?
- Maar je hebt het toch gezien? vraag ik.
- Ja, zegt hij met een sluw lachje. Maar ik bedoel: echt! Je moet het toch eerst
leeren op school, niet?
Ik kijk hem aan, en antwoord nog niet.
- Zeg Vader, dringt hij aan. Je leert toch een heeleboel op school, he?
- Ja vent, antwoord ik, plotseling zacht, want het treft mij dat dit hem zoo ernstig
bezig houdt. Ik plaagde je daar straks wel een beetje, he?
- Ja, zegt hij. Maar je moet het niet meer doen.
Dan is het stil. En wij kijken beiden het raam uit. Ik peins nog na over de
geschiedenis van het eendje, en ik bedenk daar opeens, of ik niet zelf toch weer de
grootste domoor geweest ben. Juist omdat ik mij inbeeldde, een beter inzicht dan
een kind te hebben, en aan een kind iets te kunnen leeren. Ik, met mijne verschaalde
wijsheid! En wat hindert het ook heelemaal, dat hij die lagere school eens doormaakt,
en er een beetje lager weten opdoet waarin hij gelooft? Alsof er een hooger weten
was! Het schaadt geen zier, eene poos in een eendenhof rond te scharrelen, het komt
er alleen maar op aan, of je in een zwanenei gelegen hebt. Dan komen de dingen nog
wel 's terecht. Een volwassen mensch laat zich op zijne kennis tegenover een kleinen
jongen heel wat voorstaan - en wat is het? Mist en damp! Is er ergens nieuws onder
de zon? Ik ben ook een kleine jongen geweest, en heb moeten leeren lezen als hij.
En wanneer ik nu werkelijk iets weet - - vanwaar kwam mijn weten dan van de
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scholen en uit de boeken? En alle scholen en alle boeken hebben mij immers omtrent
hetgeen te weten valt, ook niet meer geleerd, dan wat Cyanus daareven uit haar boek
las en.... geloofde? Goethe wist het. Wat wij ervaren en gewaar worden en denken
en te voorschijn brengen - je kunt het allemaal in heel oude overleveringen al vinden.
Wij zijn alleen origineelen, omdat wij niets weten.
En ik zeg dus tegen mijn jongen:
- Doe jij je best maar op school, hoor!
- Jaha! zegt hij, vol hoop en blijde verwachting. Want je moet immers leeren? Alle
jongens leeren. Lezen. En schrijven. En rekenen.
- Natuurlijk! antwoord ik. En je schiet zeker al goed op, niet?
- Nou! zegt hij tevreden. We leeren nou uit 't eerste boekje. Maar later.... zeg
Pieps.... later kan je alle boeken lezen!
Hij blikt vol hoop de toekomst in. En wie weet! Hij kon het nog wel ver brengen.
Heeft hij per slot geen gelijk? Hij ziet het, daarom gelooft hij er in. En wij ouderen,
- lazen wij niet in de dagen onzer jongelingschap bij Johannes Scotus Erigena: Waar
het zijnde gedacht wordt, daar is het ook?
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Avondvrede
door Jan Leeninga.
Ik zie in 't late avonduur
De dingen mijner kamer aan
En 't is alsof ik nooit zoo goed,
Zoo diep hun wezen heb verstaan:
Niet rustloos zwerven moet men gaan
En dolen om een weinig vree.
De vrede kent de hartstocht niet
Om vreemde kust of verre zee.
Ze is in 't late avonduur
Den mensch zoo verre niet,
Die in zijn stille kamer zit
En rustig 't kleinste ding bespiedt.
Mij drijft geen smart of fel verlangst
Naar wat de dag begeeren doet....
Wat aandacht voor een bloem.. een boek..
Wat stil gepeins - zoo is het goed.
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De lusten en lasten der redeneerkunst,
door P.H. Ritter jr.
VI.
Het publiek. Afleidingen en spanningen.
De pleinvrees der redeneerkunde bekruipt een spreker niet op het platform, maar aan
de voeten van den katheder. Zijne verschrikkingen hebben meer verwantschap met
die van den noviet dan met die van den jeugdigen acteur. Het is niet zoozeer het
gevoel van den gapenden muil dan wel van het zachtjes aan alle kanten voor den gek
worden gehouden dat den vervolgingswaanzin van den blooden nieuweling onder
de sprekers bepaalt. Nietwaar, zijn optreden is niet schokkend, dus kan zijn val niet
heroïsch zijn. Hij staat niet opeens in al zijn poverheid voor de menigte te kijk, - na
het duister der koeliezen de verslindende felheid der zaal - maar hij wordt stillekens
heengeleid door het gevaar, door hagen nieuwsgierigen, wier gelispel bedenkelijk
op: ‘hier soo’ lijkt. Meer dan de acteur heeft de redenaar individueele contacten, hij
schijnt wel voorgesteld te worden aan een boordevolle salon, waarin hij niemand
kent, en al die monsterende oogen en achter de schermen der handen trekkebekkende
lippen, knabbelen aan zijn zelfvertrouwen.
Eén magistrale beklemming echter beheerscht geweldig al deze plagerige
martelingen. Hij is het om wie alles gebeurt. Om hèm worden de reçus afgegeven in
de vestiaire, om hèm staat er een wachter die de kaarten controleert, achter het
tourniquetje, om hèm zijn alle luchters ontstoken en weerklinken de stemmen in de
zaleruimte, om hèm is er toilet gemaakt, schrijden de heeren, omhuld door
pandjes-jassen en hebben jonge vrouwen met ondeugende oogen bloemen in heur
corsage. Om hèm is het bestuur gewichtig en de groote sappige vrucht die het hoofd
van den kastelein is, voortdurend in actie. De leege katheder staat daar stom,.... en
wacht. Rechts tegenover hem bewaakt, o schrikkelijk visioen, een veldwachter met
gevangenbewaardersknoopen op zijn tuniek en een sabel als een slachtmes aan zijn
zijde, de orde. - En uìt hem, den spreker, zal alles moeten komen, de vertroostende
fictie die den acteur begeleidt, dat het ten slotte het drama, het objectieve is, waarom
al die menschen zijn bijeengebracht, het objectieve waarin zijn ikheid vervloeit, - zij
is afwezig voor den spreker. Als hij ineen zinkt, is al die drukte voor niets geweest,
heeft hij een feestelijk opstootje verwekt zonder motief, een dorpsgemeente
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opgeschrikt uit haar vreedzame verrichtingen voor een looze plechtigheid. Al deze
gevoelens gelijken bedenkelijk op een nachtmerrie, of op het sentiment dat den man
bezielt die aan de noodrem heeft getrokken omdat zijn pet uit het portierraampje is
gewaaid.
En tòch.... ze zijn, als menige ziekte, te overwinnen. Vooreerst: niet alle publieken
zijn dezelfde. Er is een bepaalde geconditionneerdheid in de verhouding tusschen
bepaalde sprekers en bepaalde auditoria. Er zijn auditoria, vooral in het Zuiden en
in de groote Twentsche industriesteden, en, niet te vergeten in die gulle, hartelijk
recipieerende Langstraat, - waar de menschen zwijgen zoodra de spreker het gestoelte
beklommen heeft, en waar ze hem aanstonds dragen door hun welwillende
belangstelling. Het zijn die vereenigingen, waar men de storing aanmerkt als een
affront reeds aan het publiek zelve berokkend, en waar een kellner met klinkinkelende
theekoppen voor zijn buik door een gebaar des voorzitters naar zijn schuilhoek wordt
teruggecommandeerd. En dàn.... de glimlach en de hoofdknik, zij zijn de muzen der
oratorie. Een spreker zoekt naar zekerheid, al is het maar bij één van zijn hoorders.
Een stuursch publiek is voor de welsprekendheid fnuikender dan de hevigste
consternatie. Misschien dragen de stuursche toehoorders meer belangstelling in hun
hart dan de minzaamste glunderaars, maar ze bevestigen in den spreker het gevoel
van eenzaamheid dat het juiste sentiment is, om de rede totaal te bederven. Nimmer
zal ik dien avond vergeten, doorleden in een der Nutsdepartementen langs onze
groote rivieren, waar zeer welvarende en soliede menschen wonen, en waar één
statige, strakke, boosaardig zich in de plooi houdende dame, temidden van een volk
van leege, matten stoelen, mij mijn succes en mijn geluk heeft ontroofd.
***
Onder de afleidingen zijn de stille, de stiekeme, moordender dan de luide. Een
plotseling dichtklappende bierpul, of een mannenkoor dat zijn oefeningen verraadt
door een eensklaps openzwaaiende deur, - ze zijn minder ontmergelend dan de gaap
van een oude mijnheer of het tersluiksche neuzen van een der toehoorders in een
spoorboekje, - het even begluren van een blinkend horloge. Beginnen er leden van
het publiek te schrijven, dan wordt een nutsredenaar even zeker onthutst als een
straatjongen, dien men met het maken van notities op de vlucht jaagt, een spreker is
voor gemankeerd succes minder gevoelig dan voor een kritisch schijnende
aanteekening.
Ja, het is een vreemde, neuropathische toestand, waarin de spreker verschijnt. Hij kan tegen lachen, zelfs tegen gichelen, wanneer hij de tastbare oorzaak buiten
zich weet, maar geeft hij zelf een anecdote, die
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het publiek bevroren laat, dan kan hij wel eindigen, want de rest van denavond wordt
een traag sleepend fiasco. - De humor is het buskruit der redeneerkunde. Collega's,
gaat er voorzichtig mee om! - Oefen uw handigheid, door de lachwekkende afleiding
te annexeeren in uwe rede, maar wilt ge zelf lach wekken, bereid de stemming tot
dien lach behoedzaam voor. Eens heb ik gesproken in de antichambre van een
lammerenstal. Het ging over Noorwegen, en wij waren juist in de Sognefjord, toen
het viervoetig gezelschap achter de gecamoufleerde tusschendeur van mijn geestdrift
ontwaakte. - ‘Hebt, dames en heeren, geduld,’ zoo riep ik uit, ‘ik heb rendieren
meegebracht, die aanstonds verschijnen.’ Het was een flauw mopje, maar het moment
was gered, nu de kudde was onderworpen aan het doel mijner rede.
Een ijselijk hachelijk experiment, is, vooral in de laaggezolderde dorpsherbergen,
de lichtbeelden vertooning. O, als de lampen uitgaan, en het gezelschap geraakt in
de Sint-Nicolaas-stemming, de spreker hóórt de van verwachting kloppende harten,
en hij hoort de klop van zijn eigen hart, dat angstig waarschuwt tegen landschappen
op hun kop, tegen bibberende steden, tegen helden die gevierendeeld compareeren
omdat het plaatje niet in het gleufje past, tegen familie-intérieurs verbrijzeld door
granaatscherven omdat ze te pletter gevallen zijn van een wiebelend tafeltje, en
vooral, vooral.... tegen de bleeke schimmen, tegen vervaagde vertooningen, die niets
te aanschouwen geven dan een schaduwribbeltje op een wit tafellaken. Hoe vele
knoestige boeren vingeren heb ik plots zien verschijnen om het hoekje van een
landschapsbegin als de reuzen van Brobdignac heele gebergten en steden omspannend!
Hevig zijn meestal de hunkeringen naar de too verlantaren, maar het publiek, nu
eenmaal op knusheid geïnstalleerd, haalt zijn garant door een uitbundige vroolijkheid,
of door een sarrend applaus, dat den spreker in een afgrond van wanhoop en schaamte
doet verzinken. Goede wijn behoeft geen krans, en goede sprekers behoeven geen
kinema, - maar oefenen, heeren collega's, oefenen veel meer met de tooverlantaren
dan in de redeneerkunst!
***
Maar wat moet de spreker nu doen om de angsten van het jongensgemoed onder zijn
pandjesjas te bezweren? - Tweeërlei is hun karakter, - hij wordt van streek gebracht
door het individueele der monstering en door het verpletterend besef dat hij de maker
van alles moet zijn. Welnu, hij zoeke individueel met elk zijner hoorders contact, en
hij ontwikkele zooveel scheppingskracht, dat hij zich niet anders gaat gevoelen dan
als een speler in het drama zijner rede.
Het eerste gaat aan het tweede vooraf. - Men heeft niet voor zich
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een onpersoonlijk publiek, men heeft voor zich een mijnheer met een blikkerende
gouden lorgnet, een oude dame, die wat doof is, meisjes die als arrebelletjes gichelen
bij het eerste windje van beweging, opgeschoten jongens, die zitten te wippen op
hun stoelen, en glazen bier verschalken willen tijdens den opbloei onzer lyriek. Men
heeft laatkomers, naar wie zich alle hoofden wenden, en vroegkomers die geeuwen
naar het einde, wanneer het eerste woord nog niet gekropen is door de ‘haag onzer
tanden.’ Men heeft menschen voor zich, wien men het aan kan zien, dat ze wat wij
spreken al dadelijk niet veel zaaks vinden, en anderen, wien het boven hun petje gaat.
Tot allen individueel richt de spreker het woord. Hij moet zoo rekkelijk zijn als
elastiek en zoo straf als ijzer. Hij moet de aandacht niet alleen bespelen en uitlokken,
maar ook afdwingen en bevelen. - Hij moet, geographisch, de zwakke plekken der
aandacht kennen, zich onmiddellijk toewenden naar de plaats waar de belangstelling
verflauwt, en daar de menschen desnoods fixeeren. Ernst en luim, pathos en kalmte,
hij heeft ze allen in zijn hoofd als in een doos der verrassingen, en hij strooie ze uit,
om beurten, op het juiste moment niet alleen, maar voor elk publiekdeel datgene wat
het opeens noodig heeft om zijn aandacht te spannen, terwijl de overige nog in de
verzadiging van vorige aandacht doorleven.
Dit is geen goochelkunstje, - het is zelfopvoeding tevens, - de spreker die de
elementen en schakeeringen van zijn auditorium peilt en bevredigt op het oogenblik
zelf zijner rede, - hij w o r d t het auditorium, het heeft het veelvuldig karakter der
toehoorderschare in zich vereenigd. En nu, nu lijkt hij wel de stem van die velen, die
zich gegroepeerd hebben om het onderwerp. - Nu de eenzaamheden van spreker en
toehoorders zijn opgeheven, nu worden allen te zamen de levensverbeelding om
welke omhoog te heffen de spreker de lange dagen doorboemeld heeft langs de
mistroostige weien van ons onmetelijk polderland, en de lange nachten doorlijden
zal onder het wiegelied van muizengeknaag aan het dorpslogementsgebinte.
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Zus en broer
door Juul Roggeveen.
TOEN Trientje wakker geeuwde, stond de wijde zolderkamer in een zacht-rooden
schemer. Haar knipperende oogen zagen het verbaasd.
‘No!’ zei ze.
Wat was dat een mooi licht! Alles leek er wel door veranderd.... 't was nou niks
geen zolder meer.... veel fijnder.... net wat uit een sprookje....
Dat kwam alleen door die roode gordijnen natuurlijk....
Die had moeder anders altijd al opengetrokken als zij wakker werd.... En dan zag
je dat ze erg verkleurd waren. En dat er gaatjes ook inzaten. Maar nou waren ze
prachtig.
Zou 't èrg vroeg zijn, dat vader en moeder nog sliepen? Bah, wat snorkte vader
toch altijd! Hoe zou hij dat toch doen? Als zij 't probeerde kon ze het geeneens.
Moeder hóórde je ook slapen....
Effen kijken....
Zij duwde zich met haar elleboog omhoog, en rekte haar hals - van inspanning
rimpelden neus en voorhoofd, trok het bovenlipje op - om over 't achterschot van het
bruin-houten ledikant, waarin haar ouders sliepen, te kunnen zien.
Aandachtig keek ze naar de stille hoofden naast elkaar, het blozende
open-mond-gezicht van vader, en moeders smal gelaat, gelig tegen het kussen wit...
Wat raar eigenlijk..., peinsde Trientje,... zulke hoofden boven de dekens uit.... stè-je
nou voor.... dat er nou toch 'is in de nacht roovers kwamen.... en dat ze vader en
moeder doodstaken.... en dat ze de lijven meenamen naar d'r hol.... en de hoofden
lieten liggen.... nèt boven dek uit.... D'r waren wel zulke moordenaars! O.... als ze
d'r nou heusch er 's geweest ware.... wat zou dàt akelig wezen!....
Het denkbeeld deed haar bijna huilen.
Maar het was gelukkig niet zoo, dacht ze dan,.... nee!.... want als je dood was dan
snorkte je niet!
Haar arm begon pijn te doen, zij plofte terug; het gelakt, ijzeren ledikantje
rammelde ervan. Genoegelijk rolde zij zich weer in de dekens, liet haar oogen
dichtgaan.
....'t Was fijn Zondag vandaag.... lekker niet na' school....
Nou wist ze opeens.... zóómaar.... die droom van vannacht weer! ....D'r kwam een
leelijke vent achter haar an.... hij wou haar pakken ....maar toen was er gelukkig net
een ander en die pakte hèm! En toen was 'et niet verder. Later was ze opeens thuis,
in de kamer....
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en moeder was erbij.... en Klaas was erbij.... en toen kwam die man die haar geholpen
had an.... met een groote kooi in z'n handen.... en daar zat die àndere kerel in!.... Op
zijn hukkie's!.... Oe!.... wat keek ie gemeen! oe, wat een ijselijke vent!.... Ze zag nog
z'n oogen .... Zoo vàlsch, zoo kwàad!
Zou Klaas nou nog slapen? Zou ze maar niet r's naar 'em toegaan!? ....Maar dan
erg stil doen, want moeder mocht het niet hooren, die zou zeggen: ‘Wat moet je?
Vooruit hoor, ga d'r weer in!’
....Stil.... stille'tjes doen....
Zij sloeg de dekens weg, liet zich zakken tot haar voetjes het koude zeil raakten.
Even stond zij bibberend, met ronden rug, kouwelijk over elkaar geslagen armen.
Langs elke roze wang hing een geelblond vlechtje, haar bloote beenen kwamen
uit een kort, gestreept ponne'tje.
Met wippende stapjes, en een telkens schuin spieden van haar oogen ‘of ze 't niet
merkten’, liep ze naar de deur.
Zuchtend talmde zij daar, strak bestarend de bruine knop. Zij stak haar handen er
naar uit, maar trok ze schichtig weer terug.... vingers knepen krampachtig tegen de
palmen.
O! ze durfde nooit.... Die deur kon zoo verschrikkelijk kraken!
Een poosje wachtte zij, haar armen stijf aan de dijen gedrukt, oogen groot....
Haar hart bonsde van het, half prettig, half angstig voel, dat zij stiekum iets wilde
doen wat niet mocht....
Plots, overmoedig, vatten haar beide handen de knop, draaiden, duwden meteen
tegen het ruwige hout, flink....
Voor zij het besefte was ze in het donkere gangetje.
Gelukkig! 't Had maar effe'tjes gepiept.... dat kònden ze niet gehoord hebben!
Nou eerst effen kijken hoe laat het was....
Zij schoof haar lijf langs de geribbelde wand - dat moest altijd als 'et donker was,
zei moeder, want er was geen hekje voor de trap - naar de kierende kamerdeur. Het
vertrouwde klok-tikken hoorde zij al.
't Was zeven uur.
Kon ze nog een fijn tijdje bij Klaas!
Hij sliep.... ‘héél boven’.
Toen zij het steile trapje beklauterde, woeien de kroezeltjes-langs-haar-slapen naar
achter.... kou sloeg op haar neer.
O.... het dakraampie staat ook open! zag ze, als zij op de vliering was, waar de
vinnige wind langs haar beenen ging, dat kippen vel erover pikkelde.
....Als Klaas 't nou maar wou hebben.... Soms zei-ie wel er's: schiet
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op!.... Wat moet je hier? Vort hoor!.... Bibberend tripte zij naar de hoek waar 't bed
was.
Klaà.... s....? trilde haar vragend stemmetje. ‘Klaà.. s!....’
Zij zag niets dan bobbelende dekens.
‘Bè-je wakker.... Mag ik bij je komen?!’ Geen antwoord.... ‘Zijn dit je beenen?’
tastte zij.
‘Hou óp!’ klonk gesmoord.... Een bos zwart warhaar, een vuurrood jongensgezicht
schoten te voorschijn.
‘O.... was het je hóófd?!’
‘Kleine duvel!.... Wat doe je hier nou weer zoo vroeg?.... toe, na je eigen bed,
hoor!.... je maak me wakker....’
‘No.... hoor....’ zij sloeg handig de dekens om.
‘Nee! Niet doen!’
Maar Trientje lag al triomfantelijk naast hem.
‘Wel te rusten’, draaide hij zich, quasi kwaad, af.
Trientje zei niets. Hij zou er wel niks van meenen....
Wat was het hier toch altijd éénig!
Tevreden liet ze haar blik langs den schuin oploopenden wand gaan. Donkere
plekjes, grillige, vreemde streepjes in het hout, brachten haar aan 't fantaseeren....
Daar hing die ridder-met-zijn-lange-snor nog uit het raam.... en aan den overkant dat
meisje. Ze keken naar beneden ....in de straat. Daar kwam de vader van haar aan....
die had lang geen zin aan de ridder.... maar zij wel.... En dan aanstonds, net als die
vent de deur inging.... dan zou de ridder haar gauw naar 'em toe trekken.. 't kon
makkelijk dwars over de straat heen.... het was een erge smalle.. en zoo door z'n raam
naar binnen.... En als die vader dan boven kwam.... dan kon-ie zijn dochter niet
vinden! En hij vond haar òok natuurlijk niet meer.
En dat andere.... wacht....: als je zóó keek was het een juffrouw met een mooie
hoed op.... en als je zòò keek dan was 'et een dikke hond.
En dáár had je die jongen nog met zulke rare oogen.... ba, akelig! ....net of ze d'r
uit zouden vallen....
‘Zal ik er 's een tent voor-je maken, zus?’ vroeg Klaas, letterlijk en figuurlijk bij
gedraaid.
‘Ja!.... Ja!’ Zij sprong van pleizier.
Klaas stak zijn teenen in de lucht, zoodat de dekens omhoog gingen.
‘Toe maar!’
Schaterend kroop Trientje omlaag.
‘Zit je?!’
‘Ja! Ik zit erin, ik zit er in!!’
Het jongenshoofd poogde onder 't laken te duiken.
‘Weg, weg! Kijken mag niet!’ schreeuwde Trientje.
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‘Kàt! - Ga d'r nou maar weer 'is uit, ik hou 't niet langer vol, hoor!’
‘Nou.... nog effetjes, hoor.’ Met haar armen om de opgetrokken knieën zat zij in
het donker holletje te genieten.
‘Als ik driè zeg moet je d'r uit wezen,’ hijgde Klaas, ‘pas op!.... Eè.... n.... tw....’
‘.... Wacht’ ....dan zal ik toch eerst nog effetjes in zijn beenen knijpen, dacht
Trientje....
‘Au!!’
De ‘tent’ stortte in.
Gillend en proestend kwam Trientje voor den dag.
‘Jij bent een gemeen kind! Je wordt altijd valsch!’
‘Nietes!’ Zij lachte uitbundig en liet haar billen huppelen op de springveer-matras.
Klaas gaf haar een nijdige stomp. ‘Leg stil, anders gooi ik je d'r af!’
‘Nee!....’ Ze sloeg gauw de armen om zijn hals en keek zoo smeekend, dat hij
maar weer goed werd, en op vriendelijken meerderheidstoon vroeg: ‘Zullen we dan
nog er's van: De warmte komt, de koude komt?....’
‘Ja!’ stemde Trientje toe, meer dan verheugd.
Klaas begon. ‘O..o..h!....’ Hij trok een angstig gezicht, trilde en klappertandde
overdreven.
‘Oh!’ Trientje probeerde hem na te doen.
‘De koude komt!’ zei hij wanhopig.
‘De koude komt!....’
Zij persten hun hevig bibberende lijven tegen elkaar, haalden de dekens strak om
zich, en lagen een poosje zwijgend, of zij zich verborgen wilden houden. Plots
schreeuwde Klaas: ‘De warmte komt!!....’
‘De warmte komt!’ riep Trientje....
In afschuw duwden zij elkaar weg en bijna uit bed, trapten en zwaaiden wild de
dekens van zich, gingen blazen, hijgen, puffen.... eindelijk lachen.
‘Nog er 's?!’ vroeg Klaas vol animo.
‘Nee.... maar niet....,’ zei Trientje wat verlegen, en, toen ze zag, dat Klaas het zich
aantrok: ‘Ik word er een beetje moei van, zie je.... maar vertel nou nog er 's van de
wollef met de zeven geitjes!....’
In losse morgenkleeren, met een slaap-lodderig gezicht, ging moeder naar de
vliering, om Trientje, die ze daar ‘wel weer’ verwachtte, een berisping te brengen.
Met een hartig standje op de lippen, kwam zij voor het ledikant....
Daar lagen de kinderen rustig slapend.... dicht bijeen....; Trientjes arm boog om
het donkere hoofd van Klaas....
Teeder glimlachend zoende zij de blanke gezichten, en ging, met lichte stappen....
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Kroniek.
Herman Gorter en Augusta de Wit zestig jaar.
Wel wat laat - maar van een maandschrift verschijnen nu eenmaal niet meer dan
twaalf nummers per jaar, en mijn bladzijden in het December-nummer moesten aan
Herman Heyermans gewijd worden - kom ik hier nog even herinneren aan den
zestigsten verjaardag van Herman Gorter en aan dien van Augusta de Wit, beide in
't laatst van November j.l. voorbij gegaan, en dat wel met een woord van dankbaarheid
en hulde, waarvoor het m.i. nooit te laat kan zijn.
De beteekenis van Herman Gorter voor onze letteren zal pas in latere decenniën
te benaderen vallen - ik bedoel: met eenige kans op juistheid, en voor zoover men
daarvan in artistieke zaken kan spreken - hier past, buiten elke poging tot
waardeschatting, een eenvoudige persoonlijke getuigenis.
Gorter's M e i -gedicht is in mijn leven een heerlijkheid geweest met weinig te
vergelijken. Ik las het indertijd in extatische verrukking, en behoef het nu niet over
te lezen - hetgeen ik overigens nog pas heb gedaan - ik behoef er mij maar een
oogenblik aandachtig op te bezinnen om zekere ontroeringen in mij wakker te roepen,
ontroeringen en daaruit voortkomende gedachten, zooals alleen de zuivere schoonheid
geven kan - en wien zouden wij dankbaarder moeten zijn dan hem die ons zoo iets
geschonken heeft? Doch ook vele latere gedichten van Gorter, al zijn zij mij nooit
in diezelfde mate dierbaar en vertrouwd geworden, een diepe bekoring heb ik er toch
vaak door ondervonden, een soort bekoring die moeilijk nader te definieeren valt,
maar die mij, denk ik er aan terug, altijd onmiddellijk de begrippen echtheid en
natuur, doordringendheid en macht van expressie in de gedachte brengen. Een dichter,
die ons de krachten der natuur directer deed beleven, hebben wij zeker nooit gehad.
Herman Gorter, poëet van cosmos en liefde, is een van Hollands grootste gloriën.
Maar ook die andere thans zestigjarige, Augusta de Wit, hebben wij in dankbaarheid
te eeren. Haar O r p h e u s i n d e D e s s a is een der gaafste, waarlijkst dichterlijke
verhalen in onze litteratuur, een geboren klassiek, dank zij het rustig-harmonische
vermogen, de volkomen beheersching, waarmee het werd voortgebracht. Dank zij
de warme, innige menschelijkheid natuurlijk in de eerste plaats. Het heeft langen tijd
geduurd voor Augusta de Wit, na O r p h e u s i n d e D e s s a , weer zoo iets
volkomen gaafs en kompleets ter wereld bracht. Zij scheen niet meer op streek te
kunnen komen. H e t d u r e M o e d e r s c h a p , D e G o d i n d i e Wa c h t , wij
konden niet ontkennen en door teleurgesteld te zijn. Maar met D e Wa k e bij d e
B r u g heeft deze ‘forsch denkende, hoog dichterlijke persoonlijkheid’ - gelijk ik
haar noemde in
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mijn boekje over ‘De Nederlandsche Litteratuur na 1880’ - haar ouden rang onder
onze zeldzame ‘vertellers’ geheel-en-al hersteld. Deze bundel is een onzer schoonste
prozaboeken en zal zeker nog gelezen worden wanneer veel van het tegenwoordig
door het publiek tot in de wolken verhevene voor goed vergeten zal zijn. Ook Augusta
de Wit - al verbleekt haar figuur bij de opene straling van een Herman Gorter - is
een echte dichteres, aan wie het past hier warme hulde en oprechten dank te brengen.
H.R.

Boekbespreking.
Herman de Man, Weideweelde (Amst., van Kampen, z.j.) en Rijshou ten
Rozen. (Rott., Nijgh en van Ditmar, 1924).
Toen, een paar jaar geleden, Herman de Man met zijne vertelling A a r d e b a n d e n
debuteerde, was het, voor wie met aandacht van dit werk kennis nam, wel aanstonds
heel duidelijk, dat zich hier iemand uitte, aan wiens oogen de wereld nu niet precies
op dezelfde wijze verscheen als aan die van honderden andere jeugdige Nederlanders.
En stellig sterker dan de vraag, wat uit dit nog zoekende en tastende, uit deze wel
zéér bonte veelkleurigheid, uit deze ongelijksoortige en ongelijkwaardige brokstukken
van een levensbeeld, in later werk zich tot duurzamer gestalte zou vermogen saam
te voegen, was stellig wel onze vreugde over het feit, dat hier weer eens een wezenlijk
talent zich manifesteerde, hetwelk op reeds vrijwel geheel eigene wijze nieuwe, vrij
ruime vergezichten opende over het groote doen-en-drijven op het Hollandsche
platteland.
Maar toen, tamelijk kort daarna, het vormlooze en al te uitbundige
We i d e w e e l d e kwam.... ja, was dat niet eigenlijk heel erg jammer? Want het
grinnikend plezier dat wij mogelijk zoo nu en dan aan dat fluctueerende menschwezen
Sandertje hadden, kon toch niet opwegen tegen al wat wij hier misten, en wat we,
na Aardebanden, zoo stellig gehoopt hadden hier te zullen vinden. Of hield deze
aartstippelaar door het Hollandsche weiland ons opeens een beetje voor den gek?
Het had er zoowaar allen schijn van, dat hij op een van zijne tochten ergens op een
dorpje was blijven hangen, om er, in gezelschap van een dier zonderlingen, die hij
er zegt te ontmoeten, ons een reusachtige kool te stoven. Ik houd het er namelijk
voor, dat hij, na zijn bezoek aan ‘Wildemenschenland’, ergens in het knusse tuintje
van een rentenier-liefhebber mee aan het prutsen geraakt is, en ons nu, als vrucht
daarvan, deze enorme kalebas We i d e w e e l d e presenteert. Wat een omvang! Neem
het ding eens op je hand? Water, man, water! En maar een greintje substantieels!
De schrijver, die achter Weideweelde staat, is een liefhebber van het curieuze.
Een bewaarder en verzamelaar van, laat ons zeggen, ‘eigenaardige’ ervaringen, een
bedenker van niet al te zeer vervelende, soms
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wel aardige, historietjes - maar geen ernstig-bezig kunstenaar, geen bewonderend
Zoeker en Vrager, geen worstelende met het gebeuren en de menschen van het open
platteland. De Parcival der Zuid-Hollandsche weien heeft ons met dit boek, òf
teleurgesteld, of bij den neus genomen.
Maar in R i j s h o u t e n R o z e n is weer de auteur van A a r d e b a n d e n . Hier
weer, naast boeiende beschrijving van de levend-sterke, of vreugdevolle, of
verwordene, of juichende, of zuchtende werkelijkheid daar buiten; naast tamelijk
krachtig verbeelde tumulten van door donkere hartstochten bewogen menschen;
kortom naast opnieuw veel verwards en ongelijksoortigs toch ook weer de beelding
van eene eenvoudige en waarachtige menschelijkheid. Ziehier een fragmentje:
‘Tusschen de Paardelaan en het Hemeltje lag voor jaren, jaren eene weelderige
ondiepe plas; dat weten de mannen van Benschop, die hun zware Pieter-Keur-bijbels
niet opgeruimd hebben aan opkoopers, met gewisheid af te lezen van het schutblad
binnenin den goudbedrukt-leeren bijbelband. En de oude daggeldersvrouwen, die
zuiver aan hekserij gelooven weten het ook, want in die plassen woonden de kwaaie
geesten, die de zonen eischen kwamen, zeven maal zeven geslachten onder één
hetzelfde dak vandaan, als daar ooit de Duivel ontvangen was.
‘En de aardmannen, maar ook de goede schuurbouwers woonden in de plassen,
die eindelijk volgekrooien en leeggepompt werden. De oude Baron's vaders vader,
de laatste Ambachtsheer uit het geslacht van Benschop-Snellenburgh die op het huis
gewoond had, dat was een goed Landheer geweest, en die had Duitsche manmenschen
laten komen, die bekwaam waren in het bedijken en 't polderen. Maar 't werk was
tegengevallen; daar lag maar kwaaie zure grond onder de rietpartijen en de zwinnen
van het Wye, en de Landheer die met rentevretende hypotheken zijn hofstee had
bezwaard, om al die Duitschers te kunnen betalen, werd arm en verkocht het Ambacht
met alle toebehooren aan een vreemden barren Jonker, die onder Steenwijk nog een
Kasteel had, die jacht en visscherij aan zijn eigen hield, die de huurboeren zware
pachten liet betalen en diep vervloekt het graf werd ingedragen.
‘Zijn eenigste zoon was lam en naar gezegd werd niet goed wijs....’
Men voelt, bij zulk een inzet, dat er nog heel wat komen moet, en zoo is het dan
ook: R i j s h o u t e n R o z e n is verdeeld in drie boeken van totaal vijfentwintig
hoofdstukken. Dit wordt hier maar niet zoo vermeld -: het heeft, in verband met wat
voorafging, en met wat reeds weer na R i j s h o u t e n R o z e n verschenen is, eene
bepaalde beteekenis. De heer De Man is een jong schrijver, die overloopt van ‘stof’.
En die stof - neen, hij is haar nog niet meester. Het is voorloopig te veel, een àl te
sterk jagende stroom, en het zal nog wel wat duren eer hier alles bedwongen en
beheerscht is. Maar dit mag ons toch niet doen voorbijzien,
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wat thans in den Heer De Man reeds, als zeer goed en deugdelijk, te waardeeren valt.
Want bij alle gepraat en gebabbel, bij al de haastige drukte om eene zich opdringende
veelheid aan ons te vertellen, zijn hier passages die op een stil en aandachtig speuren
naar het wezenlijke wijzen. Naar het wezenlijke, dat voor dezen ‘overvollen’ verteller,
nog al te zeer achter jagende visioenen en een stoet van ‘groote’ levensbeelden schijnt
te zijn verborgen. Deze betere bladzijden bepalen de waarde van zijn boek - misschien
voorloopig van al zijne boeken. Ze doen ons aan als de handdruk van een, die uit
eene bonte voorbijvlietende menigte plots op ons toekomt, en op wiens gelaat de
blijde glans is van het liefdevol herkennen. Stellig zal de Heer De Man nog moeten
ervaren, dat talent een lang geduld is - maar is bereikt te hebben wat ik onder woorden
bracht, niet reeds veel? Er is hier in R i j s h o u t e n R o z e n , door een reeds wat
rustiger verwijl bij de stof, ook een beter begrijpen van het menschelijk lotgeval. Dat
is vooreerst al heel wat. Want wie het platteland ten onzent kent, het leven der boeren;
hun hebzucht en hun eigenzinnigheid; den sektegeest; de folteringen waaronder de
geesten hebben geleden; den zwaren last van bekeeringsdwang; den strijd van donkere
dogmen.... hij weet, dat het een zware arbeid is, van onder deze bedekselen van
eeuwen, het aangezicht des levens weder aan den dag te brengen.
D.TH.J.

H. Moulyn-Haitsma Mulier, Het Paradijs Herwonnen, Bussum, C.A.J.
van Dishoeck, 1924.
Wij zullen ongetwijfeld verstandig doen dit drama op zichzelf en als uiting van den
geest des tij ds te beschouwen, geen historische analogieën te zoeken of namen als
Milton en Vondel veel te citeeren.
Wanneer men het laatste één oogenblik, bijna onwillekeurig, tòch doet, ziet men
wel in scherper licht het kenschetsende en persoonlijke van dit moderne werk. Indien
er namelijk hier en in die oude poëtische drama's sprake is van symboliek, dan ervaart
men dat de symboliek van dit werk een andere functie heeft en vóór alles veel
onmiddellijker is.
Men zou kunnen zeggen, dat b.v. Vondel - wanneer hij Lucifers opstandigheid en
val beschrijft, met rijke fantazie en volle dichterlijkheid een oneindig-ver, geheim
gebeuren in de sfeer van het onzienlijke uitbeeldt - dat hij een drama dicht, 't welk
eèn droom is van worstelende machten in den aanvang der schepping, naar eigen
aard en lust uitgebeeld. Men zou kunnen spreken van een symbolieke voorstelling
van het menschelijk geslacht, terwijl in dit moderne dichtwerk, waarin wij als dramatis
personae Adam, Eva en Lucifer ontmoeten, het drama van de menschelijke ziel in
gestalten, die eer beelden dan symbolen zijn, is uitgedrukt.
Dit nu lijkt mij een functie van den modernen geest: het vergroot verlangen, en
ook de aanleg, om het innerlijk leven in beelden te zien

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

71
uitgedrukt. Dat wil dus zeggen, dat wij niet met een symboliek te doen hebben, die
een afzonderlijk bestaan leeft, zooals dat in vele vroegere werken het geval was: een
wereld op-zich-zelve, maar: de wereld-zelve. Die wereld-óp-zich-zelve weerspiegelde
- en hoe zinrijk - onze wereld of lei geheime stroomingen bloot of onthulde
mogelijkheden van hel en hemel, waaraan men kon gelooven of twijfelen, doch
waarin wijsheid en schoonheid verborgen lagen (Dante, Milton, Vondel).
Er is echter in de mensenheid verlangende kracht ontstaan. Zij ziet, in wakenden
droom, in werkelijken droom of in koel bewustzijn, den weg van de individueele
ziel - die toch ook weer die der menschheid is - in beelden bewegen en het gaat er
op lijken of zij die beelden ook verstaat.
Het is of de mensch zijn eigen weg op aarde ziet - niet den weg van zijn uiterlijk
bestaan, maar dien van zijn innerlijk bestaan - of hij in een behoefte naar
bewustwording niet meer kan volstaan met een ‘gevoel,’ maar zich beelden schept,
die zijn strijd en zijn doel op onmiddellijke wijze vertolken.
Het leven gaat vorm aannemen, ervaringen worden verschijningen en die
verschijningen wijzen hem den weg. Door de ervaringen als 't ware buiten zich te
brengen, krijgen zij leven en - naar persoonlijken aard - beelden zij zich in d'een of
andere gestalte uit. Wie met open geest den mensch van nu gade slaat, zal dit groeiend
vermogen ongetwijfeld erkennen.
Uit dit vermogen is dit drama-in-verzen ontstaan en daaraan voornamelijk ontleent
het zijn belangrijkheid. Het is niet iederen dichter onmiddellijk gegeven, die beelden
in helderen woordvorm weer te geven, vooral hun werkingen ten opzichte van elkaar,
van strijd, worsteling, verlossing zóó van alle conventie te ontdoen dat zij, naakt en
zuiver, tot een indringende suggestie worden.
Laten wij zeggen dat Mevrouw Moulijn deze suggestie slechts ten deele heeft
bereikt. De geëigende vorm, de gave vorm vond zij nog niet voor dit innerlijk zien
- maar zij geeft blijk van taaie wilskracht om haar eigen worsteling op te tillen, voor
zich uit te houden en het met groote aandacht te aanschouwen. Ze voelt een onstilbaar
verlangen - welk op het hoogste goed des levens duidt - namelijk door schouwen
rijker te worden èn wijzer: te schouwen hoe het alles leeft, bloeit, sterft en herleeft,
hoe de eb en de vloed wisselen - hoe de in spiraalvorm stijgende kring van het
groeiend proces een element is van de strijdbare ziel. Regel na regel voelt men hoezeer
de schrijfster van dit proces vervuld was, hoe de ontdekkingen die zij deed haar met
eerbied en schroom vervulden en haar sterker maakten tevens. Zij ziet ook de
verflauwde werkzaamheid van den geest - den zuiveren, oorspronkelijken geest - als
de oorzaak van het feit dat het leven op aarde voor velen een hel is geworden.
Zoolang de ziel haar vreugde niet hervindt, blijft het paradijs verloren.
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‘Waar de daad regeert en niet is het vuur, dat haar toch schiep, daar wordt de schijn
de koning’ (Voorspel) Maar een diep vertrouwen in het licht, dat ‘voor eeuwig in de
velden bloeit’ doet haar zoeken naar genezing, naar herstel van de oude, verloren
krachten. En in dit zoeken zag zij de menschelijke ziel als Eva, die om het wéten,
het v e r s t a n d e l i j k e weten (want eigenlijk wist de ziel, wist Eva alles en was zij
toekomst) te verkrijgen, haar bruidegom Adam, die vreugde en liefde is, verraadt
om Lucifer te volgen, die het element van beperking is. Hoewel zij schuld voelt (en
de dichteres spreekt hiermede dus ook het verzoenend woord van de menschheid)
weet zij stellig dat: ‘door schijn van haat was het toch liefde die mij leidde, ik zocht
den weg naar dieper liefdesstroom’ en ‘In mij was verlangen naar het worden
onmeetelijk’.
Maar zelfs Lucifer is de gevallen aartsengel en ééns - na eeuwen - zal ook hij
wellicht weer tot het licht ontwaken. Nu spreekt hij nog met den huichelachtigen
toon der ontluisterde kennis: ‘verschijningsvorm van Leven, dat is Waarheid.’ Maar
Eva vraagt ‘Hoe leeft hier geest? Vuur moet den vorm doordringen,’ en al tracht zij
met de kracht van een nu bewuste liefde Lucifers oogen te reinigen en in hem door
suggestieve kracht de herinnering aan zijn oorsprong levendig te maken - het gelukt
haar slechts ten deele.
Met andere woorden: de smart, de beperking is er altijd nog, alhoewel de
menschelijke ziel door eigen kracht zich vrij kan maken. Vrij wil Eva weer zijn, vrij
óók van bezit, van die kennis, waarvan zij dacht, dat zij haar Goden vrijheid zou
verleenen, maar die haar bracht in den dwaaltuin van het bezit. Zij weet dat zij vrij
en doorgloeid van het eeuwige vuur, Adam weer verlossen kan, dat ze niet langer
gebannen in het rijk der schimmen verblijven mag. De menschelijk ziel, voelend
hoezeer angst en smart haar gevangen houden, worstelt zich vrij, zoekt haar liefde
weer, voelt zich weer één met de schepping en is rijper, bewuster - mild en wijzer
geworden. Door haar ziet Adam den duur in d'onbestendigheid - hem ‘daagt het
raadsel van d'oneindigheid.’ En Eva, wetend, dat het schouwen alleen niet verlost,
verlangt naar de rijke daad, het offer dat verlossing brengt.
Zeer mooi zijn de herinneringen aan vroegeren paradijsstaat, uiterst belangrijk
aldoor de aanduidingen van geestelijken groei en meer dan eens wordt in krachtig
rhythme het ordenen van den chaos uitgebeeld. Die sterke werking, in het cosmisch
gebeuren verzinnebeeld spreken van een zich hernieuwende psyche, die echter worstelend - den zuiver-klaren vorm van haar beelden niét aldoor vond alhoewel zij
over een eigen toon en een hartstochtelijke eerlijkheid beschikt. Stellig is haar werk
door dit alles belangrijker dan een groot deel der thans verschijnende literatuur.
J.D.W.
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Philatelistisch nieuws.
Voor den postzegel-verzamelaar is het een gulden tijd; ik geloof niet dat er ooit
zooveel nieuwe zegels verschenen zijn als in de laatste jaren. En niet alleen uit
noodzakelijkheid, omdat uitbreiding van grondgebied, vermeerdering van koloniën
of een veranderde regeeringsvorm zulks noodig maakte. Neen, er werden om zoo te
zeggen... aanleidingen gezocht om een nieuwen postzegel of een nieuwe serie te
doen verschijnen.
Zoo iets is op zijn tijd misschien wel eens noodig, evenals dat men zich af en toe
een nieuwe jas, das of hoed aanschaft, zichzelf ietwat moderniseert, en overbodig
was het ten onzent bijv. niet dat men de-als ornament-compositie beslist
voorwereldlijke - cijferzegels eens vervangen ging door andere, die van een moderner
opvatting getuigden. Ook de zegels met beeltenis van de koningin waren wel wat
‘uit den tijd.’
Wij mogen als bekend onderstellen, dat men door een nationale prijsvraag getracht
heeft een beter ontwerp te verkrijgen en tevens dat het resultaat maar matig geweest
is, d.w.z. van een portretzegel is niets moois voor den dag gekomen.
Van de bekroonde ontwerpen zijn toen een drietal uitgevoerd; het leeuwtje in den
tuin, van M. de Klerk, het posthoorntje van S.H. de Roos, en het cijfer in een
overhoeksch vierkant van N.J.v.d. Vecht.
Bij de beoordeeling van ieder ontwerp voor toegepaste kunst moeten wij uitgaan:
van het doel, van de bruikbaarheid en van de schoonheid. Is het schoon en
onbruikbaar, dan beantwoordt het niet aan het doel; is het bruikbaar en onschoon,
dan zijn wij geen stap verder gekomen in de goede richting. De bruikbaarheid van
den postzegel vooropgesteld, zal het ontwerp ons dus het land van herkomst en de
waarde duidelijk moeten laten zien. Een Nederlandsche postzegel zonder ‘Nederland’
erop lijkt mij onjuist en een weggemoffelde aangifte van de waardebepaling evenzeer.
Het gaat er dus bij het cijferzegel in de eerste plaats om, dat het cijfer en het woord
‘Nederland’ tot een harmonische eenheid verwerkt zijn. Wil men hieraan toevoegen
een of ander symbool, dat op Nederland of op de Posterijen slaat, à la bonne heure,
maar het moet een ‘toevoeging’ blijven, die mede in de geheele compositie is opgelost.
Nu lijkt mij in het door velen geroemde zegeltje van De Klerk die toevoeging van
‘het leeuwtje in Neerlands tuin,’ een symbool dat o.a. veel als watermerk voor papier
gebruikt is, te domineerend en voor de kleine ruimte te weinig silhouetteerend. Het
verwart in het kleine bestek tot een te volle ornamentale vulling, zonder
massa-verdeeling. Juist het kleine formaat is een factor waarmede zeer zeker rekening
gehouden moet worden.
In dit opzicht zijn èn het zegeltje van de Roos èn dat van v.d. Vecht uitstekend
geslaagd. Dat van de Roos moge niet zeer ‘modern’ van vinding
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zijn, het is beschaafd en goed, het is overzichtelijk, juist van indeeling, met een zorg
voor datgene waar het op aan komt: de cijfers en de letters. De Roos heeft begrepen
dat dit zijn uitgangspunt moest zijn.
Bij het zegeltje van Van de Vecht omsluit het trapjes-motief, waarin het woord
Nederland gegrepen is, op uitstekende wijze het cijfer. De bijkomstigheden zijn
‘bijkomstig’ gebleven.
Met deze beide zegeltjes hadden wij het voorloopig wel kunnen doen.
Maar daar kwamen nu de ‘aanleidingen’ tot nieuwe zegels: de weldadigheid, het
jubileum van Hare Majesteit, het eeuwfeest der reddingsmaatschappij, enz. En helaas
deze oorzaken hadden groote gevolgen.
Beroemde kunstenaars werden aangezocht, hun talenten op een nieuwen postzegel
te beproeven: Toorop, Konijnenburg, Hofman en Lebeau maakten ieder op hunne
wijze iets dat... nu ja eigenlijk geen postzegel is geworden.
Laat ons beginnen met vast te stellen dat er een essentieel verschil is, en moet zijn,
tusschen een postzegel en een sluitzegel, en dan dat de postzegel in het kleine bestek
een decoratieve compositie moet zijn, gedacht en geëigend voor dit vakje van een
paar vierkante centimeters groot. De eerste voorwaarde houdt dan ook in, dat, al kan
het doel - in casu de weldadigheid of het jubileum - op het zegel onze aandacht
vragen, de naam van het land en de waarde van het zegel niet minder verzorgd moeten
zijn. De tweede eisch, die van een decoratieve compositie in een vakje van eenige
vierkante centimeters, bepaalt het meer of minder ‘vlakke’ van de teekening, het
meer of minder gedetailleerde van het hoofdmotief en van de ornamentale vulling.
Beschouwen wij in dit verband de zegels van Toorop, Konijnenburg en Hofman,
dan blijken zij feitelijk geen van alle aan de gestelde eischen te voldoen. De
weldadigheids-zegeltjes van Toorop zijn als decoratieve vulling misschien nog de
meest geslaagde, maar het zijn meer s l u i t -zegels dan p o s t zegels geworden.
Met Konijnenburg heeft men een misgreep gedaan voor de jubileumzegels. Noch
een jubileums-gedachte, die iets van feestelijkheid zou kunnen suggereeren, noch
een markant portret van Hare Majesteit, noch een schoone decoratieve compositie
is in een der twee ontwerpen verwezenlijkt. Het ietwat Roomsch-aandoend juffertje
op een troon in een soort kerk is ongetwijfeld in veel grooter formaat ontworpen en
heeft door de te sterke verkleining alles ingeboet, wat misschien (?) in een tegeltableau
bijv. tot zijn recht was gekomen. Het is voor dit kleine formaat zelfs nog te veel
gedetailleerd, en daarbij mist het een schoonen, strakken contour, die de teekening
zou kunnen beheerschen. In de wijze van uitvoering is het bovendien een soort
amphibie, d.w.z. het doet door de symmetrie eenigszins decoratief aan, terwijl het
door de wijze van uitvoering een perspectivische diepte en een zeker relief heeft
gekregen.
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De portretzegel door Konijnenburg is al even tweeslachtig; ware het een goed
eenvoudig portret geworden, zooals dat door Jan Veth op de laatste portretzegels,
wij zouden er t o t o p z e k e r e h o o g t e vrede mede gehad hebben. Nu echter is
het een portret dat geen beeltenis van de koningin is, geflankeerd door
vrouwenfiguurtjes en ornament, die zijn ‘toegevoegd’ om er iets modems of iets
eigens van Konijnenburg aan te geven. Noch de beide juffertjes ter weerszijde van
den kop, noch de krullaria er onder, completeeren de compositie, maken er één geheel
van. Het ding i s g e e n c o m p o s i t i e i n h e t k a d e r , geen overwogen vulling
en verdeeling van het vlak.
Hofman's zegels zijn mij helaas ook tegengevallen.
Beide zegels voor het jubileum van de Nederl. Reddingsmaatschappij (waarom
zijn zij ongelijk van formaat en vorm) zijn de een zoowel als de ander niet geworden
wat ze hadden kunnen zijn.
Het zegeltje met boven de beide herinneringsjaartallen en onder de waardebepaling
mist (waarom?) het woord Nederland, en de symbolische beteekenis van de uitgifte
dezer zegels is aangeduid door woeste golven, waarachter de zeilen van schepen
zichtbaar zijn. Deze illustratie is echter een fragment van een doorloopend fries,
waarvan een moot je afgeknipt is, en daar alles in één kleur gehouden werd, zonder
schaduw of halftint, is de kiel van een der scheepjes als een gedeelte van een golf
geworden.
Het andere zegel, waarvan het ornamentale gedeelte om de middenas symmetrisch
is, vertoont een figuur, dat een oningewijde nooit zou kunnen definieeren. In dit
speciale geval, waar het gemaakt werd om bij het publiek sympathie voor een goed
doel te wekken, is een dergelijke verborgen symboliek niet op zijn plaats. Bij nader
overwegen en beschouwen, kunnen wij er een ge(ver)styleerde reddingsboot in
bespeuren; maar evenzeer had het een vogel kunnen zijn. Als beeld met tegenbeeld,
d.w.z. als contrast van silhouet met achtergrond, is het onduidelijk en verward
geworden.
Het nieuwe, thans verschenen, zegeltje ontworpen door Lebeau, bestemd om het
hoorntje van De Roos en het vierkantje van v.d. Vecht te vervangen, is al even
onrustig. Het cijfer en de vogel daarboven en de golven er naast hebben alle drie
naar verhouding evenveel wit, waardoor geen van deze deelen domineert en een
rustpunt voor het oog is. Ook de afstand tusschen vogel en cijfer is te kort, zoodat
in het cijfercirkeltje op zich zelf achtergrond en cijfer gelijke massa verhouding
hebben. Had de vogel geen slipjes meer naar beneden, of waren de zijvleugels van
den uit zee opstijgenden cirkel niet doorgetrokken en het cijfer niet tot aan den hals
van den vogel gebracht, dan ware er van 't ontwerp iets te maken geweest, nu is het
rommelig geworden.
De Kamer van Koophandel voor Haarlem en Omstreken, indertijd
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door het Hoofdbestuur der Posterijen om advies gevraagd, schreef o.a.:
‘Wat nu de ons ter beoordeeling gezonden ontwerpen van Lebeau betreft, merken
wij in de eerste plaats op, dat het telkens veranderen van formaat van postzegels voor
den handel hinderlijk en onpraktisch is, zoodat wij reeds uit dien hoofde de nieuwe
serie niet met ingenomenheid zouden begroeten. Het komt ons voor (en dit
onderschrijven wij gaarne, R.W.P. Jr.) dat het bestaande groene zegel van 2½ cent
(posthoorn) volkomen voldoet aan de eischen van bruikbaarheid, formaat en uiterlijk;
zoodat wij zouden willen adviseeren, dit zegel te bestendigen en de overige
drukwerkwaarden alle naar dit type te doen veranderen. De ter beoordeeling gezonden
ontwerp-zegels staan naar ons inzien achter bij het zooeven bedoelde zegel, weshalve
wij in overweging zouden geven, niet tot uitgifte eener serie volgens het ontwerp
over te gaan’.
De internationale postzegeltentoonstelling in September van het afgeloopen jaar
te 's-Gravenhage gehouden bracht ons ook een nieuwen portretzegel door Jan Veth
ontworpen. Nu is Jan Veth zeker meer dan Konijnenburg of iemand anders de man
om een goed portret van H.M. te teekenen; maar of hij daarnaast van het zegel een
‘modernen postzegel’ kan maken betwijfelen wij. Zijn postzegeltje is dan ook als
geheel noch door opvatting, noch door ornamentiek iets van dezen tijd geworden;
de vullingen in de hoeken, zoowel als het geheel loszwevende kopje hebben iets
conventioneels. Zoo'n postzegel had in plaats van in 1924 even goed een
vijf-en-twintig jaar vroeger verschenen kunnen zijn; hij geeft geen beeld van de
nieuwere opvattingen op het gebied der decoratieve grafiek.
Een laatste zegeltje, het allernieuwste op dit gebied, is het weldadigheidszegeltje
door Rueter ontworpen. Ook Rueter is iemand die in staat is van zoo'n zegeltje iets
te maken, en laat ons beginnen met te zeggen dat hem dit ook ten deele gelukt is. Er
zit in zijn zegelt je een begrip van goede verdeeling van het vakje; van
evenwichtigheid tusschen letters, cijfers en het weldadigheids-motief, in casu het
kinderkopje. Hij heeft alleen t e v e e l willen geven. Niet tevreden met een vroolijk
lachend kopje, flankeerde hij dit door twee engelen, die natuurlijkerwijze heel klein
moesten worden en nog vrij gedetailleerd werden. Daarbij bracht hij in het kopje
nog schaduw, d.i. relief aan, waardoor het aardige kopje een beetje op een ouderwetsch
plakplaatje is gaan lijken. Nu is het bij dit zegeltje, dat uitsluitend ter wille van de
weldadigheid uitgegeven is, niet zoo heel erg dat de symboliek wat o v e r weegt het houdt daarom het midden tusschen een post- en een sluitzegel, maar dan had het
misschien toch wat eenvoudiger en sterker van effect kunnen zijn.
Wij reproduceeren hierbij ook een Zweedsch zegeltje voor een soortgelijk doel,
en het komt mij voor dat hiervan sterker suggestie uitgaat. Intusschen is Rueter's
zegeltje lang niet het minste, maar beter vind ik nog zijn ont-
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werp voor een gelukstelegram. Daarover echter een volgende maal, alsmede over de
nieuwe buitenlandsche briefkaarten, door Hana ontworpen, die wel een zeer pooveren
indruk van Nederlandsche ornamentiek in het buitenland zullen maken.
R.W.P. JR.

Oswald Wenckebach.
‘Want nae zijn segghen zijn bij een gheleken Eens menschen Lichaem en
Tempel bequame.’
Het Schilder-boek door CAREL VAN MANDER.
Ziet ge Wenckebach voor de eerste maal, zoo zult ge den indruk ‘kracht en
beweeglijkheid’ krijgen, geen prominentie van een van beide, maar een evenwicht
van nature. En daarna merkt ge temeê een soort jongensachtige snaakschheid, die
ge dan als wachter van de poort zult gaan beseffen. Want weinigen zijn zoo afkeerig
van en bevreesd voor ‘artiestendom’. Meen echter niet dat hij braaf in onze gelederen
mee marcheert. Hij bezit een machtig onafhankelijksgevoel en er kan een witte drift
in hem opschieten, als de bestaande gewoonte en de heerschende rechtsorde hem te
sterk knijpen, en wij, paisible wandelaars langs 's Heeren wegen, ons ontpoppen als
stellers van zijn normen. Het is dan als bij Hamlet, die den twee vlerken ten hove
toesnauwt ‘Bij God, acht ge mij makkelijker te bespelen dan deze fluit’.
En, als rustig element, een soort eenvoudige wijsheid, die vanzelve afdwalingen
weet te elimineeren en hem een juiste grens tusschen eerlijke transpositie der
werkelijkheid en overdrijving geeft. Nemen wij aan dat dit de voornaamste
eigenschappen zijn, die zijn werk stempelen; mogelijk krult 's mans neus spottend
en bedenkelijk bij het plotseling besef zooveel geheime raderen in zich te dragen.
Het merkwaardige van Wenckebach is dat hij, Hollander, toch beeldhouwer werd,
en dit vooral omdat hij uit een trits: grafisch werk, schilderkunst en beeldhouwen,
overtuigd dit laatste koos. Van den beginne af heeft hem de figuur het meest
aangetrokken. 't Zat hem waarschijnlijk in 't bloed (zijn vader heeft een medischen
leerstoel) en vooral zal hij daarin de meest direkte en logische vertolking hebben
gevonden van alle sentimenten, die door den mensch in zijn kunst verbeeld worden.
En ook de meest schoone en pure vertolking. Hier raak ik de reden, die mij het citaat
boven dit opstel deed kiezen. Wenckebach's kunst heeft, zoo schijnt het mij, een
definitieve eigen koers genomen. Immers de tegenwoordige kunst (en hierin maakt
de bouwkunst voorzeker geen uitzondering) zoekt het type met zijn eigen afwijkingen,
onderstreept en overdrijft deze zelfs. De suggestieve kracht wordt hierdoor
ongetwijfeld grooter, maar het werk verliest aan mogelijkheden, het is gefixeerd. Ik
meen hiermede, dat zulke voorstellingen geen vervolg voor ons hebben, zij blijven
op één punt, terwijl
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wij de figuren van Wenckebach verder kunnen beleven; gelijk de ‘Overwinnaar’ van
Michel Angelo zou kunnen loslaten, verdergaan en oud worden, zonder ooit
bevrediging te vinden in de overwinning, of zou kunnen dooden en, als een geweldig
vechter, slechts genieten door overheersching.
Ik noem hier dezen naam opzettelijk omdat het werk van den Florentijn een diepen
invloed op Wenckebach heeft gehad. Zulks is te begrijpen. Na Michel Angelo heeft
de wereld op haren grooten beeldhouwer moeten wachten tot Rodin. En de geest van
Rodin is betrekkelijk vreemd aan Wenckebach. Zijn werk is te aardsch, te onrustig
om dezen naar ‘harmonie’ zoekenden geest te bevredigen. Dit zij verre van een critiek
op den meester van Meudon, maar Wenckebach wenscht meer rust en beslotenheid,
meer innerlijk dan uiterlijk drama. Vandaar zijn verheugenis over Michel Angelo.
En toch is dit geen terugvallen op het verleden, want daarvoor ankert te diep in hem
de overtuiging dat zijn kunst, wil zij vrij zijn, alleen een resultante kan zijn van al
wat ons ras van het eerst begin af heeft gepoogd en verwezenlijkt. Hij begrijpt ook
niet de leuze van veel jongeren ‘terug naar....’, want zoomin twee dingen ooit gelijk
zijn, zoo min kunnen wij in de dingen dezelfde sensatie beleven als Chineezen of
Egyptenaren. Hun kunst kan ons, vooropgezet dat wij volkomen ‘eerlijk’ zijn, uit
ons zelf doen vluchten, maar zal nooit onszelf weerspiegelen.
Wellicht zal de Egyptische kunst ons, voor het oogenblik, nader staan dan de
Hollanders der 17de eeuw, maar hun invloed is op ons door vele geslachten geënt,
en kan slechts met geweld teruggedrongen worden.
Wenckebach's eerste begin, na zijn studiejaren op de Weensche academie, vormen
zijn houtsneden (een enkele ets) en zijn litho's. Reeds dadelijk treft zijn schoone
verdeeling van zwart en wit, zijn vulling van het vlak en de compositie der figuren.
Zie zijn ‘Acrobaten,’ zijn ‘Vlucht naar Egypte,’ het is ernstig en zonder handigheid,
die dit soort werk zoo vaak ‘smakelijk’ maakt. Wel kon hij luchtig en geestig zijn,
getuige zijn laatsten ‘Poster’ voor eigen werk met 't kwieke vosje, z'n ‘Witte muizen’
en ‘Rennende haan,’ deze bewijzen dat zijn geestelijke boog niet altijd gespannen
behoeft te zijn. En deze, op 't eerste gezicht, geboren graficus, liet zijn gutsen en
burijnen in den steek (om het beeld hier in zijn zuiversten vorm te gebruiken!) Hoe
dit te rijmen? Ik zou haast willen zeggen, 't is de schuld van zijn handen. Ze zijn te
groot en te beweeglijk om het voorwerp maar aan kant te behandelen en dan, er waren
zooveel vlakken en lijnen, die hij niet kon bereiken en waarvan hij den vorm en de
pracht vóór zich zag. Er was een ongekend genot in iets te maken dat facetten had,
of het nu 'n gesneden schrijntje, 'n kunstig versneden hoorn, 'n beeldje was! En is
het beeld niet de meest volmaakte weergave, komt het niet 't dichtst de scheppingsdaad
nabij?
Naast zijn houtsneden doen zijn beelden onmodern aan, doch dit is,
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dunkt mij, gedeeltelijk te wijten aan het feit dat de eerste uit den aard der zaak modern
zijn. Inderdaad zijn de eerste beelden nog meer aardsch (Bedelaartje) in de idee van
verbonden aan het type en zonder twijfel valt hier een invloed te speuren, die het
beeld aan zijn houtsneden koppelt. Maar dan komt langzamerhand de erkenning van
Michel Angelo, waar hij tegenover het mieserige, haastige, rommelige bedrijf van
onzen tijd de inderdaad ‘goddelijke’ rust en actie vindt. Is het niet typeerend dat hij
als gedenksteen voor de bemanning eener reddingsboot, die bij haar gevaarlijk pogen
verdronk, slechts een schip op felle golven nam.
Zie daarna zijn ‘Paardje met Boom;’ dit is geen compromis van gothiek en
chineesche plastiek, maar moderne opvatting in schoone ongekunstelde verhoudingen.
Hij begint zich vrij te voelen van de oppressie der realiteit, zonder ervoor terug te
deinzen. Want in een werk als ‘Het begin’ voelt ge toch alle moeizaamheid en pijnlijke
spanning die in de vroege uren over een ontwakende stad ligt. In dit beeld vind ik
ook de gelegenheid Wenckebach's groote vaardigheid te belichten. De behandeling
van rug en armen is zoo vol emotie, dat elke gedachte aan anatomische wetenschap
verdwijnt. En de gesloten lijn van schouder tot voet doet ons vanzelf beseffen welk
een expansie in deze figuur wachtend gist.
Naast deze ‘vrije kunst’ komt in aanmerking de ‘onderdanige kunst’; de
beeldhouwer, die binnen het bestek van den architect meewerkt aan den bouw. Voor
het eerste bestaat in ons een zeer beperkte applicatie. Wij zijn blijkbaar geen volk
voor beelden; onze statige buitens, onze vriendelijke parken kennen de schoone
combinatie van beeld (natuurlijk het standbeeld daargelaten) en bosch niet. Het is
wellicht te verklaren uit een angst voor aanstellerij. Wie weet, zou de tegenstelling
van een vluchtende, lichtvoetige nymph en een gepand] asd, braaf achter den
kinderwagen duwend Zondagsslenter aar ook te snerpend zijn. Maar, de toch niet
bijster artistieke statuen in den tuin van het Huis ten Bosch zijn wezenlijk mooi
tusschen de bedachtzame rechte paden tegen den ernstigen achtergevel van het slot.
Anders is het met de toegepaste beeldhouwkunst gesteld. En ook hier zie ik schoone
mogelijkheden voor Wenckebach's werk. Heeft hij eerst de innerlijke stribbeling
tegen het bestek overwonnen, dan komt een fraai en bruikbaar stuk uit zijn werkplaats.
(‘Duiveltje’ Gem. Amsterdam). Want hij weet zich dan goed aan te passen aan de
idee van het geheel en het behoudt toch het persoonlijke soepele; de verhouding van
beeldwerk tot gebouw moet toch zijn die van individu tot kosmos.
Wenckebach's productie is niet groot, maar ge vindt dan ook geen halfrijp
studiemateriaal. Hieruit blijkt een juist inzicht, dat jongeren maar al te vaak missen.
R.V.
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Vilmos Huszar bij d'audretsch in Den Haag.
H u s z a r behoort tot degenen, die in het moderne interieur het geschilderde
natuurtafereel willen doen vervangen door de zuiver decoratieve wandvulling.
In den tijd toen in ons land de moderniseering van het binnenhuis nog in wording
was, gold ‘een schilderij aan den wand is een gat in den muur’ als een steekhoudende
bewering. In de schilderkunst was toen nog het impressionisme toongevend en de
‘brokken natuur’ in hun pretentieuse gouden omlijstingen achtte men6 voor de meer
sobere omgeving, zooals men zich die dacht, niet geschikt. Maar ook de schilderkunst
heeft langs andere banen zich voortbewogen en zoo reikt ten slotte het een het ander
de hand. Een cubistische schilderij b.v. past wèl in het moderne interieur, terwijl die
in de ouderwetsche wooninrichtingen zich heel onprettig zou gevoelen. Een
wandversiering behoeft in 't algemeen niet louter een effectvolle onderbreking van
den wand te zijn, ze mag ook wel iets meer te vertellen hebben.
De kleurdrukken in den Kunsthandel d'Audretsch zijn bescheiden van afmetingen,
elke druk is en blijft een unicum. Behoudens enkele, die gesloten van compositie
zijn en, omlijst, een plaats aan den wand kan worden gegeven, maken ze den indruk
van patronen, stukken uit een grooter geheel gesneden. Zulke prenten hangt men niet
op, men bewaart ze als curiosa in portefeuille.
H u s z a r is een stille, ernstige man met zeer persoonlijke opvattingen en een
ongewonen smaak. Ik herinner me van hem op een tentoonstelling in den
H a a g s c h e n K u n s t k r i n g geschilderde composities, vakverdeelingen in sterk
sprekende, soms gloeiende kleuren, het oog bekorend, maar zuiver decoratief zonder
geestelijke diepte. Dat wat men achter de stukken van M o n d r i a a n voelt leven,
de meditatie, mist H u s z a r ' s werk ten eenen male. Hij c o n s t r u e e r t met fijn
gevoel voor evenwicht en tegenstelling smaakvolle, soms wonderlijk brillante,
kleureffecten zonder diepere beteekenis. Men kijkt er naar, wordt aangegrepen door
het effect en daarmee uit. Zóó is 't ook bij deze drukken. De eigenaardige
kleurspelingen, op vindingrijke wijze door den druk verkregen, zijn verrassingen
voor het oog. H u s z a r is kleur virtuoos.
J.D.

Theatre des Champs-Elysées.
Men deelt ons van bevoegde zijde mede, dat het eerste ontwerp voor bovengenoemden
schouwburg, gebouwd door de gebroeders Perret (zie E.G.M. Nov.), werd gemaakt
door den thans te 's Gravenhage wonenden architect H. van de Velde.
REDACTIE E.G.M.
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MARTEN MELSEN. EEN BOEREKIND (ETS).
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Marten Melsen,
door Joris Vriamont.
NU ik over hem schrijf, zie ik hem vóór me staan, kloek als een abeel, evenwichtig
en ongedwongen, met zijn fikschen kop omlijst door een rossen baard, en met rustige
oogen waarvan één kleiner, lollig knipt, vorschend, vol vossenhumor....
Marten Melsen! Velen zullen glimlachen bij dien naam en denken aan den
oubolligen, plezanten kwant. En inderdaad, het werk van dezen schilder vertoont
leuke kanten vol gulle détails, zijn doeken verwekken doorgaans een prettigen indruk
van stevige gezondheid en onweerstaanbare levensvreugd. Zoodat een parallel met
Timmermans niet ongegrond zijn zou.
En toch meen ik hem anders te zien, want Melsen lijkt me n.l. eerder aan Streuvels
verwant. Zulks om meer dan één reden en lat not least om zijn machtigen greep in
het leven.
Het wil mij voorkomen dat ‘Streuvels realist en naturalist’ een bestempeling heet
op zijn smalst. De eenheid van opnemen en verwerken, zijn rustig albeheerschend
rythme, zijn kosmische levensvizie, dat alles stijgt toch boven dokumentatie en
anekdotiek uit. Voor mij is hij steeds gebleven de meest intense en evenwichtige
kunstenaar van Vlaanderen. Alle begrip ‘litteratuur’ is hier geweken, men denkt aan
regionalisme noch folklore; hij is groot door zichzelf als een eik die zijn takken reikt
buiten het domein van den moedergrond waaruit hij zijn sappen heeft geput.
Alzoo deze Melsen.
Ik weet het, hij kent het Vlaamsche land als geen, heeft het in alle richtingen
doorkruist, er het typieke van onthouden. Geen die als hij zoo een liederlijke smoelen
heeft gekonterfeit. Maar wie kan het verhelpen dat er zulke bestaan en is het zijn
recht niet bij deze stil te blijven evenveel als anderen die ‘symboliseeren’?
Daarin ligt juist zijn superieure kijk, zijn stijl waardoor ik bedoel harmonie tusschen
de assimilatie van de buitenwereld en de uitbeelding ervan. En het is een volslagen
gemis aan inzicht dezen kunstenaar enkel te erkennen als een
boerenschilder-zonder-meer.
Om het werk van Melsen te begrijpen moet men weten dat hij geboren Brusselaar
is, détail dat niet zoo onbelangrijk schijnt als op het eerste zicht wel blijken mag.
De jonge Marten was eigenlijk bestemd om de beenhouwerij van zijn vader over
te nemen. Dat de omgeving van kalfskoppen, schaapsbouten,
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worst en zwezeriken wegens haar koloriet op 't netvlies van Melsen moest ageeren,
zooals Herman Baccaert in een vorige studie beweerde, lijkt mij een ontdekking waar
ik mij noode mee vereenigen kan, want al te ver gezocht. Het prentenkleuren en
teekenen zat den jongen al vroeg in het bloed en men stuurde hem naar de Brusselsche
Akademie waar hij studeerde onder de leiding van Stallaert, een dekoratief schilder,
die spijts zijn allegorische bedoelingen de grootste moeite van de wereld hebben zal
om aanspraak te maken op bestendigheid, maar die een flink leeraar zijn moest, te
oordeelen naar de latere prestaties van al die zijn kursus hebben gevolgd.
Dáár leerde Melsen zijn ambacht, een hoedanigheid die tegenwoordig dreigt een
zeldzaamheid te worden! Stellig is er evolutie in zijn techniek sedert ettelijke jaren,
maar in zijn eerste doeken reeds is het te merken dat wij voor een knap handwerker
staan in het bezit van zijn middelen.
Laat ik hier terloops een parenthesis openen en wijzen op de technische vaardigheid
van onze nationale schilders, want m.i. past het niet daarop te smalen en ik houd van
een kundig, gewetensvol vakman. De Brusselaar die zijn zoon naar de akademie
zendt, wil van hem een artiest maken die op ende op zijn stiel bezit. Vandaar het
schromelijk gemis aan kultuur bij onze plastische kunstenaars; zij kunnen flink
schilderen, beeldhouwen zonder meer, nemen zelden een boek ter hand, wonen nooit
een auditie bij, hetgeen dan ook anderszins hun kunst ten goede komt. Het lijkt of
enkel oog vlies en duimen erbij te pas komen. Zoo komt het dat hun werk het
aanvullend verband der kunsten betwijfelt en b.v. nooit ‘litteraire’ invloeden
ondergaat. Daardoor blijft hun oeuvre over het algemeen zuiverplastisch en is hun
reputatie in het buitenland doorgaans van goed allooi, bizonder die der Vlamingen
wien het schilderen van huize uit in het bloed zit. In dit land van middelmatisme om een uitdrukking à la Picard te bezigen - hebben wij op dat terrein een middelmaat
die onze buren ons benijden mogen. Om ten onzent een ‘goed’ schilder te zijn, worden
heel wat eischen gesteld.
Marten Melsen, na voltooiing zijner studiën, verlaat Brussel en vestigt zich bij de
Hollandsche grens, te Stabroek waarvan, naar ik meen, zijn ouders afkomstig waren.
Hij, de veelkantige stadmensch met ruime kultuur, in volle landelijke omgeving.
En dan nog een Brusselaar! Al wie den Ulenspiegel-humor der ‘Ketjes’ kent, begrijpt
den nadruk dien ik op deze bizonderheid leg. Zij wijst het verschil uit tusschen Melsen
en Streuvels.
De schilder ziet zijn menschen niet als een boer - Streuvels die mijn onaantastbare
bewondering voor zijn werk weet, zal me die schijnbare dubbelzinnigheid vergeven!
- hij bekijkt ze van uit een hooger plan, als buitenstaander, en dan nog met het
temperament van een gul-ironi-
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schen stedeling, ‘Bruxellois malgré lui’ zeg ik Van de Woestijne na.
Streuvels staat te midden van zijn volk, hij wortelt in den grond als een bloem.
Hij ziet r o n d . Melsen ziet n e e r - niet in den pejoratieven zin natuurlijk. En zoo
grenst zijn werk soms aan het karikaturale. Niet als bij de Bruijcker. De menschjes
van den etser torsen de fataliteit welke boven hen dreigt als de monumentale torens
die hun kop overschaduwen. Ze zijn zoo zielig, gaan mank aan zooveel euvelen. Wij
voelen er een afgrondelijke deernis voor, zullen er zelden om lachen. Ook niet als
de tragiek van Breughel, bij wien ik niet aarzel, op gevaar af paradoksaal te doen,
De Bruijcker te vergelijken, hem houdend voor een der meest representatieve
kunstenaars van dezen tijd. Tot pessimisme heeft Marten Melsen het blijkbaar nog
niet kunnen brengen! Zijn joviale lach klaroent in al zijn doeken, de lach in al zijn
schakeeringen, die van Uilenspiegel, van den Vos Reinaarde en Pallieter.
Bezie zijn schilderijen: geen incisieze trek, geen nerveuze toets kwam er dan met
plezier op te staan. Een geweldige vreugd moet hij eraan beleefd hebben de landlui
alzoo te portretteeren. Doch die lach slaat nooit over naar het banaal-wanstaltige,
nooit ontaardt hij tot makkelijke anekdote of illustratie, hij sprankelt vol fijnen
galgenhumor, bevat meer geest dan geestigheid, wordt nooit parallel, laat staan
boersch.
Ik sprak van technische evolutie. Het lag voor de hand dat Melsen die zoo attent
is aan alle stroomingen er vatbaar voor moest zijn. Hij bouwt de doeken zijner eerste
periode in een donkere tonigheid; voor bruin blijkt hij een voorliefde te hebben. D e
S c h i l d e r lijkt mij in dezen karakteristiek, alsook D e B i g g e n k o o p m a n . Later
wordt zijn glanzend koloriet smijdig en malsch als de deeg van den Poldergrond.
Het wordt een welig-overdadige orkestratie van kleur waarin het koperwerk domineert.
Tot dien overgang behoort H e t D a n s f e e s t . Dit werk is ook dynamischer, een
rijke animatie van massa. Dorpsboemelaar reken ik ook tot deze kentering: drie
achterbuurt-bacchanten die evolueeren vóór een vrouwetoeker, rood, groen en geel,
schril als drie dissonanten.
Eindelijk - invloed van luminisme? - komt de zuivere tonaliteit op het doek te
staan en deze laatste faze waar de kunstenaar voor enkele jaren intrad, lijkt mij de
belangrijkste. Ultramarijn, smaragdgroen, napelsch geel, 't wordt een spel van klare
tinten, sober geordend en solied gebouwd als vroeger, maar zijn penseel kent meer
vasten aanslag en het werk gaat rijker aan sonoriteit en. Melsen is zelfstandig. Aan
alle katalogisatie ontsnapt hij zorgvuldig en het ware nonsens hem tot een ‘school’
te rangschikken. Moest ik werk noemen waarmee het zijne verwant is, dan zou ik
mij deerlijk verlegen voelen.
Er zijn kunstenaars bij dewelke men voelt van eerstens af aan vóór een personaliteit
te staan die bewust haar gangen gaan zal, evolueerend
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geleidelijk als een boom die groeit. Dit was met Melsen het geval. Zin voor
konstruktie, voor typeering en synthese vinden wij in zijn werk van voor twintig jaar.
Grondig technieker heeft hij nooit het angstvallig ontleden gekend noch het peuteren
dat ontaardt tot een ‘fonctionnement à vide’. Bij hem denkt men nooit aan virtuoziteit;
het leven staat er in zijn ware gestalte als bij Streuvels, het volle, groeiende leven.
Het licht-diafane van Claus, noch diens spektrale verbrokkeling heeft hij gekend en
toch ben ik overtuigd dat een lijst behangen met werk van Melsen minder zou
vermoeien dan een van den zonneschilder, precies omdat men bij dezen laatste ten
slotte de opzettelijkheid voelt van een werkwijze.
Dat zijn werk doorgaans sympathieker is aan de jongeren, ligt in den aard zelf van
zijn architektoniek. Geen ijlte in de vlakvulling, hij is nooit oppervlakkig of valsch.
Zijn logische geest kent de harmonische verhoudingen, de elementen van zuivere
plastiek, ontdaan van alle ornamentale bekommernis. Buiten alle ‘scholen’ om - en
zij waren niet weinig tyranniek sedert vijf-en-twintig jaar! - heeft hij zijn oeuvre van
evenwichtig mensch voltrokken zonder vertwijfelen. Schilderen, almaardoor
schilderen met blijde verwoedheid, wel wetend dat alles in voege komt, lijk een boer
op zijn veld, niet eenmaal opkijkend als er rumoer op den landweg voorbij snort. Het
landelijk bedrijf beeldt Melsen uit in zijn veelzijdigheid: boeren op het land of in de
taveerne, processies, binnenzichten, kermissen, wedrennen, marktdagen, danstenten,
het kleurig vertier van den buiten. Een scherp waarnemer van het dorpsleven is hij,
de houdingen der landlui heeft hij aandachtig onthouden. Een paar krabbels en zij
staan er te voeten uit geschetst. Geen weet als hij een silhouet te planten en relief bij
te zetten. De landman staat er in volle aktie, hij begint noch eindigt, poseert evenmin:
hij is d o e n d e . Karakteristiek daarvan is zijn doek N o v e m b e r i n d e n P o l d e r ,
een der meest representatieve schilderijen van zijn vrij omvangrijk werk. De bezige
boeren staan er blokkig met forsche kontoeren. Een paneel dat staan houdt wegens
zijn soberheid en kloeke faktuur. Het geheel blijft volgehouden in die fijne
ochtendwaas van het moerland. Zie wat voor een prettige binnenhuisscène in D e
B a r b i e r . Bekijk die lollige schabernakken. Is het te verwonderen dat James Ensor
zoo bizonder van Melsen's werk houdt? Een stevige brok, volsappig neergeduimd
in kantige vegen en nerveus getypeerd.
De boer! Onze schilder heeft hem bestudeerd met een raakheid van vizie waarvan
ik ten onzent bezwaarlijk de weerga zou kunnen aanwijzen. Breughelsche boeren,
korte poenige, verneukelde en profijtelijke ventjes met buiken spannend als korven
of knokig als wijngaardstronken, druistig kermisvolk houdend van dekoratief vertoon,
naar den buiten en de zinnen levend, onvermoeibare dansers altoos bereid tot
slampamperijen, veel-
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vraten en wijven lijk aprilsche boogaards, heel dat volk heeft hij gevat in zijn
rudimentaire psychologie. De vergaderingen heeft hij bijgewoond, met de boeren
aan tafel geklonken. Niets ontgaat hem, hij volgt hen met grage oogen en scherpe
ooren; zijn geheugen behoudt het onverwacht gebaar, de essentieele trek, de
synthetische gestalte, kleur, lijn, beweeg, het al gevestigd in zijn definitieve vormen.
Ik denk tijdig aan Breughel waarvan de fijn-besnaarde Van Mander in zijn
S c i l d e r - B o e c verhaalt: ‘Met Hans Frankert, coopman t'Antwerpen rond 1551
ging Brueghel dickwijls buijte bij den Boeren ter kermis enter Bruijloft, vercleed in
boerencleeren en gaven giften als ander, versierende van Bruijdts oft Bruijdgoms
bestandt of volck te wesen. Hier hadde Brueghel sijn vermaeck dat wesen der Boeren
in eten, drincken, dansen, springhen, vrijagien en andere kodden te zien, welck
dinghen hij dan zeer cluchtigh ende aerdigh wist na te bootsen."
Zie hoe de bruidjes stappen in D e P r o c e s s i e , wit en blauw; het eucharistieke
licht parelt er over, en de feestelijke zondagstemming is vroom als een kindersprookje.
D e Z i l v e r e n B r u i l o f t houd ik voor een van zijn beste werken, niet enkel
als opzet, ook als technische behandeling. Een landsch interieur; de genooden rond
de tafel omlijsten de jubilarissen: kempensche vrouwen met hagelwitte vleugelkappen
en boerkes met blauwlakensche kielen. Zonneblond licht zeeft over de tafel waarop
de nagerechten pralen. En daar is een kostelijke vent rechtgestaan - een van de duizend
- om een opkikkerig liedje te zingen, hetgeen aanleiding geeft tot fluisteren van
dubbelzinnigheden bij de twee oudjes op het voorplan. Pikant moet het in elk geval
zijn te oordeelen naar de nieuwsgierigen die zich aan het kruisraam verdringen om
het te beluisteren.
Wat een stemming gaat er van dat doek niet uit. In gemoede, zoudt gij er niet
willen bijzijn? Alle geluiden slaan samen om den feestelijken klank te verhoogen.
Dat is de rijkdom van Melsen: de gulle gemoedelijkheid die uit gansch zijn oeuvre
straalt; wat hij even raakt bezielt hij.
Feestelijk! Niet luidruchtig, maar innig. Ik zou hier Van Looij willen noemen. Zin
voor licht en kleur, een volheid van levens-beheersching, een zich-verkneukelen van
deugd, de pret van gezellig-samenzittenden, de kollektieve vreugd. Hierdoor precies
beweegt het werk van Marten Melsen op een hooger plan; om zijn warme innigheid
en zijn albezielenden gloed.
D e I m k e r s gaan hun patroon vieren op Sint-Aernoutsdag. Een atmosfeer van
mistige winterstemming en daarin stappen de bieëntelers. Adoniskoppen zijn nu wel
precies op een ander patroon versneden dan die tronies, maar hoe drastisch zijn de
figuren hier uitgebeeld!
Daar nog D e Vo o r d r a c h t . Alweer een genoeglijk binnenzicht.
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Een spreker zet met klem zijn betoog uiteen voor de boerkens die een maatschappij
hebben opgericht ‘tot gezamenlijke belangen,’ zooals het in de statuten onzer
sociëteiten heet.
O, de lange winteravonden, lekker-romantisch, de winteravonden op het dorp als
de ingesmeerde schaatsen van den zolder worden afgehaald om morgen te jachten
op de toegevroren venen, als de zwijnen tieren om den wind die rammeit en als de
sneeuw 't land heeft toegedekt, lijk in een kerstvertelsel. Zie de asschen vallen één
voor één uit den rooden pot der leuvensche stoof, waar rond het volk knusjes in een
huil eken staat. De blaker van de lamp spant een lichttent in het warm-ronde vertrek.
Laat het waaien en de weerhanen gieren want - hoeveel kost de wereld? - daar en is
er geen grooter genieting denkbaar dan gehurkt zich te houden in een hoeksken of
te dutten bij de kachel. Deze twee R u s t e n d e B o e r e n zullen er wat van te
vertellen weten. De een droomoogt en de andere knikkebolt; wat een kloeke,
palmenhouten koppen! Zij kennen de deugd van de goudsche pijp en van het aciede
sloksken dat het hart van een mensch doet bekomen....
Merkwaardige gaven bezit Melsen als portrettist. Hoe dikwijls heeft hij zichzelf
niet gekonterfeit te midden van zijn landsche menschen en wat een relief krijgt zijn
stoere kop met rossen ringbaard en vilten hoedje waar een haneveer op krult als bij
een wildstrooper van verdacht allooi....
Ook zijn uitstekende studies van landschappen en dieren zijn de aandacht
overwaard.
Wie heeft nog bekijks voor de dieren in het rumoer van dezen beroerden tijd? En
nochtans wat heeft er de monumentale Breitner niet van gemaakt! Ik herinner mij
van Melsen een schets te hebben gezien op zijn atelier, zoo tonig geschilderd dat ik
ze dacht toe te schrijven aan Jan Stobbaerts dien ik - wat men ook opperen moge beschouw als van t' allerbeste dat dit land voortbracht. Het hier gereproduceerde
Va r k e n s h o k bevestige het hoogergeschrevene.
Bij de uitbeelding van het kleutervolk kan de schilder zijn jolige hartelijkheid
ophalen. In D e S c h i l d e r gaf hij er een synthese van. Een artiesten-werkhuis met
plezanten brol: kwasten, tubes, ezel, een rek pijpen, kindertjes als Lilliputters en in
't midden de kunstenaar zelf als een Gothieker, hoog op kloeke beenen als gehouwen
in koleur. Een doek dat met ongemeen veel ‘schwung’ werd geborsteld. Het is daarbij
van een sterk-innige kompositie die aan primitieven doet denken. Het beweegt in
een stemmige gamme van zwart en bruin die Melsen stilaan verlaat voor heviger
koloristische uitgietingen.
In zijn laatste werk kan er - ik zei het u reeds - van ‘bewustwording’ geen spraak
zijn. Wel voelen wij ons te bevinden tegenover een mensch die
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in volle bezit is van zich zelf. De doeken getuigen van meer dieptastend inzicht, het
is intens en ruimer, want gedegen.
Alzoo dit Z e l f p o r t r e t , het is precies een vertelsel en daarbij een schoon geval
van kleuren, andante cantabile. Daar is nog D e K e r m i s die onlangs werd
aangekocht door de regeering van Brazilië op de tentoonstelling van Belgische kunst
te Rio de Janeiro en de O o g s t , een zijner allerbeste doeken waarin hij de eenheid
bereikt van mensen en landschap; samenklank van zien, voelen en scheppen, klassieke
kunst. Hoever staan wij hier van alle donkere kleurberekeningen en hoe kontrasteert
b.v. dit Z e l f p o r t r e t bij de eerste periode. Hier het gave kunstwerk met een
sereniteit waarin de warme tinten zingen. Ponderatie en rijpheid.
Bij mijnwetenis D e D a n s t e n t zijn laatst voltooide schilderij. Zij is af; de
opbouw blijft gestyleerd en de waarden van licht en donker werken harmonisch. Aan
het evenwicht der ‘mise en page’ merkt men eens te meer hoe Marten Melsen zijn
plastische waarden berekent.
Op het oogenblik dat ik deze lijnen schrijf werkt de schilder aan een groot paneel,
K r i s t u s - G e b o o r t e , dat op zijn minst genomen wel bijster origineel mag genoemd
worden. De madonna en haar kind zijn de vrouw van den kunstenaar en hun zoon.
Melsen zelf moet - zonder onwelvoeglijke bijbedoeling! - Sint-Jozef verbeelden. En
van heinde en ver uit alle gouwen Vlaandrens toegestroomd: de vrienden van den
kunstenaar. Daar zijn te zien Mane De Bom, Gust De Boeck met zijn
Groenendaal-profiel, Jef van Hoof, Stijn Streuvels met zijn paardekaakbeen, een
kleurige bent, die den schilder komt feliciteeren, met leeuwen vlaggen, trekorgels,
trompen en mirlitonen....
***
Melsen is er een van de onzen.
Ik weet het, moderne theorieën - alweer theorieën! - verkondigen dat het
regionalisme in diskrediet is gevallen. De eerste zal ik zijn om dit geestdriftig te
beamen, kwestie wat men door regionalisme verstaat.
Er is een pseudo-vlaamsche opvatting die uit den booze is; wij weten wat een term
als ‘flamand’ beteekent, bizonder als hij tot eksportatie is bestemd. Vlaamsch noemt
zich de niet-geringe bent, van belgische schrijvers d'expression franÇaise die in
Verhaeren's vaarwater zeilt. En bij de stam-vlamingen zelf is er een zekere produktie
die zich kenmerkt door banaal folklore, oratorische oppervlakkigheid, logge
zinnelijkheid die er nog geen is, ja laat ik maar zeggen vulgariteit.
Dekoratief-zonder-meer van Benoit of slachthuiskunst à la Lambeaux - heeren
estheten sla mij dood - lijkt mij niet precies van aard om onzen rasroem in het
buitenland luister bij te zetten, om van de globale nulliteit onzer liedjesmakers niet
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te gewagen. Het feit dat wij ze in den vreemde niet konden doen inburgeren spijts
onze propaganda is patent genoeg: een kunstwerk dringt zichzelf op door zijn
intrinsieke waarde en in onze moderne tijden komt alle g e n i a a l werk makkelijk
tot zijn recht.
Maar ik weet ook dit: dat een artiest den invloed ondergaat van land, klimaat,
opvoeding, atavisme, gemeenschap, affiniteiten enz. enz. en dat hij een
e i g e n - a a r d i g niensch is. Er is een regionalisme in den breeds ten zin van het
woord, dat gelijken tred houdt met heerschende kultureele en artistieke stroomingen.
Klassieke kunstenaars waren van hun ras zonder dat hun wereld-burgerschap er door
in het gedrang werd gebracht. Breughel, Rembrandt, Bach, Goethe enz. zijn er om
die gemeenplaats te bekrachtigen. Wij kunnen het kunstwerk enkel aannemen met
onze koncepten van modernisme en Gilson, De Boeck, Streuvels, De Bruijcker kan
ik mij enkel ten onzent indenken. Zij d o e n niet Vlaamsch; de neerslag van hun
onderbewuste diepe zelf is het.
Bij Melsen vind ik geen regionalist in den kleineerenden zin. Maar wij herkennen
ons zelf in zijn veelkantige werk en komt gij er de eerste maal voor te staan, dan
klaart de opgetogenheid in uw oogen, 't is of gij een kameraad weervindt. En gij
voelt: die heeft ons wezen uitgebeeld. Wij kennen die landschappen, het wolkenspel
en de lichtbeiering. De gedetail-leerde wonderheden van kleur, de dans der lijnen en
de primitieve intuïtie van dat aldoor frissche palet, dit alles is ons vertrouwd. Die
werkelijkheid is groot en ruim gezien, in verhoogde stemming, als een wereld van
blijde opene schoonheid stijgend boven realiteit uit, door innerlijke aandrift van het
ontroerd gemoed. Zóó ziet er dus dit land uit? Deze schilder heeft het bestendigd
met zijn simpele liefde voor de al hem omringende dingen, met zijn haast gothische
zuiverheid.
Nu hebben wij ons herkend in de visie van dezen maler, door het prisma van zijn
rijk-menschelijk temperament.
En daarom noem ik Marten Melsen een der onzen, omdat zijn werk staat in het
glorieuze teeken van ras-eigen Schoonheid.
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Kunstlievende vorsten uit Italiën's verleden.
Door Dr. Raimond van Marle.
V.
De Noormannen in Zuid-Italië en Sicilië.
(Slot).
IK wil den lezer niet lastig vallen met een overzicht van andere gebouwen, die
gedurende het Noormansch bewind tot stand kwamen; die welke ik hier opnoemde
geven een algemeenen indruk van de groote activiteit op dit gebied, en de
verschillende kunstrichtingen die hier tezamen kwamen.
Van het grootste belang is ook, waar te nemen, welke stroomingen zich deden
gelden bij het versieren van deze bouwwerken; hun aantal is al niet veel kleiner dan
van die welke wij in de architectuur hebben aangetroffen.
De voornaamste branche van sierkunst, die den Noormanschen vorsten ten dienste
stond, was die der mozaïek, en in dit opzicht richtten zij zich geheel naar de
Byzantijnsche voorbeelden. Niet alleen de wijze waarop de mozaïeken werden
aangebracht, maar ook de stijl, waarin zij werden uitgevoerd, was geheel die der
Byzantijnen.
Het schijnt waarschijnlijk, dat ook enkele kerken in Zuid-Italië met mozaïeken
versierd werden, zelfs bestaat er - zooals ik reeds zeide - in de kathedraal van Salerno
een goed uitgevoerde figuur van den Evangelist Mattheus van omstreeks het jaar
noo. Hoogstwaarschijnlijk is dit echter een voortbrengsel van de monniken der groote
Benedictijner Abdij van Montecassino, waar gedurende het bewind van den abt
Desiderius (1058-'86) een werkelijke kunstsschool ontstond en waarheen eenige
Byzantijnen ontboden werden om de broeders in verschillende technische geheimen
in te wijden; wij weten dat deze monniken verscheiden kerken met mozaïeken sierden.
Die welke wij in de kerken van Sicilië aantreffen zijn echter zuiverder Byzantijnsch,
vooral de oudste; ik bedoel die in Sta Maria dell' Ammiraglio en in de kathedraal
van Cefalu, dateerende van omstreeks 1143 en 1148.
De mozaïeken van Cefalu winnen het van al de andere door de fijnheid der techniek,
de edele vormen, de weelde der kleurschakeeringen en - voor mozaïeken een zoo
zeldzame eigenschap - de zachte nuanceering. De voorstellingen zijn hier uiterst
sober. In den aps ziet men bovenaan de halve figuur van Christus-Pantocrator,
daaronder in drie rijen de Maagd
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Maria tusschen vier engelen, en de Twaalf Apostelen (fig 10; zie Januari-nummer);
op de zijmuren vindt men rijen van Heiligen. De inscripties zijn in het Grieksch en
Latijn; deze laatste zijn echter waarschijnlijk eerst bij restauratie aangebracht.
De mozaïeken welke in Sta Maria dell' Ammiraglio bewaard bleven, hebben,
behalve een godsdienstige beteekenis, ook betrekking op den stichter en den
regeerenden vorst. De eerste - George van Antiochië - is afgebeeld knielend voor de
Maagd Maria, terwijl Roger II is voorgesteld uitgedoscht als een Byzantijnsche
Basileus, wien Christus de kroon op het hoofd plaatst. Verder vindt men ook hier
den nooit ontbrekenden Christus-Pantocrator, de Maria-boodschap, de Geboorte van
Jezus, zijn eerste Tempelgang, en de Dood van de Maagd Maria. Men heeft veelal
aangenomen dat de kunstenaars, die wij hier ontmoeten, dezelfde geweest zouden
zijn als die te Cefalu werkzaam waren, maar wegens den grooten zin voor
eenvormigheid, die de Byzantijnsche kunst kenmerkt, schijnt mij dit een gewaagde
onderstelling. In kwaliteit komen deze mozaïeken die van Cefalu wel het meest nabij,
hoewel zij mij toch iets minder schoon toeschijnen. De inscripties zijn hier in het
Grieksch gesteld.
De cyclus van mozaïeken, die de Cappella Palatina siert, is zeer uitgebreid. Men
heeft ze aan twee op elkander volgende groepen van kunstenaars willen toeschrijven,
maar hiertoe zie ik eigenlijk geen grond, en zij dateeren zeker alle uit den tijd van
Willem I (1154-'66) (zie fig 5 van het 1e stuk).
De muren van de kerk toonen een ononderbroken reeks van voorstellingen, welke
zijn vervolg vindt op de muren boven in het schip der kerk. De koepel en de drie
apsiden zijn vol van mozaïeken; men vindt er ook in de arcaden tusschen de
kolommen, en boven de kolommen zelve (fig. 11). De meeste voorstellingen hebben
betrekking op het Oude en Nieuwe Testament en de geschiedenis van S.S. Petrus en
Paulus, en verder ziet men er Propheten, Evangelisten en ontelbare Heiligen.
Christus-Pantocrator treft men er tweemaal aan, eenmaal in een apside, en ook nog
eens in den koepel, omringd van Engelen. De inscripties zijn in het Latijn en in het
Grieksch, de laatstgenoemde zijn talrijker en de andere, die er veelal niet
oorspronkelijk uitzien, zijn waarschijnlijk eerst bij latere wijzigingen en restauraties
aangebracht. Of deze mozaïeken werkelijk door Grieken werden uitgevoerd, is niet
met zekerheid te zeggen. Zeker waren het Grieken, die in deze kunst het meest
bedreven waren, en hoogstwaarschijnlijk werden de mozaïeken in Cefalu en in de
Sta Maria dell' Ammiraglio door Grieken, of ten minste door onmiddellijke scholieren
van deze, vervaardigd. De figuren in de Cappella Palatina echter hebben een ietwat
harder en minder verfijnd aspect, en dit zoowel in de teekening als in de kleuren; het
voorkomen der personen is minder statig en geestelijk sereen en ook minder gratievol.
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Terwijl het verval in de laatstgenoemde mozaïeken nog maar nauwlijks is waar te
nemen, wordt het in die in de kathedraal van Monreale een voldongen feit, hetwelk
ons bij vergelijking met de oudere producten van deze kunst dadelijk in het oog
springt. De mozaïek-decoratie, die ongeveer van denzelfden tijd als de bouw der
kathedraal moet dateeren (1174-82), en aan Willen II te danken is, beslaat een
oppervlakte van 6 à 7000 vierkante meters (fig. 6 van het 1e stuk en fig. 11 en 12.)
De onderwerpen zijn dezelfde als in de Cappella Palatina - de Pantocrator en de aps;
de voorstellingen uit het Oude Testament in het middenschip, boven de kolommen;
die van het Nieuwe Testament op de zij muren en hier ook in de Transepten. Ook in
deze kerk vinden wij voorstellingen uit de geschiedenis van den heiligen Petrus en
Paulus, verder van de Madonna, Engelen en vele Heiligen. In de nabijheid van het
koor zien wij twee afbeeldingen, die op Willem II betrekking hebben; in de eene
biedt hij de kerk, waarvan hij een phantastisch model draagt, aan de Madonna aan,
in de andere plaatst Christus hem de kroon op het hoofd (fig 13). De twee mozaïeken
stellen den vorst op nog al verschillende wijzen voor; misschien is dit een gevolg
van restauratie.
Zooals ik reeds zeide toonen de mozaïeken van Monreale een voortgang van het
verval wat wij reeds in de Cappella Palatina waarnamen. Zonder twijfel zijn het
voortbrengselen van Italjaansche, of ten minste niet Oostersche kunstenaars. De
gelaatstrekken zijn, in vergelijking met de oudste Siciliaansche mozaïeken, vulgair,
en zoo zijn ook de uitdrukkingen en houdingen. Het is waar dat de Byzantijnsche
gematigdheid in uitdrukking en actie aan hunne voorstellingen dat verhalend element
ontnamen, dat een kwaliteit is van de Italjaansche en andere Westersche afbeeldingen,
en ook hier gaat het gebrek aan verfijning gepaard met een spontaniteit en een
realisme, hetwelk, hoewel hier nog in een uiterst primitieven vorm, toch reeds een
zekere psychologische waarde aan de handelingen geeft.
Wat wij verder in Sicilië aan mozaïeken aantreffen is minder belangrijk. Van
beteekenis is nog de versiering van den ‘zaal van Roger’ in het paleis, een van de
weinige oorspronkelijke gedeelten van dit koninklijk verblijf, waarvan de Cappella
Palatina een onderdeel vormde; behalve medaillons, die figuren van dieren omlijsten,
ziet men boven aan de muren vogels en jachtafereelen afgebeeld.
In Palermo vindt men verder nog kleine mozaïeken in de kerk en in het oude
klooster van S. Gregorio - Madonna met een kleine adorateur en een aartsengel - en
in de kathedraal, waar bij den ingang een Madonna is afgebeeld. In het museum van
Siracusa is een mozaïekfragment hetwelk waarschijnlijk ook deel uitmaakt van een
jachttafreel. De mozaïeken welke te Messina bestonden werden door de aardbeving
bijna geheel verwoest.
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Terwijl wij in Zuid-Italië bijna geen mozaïek-voorstellingen aantreffen, ontmoeten
wij er daarentegen een zeker aantal zuiver decoratieve mozaïeken, welke gebruikt
werden voor het ornamenteeren van de vloeren, van kansels en andere monumentale
en liturgische benoodigdheden. Deze twee vormen van mozaïek-versiering - ik meen
de zoo juist genoemde, en die der vloeren - zijn van een geheel verschillend karakter.
De mozaïekvloeren eigenlijk heelemaal geen bijzonderheid van Zuid-Italië, en
eigenlijk zelfs ook niet van Italië, want men vindt ze in vele andere streken, zij zijn
vooral in Duitschland geen zeldzaamheid.
Een mozaïek-vloer van 1132 te Patir toont een Arabisch monogram; een ander,
van 1163-66 dateerende, bevindt zich in de kathedraal van Otranto en bestaat uit een
mengsel van Arabische motieven, Byzantijnsche iconographie en Noordelijke
elementen in de afbeelding van chimères en in zekere onderwerpen, die aan den
roman van ‘le Roi Arthur’ ontleend zijn. Het geheel werd door een griekschen priester
geteekend.
Een dergelijk cosmopolitisch mengsel vormde ook de verwoeste mozaïekvloer
van de kathedraal te Brindisi, gemaakt op last van een Franschen bisschop, en waar
men Fransche inscripties aantrof naast voorstellingen ontleend aan het Oude Testament
en aan de legende van Karel den Groote, en Islamsche siermotieven. Dergelijke
mozaïeken tooien thans nog de kathedraal van Taranto en een kerk op het eiland
Tremite, terwijl die welke in de kathedraal van Lecce bestond, verdwenen is.
Mozaïek-vloeren komen niet in de Campania voor, waar de andere vorm van
decoratieve mozaïek-kunst bloeide, welke daarentegen blijkbaar niet in Apulië, maar
wel in Sicilië doordrong. Deze mozaïeken, die uitsluitend uit geometrische motieven
bestaan, sieren de kansels van verscheidene kathedralen en andere kerken in de streek
van Napels.
De schoonste zijn die, welke wij in de kathedraal van Salerno vinden, dateerend
van het jaar 1175 en die geschonken werden door den reeds genoemden Matteo
d'Ayello, kanselier van Sicilië en Bisschop Romnoldo. Het ensemble bestaat hier uit
twee gestoelten - een van welke met belangrijk beeldhouwwerk is voorzien - een
koorafsluiting, een enorme kandelaar, een arcade, die indertijd boven den ingang tot
het koor stond en nu in een zijwand geplaatst is (fig. 14).
Te Salerno vinden wij de rijkste, maar niet de oudste voortbrengselen van deze
kunst. Een veel ouder voorbeeld treffen wij aan te Ravello, in de kathedraal, waar
een kansel van een geheel anderen vorm reeds uit den aanvang der 12e eeuw dateert.
Behalve geometrische motieven, zijn hier ook vogels afgebeeld en een vreemd
monster, hetwelk ter eener zijde een man verslindt, en dezen aan den anderen kant
weer voortbrengt, waarschijnlijk een voorstelling van de geschiedenis van Jonas.
Een dergelijk
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FIG. 11. ABRAHAM'S OFFER EN ANDERE VOORSTELLINGEN. MOZAÏEKEN IN DE CAPPELLA PALATINA,
PALERMO (1154-66).

(Foto Alinari).

FIG. 12. EPISODEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN ST. PAULUS. MOZAÏEKEN IN DE KATHEDRAAL VAN
MONREALE (1174-82). (FOTO ALINARI).
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FIG. 13. KONING WILLEM II DOOR CHRISTUS GEKROOND. MOZAÏEK IN DE KATHEDRAAL VAN MONREALE
(1174-82). (FOTO ALINARI).
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gestoelte ziet men ook te Rome in de kerk van S. Maria in Cosmedin. Belangrijke
voortbrengselen van deze zelfde kunst komen ook voor te Ravello in de kerk van S.
Govanni del Toro (niet uitsluitend geometrisch) in de Badia van Cava dei Terreni,
terwijl van het belangrijk stuk, dat twee opeenvolgende bisschoppen voor de
kathedraal van Almalfi deden vervaardigen, de fragmenten nu grootendeels in den
klooster hof bewaard worden.
Deze kunst schijnt geen verband te houden met die welke ongeveer terzelfder tijd
de familie der Cosmati's te Rome beoefende, hoewel de producten van deze beide
scholen wel op elkaar gelijken. De motieven die men in de Campania ziet, toonen
meer overeenkomst met die welke eenige fragmenten sieren van de oorspronkelijke
abdij van Montecassino. Het schijnt dan ook wel het waarschijnlijkst, dat de monniken
van Montecassino - die, zooals men zich herinneren zal, bij de Byzantijnen in de leer
gingen - deze werken ten uitvoer brachten, of ten minste direct inspireerden.
Dergelijke versieringen op de muren van de kerken van Palermo en Monreale en
vooral een kansel in de Cappella Palatina in de eerstgenoemde stad toonen aan, dat,
hoewel minder verspreid, deze vorm van decoratieve mozaïek, ook in Sicilië bekend
was.
In tegenstelling met het uiterst eenvoudig beeldhouwwerk van de kerkportalen van
de ‘Norman’ stijl, treft men in het Zuid-Italjaansche rijk der Noormansche vorsten,
en voornamelijk in Apulië, een groot aantal portalen aan, welke een uiterst rijke
Romaansche decoratie doen zien. Van een opsomming zal ook hier weer geen sprake
zijn, maar even wil ik de voornaamste noemen.
Het is in de eerste plaats het decoratieve beeldhouwwerk aan de kathedraal van
Bari, waar zoowel de deur- als de raamomlijstingen zeer fraai uitgevoerd Romaansch
beeldhouwwerk toont, waarvoor echter dat van de basilika van St. Nikolaas en van
de kathedraal van Trani niet onderdoet.
Mooie portalen vinden we ook aan de kerk van S. Benedetto te Brindisi en St.
Maria te Siponto, terwijl de figuren aan de portalen van de kathedraal van Troia en
vooral aan de kerk van Monte S. Angelo, hoewel onverfijnd, toch vooral aan Fransche
Romaansche plastiek doen denken. De in elkander gedrongen, op bladermotieven
gebaseerde decoratie van de portalen van de S. Niccolo en Cataldo te Lecce heeft
daarentegen een bepaald Mohammedaansch karakter.
Wij vinden in deze zelfde streek een grooten rijkdom van kapiteelen, welke veelal
het voorkomen hebben van Byzantijnsch werk, zooals dat vele eeuwen vroeger b.v.
te Ravenna gebruikt werd. Zij komen o.a. voor in de S. Nikolaas kerk te Bari en in
de kathedralen van Trani, Taranto en Otrante, en ook aan de uiterst eenvoudige
graftombe van Roger II in de kathedraal van Palermo.
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In de kripten van de juistgenoemde kerken hebben de kapiteelen en ook de met
beeldhouwwerk gesierde pilaren, een droger, harder voorkomen, dat er eer een
Noordelijk Romaansch aanzien aan geeft, hetgeen ons vooral treft te Bari en Venosa,
waar wij chimères op de kapiteelen ontmoeten. De kansel van 1158 in de kathedraal
van Troia toont een rijke decoratie van denzelfden stijl.
Aan de kunst, waarmee de kapiteelen gesierd werden, sluit zich ook de decoratie
der bisschopstronen aan, waarvan verscheiden in Apulië bestaan. Die welke zich te
Monte S. Angelo bevindt, dateert van het jaar 1055; zij is eenvoudig van vorm,
rustend op twee liggende leeuwen, en is versierd met olifanten, leeuwen en luipaarden,
hetgeen dezen zetel een Mohammedaansch voorkomen geeft, hoewel de uitvoering
zeker Italjaansch is. In de kathedraal van Canossa vindt men een troon door twee
olifanten gedragen dateerend van 1078-'89, de technische behandeling hier herinnert
weer aan de Noordelijk Romaansche kunst, evenals een kansel op vier hooge zuilen
rustend, in dezelfde kerk. Dergelijke tronen vindt men ook in de kerk op de Monte
Giordano, en in de kathedraal, en in de St. Nikolaas kerk te Bari. De laatste welke
door mansfiguren getorscht wordt is wel het belangrijkst en het mooist, maar dateert
reeds uit de 12e eeuw (fig 15).
De beeldhouwkunst in de Campania heeft over het algemeen een ander aanzien.
Ook hier komen eenige stukken voor, die een Romaansch aspect hebben, zooals de
figuren aan den reeds genoemden kansel in de S. Giovanni te Ravello, of wel het
portaal van de S. Marcello kerk te Capua, maar een geheel anderen stijl, welke
uitblinkt boven die van al het overige beeldhouwwerk, dat in Zuid-Italië tot stand
kwam, kan men aan het kleinere gestoelte van de kathedraal van Salerno waarnemen,
en daarin duidelijk de antieke inspiratie. De vormen hebben weliswaar, dank zij den
middeneeuwschen geest, een zekere verandering ondergaan, maar de edele klassieke
lijnen zijn in vele figuren het voornaamste element (fig 16). Zonderling is het, dat
hier, waar overigens niets ons den Islam herinnert, de kunstenaar een half naakten
Arabier afbeeldt, wiens hoofd met een tulband gedekt is.
Een vorm van reliefplastiek uit de Noormansche periode in Zuid-Italië die
herhaaldelijk voorkomt, is die welke de bronzen kerkdeuren siert.
Van omstreeks 1060 af, toen een lid van de weldadige en kunstlievende familie
Pantaleon van Amalfi een paar dergelijke deuren te Constantinopel deed uitvoeren
treffen wij een lange reeks van dergelijke voortbrengselen der kunstnijverheid aan.
De juist genoemde deuren waren voor de kathedraal van Amalfi bestemd, waar men
ze ook heden nog ziet. Het geheel bestaat uit 24 bronzen platen, waarin de
voorstellingen gegraveerd, en ook gedeeltelijk in gekleurd email uitgevoerd zijn; zes
leeuwenkoppen houden elk een ring in hun bek; ook zijn kruizen als versiering op
de
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deuren aangebracht. Kort daarop deed de abt van Moncassino een dergelijke deur te
Constantinopel vervaardigen, op welke alleen kruizen voorkomen. De door brand
grootendeels verwoeste deur van S. Paolo-fuori-le-Murc te Rome, toont het jaartal
1070 en den naam van den zelfden Pantaleon. Van 1076 dateeren de deuren van
Monte S. Angelo, eveneens met 24 geëmailleerde voorstellingen en 6 leeuwenkoppen
gesierd; in 1084 deed een Lombardische nobelman er een stel voor Salerno uitvoeren
en in 1087 kreeg Atrani, een voorstad van Amalfi, een dergelijk paar deuren.
De tot dusverre genoemde bronzen deuren werden blijkbaar alle in Constantinopel
uitgevoerd, zoowel de inschriften als het voorkomen der figuren overtuigen ons
hiervan; de onderwerpen toonen echter aan. dat de deuren speciaal werden uitgevoerd
naar de plaatsen voor welke zij bestemd waren en de inscripties zijn grootendeels in
het Latijn.
De bronzen deuren, die wij in Apulië vonden, schijnen echter alle van Italjaansch
fabricaat te wezen en dateeren uit de 12e eeuw. De oudste van deze is die welke de
grafkapel van Bohemond sluit, dateerend, zooals men zich zal herinneren van 1111,
en aangebouwd tegen de kathedraal van Canossa. Aanstonds worden wij er door
getroffen dat de kunstenaar zich niet uitsluitend aan zijn Byzantijnsch model hield
maar er vreemde elementen aan toevoegde en de rosaces en andere aangebrachte
ornamenten hebben een zuiver Saraceensch karakter. De figuren, die in het brons
gegraveerd werden stellen den hier begraven Bohemond, zijn vader en verscheidene
andere bloedverwanten voor. Het werk is geteekend door een' zekeren Rogerius
waarschijnlijk van Amalfi.
De kathedraal van Troja bezit twee bronzen deuren, beide uitgevoerd door Oderisius
van Benevento en aangeboden door een bisschop Willem, die zichzelf ‘steunpilaar
der kerk en bevrijder van het Vaderland’ noemt.
Deze laatste zelfverheerlijking was zeker wel tegen de Noormansche dynastie
gericht. De deuren dateeren van de jaren 1119 en 1127 en het is duidelijk, dat de
kunstenaar die van Amalfi tot voorbeeld genomen had, hoewel hij meer werk maakte
van de opgelegde decoratie; jammer genoeg zijn eenige gedeelten door latere stukken
vervangen. De kerk van S. Bartolommeo te Benevento had een paar bronzen deuren
van denzelfden kunstenaar, maar deze zijn nu verdwenen.
Terwijl de makers van de deuren te Canossa en Troja nog ten minste in zooverre
de Byzantijnsche techniek volgden, dat ook deze ons een samenvoeging van
graveerkunst en émail toonen, vinden wij, overal onder de latere voortbrengselen,
verscheiden die een ander voorkomen hebben, doordat de voorstellingen in relief
zijn aangebracht. De groote kunstenaar van Zuid-Italië, die hier in uitblonk, was
Barisanus van Trani, van wien wij een stel deuren aantreffen aan de kathedraal van
zijn vaderstad, en een ander, waarschijnlijk van omstreeks 1186 aan de kathe-
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draal van Monreale; in de Campania, te Ravello, bevindt zich aan de kathedraal een
paar deuren, gedateerd 1179, van de hand van denzelfden kunstenaar (fig 17).
Barisanus wijkt niet alleen af van de tot dusverre gebruikelijke techniek, maar ook
van de keus van onderwerpen. Op zijn deuren vinden wij, naast een betrekkelijk
groot aantal Christelijke voorstellingen, ook vrij talrijke niet godsdienstige motieven:
boogschutters, vechters en chimères. Deze onderwerpen komen geheel overeen met
die, welke men op een aantal ivoren doozen vindt, vroeger aan de 4e of 5e eeuw
toegeschreven, maar blijkbaar in de 10e, 11e en 12e eeuw en mogelijkerwijze
gedeeltelijk in Zuid-Italië voortgebracht. De stijl dezer ivoren en die der bronzen
deuren van Barisanus is ook geheel dezelfde en het schijnt mij dan ook niet
twijfelachtig, dat wij hier met voortbrengselen van dezelfde kunstrichting te doen
hebben.
Aan de kathedraal van Monreale vinden wij ook nog twee deuren met bronzen
reliefs van Bonanus van Pisa, van 1186, van wien er ook een stel bestaat aan de
kathedraal van zijn eigen stad. De stijl is een geheel andere, want het werk van
Bonanus behoort tot de Toscaansch-Romaansche kunst.
Op de houten deuren van den St. Nikolaas van Bari komen ook twee fragmenten
van bronzen deuren voor, waarvan de rest nu verdwenen is.
Van een eigenlijke school van ivoor-snijders kan voor Zuid-Italië en Sicilië in de
11e en 12e eeuw geen sprake zijn. Zooals ik zooeven zeide is het mogelijk dat van
een groep van ivoren kistjes een gedeelte in Zuid-Italië tot stand kwam. Deze groep,
welke somtijds genoemd wordt naar het voornaamste daartoe behoorende stuk, de
‘Veroli casket’ in het Victoria en Albert-Museum te Londen, toont een merkwaardig
voortbestaan, of herleven, van antieke elementen, naast vrij zuiver Byzantijnsche
trekken; het is dan ook niet onmogelijk dat het type oorspronkelijk werkelijk in
Byzantium ontstond, maar het schijnt mij toch ook zeer aannemelijk dat een aantal
hunner in Zuid-Italië werd vervaardigd., vooral met het oog op de stylistische
overeenkomst met het werk van Barisanus van Trani. Het belangrijkste exemplaar
is daarbij van Veroli, dus ook uit Zuid-Italië afkomstig; in de Cappella Palatina te
Palermo treft men een en ander aan.
Eenige ivoren plaquetten heeft men wel is waar aan Zuid-Italië toegeschreven o.a. een zeer schoone Opwekking van Lazarus, in het British Museum - maar het
voor vergelijking geschikt materiaal, dat deze attributie zou moeten staven, ontbreekt.
In de kathedraal van Salerno bestaat echter een zeer belangrijk ivoren altaar met een
groot aantal Bijbelsche voorstellingen en men neemt, niet zonder grond, aan, dat dit
het oorspronkelijk altaar zou wezen, gemaakt voor de kerk zelve,
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FIG. 14. KANSEL, KOORAFSLUITING EN KANDELAAR IN DE KATHEDRAAL VAN SALERNO
(FOTO ALINARI).

FIG.

15. BISSCHOPSZETEL, ST. NICOLAASKERK

(1175).

TE BARI, TWAALFDE EEUW. (FOTO ALINARI).
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FIG. 16. BEELDHOUWWERK VAN DEN KANSEL IN DE KATHEDRAAL VAN SALERNO (OMSTREEKS 1175).

(foto Moscioni).
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FIG. 17. GEDEELTE VAN EEN BRONZEN DEUR, DOOR BARISANUS VAN TRANI. KATHEDRAAL TE RAVELLO
(1179). (FOTO ALINARI).

FIG. 18. GEDEELTE VAN EEN IVOREN ALTAAR IN DE KATHEDRAAL VAN SALERNO.
(OMSTREEKS 1084?). (FOTO MOSCIONI).
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FIG. 19. METALEN KISTJE UIT DE CAPPELLA PALATINA TE PALERMO. OOSTERSCH DAMASCEERWERK.
(FOTO BROGI).
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welke Robert Guiscard deed bouwen en die in 1084 gewijd werd (fig. 18). De
voornaamste elementen zijn Byzantijnsch, maar in de iconographie en in de vrije,
ietwat populaire wijze waarop de handeling is weergegeven, treft men toch ook vele
Westersche, of wel Italjaansche factoren aan; heel mooi of fijn van uitvoering zijn
deze ivoren eigenlijk niet.
Een op zich zelf staand stuk van kunstnijverheid is het ciborium, dat zich over het
altaar in de St. Nikolaas kerk te Bari bevindt. Het geheel heeft den vorm van een
dubbelen baldakijn, maar een medaillon in émail uitgevoerd toont ons den vorst
Roger II, die zich door den heilige, wiens relequien in deze kerk bewaard worden,
de kroon op het hoofd doet zetten, een voorstelling zooals wij die reeds herhaaldelijk
vonden, en die als type van Byzantijnschen oorsprong is. Het émail heeft het aanzien
van een Fransch werk, maar toch is bijna niet aan te nemen, dat het werkelijk in
Frankrijk zou zijn uitgevoerd.
Wat van kunstnijverheid in Sicilië werd uitgevoerd heeft veelal een zuiver
Mohammedaansch voorkomen. De zoldering van de Cappella Palatina met hare als
stalaktieten neerhangende ornamenten scheidt zich in niets af van die welke men in
de Arabische Moskeeën ziet (fig. 5 van het 1e stuk). De geschilderde figuren, die
van dezelfde zoldering afkomstig zijn, bevinden zich nu in het museum van Palermo;
het zijn afbeeldingen van Oostersche personen, in Muzelmansche kleedij en geheel
uitgevoerd in den stijl der Perzische miniatuurkunst. Een en ander was ongetwijfeld
het werk van Saraceensche kunstenaars, en aan hen danken wij ook de decoratie van
den hof van de Zisa, die geheel met de zoldering van de Palatijnsche kapel overeen
stemt.
De Noormansche vorsten waardeerden de Saraceensche zijde-weef kunst zoozeer,
dat zij een weverij aan hun hofhouding verbonden, en eerst in de 13e eeuw verloren
de Siciliaansche voortbrengselen eenigszins het aanzien van Mohammedaansch werk.
Prachtige zij de-weefsels van het atelier van Palermo vindt men in verschillende
plaatsen van Europa. In het Museum van Weenen wordt - behalve eenige liturgische
gewaden - Roger II's statie-mantel bewaard, gedateerd van 1133; een deel van zijn
zijden gordel vindt men in de kathedraal van Cefalu. Twee stukken, die voor Willem
II vervaardigd werden en geteekend zijn door den kunstenaar Abd-el-Aziz zijn
verdwaald geraakt naar Ratisbon, en andere dergelijke producten der weef kunst treft
men aan in de kerken van Chur, (Zwitserland) van St. Rambert-sur-Loire en van
Sense.
Een uitstekend voortbrengsel der Oostersche damasceerkunst, bevindt zich in het
paleis te Palermo, maar is afkomstig van de Cappella Palatina, het is een klein metalen
koffertje, en een der fraaiste van dezen vorm van kunstnijverheid (fig. 19).
Behalve eenige ivoren kistjes van minder belang treffen wij er hier ook
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een aan, beschilderd met jachttafereelen, in stijl weer geheel overeenkomend met de
Perzische miniaturen. Waarschijnlijk werden deze voorwerpen ten tijde van Willem
II vervaardigd, daar hij zeker niet de beste, maar wel de meest Oostersch gezinde
vorst van de Noormandische dynastie was.
En hiermede wil ik dit overzicht van de kunstproductie ten tijde der Normandische
vorsten in Zuid-Italië eindigen. Hoewel reeds lang, kan het slechts een zeer
onvoldoend beeld geven van de beteekenis dezer beweging.
Wij kunnen niet zeggen, dat, dank zij de aanmoediging dezer vorsten, in hun rijk
een eigen nationale kunst ontstond, maar de verdienste dier vorsten bestond daarin,
dat zij niets onderdrukten, en dat zij de verschillende onsamenhangende
kunstrichtingen, die zich om hen schaarden, wisten te schatten, te doen voortbestaan
en zelfs tot bijzonderen bloei te brengen.
Palermo werd onder hun bewind een brandpunt van beschaving, zooals er in die
tijden maar weinige bestonden, en het vele schoons dat daar tot stand kwam,
weerkaatst de wijze verdraagzaamheid met welke de vorsten alle elementen, die in
hun cosmopolitisch rijk vereenigd waren, tot hun recht wisten te brengen.
Dit overdenkende krijgen wij wel een heel anderen indruk van de Noormansche
vorsten als die welke onze Vaderlandsche geschiedenis ons verschaft, maar dit bewijst
slechts in hoe korten tijd deze hoogst begaafde mannen zich met de hun aanvankelijk
onbekende beschaving wisten vertrouwd te maken.
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De moderne Nederlandsche houtsnede,
door R.W.P. de Vries jr.
Inleiding.
ER is, zoowel bij ons te lande als daarbuiten, onder de jongere kunstenaars van
tegenwoordig, een zeer levendige belangstelling voor de zwart-en-wit-kunst in het
algemeen en voor de houtsnede in het bijzonder. Eensdeels hangt dit waarschijnlijk
samen met den economischen toestand, die thans een grafisch werk gemakkelijker
dan een schilderij doet verkoopen, anderdeels echter is dit wel een gevolg van de
gewijzigde opvatting in de moderne schilderkunst, die heen wijst naar
vereenvoudiging, naar groote vlakken, waarbij de lijn domineert boven de kleur.
In het laatst der 19e eeuw, den tijd van het impressionisme, was de kleur, de toon,
overheerschend, en wij zagen bij de Hagenaars, bij een Jaap Maris, een Israëls, de
exacte lijn schuilgaan onder het effect van de toonwaarde, vonden bij een Breitner
de sterke aanduiding van den bouw en vorm der dingen door forsche kleurvegen,
terwijl de gedetailleerde teekenwijze eener vroegere generatie, van kunstenaars als
Rochussen, Bakker Korff of Bles scheen verloren geraakt, vergeten, of in miscrediet
gekomen te zijn.
Toch is het wel opmerkelijk, dat ten tijde dat Breitner zijn schoonste Damstudies,
en zijn coloristische ‘naakten’ schilderde en dat Isaac Israëls zijn studies in de
Amsterdamsche danshuizen maakte, er onderde jongeren al enkelen waren, die op
de wijze van Laurens Coster met een pennemes in een houtplank gingen snijden om
er afdrukken van te maken.
De oorspronkelijke aanleiding daartoe lag waarschijnlijk dieper dan men vermoeden
zou; want zij hield nauw verband met de wording van een nieuwere decoratieve
kunst, een kunst van vlakversiering, die zich toenmaals baan brak.
Het was de herleving der versierende kunsten, en vooral der boekkunst, die
omstreeks 1880 uit Engeland tot ons kwam, en wat Morris aldaar met zijn
Kelmscottpress wilde bereiken, daar droomden toen ook ten onzent enkele jongeren
van. Men verlangde, men zocht weder, naar de eenheid in boekkunst. De
perfectioneering der reproductie-technieken, meer nog het ontbreken van het logisch
verband in een boek, was oorzaak dat illustratie, versiering en letter zonder eenigen
samenhang, zonder decoratieven bouw naast elkaar, om den voorrang in belangstelling
streden.
De eenheid was verloren gegaan en de eenige wijze om haar weder te herwinnen,
was: te beginnen met de beoefening der meest directe versierings-techniek, der
houtsnede in de eerste plaats.
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Zoo zag Dijsselhof het in, en met hem Nieuwenhuis en Lion Cachet; zoo begrepen
De Bazel en Lauweriks het.
Dijsselhof was na een geslaagd middelbaar examen met Nieuwenhuis op reis
gegaan naar Oostenrijk en Duitschland. En daar, in Berlijn en Weenen, teekende hij
bij voorkeur museumschatten, en wel in hoofdzaak-naar ik vermoed; misschien ook
onopzettelijk-om hun decoratieve waarde. De schetsen, die hij overstuurde en
meebracht, gaven de ornamentiek van Grieksche vazen te zien, en de schoonheid
van gesmede en geciseleerde harnassen.
Terug in het vaderland schilderde of liever teekende hij met een rietpen zijn kreeften
en visschen, zijn bloemen en anemonen, die hij kwistig met natte waterverf tot
schoone visioenen van kleur wist te maken. Het waren gemoderniseerde Japansche
verrassingen, waarbij echter - en dit zij hier in verband tot de houtsnede opgemerkt
- de lijn een belangrijke rol speelde. Ook de illustraties, die hij toen ter tijde voor
kinderversjes als: Duimelot, Het snijdertje en de olifant, maakte, en waarvan er een,
met een versje van Van Deventer, in de Groene Amsterdammer verscheen, waren
scherpe con tour-teek eningen met een vlak kleurtje ingevuld. En hoewel hij later,
niet onwaarschijnlijk door omgang met Israëls, vlotte teekeningen, losse krabbels
zou maken in Mille Colonnes, en bij Carré, hoewel hij zeer conscientieus bijv. een
groep aardappelen schilderde of, op het atelier van Van der Valk, aan den Amsteldijk,
dat in die dagen een kunstcentrum was, een uitvoerige teekening voltooide van een
hoed en jas, die aan de deur hing, zat er in Dijsselhof niet de rasschilder, die Van der
Valk was, had hij niet den breeden toets van een Breitner of Isaac Israëls. Zijn
decoratieve neigingen voerden hem een anderen weg uit en aldra vond hij die in het
batikken, waartoe zijn, eenige jaren jongere, vriend Lion Cachet zich eveneens
aangetrokken voelde.
Waar men later deze techniek tot een spielerei is gaan misbruiken, en is gaan
coquetteeren met ineen vloeiende tinten en gecraquelleerde wasbarstjes, daar
beschouwden Dijsselhof en Cachet dit procedé als een hulpmiddel om hunne
teekeningen strak en zuiver vast te leggen op doek en perkament. Hun batikken was
een middel en geen doel, en hun werkwijze leidde dan ook tot scherpen raak
neergezette teekeningen. Men denke slechts aan het wondervolle, nog niet geëvenaarde
kamerscherm met de paarlhoenders.
Dijsselhof, de decoratieve teekenaar, de man in wiens werk de lijn domineerde,
beschikte dus wel over de eigenschappen, noodig voor den grafischen kunstenaar,
en geen wonder was het dan ook dat, toen in 1892 te Amsterdan een groote
boekhandel-tentoonstelling gehouden werd, de commissie van uitvoering, aan
Dijsselhof, Cachet en Nieuwenhuis opdroeg een diploma voor de bekroningen op
deze expositie te ontwerpen en dit zelf in hout te snijden.
Men brak hierdoor met een zekere traditie, want diploma's hadden
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steeds een min of meer conventioneel karakter vertoond, en ik neem gaarne aan, en
meen mij ook wel te herinneren, dat vele boekhandelaren met het hun verleende door Dijsselhof of Nieuwenhuis ontworpen en gesneden - diploma maar matig in
hun schik waren. Het ontwerp van Cachet is zelfs niet definitief gebruikt en bleef
slechts tot enkele afdrukken beperkt.
Hoe men er echter over moge denken, het was een daad, waarvoor wij die
commissie nog steeds dankbaar mogen zijn.
Wat Dijsselhof ervan maakte, was weder van een verrassende oorspronkelijkheid.
De opgave was niet gering; ze moest het boekhandelbedrijf en de bekroning
symboliseeren, en met de logica van de houtsnijders der Ars Moriendi en van de
Apocalypse sneed hij natuurlijk den tekst, de letter, erbij. Het werd geen losse
kopversiering of omranding, waarin het ‘zetsel’ kwam te staan, het werd één ding,
compleet ‘aus einem Gusz’.
Waarschijnlijk, omdat het een betrekkelijk groot ding was, 50×65 cM., maar daarbij
ongetwijfeld om der zuiverheids wille, gebruikte hij geen kopshout en geen burijn,
maar sneed met een mes, zooals de oude xylografen het deden, de letters en figuratie
in een glad geschaafde plank en gebruikte de holle guts om de groote vlakken uit te
diepen.
Dit was dus wel het echte zuivere houtsnijden, het terugkeeren tot het oude
handwerk, en deze eerlijke beoefening der techniek, zij bracht mede, dat zijn teekening
als het ware al snijdende ontstond. De kleine vakjes, die bleven staan, als de guts
langs de contour van de teekening gleed, vormden een vroolijk spel van wit en zwart
in den fond.
Zóó groeide ook onder zijn vingers een aardig adreskaartje, in den tijd toen hij
nog aan den buitenkant van Amsterdam woonde, waarop hij zijn naam D-ijssel-hof
en zijn adres, ‘Hoeden-makers-kade’ tot een geestige combinatie verwerkte. Ook in
dit simpele kaartje zien wij, hoe goed Dijsselhof het karakter van een houtsnede wist
te behouden en ervan te profiteeren.
De invloed van William Morris, met zijn Kelmscott-press, van Cobden Sanderson
met zijn Doves-press, is dan ongetwijfeld merkbaar in onze opkomende grafische
kunst van die dagen; en wij zullen het zeer zeker ook daaraan moeten toeschrijven,
dat menig kunstenaar en ook enkele uitgevers belang gingen stellen in ‘het schoone
boek’. De belangstelling der kunstenaars ging echter verder dan de boekversiering
en den band, hoewel deze beide onderdeden allereerst wel verbetering behoefden,
zij betrokken ook, in navolging van hun Engelschen voorganger, de boekletter in
hunne zucht tot verbetering. Zoo ook Dijsselhof, en zijn beginselvastheid deed hem
een aantal letters ontwerpen, die, omdat ze door hem zelf in hout gesneden werden,
geheel en zuiver het karakter van de houtsnede verkregen. De tijd voor een
Hollandsche boekletter was echter nog niet rijp en zeer zeker is het te betreuren, dat
toenmaals geen uitgever, geen lettergieterij in deze Dijsselhofs proefnemingen heeft
gesteund.
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Nu is het gebleven bij een schoon pogen; maar dat zijn letter bruikbaar was, heeft
Dijsselhof zelf bewezen door er een stukje uit ‘de Vos Reinaerde’ mede te zetten en
dit op verkleinde schaal te doen reproduceeren.
Het was in enen Sinxendaghe
Dat beide bosch ende haghe
Met groenen loveren waren bevaen:
Nobel, die coninc, hadde ghedaen
Sijn hof craieren over al.
Dat hi waende, hadde hijs gheval,
Houden te wel groten love.
Doe quamen tes coninx hove
Alle die diere, groot ende clene,
Sonder vos Reinaert allene
Hi hadde te hove so vele mesdaen,
Dat hire niet ne dorste gaen:

De liefde voor boekkunst, wij zeiden het, ontkiemde in Nederland; Morris, Burne
Jones, Walter Crane, zij waren ten onzent geen onbekenden meer; en toen Jan Veth
een Hollandsche bewerking zou maken van Crane's Claims of Decorative Art, lag
het voor de hand, dat dit boek ook in een goed kleed gestoken moest worden.
Het is voor deze uitgave, dat Dijsselhof zijn voortreffelijke kopvignetten,
sluitstukjes, en zijn, van ontwerp en opvatting zoo juisten omslag in hout sneed.
Wie die vignetten thans nog weer eens beziet (de uitgave dagteekent van 1894)
zal verbaasd zijn niet alleen over de vindingrijkheid, over het geestige vernuft, maar
tevens over de groote technische vaardigheid van den houtsnijder, die telkens weer
profiteert van wat het houtblok hem biedt. Wij zien het, dat het geen nagesneden
teekeningen zijn, al maakte hij natuurlijk het ontwerp wel vooraf, maar dat zijn mes,
zijn guts de vormen deden ontstaan.
En hij was in tegenstelling met helaas vele moderne (vooral buitenlandsche)
houtsnijders, niet tevreden met een ten-naastenbij; het moest zuiver en strak zijn,
raak en vakkundig juist. Hij, die later in zijn schilderwerk ook bijzondere waarde
zou hechten aan een technische volmaking, hij achtte eveneens het materiaal voor
de houtsnede te hoog om er artistiek mede te spelen.
Aan zijn kopvignetten en sluitstukjes voor ‘Kunst en Samenleving’, aan het hoofdje
met de pauwen, met de spin, met de steuren, om slechts enkele der voortreffelijkste
te noemen, zijn echter weer vele proeven voorafgegaan, maar dat ook die niet stuntelig
en stumperig waren, doch op zich zelf reeds goed, bewijzen wel de afdrukjes die wij
hierbij geven
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van zijn eerstelingen op dit terrein, waarin zoo juist en vast de snede van mes en guts
zijn te zien.
Later sneed hij een kalenderschild in hout, echter - of het zijn geringe tevredenheid
over eigen werk was, of de angstvalligheid van een uitgever omdat er een naakt
vrouwenfiguurtje op voorkwam, of wel de eisch die hij stelde, dat zijn werk zoo goed
mogelijk de wereld in zou gaan, en hij, ook voor deze toegepaste kunst, niet tevreden
was met een surrogaat, ik weet het niet, maar vermoed wel het laatste, - tot dusverre
is van deze houtsnede niet meer dan een enkele proefdruk gemaakt.*
Zijn omslag en vignetten voor ‘Kunst en Samenleving’ hadden ook elders
belangstelling ondervonden en het tijdschrift der jongere Vlamingen: ‘Van Nu en
Straks’ vroeg hem een stel kleine sluitstukjes te snijden, waaraan wij een serie zeer
karakteriseerende houtsneedjes van dieren te danken hebben, zoo scherp
waargenomen, zóó getypeerd door enkele sneden van het mes, dat het, in de zuivere
beteekenis van het woord, voortreffelijke hout s n e d e n zijn geworden. Nog wat
later zou hij zijn stevig en ornamentaal omslag maken voor ‘Onze Kunst’, dat weer
als houtsnede en band zoo juist van begrip is. Wij zien hoe hier in kras en snede het
ornament is ontstaan, dat het gegroeid is in de handen van den kunstenaar, zooals
oudtijds het beeld door den steen- of houtbewerker langzaam uit blok of stam bij
iederen slag van den beitel of steek van den guts getooverd werd.
Niet minder direct uit het hout naar voren gebracht is het vignet dat hij sneed voor
het ‘Bureau voor Handelsinlichtingen’. Het is geen geteekend ontwerp, door vaardige
hand gevolgd, maar gesneden direct met het mes, en raak, zooals wij dat van
Dijsselhof konden verwachten.
Het peuterige, dat een ornamentale compositie in zoo'n oppervlak allicht kon
hebben is hier vermeden door de breede en vlotte lijn van het mes. Wij zien het aan
den vogel, wij bemerken het aan de letters, het is de techniek die den vorm aan het
ontwerp gaf.
Direct bij Dijsselhof sluit zich Lion Cachet aan.
Cachet, de man met de rijke fantasie, met den lust alles te probeeren, velerlei
technieken aan te vatten, hij was de jongste in het driemanschap van Dijsselhof,
Nieuwenhuis en Cachet, maar had misschien den meesten durf.
In Cachet's werk zullen wij niet de wijze van ornamentvorming, door Dijsselhof
toegepast, terugvinden, daarvoor is Cachet een te oorspronkelijk en te persoonlijk
kunstenaar, maar aan zijn liefde voor het ambacht, zijn zoeken naar zuivering der
technieken, zijn probeeren om uit het oude handwerk de oorspronkelijke werkwijze
weer te doen herleven, is ongetwijfeld zijn omgang met Dijsselhof niet vreemd
geweest. Het kan zijn dat de

*

De aanvankelijke toestemming om hiervan - zij het ook een gedeelte - te reproduceeren werd
later helaas weer ingetrokken, zoodat wij tot onzen spijt van dit als compositie en houtsnede
zoo complete oeuvre van Dijsselhof in deze ‘Inleiding tot de houtsnede’, waarin zij thuis
behoorde, niets, kunnen laten zien.
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voortvarendheid van Cachet aan de bedachtzaamheid van Dijsselhof voorbijschoot,
en de rijke fantasie van den eerste wel eens grooter vlucht nam dan de zekere
overwogenheid van den ander, maar in Cachet's vroegste werk kunnen wij, zij het
niet den beeldenden invloed, dan toch zeker het resultaat van samenspreking en
samenwerking met Dijsselhof bespeuren.
Na zijn diploma voor de boekhandel-tentoonstelling zien wij in 1893 Cachet met
een zeer bijzonderen kalender voor den dag komen. Het was misschien wel een ietwat
grooten en vreemden durf voor een courant als de Meerbode, die niet een tijdschrift
van jonge literatoren of kunstenaars was, om zoo'n modernen kalender te doen
ontwerpen. En ik vermoed dan ook, dat deze bij de meeste lezers weinig belangstelling
gevonden heeft. In kringen van jonge kunstenaars echter was zij een ‘gebeurtenis’.
Mooi vonden wij hem misschien nog niet direct, dat zou waarschijnlijk later komen,
maar toch voelden wij hier weer iets van het echte handwerk herleven.
De jongeren, die zich in dien tijd tegen de machine en de machinale productie
keerden, zagen in dezen, geheel in hout gesneden kalender een heerlijk en
aanmoedigend voorbeeld, en als later Penaat zou gaan timmeren en zelf tafels maken,
als Eisenloeffel bekertjes en kopjes zou drijven en Zwollo een koperen plaat tot een
sierlijk vaasje zou ophameren, dan mogen wij veronderstellen, dat het voorgaan in
handwerkvaardigheid van een Dijsselhof en Cachet daar mede den stoot aan gegeven
heeft.
Deze herleving van het ambacht, wij voelden, zij bracht als van zelve wijziging
in de manier waarop de kunstenaars hun onderwerp behandelden.
Cachet's kalender voor de ‘Meerbode’ toonde dit opnieuw en zijn Diploma van
de boekhandel-tentoonstelling had het vroeger reeds bewezen. Het kenmerkte zich
niet door de geserreerdheid van Dijsselhof's ontwerp, had noch de indeeling noch
het evenwicht, die spraken uit Nieuwenhuis' arbeid; het was wat wild misschien,
maar geniaal, wat vrij van compositie, maar als houtsnede zoo zuiver en eerlijk, dat
het een lust was om te zien.
Voor uitvoering achtte men het toen echter waarschijnlijk nog te modern, want
gebruikt werd het helaas niet.
Waar Morris zich echter niet alleen keerde tegen de zetters maar ook tegen de
drukkers, die in een zwarten, egalen druk hun grootste glorie zagen, en alle gevoel
voor tint, zelfs in het zwart, misten, probeerde Cachet om ook in houtsneedrukken
iets levendigers te krijgen. Evenals de Japanners wilde hij met waterverf zijn
houtsneden drukken en niet alleen een enkel klein proefdrukje, neen een geheele
oplage moest het kunnen worden. En het gelukte!
De rollen van de pers werden met lappen omwonden en in Oost-Indischen inkt
gedrenkt, zij smeerden over de gesneden plank, en het dunne soepele papier nam de
kleur aan, die er niet bovenop plakte maar er in trok, er één geheel mede werd. Zóó
drukte Cachet zijn aanplakbiljetten voor een tentoonstelling van boek- en bindkunst.
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Later zou hij kleinere vignetten en exlibris maken, maar in mijn gedachten blijft zijn
meest zuivere houtsnede, zijn werk dat voor hem een overwinning op de techniek
geweest is, dit aanplakbillet.
Ik mag niet nalaten hier melding te maken van een omslag, dien Cachet, voor den
uitgever Van Looy, geheel in hout sneed, n.1. voor het boekje ‘Kinderen’ door
Roosdorp. Het was een formidabele plank en het is alleen jammer dat de afdruk
zincografisch verkleind moest worden; maar ik vermoed dat technische bezwaren
om kleine letters en het kleine meisjesfiguurtje te snijden toen voor Cachet te groot
waren.
Terloops noemde ik hier Nieuwenhuis reeds, omdat ook hij destijds een uitstekend
diploma-ontwerp voor de boekhandel-tentoonstelling in hout sneed, maar hoewel
hij vele boek- en bandversieringen ontwierp, geloof ik niet dat hij meer daadwerkelijk
den burijn of de guts hanteerde. Slechts enkele proefdrukjes dateeren uit dien tijd,
want, zooals hij zelf opmerkte, hij sneed veel onbruikbare dingen in onbruikbaar
hout. Toch blijft zijn boekhandel-diploma ten bewijze dat ook hij in de moderne
houtsnijkunst een der voorgangers geweest is.
Was de houtsnede voorheen - wij denken aan die naar teekeningen van Doré,
Rochussen en zoo vele anderen - een nagesneden pen- of pot-loodteekening geweest,
nu werd de teekening bepaald door de werkwijze.
Terwijl dan ook, om slechts een klein technisch voorbeeld te noemen de overkruiste
lijn gemakkelijk te teekenen is, maar zeer moeilijk te snijden, zal men ze in de
moderne houtsnede slechts bij uitzondering aantreffen.
De burijn steekt het best de niet-onderbroken lijn, en de halftinten zullen dus in
dit geval gevormd worden n i e t door arceeringen maar door evenwijdige breedere
of smallere lijnen, en zoo zal de gesneden lijn, die Dijsselhof met een vlijmscherp
mesje in het langs-hout trok, een ander karakter dragen dan de burijnlijn, door De
Bazel in het kops-hout gestoken.
In dien zelfden tijd, omstreeks 1895, ongetwijfeld wel aangemoedigd door het werk
van Dijsselhof, voelden ook De Bazel en Lauweriks, die ten bureele van den architect
P.J.H. Cuypers werkten, den invloed der moderne sier kunst en na betrekkelijk korten
tijd richtten zij dan ook een werkplaats voor versieringskunst op, waar zij, naast vele
andere dingen, toen ook illustraties in houtsnede maakten, voor een, onder redactie
van Meng staand weekblaadje: getiteld Licht en Waarheid. Het waren geheel vlak
gehouden illustraties in zuiver zwart-en-wit, zonder tusschentint of poging tot
schaduw. Hoewel zij veel samenwerkten, is er toch een zeer kenmerkend verschil
tusschen beider werk. Vooral dat van De Bazel muntte uit door een geprononceerd
technisch kunnen. Trouwens De Bazel hechtte zeer veel aan het goed en zuiver
behandelen van het materiaal, aan grondige vakkennis. En zien wij latere houtsneden
van enkele jongeren, dan
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verbazen wij ons wel eens dat dezen er geen oogenblik meer aan schijnen te denken,
dat om een vak te beoefenen - in casu het houtsnijden - ook vakkennis vereischt
wordt. De Bazel en Lauweriks, zij sneden niet in de letterlijke beteekenis van het
woord, maar zij graveerden. Zij staken met een burijn, en graveerden met fijn geslepen
holle machine-naalden in het harde palm- of beuken-kopshout; en het was deze wijze
van bewerken, die in tegenstelling met de zuivere snede van Dijsselhof, aan hunne
illustraties en versieringen een bepaald karakter gaf.
Veel van hun eerste illustratieve houtsneden dragen dan ook zeer duidelijk de
kenmerken van wegsnijden, d.w.z. het systeem, door Bewick het eerst beoefend, van
de witte lijnen in zwarten fond; een werkwijze die met den burijn in het kopshout
als van zelve ontstaat. Later sneden zij, vooral de Bazel, hunne vaste en strakke
spiraallijnen, hun aan visschen en vogelkoppen herinnerende ornamenten; men denke
slechts aan het prospectus van het, bij den kunstzinnigen uitgever Kleinmann
verschijnende, tijdschrift voor ‘Vercieringskunst’.
Dat De Bazel en Lauweriks tot het maken van houtsneden kwamen lag betrekkelijk
voor de hand. Zij hadden op het bureau van den bouwmeester van 's Rijks Museum
een voldoende ervaring opgedaan om het verband te kennen tusschen architectuur
en decoratieve kunst, tusschen meubel en versiering. En al mogen de inzichten van
den leerling van Violet le Duc een geheel andere geweest zijn dan de hunne, wat
zuiverheid van beginsel betreft, wat logisch begrip omtrent de eischen van het
materiaal en het handwerk aangaat, hadden zij hier een leerschool doorloopen, die
voor hun latere werk van zeer veel steun zou zijn.
Slechts een korten tijd, ongeveer een vijftal jaren, hebben beiden hunne houtsneden
gemaakt en behalve de eenigszins gestyleerde verbeeldingen, die verband hielden
met den tekst uit ‘Licht en Waarheid’, dateeren uit die periode vele adreskaartjes,
geboorte-kennisgevingen, en ook boekversieringen.
Onder de laatste noemden wij reeds het prospectus en vignetten voor
Vercieringskunst, en mogen wij niet vergeten de letters en vignetjes uit de
Kerstuitgave van den ‘Hotelhoudersbond’.
Als architecten gewend aan constructie ven opbouw, zochten zij dit ook in hunne
ornamentaties, en pasten hierbij een, mede door den architect Jan de Groot, gevonden,
geometrisch systeem toe, dat rust en steun aan hunne composities gaf; daarbij had
De Bazel in dien tijd een voorliefde voor Egyptische en Assyrische kunst, die zich
in zijn ontwerpen uit die jaren wel afspiegelt.
Met Dijsselhof en Cachet zijn ongetwijfeld Lauweriks en De Bazel, zij het ook in
andere richting, van invloed geweest op de latere ontwikkeling der houtsnijkunst.
(Slot volgt).
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Bezonnen liedjes
door P.C. Boutens
VII
Avondgloeden
Zooals geluk alleen vermag te ontstralen
Aan zuiver oog in menschenaangezicht,
Zóo, ergens uit onzienlijke oogezalen,
Doorvloedt de zaligheid het avondlicht.
Dauwmild ontfermen in welks donderloozen
Bliksem der dagen kommernis vergaat,
Doorbrekend Eden waar in bloei van rozen
Al tijdlijk schoon tijloos verheerlijkt staat.
En zuiver opgaande uit der lijven stammen
Koestren in 't dek van hemellicht verschiet
Der zielen koele huivernaakte vlammen
Den ranken honger waarin liefde ons liet.
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VIII
Dans
Zoolang van hart en hart de maat
Tezamenslaat
In dezen toon die overstemmend bindt
De stem van zee en wind,
En 't leêgonstuimige rumoer
Der wereld vlijt en slecht
In banen uitgelegd
Tot de' effen glans van dezen vasten vloer Wat zou de ziel te vleugel en te voet
Dan dansen, dansen,
Dan volgen op al duizle kansen
Den lichten zang van 't donkre bloed?
Nu over mij heen
Rijst gij gebogen,
En ik leef in den hemel alleen Der aarde weërschijn in uw oogen...
Nu over u heen
Reik ik gebogen,
En leef op aarde alleen Der heemlen weërschijn in uw oogen.
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Dan in den rei dans sluiten zon en maan
Haar ronden aan;
De groene landen voert de vlotte zee
In haar omarming meê;
Naar heller morgen-, dieper avondblos
Verinnigt zich van dag en nacht
De wilde maatgevangen jacht,
En stralender stijgt elk uit de' anders onmacht los;
De zonnen die doorwolken
Den melkweg en de verre nevelkolken,
Volgen, verijlend en verdichtend aan de hemelluchten
Als zwermesluierende vogelvluchten,
Met luchtigst wuivende gloriehuiven
Het dwingendoverredend zoet gezag
Van levens dubblen harteslag....
Nu over mij heen
Zweeft gij gebogen,
En aarde en hemel welven ineen
In den spiegel uwer oogen....
Nu over u heen
Daal ik gebogen,
En hemel en aarde verzinken ineen
In den spiegel uwer oogen.
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Gelijk voor de' aanblik van den dood
Het leven werend zich verdicht
In felste wake die bewustheids koorde spant
Tot peilsnel lood
Dat al verzonken droomen oogopslags doorlicht
Met bliksemend verband O verder dan de lichtste droom bestrijkt,
Dieper dan ooit in rust het denken reikt,
Dwars door de dichte schans
Van al der werelden aaneengesloten dans
Voelt ons verzaligd bloed
In zijn vereendverklankten gloed
Zijn steun, zijn doel, zijn rust voorgoed,
Der wereld middelpunt en hart dat slaat
Eeuwig deeszelf de volle maat....
Daar blijft geen boven of beneên
In den alommen hooge,
En alle zonnen stralen ineen
In de zonnen uwer oogen....
Al voetspoor en al pad verdween,
Bij den hellen baaierd betogen Daar blijft het pad tot God alleen
Door den afgrond uwer oogen.
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IX
Volle Zee
Hier zijn wij waar 'k u had beloofd
Te voeren onder liefdes vlag -:
Niets dan zees glansgebroken lach:
En tot de laagste ster straalt onverdoofd
Boven ons hoofd.
Waar straks de dreiging van den tijd
Ons in zijn steilen draaikolk sloot,
Ligt 't heden uitgevloerd naar de eeuwigheid -:
Ons naakt alleen door 't eerlijk morgenrood
Leven of dood....
Welkom bij god en mensch, op 't hachlijkst pas
Zeewaardige éenbond, ziel en zielebruid!....
Al kant waar 't zuivere compas
Van uwer oogen straal de richting duidt,
Breng ik u uit
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Naar heilgen lust, naar duizendvouden plicht,
Die wachtten ons door de eeuwen heen
Nog nooit gesmaakt en nimmermeer verricht -:
Al godelach, al menschelijk geween
Wordt ons gemeen!
En steeds de toevlucht dezer veilge wijk,
De doop der dubbele eenzaamheid,
Die tot al taak in liefdes rijk,
Eeuwigheidbloesemende tijdlijkheid,
Ons sterkt en wijdt....
En eens, vóordat voorgoed mijn oog zich sluit O lang nadat het roer mijn hand ontglee! -,
Stuur, als der meeuwen avondroep verluidt,
Hierheen, bereid mijn lijf zijn laatste steë
In volle zee,
Waar zij als eenge konde van
Haar dooden 't ruischend grafschrift geeft:
Wel hem die als een god hier heeft geleefd,
Dat als de dood hem roept, hij sterven kan
Gelijk een man!
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Maria
door Roel Houwink.
VAN het verlaten weiland zijn de hekken afgerukt. Op den akker vindt zij haar vader
te midden van het stervend vee, met builen zelf overdekt. De spade zwikt in zijn
ontvelde vuist. Ontzind bedreigen haar zijn puilende oogen. Achter zich hoort zij
den loomen val van zijn bezweken lichaam.
In het stookhok ligt haar moeder, bloedslijm welt op de gezwollen lippen. Jozef staat vóór haar. Zijn arm wil verliefd haar leest omvatten, maar schreeuwend
vlucht zij over den barren weg. Gemelijk volgt hij den dans harer vlechten en zet
den gereedschapsbak weer op zijn krommen schouder.Aan den berm rust zij, betast borst en onderlijf, het schrikbeeld voor oogen.
Klagelijk loeien jaagt haar op. Zij springt terug voor het struikelend rund, redt zich
door de uitgeputte sloot.
Zoo zwerft zij dagen, elk wezen schuw ontwijkend; tot in zijn hooiberg een boer
haar verrast.

1
Zij heft de handen naar een kleine bloem die in den avondwind wiegelt hoog boven
haar hoofd. Stervend glijdt van haar hunkerend lichaam het zonlicht....
Zij zitten allen aan den maaltijd, als zij binnentreedt en zich geeft aan hun vadzigen
scherts, gaand tot het beneden-eind van den langgestrekten disch, waar vereelte
vingers op de ledige schotels wijzen, blank van vet. Een rogge-homp wordt haar
toegeworpen en de rosse Simeon leent haar gekscherend zijn mes. Even bukt zij zich
over het doorkerfd hout, terwijl haar tastende handen het kruim lezen uit de scherpe
gleuven. Dan ziet zij achteloos op naar den ruig-bezweeten kop, waarin de helle
oogen verontrust bewegen. In het vlottend donker van het laag-gebalkt vertrek blijft zij eenzaam achter.

2
Zij slaapt op de stal-vliering, dicht onder den eiken nok. Tusschen het verweerd
dakstroo sidderen de sterren.
In droomkoorts wentelt zij op de vocht-warme lompen: angst kromt
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haar onmachtig lijf. Strak staan de gesperde oogen aan het metalen duister, dat adem
en hartklop dreigend beklemt. Dan glanst ver een kleine, witte bloemkelk....
Eindeloos ligt daaronder de wereld. Bij het aanbreken van den dag - over haar haveloos jak is het prille licht als een
blinkende sluier - strekt nog zich haar hand naar den teederen stengel en koestert den
droom. Maar toornig schreeuwt Simeon haar naam, luid boven den gierenden
pompzwengel. Ontsteld staat zij op de stugge planken en klimt de deinende ladder
af, beschaamd-ineengedoken. Wascht zich gelaat en armen, droogt zich bedeesd voor
Simeon's norsch-sleperigen blik, die haar steels volgt tot de wijdopen deur. Langs
het rijpend morgen-veld ziet hij haar gaan, blond en smal tegen den rood-koperen
gloed van de zon.

3
Op den heuvel drijft zij haar volgzame kudde, onder den breeden schaduw der
zwijgende beuken, en dekt zich met afhangend loover tegen het blind-vlijmend licht.
Hijgend werpt zich de gele schepershond aan haar voeten.
Een diepe teug uit de koel-aarden kruik: het dier slurpt begeerig uit de gulle kom
har er handen. Al haar denken verzinkt in de donkere rust van den naderenden sluimer.
‘Simeon!’ steunt zij en poogt het aanwentelend mannelijf te stuiten in zijn
reddelooze vaart. De hond kruipt grommend weg onder het doorngewas.
Een bijlschacht steekt op uit de bloeiende hei. Tusschen bremstruiken vindt zij
hem, ruggelings, zonder bewustzijn: verwezen keert zij het zware lichaam en wischt
het bloedig stof uit de gebroken oogen. Over de verre, rossige hoogten springt een magere gedaante, steil als een leeuwerik,
in de laaiende zon.

4
Stom dragen zij de baar in het somber voorportaal: met strak gelaat staan er de knechts
bijeen; uit de keuken dringt het angstig gefluister der meiden tot haar, die in het
donker van de gang wankelend verborgen is. Door het schuldloos duister treedt zij
den borenden blik der mannen tegemoet.
Onder de vale schaduw der tesaâm-geschaarde lijven ziet zij het rosse hoofd en
de stil-bleeke handen, verlegen rustend op een rijkgeruiten doek.
Geen gunt haar den doortocht, noch laat haar terugwijken. In hun midden wordt
zij verhoord en beschuldigd.
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Met woorden verweert zij zich niet, maar zij weifelen voor denvochtglans harer
oogen. Een opgeschoten knaap duwt vloekend de stroeve deur open: in den bitsen
schemer gaat zij, gebukt van verdenking. Een steen ploft achter haar op het loome
zand.
Aan het duister stut zich haar bezwijkend lijf. Zij slaapt op den leemen deel. Van de ladder daalt Simeon en stapt over haar heen,
het hemd wappert om zijn gespierde borst.

5
In den blanken morgennevel sluipt zij over de welvende heipaden. Traag glijden
hazel wormen weg tusschen de uitgebleekte bladresten van het akkermaalshout. Na
een langen omweg door het mulle, brandende zand - ter weerszij heuvels met braam
ondoordringbaar begroeid - bereikt zij, strompelend van uitputting, den boschrand
en legt zich versuft in het zonne-luw mos. Nachtdieren, schuchter tot haren sluimer genaderd, vlieden bij haar ontwaken met
sidderende flanken. Zij dwaalt langs eindelooze stammen. Geen ster splijt het
zwatelend bladerdak, waaronder zich de eenzaamheid harer schreden verliest.
Op den open plek - de hemel wemelt van licht - staan purper-gevlekte orchideeën
in stralenden bloei. Nauwelijks weert zij hun boozen geur, maar dof wielgeratel
onttrekt haar aan elke verleiding.
Achter den smallen woudzoom, die naar het oosten terugbuigt, ziet zij van verre
reeds de groezele strepen van omgewoeld zand....

6
Een karrevoerder drijft zijn kreupel paard door de toegestoven sporen moeizaam
voort. Het lantarenschijnsel slingert kwalmend uit tegen den wegberm; daarachter
schaduwt onzeker de log-schommelende wagen.
Zonder aarzelen springt zij op de neergelaten klep en laat zich meenemen, tusschen
ledige korven als een vluchteling verscholen. Zij rijden door een heuvelachtig bosch,
waarin de weg, diep en rond, is uitgehold. Ontbloote wortelstoelen schaven den
krakenden karwand, de lamp tast vaag in de verlaten holen. Het plotse bolderen over scherpe keien wekt haar luid uit den half-slaap, die haar
allengs bevangen had. Duizelig stort zij af op het plaveisel, rukt zich kruipend
overeind aan een met klimop overgroeiden muur, schreiend van pijn tegen de gave,
vocht-kille blâren.
De voerman spant het paard af, stompt de onwillige schonken. Laf
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ziet zij toe bij den ongelijken strijd. Wezenloos wankelt het troebel schijnsel over
drift en ellende.

7
- Sla niet!
- Wie ben je?
- ..........
- Wat gaat het je aan?
- Sla niet!
- Reed je soms mee?
- ..............
Zijn hoonlach weerkaatst in den helderen nacht. Suf strompelt het beest uit het gareel door de bochtige steeg naar zijn kaal-gevreten
wei achter de lage, verzakte huizen. Zij volgt het en legt zich op den omwoelden
grond, maar een schorre stem roept haar tot de woning. Schoorvoetend treedt zij
binnen: in het domp vertrek kaarten drie mannen om een kleine olielamp. Een oude
vrouw wijst haar hoofdknikkend een matras, geschoven onder den beroeten schouw.
Onder den drank-adem hunner mompelende monden strekt zij haar lichaam veilig
ter rust.

8
Door de kierende luiken gulpt de milde, zomersche zon. Zij richt zich behoedzaam
van haar leger op: naast haar droom-lispelt het rimpelig oudje behagelijk; over de
tafel liggen de ronkende mannelijven gebogen, met gespreide grijp-handen naar de
omgestooten kruik in hun midden.
Buiten spoelt zij het gehavend vaatwerk, put aker na aker, tot het water ópschuimt
over den uitgesleten rand van den bemosten drinkbak en voert met jong, bedauwd
loof van de beukenhaag het dommelend dier: gulzig schuren de gele tandbrokken
haar verwonde palm. Het beloopen wit der oogen wentelt weg....
Beschimmeld brood kruimelt zij voor de aanzwermende musschen. De hiklach van den wijdbeenschen voerman schrikt haar en de vogels op.
Struikelend nadert hij: zijn bekwijlde baard hangt kroes over den losgerukt en
boezeroen, zijn bandelooze handen strekken zich lomp naar haar uit, maar haar voeten
weigeren te gaan. Pal staat zij voor hem, maagdelijk en onbeschermd. Over haar
borst kotst hij zijn ranzig eten en smakt rochelend op het afgetrapt gras.
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9
Zij bet zijn kil-bezweete slapen, reinigt zijn scheef-getrokken mond en de bezoedelde
kleêren. De anderen komen aangeslenterd, staan grinnekend om hen, met onnoozele
leep-oogen, maar huilschokken doorbreekt hun gezwollen lijf, als zij hun kameraad
doodsbleek en roerloos zien onder haar ijverige zorg. Zij bukken zich: speeksel zegent
den stervende. Eenmaal nog stuipend de verlamde leden....
Met het bedremmeld best je beurt zij het logge lichaam op en draagt liet naar de
matras, het plechtig wikkelend in een rafel-grauw dekkleed. Onder de vrienden gaat
de troostkruik van hand tot hand.
Wolken dempen het licht, een vogel fluit schel door den neerslaanden regen. De hemel is donker over haar tocht.

10
De boomen kreunen in den valen onweerswind. Het slijk zuigt haar enkels vast, om
de saamgedrongen schouders klemt zich het vocht-zwaar kleed, langs haar wang
snerpt gift-adem. Een schim glijdt in het duister voorbij: zijn magere handen vlerken
uit tegen het verwrongen vlak van den lichtenden hemel. Boven haar splijt zwavel-geel het zwerk.
Verbijsterd staart zij in het blank-ontvouwd verschiet: torenspitsen Hieven de lage
wolken, muren leunen aan de gewasschen kim.
Tusschen het nederig geblaart, blijven, als schuwe vogels, angst en donker achter,
maar stralend schrijdt met lichte schreden haar onschuld 4oor den ver jongden dag.
Hoe meer zij nadert, des te luider, des te ruimer de lucht. Die haar ontmoeten scharen
zich langs den smallen weg. De zoom harer rokken beroert argeloos hun
ingetogenheid.
Een poortwachter smijt zijn dobbel-beker voor haar voet, spuwt in haar schoot. Zijn
makkers bespotten haar blos, als een boer haar eerbiedig bescherming biedt. Over
haar sluit zich het grauwe gewelf van de stad.
Dreigende vuisten en een benepen scheldstem resten....

11
Dien nacht vindt haar een waker op de tempeltrap in roerloozen slaap. Hard slaat de
speer haar rug: zij wankelt terug van de marmeren treden, neervallend in gootvuil
en drek onder de wilde pracht van den
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bloeienden hemel, onder hellende muren, grijs van schimmel, die haar nooddruft
bedelven. Een aangeschoten bootsman struikelt over haar uitgestrekten voet en tuimelt
naast haar neer. Klam voelt zij zijn greep om haar kille borsten, zijn scherpe adem
aan haar kloppenden strot. Maar stemmen en lantarenschijnsel naderen. De ander
laat haar....
Het zijn keerende feestgangers. Zij ranselen haar met hun versierde stokken, tot
zij - besmeurd en verlegen - staat voor hun dartele blikken. Een grijsaard windt haar
zijn wingerdkrans om de slapen. Snel voeren zij haar mee in den stervenden nacht.
Een uitgemergelde hand sluit zich wrak om de hare. Zij wordt gebaad en gezalfd door twee nubische dienaressen, door een scharlaken
dwerg schichtig bediend. Liggend op de breede rustbank, in satijnen kleêren,
bedwelmend omringd door tuberozen en heliothroop, heft zij de zware handen.... en
sluimert in.
....een kleine bloem die in den avondwind wiegelt hoog boven haar hoofd....

12
Het oude lichaam houdt zij in armen, die zijn dor genot zoo liefdevol omstrengelen,
dat hij wordt tot een kind op haar zacht-gespreiden schoot. Zij wischt het zweet van
zijn zwart-dooraêrd hoofd, neemt het knellend fluweel van zijn ingevallen borst. Dan
legt zij hem naakt tusschen den stommen bloei der eenzame bloemen en wrijft de
stramme leden met palmolie en lavendel. En hurkt aan het voeteneind, aandachtig
bewakend zijn mild-glanzende rust. Achter den blonden boog der pilaren spelen twee
duiven hun liefde-spel: blauwe vlerk-schaduwen dwalen zwierend over het
water-blank marmer, maar raken de verzonkenen niet. Zij schijnen in één geluk te
sluimeren, in éénen droom gebed te zijn. Over zijn lichaam het hare: kuisch als een
wilgestam over den onbewogen slootspiegel, want geen gemeenschap hebben zij
dan in het donker en toevallig beeld hunner weerkaatsing. Zij verroert zich niet, als zijn houten vingers het vlosse haar doorwoelen, noch als
zijn lippen haar voorhoofd raken. Zij voelt hoe de slapheid zijner spieren zich
vruchteloos spant, zijn bange handen haar schouders in kramp omwringen en
terugvallen, verschrompeld, op het ruime geurige linnen.
De laatste hartklop treedt binnen de stilte van haar droom.
Zonder besef trekt zij het laken over zijn verglaasd gelaat.

13
Met den jongste is zij alleen. Zijn slapen zijn smal, hij heeft den glimlach van een
kind.
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De anderen hebben haar hierheen gebracht uit den rouwstoet, waarin zij ging als deel
van zijn bezit. Hij heeft het perkament uit de hand gelegd en wendt zich tot het steil verschiet
der blauw-bezonde bergen. Van haar schemel volgt zij zijn blik over het zilver-trillend
meer en ademt anjer en jasmijn. Onder hen strekt zich de ruimte in stralende
oneindigheid uit....
Dan keert onverhoeds zijn aandacht naar haar bescheiden mijmerij en omvangt
het teeder schoon harer verdroomde gestalte met blijde genegenheid. Ootmoedig
geeft hij het blozend hoofd in haar schoot. En zij bergt haar blos aan de brooze schelp
van zijn oor, veilig onder den rullen val zijner lokken.
Zóó houdt hen het licht in zijn blanke omarming. Tusschen de paarlen wanden van den laten dag gaat zij, haar vreugden reiken tot
hoogten, waar het sterven verschijnt als een wonder, dat de toppen van het leven in
purperen gloed zet.
Clematis bloeit donker om haar brandenden mond.

14
Zijn schreden keeren tot den schemer in, onontkoombaar is zijn verlangen gehecht
in haar bloed. Zij vinden elkander bij den met lelies puur bewassen vijver. De lauwe
geur heeft haar bedwelmd en haar denken teruggedreven naar den woudnacht, waarin
zij willoos te verzinken ving. Nu leunt zij laag aan zijn schouder, als zou zij stervend
hem ontglijden en eenzaam liggen op den uitgebloeiden grond, bedolven onder het
bronzen donker van staâg neergedwarreld blad: een doodenschrijn voor dier en plant.
Maar zij kan niet aflaten: rauw van smart breekt haar stem, zijn blinde greep knelt
haar polsen. Zij wankelen af naar het verborgen water..
Het hoofd ziet zij nog eenmaal opduiken boven den drom der saamgevlochten
bladeren, slijk leekt uit de bolle oogen, de armen wringen vleeschroode stengels in
laatste wanhoop over de geschonden bloemenweelde.
Verbijsterd werpt zij zich in het barmhartige oevergras. Een soldaat slentert langs
het tuinpad voorbij, zijn trage stappen zwepen haar hart tot een krimpende pijn.
Aan haar voeten sluimert het water gedwee.

15
Gezang en fluitspel, het weeke ruischen van den nachtwind. Zij richt zich op: een
boot schuift tastend door het warrig groen, vrouwen bukken zich onder het bruidskleed
der fakkels naar de huiverende bloemen en
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werpen ze te hoop in het ruim. Eén, tot de lendenen naakt, boomt het vaartuig en één
blaast de syrinx, klaar als een vogel.
Zij wenken en voeren haar met zich. In haar schoot vallen zwaar de vochte knoppen,
onooglijk bemodderd. Werktuigelijk spoelt zij ze in den ochtend-koelen stroom. Temidden van hen is de dag donker en klein. Zij zitten bijeengehurkt onder de
gladde keldergewelven om het bezoedeld vlammen van een gebroken olielamp. De
fluitspeelsters polijsten zich de blanke, ronde nagels, de danseressen leggen hun
sieraden neuriënd om hals en heup.
Zij hebben haar in blonde stoffen gekleed en in haar hand een tamboerijn gegeven.
De schellen fluisteren, wanneer zij zich verroert. Zij vragen niet, maar bewegen zich
om haar met teedere gebaren. Zij hebben haar gebaad, het kroeshaar geschoren uit
de holten der oksels, haar lippen beschilderd en strooken gesnoerd om haar weerlooze
borst.
De lamp flakkert uit. Door de deurspleet valt de zon tot op de spits hunner slanke
sandalen.

16
Zelf doopen zij hun bekers in de zilveren mengvaten en sprenkelen het reukwater
kwistig uit de roekelooze amphoren over hun verhitte lijven. De fluit hakkelt op de
loome maat der rinkelslagen. De bloemen drijven zat in de kristallen schalen....
Cyrenius heeft, kruipend over den besmeurden vloer, haar tabouret bereikt, waar
zij geleund ligt tegen een bleek-vergulden zuil. Als zijn starre vingers zich sluiten
om haar afhangenden voet, glijdt zij tot hem neer tusschen vertreden groen en
etensresten, wentelend onder den roes der schorronkende gasten, maar eer haar zijn
dronken lust ontwijdt, heeft hen de slaap bevangen en aan hun lot ontroofd. Morgenrood dekt de verwildering, vleit over wrakke gelaten, ontuchtige handen
zijn pijnigend licht. Zij waggelen langs den open bloei der perken naar donkerten
van grot en bosch.
De landvoogd laat haar uit zijn ruige armen, door een ouden neger weggesleept
naar zijn vertrekken. Schuw sluipt zij terug, legt zich in een hoek van den kelder
tusschen de vunze plooiing der onttakelde kleêren.... Met bonzende aderen....
Schrijlings gezeten op hun kruk dobbelen twee eunuchen om haar schoonheid.

17
Zij is met hem alleen. Zijn overmoed wijkt voor haar schuchteren aanblik. Schaduw
staat om hen als een metalen stolp en heeft hen afge-
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sloten van de zon-golvende straat. Zijn knieën knikken als zij zich blozend ontkleedt....
Op den oneffen grond liggen de steenen uitgeworpen. Zij leggen zich te samen. Tegen haar boezem hunkert zijn geschonden lijf. Zijn
smalle leden ontvouwen zich tot een armelijk liefde-gebaar. En zij neemt zijn
baardeloos hoofd en bergt het aan de zachte wel van haar hart. Maar óver zijn diepe
bevrediging zoeken haar oogen het smartelijk geheim van haar schoot.
Een stem spreekt sterfelijke woorden, vraagt sterfelijke daden.... Maar een licht is
boven haar, blank en bestendig.... als een kleine bloem, wiegelend hoog boven haar
hoofd.
Zij heeft zich behoedzaam uit zijn omarming bevrijd. Geknield bij zijn zoeten droom,
kust zij de drift van zijn huiverend lijf en dekt hem los met de vlinderende kleêren.
Dan schuift zij den grendel weg en werpt zich rank in den adem-loozen dag.

18
Aan de berghellingen klampt zich het somber woud. Zij daalt den dalgleuf in: over
haar pad zwenkt de hemel zijn dreigende wolken, richten de stammen hun norsche
speren. Het water brult op de steigerende rotsen. Een rauwe wind plet de verkleurde
bloemen. Zij bergt zich onder het overhangend gesteente.
In scherpe vlagen breekt de wervelstorm uit. Stof-kolken hoozen langs den
kalkwand en ledigen de nauwste spleten.
Het landschap worstelt in uiterste kracht: boomen storten kreunend, schuim slaat
fel in de razende lucht, takken tuimelen als loos hout op de schamele wegen. Haar
mond verdort, het bloed zengt de brooze huid. Zij waagt geen schrede, geen kreet.
Grauwe verlatenheid spreidt zich met looden vleugelen over de verslagen aarde. Een
dichte regen dreunt op den dampenden bodem. Donker en kil valt de nacht. Van de huizen heeft zij de vernielde daken gezien, zij is geklommen over den
wrong der ontwortelde sparren. Bol schommelt de maan boven haar oog, helsche
spot naar den moeizamen gang harer voeten. Onder een houtmijt vindt zij verblijf,
op een afgelegen erf. Haar tenger lichaam strekt zich bereidwillig....

19
De nederkomst Gods:
Uit duizende sterren bloeit deze wereld. Is zij meer dan het ijskristal, waaruit zij
ontstond? -
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De aarde drijft traag in haar vaste baan, het vuur legert zich in de laatste toppen....
Na aan de luide branding strengelen vadzige kelken zich om den gedweeën stam
der palmen en zetten vrucht. Dieren dwalen over de grazige vlakten; als een vlam is
de zon voor hun onnoozel oog. Zij klemmen zich aan elkander. Zijn spieren dwingen haar neer. Uit het moeras
klimt een ever naar hun rust....
Over haar verscheurd lichaam vlerken krijschend de gieren. In dezen schoot daalde Zijn adem en mengde zich met haar lot.

20
In blonden herfst ontluikt haar blik: over het rijpe loof spant zich een maagdelijke
hemel.
De paden zijn smal en vol bramen. Met rag en doornen is zij omhangen, blad na
blad glijdt aan haar strakken gang voorbij. Het zaad wordt uitgestrooid onder haar
voeten.
Als een lokroep gaat zij te midden der bronstige dieren. Haar dorp: op een heuvel hurken de leemen huizen. Zij kiest den veldweg, tusschen
braakland en bloeiende heide. Ver neigt het dak van de ouderlijke hoeve....
Kinderen stoeien wild in de verscholen greppels. Jozef, van achter zijn schaafbank, herkent haar als zij zich zet op den brink onder
de bijna ontbladerde linde. Zijn vingers krommen zich om de afgezaagde plank, over
het geblakerd kozijn staart hij lang naar haar nederige gestalte. Hun oogen vinden
elkaar in martelend begrip, maar zoodra zich hun handen beroeren heeft liefde hun
harten gevoegd en hun spraaklooze zorgen beleden. Zij buigen de hoofden en breken
hun brood in beschroomde gemeenzaamheid.

21
Zij woont in bij zijn zuster, rood zijn haar oogen van het stâge naaldwerk, vereelt de
nijvere vingertoppen. Samen leggen zij de nieuwe zoomen en tornen de naden uit
het versleten goed. Over hun arbeid wentelt de krimpende dag. Zij houden hun leven
dicht bij elkander en denken hun daden in zwijgen af. Tusschen Jozef en Orpa is zij
verschenen als het hoog-groeiend licht, waarin zich hun weerloosheid stilt. Haar bed, breed achter de druilende kaars, heeft haar ontvangen. Orpa sluimert
tegen den donkeren wand.
Zij kan de kleine vlam niet dooven. Over het late plein hoort zij Jozef's onzekere
schreden versterven.
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Hart aan hart rusten zij onder den kolkenden nacht: God drijft hun bloed!
Zij weten niet van hun doel en dolen in zinlooze droomen schuw om hun menschelijk
verlangen. Jozef waakt, nederliggend naast krullen en spaanders. Ruggelings deelen
de vrouwen hun slaap.

22
Reeds zwelt haar borst en vaker wijlt de spoel in den verkoren schoot. Orpa raakt
haar geheim met barmhartige woorden, Jozef houdt zijn oogen zacht op haar
gevestigd. Hun leven verweeft zich steeds inniger....
Dan legt Orpa met bevende lippen hun liefde ineen en schakelt hun handen. Zij zitten onder het venster op de noest gebij telde bank. De zon is laag gedaald
en zet hun haar in somberen gloed. Die voorbij gaan hullen zich diep in hun dartele
mantels.
Zij blijven alleen. Maar Jozef wrikt zijn misvormde schouder en neemt in zijn
hoede haar kantelend hoofd. Zóó wachten zij roerloos tot de schemer hen heeft
overdekt. In de dagen daarop wordt haar onrust gewekt. Zij zwerft door den omtrek en keert
ná het maal, bleek en beschaamd. Zij omringen haar leed met de teederste zorgen,
maar geen liefde ter wereld kan haar bevrijden.
Boeren ontmoeten haar, barrevoets gaand door het afgemaaid land, brengen haar
- wankel tusschen hun kracht - naar de angstige woning. Orpa reinigt schreiend de
ontstoken blaren.
Als zij dien morgen ontwaakt, vindt zij zich zelve slechts in het eerste licht, dat
om haar moede denken dwarrelt.

23
Zacharias dekt in den voorhof de verstorven rozen. Zij herkent hem aan zijn wijden,
vlossen baard, die uitwaait over zijn beenige handen. Binnen zit Elisabet bij het
sprankelend vuur en koestert de late vrucht van haar lichaam.
- Maria, lispelt haar zilveren stem: het kind!
En beiden vernemen zijn popeling in hun welvende buik en peilen zijn komst in
de grondlooze oogen. Zóó houden in blijde vervoering zij elkander omvat. Tot
Zacharias nadert, met driftige hongergebaren.
Aan den maaltijd zwijgen de vrouwen onder zijn hulpeloozen lach. Het licht kwijnt
achter de bleeke ruiten. Uren ligt zij in splijtende smarten: Maria heeft Zacharias vroeg van den akker
geroepen. Dicht staan zij om het klam-doorwoeld bed.
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Eindelijk buigt hij de stramme knieën....
Op haar bezoedeld kleed houdt zij het spartelend kind.
- Johannes! stamelt zijn eerbiedige mond.

24
In het volst van hun vreugde keert zij naar Nazareth. Sneeuw zinkt over de leêge
velden. Door een milden, witten schemer komt zij tot Jozef. En hij, rustig zich
bewegend door het nauw vertrek, ontdoet haar zacht van de zware kleêren en legt
zich naast haar tusschen spaanders en krullen in den onmetelijken nacht. Orpa heeft in haar kamer het bruidsmaal bereid. Zij zitten bedremmeld om den
met hulst versierden disch, waarop vruchten prijken en ronde, goudgele brooden. De
genoodigde buren laten geen oog van de zwangere: listig kringt hun denken om haar
brutale onschuld en Jozefs goedmoedige onverschilligheid. Stroef gemompelde
woorden zoeken blindelings schandaal. Zij drinken den schralen wijn in bedachtzame
teugen.
Plotseling door de klare winterlucht schallen naderende trompetten. Zij springen
overeind en dringen de deur open: op het drassig plein stijgen ruiters af en halsteren
de paarden. Vóór haar staat Cyrenius, het keizerlijk zegel ligt gelaten in zijn achtelooze palm.
Spottend betast zijn glimlach haar wanstaltig lichaam. Jozef fronst het grauwe
voorhoofd, vermoedens stokken zijn bloed. Maar zijn wanhoop vindt niets dan haar
blanke, verzonkene oogen.

25
Zij trekken door den tintelenden avond: Maria dommelt in de sluimerkussens. Koppig
sjokt het muildier op tegen den klimmen den weg. Orpa gaat naast haar. Jozef houdt
de slappe teugels. Het is hem of met elken stap zijn leven lichter wordt.
In een herberg overnachten zij. De hemel rijst in starren pracht aan het hooge
venster. Zij knielen biddend....
Herders zijn gekomen en hebben den waard naar een wonder gevraagd: boven
zijn huis zou dien nacht een ster hebben gestaan van verbijsterende straling. Met
nurksch armbeweeg wijst hij op zijn vertrekkende gasten. Moeilijk beurt Jozef zijn
vrouw in het gevlochten zadel en drijft het suf strompelend beest tot spoed.
Over den rand hunner dampende kommen zien zij schertsend hun aftocht na.

26
Waar zij kloppen wordt hun de toegang geweigerd, aan alle deuren
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stooten hun kleumende handen. Een holle wind zuigt het opgezweept zand in hun
oogen.
Maria kreunt, bezwijmend van pijn in zijn duldende armen. Dan zet Jozef zich schrap en breekt van de laatste schaapskooi de grendels....

27
Nu hebben zij haar gelegd op een leger van stroo en gedekt met hun lijfswarme
kleêren. Door het haveloos dak valt het vale licht van den hemel.
Het duurt niet lang.
Beiden steunen zij het worstelend lichaam.
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Droom
door Willem van Exter.
IN de voorgalerij naast vader, die de krant spelde, hand op de mouw van zijn witte
jas, met stil-innigen druk zoo nu en dan, wachtte zij op Rolf, terwijl het al zachtjes
aan begon te duisteren. Ze hadden een heele poos zoo naast elkaar gezeten, zonder
een woord te zeggen. Vader zei nooit veel, vooral niet als hij met de krant bezig was.
En toch voelde je je dan dicht bij mekaar, nèt of je stille, intieme woorden sprak, die
niemand anders begrijpen kon.
Vadertje werd al oud - dacht ze opééns. Ze keek naar hem op. Zijn stroef, gerimpeld
gelaat teekende zich scherp af. Een diepe trek, als verwrongen door pijn, liep om
zijn mond. Zijn donkere snor had al heel veel grijze haartjes gekregen. Brutaal
glinsterden zij tusschen de zwarte in. En ook op zijn hoofd werd hij al grijs.
‘Vadertje!’ Ze kneep hem in zijn arm. Ritselend liet hij de courant zakken, keek
haar aan met een glimlach.
‘Je bederft je oogen zoo....’ ‘Och kom kind.... Dât kunnen m'n ouwe glaasjes ook
nog wel verdragen.’ Hij streelde even haar hand.
‘Nee.... toe nou, 't is al zoo donker. Straks, als Rolf er is, steken we de lamp aan.
Dan mag je verder lezen.’
Hij lachte, verschikte zich in zijn stoel.
‘Rolf komt niet meer,’ plaagde hij. ‘Hè jawèl....’
Zij vleide haar lijfje tegen hem aan en lachte wat schuwig, voelde, dat ze een kleur
kreeg.
....Wat flauw van haar, dat ze altijd bloosde, wanneer vadertje over Rolf sprak....
O, 't was haar nog steeds zoo vreemd, dat ze nu verloofd was met Rolf. En toch was
't allemaal zoo heel eenvoudig en gewoon gegaan, dat ze er om had moeten lachen.
Heelemaal anders had dit gebeuren zich afgespeeld dan ze het gedacht had. Ja, wel
al heel lang hadden zij 't van elkaar geweten, al bijna een jaar lang. Gek, dat je 't niet
dadelijk tegen mekaar zei, want je voelde 't toch, al deed je soms nog zoo
onverschillig. Rolf kwam toch immers niet voor niets hier elken avond van de fabriek.
Natuurlijk had vader het ook wel begrepen. Eigenlijk had Rolf het haar niet eens
behoeven te vragen.... Maar toch - onbewust misschien - had zij 't zich anders
voorgesteld. Hij was heelemaal niet verlegen geweest of onhandig en had niet gezegd,
zooals je 't wel hoorde en las in boeken, dat hij ‘stierf van liefde en verlangen.’
‘Rietje, wil je met me trouwen?’.... zoo héél onverwachts, terwijl ze wat liepen te
wandelen in den tuin, had hij die woorden met een onbe-
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grijpelijke kalmte uitgesproken. En toen had ze geglimlacht.... ‘O jawel.’ En hij had
haar even omhelsd, haar spoedig weer losgelaten uit zijn armen, als was hij bang
geweest haar aan te raken.... 't Had haar alles nauwelijks een beroering gegeven....
Héél vreemd was het eigenlijk geweest door het gewone, het weinig bijzondere er
van. Want ze hielden allebei juist zoo veel en zoo innig van mekaar, dat ze wel dacht,
dat nooit een ander zóó had liefgehad.
Vadertje stak z'n pijp aan en blies de rook paffend voor zich uit. Gezellig was dat,
een pijp. Een lekkere lucht vond ze 't ook, en de rook kringelde dicht om vader heen,
dat ze soms bijna z'n gezicht niet zien kon.... Vadertje in de wolken.
't Begon al donkerder te worden. Onzichtbaar en alles vervullend gleden schaduwen
aan als donkere schimmen, die zich ophoopten. En zachtjes begon 't dan in de lucht
te beven, heel stille triller- en sjirpgeluiden van krekels en nachtgedierte, die waren
als een suizelend verlangen. En laag achter de verre, donkere boomen van het bosch
glom de maan van een koel-glanzend licht. Hier en daar tintelde al een ster.
Riet keek naar buiten. Je wende aan het donker en je kon alles nog heel goed
onderscheiden.... Zij zag inlanders loopen langs den weg, ze gingen heel stil, zonder
te praten, voorbij. Een postkar hobbelde langs met dof-rollend geluid, voortgeduwd
door twee mannen.
....O, zoo heerlijk was 't in het kleine voorgalerijtje met vadertje dicht bij je, dat
je wel altijd-door zóó zou willen zitten en maar naar buiten kijken in den pas-geboren
avond. Als je zoo heel stil zat, was het of je jezelf niet voelde.... of je lichaam
heelemaal wèg was en of er alleen maar je gedachten waren als een onzichtbare wolk.
En dan opééns, als vader wat zei, dan was je omhulsel er weer en schrok je er van,
omdat je het al voor goed had weggedacht.
Nu dadelijk zou Rolf komen op zijn motorfiets. Die kon je al van heel ver hooren
aankomen en dan kwam het zacht-ronkende geluid steeds naderbij, totdat de machine
hijgend en stampend stilstond voor het huis. Zoo was 't iederen avond. Soms kwam
hij wat later, dan had hij nog wat te doen op de fabriek. Maar dan reed hij extra snel....
O, Rolf was zoo branie, een echte jongen nog. Hij was pas twee en twintig en zij
negentien. Maar hij zag er veel ouder uit, sinds hij zijn snor had laten groeien. Hij
was er ook knapper op geworden, vond ze.... ja, hij wist wel, wat 'm goed stond. Hij
was eigenlijk een beetje ijdel met zijn strak-getailleerde open jassen en zijn gekleurde
overhemden. Maar ze mocht dat wel, hij zag er altijd keurig netjes uit vergeleken bij
de andere mannen van de suikerfabriek, die steeds gemeene khaki pakken droegen.
Vadertje noemde Rolf wel eens een dandy, maar.... neen, hoor! In z'n manier van
doen was hij juist zoo erg eenvoudig, zoo heelemaal zonder verwaandheid.
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Daarom hield ze juist zoo van hem. Om zijn innerlijken eenvoud. O, en om nog véél
meer.... Je wist 't toch nooit, waarom je van mekaar hield en altijd bij mekaar wilde
blijven. Daar kon je ook niet over praten of er zelfs maar over denken. Je hield nu
eenmaal van elkaar. Zij had nog nooit van iemand anders gehouden, alleen van
vadertje. En dat was iets anders.
Ze vond het ook zoo leuk, dat Rolf even stil was als zij. Ze hield niet van menschen,
die veel praten. En toch was 't eigenlijk gek, dat je niks tegen mekaar zei, als je
verloofd was. Dat je maar stil naar mekaar zat te kijken, alsof je daar niet genoeg
van krijgen kon. Ze had op sommige oogenblikken wel wat tegen hem willen zeggen
- dat ze zoo gelukkig was met hem - maar dan durfde ze 't nooit. Ze was bang, dat 't
gek klinken zou en het was ook maar beter zóó. Je kon 't immers wel van mekaar
voelen en het in eikaars oogen zien.
Vadertje lachte er om, die zei ‘jullie zijn saai,’ maar hij meende er toch niets van.
Vadertje kon zooiets maar zeggen om hen te plagen, dat wist ze wel. En in zichzelf
verkneuterde hij zich dan van plezier. Die vader! Zoo goed als hij was er zeker
niemand op de wereld.
‘Vadertje.... hoe laat zou 't zijn?’
‘Word je ongeduldig, kind?’ Een even-plagerige toon was er weer in zijn stem.
Hij klopte zijn pijp uit, opzij tegen de tafel aan.
‘Hoe laat is 't nou?’ vleide ze.
‘Bij zevenen, denk ik.’
....Hè, dat Rolf nu maar niet kwam! Wat was dat vervelend. Soms werd je bang,
dan dacht je, dat hij een ongeluk had gekregen met z'n motorfiets. De fabriek was
ook zoo ver weg, wel een paal of tien, en de weg er heen erg hobbelig. Ze had eens
bij Rolf achter-op gezeten, maar dat vond ze niets plezierig - je lichaam deed pijn
van de schokken. Maar mannen konden daar tegen. Rolf was zoo'n sterke jongen en
hij reed prachtig op z'n motor.
Toch even kijken achter op de klok, hoe laat 't precies was.... Licht stond ze op,
gaf vader een zoen op z'n wang. De stoppels prikten op haar lippen, vadertje had
zich niet geschoren. Hij was er te lui voor geweest. Er kwam toch niemand - zei hij
- alleen Rolf en die mocht hem gerust ongeschoren zien.... De tafel in de achtergalerij
stond al gedekt; Simin, de huisjongen, liep juist terug naar de bijgebouwen. Kwart
over zeven al.... God, dat Rolf er nu nog niet was. Iets pijnlijks wrokte in haar keel.
Vader stak 't licht op, voor.... ‘Ik moet m'n krantje nog even zien,’ zie hij.... 't Licht
deed pijn in je oogen, je moest ze een tijdlang dichtknijpen, zóó gewend geraakt was
je aan het donker, 't Was lang zoo heerlijk niet meer met 't licht aan, je kon nu buiten
bijna niets meer zien.
O.... daar kwam hij, goddank.... Je hoorde nu al heel duidelijk het snorren van de
machine.
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‘Daar is Rolf,’ zei vadertje, even opziend van zijn krant.
....Net of zij 't niet gehoord had.... die lieve vader.... Ze zou 't geluid herkennen,
al reden er ook duizend motorfietsen tegelijk....
....Nu was hij op de aloon-aloon.... ze zag 't lichtschijnsel al van z'n lantaarn.
Ze snelde het huis uit. ‘Dag Rolf.... je bent zoo laat.’
Hij trok zijn motor op den standaard. ‘Pech gehad.... den heelen dag al.’ Hij zoende
haar. ‘Lieve Rietekind.’
Binnen keek ze dadelijk naar zijn gezicht.
‘Ga zitten Rolf,’ zei vader, ‘wil je niet wat drinken?’ Hij riep Simin voor een
splitje.
‘Kon pas laat weg,’ vertelde Rolf, Riet aankijkend, ‘kwestie gehad met de baas....
Die vervloekte Pelser ook.... zat 'r omheen te draaien. 't Was zijn werk, ik had 't 'm
nog gezegd, een week geleden.’
‘En jij.... jij,’ vroeg ze beangst.
‘O niks.... een kleine uitbrander van de baas, dat ik er niet achter heen gezeten
had.... soedah. Pelser kan niet veel meer hebben, dan staat ie op straat.’
Riet zweeg, begreep nooit veel van die kwesties op de fabriek....
....Je moest je er maar niet in verdiepen - dat zei Rolf ook.... Bijna vijandig was
dat alles haar, zoodat ze er maar liever niet aan denken wilde. Afgunst en
tegenwerking.... een strijd om het bestaan. Maar Rolf zou 't wel ver brengen, die had
in Holland gestudeerd en een helderen kop.
Stil, het hoofdje naar hem toegenegen en vòl aandacht, bleef ze naar hem luisteren.
Hoe hij vertelde, dat hij z'n motor maar niet aan kon slaan, en eindelijk met behulp
van den machinist had hij 't gevonden, de storing....
Héérlijk, dat Rolf nu tòch nog gekomen was. Ze kon maar niet genoeg naar hem
kijken.... O, z'n lieve gezicht en z'n trouwe oogen. Die waren van een zacht,
doorschijnend blauw. En z'n hooge gladde voorhoofd. Geen rimpeltje was er in,
zooals bij vader.
Dat ze nu al eind van het jaar gingen trouwen misschien. Vadertje was er eerst op
tegen geweest: die praatte, dat ze allebei nog kinderen waren... zóó jong en dan al
willen trouwen.... Hij zelf was vóór z'n dertigste jaar nog nooit verliefd geweest zelfs.
‘O, als u de ware dan maar eerder ontmoet had,’ had Rolf gezegd. Maar toen was
vader weer gaan plagen.... Och kom, de ‘ware’, wat wisten zullie daarvan. Omdat
ze allebei nu een beetje verliefd waren. Verliefdheid sleet zoo gauw.... o, dat sleet
zoo gauw.
Verontwaardigd eerst, maar daarna toch lachend om zijn guitig gezicht, had Riet
zich verdedigd.... O nee, ze waren heusch zoo maar niet een beetje verliefd.... wat
wist vàdertje daar nu van. Ze hoorden bij mekaar, voor altijd.... voor 't heele leven....
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Toen had vader gezegd: ‘Nu, trouwen jullie dan maar, hoe gauwer hoe beter.... dan
ben ik die lastige dochter van me kwijt.’ En hij had er een gezicht bij gezet alsof hij
't méénde.
....Eind van 't jaar al, als Rolf z'n verhooging kreeg! Dan had ie een goed inkomen,
waarvan ze best leven konden.... Je kon 't je maar niet begrijpen, dat je hem dan altijd
bij je hadt en dat je dan met z'n beidjes samen zoudt leven in een huisje op de fabriek.
‘Kom, zullen we maar gaan eten,’ zei vader, de krant neerleggend. Ze was al
opgesprongen. Dan zou ze even een ommeletje gaan bakken, daar hield Rolf zoo
van op 't brood.... Achter doofde ze de hanglamp en stak het schemerlampje aan.
Zoo heerlijk knus was dat, in het halfdonker te eten, maar vader pruttelde er altijd
tegen, zeggende, dat hij z'n mond niet vinden kon.... je moest toch duidelijk kunnen
zien, wat je binnen kreeg.
Met z'n drieën zaten ze, Rolf aan haar linkerzij en vader tegenover hen, zoo
stil-genoegelijk aan tafel. Vader zei een kort gebed en zij beiden bogen het hoofd
maar met gevouwen handen, totdat het ‘amen’ gezegd was.... Dat gaf wel 't mooiste
oogenblik, hoe voelde je je dan aan elkaar verwant, net of je héélemaal één was. Of
je mekaars gedachten wist, zoo voelde je je en dat je maar kleine menschen waart in
een machtige eindeloosheid.... En dan hoorde je buiten het stille suizen van den nacht
en dan was er heel diep in je een gevoelen, alsof er iets opensprong en te bloeien
begon.... Zóó had ze 't eigenlijk pas gezien, sinds Rolf des avonds bij hen at.... Was
't waar, dat je, als je verloofd was en iemand liefhad, zuiverder en dieper leerde
voelen?.... Vader, na het gebed met een glans in zijn oogen, keek hen beiden steeds
een oogenblik aan en dan voelde je je heel blij opeens.
‘Toe Rolf.... nog een kadetje.’
‘Heusch niet kindje.... dank je.’
Ze kon zèlf ook haast niet eten vanavond, zoo diep-gelukkig voelde zij zich. Je
kon bijna wel van den wind leven, zooals de menschen zeiden.... Maar vadertje had
ergen trek. Zoo genoegelijk kon hij zitten eten, hij nam de broodjes in zijn hand en
hapte er in, ongegeneerd.... 't Was zoo plezierig er naar te kijken.
Dan, na tafel, gingen ze weer vòòr zitten onder het heldere lamplicht. Vadertje
zocht z'n pijp weer op en Rolf rookte sigaretten, soms ook wel strootjes, tegen 't eind
van de maand, als hij niet meer zoo goed bij kas was. Hij moest ook zuinig zijn nu,
had Riet gezegd, en sparen voor hun trouwen.
Een enkelen avond las vader wat voor uit een boek, 't heette ‘De kleine Johannes.’
Zij kende 'tal, maar Rolf nog niet. Die had heel weinig boeken gelezen, hij hield er
ook zoo niet van als zij. Maar dit vond hij wel mooi, vooral 't gedeelte, waar Johannes
ronddoolde met Pluizer door de graven. Hij luisterde dan ingespannen, met de oogen
strak gericht op het gezicht van vadertje.
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Dezen avond ging Rolf al gauw weer weg. Hij had nog wat te werken zei hij. Een
beetje gejaagd deed ie, alsof hij bang was te laat te komen voor iets. Driemaal
achtereen had hij al op z'n horloge gekeken.
Hij gaf vader een hand en liep snel naar buiten, Riet achter hem. Bij zijn motor
keerde hij zich naar haar toe.
‘Dag Rolf.’
Ze rustte tegen hem aan, het hoofdje tegen z'n schouder. Hij zoende haar op 'r
haren, streelde haar wang.
‘Dag lieve....’
Hij trapte den motor aan. Zwaar en donker begon die te grommen als een
kwaadaardige hond.
Zij wierp zich nog eens in zijn armen. Een vreemd gevoel had ze opeens, alsof er
iets dreigde, hóóg boven hun hoofden.
‘Zul je voorzichtig rijen, Rolf?’
Hij lachte. Het geluid trilde wonderlijk-lang na in den avond, alsof de stilte
vanééngereten werd.
Hij reed weg. Ze wuifde hem na. Hij keek achterom, groette met z'n hand. Toen
werden haar oogen vochtig.
De maan was boven de boomenrij gestegen, wazige bol van goudglanzend licht.
Riet keerde zich om.
In de voorgalerij zat vadertje te dampen.
Met snelle pasjes, trotsch òp 't fiere kopje, liep ze langs den weg in de richting van
het postkantoor. Ze haalde diep de morgenlucht in: 't was wel haast, of ze er van
dronk, wild en gulzig.
Steeds dieper zou je 't willen inademen.... héél je lichaam er mee vullen. O, de
lucht was zoo klaar en ijl, en de wereld.... àl de dingen om je heen zoo vreemd in dat
schuchtere licht. Je hoofd.... álles van je was zoo licht en blij. Heel diep in je lijf
prikkelde er iets, je wist niet wàt.... maar je kon 't dan wel uitroepen van blijdschap.
Je hoefde nergens aan te denken, je liep maar zoo en keek maar rond je heen en dan
was je al gelukkig. In je hoofd een trillende suizing, alsof er met een vloed hooge
golven kwamen aangestuwd, die dan weer wèg-ebden en een stilte achterlieten.... O
ja, stil was 't, zoo heerlijk en teeder stil.
Wonderlijk had ze gedroomd dien nacht. Van Rolf en haar zelf. Nog nooit had ze
zóó gedroomd. Een diepe ontroering had ze erdoor ondervonden.... gehuild van geluk
in haar slaap.... Hoe had ze daarvan kunnen droomen? Ze wist 't niet....
Toen ze wakker werd en zichzelve liggen zag, héél alleen in het groote, witte
ledikant, toen had zij zich geschaamd een oogenblik, voor wat er gebeurd was in
haar droom. Zu durfde er eerst niet aan denken en tòch daarna, onweerstaanbaar
plotseling, had 't haar toegelachen. Liggend
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op haar rug met onder het hoofd gekruiste armen, de oogen wijd-open starend naar
den grauw-witten hemel van het ledikant, had ze 't alles nog eens doorleefd.... In een
groot, donker-groen bosch hadden ze naast elkaar geloopen, Rolf en zij, als in een
wonderlijke sprookjeswereld. En toch, zoo duidelijk had ze alles gezien, de
zwaar-massale boomstammen en het donzige mos, de malsch-groene bladeren en de
buigzame takjes. Een perkoetoet had ze hooren zingen, hoog in een boom, alsof het
lied voor hen beiden geweest was. En de suizende stilte had ze gevoèld. Terwijl ze
stilstonden had Rolf haar plotseling naar zich toegetrokken. Over zijn gezicht lag
een gulden glans en zijnoogen schitterden grootals diamanten. Hij drukte haar in zijn
armen, vàster.... steeds vaster, dat ze 't benauwd kreeg. Maar toen had een zalige
verrukking haar doorhuiverd.... O, ze wist 't nu, Rolf en zij waren één geweest in een
goddelijk moment.
Zóó mooi zou 't zijn, als ze getrouwd waren, later.... Rolf.... Rolf. Zijn naam zong
in haar binnenste.... O, zóó als in haar droom zou ze hem nu àltijd zien.
Ze praatte in zichzelf.... Rolf, lieve jongen, je mag 't niet weten, wat ik van je
gedroomd heb.... nee, nee, dat mag je niet. Later zal ik 't je zeggen misschien.... 't
Blijft nu een geheim van mij, dat ik stil zal bewaren. Misschien zal ik er wel nooit
over spreken, want 't is zóó mooi, dat je er eigenlijk niets van zeggen kunt.
Ze liep langs de passer, waar 't al druk begon te worden. De winkeltjes stonden
vol met menschen, allemaal inlanders bijna, die inkoopen deden. Aan den kant van
den weg zaten verkoopers met groote manden naast zich. Ze zaten op kleine, lage
bankjes en lieten hun waar zien aan de voorbijgangers. Ze praatten niet hard en
schreeuwerig en ze deden alles met dezelfde loome, trage bewegingen. De Chineezen
alleen schreeuwden en tjetterden in hun gebroken taaltje met druk gesticuleeren van
de armen.
Riet liep snel langs de menschen heen. Ze vond 't nooit erg plezierig op de passer,
't riekte er zoo onaangenaam naar gedroogde visch. Ze knikte even naar een kennis,
die in een Bombay-winkel stond. Een Arabier keek haar brutaal in het gezicht....
Leelijkerd, dacht ze....
Dan kwam ze in de breede laan, waar 't postkantoor lag. Daar was 't heerlijk koel
en stil. Mooie huizen stonden er, diep-in liggend met groote voorerven en majestueuze
schaduwboomen. Je zag de witte muren fel afsteken tegen al dat groen. Wat een
zaligheid in zoo'n huis te wonen. De administrateur van de fabriek, waar Rolf op
werkte, had er ook zoo een, grooter nog misschien.
't Felroode dak van het postkantoor zag ze al door de boomen heen. Een politieagent
wandelde voor het gebouw. Een paar heeren liepen binnen, 't Was er vol aan het
loket, ze zou nog een heele poos moeten wachten in de rij. Benauwd was 't hier, een
muffe lucht van menschen.
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Zij hoorde praten aan het loket er naast. Twee heeren stonden er, in stijve, smetlooze
witte jassen.
‘Schrikbèrend.... al die fraudes tegenwoordig,’ zei de een, ‘je hoort niets anders.
Nu weer een directeur van gemeentewerken geschorst.’
‘Er zal nog wel meer aan 'tlicht komen,’ meende de ander veelbeteekenend. Een
derde kwam er bij staan, nonchalant, handen in de zakken, z'n stroohoed scheef op
't hoofd.
‘Mò'ge!’ groette hij het tweetal en, kauwend op z'n eindje sigaar, bracht hij dadelijk
't nieuwtje te berde.... ‘Hebben jullie 't al gehoord? Op Kènongan is 'r ook wat loos.’
De anderen waren dadelijk vòl aandacht.
‘Ach ja.... heusch?’
Riet luisterde, 't Bloed steeg naar haar wangen.... Kènongan, de suikerfabriek van
Rolf.... Inééns, uit ongekénde diepte van haar gemoed, rees een angstig voorgevoelen
omhoog. Ze wist niet, wàt 't was.
‘Een knoei-perkara,’ hoorde ze den meneer met z'n krakende stem vertellen, ‘zal
me een uitzoekerij geven. Een fraude van vijftigduizend à een tòn.... ja ja, ze doen
't niet minder tegenwoordig.’
......O, wat was toch die kwestie geweest van Rolf met de baas en met Pelser?....
Als 't dàt maar niet....
‘Pfft,’ uitte één der heeren zijn verbazing, ‘en wie zijn er bij betrokken?’
‘Hm.... nog onbekend. Worden wel namen genoemd.... Pelser en Van Heusden....’
Van Heusden.... néé, dat was niet waar, dat kòn niet waar zijn.... Rolf! Ze wilde
gillen, schreeuwen en dien meneer, die daar stond te praten met z'n zelf-vergenoegd
lachje, in 't gezicht slaan.... sláán en trappen. Maar ze voelde zich als verlamd,
machteloos. Ze stond maar wezenloos te kijken en harde, ruwe klanken sloegen tegen
haar hoofd, dat ze dacht, dat 't bàrsten zou.
‘Och kom.... Van Heusden?’
‘Is zoo gek niet,’ zei de een met een lachje, en zijn stem daalde nutot nauw-hoorbaar
gefluister, ‘je moet 'm kennen.... Diè kan wat geld op met z'n gokken en z'n vrouwen.’
Riet had 't niet gehoord, alleen wist ze, dat er gefluisterd was, vijandig en gemeen
over Rolf. Inééns liep ze weg, het lokaal uit, hijgend van benauwenis, en toen ze
buiten stond in de kille koelte van den morgen, huilde ze... O, dat was gemééne
lasterpraat, uit jaloezie misschien. Och God...'t mochtniet waar zijn, dat Rolf zooiets
gedaan zou hebben... Rolf was eerlijk... eerlijk...
Maar dan, geniepig sluipend, kwam de gedachte haar verontrusten aan het verhaal
van Rolf den vorigen avond.... Aan zijn gejaagdheid na het eten, zijn vreemde manier
van doen, die ze even had opgemerkt.... God nee.... néé.... Ze vocht er tegen als in
wanhoop.
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Jachtig liep ze naar huis. Er was niemand. Vadertje al naar zijn kantoor. Aan zijn
bord op de tafel zag zij, dat hij ontbeten had.... O, als vadertje er nu maar was!
Benauwdheid drukte. Ze liep al maar heen en weer door 't huis, van vóór naar
achter en naar haar kamer. Ze greep 't portret van Rolf, dat altijd op haar tafeltje
stond, naast de wekker. Ze keek er heel lang naar, alsof ze in zijn ziel wilde lezen.
‘Rolfje....’ Ze zoende 't portret. Haar oogen werden weer vochtig.
‘'t Is immers niet waar, Rolf?’
Oogenblikken van zalig vertrouwen doorleefde ze.... Dat ze één moment maar aan
hem getwijfeld had.... dat was laf geweest. Rolf, die zoo goed was en zoo sterk, dat
je op hem zou kunnen boùwen.
Maar onrust bleef hangen als een grijze nevel. Ze moest er steeds aan denken. Al
maar zag ze 't gezicht van dien meneer met het peukje sigaar in z'n mond. Bang werd
ze weer en stil.... Ze ging in de voorgalerij zitten lezen, maar haar gedachten dwaalden
af, tèlkens weer.
Een knoeiperkara op Kènongan, waarbij Rolf betrokken was. Háár Rolf.... O God,
laat me sterk zijn - fluisterde ze - en hem vertrouwen.... 't niet gelooven. Nee, ze
wilde 't immers niet.... wilde 't niet.
Ze keek strak voor zich uit naar buiten, waar de zon, al hoog aan den hemel, in
intenser gloed nu, op den straatweg stond te blakeren. Er kwamen inlandsche
kooplieden langs met gespierde, glimmend-bruine bovenlijven, in lichte veering
voortloopend onder de zware pikolans. Een sado ratelde voorbij, schriel, uitgemergeld
paardje in kort sukkeldraf je voor het oude, gammele karretje, twee inlandsche
vrouwen achterin, met kleurig-zijden baadjes en donkergebatikte sarongs.
Goor-verslonsde kampongkinderen stoeiden voor het erf, met hoog-trillende uitroepen
schreeuwend tegen elkaar en tegen de voorbijgangers. Met bestoven, brutale snoetjes
en smoezelige bloote beentjes, bijna zonder kleeren aan, een gescheurd broekje met
uitgerafelde pijpen of een slobberig hempje alleen, liepen ze mekaar na of rolden
vechtend en gillend in het zand....
Inééns, trillend over het heele lichaam, stond Riet op.... Was dat het geluid niet
van Rolfs motor?.... Wat moest hij 's morgens hier? Ze snelde den tuin in en den weg
op, keek.... Ja, hij was 't, hij was 't. Razend snel kwam hij aangereden, dof dreunde
de machine.... Hij verminderde vaart, stopte iets voorbij het huis.
‘Rolf!’ Ze stond naast hem. Hij bleef zitten op z'n motor, grijs-bestoft 't gezicht,
vreemd kijkend met bijna schuwen blik naar haar. Ze zag z'n handen beven aan 't
stuur. Hij zette den motor stop en begon dan te praten, heesch, vreemd-gejaagd, de
oogen afgewend.
‘Rietje.... zèg.... ik moet 'r vandoor. Een kwestie op de fabriek, ik.... ik.... Misschien
zitten ze me achterna, de baas in z'n auto....’
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Ze viel tegen hem aan.... O, alles zag zij draaien rond zich heen. Breed stond 't gezicht
van Rolf, glinsterend-wit de tanden in z'n wijden mond.... En hij blies haar klanken
tegen 't gezicht, die ze niet meer verstond. Haar knieën knikten.
Ze gilde opeens. ‘Is 't waar, Rolf.... van dat geld. Heb jij....?’
Hij knikte, keek haastig achterom met angst in de oogen.
‘Ja.... jà..’ Heesch fluisterend zei hij de woorden.... ‘Ik moèst 't.... had schulden....
Pelser wist me over te halen, had al gefraudeerd.... De boeken zijn onderzocht,
gisteravond al door de baas. Vanochtend óók weer.... Ze hebben 't niet gezien, dat
ik wegreed op m'n motor.... God Rietje....’ Hij greep haar handje, ontroering trilde
in zijn stem. ‘Ik moet nu weg.... denk maar niet aan me.... vergeet me maar....’ Hij
boog zich naar haar toe, kuste haar snel. Zij liet hem begaan, wist niet meer.... Hij
trapte z'n motor aan.
‘Adieu....’ Donderend reed hij weg, grauw-witte rook warrelend om zich heen.
Hij wuifde, ze zag 't niet meer.
....Pijn deed 't.... heftige pijn. Ze wilde roepen.... een laatste groet.... O, dat ze 't
niet meer kón.... dat 't onmogelijk was. Haar lippen waren opééngeklemd.... O, die
suizing in haar hoofd. En dat zware bonzen.... als met hamers sloegen ze. Je zou
willen dòòdgaan en niets meer weten, niets meer. Dan was 't stil om je heen....
.... Kènongan.... daar is ook iets loos, een knoei-perkara, zal me een uitzoekerij
geven.... Als venijn werd het uitgespuwd uit een wreeden mond, waar een
sigarenpeukje, stukgekauwd, wiebelde op de breede lippen.... Och Gòd!
Een rilling liep door haar lijf.
Toen trok een grauwe, ondoorzichtige nevel voor haar oogen, en viel ze neer,
kreunend, op den weg.
In de koele, stille kamer van vadertje lag ze, lang-uit op zijn luien stoel, kussens
onder haar teer-bleeke hoofd. Ze lag maar te staren naar het geopende raam en vader
zat bij haar, lezend in een boek. Ze hoorde musschen tjilpen in den tuin, opzij van 't
huis: ze luisterde er naar, ze luisterde ook naar de geluiden van de straat, maar 't deed
haar alles niets.
Vadertje kuchte, even gleden zijn oogen over het roerloos uitgestrekte lichaam,
dan las hij weer verder, hand onder z'n kin.
O, zoo moe voelde zij zich, zoo moe.... Dagen lang lag ze al zoo, lusteloos,
stomp-verdrietig, niet willende eten bijna en maar kijkend star voor zich uit.... Nu
was 't Zondag en vadertje thuis. Anders lag ze altijd alleen. Vadertje was zoo goed
en zorgzaam, dat ze er nòg weeker van werd en dan soms, inééns, stil begon te huilen.
Hij schertste en plaagde niet meer zooals vroeger, hij zei meestal heelemaal niets,
zijn koele, zachte
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hand rustend tegen haar voorhoofd. Hij sprak ook niet over het gebeurde en zij vroeg
niet.... Ze wilde niets meer weten, ze wist immers al, dat 't waar was geweest van
Rolf.... Schulden had hij gemaakt. Waarmee? 't Deed er niet toe, ze dacht er niet over
na.... Als een gewone dief was hij door de politie opgepakt, een paar dagen geleden.
Ze las't 's morgens in de courant, vadertje al naar kantoor. De dikgedrukte letters
hadden haar aangestaard, wreed en spottend.... ‘Gisteren werd door de politie te
Soerabaja gearresteerd de heer v.H., verdacht van de fraude op de suikerfabriek
Kènongan....’ O, dat nu iedereen er over sprak en smoesde. Van Heusden gearresteerd!
Meêlijdend zouden de menschen praten over haar.... Och, 't arme kind.
Ze haatte àl de menschen met een grenzeloozen haat. Ze wilde niet beklaagd
worden om Rolf. Ze had van 'm gehouden en ze hield nóg van hem. Dat zou altoos
zoo blijven, er kon nooit meer iemand anders komen. Als je mekaar zóó had liefgehad.
Dat kwam maar éénmaal in je leven en Rolf had 't haar geschonken.... Dankbaar
moest je er om zijn, innig dankbaar. Altijd zou ze aan hem blijven denken, zooals
hij geweest was voor haar.... zoo groot en toch teeder. En ook nooit zou ze vergeten
die stille uren met hem en met vadertje.... O, ze vergaf 't hem nu, àlles, ook de pijn,
die hij haar aangedaan had.
Hun huwelijk alleen, 't zou een droom blijven, zooals die eene wondere droom,
dat zij zich gegeven had aan hem, in een volledige en heilige overgave....
Nu niet denken meer, er niet over piekeren. Anders zou ze niet beter worden.... U
moet wat afleiding hebben - had de dokter gezegd, wat meewarig schuddend zijn
grijzend hoofd.... O, ze zou wel weer heelemaal beter worden. Een menschennatuur
is zoo sterk - had vadertje vroeger altijd gezegd. Vadertje had ook veel verdriet gehad,
oneindig veel meer misschien dan zij. En hij ging nu toch opgeruimd door 't leven....
Zij was niet bang voor het leven, het gaf aan iedereen wat, ontroering en vreugde en
verdriet.... Ze kende 't nu.
‘Vadertje,’ zei ze, ‘wil je me wat voorlezen?’
Hij schrikte op.
‘Zeker wel.’ Hij liep naar 't kantoortje en zocht in de boekenkast. Langzaam, bijna
aarzelend, kwam hij terug, bladerend in een boek. Hij stond stil in de kamer. Zóó
zag ze hem, een vage droefheid over zijn strak gezicht.
Dan, plotseling, sprong ze op en naar hem toe.
‘Vadertje.’ Innig sloeg ze de armen om z'n hals en zoende hem op de rimpels in
zijn voorhoofd.... ‘Daar.... dáár.’
Hij glimlachte.
‘Kind....’
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Kroniek.
Boekbespreking.
C. Huidekoper, Het Berouw van Don Alonso den Wijze, Rotterdam, Nijgh
en van Ditmar, 1924.
‘“Het is de doodsklok!” sprak de Koningin. “De klok, die spreekt als er een sterft....
in het koninklijk huis....”
‘De prinses en de senora de Mountflores keken met ontzette blikken naar de vorstin.
‘‘De Lara's zijn een jongere lijn....
Het is don Juan Nuñez de Lara!’
‘Terwijl zij daar stond, geleek zij een beeld. Haar trekken waren als gegrift in
steen.
‘De Koningin keek haar schoondochter aan en zij hief haar hand op.
‘“Dat is zijn straf!” sprak zij.
‘De Señora de Mountflores viel achterover tegen den wand.’
Toen ik deze passage, op bl. 168 van Huidekoper's roman, had gelezen, werd de
vage herinnering, die mij al van de eerste pagina's af door het hoofd had gespookt,
plotseling helderder en ik wist waaraan mij deze schrijftoon denken deed. Het was
aan Cornelis Veth's eerste P r i k k e l i d y l l e n . In dit litteraire product van den
origineelen en fijnen schilder Christiaan Huidekoper heerscht het pathos der oude
volksromans, en ik geloof dan ook'dat de uitgevers Nijgh en van Ditmar meer succes
met dit boek zouden hebben als zij het uitgaven in afleveringen à 10 ets. en het dan,
huis aan huis, deden colporteeren.... O, en het zou onzen keukenprinsessen zeer zeker
ten goede komen! Want niet alleen dat de historische bizonderheden in Huidekoper's
roman zonder twijfel zorgvuldig bestudeerd zijn - men dus veel uit dit boek kan
leeren - maar ook worden er vele verheven gedachten en edele gevoelens op pathetisch
indrukwekkende wijze in uitgesproken. Te vreezen valt alleen, dat de eveneens
geenszins zeldzame fijne opmerkingen, te danken aan den rustig gedistingeerden
mensch die in Huidekoper leeft, voor colportage-klanten verloren zouden gaan. Ik
bedoel zulke dingen als op bl. 26, waar van de innig verliefde Cadija wordt verteld:
‘Zij had zich ontkleed, gewasschen en gewreven met zalf van nagelen en honig. Doch
nog nimmer had zij daarbij als thans zoozeer het gevoel gehad, dat wat zij aanraakte
niet aan haar zelf toebehoorde.’
Van fijnheden als deze afgezien, behoort na lezing van zijn boek de heer C.
Huidekoper voor mij tot de psychologische raadselen. Hoe hij, een schilder van
talent, en zoo modern in zijn opvattingen, er toe gekomen is iets als dezen
duf-ouderwetschen, opgesmukten historischen roman te fabriceeren.... achter deze
woorden zou voor mij een reeks vraagteekens passen.
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Echter - laat mij het billijkheidshalve vermelden, voor hen vooral, die in bekendheid
over onze grenzen pas het ware bewijs voor de verdienste eens Nederlanders zien van dezen roman was, zelfs al vóór de hollandsche uitgaaf, een duitsche vertaling
verschenen; een engelsche is in bewerking!
H.R.

J. de Gruijter, Dostojevski en het Maatschappelijk Leven, Baarn,
Hollandia Drukkerij, 1924.
Deze titel zegt het eerlijk en duidelijk, voor 't geval wij het nog niet weten mochten:
De Gruijter's boek werd geschreven door een man die gewoon is ook de grootste
kunstenaarsfiguren in de eerste plaats te zien in hun verhouding tot het
maatschappelijk leven. Het heeft dan ook, bij de aankondiging van dit boek, geen
zin te wijzen op het feit, dat een dichter, een kunstenaar - zijnde altijd, en
noodzakelijkerwijze, een zeer sterk individueel levend complex van hartstocht,
gevoel, gedachte, van... menschelijkheden-ook als zoodanig kan worden beschouwd
en beoordeeld, dus geheel buiten het maatschappelijk leven om. Frans Coenen heeft
het onlangs nog duidelijk gezegd: een kunstenaar voelt zich één met de menschheid,
niet met de maatschappij. En ook de heer De Gruijter zal dit, allicht, erkennen, maar
eenvoudig herhalen dat het er hém nu om te doen was den grooten Dostojevski te
beschouwen als maatschappelijke kracht.
Dat nu heeft De Gruijter goed en kompleet gedaan. Zijn boek is het lezen, en rustig
overdenken, ten zeerste waard. Een ernstig, gevoelig, en volkomen toegewijd man
heeft het in diepen aandacht bearbeid. En, o zeker, het kan volstrekt geen kwaad, bij
de tegenwoordig zoo algemeen heerschende - helaas zelfs reeds tot een soort van
mode geworden! - dweperij met Dostojevski, zijn figuur eens te bekijken zooals het
de vooral maatschappelijk denkenden, zooals het de socialist De Gruijter doet. Tot
de kern, tot het eigenlijk wezen van het kunstenaarschap der groote romanschrijvers
kan men zoodoende natuurlijk niet doordringen - maar kan men dat wél op een andere
wijze? - tot de kennis van zijn menschelijkheid, zooals die zich voordoet in zijn
woorden en daden, komt men met De Gruijter ongetwijfeld een heel eind nader.
Niemand is u i t s l u i t e n d kunstenaar. Ook Dostojevski had nog andere kanten. En
daar hij, ook als kunstenaar, wel zeer groot was, maar geenszins volmaakt, en ook
zijn onvolmaaktheden het bestudeeren ten volle waard zijn, is het hoogst
belangwekkend waar te nemen, hoe deze, door de bril van De Gruijter bezien, althans
ten deele duidelijk worden en, voor zoover dat mogelijk is, verklaard.
Voor zoover dat mogelijk is! Want dat groote kunstenaars groote mysteries zijn,
het blijkt ook uit dit boek weer; goed en heilzaam is, dat het nimmer vergeten worde!
H.R.
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Ph. Exel, De Incabruid, Rotterdam, Nijgh en van Ditmar, 1923.
Zal niet, hoe meer de voorliefde van onze huidige auteurs uitgaat naar den historischen
roman, ook des te meer de overtuiging zich bij het critischdenkend lezerspubliek
gaan manifesteeren, dat, in het algemeen gesproken, de aan de geschiedenis ontleende
stof eene bij uitstek ondankbare is? Immers, dit publiek, zoo het met genegenheid
van het werk dezer kunstenaars wil kennis nemen, kan er op den duur niet blind voor
blijven, dat het historische letterkundige kunstwerk, het moge eenerzij ds de
aanlokkelijkheden meebrengen van in grootsch en machtig gebeuren zwelgende (zoo
niet delireerende) phantasie, toch anderzijds beperkingen stelt aan de onmiddellijkheid
van des schrijvers gevoelsuitdrukking - beperkingen aan een element, dat onmisbaar
is voor de gestalting van waarachtige kunst. Stelt de historische stof eenerzijds den
kunstenaar in de gelegenheid een zeker wereldbeeld met rustige kracht te ordenen
en opnieuw voor ons te doen leven, zoo verplicht zij den maker anderzijds weer tot
het aanwenden van kleuren en lijnen, die hij bezwaarlijk alle uit innerlijke
aanschouwing kan verkrijgen, ja, die zich dikwijls ten eenenmale aan zijn innerlijk
schouwend oog onttrekken.... maar die niettemin onontbeerlijk zijn. En het is stellig
alleen aan diepe en sterke kunstenaarsnaturen gegeven de boven geschetste
moeilijkheden geheel te overwinnen. Zien wij in onze literatuur der laatste veertig
jaren rond, dan is dit stellig wel het best gelukt aan Adriaan van Oordt en aan Ary
Prins, kunstenaars wien het mogelijk bleek, wijl in hunne alomvattende en
diepdoordringende menschelijkheid niets menschelijks hun vreemd was, de gekozen
stof nieuw leven in te.... ademen. Door hunne onbegrensde overgave, hun volmaakt
wegleven in het tijdperk dat zij zochten te verbeelden, ontstond, waar de mediën der
levende phantasie alle détails tot een nieuw Geheel versmolten, een wezenlijk l e v e n
van zeer eigen beweging.
Van Ph. Exel, met zijn boek D e I n c a b r u i d , mag stellig beweerd worden, dat
hij het, na zulke illustre voorbeelden, ook een heel eind gebracht heeft. Rustig,
bezijden den modernen heirweg, beweegt zich het hier vertelde geschieden voort
over een voor den modern gestemden mensch niet gemakkelijk te naderen terrein.
Is dit laatste mogelijk een bezwaar; blijft deze historie wellicht wat ver van ons
tegenwoordig voelen en denken; toch is er ook, heeft men zich eenmaal een beet je
ingeleefd en zich gewend aan eene wel wat weinig oorspronkelijke
taal-van-schendelarij; toch is er ook eene onmiskenbare eenvoudige echtheid, eene
geslaagdheid die zoo nu en dan aan grootere voorbeelden herinnert. De heer Exel
heeft het verstaan op hier en daar gelukkige wijze het onmiddellijk doorvoeld eigen
leven te verweven met historisch geschieden... weliswaar niet overal sterk genoeg
om het heele gebeuren der hier verbeelde handelingen te doorademen, maar van toch
voldoende kracht om de waarde en de beteekenis
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van zijn boek te verhoogen en het een meer dan gemiddeld peil van stof doordringing
en levensvolheid te doen bereiken. Meer voorloopig echter niet. En zouden wij den
heer Exel met b.v. Prins vergelijken, dan zouden wij ons aldus moeten uitdrukken:
vergt een boek als D e H e i l i g e To c h t overal ons ingespannen, waakzaam en
bewogen medeleven, het geschieden in D e I n c a b r u i d beweegt zich voor onzen
(overigens aangenaam bezig gehouden) geest in meer uiterlijk bewogen beelden.
Op pagina 99 lezen wij het volgende: ‘Wat zult gij den Talmud schenden?’ zoo
sprak de doctor, ‘ik zeg u, de Joden kennen nauwelijks hun eigen boek en de
Christenen vermogen de teekenen niet eens te ontcijferen. Wel, gaat dan heen, haalt
den grooten steen uit Mekka, zoo ge kunt en gooit hem in het water. Gaat heen en
doodt alle stervelingen, want ik zeg u, er leven gedachten in elk menschenkind, die
gij lieden niet te speuren vermoogt, gij bekrompen ketter jagers! En weet ge dan niet
eens, dat paus Alexander uit het geslacht der Borgia's verklaard heeft de lezing der
Kabbala bevorderlijk te zijn voor het Christelijk geloof? Wat zal ik dan verder richten,
waar gij oordeelt dat de paus niet kan dwalen? Gaat heen en roert geen steenen aan,
die u niet hinderen, laat de vreemde tempelpijlers staan, als ge niet wilt, dat het dak
over uwe hoofden ineenstort en maakt geen slapende honden wakker, want ik voorzeg
u, dat er krachtig geloof zal groeien uit den schoot der kerk tot eigen leven en dat er
splijting is te wachten, zoo ge u als kortzichtige beulen blijft gedragen."
De hand, die zulk eene passage copieert, wordt slechts met moeite teruggehouden
van de onderstreping der àl te bekende gezegden en zinswendingen; het zij echter
nagelaten, want geen boosaardigheid kan in onze bedoelingen zijn. Slechts moge
worden opgemerkt, dat een citaat als het bovenstaande allicht voor den lezer van
belang is bij de beantwoording van de vraag, in hoeverre het den heer Exel gelukte,
in zijn verdienstelijke D e I n c a b r u i d ook reeds een e i g e n stijl te bereiken.
Wij spraken boven van VanSchendelarij.... laat de heer Exel er voor oppassen. En
zijne beelden doorvoelen! Op pagina 129 staat: ‘....over de zandige vlakte, waarboven
de hemel trilde als een vloed van azuur....!’ Een vloed die trilt boven eene vlakte....!
Er is meer zoo.
D.Th.J.

M. Nijhoff, Vormen, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1924.
Men kan zich geen dichtkunst denken zonder het verlangen. Verlangen dat zingt naar
een andere zielsstaat, een andere wereld, een ander leven... De ware dichter toch
herkent men aan den toon van zijn heimwee. Dit heimwee kan doorzongen zijn van
den toon van het geluk, maar een zingend verlangen blijft het, waarheen het zich ook
wendt. En dit nu onderscheidt misschien - afgezien van den aard der rhythmen en
beelden - de eene poëzie van de andere, n.m. de richting waarin het verlangen zich
beweegt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

143
En deze richting laat zich bij den eenen dichter wel veel gemakkelijker definieeren
dan bij den anderen - bij dichters b.v. als J. Bloem en A. Roland-Holst laat het
verlangen zich in een zekere synthese samendringen; bij het lezen van enkele hunner
verzen herkent men onmiddellijk den overheerschenden droom van hun dichterschap.
Anders is het bij M. Nijhoff. Zijn poëzie is eigenlijk doorzichtig en toch bergt het in
zijn helderheid veel dat zich niet onmddellijk laat omschrijven.
Als wij bij Nijhoff zoeken naar den aard van zijn dichterschap zooals die zich
uitdrukte in de verzen, welke hij in den bundel ‘Vormen’ zamelde, dan lijkt het ons
of de drijfkracht van dit alles een verbeten, hartstochtelijk proces van bevrijding is.
Bevrijding.... Maar hoe bevrijdt de mensch zich? De een zoekt zijn werk en zijn
plicht en verricht die en in de schijnbaar grauwe regelmaat bonst het hart plots op
van ingehouden vreugd en voelt zich vrij. De ander zal zich in de aanraking met het
goddelijke bevrijd weten, - velen bevrijden zich in de liefde. Nijhoff wil zich bevrijden
door zijn hart ‘tot d'onvruchtbare plek om te spitten’ en te werken ‘om 't werk niet,
maar om tegen 't zwijgen en twijfelen argumenten te verkrijgen’ - hij doet dit alles
terwijl een heimelijke stem in zijn hart hem voortdurend zegt, dat ook zijn bevrij
ding ligt in het werk om het werk en in de liefde.
Maar het is of deze mogelijke oplossing hem angst aanjaagt. Hij is bang zijn
heimwee te verliezen, bang dat zijn verlangen zijn grootst bezit zal blijken. Liever
is hij de verontruste, de onvervulde èn dichter, dan de stille, deemoedige die misschien
zwijgen zoude.
Toch verhindert dit gevoel hem niet zijn bevrijding hartstochtelijk te blijven zoeken,
voorloopig dan langs den weg van het inzicht. De verzen van Nijhoff zijn soms
ontstellend van naaktheid. Ik ken weinig gedichten in de moderne litteratuur die zoo
volmaakt oprecht zijn. Alle weekheid, alle zelfbeklag ontbreekt en altijd blijft de
toon edel door den eenvoudigen eerbied die hij - ondanks alle ontleding, voor zijn
innerlijkst gebeuren blijft gevoelen. Edel en krachtig is daardoor zijn poëzie. Zij
verbloemt niets en ook smaadt zij nergens ten onrechte. Zij is scheppend, d.w.z. dat
zij waarlijk het onzegbare beeldt en dat dit geschiedt door het verlangen naar
bevrijding en gesteund wordt door een over-helder bewustzijn. Ook bij hem (zie mijn
bespreking in het vorig No. van Elsevier) uit zich het vermogen, sommigen modernen
dichters eigen, om het eigen leven te zien in vormen die veel direkter zijn dan
symbolen - zielsstadia stollen in vorm, zóó hevig, zoo onmiddellijk dat zij er, voor
het begrip, niet meer van te scheiden zijn, dat zij een eigen leven, een eigen activiteit
kregen.
Een van de mooiste gedichten waarin ieder woord naakt open ligt en waarin zich
de scheppende dichter (die immers het woord op magische wijze verhevigt) verraadt
is ‘Het steenen kindje’. Ook hier neemt het leven van de ziel concreten vorm aan, het is of men het ‘Steenen
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kindje’ óók gezien heeft en tegelijkertijd beseft men hierdoor bij de openbaring van
een zielsmysterie aanwezig te zijn geweest.
Maar het wonderbaarlijkst misschien openbaart zich dit vermogen in ‘Zwerver en
Elven’. Men vindt hier op de meest aangrijpende wijze een tweelings-vorm gegeven
aan de ziel. Zij is de elf en zij fluistert in nood en haar grondeloos leed zingt zij uit
in de huiverende klacht, vragend waarom zij is tot onaardsche droomen gewekt,
‘zonder opwaartsche ziel die trekt.’
Wij voelen dat wij hier voor een innerlijke tragiek staan, een tragiek die door 's
dichters helder bewustzijn reeds in bepaalden zin werd opgelost, d.w.z. óók door
zijn verlangen, maar niet door feitelijkheden. Of de dichter zijn teederheid al richt
naar zijn jeugd, hij weet heel wel dat zij voor den groei geen andere waarde hebben
kan dan een geruststelling omtrent onzen aanleg, - want wij gáán niet zooals wij
komen - en de zwellende rivier die naar de zee stroomt kan nimmer weer keeren tot
de heldere kleine bron op de bergen waar zij ontsprong. - Voor zijn behaagziek en
krachtig intellect zoekt Nijhoff, meer dan een ander, een tegenwicht, en hij zoekt die
dáár waar hij zich als kind gelukkig voelde - in de sfeer van het Christendom. Zoo
ontstonden zijn Houtsneden die zoo kloek en rustig zijn en zoo treffend van edele
ontroering. Het ‘Groote Lijden’ heeft hem de oprechte pijn gegeven van ontrouw en
verraad in het menschelijk hart en ons óók in zijn eigen en nergens weemoedigen,
fijnen en eenvoudigen zingt hij zijn klacht uit als in ‘Tweespraak’. Kenschetsend
voor Nijhoff is de toon van een volkomen eerlijk berouw waarnaast de hardnekkige
trots staande blijft van zóó nu eenmaal te zijn en niet anders.
Er zijn enkele heel kleine veranderingen in sommige verzen (die vroeger in
periodieken verschenen) die, wanneer men ze goed beziet er toch op duiden dat het
berouw méér is geworden - namelijk een gewond-zijn van liefde. In ‘de Soldaat die
Jezus kruisigde’ wordt de krijgsknecht een verdwaasde van liefde die niet - als eens
- nog steeds de hamerslag hoort waarmee hij aan de kruisiging deel had, maar die
antwoordt: ‘als de menschen hem het vragen - Hij heeft een spijker door mijn hand
geslagen.’
Kenschetsend voor zijn wezen is ‘Langs een wereld,’ het ontroerend verhaal van
een thuiskomst in den nacht en een weer vertrekken, voor de ontmoeting. Zoo zou
de dichter Nijhoff altijd willen komen en altijd willen gaan - tot hij eens, door de
landen trekkend (waarvan hij zoo ontstellend suggestief zingt in ‘Het derde Land’)
een stem hem zal zeggen stil te zijn en te rusten.
Of hij zich zelve dan zal vinden tusschen ‘schoorsteenen en torenklokken’ of wel
in de natuur met God's boek in de handen, of tusschen de vier muren van een
huiskamer, het doet er weinig toe, want die plek is niet in de wereld, doch in ons hart
en van het duizelend geluk, dat hem daarbij zal bevangen, zal hij stellig óók weten
te zingen.
J.D.W.
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British Book Illustration, Yesterday and To-day; Londen, The Studio
Ltd., 1924.
Misschien heeft de Engelsche beeldende kunst wel haar hoogtepunt bereikt in de
illustratie. Geen van haar schilderscholen neemt tusschen andere een zoo aparte en
voorname plaats in als haar illustratie-kunst van de jaren 1860-1880. Die nobele,
naar den vorm en naar den inhoud zoo innig voorname houtgravures, waarmee in
die periode tallooze boeken en tijdschriften werden opgeluisterd, zijn nationaal van
karakter en internationaal van beteekenis, zij zijn, als geestelijk geheel, het beste wat
de Engelsche beeldende kunst schiep.
Hoe het komt dat de Engelsche schilderkunst als zoodanig nooit van internationale
beteekenis is geweest, moge thans buiten beschouwing blijven; duidelijk is dat de
Engelschen de bepaalde soort van fantasie die de illustratie tot een groot kunstwerk
kan maken, telkens weer toonden te bezitten. De Engelsche illustratiekunst van de
tweede helft der 19e eeuw geniet nog bij lange niet den roem dien zij verdient, het
is merkwaardig dat het Engelsche boek met de houtgravure uit dezen tijd nog geen
gezocht artikel is, zooals het Fransche uit een wat vroegere periode. Toch zijn
tegenover de enkele namen van Fransche teekenaars die in den romantischen tijd op
illustratief gebied mooie dingen maakten, (zooals in de eerste plaats Daumier, Gavarni,
Travies en later Doré) tientallen namen te noemen van Engelschen. Ik kan sommige
illustraties van J.E. Millais, Boyd Houghton, Fred Walker, George J. Pinwell, Charles
Keene, W. Small, niet zien, zonder ontroerd te worden in dezelfde mate, ofschoon
op andere wijze, als door de schoonste schilderwerken.
De schrijver die het commentaar bij deze mooie bloemlezing van The Studio
schiep, Malcolm C. Salaman, schijnt mij van deze unieke belangrijkheid der vroegere
illustraties in zijn land nog niet eens zoo vervuld te zijn. Dat een Rackham, een Dulac
en hun omgeving tegenover hun voorgangers slechts virtuozen en industrieelen zijn,
- het is misschien niet oirbaar dit in een hedendaagsch boek te zeggen of door het
aantal voorbeelden te doen uitkomen. Deze productieve teekenaars worden zelfs
voor hun bewonderaars vervelend, de eerste omdat hij altijd eender, de tweede omdat
hij altijd anders is. Er is ook onder het moderne werk vrij wat beters dan het hunne,
bijvoorbeeld de houtsneden van Sturge Moore, en de penteekeningen van Robert
Spence en van Randolph Schwabe.
Maar zoowel de groote illustraties van om en bij 1860 als hun groote voorloopers
zijn in hun overwegende beteekenis niet door de keuze der illustraties gewaardeerd.
Van Thomas Bewick, den juist om zijn oorspronkelijkheid zoo belangrijken, even
stijlvollen als geestigen houtgraveur, is slechts een reproductieve gravure genomen,
geen enkele van zijn meesterlijke head- en tailpieces. Van William Blake slechts een
zeer
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willekeurige prent, zeker niet een van zijn machtigste. De zoo zuivere, edelstrenge
Calvert ontbreekt. En de prachtige houtsneden van Calvert en de enkele van Blake
zijn juist het toonbeeld en de essence van het illustratiewezen op zijn hoogst. Even
onvoldoende als deze voorloopers van de nog veel te weinig gewaardeerde Engelsche
meesters in de illustratie van later tijd zijn hun groote antipoden vertegenwoordigd:
de met gratie uitbundige Rowlandson, de soms superbe fantast John Martin, de
bijbel-illustrator, en de altijd spontane, maar soms tevens zoo subtiele George
Cruiskshank.
Laat ons trachten, het gegevene, bij een tekst die tenminste verstandig en niet
eenzijdig is, te waardeeren, onvolledig als het is, en onvoldoende om de werkelijke
waarde der meesters te meten. Ontbreekt de typisch 18e eeuwsche, fraai-oppervlakkige
Stothard, de pittige Smirke is met een zeer komische illustratie vertegenwoordigd.
Een welkome winst is een ongepubliceerde Tenniel: een scène uit Shakespeare's
Driekoningenavond, en wel de beroemde braspartij van Tobias en zijn gezellen, zoo
raak in den geest van dit blijspel als ik er nauwelijks één ken. Millais is altijd hoog
en zuiver in zijn illustraties, en al had men hier graag zoo'n klassieke prent gezien
als die voor Tennyson's ‘The Sisters’ - ‘The wind is blowing in turret and tree’ - wat
er is geeft al een indruk van zijn meesterschap. De fijne, gevoelig-realistische Pinwell,
de gratieuse Fred. Walker, de op magistrale wijze humoristische Keene, zijn althans
redelijk vertegenwoordigd. Een verrassing is de mooie prent voor Eliot's Romola
van Leighton. Jammer genoeg ontbreekt het groteske element vrij wel geheel, slechts
een illustratie van Lewis Carroll, van Henry Holiday geeft eenig denkbeeld van wat
de Engelschen, ook later, daarin maakten. Zijn niet Du Maurier's Pre-Raphaelitische
burlesken vrij wel het beste van zijn werk, is Sambourne niet een grootmeester in
het groteske? De laatste ontbreekt geheel. Desondanks, en hoewel van Caldecott en
Crane slechts een flauw idee wordt gegeven, is de collectie imposant. Laat ik nog
even gewagen van de kostelijke groep van Max Beerbohm, den snaakschen parodist
in woord en teekening. Ze geeft Swinburne te zien, die zijn Anactoria voorleest aan
de Rossetti's, Gabriel en William. Beerbohm is wel nauwelijks een boek-illustrator,
maar welk een onweerstaanbaar komisch portrettist en hoe oorspronkelijk in de
conceptie van zijn ondeugende invallen!
De verzameling geeft, in haar veelzijdigheid, dien hoogen rang van de Engelsche
illustratiekunst, voor wie weet te onderscheiden, wel aan, al is te veel plaats aan het
middelmatige gegeven. Hij die haar niet kende, zal getroffen worden, niet slechts
door haar vormenschoonheid, maar ook door haar scheppend vermogen.
C.V.
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Bastert en A.L. Koster te Alkmaar.
Te Alkmaar is een tentoonstelling geopend van werken van B a s t e r t en A . L .
K o s t e r . Eerstgenoemde laat vrijwel uitsluitend van zijn kleinere stukken een 26-tal
nummers zien, die voldoende gelegenheid bieden, den kloeken, franken schilder in
verschillende perioden en in de daarin hem kenmerkende opvattingen en
eigenschappen te volgen. Er is verscheidenheid van kleur en licht, van streek en toets,
en ook van onderwerp; er zijn afgewerkte, naar vroeger gemaakte notities
gecomponeerde schilderijen en er zijn ook momentane buiten-studies in klein formaat,
instantané's naar de natuur. Tot de laatste rekenen wij bijv. nr. 11, De Bank, in
lokaal-Larensche heidekleur, een zeer mooie, gevoelige studie uit B a s t e r t ' s
vroegeren tijd. Nr. 8, Op de Plassen, is een forsche water- en wolken-studie in
lichtende kleur. In nr. 13, een Kerkekamer te Breda - uitzonderlijk sujet voor dezen
schilder - vindt men een fijntonige weergave van het genuanceerde grauw-wit der
kalkmuren vereenigd met een goed-aangevoelde interieur-stemmning. Van al bijna
veertig jaar geleden dateert een echt picturaal prachtstukje, een heerlijk, uitnemend
geschilderd, warmkleurig studietje, Wilgenland (nr. 24). Een dergelijk werkje behoort
wel tot de allerbeste, weligste soort buitenwerk, dat destijds, niet buiten den invloed
van den baanbrekenden ouden Roelofs en de charme van het warme koloriet der
Fransche School, ten onzent geschilderd werd. De schilderij Najaar (nr. 6) geeft de
donkere touffen der herfstboomen tegen de lichte wolkenlucht met de heldere
weerspiegeling daarvan in het water in het juiste evenwicht.
Een van B a s t e r t ' s teederst gedane landschappen is zeker zijn Breukelsche Brug,
een fijngevoelig gepenseeld meesterstukje, uitvloeisel zijner toenmalige opvatting,
van welke zijn tegenwoordige, naar het breed-plastische geneigde, zich zeer ver
verwijderd heeft, zooals bijv. in het groote stuk ‘October’ (nr. 1), nog in dit laatste
najaar geschilderd, te zien is: hier zijn de zware looverdosschen, waarmee het hoog
geboomte rond de rivierbocht te prijken staat, in forsche verfstrooken geborsteld.
Een Winter te Leerdam (nr. 2) toont dan weer een nieuwen kant van B a s t e r t ' s
talent, zijn vermogen tot genuanceerde en toch breed blijvende weergave van een
witten winterdag buiten, bij een klein stadje.
Intiem, pretentieloos, van groote, óok zeer lokale, kleurzuiverheid is het grijs-witte,
typische Vechthuisje onder dun, zich ijl afteekenend herfstloof, aan het water, Rio
Verde te Nieuwersluis (nr. 21). Er zijn nog meer zulke kleine, intieme dingen
aanwezig, aantrekkelijk van spontanen eenvoud en zuiverheid, het Oude Hek, met
veldbloemen aan den voet (nr. 18), een Koepel aan de Vecht (nr. 19), een straatje te
Guernes (nr. 9),
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nog uit den tijd van Bastert's samen reizen en samen werken met zijn vriend
Poggenbeek (over hun artistieke verwantschap en onderscheid schreef ik reeds vroeger
uitvoerig in dit tijdschrift).
Dit werk van B a s t e r t - óók dit kleinere - blijft trekken en bekoren, ondanks, en
misschien zelfs juist door, de tegenstelling met al hetgeen dat nà hem kwam. Het
heeft iets weldadigs en behagelijks. Het is kerngezond en dood-eerlijk, er zit ‘adem
van de natuur’ in en een, de jaren door steeds naarstiger, zoeken naar kracht en
vereenvoudiging van expressie, naar sterke plastiek en volle, verzadigde kleur.
Onder het hier tentoongestelde van A . L . K o s t e r vindt men verscheidene van
zijn welbekende landschappen met tulpen-en hyacinthenvelden. Waar deze velden,
strooken van sterke, helle, of dieper, ingetogener kleur, hoofdsujet zijn, ligt hierin
steeds het gevaar van het tè saillante. Het lijkt ons altijd min of meer een experiment,
waarvan de moeilijkheid echter door Koster meestal met smaak werd opgelost. Soms
koos hij voor dit principale onderdeel zijner kompositie een zachte hoofdtint, ofwel
hij wist de sterke kleur van het bloemenveld op gelukkige wijze met de omringende
omgeving, met lucht, boomen en verschiet, in harmonie te brengen. Bescheiden, in
den besten zin, en fleurig blijft dan steeds het resultaat, zonder evenwel naar het
grootsche, of naar het innige en stemmings- fijne ook maar te reiken. Onder dit werk
is-behalve bijv. iets apartstaands en daarin zeer verdienstelijks als een Boschgezicht
met verren onder-doorkijk - eel gelijksoortigheid. Een Tulpenveld (nr. 36) heeft in
de schildering der bloemen van den voorgrond iets breeders dan gewoonlijk werd
bereikt en een ander Tulpenveld (nr. 46) weer een grootere warmte van kleur in het
rood der bloemen, terwijl in nr. 29 de tulpenperkjes slechts als fijne kleur-geheeltjes,
als veldjes van lichten kleurtoon, zonder details en zonder de tastbare stoffelijkheid
van reëele bloemendingen, gezien zijn.
Tentoonstellingen als deze behoorden in steden als Alkmaar, provincieplaatsen
van dien rang en van een dergelijke, in de omringende streek, centrale ligging,
regelmatiger gehouden te worden, opdat zulk een stad, die toch deel heeft aan het
groote, maatschappelijke leven op ieder gebied, evenals haar grootere zusters ook
met de sfeer der beeldende kunst een vastere verbinding verkrijge, waardoor, op den
duur, die kunst in het persoonlijk leven van de daarvoor aangelegden onder hare
inwoners zou kunnen worden een wezenlijke en onmisbare factor. In hoeverre deze
opmerking voor die steden ook op de bevordering van den kunstzin in het algemeen
toepasselijk is, kan hier niet worden beoordeeld.
H.F.W. JELTES.
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A. Mollinger in Haarlem en Den Haag.
Drie stukjes in den Haarlemschen kunsthandel van J.H. de Bois, waarvan intusschen
één in Leidsch bezit is overgegaan, benevens een vierde schilderijtje, dat onlangs als
bruikleen in het Haagsch Gemeente-Museum is gekomen, mogen aanleiding zijn om
de aandacht te vestigen op een, wel zeer ten onrechte, bijkans vergeten kunstenaar,
G.A.G.F. Mollinger of, gelijk hij signeerde, A. Mollinger.
Gerrit Alexander Godart Filip Mollinger werd den 8en Maart 1836 te Utrecht
geboren. Hij gaf reeds vroeg blijken van zijn aanleg, die in zijn eerste ontwikkeling
geleid werd door W.B. Stoof, den broeder van den toekomstigen kunstenaar, L.G.C.
Mollinger en ter Stads-teekenschool. Maar zijn eigenlijke vorming dankte Mollinger
aan Roelofs ‘in wiens richting’, naar een ongenoemd biograaf in de Kunstkronyk
schrijft, ‘hij hoogst gelukkig en zelfstandig voortwerkte.’
‘Eene gezonde en toch bij wijlen zeer dichterlijke opvatting’, gaat hij voort, ‘een
sterk ontwikkelde waarheidszin, een zeer natuurlijk koloriet en eene even krachtige
als bevallige behandeling kenmerkten zijne landschappen, waartoe hij de studiën
voor een groot gedeelte in de drentsche heide- en veenstreken verzamelde.’
Van den beginne af schier (hij exposeerde waarschijnlijk voor het eerst in 1855
te Zwolle) was men het eens geweest in den lof over sentiment en observatie en kleur,
al had men wel eens voorbehoud gemaakt ten opzichte van de behandeling, die het
achevé ontbeerde, waaraan men in die dagen zoozeer hechtte. Maar de vaderlandsche
critiek, juist in dien tijd meer en meer zich bevrijdend van de aanschouwingen, die
de practische kunstbeoefening zoowel als het oordeel daarover gelijkelijk op valsche
idealen zich deden inspireeren, zag toch zeer goed het meer dan gewone talent in
van den jongen kunstenaar. De tentoonstelling in den Haag van 1861 was reeds een
beslissend succes, waarbij hem, met Allebé o.a., de stedelijke medaille werd
toegekend, die hem echter, moetende loten met den Amsterdamschen schilder
Martens, ontging. Niet was zulks het geval, toen hem, in hetzelfde jaar nog, in Utrecht
een gelijke onderscheiding te beurt viel. In 1862 was het de Société des Aquarellistes
te Brussel, die hem haar eerelidmaatschap opdroeg. Schooner gevolg nog bracht de
wereldtentoonstelling in Londen, waar Israels zijn eclatant succes behaalde met de
‘Schipbreukelingen’. De Times stelde zelfs, na de ‘merkwaardige schilderstukken’
van Israels, onder de landschappen zijn werk vooraan en liet er daarna pas dat van
Roelofs op volgen. Zijn stukken behoorden ook tot de Hollandsche werken, die na
de expositie in Engeland bleven. Het deed hem waarschijnlijk tevens relaties met
den Engelschen kunsthandel krijgen en het pleit voor zijn kwaliteiten, dat de
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overzeesche verzamelaars, die de voortbrengselen der Haagsche school eveneens
zoo vroegtijdig apprecieerden, zich in niet onbeduidend getal het bezit van zijn
werken verzekerden.
Doch zijn jong en veelbelovend talent huisde in een zwak lichaam. Toen de
Utrechtsche tentoonstelling van 1866 eenige teekeningen van zijn hand liet zien naar
Italiaansche motieven, was niet vroolijke reislust maar de droeve noodzakelijkheid,
in een zachter klimaat herstel te vinden, oorzaak, dat de kunstenaar zich tot die
onderwerpen wendde. Leek het aanvankelijk anders, in het eind mocht zijn verblijf
in Italië hem niet baten. Hij keerde naar Holland terug en overleed in de stad zijner
geboorte den 14en September 1867.
In een brief aan Hymans van den 17en d.a.v. schrijft Roelofs: ‘J'étais dimanche
passé, à peine de retour de mon excursion en Hollande, lorsque Ver Loren m'apprit
la triste nouvelle que Mollinger avait eu subitement un crachement de sang et était
décédé quelques moments après. Vous pouvez vous figurer comment cette terrible
nouvelle m'a frappé. J'avais quitte le brave garcon le matin même de ce fatal
événement. Je perds en lui l'ami le plus dévoué, l'élève le plus aimé....’
Het is het lot van de kunstenaars van zijn tijd, dat ze schier allen overschaduwd
zijn door de groote meesters, voor wie zij den weg bereidden; het vroeg heengaan
van dit talent is een factor te meer in zijn nadeel geweest. Is door dit laatste het getal
van zijn werken gering, door het eerste zijn ze, zoomin trouwens als die van eenig
ander zijner tijdgenooten, in het licht van een algemeener belangstelling gekomen.
Het is daardoor ook ondoenlijk van wat nu toevallig te voorschijn komt, te pogen de
plaats in zijn werk te bepalen of, stouter, er de geheele figuur mee te reconstrueeren.
Wel laat de bezichtiging van deze stukjes toe, een, zij het voorloopige, conclusie te
trekken omtrent zijn betrekking tot de kunst van anderen. Het voornaamste schilderij
ter Haarlemsche expositie ‘Herder in zomerlandschap’ bevestigt den band met Roelofs
in opvatting en behandeling, in de groenen, die naar het blauwe neigen, in de pétillante
toetsjes, waarmee de schildering van voorgrond en geboomte is verlevendigd, doch
ook, over Roelofs heen, met Rousseau, gelijk voor het andere, schetsmatige stuk,
dat zich eerder met het belangrijker Haagsche schilderijtje laat samendenken,
misschien Dupré een ver voorbeeld is geweest. Hoewel men in beide deze stukken
een vloeiender verfbehandeling, een weeker kleur, die van een eigenaardige
gedragenheid is, en een lichtmelancholische gestemdheid vindt, opent wellicht het
Haagsche het meest het uitzicht op wat voor de toekomst van den kunstenaar verwacht
had mogen worden. Dat het reeds nu meer dan een onvervulde belofte was moge de
aanschouwing er van leer en.
J.K.
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C.J. Maks bij Kleykamp, Den Haag.
Een tentoonstelling als deze moet den onbevangen bezoeker wel hevig imponeeren.
Onder de vijf en veertig schilderijen en schetsen bevinden zich stukken die, door
hun geweldige afmetingen, de welhaast levensgroote figuren en de scherpe
kleurcontrasten, het aanzien hebben van reusachtige demonstranten, die geen
tegenspraak dulden.
In Parijs schijnt dit werk met enthousiasme te zijn ontvangen. Een paar fragmenten
van kritieken uit Fransche bladen, als ‘voorwoord’ in den catalogus opgenomen,
moeten tenminste daarvan het bewijs leveren.
Maks is leerling geweest van G.H. Breitner, den reus Breitner, van wien elke
penseelstreek of beter nog ‘elke smeer op het doek’ een ‘geste’ was en wiens picturale
grootheid hem niet verhinderde ook de diepten van het leven te peilen. Breitner kon
ons de levensmisère in 't gelaat slingeren. Ik herinner me voor een van zijn doeken
gestaan te hebben, een paar meiden in de sneeuw, dat was als een kreet uit een spelonk
en dat me deed beven van aandoening voor zooveel oppermachtige grootheid.
In zijn schilderwijze doet Maks ook wel uitkomen, dat hij bij Breitner in de leer
is geweest en ontegenzeggelijk is er in zijn werk veel knaps. Een schilderij in elkaar
te zetten als bijv. dat met den hoogeschoolrijder is geen peuleschilletje en er behoort
grooten moed toe zulke composities aan te durven. Maar met dat al is ‘het groote’
niet bereikt. Hij toont kijk te hebben op de verschillende typen, die hij weergeeft, op
de specifieke houdingen en bewegingen, op de enscèneering, maar waarom in 's
hemelsnaam die geweldige afmetingen? In een der zijzalen hangt een tamelijk klein
schilderij ‘Dansers’ (No. 25), waarin oneindig meer élan zit dan in al die groote
stukken, die op den keper beschouwd, ondanks den bravour, waarmede ze geschilderd
zijn, veelal leeg aandoen. Aangrijpend is het werk van Maks niet, de tragedie van
het circusleven laat hij onaangeroerd, zij dringt niet tot hem door; hij schept enkel
situaties en kleureffecten en komt niet verder dan de uiterlijke vertooning.
In een schilderij, door hem bescheidenlijk ‘Twee vrouwen’ (No. 15) genoemd, is
de onbeschrijfelijke impertinentie van die ‘dametjes’ wel geestig uitgedrukt, maar
het raakt toch al weer niet aan de wereld vol misère, die achter die typen schuilt. De
peinture is hier strooperig en ook bij ‘Nachtcafé’ is dit o.a. het geval; de kleuren
‘leven’ niet. Ook ‘La diseuse’ is niet heelemaal uit de verf. Dit laatste doet Toulouse
de Lautrec in onze herinnering opleven; hoe fijn en pittig wist deze dergelijke figuren
te schetsen, welk een geraffineerde karakteristiek gaf hij in zijn werk en hoe snijdend
kon hij zijn. De diseuse van Maks is ‘een effect’, geen levensbeeld. En dàt is wat
men van zijn werk in het algemeen zou kunnen
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zeggen: 't zijn ‘vertooningen’; de menschen, die hij schildert, zijn geen
gevoelsmenschen.
De tuinscènes zijn kleurcomposities, standencomposities, habile geschilderd, maar
zonder die diepere emotie, die ze tot aangrijpende levensuitingen zou doen worden.
Maks staat met zijn werk op 't niveau van het vluchtig-decoratieve.
J.D.

De houtsnede in dienst van den wandkalender.
Bravo, de houtsnede herleeft!
De houtsnede in dienst van den kalender. Feitelijk is het iets meer; want al is het
onderling verband tusschen prent en cijferblok hier over het algemeen goed; de plaat,
de houtsnede, is de hoofdzaak gebleven. Maar was ook niet de mooie litho bij Van
Hoytema's kalender dit? En de prentverbeelding is echter zóó, dat zij niet uit het
geheel valt, noch bij de kalender van H.v.d. Stok, noch bij die van J. Franken Pzn.,
noch bij die van A.v.d. Boom.
Van der Stok, die reeds menige goede vaste houtsnede maakte, ontwierp voor zijn
kalender een zestal vogels, waarvan de krielhaan, op de eerste pagina, al heel goed
is. Hij snijdt zeer sterk en met een neiging naar het decoratieve, waardoor zijn
composities het vlak bij uitstek goed vullen.
Franken neigt meer naar het illustratieve en daarbij naar de kunst der verbeelding,
die hem de werkelijkheid doet transponeeren tot een voorstelling waarin ‘de gedachte’
zeer sterk geaccentueerd wordt. Zijn zaaier, bijv. is niet een willekeurige zaaier in
het landschap, maar d e zaaier, waar om heen de akker en de huizen in het verschiet,
zich aansluiten.
Zijn werk doet mij even denken aan dat van Eekman, in bouw en opvatting. Ook
hij, ziet het levensgebeuren niet als een accidenteel geval, maar in groote lijnen.
De derde kalender van Van der Boom, getuigt weer van een andere opvatting. Hij
beeldt een drietal torens af, uit Haarlem, Delft, Amsterdam, en geeft ze, om der
schoonheids wille. Hier is geen zucht tot decoratie, geen synthese, maar de slanke
schoonheid der architectuur. De wijze van uitvoering: de houtsnede, beheerscht echter
de teekening, want wij zien het, zijn houtsneden zijn gezien en gedacht alshoutsneden
. Dit is het goede in zijn werk. Hij heeft ons geen nagesneden teekeningen gegeven,
maar echt, zuiver, eerlijk werk.
En nu moge men mijnentwege bij alle drie de plaat iets te overheerschend vinden,
waardoor de tekst, het praktische deel, wat in het gedrang komt, dit neemt voor mij
niet weg dat deze drie houtsneekalenders getuigen van een frisschen, pittigen geest,
waar voor wij dankbaar mogen zijn.
R.W.P. Jr.
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THEO VAN REIJN.

‘OVERGANG’.

Theo van Reijn
door Otto van Tussenbroek.
HET is een onmiskenbaar feit, dat in Holland, land waar voor beeldhouwkunst
eigenlijk al heel weinig wordt gevoeld en waar voor hare beoefenaren eene publieke
opdracht van Staats- of Stadswege uiterst zeldzaam is, toch, niettegenstaande den
druk der tijden, de jongere beeldhouwers bezig zijn school te vormen. Hieraan is
zonder twijfel de opbloei der nieuwe architectuur niet vreemd, te meer waar, juist
op aansporing der bouwmeesters, den beeldhouwers gelegenheid wordt geboden hun
kunst dienstbaar te maken aan het gebouw.
Was oorspronkelijk de beeldhouwkunst sierend element en werd eerst in later
tijden het vrije beeldwerk geboren, terugkeer tot haar oorsprong bracht in vele
opzichten hernieuwde kracht, hernieuwd en verjongd leven.
Evenals bij de bouwkunst is onderbreking der vrije ruimte bij deze, wat men zou
kunnen noemen: toegepaste beeldkunst, leidende factor. Is bij eerstgenoemde het
beschuttend element hoofdzaak, bij laatstgenoemde kan veeleer het feestelijk gevoel,
het enthousiasme gelden, omdat zij geboren werd uit den blik van den Mensch op
de Natuur met haar weidsch organisme, op het Leven zelf, op de dieren en evenzeer
in wederkeer tot eigen gestalte, eigen beeld.
Aldus trachtte reeds de primitieve kunstenaar niet alleen de levenlooze dingen om
zich heen weer te geven, doch ook en vooral waren hem de levende wezens oorsprong
van bezieling en na het heelal in stille bewondering te hebben omvaamd in diep
ontzag voor alle grootheid, trok hem de menschelijke vorm, door vaste wetten schoon
van lijn en nobel van beweging, waarin het goddelijke hem tot afspiegeling werd
van de ongetemde oer-kracht van het Al-leven.
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Deze afspiegeling is zoowel in de gebonden (bouw-) plastiek als in het vrije
beeldwerk tot in lengte van dagen door blijven gloeien in het werk der ‘tailleurs de
pierre’ en ‘tailleurs d'images’ en hoe verschillend hunne opvattingen ten opzichte
van het beeldwerk ook moge zijn, meer dan wellicht in de schilderkunst (waar kleur
eerder dan vorm overheerscht en zelfs daar waar dit niet het geval is, meer naar
sterken vorm dan naar kleurwerking wordt gestreefd) is in de sculptuur het reiken
en het verlangen naar groote en nobele gevoelens leiding gevend en het is deze
grandeur, deze grandezza, welke vooral daaraan waarde schenkt.
Er is in den loop der tijden ontzaglijk veel veranderd, ondanks den donkeren kern,
welke in alles toch in duistere diepten door blijft klinken.
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Oogenschijnlijk scheidt eene onafzienbare kloof den arbeid van een Michel Angelo
en een Zadkine en toch.... Is niet bij beiden een zoeken naar het Hoogere waarin
dezelfde wetten heerschen? Is reeds niet bij een Michel Angelo het vervormen van
den natuurvorm (het overdrijven!) opmerkelijk, datzelfde combineeren, aandikken
en verzwakken, van bepaalde onderdeelen van het uiterlijke beeld om tot dieper
innerlijkheid te geraken ter belichaming van de gedachte en den droom als symbool
van bezield kunstzinnig leven?
Voor den kunstenaar, die voor de Natuur is gesteld, staan twee wegen open. Of
hij is haar slaaf en onderworpen nabootser, òf hij zoekt zelf schepper te worden en
bindt met haar den strijd aan op leven en dood.
Den waarachtigen kunstenaar is alles geoorloofd, mits hij de Waarheid diene. Deze
schuilt niet en nooit in de nauwkeurige wedergave der natuurlijke verschijning, maar
zij berust in de eenvormigheid van het kunstwerk met de middelen van uitdrukking,
welke hem ten dienste staan en het doel dat hij voor oogen heeft.
De beschouwer van het kunstwerk heeft open te staan voor hetgeen de kunstenaar
daarin wil oproepen en ten opzichte van het waarachtige, eerlijke werk der kunst kan
Bergson's woord gelden als hij zegt:
‘L'objet de l'art est d'endormir les puissances actives ou plütot résistantes de notre
personalité et de nous amener aussi a un état de docilité parfaite ou nous réalisons
l'idée qu'on nous suggère ou nous sympathisons avec le sentiment exprimé.’
Als iedereen nu (het geldt vooral voor de nieuwere kunstuitingen) zóó voor hetgeen
aanvankelijk vreemd en onbegrijpelijk lijkt, kwam te staan, hoeveel zou er gewonnen
zijn!
Immers aan de kunde en de vaste hand-beheersching van den chirurg vertrouwt
de zieke in volle overgave het kranke lichaam ter operatie toe; zij die onkundig met
de technische verborgenheden van motor of auto bleven laten deze met een gerust
hart bij den reparateur achter; er is erkenning van eigen onkunde tegenover de kennis,
de bekwaamheid, het kunnen van anderen, maar in kunstzaken heeft elke leek het
oordeel gereed, van kunst heeft ieder verstand en hoort men ten opzichte van de
muziek de menschen nog wel eens ruiterlijk bekennen dat zij, onmuzikaal van aanleg,
er niets van weten, ten opzichte van de beeldende kunst en vooral ook de architectuur
geldt als regel dat elk zijn meening vrijelijk kan uiten en den kunstenaar zoodanig
lomp bejegenen kunnen, zóó als men het geen ander vakman zou durven doen!....
Theo van Reijn is een der gevoeligen onder de jongeren, die daaronder voorzeker
lijdt.
Als strijder voor het goed recht eener nieuwe kunst, als een wiens werk veeleer
naar de toekomst dan wel het heden gericht is, als zoeker naar
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nieuwe waarden en waarheden in het schoone, is hij altijd weer op de bres daar, waar
aan het goed recht der kunst geweld wordt aangedaan en iets van dien strijd ligt ook
in zijn eigen beeldhouwwerk besloten.
Hoe kan het anders, mensch en werk zijn onverbreekbaar één. Doch berusting in
stille overpeinzing der dingen van het leven, waarin de kunstenaar de teruggekomene,
de geroepene, de levende werker ook de toekomstige is, brengt verklaring ook daar
waar nevelen zijn. Het neigen naar de diepere waarden van het mensch-zijn, het
groot-menschelijke, de abstractie, de meditatie, zijn kenmerk van zijn wezen en
daarvan zie ik veel weerspiegeld in den sterken kop van den ‘Denker’ waarin van
Reijn zichzelf tot model nam (Afb. 1 en 2). Van voren gezien treft daarin het
in-zich-zelf verzonkene; het naar-binnen-zien der oogen; de geslotenheid voor
invloeden van buiten uit, zooals van terzijde de schoone snede van den neus en de
scherpe wengbrauw-lijn muzikaal aangevoeld daartegen gesteld is in het soepel spel
van verticale en horizontale vlakken.
Hier is de overdrijving waarvan ik zooeven sprak: het schedel-dak is vergroot om
het denken te accentueeren, het zwaartepunt van dit masker-strakke gelaat ligt in het
hooge voorhoofd, waarvan de eenvoudig doch sierlijk gemodelleerde haardos de
omlijsting vormt.
Tusschen dezen kop en vroeger werk is dit verschil, dat van Reijn, die eene
academische opleiding heeft gehad, waarin de conventioneele en natuurgetrouwe
nabootsing steeds overheerscht, zich meer en meer van de natuur zelve begint af te
wenden en veeleer als het ware het decoratieve element opzoekt in een vormenspraak,
welke in tegenstelling met de traditioneele zienswijze, zich richt tot de eeuwenoude
wetten van evenwicht en eenheid, welke in alle kunsten als onvergankelijke waarheid
blijven gelden, ook al schijnt het den oppervlakkigen beschouwer dat dit niet zoo is!
Het is de eeuwigdurende strijd van het vermijden en ontvlieden van den leugen en
het oog-bedriegelijke der imitatie van het ‘net-echte’ en het zich richten tot en geven
van de waarheid waarin het kunstwerk tegelijkertijd ornamentaal-uitdrukkingsmiddel
is en logisch opgebouwde, tot vasten vorm gegoten schoonheidsontroering. Aldus
eene belijdenis, erkenning, daad welke los van den kunstenaar bestaan kan,
‘....l'alternative de l'ideal et du réel.’
Het is alsof van Reijn dezen ommekeer naar nieuwere inzichten heeft doorvoeld
in het borstbeeld een er vrouw (zie frontispice-plaat) ‘Overgang’ genoemd, waarin,
in vloeiende lijnen iets van het scheiden en van den weemoed is vastgelegd, besloten
in het achterlaten van al het met moeite en zorg verkregene om in te gaan tot hooger
sfeer, waarin de geest de stof beheerscht in stede van haar slaaf te zijn.
Men moet het inderdaad niet gering achten, dit losvechten uit aangeleerde knapheid
om tot eigen vormspraak te komen, en meer dan men

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

156
zich ook maar even kan voorstellen is het een innerlijke strijd op leven en dood
tusschen den traditioneelen schoolschen zeggingstrant en de revolutionaire,
anti-academische vormgeving, waarin de kunstenaar alles op het spel zet en óf alles
wint, óf alles verliest. Want is diens talent niet voldoende krachtig en zijn karakter
niet voldoende sterk, dan wordt bij het loslaten der schoolsch-verworven, ledige
bekwaamheid ook alles prijs gegeven, waartoe het talent in staat was.
Van Reijn, in 1884 te Breda geboren ontving daar teekenles van den heer Balmakers
en boetseerles van den heer van Zijp. Op 24-jarigen leeftijd trok hij naar Amsterdam
om er aan de Academie te gaan werken. Na drie jaar verkreeg hij als een der knapsten
den Prix de Rome. (In de jaren 1912 en '13 was hij, intusschen gehuwd, in Italië; in
1914 te Parijs werkzaam. Sindsdien vestigde hij zich te Haarlem).
Was alles met hem gegaan zooals het met zwakkere talenten gaat, dan zou hem
een rustig, gemakkelijk leven zijn beschoren. Zooals gewoonlijk kreeg hij opdracht
voor het maken van twee beelden voor de daartoe bestemde nissen van het Stedelijk
museum te Amsterdam; vervolgens mocht hij een relief maken voor den President
der Koloniale Staten van Suriname, den heer I. da Costa en later van den Gouverneur
Generaal J.B. van Heutz en den letterkundige Gerard Brom, maar op den duur kon
dit hem niet bevredigen.
Er is voor den waarachtigen kunstenaar slechts één weg, men is of geheel zichzelf,
óf men verkoopt zich aan het publiek. Het publiek, de menigte, is altijd van huis uit
vijandig aan het hoogere, omdat dit laatste altijd boven zijn alledaagsche denksfeer
uit stijgt.
Dit heeft van Reijn voorvoeld en hij bracht het offer. Liever ten koste van alles
zich zelf te zijn dan te drijven op een schoolsche reputatie, waarvan hij de waarde
niet alleen niet meer vermocht te erkennen, doch ook niet langer wilde onderschrijven.
Hetzelfde heeft de beeldhouwer v a n d e n E i j n d e gedaan, die bekendheid
verkreeg door zijn prachtige beelden voor het Scheepvaarthuis te Amsterdam. Ook
hij woont te Haarlem.
Het werpt een verheven licht op het sterke concentratie-vermogen dezer beide
kunstenaars dat zij, niettegenstaande allen tegenstand, zóó boven de aardsche dingen
wisten uit te stijgen, want terwijl van den Eijnde in een heel kleine werkplaats aan
zijne geweldige beelden bezig was voor het Radio-station te Kootwijk, waar het door
de vele afgietsels zoo nauw was, dat hij zich nauwelijks keeren kon; terwijl van Reijn
zijn ‘Overgang’ boetseerde in een atelier dat midden op een fabrieksterrein stond,
waar hooren en zien je verging door het van den vroegen morgen tot den laten avond
voortdurend lawaai van stoomhamers en pietmachines, daar bereikte de een eene
ruimte-suggestie van ongekende
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kracht en de ander eene stilte, waarin gansch de teederheid der vrouwelijke ziel werd
opgeroepen. Hoezeer vermogen dezulken zich van hunne omgeving los te maken!
Dat is het geheim, het wonder, het geluk, het vermogen van den kunstenaar, die
weet wat hij wil en weet wat hij kan. Dat is de macht der diepe menschen die in onze
armelijke onschoone omgeving (ik denk aan het straatgewoel, aan alle leelijkheid in
de winkels en aan den wansmaak van het publiek....) ons de schoonheid komen
brengen, waarin een beroep gedaan wordt op het mooiste en beste dat. in ons is.
Want hoezeer zijn zij van hun werk vervuld, dat alpha en omega is van hun rijke
leven en hoeveel liefde is er voor den arbeid om der wille van den arbeid zelf.
En ook: hoezeer geven zij zich ondanks allen tegenstand zonder voorbehoud
daaraan, louter omdat zij daartoe de geroepenen zijn te midden eener in diepste wezen
aan kunst vijandige gemeenschap.
Wie kunstenaar is in den besten zin des woords heeft het in onzen tijd waarlijk
niet gemakkelijk en vooral in Holland is er voor beeldhouwers maar al te zelden kans
zich geheel en al te geven aan het werk dat hen het meest nabij is. Want opdrachten
worden al te schaars verstrekt en Holland is in alle nuchterheid geen land voor
monumenten. Het vrije beeldwerk heeft dan ook veel minder kans dan het toegepaste
en in dit verband zij de wensch uitgesproken dat de architectuur hoe langer zoo meer
aan de vaderlandsche beeldhouwkunst de hand moge reiken. Er ligt een geweldig
terrein van verheven arbeid braak, doch hoe weinig wordt daarbij aan de kunstenaren
kans geboden hun talent in vollen rijkdom te ontplooien. Doch ook: hoe worden zij
telkens weer ter zijde geschoven, daar waar het benutten hunner werkzaamheid niet
anders dan voor de hand ligt.
Zoo werd, t e r w i j l d e b e s t e n e n k n a p s t e n o n d e r d e
N e d e r l a n d s c h e b e e l d h o u w e r s z o n d e r o p d r a c h t e n z i j n , onlangs
in de hof stad des Rijks een ruiter-standbeeld onthuld dat niet anders dan een
karakterloos afgietsel is van een uiterst traditioneel, buitenlandsch ontwerp uit den
ouden doos! Hier is inderdaad alle commentaar overbodig. Maar welk een kans ging
er verloren....
Eerst als men in ruimer kring, dus ook van Overheidswege niet alleen zal willen,
maar ook zal kunnen inzien en erkennen dat de levende kunst van het Heden, naast
die van het groote Verleden, het kostbaarst geestelijk kleinood vormt eener Natie,
eerst dan zal er, ook al is het aanvankelijk slechts weinig, iets gewonnen zijn.
Want eigenlijk moet het verlangen naar Schoonheid als iets onontbeerlijks in de
gemeenschap, uit het volk zelf opgroeien en helaas is de huidige verdeeldheid onder
de massa voor de vrije ontplooiing der
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kunsten niet alleen schadelijk, doch deze is onder alle kleineering door partijzucht
en innerlijke verscheurdheid der gemeenschap welhaast onmogelijk.
Zoo bloeit dan te midden der armoede en dorheid van het hedendaagsche bestaan,
het kunstwerk op als een te zeldzame bloem, daar waar de zon maar al te weinig
schijnen wil en nog altijd zijn er veel te veel menschen onder ons die ten onrechte
de meening zijn toegedaan het zonder dit zonnige en zonder de zegening van het
waarachtige kunstwerk te kunnen stellen, geheel en al voorbijziend dat het leven in
de schaduw al een heel arm en leeg leven is....
Bij hem, wiens werk aanleiding werd tot het schrijven dezer regelen, heeft steeds
een onbewust verlangen voorgezeten naar de symboliek, ook daar waar de nuchtere
academische opleiding in wezen vijandig was aan de diepere waarde en draagkracht
van het kunstwerk.
Men kan dit toetsen aan de beelden voor het Gebouw van Weg- en
Waterbouwkunde van de Technische Hoogeschool te Delft, uit later tijd.
Van Reijn gaf daarin, in eene reeks van vier groote hoofdfiguren, telkens
geflankeerd door twee kleinere nevenfiguren, den strijd weer van den Mensch met
de materie, welke ook 's Levens strijd is. Van links naar rechts (afb. 4) symboliseert
‘de Dijk’ de bescherming van het gezin (het land en zijne bewoners) tegen de
opstandigheid der zee. Hier is het behoeden tegen dreigende gevaren (afb. 5 en 9).
In de ‘Sluis’ de beheerschte kracht, de gebondenheid en naast de opstandigheid, de
berusting. Dan volgt ‘de Haven’, het veilig geborgen houden, de rust, de innerlijke
omslotenheid en ten slotte ‘het Kanaal’, waarin het open gaan tot hooger leven, het
oplaaien van verjongde kracht wordt opgeroepen (afb. 6 en 8). De hoofdfiguren zijn
hier achtereenvolgens: een jonge man (eerste leeftijd) de man in de kracht van het
leven (groei), eene vrouw als jonge moeder (bloei) en de grijsaard ('s levens einde
en opgang). Bij alle nevenfiguren is het hoofd door den druk van het leven
neergebogen, alleen bij de laatste figuur (afb. 6) is het hoofd als in vertrouwelijk
overgave naar hooger, geheven.
Ik geef dit alles heel in het kort slechts aan, maar uit de afbeeldingen der in tufsteen
gehouwen groepen blijkt ten duidelijkste hoezeer deze kunstenaar ernaar zocht eene
grootsche gedachte vast te leggen, neigend naar ‘....all things here, or grand or
beautiful....’
Jammer is, dat de beelden, door het tegen zijn wensch in, op consoles plaatsen (hij
heeft vergeefs hemel en aarde bewogen om deze leelijke dingen weg te krijgen) veel
van het één-zijn met het bouwwerk is te loor gegaan. Denkt men (zie afb. 4) zich
deze consoles weg, hoeveel sterker wordt alsdan het geheel!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

159
In een aantal paneel-vullingen gaf hij o.a. ‘handel’, ‘scheepvaart’ en ‘water, dijk en
land’ weer (afb. 7 en 10) en vooral in dit laatste is hij sterk gebleven met de
gestyleerde stuwing van het machtige water, tegen den als een rots, zoo vasten dijk,
en de vruchtbaarheid van het door boomen begroeide land. Het is vooral zulk een
kleiner werkstuk dat hem den weg wijst voor later. Diezelfde strakheid en eenvoud
ligt ook in zijn gevelsteen besloten voor ‘In de Bonte Gaarde’ (afb. 3).
Meer en meer ontwringt Van Reijn zich aan de als een vloek op hem rustende
academische leer. Meer en meer wordt de natuurvorm losgelaten om te geraken tot
stijlvoller zeggingstrant, waarbij deze vorm wellicht als ondergrond dient, doch vast
en sterk tot hooger plan is gesublimeerd, waarin alle kleinheid wegvalt en met
vermijding van detailwerk alles in één greep wordt gebonden in het herscheppen van
de uiterlijke natuurverschijning tot beeld der fantasie.
Deze fantasie, zij is de levenwekkende kracht van zijn werk, zooals de zonnestralen
dat zijn in dezen gevelsteen, waarin in de kronkeling van den boomstam de groei;
in de als klokken afhangende bloemkelken de bloei; in het schragen der zware takken
met het bladerdak en de vruchten daartusschen de oogst op schoone wijze ver-beeld
werd.
In de moderne kunst en in de nieuwere opvatting van het kunstwerk is alle
natuur-nabootsing uit den booze. Ging het in de kunst om de replica, zooals menigeen
ten onrechte meent, de kleurenfotografie van onze dagen en een gipsafgietsel van
het levensmodel genomen, zouden het hoogst bereikbare zijn.
Het gaat gelukkig om andere dingen. De tijd van het beloeren van het schilderij,
zooals men dat vroeger deed door een zwart gelakten blikken koker of door de hand
is gelukkig voorbij, het decoratieve element als vulling van het vlak heeft zich meer
en meer doen gelden en ook is er voor de zinnelijke ontroering bij het zien van het
beeldhouwwerk, waarvan de Italiaan Lorenzo Ghiberti eenmaal sprak, geen reden
meer. Bij het beschouwen van een antiek beeld achtte hij de charme daarvan zóó
groot, dat de schoonheid ervan slechts door het aanraken met de vingertoppen, het
betasten ten volle kon worden waargenomen! Ook dit is anders geworden in de
Nieuwen Tijd. Veeleer bekruipt ons het gevoel bij het begin van het moderne, vrije
of bouwbeeldhouwwerk van eerbiedigen afstand, omdat het daarin om groote dingen
gaat van breede allure.
De gesynthetiseerde vormgeving, machtige en sterke plastische werking in het
ruimtelijke, roept eene sfeer op, waarbij ons de lust tot natuurvergelijking ontgaat
en ons zien en innerlijk beleven en onze ontroering tot hooger plan wordt opgevoerd....
Het is hier niet de plaats om daarop uitvoerig in te gaan, veel zou er over te zeggen
zijn, doch zeker is dat van Reijn naar dit hooger plan
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reikt. De ernst, het geloof, de diepte van eigen wezen, zijn waarborg tot de zekerheid
dat dit laatste niet onbereikbaar is.
Het leven zelf brengt telkens nieuwe kansen: ‘La vie est un bloc de matière
précieuse mais elle ne vaut, en definitive, que par le ciseau qui la sculpte, un bloc
informe et indifferent, oui, mais un bloc, d'oü, sous le souffle créateur du Rêve, peut
surger la Beauté, toujours!’
Aldus sprak Karl Boès op den gedenkwaardigen maaltijd van het blad ‘la Plüme’
op den 11en Juni 1900 ter eere van den grooten franschen beeldhouwer Rodin.
Het is den kunstenaars gegeven onder den scheppenden adem van den schoonen
droom zich ten volle te kunnen uitspreken en anderen rijker te mogen maken door
den bezielenden inhoud van hun werk.
Doch hoeveel meer vermgen zij te schenken onder aansporing der erkenning nuttig
te kunnen zijn in verband met de geestelijke draagkracht der gemeenschap. Eerst als
deze wat minder ‘informe et indifferent’ zal zijn in haar hoedanigheid van ‘matière
précieuse’ zullen de kunstenaars, dus ook van Reijn, ten volle van hun werkzaam
leven het beste kunnen maken wat ervan te maken is, zich richtend tot eene betere
en blijdere toekomst.
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Een wereldsch schilder Jacques Emile Blanche,
door H. van loon
JACQUES Emile Blanche heeft een lang leven van on vermoeiden en veelzijdigen
arbeid achter zich. Nochtans vereenigt op het oogenblik, dat dit geschreven wordt,
voor het eerst een louter hem gewijde tentoonstelling een menigte werken.
De opening in een voornamen kunsthandel in de Faubourg St. Honoré was een
Parij sche gebeurtenis, waar heeren en dames uit wat in de wandeling de uitgaande
kringen heeten zich in minzame kout verdrongen. Er werden aristocratische
glimlachen en behoedzame handdrukken gewisseld; er stond een beschaafde
s o r d i n o o p het stemgegons; strak-bleeke diplomatieke maskers bewogen zich
tusschen die, door den meester op doek gebracht; er waren officieele heeren als
generaal Mangin en de heer Léon Bérard, minister van schoone kunsten.
Dit soort geparfumeerde belangstelling kenschetst de waarde dier kunst, welke in
deze salons terdege tot haar recht komt. Tegenover salonkunst staan we hier, waarmee
gezegd is, dat we er t e g e n o v e r blijven. De monumentale stoep weer afdalend en
door den voorhof terugkeerend naar de stad, voelen we ons niet rijker, maar aan
indrukken voller. We hebben kennis gemaakt met een eigenaardige figuur, een gretige
intelligentie, een man-van-de-wereld, die tevens schilder is en zelfs nog andere snaren
op zijn boog heeft.
Het beeld voert de gedachten naar de viool van Ingres. Blanche schrijft. Tot de
geregelde medewerkers van het kunstblad Comoedia heeft hij behoord en op zijn
credit staan behalve C a h i e r s d ' u n a r t i s t e de vrij autobiografische roman
Ay m e r i s . Schrijven is hem bijzaak, al helpt het zijn talent karakteriseeren.
Dit is door vele stadiën heengegaan: aan welk een verscheidenheid van bronnen
heeft de schilder gedronken. In den beginne sloot hij zich bij twee kunstenaars aan,
Manet en Fantin. Van 1883 tot '89 kreeg hij lessen van Degas, Renoir en vooral van
Whistler, in Engeland en te Dieppe ontmoet. Het vroegste werk ter tentoonstelling
is de P a r n a s s u s , een copie naar Mantegna. Vaudoyer vertelt, dat Gustave Moreau,
voorbijkomend op het oogenblik, dat de copist de laatste hand eraan lei, het wilde
koopen. In zijn eerste doeken is invloed van Manet onmiskenbaar. Daarop is een
‘periode van pijnlijken arbeid, van onrust’ gevolgd. Uit dien tijd heeft hij haast niets
bewaard. Toen studeerde hij in de buurt van Helleu, niet tot zijn voordeel.
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In 1890 kreeg hij zich zelf weer in de hand, terugkeerend tot de breede streek, hem
door Manet geraden. Gedurende den oorlog bracht Blanche bijna niets voort, althans
hij werkte weinig. Sindsdien is zijn arbeidslust weer opgeleefd. Ook in zoover gaat
hij met zijn tijd mee, dat hij de luministen volgt in het componeeren van weidsche
bloemstillevens.
De tentoonstelling maakt het mogelijk, deze rustelooze bemoeienis te
overschouwen. Allerlei procedees heeft hij aangepakt. Soms ploeterde hij in de vette
pate, een ander maal treft de zorgvuldigheid als in miniatuurbehandeling. Dit langs
vele paden zoeken volgt uit den aard van het gezochte. Tot c h r o n i q u e u r met het
penseel van zijn tijd en zijn stad heeft Blanche zich opgeworpen. De jaren door bracht
hij zonder de beperking, maar ook zonder de verrukkingen van voorliefde en weerzin
een galerij documenten bijeen, voor nakomeling en tijdgenoot van hooge waarde.
Deze zegt, de ander zal vermoedelijk zeggen: dien schrijver, dien beeldhouwer, dien
man, die vrouw, welke toen en toen een vluchtige rol speelden in het mondaine leven,
had ik me anders voorgesteld, n i e t : kijk, een Blanche.
Een opsomming der door hem geportretteerden zou een nomenclatuur zijn van
allen, die nu en in de achter ons liggende jaren ‘van zich deden spreken.’ Ook hierbij
gaat de schilder tot het uiterste. Blijkens de beeltenissen van Cocteau, Giraudoux,
Moran en nu al wijlen Radiguet streeft hij naar een consecratie in dezen trant van de
allerjongsten, die, het moet gezegd, overvloedig succes vinden. Dat bijval bijval
wekt, bewijst weer zijn geval. Wie hiermee instemt zegt niet, dat hij succes en
geslaagden naloopt. Een ‘arrivé’ als hij kan zich die moeite besparen. Veeleer is hij
de groote meneer in het leven, in de kunst, die zich niet te hoog acht om den jongsten
langs dien weg ruim baan te maken met een dier sierlijke gebaren, welke deze
beeltenissen zijn, zonder dat hij behoeft te vergeten, dat de al beroemde schrijvers,
wier namen zoo even werden genoemd, dit behoeven om verder vooruit te komen
en zonder dat ze daarom hebben gevraagd. Zelfs is het de vraag, of de prijs, door
hen hierop gesteld, overeenkomt met dien, door den handel en den schilder zelf eraan
gegeven. Zoodat het vermoeden niet ongewettigd is, dat hij, Blanche, hen daartoe
uitgenoodigd heeft. Zoodoende zou hij zich zelf niet verlaagd hebben, integendeel.
Een sterk levende persoonlijkheid is deze Blanche. Het pijnlijke is, dat wie deze
begaafdheid tracht te kenschetsen, telkens met de linkerhand moet terugnemen wat
de rechter gaf. Is de maker al dezer doeken een persoonlijkheid in den hoogen zin
des woords? De klauw van den meester is haast aldoor afwezig. Zelfs wekt menig
werk een feller weerzin dan met het daaraan bestede talent overeenkomt. Het verrast,
daar ook hij, die schilderijen zien gewend is, zelden tot zoo sterken wrevel wordt
gevoerd. De verklaring moet zijn, dat Blanche dieper viel naarmate hij hooger
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vlucht nam. Hoog grijpend, tastte hij des te verder mis, naarmate hij een gelijkenis
weet te treffen en in het algemeen met virtuositeit een bekorenden schijn wekt.
Ziehier schijnkunst in een hoogen graad van volmaaktheid. De schilder zelf
schroomt niet, vergelijkingen met groote voorgangers uit te lokken. Ook deze....
argeloosheid pleit ten deele in zijn voordeel. Hij heeft zich wel eens aan een stilleven
van wild en gevogelte gewaagd. Het werd een mat, een ‘conventioneel paneel,’ de
aanhaling is van Blanche zelven. Dezen savanten kunstkenner, wiens kritiek voor
eigen werk niet halt houdt, kon de namaak in die compositie-zonder-verbeelding niet
ontgaan. Dies voorkomt hij anderer aanmerking of voorbehoud met het stuk in den
catalogus te omschrijven als een ‘conventioneel paneel voor een eetzaal in strengen
stijl naar den smaak der 18-de eeuw in Vlaanderen.’ Of die meesters, afgezien van
de twijfelachtige aanduiding (meent de schilder waarlijk de 18de eeuw in
Vlaanderen?) in deze navolging smaak zouden hebben gehad....?
Niettemin is hij niet van alle markten thuis. In schijn modeschilder in dubbelen
zin, is hij beter, in zoover hij geen concessies aan vrouwelijke ijdelheid doet. Dames
uit de groote wereld hééft hij geschilderd, zijn kracht was dit niet. Eer dan de zwier
der weeldevrouwen zocht hij uitdrukking te leggen in de portretten van
belangwekkende mannen, kunstenaars meest. Ook daarvoor mag men hem om
verschillende redenen dankbaar zijn. Zelfs schijnt het te zijn voorgekomen, dat hem
opgedragen portretten door de geportretteerden geweigerd werden. Dit belette Blanche
niet, er enkele in zijn tentoonstelling op te nemen, weliswaar met het voorbehoud,
dat het een studie geldt voor een beeltenis naar mevrouw zoo-en-zoo. De naam blijft
in die gevallen verborgen, ofschoon die van anderen, waar een tijdgenoot-met-naam
ten voeten uit of enkel het gelaat ons tegentreedt of aanziet, als het stempel ervan
zijn. In het eerste geval is onderscheid te maken tusschen wat den schilder waarlijk
voorbereiding tot een schilderij moest zijn en iets voldragens, dat achteraf hem zelf
of degene, die het voorstelt, niet bevredigde. Dat Blanche ze ter tentoonstelling liet
verschijnen, beteekent niettemin, dat hij die kinderen erkende. Zoodat alleen de
slotsom over blijft, dat hij op zijn minst hun kwaliteiten tegen mogelijk gegronde
bezwaren acht op te wegen.
Een portret te maken blijft hem iets bizonders. Vaudoyer heeft hiervoor het kantige
beeld gevonden: Blanche isoleert niet het individu, maar bindt als het ware een
gesprek met hem aan. Men stelt zich makkelijk om de weergegeven mensenen de
kamer met menschen voor. Hij toont ons wezens, gelijk ze ons de eerste maal
onverhoeds verschijnen en zooals we ze later ontdekken, als doorzicht en intuïtie
van den schilder ons hen helpen doorgronden. Synthetisch en analytisch tegelijk gaat
hij te werk.
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Zijn aanleg heeft hem van zelf naar Engeland, de Engelsche schildertraditie, naar
Engelsche ‘modellen’ gevoerd. Voor hofschilder zou hij bepaalde, niet alle kwaliteiten
bezeten hebben. De genoemde neiging, de menschen in hun milieu te zien, zou er
hem gehinderd hebben. Voorname gezelligheid van met smaak geordende kamers,
de deftige en blijde rust van interieurs, op bewoners met evenwichtige manieren
berekend, zijn hem zeer lief. Die behoefte vond eer dan in de kille eenvormigheid
van het Parijsche, ook het ‘chique’, huis bevrediging in kasteelen en wat daarmee
gelijk staat aan den overkant van het Kanaal. Ook zijn techniek kan soms gedachten
aan iemand als Gainsborough wekken.
Deze verleidingen is Blanche te boven gekomen, wat te verdienstelijker is, daar
hij een afschuw heeft van wat leelijk, benauwend en vulgair is. Dit maakt de op hem
toegepaste kenschets van amateur verklaarbaar. Amateur is hij stellig tot bepaalde
hoogte gelijk ook kunstenaars als de Goncourts dit waren. Een bepaalde kant van
deze in andere opzichten zoo verschillende figuren is daarmee slechts vergeleken.
Zich zelf te blijven werd hem vergemakkelijkt door de afwezigheid van een scherp
omschreven ‘zelf’. Driftig - maar zonder de schoone drift der begeesterden gespannen op de dingen der actualiteit, vernieuwde hij zich aan elk nieuw sujet. Zich
zelf in elk ‘model’ hervindend, wist hij te blijven boeien, doordat hij daarbij telkens
iets aan eigen wezen toevoegde. Dit onderscheidt hem van een Kees van Dongen,
die de openbare aandacht vasthoudt, al zou zijn talent hem in staat stellen slechts
hen te boeien, die dit om zich zelfs wil waardeeren en hem het doorgaan op
kinderachtige buitensporigheden ontraden. Blanche moet zich te edel zien tot dat
spel. In de groote Salons is zijn werk schaarsch. Zijn oeuvre legt een persoonlijk
verband tusschen schilder en geschilderde. Overvloedig is het over de wereld
verspreid. Niet lang geleden schonk hij nog een honderdtal werken aan het museum
van Rouaan.
Een ieder vindt er iets in van zijn gading. De gewone belangstellende is voldaan,
daar van aangezicht tot aangezicht tegenover grooten als Bergson, zelden afgebeeld,
te staan. Hij wrijft zich de oogen uit bij Claudel's portret, die hier aan een worstelaar
of biljartkampioen doet denken. Hij onderdrukt een glimlach voor dat naar den
schrijver Montherlant, dat ‘alla romana’ is getransponeerd. Onverdeeld prijst hij die
van Cocteau en wijlen Gasquet, maar dan die Paul Boncour in soldatenjas! Pijnlijk
is dit van benepenheid. Speelde het verlangen, dezen socialistischen leider nu eens
van patriottischen kant te laten zien, beiden heeren parten? Er zijn meer knappe
portretten, sommige in donkeren toon, en ook is er het bekende naar Debussy. Een
enkele maal poogde Blanche een nederig personage voor ons te laten leven gelijk
die Lucy met de roode strik, wat in zoetelijkheid mislukte.
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Ten slotte blijtt de bezoeker mijmeren voor het doek, getiteld Désirée in den stoel
van Talma. Blanche zelf heeft in vele stoelen van groote meesters gezeten. Daar
leerde hij veel, zijn behendigheid redde telkens zijn figuur. Een zelfstandige figuur
bleef hij, die in het tegenwoordige Parijs een plaats vervult, door geen ander
ingenomen noch blijkbaar in te nemen.
Toen het bovenstaande geschreven was, zijn over de tentoonstelling van Blanche
bij Charpentier twee beschouwingen verschenen van mannen van gezag, welke elke
voor zich een der beide kanten aan deze voortbrengselen van 35 jaar arbeids in het
licht zet, die ik tegelijk trachtte uiteen te houden en tezamen te brengen. De eene is
van niemand anders dan den genialen Derain en werd door P a r i s J o u r n a l
overgedrukt uit S i g n a u x , waarin hij in 1921 naar aanleiding van een verzameling
werken een ‘hommage à Jacques Emile Blanche, peintre splendide et critique
admirable’ schreef; de andere van een groote in anderen zin, Albert Flament en in
de Figaro verschenen.
De heer Flament ziet den schilder als een romanfiguur, daarmee bedoelend, dat
Blanche zich door enkele overdrijvingen en vreemdigheden van den gewonen man
onderscheidt. Flament denkt vooral aan diens dubbele leven, niet slechts als
schilder-schrijver, noch omdat hij zich door kunstuitingen gelijk de Russische balletten
inspireeren liet, maar als een mentaliteit, die zich gretig op een andere ent, en ziet in
hem een eclatant bewijs der stelling, dat de tijd, waarin den schilder intelligentie
euvel werd geduid voorbij is. Zelfs is hij geneigd, hem t e intellectueel te achten.
Met die knapheid steekt Derain wreed en geestig den draak. Hij beroept zich op
de kritieken, vroeger wekelijks door Blanche in Comoedia over schilderijen
geschreven. Derain vond dit gekke werk en dit brengt hij ons en hem dartel in
verzonnen gesprekken met een dienstbode en in enkele grove anecdotes aan het
verstand. Zoo vertelt hij een droom, waarin Blanche met een schilderij, waaraan hij
bezig was, in het water werd gestooten, waarbij het doek niet zonk, omdat het hol
was.
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Bij de lamp,
door P. Otten.
‘Ontsteek de lamp en sluit de luiken dicht.
De nachtwind waait door de verlaten straat,
Waar zijn uw handen?.... Houd uw stil gelaat,
Uw oogen, naar mijn oogen opgericht.
Vergeet uw bange droomen en 't gezicht
Van dood, die immer zwijgend naast ons staat,
Wachtend het uur.... Vergeet wanhoop en haat,
De doem, die in àl menschenharten ligt.
Denk nù alleen, dat wij tezamen zijn,
Twee poovre menschen in den lampeschijn,
Weg van het leven, vreemd en ongewis....
Ruw aan de luiken rukt de duistre wind....
O leg uw voorhoofd in mijn hand, mijn kind,
En laat ons zeggen, dat dit liefde is....’
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Met een schetsboek door Londen,
door Jan Poortenaar.
IV. Theaters.
BEHALVE de ‘Old Vic’, zooals de naam der Victorianvolksschouwburg wordt
afgekort, bevinden zich alle theaters van eenig belang ten Noorden van de Theems.
Trouwens, in het begrip Londen telt het geheele Zuiden eigenlijk niet mede, zoomin
voor den vreemdeling als voor den Londenaar, met uitzondering van de duizenden
die daar in de eindelooze, minder florissante, maar nog lang niet armste wijken wonen
mochten.
Het centrum der theaters is het West End, al vindt men daar natuurlijk niet de
volledige zes of zeven tientallen schouwburgen en zes of zeven honderdtallen der
variété's bijeen. Ieder der Londensche gemeenten heeft zoo zijn locale gebouwen op
dit gebied, om van ontelbare bioscopen te zwijgen. Maar het groote werk wordt in
de zalen van Haymarket, Strand, van St. Martin's Lane en Shaftesbury Avenue en
Leicester Square gedaan. Hier gaan de nieuwste spelen, de eeuwige revues, operettes,
balletten, de ‘comic’ (comic, goede hemel!) songs, dat alles wordt om strijd
gelanceerd, maar het blijft in het genre dat iedere wereldstad nu eenmaal in
overdadigheid moet hebben om voor wereldstad te gelden. ‘The Pearl-girl’ (aardig:
het rijmt als men het uitspreekt), ‘Oh, I say!’ en ‘Step this way’ of ‘Keep smiling’,
zoo echt-leuk uit het gewone leven genomen titels. Ook is er ‘The maid of the
Mountains’, voor geval ge iets romantisch wilt, of ‘The Bird of Paradise’, welke
paradijsvogel natuurlijk ook een bekoorlijke schoone is. Gelijke bazaar-fantasie,
ditmaal Arabisch getint - een heerlijke gelegenheid voor bizarre costuums van
klatergoud en bombarieveeren van manslengte, alles zonder een greintje zin - geeft
‘Kismet’ of ‘The Garden of Allah’, en in het quasi-Chineesche kijkspel ‘Chu Chin
Chow’ is het hek heelemaal van den dam. Alleen de ezeltjes zijn echt, ik kan het
getuigen, want gedurende de vele jaren dat men het avond aan avond kon geven, heb
ik ze menigmaal 's avonds buiten zien staan, slaperig en suffend tot het oogenblik
van hun ‘opkomen’. En of het nu China is of het land van den paradijsvogel, overal
worden maar door Hottentotten en Arabieren, Indianen en Mongolen van die aardige
Engelsche songs gezongen, dat het een lust is.
In al die verre landen gaat het maar vroolijk toe, en is er al eens een booswicht of
een belager van de onschuld, heusch, het loopt wel goed af. Ook dansen doet men
er net als bij ons.
Zulke voorstellingen zijn dan ook eigenlijk niet anders dan aaneengeregen scene's,
‘die het doen’, het althans doen móeten. De voornaamste samen-
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steller is de schouwburg-manager zelf. Dat inelkaarzetten, dat dus heel wat meer
omvat dan onze regie, noemt men ‘producing’. Blijken bepaalde gedeelten toch niet
pakken, wel, ze worden er eenvoudig uitgelicht en men probeert het met een andere
goeie zet. De tooneelpractijk van den eenen producer concurreert tegen die van den
andere; 't is een wedloop van attracties.
Zoo heb ik eens het genoegen gehad iemand uit het buitenland met jarenlange
ondervin ding-van-de-planken aan zoo'n producer voor te stellen. O ja, diens prestatie
was heel goed, dat had hij al van een van zijn klerken gehoord, ‘but it lacks
producing’. Er moest iets bij, iets aan gebeuren, 't moest toegankelijk worden gemaakt.
Waarmee? Dat wist onze producer zelf ook zoo maar niet; een zeer delicate kwestie:
't publiek in zijn hart te lezen. Misschien was het een hondje, dat 't hem doen zou,
misschien iets anders. Op die wijze probeert men het in de revues etc. Pakt een hondje
niet, weg er mee; wie weet, of het met een ezeltje niet lukt. Zulke veranderingen zijn
trouwens op den duur toch noodig, want slagen de eerste opvoeringen, dan moet er
na een poos wat frisch bloed ingebracht worden om te voorkomen dat de
belangstelling verloopt.
Natuurlijk wordt in de stad waar de Stratfordsche dichter leefde ook Shakespeare
gespeeld. Allereerst in het volkstheater ‘The old Vic’. In den stevigen ouderwetschen
trant, met veel fluweel en stemgedreun speelde Tree het eene koningsstuk na het
andere, want in het land der traditie werd deze traditie tot zijn dood volgehouden.
Vrij kort geleden kon men in het kleine St. James's Theatre een perfecte Julius Caesar
zien, waar het breede gebaar van Brutus hoog uitging boven het aan- en afvloeien
der volksmassa's, waardoor als het ware zijn doelbewust streven tegenover de
stuurlooze menigte gesymboliseerd werd. Henry Ainley gaf een even onstuimige als
berekenende Antonius te zien, wiens handenschudden met de moordenaars een der
aangrijpendste brokken tooneelspel was die men zich denken kan, en vermoedelijk
zullen bij de lezing niet velen zich hier, zoo dreigend reeds, de botsing in zijn opkomst
hebben gedacht.
Een ander maal is het de Rus Moscovitch die uit den Shylock een figuur van
grooter en waardiger allure schept - zonder hem daarom minder passie en felheid
mee te geven - dan men zich in 't algemeen ten onzent wil voorstellen. Behalve
Shakespeare zelf speelt men vele Shakespeareaftreksels. Daar is een stuk, waarin
zijn leven wordt uitgebeeld, en de dichterfiguur zelf in een herberg-relletje een vriend
neersteekt.
Als algemeene regel geldt 't systeem dat elk acteur voor een bepaalde rol gekozen
wordt, hij daarin spelen blijft zoolang het stuk repertoire houdt. Dit systeem heeft
voordeelen boven het onze, van gezelschappen: men kan voor 't opvoeren van een
bepaald tooneelwerk de krachten kiezen, die daartoe 't allerbest geschikt zijn; men
behoeft de rollen niet per se aan een beperkt aantal spelers op te dragen. Aan den
anderen kant weegt hier een
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nadeel zwaar: maakt eenmaal een acteur met een bepaald soort spel opgang, dan zal
hij steeds voor gelijke rollen worden aangezocht, maar de voor zijn artistiek heil zoo
noodige afwisseling van soort wordt automatisch onmogelijk gemaakt. Hij wordt
den weg van het zich-herhalen opgedrongen. Ook weegt 't maatschappelijke: een
stuk dat trekken blijft, geeft hem veel werk, veel geld ook. Een ander, dat niet pakt,
laat hem weer met leege handen staan, zonder eenige evenredigheid met eigen
prestaties.
Men heeft dan ook in Engeland vaste gezelschappen gekregen, het Repertory
Theatre van Birmingham, dat veel te Londen speelt, is een der beste daarvan. Hun
spel staat op een peil, waar alle overdadigheid van aankleeding gemist kan worden.
Zij voerden ‘As you like it’ op, en het stuk dat John Drinkwater van Abraham
Lincoln's leven schreef.
Voor hem, die naar 't theater gaat, is de ‘pit’ een typische instelling. De pit is in
den schouwburg, wat wij parterre noemen; men heeft er dus zeer goede plaatsen, die
echter niet besproken kunnen worden. Om er een zetel te bemachtigen komt men
dus vroeg, vóór de zaaldeuren geopend worden. Maar anderen komen ook vroeg, en
zoo kan men bij vele theaters het eigenaardig schouwspel zien dat in het kille
winterweer tientallen of honderden urenlang in een file staan, wind en sneeuw en
regen ten spijt. Men brengt zelfs vouwstoeltjes mede, en zijn krant, zijn pijp, of een
boek. Onderwijl zorgen nog voor de vroolijkheid allerhande straatartisten:
liedjeszangers met draagbare orgels of guitaar, solisten op de viool of het afgrijselijke
ding dat wij gemakshalve snaartoeter noemen, maar dat wel een meer
geleerd-klinkenden naam ook zal hebben. Het instrument bestaat uit een éénsnarige
viool waarop een scheepsroeperachtige toeter is gemonteerd, die den snaar-toon in
een allerakeligst en doordringend geluid, een waar gehuil, omzet. Orgels zijn er vele,
ook sinaasappelverkoopers, en men kan tevens door goochelaars onderhouden worden,
of door een zestal als negers gegrimeerde kerels met blauw-en-wit gestreepte broeken
en reuze-boorden aan, die grimassen komen maken.
Hoe ongerijmd het moge klinken, deze pit-instelling heeft vele voordeelen voor
den zakenman of kantoormensch. Bij de ontzaggelijke toeloop voor inslaande
vertooningen zijn doorgaans alle andere plaatsen vele dagen te voren al bezet. Heeft
nu de afgejakkerde city-man niet, dank zij de opengebleven pit, de mogelijkheid om
tegen een redelijken prijs een goede plaats te bemachtigen op elken dag die hem
daartoe gelegenheid geeft? In plaats van naar zijn woning in de verre buitenwijk te
sporen en in een keurig toilet terug te reizen, blijft hij in zijn kantoorjasje, eet in een
restaurant en gaat, Engelsch-flegmatisch, in den regen staan wachten bij de pit. Alle
pogingen tot afschaffing van het eigenaardig instituut, op welke gronden en
overwegingen ook, hebben te allen tijde gefaald omdat het publiek zich er zelf tegen
verzette.
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Is het meer bepaald in het West-End dat de pit in zwang is, ook daarbuiten treft men
het aloude gebruik aan, en dan meestal bij opvoeringen, die meer kenschetsend zijn
voor den Engelschen volkssmaak dan vertooningen zooals men die te Parijs of elders
ook wel heeft.
Zoo een avond woont hij bij, die in een kleine zaal in een weinig aanzienlijke
volksbuurt - het verre Hammersmith - ‘The Beggar's Opera’ gaat hooren. Deze oudste
Engelsche opera heeft een succes dat zelfs het wereldstad-genre evenaart, wat pleit
voor den gezonden smaak van vele Londenaren, aan welks bestaan men in het
West-End wel reden had te gaan twijfelen. Het werk is er een, dat wel waard is er
even op in te gaan. In 1727 werd The Beggar's Opera geschreven door John Gay als
een reactie op de toen zeer in trek zijnde Italiaansche opera. De intrigue is uit het
Londensche leven van toen genomen, de muziek niet nieuw: men maakte gebruik
van populaire melodieën en oude volksliederen, die van nieuwe teksten werden
voorzien. Deze renovatie viel zeer in den smaak en wekte navolging, het nieuwe
genre kreeg op grond van zijn muzikaal samenstel den naam van Ballad-opera. De
dialoog wordt er geheel gesproken.
Hier is het dan een bedelaar, die opkomt, in lompen gehuld: de zoogenaamde
maker van het werk, die ons inlicht over wat er al zoo te zien zal komen. Het zijn
dezelfde dingen, die in de beroemde opera's ten tooneelë" worden gevoerd, zegt hij
- de steek op de Italiaansche mode is duidelijk - namelijk de zwaluw, de bloem, en
de bij en zoo. Daarenboven is voor een gevangenis-scène gezorgd, omdat de dames
dat steeds zoo aandoenlijk vinden. Verder is de rolverdeeling bijzonder, want de
partijen der twee prima-donna's zijn zoo volmaakt met elkaar in evenwicht, dat het
eenvoudig onmogelijk is, dat een van beide jaloersch op de andere zou kunnen
worden. Ook hier is de toespeling op de Italiaansche opera duidelijk: er was destijds
een veete tusschen twee Italiaansche sterren, die de beaumonde van het Londen dier
dagen in twee vijandige kampen verdeelde, en die herhaaldelijk tot wilde tooneelen
in de schouwburgen leidde. - Na deze inleiding zet de bedelaar-schrijver zich in een
hoekje om het spel mede aan te zien. En dan wordt een boekje opengedaan over het
leven der 18de eeuwsche jeunesse dorée, hun aanhang van vroolijke maar
onbetrouwbare juffers, die het contact verschaffen met pandhuishouders, helers van
gestolen goederen, onbetrouwbare schouten en gevangenisbewaarders; want al heel
gauw wordt het tooneel van een lustige herberg verplaatst naar de
Newgate-gevangenis. De idyllische bloem en zwaluw blijken dus ook een hoon aan
de zoetsappigheid der Italiaansche intrigue te zijn geweest. De hoofdpersoon is een
vroolijke Frans, Mac Heath geheeten, die onder zijn vele vriendinnen een tweetal
heeft, die hem naar zijn zin wat al te veel houden aan de aan beiden gedane
trouwbeloften. Daar de eene de dochter van den gevangenisbewaarder is, komt
MacHeath al gauw in
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Newgate terecht, waar beide dames den geboeiden booswicht komen bestoken. Ten
slotte weet de meest gewiekste den sleutel te bemachtigen, en op een oolijk wijsje
trippelen beide de gevangenispoort uit.
Nauwelijks vrij in zijn doen en laten, stort de charmeur zich in een nieuw avontuur
met een gemaskerde, en loopt zoodoende spoedig in den val. Ditmaal ontkomt hij
zijn gedwongen verblijf niet zoo gauw, en geld heeft hij ook niet meer om zijn
bewakers om te koopen. Het vonnis wordt geveld, reeds nadert de beul, gevolgd door
een stoet van zijn minnaressen - maar dan komt ijlings een der acteurs op den bedelaar
toegesneld, die nog altijd rustig in zijn hoekje toekijkt. Dat gaat maar zoo niet, zegt
de acteur. Een man die een opera wil schrijven behoort toch te weten dat deze blij
eindigen moet. Omdat dit bij de Italianen ook altijd zoo gaat, laat de bedelaar zich
overhalen, vaardigt fluks een decreet uit, waarbij den snooden MacHeath genade
wordt geschonken, en de opera eindigt met een opgewekte rondedans. Men ziet - de
romantiek van de bloem, de bij, de zwaluw, zij leeft nog altijd voort, zij het dan als
de ‘Bird of Paradise’ of iets dergelijks. Maar de oer-gezonde muziek der oude volks
wijzen heeft haar innerlijke kracht in bijna tweehonderd jaren niet verloren.
De eerste zesendertig opvoeringen brachten indertijd den schrijver, Gay, ongeveer
700 pond sterling in, naar men zegt, terwijl de theaterdirecteur, Rich, die de uitvoering
ondernam toen reeds 4000 pond had verdiend. De woordspeling, dat ‘Gay rich’ en
‘Rich gay’ geworden was, is te typisch Engelsch om haar hier niet te memoreeren.
De Beggar's Opera werd een rage, de damesmode richtte zich naar de costumes der
beide prima-donna's, waaiers en kamerschermen werden met scene's uit de opera
beschilderd. De Italiaansche opera verdween een poos van de planken. En nu? Hoe
het met de financieele resultaten staat, wordt tegenwoordig minder makkelijk
openbaar, maar een rage is de opera nu ook min of meer geworden. Een paar jaren
speelt men het, avond aan avond; poppen worden verkocht, die de hoofdpersonen
voorstellen, en de plaatjes en teekeningetjes van geliefde tooneelen zijn legio. De
suggestieve decors zijn door den onlangs - veel te vroeg - overleden Lovat Fraser
ontworpen.
Evenzeer een rage zijn de Russische balletten geworden. Helaas zijn deze niet
geheel van wereldstad-smetten vrij. Als prestatie zijn zij zonder twijfel buitengewoon,
maar met alle daverende orkesten, schelle kleuren, overdadige bewegelijkheid
behooren zij in den grond der zaak tot een danskunst, die zijn tijd gehad heeft. De
samensmelting met modern decor wil dan ook eigenlijk niet lukken; hoe grillig, hoe
mooi ook een Leon Bakst of een ander tooneel en costuums ontwerpt, dat de dans
ten slotte zelf wel heel geraffineerd in technisch opzicht, maar weinig expressief als
kunstuiting is, wordt er niet mee veranderd. En als men zich dat eenmaal bewust is
geworden, dan zijn al die opeenhoopingen van de luiende rooden,
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schaterende gelen en venijnige blauw-groenen den ganschen avond lang eer
vermoeiend in hun verblinding, want een Russische kermis met volksfeesten en
dansen, een geschiedenis van een Toovenaar, een legende van het oude Rusland met
een Zonnezoon, een hoedenwinkel waarin hedendaagsche typen (tot een Amerikaan
met bakkebaardjes en eerl ruitepak toe) hoeden komen koopen, zijn allemaal even
kleurig en fel geënsceneerd en vertoonen denzelfden eindeloozen wirwar van
gepirouetteer. De vraag dringt zich dan op, of niet met veel minder menschen, minder
gebaren, minder uitbundigheid - iets te verkrijgen is dat meer zegt. Maar het groote
publiek smult eraan, en men koopt gaarne poppen die de geliefde figuren voorstellen.
Evenals in de kijkstukken wordt het verbluffende hier nogal eens in enormen hoofdtooi
gezocht, die grooter afmeting krijgt dan de lengte van den persoon zelf; als het geheele
ballet: topzwaar van versiering.
Avond aan avond draait ook het groote tooneel van het Coliseum, en wanneer
weer een nieuwe sector voor het zaalfront komt, zestien maal per avond, is er een
nieuwe vertooning te zien. Rijp en groen schieten als in een wervel wind voorbij,
het is een variété van de wonderlijkste variëteit. Er zijn de onmisbare komieken, wier
hoeden te klein en broeken te kort zijn, de acrobaten; zangers en zangeressen met
een nieuwe song of met uitstekende muziek, uitstekend voorgedragen, dan weer het
jazz-orkest met fluiten die gieren en huilen als een orkaan, blikken geklik en ratelige
trommels. Even plotseling als dit lawaai eindigt, begint een één-acter, gespeeld door
de allerbeste acteurs die Londen heeft, dan volgt een danseuse in een warreling van
gekleurde lichten die doorelkaar heen gedraaid worden, of de eens zoo beroemde
Loye Fuller laat haar leerlingen een rij dans uitvoeren waar kleur en beweging in
een prachtige harmonie op elkaar zijn afgestemd. Verbluffend is, dat dikwijls een
dier artisten een absoluut meester blijkt in zijn vak, 't zij hij pianist is of degenslikker,
goochelaar of chansonnier, en dat daarna even goedmoedig een onnoozele diseuse
applaus oogst. Hoe meer men overigens op tooneelgebied van Londen leert kennen,
hoe meer men zich verbaast dat zooveel goede acteurs zoo matige stukken moeten
spelen. Het lijkt wel, of in ieder der serieuze tooneelisten iets van de hoogheid van
Forbes Robertson gevaren is.
Maar dat element is toch ook in het publiek levend gebleven. Met hoeveel praal
en klatergoud de groote zalen ook pronken, men trekt met evenveel animo naar het
verre Hammersmith of het noordelijke ‘Every man's Theatre’ in Hampstead, dat een
garage is, die op uiterst simpele wijze met een paar katoenen gordijntjes tot
schouwburgzaal is omgetooverd. Hier speelt men Shaw en andere modernen, en het
is wel verheugend te zien hoe een klein en eensgezind gezelschap zich daar niet
alleen staande weet te houden, maar het beste publiek der hoofdstad trekt.
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JAN POORTENAAR. DANSEUSE (DROGE-NAALD ETS).

JAN POORTENAAR. THEATERSTRAAT BIJ AVOND (TEEKENING).
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J.G. VELDHEER. PORTRET.

W.O.J. NIEUWENKAMP. BRUGGE.

De moderne Nederlandsche houtsnede,
door R.W.P. de Vries jr.
Inleiding (slot).
OPMERKELIJK is het wel, dat in een ander centrum van ons land, zich onder een
groep van jongeren eveneens een liefde voor de grafiek ontplooide.
In een buitenwijk van Haarlem, waar de architect Jan Stuyt, de decorateur Duco
Crop, de etser Graadt van Roggen woonden, daar hadden ook Jaap Veldheer, en
Wijnand Nieuwenkamp zich geïnstalleerd.
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Veldheer had er zelfs een eigen pers, waarop de eerste houtsneeproeven van deze
Haarlemsche bent gedrukt werden.
Het zal omstreeks 1892 geweest zijn dat hij dáár zijn eerste houtsnede maakte: ‘la
ville de Visé’, die hij exposeerde te München, waar het blok werd aangekocht door
het toen juist opgerichte vooruitstrevende tijdschrift ‘Pan’, waarin het in 1896 werd
afgedrukt, met nog eenige reproducties van ander grafisch werk van hem.
Veldheer's sympathie voor het houtsnijden of liever graveeren, want feitelijk stak
hij met den burijn in het kops-palmhout, is waarschijnlijk wel van Engelschen
oorsprong, en de droom van ‘het schoone boek’ beheerschte ook hem. In den tijd,
dat ik hem leerde kennen - om en nabij '95 denk ik - had hij de vroede vaderen van
Edam weten te overtuigen van de wenschelijkheid om aan aanstaande typografen
ook het houtsnijden te leeren. Men voelde aldaar wel wat voor het plan, een oudheiden kunstzinnig wethouder liep er warm voor, een timmerman-schoolbestuurder, die
in zijn jeugd ook in hout gesneden had - boterspaantjes naar hij mededeelde ondersteunde het denkbeeld - en Edam kreeg zijn eersten houtsnij-cursus onder
leiding van J.G. Veldheer.
Hij maakte toen, naast enkele losse prenten, o.a. een vrouwekop, waarin hij de
schaduw en het haar in strakke houtsneelijnentransponeerde; ook adreskaartjes,
ex-libris - klein drukwerk, zouden wij het kunnen noemen; maar droomde wel van
eens een heel boek in hout te snijden: titel, illustraties, vignetten enz. enz. De tijd
was er echter nog niet rijp voor, eerst later zou hij hier toe komen met zijn
‘Noord-Hollandsche dorpen’, met zijn boekje over Bergen.
Zijn talent is echter meer illustratief dan decoratief en deze illustratieve kant moest
nu beheerscht worden door de voorwaarden die de houtgravure-
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techniek stelde. Zijn schetsen werden dan ook ten deele omgewerkt tot vaste lijnen
en effen vlakken, maar voor het overige vond hij al werkende aanleiding genoeg,
zijn opzet verder te detailleeren en kwam het zuivere houtsnedekarakter meer naar
voren.

J.G. VELDHEER. VISÉ.

Die eerste houtsnede van ‘Visé’, ze was nog wat zwaar van lijn, bijv. in de lucht,
en in de straatsteenen een beetje gemaniereerd, wat aan een kriticus destijds het
woord van ‘Jan-hagel-houtsnede’ ontlokte, maar allengs werd zijn techniek soepeler,
zijn lijn gevoeliger, zijn graduatie in tint, fijner.
Hij begon minder de lijn te laten staan, dan wel, als Bewick - de eerste
h o u t g r a v e u r trouwens - de witte lijn in den zwarten fond te snijden. Zijn eerste
meer complete werk, waarvoor hij niet alleen alle platen, maar ook den titel en
beginletters in hout sneed, was de uitgave der Noord-Hollandsche dorpen.
Met zijn vriend Nieuwenkamp had hij daarvóór reeds een plaatwerk over
oud-Hollandsche steden gemaakt, waarvan de platen echter zinco's naar
penteekeningen waren, maar die toch in opvatting van wit en zwart, in bouwen lijn,
een voorproefje gaven van wat zijn houtsneden zouden worden. Bij zijn groote platen
van de Noord-Hollandsche dorpen wist hij echter
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volkomen partij te trekken van de mogelijkheden die een houtsnede biedt, zonder
het karakter ervan te schaden.

J.G. VELDHEER. MARKEN.

Nog vaster, zuiverder en gevoeliger echter toont hij zich in een latere uitgave:
‘Neurenberg’ waarbij hij vooral in de platen met groote tegenstellingen door
weg-snijden in het zwart en laten staan in het wit, verrassende effecten weet te
verkrijgen. De min of meer decoratieve opvatting van vroeger maakte daarin plaats
voor een fijn toonverschil, zooals Auguste Lepère dit zoo volmaakt weet te geven.
Omdat ik mij hier bepaal tot een ‘inleiding’ op de historie der Nederlandsche
houtsnede moeten Veldheer's latere houtsneden buiten beschouwing blij ven,zoo als
zij ook vallen buiten het kader van zijn vroe- ger werk. Als ik noem ‘Visé’, zijn
‘Noord-Hollandsche Dorpen’, een losse houtsnede als ‘Marken’ bijv., daarna
‘Neurenberg’, dan zit daar een stijgende lijn in, die wijst op een telkens meer prof it
eeren van de mogelijkheden die de houtsnede biedt, maar toch steeds blijvende binnen
de grenzen, door haar eigenaardig karakter bepaald.
Zijn latere houtsneden, zijn ‘prediker’ en zijn ‘visschen’ getuigen echter van een
andere opvatting, van gewijzigde inzichten, waardoor wij ze minder als een aansluiting
op zijn vroeger werk kunnen beschouwen en zij als zoodanig dan ook beter buiten
deze inleiding moeten blijven.
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J.G. VELDHEER. NEURENBERG.
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W.O.J. NIEUWENKAMP. ENKHUIZEN.

De samenwerking van Veldheer met Nieuwenkamp bracht zeer zeker ook den
laatste aan het houtsnijden; maar diens aanleg was van den beginne af en bleef ook
in zijn latere en laatste werk meer decoratief.
Veldheer was aanvankelijk meer schilder, Nieuwenkamp teekenaar, en dat is in
beider werk, hoewel dit ongetwijfeld op elkaar geïnfluenceerd heeft, zeer goed
merkbaar.
Talrijk zijn de kleine en grootere houtsneden van stadsgezicht en landschap die
Nieuwenkamp, naar studies op zijn vele reizen, maakte. Meest is het de architectuur
der oude stadjes en dorpen in ons land, in Frankrijk, in Spanje die hij in beeld bracht
en later zouden zijn tochten naar Indië, naar Bali, hem nieuw materiaal leveren voor
menig uitstekend blok.
Nieuwenkamp heeft van jongs af een liefde gehad voor het handwerk. Hij hield
ervan, de ervaren werkman, zijn gereedschap te zien hanteeren,
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en na te gaan, hoe de vakman dan, al werkende, zijn versieringen maakte. Hij had
een groote belangstelling voor wat wij thans ‘volkskunst’ plegen te noemen, d.w.z.
die kunst, waarbij misschien niet aan ‘kunst’ (met een groote K.) gedacht werd, maar
die ontstond door het pleizier dat de maker erin had, om datgene waaraan hij bezig
was zoo mooi mogelijk te voltooien.
De houtsneden uit die oude ‘Volksboekjes’ als: de Historie van Valentijn en Oerson
e.a. hadden voor hem wel aantrekkingskracht; er zat, bij een zekere naïviteit, een
zuiver ambachtelijke kant aan, die hem lief was.
Ook z i j n liefde ging dus naar het boek uit, maar hij zag het anders dan Morris
en anders dan Veldheer, wien de invloed der Engelschen niet vreemd was gebleven.
Nieuwenkamp voelde meer voor het oude handwerk der xylografen, voor de ietwat
primitieve oude Hollandsche en Vlaamsche drukken uit de 16e eeuw, en als hij bijv.
een omslagje maakt voor een catalogus van zijn eigen werk, dan zal men daarin meer
een herleving van het oude boek, dan moderne boekversiering herkennen.
Hij laat zich daarin leiden door het zuiver technische handwerk en de snede van
burijn of guts m a k e n zijn ornament.
Dat Nieuwenkamp meer teekenaar dan schilder is, komt hem bij zijn grafisch werk
- inzonderheid bij zijn houtsneden - bij uitstek ten goede, want daardoor zal hij aan
de lijn, de contour, een grootere waarde toekennen dan aan den tint. Nog een andere
eigenschap heeft hij in deze, in zijn voordeel en wel: dat hij zelden direct naar de
natuur werkt. Zijn schetsen laat hij om zoo te zeggen eerst ‘bezinken’ tot de
bijkomstigheden van het geziene voor hem verloren zijn gegaan, en de hoofdzaken
in zijn geheugen overbleven. Dàn eerst kan hij uit zijn geheugen, met zijn teekeningen
tot steun, een houtsnede gaan maken, waarin het essentieele wordt vastgelegd. Na
zijn eerste blokjes krijgt zijn techniek meer vastheid, weet hij in het zwart en wit
meer nuanceering te verkrijgen, zooals zijn houtsnede uit Brugge o.a. doet zien.
Later, waarschijnlijk door de sterke tegenstellingen van zon en schaduw in Indië,
worden zijn houtsneden krachtiger, worden ze forscher. Toch blijven zij zuivere
houtsneden, zwart tegen wit; zonder een pogen iets anders te zijn. Een enkele maal,
o.a. in dit Maandschrift, bij een artikel over zijn Engelsch-Indische reis - verhoogt
hij het effect door een tweede blok te snijden, en dan beiden in verschillend bruin-geel
over elkaar te laten drukken. Het is de eerste proeve der kleuren-houtsnede, de
clair-obscuur, waarmede Goltzius in enkele figuursneden zoo'n sterk effect wist te
verkrijgen.
Het laatste tiental jaren der vorige eeuw, wij zeiden het reeds, was de tijd van
beroering onder de jongere kunstenaars; het was zooals wij zagen
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de periode van opkomst der decoratieve kunst en velen die aanvankelijk als schilder
debuteerden, voelden zich tot de versierende kunsten aangetrokken.
Zoo ook Theo Molkenboer, die als vlot en vaardig schilder-teekenaar menig portret
had gemaakt - wij herinneren slechts aan dat van zijn moeder voor de linnenkast, dat
even reminiscensen bevat van Whistler's bekende portret zijner moeder - maar zich
toen, zeer waarschijnlijk onder invloed van Dijsselhof, op de decoratieve kunst ging
toeleggen. Meubelen en ingelegde spiegellij sten, tegels en vazen ontwierp hij in
dien tijd; en waar ook het aanplakbiljet een plaats in de moderne versieringskunst
ging innemen, daar was Theo Molkenboer een der eersten die in groote forsche lijnen,
in breede zwarte vlakken en met kloeke letter, aanplakbiljetten sneed.
Een der beste zal zeker wel blijven dat voor den binder E.P. van Bommel, terwijl
ook een biljet voor de, toenmaals onder zijn leiding staande, ‘Hendrik de
Keyser-school’ door opvatting en uitvoering nu nog als een uitstekend voorbeeld
van affiche-kunst mag gelden.
Veel, ontzaglijk veel, heeft Theo Molkenboer gemaakt, hij was iemand van een
ongewone begaafdheid, die rusteloos als hij was, iedere techniek aanpakte en er iets
in bereikte. Hij had kunnen uitmunten, indien hij zich tot een enkel onderdeel der
versierende kunsten had beperkt, want wat hij aanvatte droeg de onmiskenbare sporen
van zijn genialiteit, maar door zijn overweldigende productie is veel zijn werk van
zeer ongelijke waarde en belangrijkheid. Zijn houtsneden, voornamelijk
aanplakbiljetten, in een groote plank draadhout met den guts gestoken, behooren
mede tot zijn beste werk, ook, omdat hij zich hier, door de eenvoudigheid van het
materiaal, tot groote lijnen en vlakken moest beperken.
Een ander kunstenaar wiens aanleg van den beginne af reeds meer decoratief was,
is S.J. de Mesquita. Mesquita experimenteerde graag - zoo teekende hij o.a. met een
houtje in zwaar papier, waarna hij de oppervlakte met zwart krijt bestreek, zóó dat
de groeven wit bleven. Het effect was wel verrassend en wij mogen het beschouwen
als de oorsprong voor zijn eerste houtsneden: witte lijnen in een zwarten fond, en
geen wonder dan ook dat Lion Cachet die deze teekeningen met nog andere
zinkafdruksels bij Mendes da Costa zag, Mesquita na deze vóórstudies aanraadde
mes en guts ter hand te nemen en wat hij met het houtje in 't papier had aangegeven,
nu met het mes in de plank te probeeren. Wel kwamen er nu als van zelf meer geheel
witte partijen in, waarbij zooals in zijn eerste zelfportret, een enkele omtreklijn de
teekening dan voltooide.
Dat hij met een enkele contour en een effen vlak veel wist te bereiken, herinneren
zich misschien enkele lezers nog wel, door het portret dat
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hij van zijn zwager, den beeldhouwer Mendes da Costa sneed, dat wij vroeger in dit
maandschrift afbeeldden, maar ook het portret van een leerling van hem, een zeer
fijn damesprofiel, bewijzen het opnieuw.
Aan zijn geheele werk, ook aan het latere, kan men weder zien dat het al snijdende
ontstond en dat hij ook direct in zijn sujetten het wit en zwart z i e t . Hij tracht minder
dan een der anderen naar halftonen, naar speling van licht en schaduw, hij ziet zijn
figuur, zijn beesten, vooral in de latere jaren, als ornamentale composities, waarin
de veeren en pluimage hem een aanleiding geven tot lichtere partijen in de donkere
gedeelten.
Mesquita's werk bepaalde zich meest tot de losse houtsnede en niet tot die welke
verband houdt met het boek, en indien hij ornamentaties maakte, waren deze
doorgaans bestemd voor het bedrukken van weefsels.
Door een betrekkelijk klein motief om en om te plaatsen, door herhaling en
tegenstelling, wist hij op deze wijze in zijn bedrukte lapjes een pleizierige afwisseling
te krijgen, en doordat hij ze zelf met de hand drukte hadden ze hier en daar ook een
klein verschil van kleur, een tinteling, die in een machinaal gedrukt stofje nooit
bereikt zou kunnen worden.
Ik zou uit dien eersten tijd van de moderne houtsnijkunst in ons land nog vele
andere kunstenaars kunnen noemen, die, aangetrokken door het werk der pioniers,
zich ook perenplankjes en beuken- of palmhoutschijfjes aanschaften om, als
verpoozing van ander werk, eens een houtsnede te maken. Wij mogen hen echter
niet tot de houtsnijders rekenen, evenmin als Josef Israëls, die eenige etsen maakte,
onder de nederlandsche etsers gerangschikt wordt. Een uitzondering zou ik echter
in deze willen maken voor Rueter, omdat juist hij, die misschien meer schilder dan
versierend kunstenaar is, zich toch direct tot de decoratieve graphiek voelde
aangetrokken. Hij combineerde in zijn werk de wiskunstige zekerheid waarmede de
Bazel zijn ontwerpen samenstelde - door wien hij ook het gebruik van een
systematische indeeling leerde kennen - met den primitieven zwier die nog merkbaar
is in vele voortbrengselen van volkskunst.
Zijn vignetten uit de ‘Noorsche brieven’, zijn adreskaartjes, zijn ex-libris, zij
dragen alle een vast en welbewust decoratief karakter, dat ten deele door een
regelmatigen opbouw, ten deele door de techniek bepaald wordt. Modern zou men
zijn werk niet kunnen noemen, het is als het Hindelooper schilderwerk of als de
Marker borduursels, die over honderd jaar voor de kunsthistorici de grootste puzzles
zullen opleveren, wanneer ze gedateerd moeten worden.
Hoewel zijn decoratief werk nog meer op lithografisch terrein ligt, dan op dat der
houtsnede, mocht- hij m.i. in deze inleiding, ter wille van zijn boekversieringen, niet
ontbreken, omdat zij in dit eerste tijdperk der nederlandsche houtsnede wel thuis
behooren.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

XLI

S.J. DE MESQUITA. VOOR DEN SPIEGEL.

S.J. DE MESQUITA. PORTRET.
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S. JESSURUN DE MESQUITA. ZEBRA.
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TH. MOLKENBOER. AANPLAKBILLET.

TH. MOLKENBOER. AANPLAKBILLET.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

GEORG RUETER.
BRILL.

BOEKVERSIERING. UIT ‘NOORSCHE BRIEVEN’. UITG. BOEKH. EN DRUKKERIJ V/H E.J.
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Na deze voorgangers zijn er velen gekomen, die, hetzij op meer persoonlijke, hetzij
op moderner wijze, of voortbouwende op wat anderen reeds tot stand brachten, de
houtsnijkunst gingen beoefenen.
Wij zouden tal van namen kunnen noemen van schilders en decorateurs, van
kunstnij veren en grafische kunstenaars, en zeer zeker zullen wij ook later hun werk
recht doen wedervaren; maar in deze ‘inleiding’ meenden wij ons te moeten beperken
tot een overzicht van het werk van hen die aan een herleving der Nederlandsche
houtsnijkunst den stoot hebben gegeven.

G. RUETER. HOUTSNEDE UIT ‘NOORSCHE BRIEVEN’.
(UITG. FIRMA BRILL, LEIDEN).
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Sledevaart
door Willem de Mérode.
Dit is het laatst geluk geweest,
Dat u en mij op aard verbindt:
Een sledevaart door sneeuw en wind,
En dit geluk gedenk ik 't meest.
Er was geen leven en geen tijd.
Onder een hemel van ivoor
Gleden wij, stil, de stilte door
Der smettelooze oneindigheid.
Peilde onze diepe veiligheid
Aan 't tuig 't gelui der zuivre klok?
Opeens doorvoer 't mij met een schok:
Dit is des Heeren heiligheid.
Want, roerloos, boven en beneê,
Stond 't ijle licht dat schrikt noch blindt.
En 'k werd zoo rustig, of 'k weer, kind,
Op moeders schoot den slaap in gleê.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

183
Wij spraken weinig en verstrooid,
Geluid drong tot geluk niet door.
De wereld ging voor mij teloor,
Maar uw gelaat vergeet ik nooit.
't Was of Gods niet te naken gloed,
Die helder oplaait in uw ziel,
Door blinkend prisma tot mij viel
Met al de warmte van uw bloed.
Even voor dit juweelen licht
Heeft duizels donker mij bedekt.
Toen heeft uw lach mij opgewekt
En zag 'k uw glanzend aardsch gezicht.
Uw handen hielden strak den toom
En temperden den gullen draf.
De fijne sneeuw woei op en af.
De droom vergleed in andre droom.
Dit is het laatst geluk geweest
Dat u en mij op aard verbindt:
Een sledevaart door sneeuw en wind.
En dit geluk gedenk ik 't meest.
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Moeders ziekte,
door Lode Zielens.
HET was half vier van den Zaterdag geworden - nog een half uurken en dan had de
school voor dees week uitgedaan. Reeds wenkte de gulden Zondag - en omdat al de
jongetjes toch zoo wijs waren geweest en naarstig hun best hadden gedaan in noeste
vlijt, de geheele week door, ging Meester nu vertellen van de haast niet te gelooven,
maar toch zoo heerlijke avonturen overkomen aan Sterke Jan, bijgenaamd Zonder
Vrees.
Met warme, simpele, maar innig gekozen woorden zat Meester te vertellen - voor
voorlezen waren ze nog te klein, de jongens - daar voor de klas gezeten op de bank
van Luske van Mander, als midden zijn leerlingen, nu hij daar niet meer voor dat
akelig zwarte bord te leeraren stond. Met wonderbaar stille aandacht luisterden de
bengels, anders zoo woelig in hun openbloeiend bestaan. Hun oogen waren danig
klaar belicht, over hun frissche glanzende gezichten schoof de verwachting en in hun
harten scheen de zon. Waren zij allemaal geen sterke mannen? Soms - na ingehouden
asem, hoe 't afloopen ging! - schokten de reine klanken van hun blij en jongenslach
door de klas; maar zij vielen seffens verstervend neer, die klanken, opdat Meester
maar gauw zou kunnen voortgaan met dat prettig vertelsel. De tijd was al zoo kort....
Ja, de tijd was jammerlijk kort. Dat Zaterdag-half uur ken was het eenige van den
langen schooltijd dat zij met beide handen zouden willen vastgrijpen en tegenhouden,
opdat het maar niet voortschrijden zou, opdat het maar lang in de klas zou blijven
hangen, dat vertelsel-halfuurken.
Als een schoone onwezenlijkheid groeide het winter-avondduister buiten aan.
Verschemerend werd de klas in halven-donkeren gestopt en in deze omhullende stolp
klonk Meesters stem nog eens zoo vertrouwelijk.
Soezend, alsof hij er niet bij hoorde, op de laatste bank, heelegaar tegen den witten
muur, waarop 't duister in grijze verf schemerde, afgezonderd, als buiten die sluitende
eenheid gesloten, zat daar Edwardje Sils nevens zijn kameraadje Jan Mathijsen, die
met gespitste ooren toeluisterde.
Edwardje Sils....
Eenzaam, van de makkers verlaten in zijn groot verdriet zat hij daar, dat Edwardje
Sils, anders mee een haantje-vooruit, het scheepje van zijn gepeinzen ruimvol met
eigen gedachten, niet luisterend naar dat overschoone vertelsel, dat hij nu toch zoo
naar vond. En zelfs het leutige lachen van de anderen deed hem afschrikken.
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En hij zat daar zoo maar, dat onhebbelijke jongetje, zijn verdriet weg te slikken, zijn
weemoed af te duwen, toch willend toehooren, en te vechten tegen dat waar hij nu
al twee dagen tegen te worstelen had.
Moeder - waar hij toch zooveel van hield - zijn lieve moeder was ziek. Zoo ineens
ziek geworden na een week van sukkelen. En hij wist zelve niet wie het hem in 't oor
geblazen had, hij kon het ook gedroomd hebben - allangerhand was in dat kleine
hoofdje komen wonen 't besef dat zijn moeder erg, heel erg ziek was.... sterven kon.
Het zou dan met haar zoo gaan, zooals het met zijn zus Klaart]e gegaan was: op
een morgen zou ze niet meer ontwaken uit haar slaap, dan zou ze in een kist van
goud gestopt worden, vreemde zwarte mannen zouden ze komen halen en.... hij zou
ze niet meer zien.... Nooit meer....
Al drie dagen was moeder nu zoo zwaar ziek. Tante Lowies was ze komen
verplegen, een week al, deed nu het huishouden. En vandaag was vader niet naar de
fabriek.
Hij had het wel op, dat het al erger en erger werd met moeder, hij hoorde, als hij
's avonds bij de lamp leerde lezen, hij hoorde dan wel hoe moeder daar zoetekens te
kreunen lag in de andere kamer.... Hij zag het wel dat de dokter nu al tweemaal per
dag moeder bezocht.
En ook - 't was alles zoo geheimzinnig, thuis; hielden ze soms iets voor hem
verdoken?
En - moeder kon sterven.
Hij wist het wel.
Eens had hij het vader gevraagd. Met halve, onduidelijke woorden, met harden,
te harden lach had vader geantwoord. Edwardje vroeg het tante Lowies, die het ook
zoo druk had. Fijntjes had die de oogen geloken, de schouders opgehaald, het hoofd
geschud....
Maar geen antwoord was zijn ongerust zieltje komen sussen.
Dus - het kon.
Het kon dus, dat als hij op een morgen wakker werd, als hij op een middag, op
een namiddag van school kwam, moeder hem verlaten had.... hij alleen op de wereld
stond? Moeder zou hem dan niet meer helpen bij die moeilijke, lastige rekensommen,
hem niet meer vertellen van Robinson Crusoe. En moeder kón vertellen....
Ze zou hem dan 's morgens niet meer komen wakker zoenen, hem 's avonds niet
meer slapen doen. Wie zou nu zijn mooie kostuums kiezen? Kwam Sint Niklaas
nog? Ach ja, de mannen, hier op school, lachten er wel erg mee, dien Sint Niklaas,
maar hij wist beslist dat de wonderlijke heilige wel bestond. Moeder had het hem
gezegd....
En, 't ergste van al, wie zou hem nu 's Zaterdags wasschen, met die wonderbaar
zachte handen van moeder? Laatst deed tante Lowies het.. Wat was die ruw en grof!
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O, die tante Lowies.... Naar mensch. Toch, danig vriendelijk en gewillig. Maar juist
daarom.... Is zij moeder? Kan zij rekenen, vertellen? Is zij zoo lief, zoo vriendelijk?
Hoe wil ze dan doen als moeder?..
En och, hij liep zoo hulpeloos, eenzaam rond in al die drukte, die thuis opgeschoten
was. Hij moest alleen zijn sommen berekenen, alleen gaan slapen.
En.... hij alleen moest stil zijn. Hij alleen. Bewoog hij zich wat te vrij in de keuken,
dan suste dadelijk tante. Verschoof hij een stoel, tante verhief de stem. Tante maakte
echter zelve zoo danig veel gerucht met haar gedurig wasschen en plassen, haar
schuren en schrobben, al die vaardige bezigheid om het huis maar proper te houden,
om toch maar onmisbaar te schijnen. Alsof zij moeder was.
Ook vader zei hem gedurig: ‘Stil zijn, jongen, 't is voor moeder....’ maar maakte
toch ook zoo danig veel gerucht door dat rusteloos overendweer trappen, als
verwachtte hij groote dingen.
En toch moest hij stil zijn, want hij was al een groote jongen van zeven jaar en die
m o e s t stil zijn voor zijn moeder.
't Was nu al een week dat moeder hem vergeten scheen en drie dagen dat zij in
die groote, donkere kamer lag, als alleenig en van iedereen verlaten, 't Was nu al een
week dat hij geen omgang met haar meer had en als verloren, als in een andere wereld,
hulpeloos ronddoolde.
Enkel, als hij naar school ging en er van kwam liet tante Lowies hem bij haar, in
die angstig-donkere kamer.... om enkel een goedendagje te zeggen Want zij zelve,
tante, ging dan op een stoel naast Moeders bed zitten, hinderlijk. Moeder vroeg dan
met matte stem, hoe het hem ging, of hij zijn best deed, heel gewoon. Niet als anders,
dat was allemaal tante Lowies haar schuld....
En als moeder nu stierf.... Toch, in het verdriet, in die kille eenzaamheid zou hij
sterk staan, omdat hij geen moeder meer had, als al de kameraden...
Op school had hij het tegen hen gezegd dat zijn moeder erg ziek was, heel erg....
dat vader al een rouwkostuum had laten maken. Want dat zou hij moeten dragen dan.
Aandachtig hadden de vrienden geluisterd, geknikt, ze begrepen wel wat 't was als
moeder ziek viel. Van den middag had een enkele makker hem gevraagd of moeder
nog niet beter was.
En als vanzelf was hij nu ingetogen geworden. Zoo ernstig.... deed niet meer mee
aan de zotte luidruchtigheid van de anderen.... zijn moeder was immers zwaar ziek?
Ook, als hij voorbij de menschen ging, zeien die dan niet hem naziende: ‘Kijk, daar
gaat dat jongetje van wien demoeder plots zoo ernstig ziek gevallen is en misschien
op sterven ligt’?
Van avond moest hij nu met tante Lowies schoenen gaan koopen. Met tante....
niet met moeder.
Daar zat Edwardje nu allemaal aan te peinzen, dat woelde en warrelde
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allemaal in zijn zwaar hoofd, dat kropte in zijn gemoed en daardoor kon hij, ofschoon
hij wel wou, niet luisteren naar Meester die, dees laatste half uurken, te vertellen zat
van Sterke Jan, bijgenaamd Zonder Vrees, en 't duister daar buiten wonderlijk zwol.
Om vier uur liep hij haastig weg, niet omziend naar de mannen, die hem iets achterna
riepen.
Zoo plots, wijl hij in den rang stond en de jongens rond hem eerbiedig zwegen,
kwam het in hem aangewiekt: het voorvoelen van iets sombers, een zwarte mantel
die om hem geslagen werd....
En als een dwaze jongen was hij weggehold, straat in, straat uit, naar Moeder toe.
Naar asem hijgend kwam hij voor de blank verlakte huisdeur.
Te luid ringelde de bel, veel te luid voor moeder, angstigde het in hem. En hij
hoorde tante Lowies de gang insloffen.
Wat was het dat hem doortrilde?
Behoedzaam schoof de deur open. Tante Lowies toonde haar oud, verrimpeld
gelaat. Edwardje kon het haar niet vragen, wat hij wel vragen wou. Ze zou gaan
opspelen, om 't luide bellen....
- Dag, manneke, lachte ze danig vriendelijk. Is de school nu al uit?
Had ze niet gehoord hoe dwaas hij belde?
- De koffie is juist opgeschonken, taterde ze.
Voorzichtig deed zij de deur met doffen plof dicht. Om moeder. ‘Sst’, deed ze in
de hooge, breede gang en wendde zich om, ‘moeder slaapt.’
Moeder slaapt.
Dus - niet!
't Was een bronnetje van blijheid, dat te klateren begon! 't Was de zon die zich
even toonde.
En hij lachte flauwkens, Edwardje Sils. 't Was een rimpeltje op een watervlak.
Daar was hij in de kamer waar Moeder lag.
- Zeg ze maar eens efkens goedendag, fluisterde tante Lowies en ging weg. Ging
weg!
En daar was hij nu alleen met moeder. Heel alleen met haar in die donkere kamer,
waar kasten en meubels verdoezeld stonden, vergroot in hun somberte. Even blankte
het linnen van het bed, als een glimlach.
Met het haar in twee erg lange, hangende vlechten weggekapt - wat had moeder
toch een breed voorhoofd, als van marmer nu - het gelaat bleek en vermagerd, strenger
geworden, lag moeder daar te bed. Uit den half geloken mond - op de lippen plekten
roode korstkens - luwde zachtkens de asem, en uit de beenderige en toch zachte hand,
die boven
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de roode deken lag, leek alle bloed geweken. Edwardje zag hoe op moeders voorhoofd
druppels zweet droppelden. Moeder had haar oogen toe, sliep. En hij dierf ze niet
wekken. Tante Lowies mocht het eens hooren....
Toch, hoe gaarne hoorde hij den klank van haar innige stem eens rinkelen in zijn
oor, hoe gaarne zou hij weer eens den blik van die blauwe oogen voelen rusten op
hem; den streelenden druk van haar hand was hij nu ook al ontwend.
O, als hij nu dierf, als hij nu dierf, even maar, zijn hand laten aaien over moeders
wang; als hij nu dierf, reizekens maar, een zoentje leggen op moeders wang..
Ze zou wel blijven leven. Hè ja. Ze zou nog wel vertellen, de sommen berekenen,
ze zou weer terug zijn éenig, schattig moederken worden.
Als hij nu dierf een enkel klankje te zeggen van zijn angst en zijn hoop..
En nadat hij al een paar keeren had omgeblikt, een stapken gewaagd had.... neen,
hij dierf toch niet.... daar beurde hij behoedzaam de klink van de deur....
Moeder bewoog. Drukte de handen in kramp tegen de borst en trok haar gezicht
in o, zoo'n pijnlijke lijnen.
- Edwardje.... Hoe hijgde ze.
Moeder riep. Wat tintelde daar nu in zijn oor, hoe dreunde de klop van zijn hart.
- Moeder, zei hij een beetje onthutst en zoo blij toch om haar roepen.
- Is de school gedaan? trachtte ze te lachen. Wat waren haar oogen dik en hoe
schor klonk de stem.
- Ja, moeke.
- Heeft me ventje braaf geweest?
Hij knikte. Er was dat geducht komen suizen in zijn hoofd, dat zwart gedacht. En
daar moest hij nu de oogen voor toedoen.
- Me ventje, zei moeder, en zag hem vol genegenheid aan. Die lange, lange blikken
van moeder. Zeien ze niet dat het weer goed ging worden? Dat ze dra weer goede
kameraadjes gingen zijn? Als vroeger. Als vroeger, toen tante Lowies er niet was?
Was die blik geen zoen?
En zonder dat hij het wist deed hij een stapken dichter, Edwardje, en vingerde met
zijn fijne hand over moeders koortsig gelaat. De ontroering kropte in zijn keel. En
daar, daar dierf hij nu een zoet zoentje, haast een asemtochtje, op haar wangen
drukken.
- Moeder, vroeg hij toen zacht, moeder.... hij kon haast niet spreken, de angst ook
die krevelde in zijn keel.... moeder.... zijt ge erg.... zult ge gauw genezen zijn?
- Ja, me manneke, ja zeker.... Maar Edwardje zag wel hoe moeder nu het hoofd
wendde. O, die zonderlinge, nog niet geziene glimlach van moeder. Was het wel een
fijn lachje?
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- Ik.... mis u.... zoo, bekende hij. Tante Lowies is niet.... gij zijt zoo anders, moeke.
- Jongeske, zei moeder berispend. Tante Lowies ziet u heel geerne ....heel geerne,
verstaat ge. 't Is een braaf mensch.
- Zij doet me niet slapen, ze kan me niet helpen bij mijn sommen. En ze vertelt
nooit.... nooit....
- 't Is al schoon dat zij naar hier is gekomen ventje, anders...... Edwardje keek naar
den vloer, zijn handen kneukerden in elkaar. Hij is zoo verlegen....
- Manneke, toe, fluistert moeder.... wijs zijn. Tante Lowies is een heel braaf mensch.
't Is al goed dat ze komt eten voor U maken. Wardje.... Wardje.
De naam, dien zij alleen zóó zegt....
- Ze vertelt niets, moeder.
- 't Mensch kent geen vertelsels.... Zeg.... Wardje, als ik genezen ben hè.... maar
als ge nu stout gaat zijn zal ik niet gauw genezen en dan .... zult ge stout zijn?....
Wezenloos knikte hij.... Moeder ging niet voort met beloven....
- Ahwel, als ik genezen ben.... wel.... dan zal ik u eens iets schoons vertellen....
iets schoons. En moeder deed als een kindje: ze legde heur hand op haar wang en
drukte op elk woord. Maar ge moet braaf zijn ....vermaande ze nog.
- O ja....
En kijk, zijn oogen glinsterden alweer.
- 't Is van een prinses, moet ge weten.... 'k zeg het niet.... neen! 'k Zeg het u niet....
- Toe, wél.... moeder....
- Die kon tooveren en die....
O, daar kreunt moeder, zij komt half recht, dat smart-gelaat nu.... kijk, daar lacht
zij alweer.... 't Is over. Arme moe, toch zoo ziek.
- 't Is al over, manneke.... ahwel van een prinses.... als ik genezen ben.... nu niet.
- Wanneer zult ge genezen zijn?
- Toekomende week.... Ga nu eten, de doktoor gaat komen.... dag vriendje.
Kijk, hoe moeder hem nu aanziet, 't Is of zij hem iets zeggen wil.
- Dag moeke.... tot straks.
- Zeg, Wardje, als ge nu straks met tante Lowies om schoenen gaat.... dan moet
ge braaf zijn, hoorde 't, anders vertel ik niet.
- Ja, zuchtte hij, en zijn hoofd viel op zijn borst. Met tante Lowies om schoenen,
niet met moe....
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En weer is het of moeder hem nog iets zeggen wil. Hij blijft dan ook aan de deur
druilend staan....
Maar tante Lowies komt hem halen.
Deze wintersche avond is zoet als een rijpe vrucht.
Uit de zwarte en hooge hemelhuif veert mist omlaag en zweeft in lange, grijs-witte
slierselen door de straten. De vele lichten van de winkels drijven er hun klaarte in
en enkele gaslantaarns strepen er gele spiesenbundels door.
De kasseien liggen klammig te glimmen met al de lichtlekken van verre
weerschijnen erop.
En op en tegen de vervagende huizengevels botsen de straatgeruchten, het stappen
van menschenvoeten, de klank van stemmen, het tokkelen van electrische piano's,
het snelratelen van karren, en het hoefijzer-klinkklanken van peerden in vollen draf,
het scherrend gebel van schellen in schokkenden tramrijtuig-rit en het braken van
een auto-klakson, - al die geluiden, zij springen op, vallen verloren weg in den
drenselenden mist, maar buitelen ergens weer in de straatvolte op. En nu alomme de avond zijn lied over de stad zingt, treedt daar tante Lowies door
de straten. Aan haar hand heeft zij Edwardje. Als een boer op het veld, zoo zwaar
van tred, schrijdt ze daar en met zijn korte, veel te korte beentjes trippeltrapt Edwardje
daar nevens.
Hij gaat schoenen koopen. Met tante Lowies. Grimmig en norsch stapt hij daar.
Kwaad, omdat hij nu met tante gaat waar Moeder hem anders brengt. Toch - het
jongetje van de vrouw, die zoo ernstig ziek is.... Edwardje vermondt geen woord.
Hoe zou hij. Heel fijntjes vroeg hij daar straks aan vader: of hij niet wachten zou tot
moeder genezen was om met haar schoenen te gaan koopen?
Neen, hij kon niet wachten, zei vader. Hij moest maar gaan. Moeder kon nog zoo
lang ziek zijn.
En na het avondeten waren zij dan maar gegaan. Hij en tante Lowies.
Geen woord zeggen nu. Koppig zijn daarom. Hij kan immers nog goed wachten
tot moeder heelegaar genezen is? Heeft hij zijn schoenen van Zondags niet? Maar
vader wou.... En in den winkel zal tante nu de schoennestels ontbinden, passen, zeer
vriendelijk zijn tegen de menschen. En thuis.... moeder. Ziek....
- Zeg, klinkt daar tante Lowies' stem op.
Niet hooren. Wat denkt ze wel.
- Edwardje, dringt ze aan.
Alsof hij moeilijke sommen bepeinst, loopt hij daar en tuurt aandachtig den mist
in.
- Edwardje, manneke, lokt tante.
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- Wat? is meneer gestoord.
- Zeg, manneke, wat.... wat.... zoudt ge zeggen als.... morgen of overmorgen.... als
ge dan.... een zusterken of een broerken zult hebben?
- Wa blieft?
Ontsteld blijft hij daar staan. Niet vattend.
En woord voor woord herhaalt tante Lowies.
- Wat zegt ge, tante.... als....als Klaartje? 't Is of de mist zoo dik als een muur
geworden is, hij ziet haast niets meer, zóo is hij ontsteld.
Als Klaartje.... En hij denkt daarbij aan dat lieve zusje, dat nu al twee jaar in 't
kerkeputteke ligt - zij was amper vijf als zij hem verliet - en heugt zich 't rouwende
verdriet van moeder over haar aangebeden kind.
Even blijft Edwardje staan. Tante meent het niet. Een broerken of een zusterken!
Waar haalt ge het zoo maar. Tante lacht, lacht fijntjes.
- Echtig, Edwardje, echtig. En ze knikt hem toe. Maar neen, hij kan het niet
gelooven. Als moeder het nu nog zei....
- Wat zoudt ge het liefst hebben, zeg? Een broer of een zus?
En hij draalt nog, dat Edwardje. Tante sart en plaagt hem, dat naar mensch. Maar
kijk, daar knikt ze weer, zoo bevestigend. Als.... als.... dat nu toch eens kon? Als
tante nu toch eens de waarheid zei? Hij kletst zijn pollen opeen, en lacht van pret.
Wat een verheugenis daalde daar neer!
- Wel? vraagt tante Lowies, aandringend.
Toch weifelt en twijfelt hij nog. Een zus? Als Klaartje nu nog terugkeeren kon....
Haar pottekens staan boven nog allen op zolder bewaard, haar winkeltje, haar poppen,
al haar speelgoed, 't ligt daar nog allemaal onaangeroerd.... te wachten.
Een broer? Zoo een kereltje als Charelken, den broer van Susken den boer? Een
jongetje dat amper spreken kan en altijd met de grooten - met hèn - wil meeravotten
en zoo hinderlijk is in het spel?
- Tante Lowies, vraagt hij week, voor 'teerst sinds acht dagen haar naam
vernoemend, tante Lowies.... kan ons Klaartje nog terugkomen?
- Misschien, belooft half en half tante.
- Ja, tante? Wil hij zekerheid hebben.
Maar tante schudt het hoofd.
- Ik.... wil een zusje, ons Klaartje, tante.
En met zijn oogskens half toe loert hij tante aan.
Wat zal ze zeggen? Meende ze het werkelijk?
Tante lacht en haar lachen is medelijden.
- En als 't een broerken is?
- Dan - ik zag ons Klaartje zoo geerne. Ik kon er zoo goed mee spelen. Ze was
toch zoo plezant, tante.... Maar.... wat zal ons moeder zeggen?
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- O.... ze zal zoo blij zijn....
- Zeg, tante,.... zou.... ze dan niet genezen zijn?
- Maar natuurlijk.
- Ze hield ook zooveel van Klaartje.
- Maar als 't nu eens....
Tante zal maar zwijgen. Ze ziet wel hoe hij nu gaan hopen en gelooven is in de
terugkomst van Klaartje. Zij is wel een beetje ongerust, tante. En zonder dat zij het
precies goed weet, zegt zij nog: En moeke zal heelemaal genezen zijn.
- O, ja, dat is goed, dat is goed.... En een fonteintje van vreugde spuit omhoog met
deze blijde verwachting.
Wat tante Lowies nu nog zegt hoort hij al niet meer.
Moeder genezen. Klaartje terug. Wat al groote dingen. Wat al rijkdom.
Zie, is het nu niet of hij daar zoo flink als een generaal nevens tante opmarcheert?
Zoo vanwaar, ineens? Maar hij is nu niet meer het jongetje van de vrouw, die ziek
is.... Hij gaat een zusje krijgen, moeder zal genezen.... hij is weer terug: Edward Sils.
En in dezen winteravond, die zoet is als een rijpe vrucht, stapt hij daar nu nevens
zijn tante Lowies....
Siwenst vertelt hij al de lieve dingen, die hij nog van Klaartje weet....
En ja, meê met den rozendageraad, die zijn zoete kleuren over de stad spande, kwam
den volgenden morgen Klaartje weer terug in het huis van Edward Sils. En enkele
dagen nadien was moeder geheel genezen.
En daar zou nog een heel boek kunnen geschreven worden over deze kameraden:
Moeder, Klaartje en Wardje.
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De profeet
door Tony de Ridder.
Aan Pir-O-Murshid Inayat Khan.
Hij is als een oude, hooge Boom
Een ceder, zoo sterk in daad als droom
En zoo rustig en licht van streven. Zie, hij wortelt diep in de zwarte aard'
Die het levenssap voor zijn droomen vergaart
En de daadkracht voor zijn Leven.
Maar zijn takken zoeken 't zuivre licht,
Ze staan wijd en breed omhoog gericht
Tot stil-grootmoedig geven.
Zoo reikt hij omhoog naar 't licht, dat drenkt
Wat hij in daden de wereld schenkt:
De droomen van zijn Leven.
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De ontmoeting,
door Else Bukowska.
OP dien droevigen regendag had ik lang geloopen op den verlaten weg en was
eindelijk doodelijk vermoeid gaan zitten op den berm onder den eenigen boom, die
daar groeide. Vóór mij strekte de vlakte zich uit, grijs en eentonig. Boven mijn hoofd
welfde zich de hemel lichteloos, hopeloos. En zonder hoop was ook mijn hart, dat
vroeger blijheid en zon en bloeiende rozenstruiken had gezocht, maar van de takken
vol rozen, die ik had geplukt, waren de bloemen afgevallen en alleen doornetakken
waren overgebleven. Toch had ik ze bewaard, hoewel ze mijn armen vermoeiden en
wondden. Maar zij waren de eenige schat, die ik bezat en hun trieste naaktheid
herinnerde mij aan de korte vreugde-uren in zomerlanden en later kon ik ze niet meer
weggooien, want de doornen staken in mijn vleesch en soms in den nacht leek het
mij of de takken levend waren en om mijn armen kronkelden als slangen.
De lucht werd langzaamaan donkerder, het schemerde. De wind was gaan liggen,
geen enkel geluid stoorde de stilte en het was of de regen in de lucht bleef hangen
en niet neerviel. En ik dacht, dat misschien dien avond de dood zou komen om mij
te verlossen. Ik had al zoo lang op deze aarde gezworven en sinds lang niets anders
meer gezocht, dan een plek om te rusten waar een zachte hand mij mijn last zou
afnemen.
En de dood kwam. Een hand werd op mijn schouder gelegd, zoo licht, dat ik eerst
dacht, dat een dor blad er was neergezegen. Maar ik zag een gedaante, vaag als een
nevel nast mij zitten en een zachte stem eentonig als de regen, fluisterde aan mijn
oor:
‘Wees stil, vermoeide ziel, want Uw rust is nabij. Wacht niet den ochtend af, want
morgen moet gij opnieuw dwalen. Sta op en ga recht voor U uit tot aan den ingang
van den Hades. Ga door de duistere poort en volg den weg naar Lethe. Draag nog
den last der herinneringen van Uw aardsche leven, vol van verdriet, dat steekt als
doorntakken en waar zoo weinig vreugde was, als enkele rozen, die gauw verwelken;
klaag niet over de spitse steenen, die uw voeten zullen wonden en kijk niet om naar
de poort. Van verre zult gij den donkeren stroom reeds zien en den somberen Charon,
die U den beker der vergetelheid zal reiken voor het bestijgen van de boot naar de
Elyseesche velden, waar tusschen de bleeke tijloozen de verloste zielen rusten....’
Zoo sprak de dood en verdween. Maar ik ging niet heen, om de rust te zoeken, ik
bleef zitten onder den boom en klemde in mijn armen tegen mijn hart aan, de kale
takken, zoo diep gehaat en toch bemind.
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Gedachten van een verloren mensch,
door A.P.W. Münch.
I.
HET is zinloos dat ik dit alles denk, van 't begin tot het eind in alle finesses, d o o r
denk. - Nooit zal iemand weten dat ik dit alles nu, denkende, herleef - want ik b e n
niet meer. - En ik stond al naast alle menschen en leefde buiten elke wereld in die
tijd dat ik m'n hoofd tegen de muur bonsde - m'n vingers verwrong - in regen en wind
liep - slechts om niet te beseffen dat ik alleen was - heelemaal alleen. - En toen had
't al niets meer te beteekenen dat de muur hard en onbewegelijk bleef, dat m'n vingers
wenden aan de pijn - ik wist immers van te voren dat het niet anders komen zou en
verlangde inwendig ook niets meer. Wel heerlijk was het dat ik de troost van de
donkere grachten leerde kennen. Eerst mijdde ik hen, vervuld van een mystische
angst voor de stille raadselachtigheid dier donkere leegten - later werden zij mijn
vertrouwden. Wanneer de nacht vergevorderd was, ging ik op de onderste trede van
de trappen die in de kades gemaakt zijn, zitten en sprak tot het water als tot een
intieme vriend die alles begrijpt en ik liefkoosde het water met de hand. Want nu
wist ik waar ik naar toe moest gaan, later toen....

II.
Om niet te verhongeren hield ik voor heele kleine zaakjes de boeken bij. Dat kostte
slechts weinig tijd en weinig moeite en ik verdiende er voldoende mee om in een stil
burgermenschenstraatje een kleine achterkamer in een uitbouw te kunnen betalen en
zoo nu en dan wat te eten. Ik heb altijd werk verafschuwd; niet uit luiheid, maar
omdat het me afleidde van dat wat voor mij het belangrijkste was (ik kan niet zeggen
wat dat was). Vrijdags ging ik steeds naar een schoenmakertje, die hoofdzakelijk
van schoenen herstellen leefde maar er toch een kleine winkel op na hield: hij verkocht
overigens meest stukken leer aan arbeiders en aan kleine burgerlui, zelden schoenen.
Wanneer ik bij hem kwam had hij al z'n boeken, die veel te dik waren voor zoo'n
kleine zaak als de zijne, op de tafel in de kamer achter de winkel gelegd; het gaslicht
aangestoken. En wanneer ik met een ernstig gezicht de boeken naar me toetrok en
open sloeg, dan ging hij links naast me zitten; z'n zorgvuldig schoon gepoetste bril
op z'n neus, vlak tegen z'n oogen aan, nauwlettend kijkend hoe en
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wat ik deed. In 't begin meende ik dat hij dit slechts deed om het op den duur zelf
ook te kunnen: maar hij heeft nooit me gezegd noch een toespeling gemaakt dat ik
niet terug hoefde te komen, 't Was dus pure, heilige belangstelling. Ik vertel zooveel
van dit mannetje hoewel ik het minst bij hem verdiende: de andere drie of vier gaven
me veel meer werk en ik kreeg ook veel meer geld van hen. Maar er was iets in dat
schoenmakertje wat me tot hem aantrok: misschien was het wel omdat ook hij
heelemaal alleen was, maar ik weet dit laatste niet eens zeker, want we spraken haast
nooit met elkaar - uitsluitend hoogst zakelijke mededeelingen.
Toch eens, bij het weggaan ('t was laat geworden, waardoor herinner ik me niet
meer) zei hij tegen me dat een oude kennis van hem ‘een winkel begonnen was en
moeite had met de boeken.’ Of ik die inrichten wilde? Ik hoorde deze vraag slechts
daarom, omdat de toon van z'n stem geheel anders was dan gewoonlijk; ik antwoordde
niet dadelijk, keek hem evenwel oplettend aan, maar het gezicht was even geelbleek
en uitdrukkingloos als altijd. Hij herhaalde z'n vraag - ik knikte van ja - hoorde nog
dat hij een straatnaam noemde en vergat vervolgens het geheele geval. Een paar
weken later vroeg hij me, ook weer heel plotseling - of ik er al geweest was. Ik wist
eerst niet waar hij over sprak, toen deed hij me nog eens het heele verhaal: een oude
kennis die een winkel begon - Gedempte Burgstraat 14bis.
Die avond ben ik nog in de Gedempte Burgstraat geweest, 't Heeft een heele tijd
geduurd voor ik het nummer gevonden had - 't was er zoo donker. De winkel was
nog open hoewel het al bijna acht uur was. Ik gebruikte zoo juist het woord winkel,
maar zoo was het vertrek eigenlijk niet te noemen waar ik dadelijk van de straat af
binnen kwam; 'twas winkel, pakhuis, zitkamer, kantoor, zelfs slaapkamer tegelijk;
alle ingrediënten voor die verschillende hoedanigheden waren aanwezig tot zelfs een
opgemaakt bed toe. Hoewel toch, ik weet niet goed waarom de gedachte in me op
kwam dat er niet in geslapen werd. Daarbij was het vertrek heelemaal niet groot,
zoodat het er onmogelijk nauw en vol was.
Aan een ouderwetsche hooge schrijftafel, die tegen de wand stond zat een meisje
dat dadelijk opstond toen ik binnen kwam. 't Gaslampje dat aan de muur bevestigd
was schuin boven de schrijftafel, verspreidde een allerakeligst licht. Daardoor werd
alles vaag en uitdrukkingloos. Ik wist toen ik buiten stond totaal niet hoe dat meisje
er uitgezien had, hoe oud ze ongeveer moest zijn enz.; ook nu, in m'n herinnering is
die heele eerste ontmoeting onscherp. Alleen viel me op de doffe stem waarmee ze
antwoordde op m'n mededeeling dat ik om de boeken kwam. Maar die doffe stem
paste zoo geheel en al bij de omgeving, dat m'n verwondering gauw
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verdween. Ze zei dat meneer er niet was. - ‘O!’ - heb ik - geloof ik - geantwoord en
ben weggegaan.
Maar vier dagen later kwam de ‘meneer’ bij mij. 't Was een listig oud mannetje;
ik moest onwillekeurig lachen toen ik hem zag. Daardoor voelde hij zich als
toekomstig patroon wel eenigszins gekrenkt, maar lang duurde dat niet. Ik werd z'n
boekhouder. In 't begin was er nog al veel werk, zoodat ik een tijdlang bijna dagelijks
in dat ondefinieerbare vertrek kwam en dus ook dagelijks dat meisje sprak. Ze was
zoo'n beetje als winkelj uf f rouw-correspondente aangesteld - hoewel er bijna nooit
klanten kwamen en alle zaken hoogst mondeling behandeld werden door het oude
mannetje, dat er dan ook de heele dag op uit was. We waren veel te samen, maar we
spraken weinig. Geen van beiden wist waarover te spreken. Toch had ik van 't begin
af al het gevoel graag iets te willen doen: haar iets te vertellen of haar iets. te vragen
of weet ik wat.
Maar ons geluk begon toen ik ontdek dat ze mooi was. Ja, ze was moo.
Niet altijd, maar toch vaak. Soms was het of ze dood zijnde plotseling levend
werd. Van haar gezicht viel de starheid die al de trekken gevangen hield; in haar
oogen kwam leven in plaats van de gewoonlijke matheid; haar stem die meestal dof
klonk werd warm en trillend van gevoel. Al haar bewegingen werden vlugger,
levendiger, pittiger - in weinig minuten tijds bloeide ze uit tot een harmonische
bekoorlijkheid. Dan werd ze voor me het symbool voor alles wat goed en prachtig
is. In werkelijkheid is ze nog veel meer voor me geworden - hoewel ik me niet meer
bevatten kan hoeveel ze voor me geweest is!
't Is wonderbaarlijk, zoo plotseling als het gebeurd is. 't Was ongeveer vier weken
nadat ik haar voor het eerst gezien had. Op een avond: al laat, zoo tegen tienen. Ik
had m'n boeken in orde gemaakt, ruimde nog een beetje op. Toen draaide ik me om,
want ik zat aan de lessenaar met m'n gezicht naar de muur terwijl zij in 't midden
van de kamer allerlei knoopen aan 't sorteeren was; ik weet niet tot welk doel. Ze zat
voorovergebogen en was zoo met alle aandacht aan 't werk dat ze in 't begin niet
merkte dat ik naar haar keek. Maar plotseling keek ze op en er was een dergelijk
hulpelooze, hopelooze uitdrukking in haar oogen, zoodat ik een oogenblik totaal
onbewegelijk werd en vervolgens - omdat ik iets doen moest of iets zeggen, opsprong,
haar handen greep en die kuste. Ik had eigenlijk het liefst haar oogen willen kussen,
maar dat durfde ik niet. Ik moet wel heel erg onhandig geweest zijn, want ze begon
zoo hartelijk en vroolijk te lachen dat ik gauw haar handen losliet en meelachte, zoo
goed en zoo kwaad als het ging. In m'n verbouwereerdheid meende ik eerst dat ik
me diende te verontschuldigen, maar het gelukkige lachje dat in haar oogen bleef
tintelen verried me dat me mijn vrijpostig-
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heid allang vergeven was. En toen ik hier zeker van was, werd ook ik vroolijk en zei
schertsend:
‘U hebt me ook zoo doen schrikken! U keek zoo ongelukkig!’
‘En vond je dat zoo erg?’ Dat ze me ook nog dadelijk tutoyeerde (wat ze nog nooit
gedaan had) ontnam me de laatste rest van schroom en ik jubelde het haast uit:
‘Ja, natuurlijk, dat is erger dan alles wanneer jij ongelukkig bent!’
‘Wat gebruik je een groote woorden!’ zei ze dichter naar me toeschuivend. Ik
evenwel heb haar toen bewezen dat mijn woorden niet grooter waren dan mijn
gevoelens en om de logika (en om nog wat anders) heb ik het haar n i e t met woorden
bewezen, 't Was maar goed dat het gedempte brugstraatje zoo'n stille straat is, waar
vooral op dat late uur vrijwel geen mensch meer loopt. Anders zouden er te veel
nieuwgierige oogen door de gaten van de oude versleten gordijnen gekeken hebben
en ook zooveel gezien - dat hun nieuwsgierigheid wel in voldoende mate bevredigd
zou zijn - want, wat hebben we elkaar gekust! Maar plotseling lei ze haar hand op
m'n mond en zei dat ik weg moest gaan, omdat elk oogenblik de oude Dekkers thuis
kon komen en dan zouden we niet zoo afscheid van elkaar kunnen nemen zooals we
beiden dat verlangden. En omdat de oude Dekkers er nog niet was, hebben we dus
afscheid van elkaar genomen zooals we dat beiden heelemaal verlangden - maar het
heeft weinig gescheeld of we hadden t o c h nog afscheid van elkaar moeten nemen
terwijl de oude Dekkers aanwezig was. Zoo eindigde de eerste dag van ons kort
geluk. Ik zeg van o n s kort geluk, maar ik moest eigenlijk zeggen mijn kort geluk,
want nu betwijfel ik of zij, Nelly, wel één dag werkelijk gelukkig geweest is.

III.
De volgende dagen was ik natuurlijk zoowat de heele dag bij haar. We konden immers
niet samen uitgaan omdat ze vrijwel de heele tijd in de winkel moest zijn - tot 's
avonds laat. Alleen 's Zondags was ze vrij, dan zouden we kunnen gaan wandelen maar 't was pas Dinsdag, dus de Zondag nog zoo ver. En dan in de winkel waren we
steeds alleen. Dekkers was zelden te zien - wat die man voor zaken had wist ik
eenigszins, maar zeker was dat hij er nog veel meer afhandelde dan ik in z'n boeken
moest aanteekenen. Zoodoende waren de omstandigheden nog niet zoo kwaad voor
ons. Alleen - de kinderlijke, vroolijke overgave van de eerste avond kwam zoo zelden
bij Nelly terug. Zoo nu en dan flikkerde wel weer in haar oogen dat tintelende lachje,
waarmee ze naar me toegekomen was en dan getroostte ze zich ook alle moeite om
hartelijk te zijn; maar het lukte haar nooit heel en al, en zelfs waren er momenten
waarop haar vroegere starheid over haar heen viel. Maar door het vaste vertrouwen
dat ik
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alles wat haar hinderde op den duur weg zou kunnen nemen, werd ik er niet al te
neerslachtig door, integendeel het prikkelde me juist om alles en alles te probeeren,
geen offers te ontzien om haar gelukkig te maken.
De Vrijdag, de eerste de beste, ben ik pas te weten gekomen, welke gevaren ons
bedreigden.
's Ochtends was ik als naar gewoonte vroeg naar Nelly toegegaan. Maar die
ongelukkige Dekkers bleef tegen ons beider verwachting in, maar werken en werken
en dacht er schijnbaar niet aan om ons alleen te laten. Ik probeerde tijd te winnen
door zooveel mogelijk te treuzelen, overal werkjes te vinden en veel belangstelling
te toonen voor allerlei hoogst onbelangrijke zakenkwesties. Maar ondanks dat alles
was ik na een goed uur volslagen klaar en bleef er me niets anders over, wilde ik
geen argwaan wekken, die voor ons nog veel onaangenamer zou zijn, dan te
verdwijnen. Ik keek Nelly achter zijn rug met een diep ongelukkig gezicht aan,
waarop ze eventjes lachte en ging - besluitend het in de middag nog eens te probeeren.
Maar dit hoefde niet - want ongeveer om 2 uur 's middags kwam zij bij mij. Ik
had een boterham gegeten - die oud en droog was: toen waren langzamerhand m'n
gedachten afgedwaald - ik lette niet meer op tijd - noch op werkelijkheid - maar
droomde licht en rustig over vage heerlijkheden die zoo dichtbij leken. Totdat de
kamerdeur openging en Nelly binnen kwam. Met haar kleine hoedje waaronder haar
kastanje bruin haar schijnbaar slordig aan alle kanten uitsprong; met haar fijn slank
figuurtje en het, hoewel oude, toch goed passende mantelpakje, haar eenvoudig laag
uitgesneden zwarte schoentjes met beige zijden kousen (de eenigste luxe die ze zich
permitteerde) zag ze er o zoo bekoorlijk uit ondanks het magere bleeke gezichtje,
waarin een dagelijks grooter wordende moeheid zich afspiegelde. Ik had haar al vaak
gevraagd: wat of haar scheelde - waarom haar wangen vermagerden, waarom haar
oogen nooit meer zoo lachten als eens? - maar steeds had m'n vragen een negatief
resultaat. In haar voorhoofdje ontstonden dan twee fijne vertikale groefjes - haar
wenkbrauwen trokken zich samen: ze staarde voor zich uit en mompelde nauwelijks
hoorbaar: ‘Ach, nee, dat is niets, nee, nee!’ juist alsof ze zich zelf voor allerlei sombere
gedachten wilde vrijwaren die ergens in haar loerden. En ik kon op die oogenblikken
niets doen: noch haar helpen noch m'n eigen angst verdrijven. Maar, nu daar in de
deuropening staande, moest ze ondanks alle mogelijke narigheden wel lachen, want
ik geloof niet dat er ooit een gezicht zoo van geluk gestraald heeft als het mijne, toen
mijn Nelly daar zoo plotseling bij me kwam. Toch moet er ook iets vragends in m'n
blik geweest zijn, want ze begon als 't ware antwoordend, te vertellen: terwijl ik haar
manteltje losknoopte en ze zelf haar handschoenen uittrok:
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‘Dekkers moest vandaag naar Rotterdam en zou misschien vanavond laat terugkomen.
Maar waarschijnlijk pas morgen. En omdat er toch niemand komt, heb ik gauw toen
hij weg was, de boel afgesloten en ben hierheen gekomen. Vind je dat niet fijn?’
lachte ze coquet. Hoe kon ik haar op zoo'n vraag nu antwoord geven!? M'n kamer
die eigenlijk slechts een kist was, werd voor me het meest dierbare plekje op aarde;
alle dingen erin werden tot vertrouwden die zich mee verheugden in mijn
gelukbrengend bezoek. Nu zou ik onrechtvaardig zijn wanneer ik beweerde dat m'n
kamer me nu pas dierbaar werd. Want hoewel alles erin gruw leelijk was, verschafte
ze me toch steeds een toevluchtsoord waar ik alleen kon zijn en niets me stoorde.
Het groote voordeel van m'n kamer bestond daarin dat bijna geen geluiden er
doordrongen. Waardoor dat kwam heb ik nooit goed begrepen - de huizenbouw daar
is me steeds een raadsel gebleven. Waarschijnlijk woonde ik in een uitbouw, zoodat
ik aan alle kanten buurloos was.
Ik zette Nelly in m'n luie stoel en zelf ging ik op de rand van m'n bed zitten, dicht
bij haar, haar handen in de mijne.
Ik voelde dat die klam en heet waren.
Maar omdat ik haar niet dadelijk wilde herinneren aan moeielijke, misschien o
zoo fatale dingen; omdat ik vroolijk wilde zijn; omdat ik wilde dat ze lachen zou,
dat ze blij zou zijn om 't leven - daarom gaf ik m'n phantaziën vrije loop, - phantaziën
die nu zoo rijk geworden waren door de werkelijkheid. Ik begon haar te vertellen
wat we nu allemaal zouden doen, dat we nu steeds bij elkaar zouden blijven, dat ik
geld zou gaan verdienen, 't kon niet schelen op welke manier; dat we gelukkig zouden
worden, wij beiden te zamen, lachen en pret maken - weet ik wat niet allemaal heb
ik haar in m'n geluk en enthousiasme verteld - het reinste vogeltjesgeluk!
In 't begin wist ik haar mee te sleepen - begonnen ook haar oogen te stralen kleurden haar wangen zich en luisterde ze naar me met half geopend mondje. Maar
later werd ze nadenkelijk - keek ze strak voor zich uit - luisterde niet meer. Totdat
ze me plotseling in de rede viel en zei:
‘Nee, Henk, nee dat moet je niet allemaal zoo zeggen. Dat kan toch niet.’
‘Maar waarom niet Nelly, dat hangt immers alleen van ons af?’
‘Nee, dat hangt niet alleen van ons af. Ja, toe, vraag er nu niet verder naar. Ik kan
je dat niet vertellen - en je zou 't ook niet begrijpen!’ ‘Ach ja ik weet wel’ vervolgde
ze op mijn teleurstelling uitdrukkend gebaar - ‘ik weet ook wel dat je niet boos op
me zult zijn - maar m'n God, ik begrijp zelf niets meer - nu ja - dat is - goed - dat is
- ik krijg een kind.’
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Terwijl ze al die verwarde woorden sprak - was m'n angst steeds meer gegroeid - en
nu ik eindelijk hoorde wat dus het vreeselijke was - kwam er een goddelijke
ontspanning in me - en ik lachte, vroolijk lachte ik. ‘Maar Nelly, wat zou dat nu!?’
Ze keek me vlug ernstig onderzoekend aan. ‘Je begrijpt dat niet, Henk!’
‘Ik weet natuurlijk wel dat het niet mijn kind is; maar dat kan me niets schelen.
Nu ben jij heelemaal van mij - en al 't andere doet er niets toe!’
Ze schudde haar hoofd: ‘Je begrijpt me niet, jongen, maar daar kun je ook niets
aan doen. Ik begrijp me zelf niet eens: ik weet niet waarom ik anders ben dan alle
andere vrouwen.’
‘Wat is er dan nog verder? In hoeverre ben je dan anders dan alle andere vrouwen?’
en weer kwam die beklemming, die verstikkende beklemming.
Toen sprak ze koud, met een heel andere stem:
‘Omdat ik dat kind niet krijgen kan!’
‘Waarom kun je dat kind niet krijgen - ben je dan -?’ drong ik verder. Toen
begonnen haar lippen te trillen en met een tranen wegduwende stem, stotterde ze;
‘Omdat - omdat - het een kind van hem is - van hem - van die man en die man h a a t
ik!’ - Haar gezicht verwrong zich en snerpend kwamen de woorden: ‘Omdat hij me
gedwongen heeft, tot iets wat ik niet wilde - omdat hij me belogen heeft! Op
schofterige wijze heeft hij er van geprofiteerd dat ik iets zocht en zelf niet wist wat’
- ze hield even op - als 't ware om krachten te winnen voor het uiterste ‘en eindelijk
- heeft hij me met geweld gedwongen tot - terwijl ik op dat oogenblik van hem
walgde. O God, 'tis vreeselijk!’ snikte ze. Maar dadelijk daarop weer hard en koud:
‘Ik haat zijn kind!’
't Was stil, een heele tijd - tot ik eindelijk zei, voorzichtig, zoekend:
‘Maar het is toch ook j o u w kind?’
‘Ja, jongen, dat is het ergste van alles!’ Heel hulpeloos klonk het en deze woorden
deden me veel meer pijn dan die harde woorden van haat.
Ik wilde helpen, maar ik wist niet hoe. Wat moest ik zeggen, wat doen opdat ze
zich schikken zou in 't onvermijdelijke en gelaten de last van dit paradox zou torsen?
‘Ach, Nelly, je moet dit niet zoo tragisch opnemen! Wat zou het? Nu ja - goed laat het ook niet prettig zijn - maar heb meer verachting voor die kerel - gun het hem
toch niet dat hij zoo'n rol speelt in je leven!’ maar het trillen van mijn stem verried
te duidelijk dat ik zelf ook niet in staat was alles zoo luchtig op te vatten en zij
antwoordde ook maar heel flauwtjes:
‘'t Gaat hier ook niet om hem. Hij zelf bestaat niet meer voor me - als zijn kind er
niet was.’
't Was stil in de kamer. Nelly was weer zoo apathisch geworden: ze
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staarde ergens heen, haar gezichtje was geheel uitdrukkingloos. Eindelijk keek ze
op en toen ze mijn hulpeloos gezicht zag, poogde ze te lachen en zei:
‘Ach, malle jongen, zoo erg is 't ook heelemaal niet. Ik heb het je alleen verteld
omdat je het anders misschien vreemd zou vinden wanneer ik over een paar weken
bij Dekkers weg ga en een tijd lang ziek ben. En - je moet in die tijd ook niet bij me
komen. Ik heb een kennis - iemand die in Leiden voor dokter studeert - en die zal
me helpen.’
Dit was juist waar ik zoo bang voor geweest was; dat had me in m'n keel gewurgd
zonder dat ik het gewaagd had zekerheid uit te lokken.
‘Mijn hemel, Nelly, doe dat in Godsnaam niet - dat moet je niet doen - dat zeker
niet.’ Ik was te opgewonden om uit m'n woorden te komen.
‘Ach, waarom niet, je hoeft heusch niet bang te zijn dat iemand er achter komt, ik
zal heusch overal goed voor zorgen - nu ja - en praat er nu liever niet verder over: 't
begint me al te spijten dat ik het je gezegd heb!’
Ik stoorde me natuurlijk niet aan deze laatste woorden noch aan de wrevelige toon
waarop ze geuit werden; 't was immers al te duidelijk dat zij, waar ze meende een
uitweg gevonden te hebben, alles wat haar zou doen twijfelen aan die uitweg van
zich af wilde houden. Toch ging ik door omdat ik toen al zeker ervan overtuigd was
dat deze weg onherroepelijk tot een katastrophe moest leiden - en wat heb ik gelijk
gekregen!
‘Natuurlijk, niet omdat de politie het te weten zou kunnen komen of omdat weet
ik wie er wat van zeggen zou - maar alleen voor je zelf moet je het niet doen - omdat
het veel te gevaarlijk is; je kunt ziek worden, vooral als iemand je helpt die er
misschien niet eens veel van kent. En dan - dan Nelly, nee Nelly, je moet het niet
doen, lieveling; jij zult er nooit over heen komen dat jij - je eigen kind vermoord
hebt!’
De uitwerking van deze woorden was vreeselijk. Ze werd grauw - haar oogen
werden onnatuurlijk groot en, alsof een ondragelijke pijn haar inwendig verscheurde,
riep ze:
‘Maar begrijp dan toch - denk je dan toch in: als het nu lijkt op h e m , dat kan toch
niet! Ik doe het toch ook niet voor mij, maar alleen voor mijn kind; ik zal m i j n kind
haten omdat het z i j n kind is, dat kan toch niet!! - Maar ik moet weggaan (ze greep
haar hoedje en manteltje) toe lieve, lieve jongen, nu moet je niet zoo vervelend doen!
Werkelijk 't is zoo heel goed en wanneer alles voorbij is dan -?!’ en ondanks haar
tranen, die in haar oogen stonden, lachte ze me toe. Een lachje waardoor ik anders
minstens twee dagen totaal gek geweest zou zijn, maar op dat oogenblik was ik niet
normaal en in m'n domheid zei ik, onmensch:
‘Nelly, als je dat toch doet dan moet dat voor mij een bewijs zijn, dat je niet zoo
van mij houdt als -’
‘O God!’ riep ze ‘dat zeg je nu tegen me!’ Ze sloeg haar handen voor haar gezicht,
met een ruk draaide ze zich om en liep m'n kamer uit.
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IV.
Waarom ben ik haar niet dadelijk achterna geloopen om haar te bezweren dat ik niets
van die leelijke domme woorden gemeend had? Dan was alles misschien nog goed
geworden! Nu heb ik haar pas weergezien even voordat alles ten einde was. Ja, want
met haar leven eindigde ook het mijne. Natuurlijk is er geen dag voorbij gegaan of
ik heb naar haar gezocht en toch is het me pas twintig dagen daarna gelukt om haar
te vinden. Ik had dadelijk berouw over die harde, ondankbare woorden: ja, op't zelfde
oogenblik dat ik ze uitsprak had ik al 't land aan mezelf en ze hebben me zeker zoo
veel doen lijden als Nelly. Maar ik heb ze ook alleen geuit om haar af te houden van
die fatale daad, die haar en mijn leven onfeilbaar zou verwoesten.
Een paar uur, nadat ze bij me weggeloopen was ben ik naar de Gedempte Brugstraat
gegaan, hopende haar daar te vinden - maar alles was er dicht. Toen naar haar kamer.
‘De juffrouw was er niet,’ zei de dikke kostjuffrouw. ‘Waar ze naar toe was?’ ‘Daar
bemoeide ze d'r eigen niet mee!’ ‘Hoe laat ze anders thuis kwam?’ ‘Dat was heel
verschillend.’ Toen besloot ik over een uurtje terug te komen. 't Was al tegen zessen,
al heelemaal donker, toen ik terug kwam - en tot overmaat van ramp begon het te
regenen. Ik hoorde dat ze nog niet thuis was. Ik besloot voor het huis te wachten.
Want Nelly had alleen een kleine slaapkamer die overdag ook nog meestal door haar
kostjuffrouw werd gebruikt; daarom kon ik daar niet wachten. Ik trachtte dus ergens
in de buurt zoo goed mogelijk een schuilplaats te vinden en wachtte geduldig één,
anderhalf uur. Toen ben ik naar huis gegaan, niet omdat ik door en door nat was en
bang begon te worden voor een influenza, maar omdat ik het brandende vermoeden
dat Nelly allang thuis was, maar mij niet zien wilde, niet langer kon verdragen. Want
op dat oogenblik leek me niets erger dan hieromtrent zekerheid - daarom ben ik naar
huis gegaan. Die nacht kon ik niet slapen: tegen de ochtend kreeg ik koorts - toen
heb ik m'n hoofd in de waschkom met koud water gedompeld - daardoor heb ik
tenslotte nog een paar uur geslapen. Ik ontwaakte tegen tien uur, mat en loom.
Dadelijk ben ik naar de Gedempte Brugstraat gegaan. Want - zoo redeneerde ik: al
is Dekkers er ook bij, zoo bewijst m'n komst al, zonder dat ik haar iets behoef te
zeggen, dat ik van die leelijke woorden niets gemeend heb. En als Dekkers er niet
is; dan -!? Maar noch Dekkers noch Nelly was er. Alles was nog juist zoo potdicht
als de avond te voren. Toen weer naar haar kamer. ‘De juffrouw was net weggegaan.’
‘Waarheen?’ Niet wetend, schouderophalen. ‘Hoe laat ze gisteravond thuis gekomen
was?’ ‘Net toen meneer er voor de tweede maal geweest was, effentjes later’. Nelly
wilde me dus niet meer zien. Hoogst ellendig voelde
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ik me. De heele dag ben ik op m'n kamer gebleven, ik was te moe om te loopen en
ik wist ook niet waar ik zoeken zou. Aan het eind van de middag probeerde ik het
nog eens en het gelukte me ten minste Dekkers in de winkel te vinden. Hij was slecht
gehumeurd. Op m'n weinig diplomatieke vraag waar Nelly was (ik zei gewoonweg
Nelly, wat ik vroeger in zijn aanwezigheid nooit gedaan had, maar hij scheen het
niet te merken) antwoordde hij kort en onvriendelijk dat hij juist een briefje van haar
gekregen had waarin ze schreef dat ze niet meer bij hem terug zou komen. Ik liep de
winkel uit zonder hem te groeten - ik liep naar haar kamer. Dadelijk toen ik aangebeld
had werd de deur opengemaakt en voor ik iets gezegd had, schold de onaangename
stem van de kostjuffrouw: ‘Alsdat ik maar zoo beleefd most weze en niet meer an
komme, want dat de juffrouw niet meer in h a a r huis woonde en dat ze blij was dat
ze die meid kwijt was!’ en daarmee werd de deur voor m'n neus dichtgeslagen. Hoe
kon ik Nelly nu nog vinden?

V.
Ik herinner me niet meer wat er in die eerste dagen gebeurd is; ik geloof er is niets
gebeurd. Ze vormen een leege ruimte in m'n herinnering. Totdat ik eens thuis kwam,
moe van eindeloos loopen en op m'n tafel een brief vond, een tot een driehoek
opgevouwen en dicht geplakt papier waarop alleen m'n naam en adres stond; geen
postzegel, dus het was niet door de post bezorgd. Haastig scheurde ik het open maar
door m'n haast en niet wetend hoe het precies dicht geplakt was scheurde ik het
doormidden. De beide helften aan elkaar houden las ik: ‘Lieve jonge, heb nog een
poosje geduld. Binnenkort zal ik je schrijven dat je weer bij me komen moogt. Nelly.’
Dat was alles; hoewel ik het papier aan alle kanten verscheiden malen bekeek, nergens
was ook maar iets te bespeuren dat me eenige aanwijzing zou kunnen geven. Toen
onderwierp ik m'n hospita aan een verhoor. Daaruit bleek slechts dat een dik klein
meisje dat m'n hospita nog nooit van te voren gezien had, het briefje bracht; alleen
maar zeggend dat het voor mij was. Op de vraag door wie ze gestuurd was, had ze
geantwoord dat ze dat niet wist; maar dit had zoo geklonken alsof 't haar ingeprent
was. Overigens was ze gauw weer weggegaan. Er bleef me niets anders over dan te
wachten. Maar juist dit wachten was vreeselijk; ieder oogenblik immers kon Nelly
haar onzalig plan ten uitvoer brengen en dan was alles verloren. Een van die dagen
ben ik nog naar m'n schoenmakertje gegaan. Ik had hem de laatste twee weken
verwaarloosd en ik was bang dat hij me m'n boekhoudersbaan zou opzeggen en dat
zou me zeer onaangenaam zijn, aangezien ik al in tijden geen cent ontvangen had en
ik noodig m'n hospita geld moest geven. Daarbij kwam dat het me on-
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mogelijk leek om nog bij Dekkers te gaan werken zoolang Nelly er niet was. Ik
bouwde dus al mijn hoop op m'n schoenmakertje en ziet ik werd niet teleurgesteld.
Hij was even stil als altijd, vroeg niet waarom ik in zoo'n tijd niet gekomen was maar lei zwijgend de boeken neer op tafel, stak het gaslicht aan en ging weer links
van me zitten. Ik was blij te kunnen schrijven; met de meeste toewijding schreef ik
neer allerlei onbeduidende feiten die nooit, voor niemand eenige waarde zullen
hebben. Zooals zoovele dingen, in wier zijn niet het minste doel is en die toch hoogst
waardevol kunnen worden, broodnoodig zelfs, alleen als middel om makkelijker te
kunnen leven. Maar midden onder m'n werk overvielen me weer m'n gedachten in
eeuwige herhaling: Waar is Nelly? Wat doet ze, zou ze al - wat moet ik doen - waar
is ze? - enz. enz. - Zoodat ik me bruusk omwendde en m'n schoenmakertje aankeek
en hem op ongeduldige, geïrriteerden toon vroeg: ‘Zeg me dan, wat ik doen moet!’
Net of hij het weten en helpen kon, de arme kerel! - Hij keek me verschrikt aan, werd
zelfs iets bleeker; z'n hand maakte een vaag afwerend gebaar. Toen kwam er zoo iets
van een lachje, een kinderlachje over zijn gezicht en hij sprak zachtjes:
‘Zoo is 't goed - zoo is 't goed!’ - Hij knikte, wilde schijnbaar nog iets zeggen,
maar scheen de juiste woorden niet te kunnen vinden. Toen wees hij op 't boek en
weer kwam het kinderlachje over z'n gezicht. Ik ging verder; na een uur was ik klaar.
Terwijl ik m'n jas aantrok, ging hij in de winkel, zocht iets in de toonbank en toen
ik een oogenblik later ook in de winkel kwam, schoof hij naar me toe en gaf me een
bankje van vijfen- twintig. Hij keek me daarbij niet aan, juist alsof hij bang was dat
ik het zou weigeren. Waarom eigenlijk?
Toen heb ik gewacht tot het tweede briefje kwam. Ik kan precies zeggen hoelang
ik gewacht heb. Donderdags om vier uur ongeveer was het eerste briefje gekomen
en de derde Vrijdag daarop volgend 's avonds om half acht kwam het tweede. Vijftien
dagen en drie-en-een-half uur heb ik gewacht in één stuk door, haast zou ik zeggen:
van seconde tot seconde heb ik gewacht.
In dat tweede briefje stond: ‘Ik ben heelemaal beter, kom bij me; het meisje dat
dit briefje brengt zal je naar me toe brengen.’
Het duurde oneindig lang voor ik bij haar was - ondanks dat ik zoo hard liep dat
het dikke meisje me nauwelijks bij kon houden. Maar ze bracht me ook heelemaal
naar de Oostgrens van de stad. Daar ergens, in een hoogst eenvoudig, toch vrij net
huis op een kamer op de tweede verdieping vond ik Nelly. Maar was dat Nelly!?

VI.
Mager, bleek, in elkaar gezakt met o zoo smalle schoudertjes zat ze in een groote
stoel, dicht bij een klein potkacheltje. Ze lachte tegen me toen
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ik binnenkwam, maar het was eigenlijk slechts een schaduw van een lachje dat over
haar gezicht gleed. Ook maakte ze een gebaar alsof ze op wilde staan, maar schijnbaar
van te voren reeds wetend dat dit haar toch niet lukken zou, gleden haar handen
dadelijk weer van de leuningen van haar stoel in haar schoot en bleven daar roerloos
liggen. In een oogwenk was ik bij haar, zat ik op de leuning van haar stoel, haar
zachtjes tegen me aantrekkend:
‘Wat heb je me lang laten wachten, Nelly!’ ‘Ben je erg boos op me?’
‘Je bent wel dwaas, ik boos op jou!?’ - Ik keek haar onderzoekend aan; ik trachtte
in haar oogen te lezen hoe het nu met haar was, zoowel geestelijk als lichamelijk:
vragen durfde ik er niet om. Ze hield die blik niet stand, haar hoofdje zakte neer;
toen moest ik wel vragen: ‘En hoe is het met je?’ Ze wachte een oogenblik met het
antwoord - toen:
‘'t Gaat nu wel weer; ik ben alleen nog zoo slap. Maar ik ben ook erg ziek geweest.
Ik heb zoo'n koorts gehad - en - Maar nu zal ik toch gauw weer beter zijn. Ik heb je
niet laten roepen, zie je, omdat ik een heele tijd bewusteloos geweest ben en - en de
juffrouw zei dat ze nu liever geen heeren in huis wilde hebben - weet je - voor de
politie niet -’
‘Ja’ zei ik, ‘maar nu moet je voor alles heel gauw beter zijn. Ik zal nu al gaan
zoeken naar meer werk. Eigenlijk had ik het al wel kunnen doen in deze laatste twee
weken; maar ik heb steeds zoo aan jou gedacht dat ik dat totaal vergeten heb - ik ben
ook niet meer bij Dekkers geweest - die zal wel boos zijn - maar, nu ja, dat doet er
ook niets toe.’
Een heele tijd zei geen van beiden iets: de kap om het electrisch lampje was veel
te kort, zoodat de lamp als een schelstekende lichtplek hinderde en de heele kamer
ongezellig maakte ondanks dat het kacheltje goed brandde. Het was heel stil, zoowel
in 't huis als buiten. Daarbij wilden we beiden zooveel vragen en zeggen; daarom
werd die stilte beklemmend en huiverig. Eindelijk sprak Nelly: ‘Ben je nog steeds
blij dat ik met je ga trouwen, ja?’- ‘Wat zijn dat voor domme vragen’ antwoordde
ik, me over haar heenbuigend en haar liefkoozend, ‘dat weet je toch immers ook heel
goed!’
Toen was er weer die angstige stilte, totdat, zonder dat die stilte onderbroken werd
ze me toefluisterde: ‘Vind je het dan niet erg om te trouwen met de moordenares van
haar eigen kind?’ - Koud werd ik, al dat vreeselijke ging komen.
Onwillekeurig fluisterde ook ik: ‘Je hebt alleen h em door zijn kind gedood.’
Ze lachte droog en kort: ‘Wat je zegt!’ - Ik raapte al m'n wil te zamen en sprak
krachtig: ‘Hoor nu naar me, Nelly, nu moog je je geen gekke dingen meer in je hoofd
halen. Denk nu niet aan dat wat achter je ligt. Denk nu aan mij en dat jij alleen mij
en ons samen gelukkig kunt maken
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door heel gauw beter te worden. En als je dan later soms, later wanneer je heelemaal
gezond bent, mocht meenen dat je iets verkeerds gedaan hebt, dan kun je dat altijd
nog wel goed maken.’
Maar ik vergat dat ik tegen een zieke sprak. Nelly was ziek, niet alleen lichamelijk
maar ook geestelijk. Ik zag het plotseling aan een zekere flikkering in haar oogen.
Bijna lachend zei ze:
‘Ja, maar, jij weet ook niet hoe het er uitzag!’
Het duizelde in m'n hoofd. Dat oogenblik heb ik voor 't eerst met zekerheid geweten
dat ze hopeloos verloren was.
‘Nelly, ga nu naar bed, je moet gaan slapen en nergens aan denken’ drong ik aan,
niet ingaande op die vreeselijke woorden.
‘Ik kan toch niet slapen’. ‘Jawel, je moet, ik zal bij je blijven: ik zal je wel iets
vertellen; maar jij moet gaan rusten, toe, dat wil ik.’
En werkelijk lukte het me om haar naar bed te krijgen. Terwijl ze zich ontkleedde
ging ik naar de juffrouw om thee te halen, heete thee en een kruik. De juffrouw was
een dik vormloos vrouwspersoon, met harde gelaatstrekken; toch goeiïg in haar soort
- ze zorgde dadelijk voor de thee en de kruik. Ook had ze geen bezwaar dat ik boven
bij Nelly bleef, alleen verlangde ze uitdrukkelijk dat ik voor dat het licht werd het
huis verliet en ook slechts wanneer het weer donker was - terugkwam.
Toen ik weer boven bij Nelly kwam, lag ze al in bed. Ik heb de kruik tegen haar
ijskoude voetjes aangedrukt en ik heb haar de thee laten drinken, terwijl ze half
opgericht tegen me aanleunde. Toen heb ik de heele nacht bij haar gezeten, in 't
donker op de rand van 't bed - haar koortsig handje in de mijne houdend. Stil was
het, stil, drukkend stil. In 't begin alleen fluisterde ik haar zachtjes toe:
‘Slaap nu, Nelly, slaap nu; want als je slaapt wordt alles goed.’
De eerste maal sloeg ze haar oogen op en lachte me zoo gelukkig toe. Later lachten
nog slechts haar lippen en nog iets later sliep ze. Toen heb ik nog een heele poos
gewacht voor ik haar hand o zoo voorzichtig losliet en tegen half vijf 's ochtends ben
ik weggegaan, met nieuw geloof in de toekomst.
Een uur later is de waanzin in haar uitgebroken.

VII
't Ergste van alles was dat ik natuurlijk pas 's avonds laat dit hoorde. Die heele dag
was ik buiten geweest. Hoewel ik niet durfde hopen dat 't goed zou gaan, wilde ik
toch zoo nu en dan juichen van blijdschap.
Waan is alles!
's Avonds wist ik dat ik in dit leven niet meer gelukkig zou zijn. Wat zal ik er nog
van vertellen? - De hoofdzaak is dat Nelly gestorven is. Weet je
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wat dat beteekent? Nelly is gestorven: dood is ze - werkelijk zoo gewoonweg dood!
Er was niets meer aan te doen - ze zei niets meer, ze hoorde niets meer van wat
ik haar influisterde, riep, toeschreeuwde.
Die daar op dat bed lag, was Nelly niet: ik was bedrogen, dat merkte ik. Er was
een droom geweest, een goddelijke droom - ik had een moment het al-geluk in de
verte gezien. En nu bleek het een leugen te zijn - en ik stond daar alleen in een leege
ruimte; in alle richtingen tot in de oneindigheid was het leeg en die leegte kroop in
mij: langzaam van onder in m'n hart naar boven in m'n hersens - alles werd leeg en
leeg.
Ik heb m'n oude vrienden weer opgezocht; ik ben stil als iemand wiens bezoek
terwille van de vertrouwelijkheid ongemerkt moet blijven, de treden afgeslopen tot
op de onderste die nog juist boven water was. Daar was het zoo donker dat niemand
me kon zien en daar kon ik rustig vertellen aan m'n zwijgende, alles begrijpende,
alles meelijdende vrienden.
Maar zij strekten hun armen naar me uit en riepen me toe dat ik bij hun moest
komen; dat ze ruimte zouden maken voor mij, zoodat ik naast hun liggende rust zou
vinden - rust voor altijd.
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Elegie op een katertje
door Cornelis Veth.
Wel hem, van wien men zeggen kan
Hij is gevallen als een man.
Die door wat hem het leven nam,
Aan wat nauw leven is, ontkwam.
‘In huis is hij mijn lieve lust,
Maar gaat hij uit, ik heb geen rust.
En uit hij gaat, blijft 't als het is.
Ik slaap niet, als ik hem maar mis.’
- ‘Maar 't dier, dat leeft voor ons gerief
Blijft niet zich zelf, zoo fel en vief.
De mensch, Jean Jacques heeft het gezegd,
Vervalscht, waar hij de hand op legt,
Verminkt zijn boom, verminkt zijn paard,
Verbastert elken eigenaard!’ Met arrogant maar waakzaam oog
Volgt poesje dezen dialoog.
En duidlijk zegt zijn heerschersblik:
‘Nog ben 'k mijn onverkorte ik!
'k Ben man, laat mij mijn mannekans.
Ik wil mijn leven niet, of gansch!
Geen leven zonder doodsgevaar.
Maak mij geen ander leven klaar!’
- ‘Toch zijn er katers allerhand,
Levend getroost gelijk een plant,
Wellicht bestaan zij zelfs het langst
En dan - men heeft om hen geen angst.
Een hond, een booze boer, een strik....
Zijn dolen geeft mij altijd schrik -’
Daar men tot geen conclusie kwam,
De kleine man zijn vrijheid nam.
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Sprong, speelde wat en ging weer heen,
Kwam om te eten liefst alleen.
Zijn kopjes geven je ontroerde
Schoon hij halfweegs op vliegen loerde.
Maar ging je voor een poos van huis,
De hond ging mee, de kat bleef thuis,
Zooals, alweer volmaakt terecht
Het ouderwetsche rijmpje zegt.
Voor 't raam rechtop, op achterbeenen,
Keek over het gordijntje henen,
Met deftig wit vest en overhemd,
Een zielsbedroefde kleine vent.
Totdat hij zijn verlangen suste,
En, als een dier dat kan, berustte.
Nog kwam het niet tot een besluit,
De lichtmis bleef steeds later uit.
Want een in 't maanlicht lokkend zwartje,
Speelde met zijn jonge hartje.
Toen kwam de koudegolf en loste
't Probleem op dat ons zooveel kostte.
De kou, die zooveel jonkheid brak,
Sloeg ook die vlugge leden strak.
Door koorts gesloopt, door koorts gejaagd,
Zoo heeft de dood hem opgevraagd.
Overmoed'ge voorjaarsgast,
Last in lust, en lust in last!
Die onder het lauriertje ligt,
Dat zwiepte onder zijn gewicht,
Als hij zichzelf de klimkunst leerde,
En op de takken balanceerde.
Hem vond geen ander leven klaar,
Dan volle kans, bij lijfsgevaar.
Hij is gevallen als een man.
Wel hem, van wien men 't zeggen kan.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

211

Kroniek.
Boekbespreking.
P.H. van Moerkerken, Het Lange Leven van Habhabalgo en zijn broeders
Rabel, Momper, Jur, Pynaar, Dary en Thaumar,
gevolgd door de Profetiën en Vizioenen van de wijze Logimena (De Gedachte der
Tijden VI) Amsterdam, Van Kampen en Zoon, zonder jaartal.
Een waardige bekroning voor Van Moerkerken's, niet overal even sterke, maar
wèl overal interessante en suggestieve romanserie ‘De Gedachte der Tijden’, deze
zijn diepzinnige, toch bijna voortdurend levendig aansprekende, met brio en fijnen
geest geschilderde allegorie. Een terugblik over de geschiedenis der menschheid,
getuigend van diep en langdurig, maar vooral van: in dichterlijke concentratie
begrijpend nadenken. De geheele Van Moerkerken is er in terug te vinden - de
samenvatting van zijn persoonlijkheid, mijn verlangen waarnaar ik hier wel eens heb
uitgesproken - de romantische dichter, de gevoelige beelder, de wijze en geleerde
peinzer, maar ook de lachende satyricus, de ironische spotter, de hollandsche Anatole
France - een levenskenner immers, zooals wij ook France hebben leeren begrijpen,
die om geestelijke schoonheid die der veel gesmade materie geenszins vergeet, laat
staan veracht - ik denk o.a. aan de geestdriftige beschrijving van de dansende Quartilla
(bl. 86/87).
Dat bij een zoo strak gespannen compositie - gedachtebouwsel toch wel in de
eerste plaats - de bekwame bouwmeester wel eens met gedachten alleen heeft
doorgebouwd (althans zonder de vóór alles noodige mortel der kunstenaarsontroering
genoegzaam aan te wenden) en dat in zulke uren eenige onbezielde, ja dorre bladzijden
ontstaan zijn, het kan ons bezwaarlijk verwonderen, ook al moeten wij het
hartelijk'betreuren. Het is volstrekt geen toer zulke bladzijden op te merken en er
z.g. aardigheden (of zurigheden) over te verkoopen. Critiek van dien aard schrijven
kan eigenlijk wel iedere geroutineerde recensent ten allen tijde, maar slechts weinigen
die tevens beseffen, hoe ontzaglijk voor den scheppenden kunstenaar de opgave is
der altijd wakkere en perfecte zelf onderscheiding: het nooit verzwakkende klare
weten, wanneer hij schrijven mag en wanneer niet. Iedere kwajongen praat het na:
zelfs de groote Homerus sliep wel eens. Maar daarom mag nog niet iedere kwajongen
zich veroorloven Homerus te critiseeren.
Er is visionair vermogen, er is diepe en tot zielsrijkdom verwerkte kennis, er is
ook groote moed, echte geestdrift en meesterlijk technisch kunnen noodig om een
onderwerp, als in dit laatste boekje door Van Moerkerken behandeld werd, tot zulk
een hoogte op te voeren. Wenschen wij den schrijver van harte geluk met de wijze
waarop hij zijn heldhaftige onderneming tot een goed en waardig einde wist te
brengen.
H.R.
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Alie Smeding, Achter het Anker, Rotterdam, Nijgh en van Ditmar, 1924;
en Strakke Dagen, Edam, De Kleine Librye.
Alie Smeding is met zevenmijlslaarzen vooruitgegaan. Haar A c h t e r h e t A n k e r
durf ik zonder voorbehoud een mooi boek noemen, persoonlijk, sterk en zeer
beheerscht. Al werkende blijkbaar is deze schrijfster zich haar eigenlijken aard, haar
diepere wezen, bewust geworden en heeft zij zich weten te ontdoen van al het
aangeleerde - in anderen bewonderde en van anderea overgenomene - dat in haar
eerste boeken min of meer hinderlijk was.
Dit A c h t e r h e t A n k e r zal door het meeren deel der ordelijk rubriceerende
recensenten wel weer als een ‘realistische’, misschien zelfs wel ‘naturalistische’
roman worden gekwalificeerd - en meer of minder geminacht, al naarmate de heeren
zelf meer of minder vergeestelijkt en ver- ‘fijnzinnigd’ zijn. Die ellendige
cliché-namen! Schoppen wij er toch tegen en met kracht! Deze roman is een
eenvoudig en innig, een zeer menschelrjk en diep doorleefd verhaal van
menschenstrijd en -smart, een verhaal, zooals, er altijd weer geschreven zullen worden,
zoolang er menschen bestaan, die daar behoefte aan hebben, de waarheid, hún eigen
diepe en oprechte waarheid over het leven te zeggen. Niet omdat ‘het realisme’ zoo
iets onoverwinnelijks, maar omdat het reëele leven zoo iets diep aangrijpends is.
Alie Smeding is lang geen optimistisch schrijfster; haar nieuwe roman zal zeer velen
schokken, pijnigen, bedroeven misschien. Maar voor hen die in kunstwerken niet
naar opmontering zoeken, maar in de eerste plaats naar echte menschelijkheid, diepe
gemeendheid, zal de lectuur een genot zijn.
Welk een forschheid van aanpak, welk een mannenkracht leeft er in deze jonge
vrouw, Alie Smeding! En daarbij - dit geldt vooral ook dat kleine andere boekje,
S t r a k k e D a g e n , - welk een volkomen onsentimenteele, maar écht fijngevoelige
kijk-op-de-menschen, een verteedering, die nooit tot verweekelijking wordt.
O, ik weet het, dit soort schrifturen zal nooit populair worden. Het is er te stroef
en te weinig behaaglijk voor. Te hard en te nuchter zullen de menschen wel zeggen.
Want wie de werkelijkheid in de oogen durft zien, en te zéggen wat hij ziet, heet
gewoonlijk nuchter - ook al verteert hem het innerlijk vuur eener waarachtige en
diepe menschenliefde. Intusschen, de échte nuchteren, dat zijn de berekenende
fabrikanten der zoetelijk en glijerig fraaie of opgeschroefd lollige boeken, die de
menigte bekoren.
H.R.

Ed. Coenraads, De Fakkeldragers, Amsterdam, Mij. voor goede en
goedkoope lectuur, 1923.
Eene eigenlijk merkwaardige geschiedenis (die ik mij wel wachten zal hier over te
vertellen) - een boek met, voor wie in al deze woordenrij kheid gelooft, een
verzoenend en bevredigend slot. Een ‘historische’ roman namelijk, over een tijdperk
eindigend in 1926, en alzoo feitelijk ietwat
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voorbarig bezig met het openen van opwekkende verschieten: Er komt een ^inde aan
den onmin tusschen de menschen in eene aera, die genaamd zal zijn de democratische
evolutie. Eerst is er nog allerlei slechtheid en gemeenheid; en ‘broedertwisten’,
gezegd oorlog, mekaar opsluiten, van kant maken, en meer menschelijke
liefhebberijen.... maar met dat alles raakt het gedaan. Er komt ‘de glimlach, de
verademing, de gewaarwording •eindelijk weer eens onder ons, menschen, te zijn.’
(359). Het staat er een beetje ondeugend, niet? Onder ons!.... Menschen!....
Maar het wordt dan allemaal braaf en goed. ‘Het artistiek en geestelijk en gezellig(!)
leven werd “geenszins” verwaarloosd. Hoezeer de aandacht ook in beslag genomen
werd door het materieele: het weder-opgang-brengen der productie en andere
economische vraagstukken, het herstellen der inwendige orde, rust en veiligheid en
“verdere politieke moeilijkheden” - toch bleef de regeering een open oog houden
voor de belangen van den Geest. Zij huldigde het gezonde beginsel dat er van de
kunst geen verkondiging van bepaalde denkbeelden behoeft uit te gaan, maar dat de
kunst vóór alles moet opheffen.... Eene merkwaardige herleving viel ook op religieus
gebied waar te nemen. Streng geloovige protestante predikanten deinsden er niet
langer voor terug ook den koran en andere heidensche boeken van den kansel te
citeeren.... de rechtzinnigen voelden sterker en sterker de kracht die uitging van het
oostersche resignatievoorbeeld.... de modern-verlichte(!!) kerk ging nog verder en
sloot zelfs een bondgenootschap met de geesteswetenschappelijk georiënteerde
antroposophie, soms ook met de antroposophisch georiënteerde geesteswetenschap.
De Roomsche geestelijkheid toonde zich bijzonder ijverig ^n geestdriftig op ander
terrein: allerwege.... richtte zij leeszalen en ontwikkelingsclubs op, inrichtingen waar
ook de verstandigen onder de sociaal-democraten (nota bene! - D.Th.J.) gebruik van
maakten.... Langzaamaan kon ook de drukpers in eere(!!) worden hersteld....’ etc.
etc. Men kan dat alles lezen op de pagina's 359 en volgende. De wolf verkeert met
het lam, de leeuw met de geitenbok.... en dit blijmoedig gekeuvel ontpopt zich dus
ten slotte als te zijn een van die nu niet bepaald zeldzame menschelijke schrifturen:
een utopistendrama. Want blijspel zou ik het liever voorloopig nog niet noemen....
Ja ja. Zooals men wel vindt, dat de kleeren den man maken, zoo wordt -ook
menigmaal geoordeeld, dat een reform-jurk-van-moderne-gedacht en van eene
doodgewone ziel een kunstenaarsziel kan formeeren. En dat is misschien niet
heelemaal waar, want indien wel.... ons goede vertheologïseerde en met allerhande
groepen en sekten overdekte land ware sinds lang met kunstenaarszielen overbevolkt.
Er is niets tegen, dat er kunstenaars ontstaan, die aan het wezen van laat ons zeggen
‘den utopist’ gestalte geven - waarom zou er? Maar waar zijn ze? Van de boeken
over utopisten,
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hervormers e.d. die mij onder oogen kwamen, moest ik per slot altijd vinden dat ze
met denkwerk overvuld en sterk tendentieus waren in den min gunstigen zin - en
zoek ik nu eens naar kunstwerken die het wezen van dit slag menschen in het hart,
in de kern treffen, dan ziet het er mager uit. En mager is ook dit boek De
Fakkeldragers, al steek je 't niet licht in je zak, want het telt bijna 400 pagina's.
O zeker, het is zeer decoratief versierd en omhangen met allerlei gedachten van
den schrijver, die, zou men zeggen, bovenal een nobel, diepdenkend, ook geestig
man moet wezen, bekommerd om onze kleinheid, het fragmentarische van ons
bestaan, de gebreken van onze samenleving - en het verheugt ook stellig, het is althans
opwekkend, zooveel opbeurends en verkwikkends hier eens echt blijmoedig uitgezegd
te vinden, met uitzichten op wat anders, op tijden waarin de menschen grooter (vergeef
mij!) en gelukkiger zullen zijn dan wij.... maar worden ons hier niet toch, inzake
letterkundige kunst, steenen voor brood gegeven? Die vraag moet eens nadrukkelijk
gesteld worden - het kan niet nadrukkelijk genoeg. Ten eerste niet, om de zuiverheid
van de letterkundige kunst; ten tweede niet om den sympathieken mensch-en-schrijver
zelf, die zoo zijn best heeft gedaan om van zijn verkeerd begonnen werk nog wat
terecht te brengen. Hartstochtelijk mag men niet zeggen (want de taal is dikwijls
conventioneel) maar wel energiek en doelbewust heeft de heer Coenraads zich een
gang gegraven naar den kern van zijne ietwat diep-liggende historie, maar wat is er
nu anders te voorschijn gekomen dan een hoop litteraire aarde? Ik zie geen korrel
goud. En bij den ijver om toch vooral tot het hart van de quaestie door te dringen,
wordt er geploeterd dat het zoo stuift, en er gebeurt allerlei overbodigs. Dat is zoo
merkbaar bijvoorbeeld aan de malle opvatting, dat men bij het schrijven van een
boek als dit ook vooral gedocumenteerd en ‘volledig’ zou moeten wezen. Wat gaat
het ons toch aan, om ter illustratie een voorbeeld te noemen, dat Gertrud Faucherre
‘met drie tegen twee stemmen’ ter dood veroordeeld wordt, als de vermelding van
het vonnis zelf volstaan zou? En dit is geen kleinigheid - het is uit den aard van het
boek. Conflicten en motieven van allerlei aard kruisen zich hier, worden
dooreengemengd, angstvallig secuur omschreven - toch hinderen ze mekaar, en zitten
mekaar in den weg. Er is eene overvolte van het overbodige. Eén van de vele motieven
uit dit boek, goed gesteld, rustig behandeld, wezenlijk doorvoeld en worstelend
gestalte gegeven.... en de schrijver had iets positiefs bereikt. Want men krijgt wel
den indruk, dat hij dit zou kunnen, al stoot men soms op technische onervarenheden
die, bij zooveel hooi op de literaire vork, een beetje gek doen opzien. De heer
Coenraads is stellig begaafd, maar men mist in dit boek bij hem (en juist hij heeft
die zoozeer van noode): beperking. En het besef, dat wie ons, van welk gebied der
ziel ook, iets vertellen wil, datgene
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waaraan hij gestalte tracht te geven, ook innerlijk doorleden moet hebben. Er is hier
in De Fakkeldragers eene rijke verscheidenheid van uitzichten en mogelijkheden er is niet: smartelijke liefde; niet: mannelijke objectiviteit; niet: rust. D.Th.J.

Arch. de Vijzelaar, De Vonk, Amsterdam, Van Kampen, 1924.
Boeken als deze hebben met litteratuur niet veel uitstaande. Het is een gezellig - wel
fleurig - opgeschreven babbeltje, een beetje pose, een beetje echtheid, wat malligheid,
wat gevoel, en dat aardig dooreengehaspeld tot een ‘potpourri tout pur’ (om de
gewilde vreemde-woordenmanie van de schrijfster te typeeren). Een onbelangrijk
verhaal van een jong, Haegsch meisje - (Néé, daar vergis ik me, de freule is juist van
Friesche afkomst, van zeer hooge Friesche afkomst - de Suylinga's hebben de Oranje's
goed gekend, let wel) dus, hoewel niet Haègsch, toch zooiets, maar véél ernstiger.
Ja, daar gaat het juist om, en het zou van een criticus een groote fout zijn dit
opmerkelijk verschil - oorzaak van alle botsingen - niette hebben opgemerkt! Laten
we dus volmondig erkennen, dat we dit verschil, dezen frappanten ernst, deze
veulenachtige gewichtigheid wel degelijk hebben opgemerkt en begrepen. Maar hoe
groot en ruim en bewust freule Sylvana Suylinga ook zijn wil, zij is het toch nog
veel te weinig - in den veredelenden zin van het woord - om haar eenigszins tot de
hoogte van de kunst op te voeren.
‘Maar wat die jongen opkeek van mijn boeken! Virgilius, Horatius, Homerus.’
Ziehier mejuffrouw's grootspraak. En wij zouden dit galoppeerende veulentje willen
vragen: als dit werkelijk waar is, als ze, niet alleen in uw kast, maar ook in uw geest
zijn opgenomen, spreek er dan niet over, maar toon ons, beter dan ge deedt in uw
geschriften, dat ge, zij het ook maar één duizendste, van die stoere, klassieke schrijvers
begrepen hebt. Hadt ge dat, wellicht zoudt ge zwijgen......
Maar wie spreken wil, doe het in zijn eigen taal! Ik heb nooit gehoord dat ‘toujours’
karakteristieker is dan ‘altijd.’ ‘Nog toujours in den Haag.’ Er zit in dat zinnetje een
raar sprongetje dat ons 'n beetje duizelig maakt. Bij de mededeeling dat ‘zij overal
geäccueilleerd werden’, schrikken we een beetje van het rare deelteeken, maar ons
onbehagen wordt nog grooter als we lezen dat ze ‘haar plannetje wilde frustèeren’.
Soms is ze zich haar malligheid wel bewust, schrijft erachter: (‘mijn excuses aan
meneer Charivarius’) en gelooft daarmede alles te hebben bezworen.
Maar nu de kern van het verhaal. Silvane Suylinga wacht, voor haar huwelijk, op
de ‘étincelle’ - vonk was te burgerlijk - maar haar boek kon ze toch werkelijk geen
Franschen titel geven. Als het erg intiem wordt, leent het Fransch zich beter voor
openbaringen, en ‘étincelles’ zijn ‘choses de coeur’. Nu, de vonk komt aangewaaid,
maakt een stroovuurtje,
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verhit de buitenste laag van het meisjeshart, veroorzaakt een huwelijk en, aangezien
vonken snel smeulen en dooven, is er van de étincelle al spoedig niets meer te zien
en na een poosje van het huwelijk nòg minder. Want Sylvane Suylinga scheidt van
Hugo van Almeskerke, reist op een boot naar Neerlands Insulinde en ziet een nieuw
geluk, niet als een vonk, maar - hopen wij - als een gestadige zon aan 's levens horizont
gloren. Het geluk maakt stom, zeggen zij die het weten kunnen. Laten wij het hopen!
J.d.W.

J.H. Paradies, Hofgedagten, 's-Gravenhage, H.F. Leopold, 1924.
Deze aardige hekeldichten behooren óók niet tot de litteratuur maar zij hebben toch
hun eigen waarde. Zij vermaken, zij zijn raak en pittig, zij wijzen, gekscherend, op
allerlei mals en droefs in het moderne leven, op dwaasheden van ijdelheid, op het
zielige van hen die het slachtoffer zijn van den springvloed der tijden, van den engen
Haagschen kliekgeest - van gekke gebruiken, malle bepalingen, van al hetgeen een
mensch, die goed om zich heen kijkt in het reëele leven wel ziet, maar niet altijd in
zoo aardigen vorm weet te uiten.
‘Op het einddiploma’, een spotternij met de dwaze gewoonte om kinderen groote
geschenken te beloven, als zij maar door hun eindexamen H.B.S. of Gymnasium
komen. ‘Het einddiploma wierdt van soonlief hoog geprijst - Hij heeft voor dat
pampier een motorfiets geëist’. ‘Op den mangel aen meyde en de ongemacken van
hetselve herkomende’ een humoristische rijmeralij, een echt tijdsbeeld. De geest van
‘Vader Cats’ is hier herleefd. Men mag vrij van imitatie spreken - het doet er niet
toe, want die echt leuke, breedsprakige en toch rake hekelzin moet zijn aangeboren,
de vorm - hoogstens - is imitatie, en dan nog een aardige!
Hoor hoe hij, een tikje filosofisch, het leven van de Haagsche
‘Sorrigvliet'sbewoners’ bezingt:
Hier woonen generaals, hier woonen oudt-ministers Hier woont het intellect, hier woonen geen philisters De lintjes-pruimeboom slaet hier zijn wortels uyt
En wordt er aen geschudt, hier valt syn eelste fruyt.

Hij bemijmert de levens, die, - met rijcke souvenirs beladen in den Haegh belanden
- moe en traegh hangen zij aan de kim des levens - en:
Men hoort van hun niet meer, maer heel hun leevensactie
In een necrologie ligt klaer bij de redactie,
Waght op hun laetst moment, dan komen al hun daen
Hun tietels en hun naem weer in de krant te staen.
Hun buerman, die het leest, blijft dan een wijle poosen
En denckt dan: strakjes komt noch mijn apotheose.
J.d.W.
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Ir. D.F. Slothouwer, Bouwkunst der Nederlandsche Renaissance in
Denemarken (Dissertatie), Amsterdam. P.N. van Kampen en Zoon, 1924.
Het is een verblijdende gebeurtenis dat, na een bijna twintigjarig bestaan van de
Technische Hoogeschool, eindelijk ook eens door een bouwkundig ingenieur de
doktorstitel behaald werd. Inderdaad ligt het voor alle andere categorieën van
ingenieurs meer voor de hand hun studie van de technische wetenschappen te willen
bekronen door een doktorsgraad; Dr. Ir.D.F. Slothouwer heeft echter met zijn
dissertatie bewezen, dat ook voor de door de T.H.S. gediplomeerde architecten
onderwerpen voor een proefschrift te vinden zijn, - onderwerpen van zoodanigen
aard, dat zonder een kunstzinnig begrip der te behandelen stof geen bevredigend
resultaat van de bestudeering dier stof verwacht kan worden.
Het door Dr. Ir. Slothouwer gekozen onderwerp is er een, waarover in de in ons
land verschenen standaardwerken over de geschiedenis der bouwkunst, door
architecten geschreven, zeer weinig te vinden is; Prof. H. Evers wijdde er in zijn ‘De
Architectuur in hare hoofdtijdperken’ slechts een halve bladzijde aan, Prof. E. Gugel
in zijn ‘Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur’ niet
meer dan twee bladzijden, waarin de accenten bovendien nog verkeerd gelegd zijn.
In het algemeen werden in deze werken de uitingen der historische bouwstijlen in
de verschillende landen van Europa veel te weinig in verband met elkaar bekeken,
waardoor een onvoldoend begrip werd bijgebracht van de eigenlijke
‘ontwikkelingsgeschiedenis’ der architectuur, en het wezen der bouwwerken
onvoldoende benaderd werd. Het is nu een groot genot om de in het boek van den
heer Slothouwer besproken bouwwerken in een kunst- en cultuur-historisch verband
met de architectuurscheppingen der Renaissance in heel Noordelijk Europa bekeken
te zien, en het karakter dier bouwwerken te hooren ontleden en verklaren uit de wijze,
waarop ze ontstonden.
Laat ik het maar ineens zeggen dat de laatste twaalf bladzijden van het boek, waarin
de schrijver in een ‘Naschrift’ een korte samenvatting geeft van de door zijn studie
verworven inzichten, in mijn appreciatie de allerbeste en meest overtuigende zijn.
Hij legt ons daarin uit waarom de Renaissance, - de wedergeboorte der schoonheden,
die Hellas en Rome in de oudheid aan de wereld geschonken hadden, - zich in de
landen van Noord-Europa, met de Nederlanden als toenmalig beschavingscentrum
der Germaansche volkeren, geheel anders en veel minder krachtig uiten moest dan
in Italië, het Latijsche beschavingscentrum van het Zuiden, waar men eenmaal te
midden dier schoonheden geleefd had. Voorts stelt hij in het licht, dat slechts in de
detailleering der gevels de vormen - spraak der Renaissance - uit Italië tot ons
gekomen door de schilders,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

218
de graveurs en de ornamentteekenaars, en later door beeldhouwers en architecten
verwerkt - overgenomen werd, en dat de scheppingskracht onzer architecten slechts
voor enkele onderdeelen, als de - inderdaad zeer belangrijke - torenbouw, tot iets
groots en geheel eigens geleid heeft. Tenslotte doet hij ons in scherpe en duidelijke
bewoordingen beseffen, dat de gebouwen der Nederlandsche Renaissance in
Noord-Europa, en dus ook de door hem beschreven Deensche gebouwen waarop
Nederlandsche bouwmeesters hun stempel drukten, alleen in hun gevel-details
renaissancevormen vertoonen, doch naar den aard hunner compositie Gothische
gebouwen zijn.
Wel had ik voor een goed begrip gaarne nog vermeld gezien, dat, omgekeerd, de
Romaansche en Gothische bouwstijlen in Italië nimmer tot bloei zijn gekomen, en
van een organische ontwikkeling dier stijlen daar geen sprake was.
Het klimaat deed het flauw hellend dak nooit verdwijnen, en het horizontale
lijstwerk zoowel als de zuil bleef zich steeds handhaven, daar voortgeteerd werd op
de oud-christelijke zuilenbasiliek. Zoo kwam men door bestudeering van de
schoonheden der klassieke bouworden vanzelf tot een teruggrijpen daarnaar.
Het eerste hoofdstuk van het boek, waarin verhaald wordt hoe de Renaissance-kunst
in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden ontstond, en de geschiedkundige feiten
vermeld worden betreffende de verspreiding dier kunst over de Hanze-steden en
Denemarken, en hare invloed in Duitschland en Engeland aangeroerd wordt, zoowel
als de twee volgende hoofdstukken, die speciaal gewijd zijn aan Antonis van Opbergen
en de Van Steenwinckels, de bouwmeesters die, geassisteerd door een groot aantal
andere Nederlandsche kunstenaars en ambachtslieden, medewerkten of hun invloed
deden gelden op de belangrijke stichtingen van koning Frederik II en koning
Christiaan IV van Denemarken, geven vele merkwaardige en belangrijke
bijzonderheden omtrent leven en werken dier kunstenaars, geput uit tal van
boekwerken en archieven. Voor architecten meer waardeerbaar zijn echter de drie
dan volgende hoofdstukken over de bouwgeschiedenis van het slot Kronborg bij
Helsingör, het slot Frederiksborg en het kleine slot Rosenborg, de beurs te
Kopenhagen en nog eenige minder belangrijke gebouwen aldaar.
Kan ik de bewondering, die de architect Slothouwer voor beide eerstgenoemde
gebouwen koestert en die zich uit in boeiende beschouwingen over deze belangrijke
bouwwerken, deelen, vooral wat Kronborg betreft, minder begrijpelijk acht ik dat
hij het slot Rosenborg een der meest belangwekkende scheppingen van Christiaan
IV noemt.
In zijn opmerkingen over onderdeelen van dit gebouw, noemt hij het n.b. zelf
duidelijk, ‘dat voor Rosenborg geen meester aan het werk is
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geweest.’ Belangwekkend misschien als persoonlijke schepping van den koning?
Diens eigen aandeel in de totstandkoming van de door hem gestichte gebouwen,
diens ver-gaande bemoeiingen bij het opmaken der plannen, bij herhaling door den
schrijver gesignaleerd, is bij Rosenborg waarschijnlijk de oorzaak van de mislukking
geweest. ‘Een eigenlijke architect van Rosenborg kan men niet aanwijzen,’ zegt
Slothouwer, en aarzelend noemt hij Willem Comelisz, den vroegeren opzichter van
den ouden Hans van Steenwinckel, den waarschijnlijken leider van den bouw.
Zelfs kan ik de belangrijkheid van Frederiksborg, als specimen van de
Nederlandsche Renaissance-bouwkunst in Denemarken, niet inzien, en wel omdat
1o. uit de geraadpleegde bronnen is gebleken dat Christiaan IV gewend was naar
skabelons (schetsontwerpen) van zijn hand te laten werken, 2o. een eenheid in de
architectuurschepping van Frederiksborg ontbreekt, en slechts eenige onderdeden
op naam gesteld kunnen worden van de Van Steenwinckels en enkele andere
Nederlandsche kunstenaars, en 3o. het Nederlandsch karakter menigmaal ver te
zoeken is, ofschoon meestal naar Nederlandsche voorbeelden in de ornamentboeken
gewerkt werd (- De Noordelijke poort van het audiëntiegebouw zou intusschen tot
in onderdeden overeenkomen met een ontwerp van den Duitscher Dietterlin in diens
‘Architectura’!)
Ofschoon Christiaan IV zich ook persoonlijk gemengd heeft in de vormgeving
van de beurs te Kopenhagen, zijn niettemin de hoofdgevels van dat gebouw gave
scheppingen geworden van de bouwmeesters Van Steenwinckel. Hier dus, wat die
gevels betreft, echte Bouwkunst der Nederlandsche Renaissance; bij Frederiksborg
mi. hoogstens ‘invloed’ dier bouwkunst, uitgezonderd de arcade, die de vleugels van
het slot verbindt, en werk moet zijn van Laurens en Hans van Steenwinckel, en de
fameuse, echter weinig geslaagde, marmeren galerij voor de koningsvleugel, die
Hendrik de Keyser in zijn ‘Architectura Moderna’ opnam als een ontwerp van zijn
leerling Hans van Steenwinckel, en waarin beelden geplaatst waren die
hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn uit de werkplaats van de Keyser.
Het is het machtige indrukwekkende slot Kronborg, met zijn magnifieke torens,
dat Dr. Slothouwer gelukkig in zijn naschrift nog eens het belangrijkst noemt, èn als
bouwwerk, èn als specimen van Nederlandsche Renaissancekunst. Hier dan ook geen
inmenging van den vorst; Frederik II liet Antonius van Opbergen, - ook van het
Tuighuis te Danzig de geniale bouwmeester, - de vrije hand in zijn herschepping van
het slot uit het oudere Krogen.
Het met enthousiasme geschreven boek bevat een vijftigtal uitstekende afbeeldingen
der daarin behandelde gebouwen. Zoowel inhoud als uiterlijk is smakelijk opgedischt,
ja, smaakt naar meer!
JOH. G.R.
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Een nieuwe Rembrandt in het Rijksmuseum.
Belangstellenden kunnen zich verheugen in een nieuw, hoogst belangrijk bruikleen,
dat zijn intrede in 's Rijks verzameling deed, een heerenportret van R e m b r a n d t ,
gedateerd 1634, medaillonvormig, van groot formaat. Het is afkomstig uit de
voormalige collectie de Ridder en vertegenwoordigt op schitterende wijze Rembrandt's
realistische portrettenperiode van omstreeks 1632-'35, waartoe o.a. ook gerekend
kunnen worden het tot dezelfde collectie behoord hebbende portret van de weduwe
Cardon, geb. Petronella Buys (vroeger in Amerikaansch particulier bezit), voorts de
portretten van Nicolaas Ruts, Maerten Looten, Marten Daey, om slechts enkele der
meest bekende te noemen, de periode der eerste jaren na 's meesters vestiging te
Amsterdam, die van zoo kennelijken invloed is geweest op het werk van Govert
Flinck en Ferdinand Bol.
Wat de toenmaals ongeveer 28-jarige kunstenaar in technisch opzicht vermocht,
steeg tot een hoogtepunt in dit portret, waarin hij ook zijn klaren kijk op de
werkelijkheid, op de menschen van het alledaagsche leven om hem heen, gaaf en
onverminderd heeft neergelegd. Wij staan hier voor een levensbeelding van
overtuigende, verbluffende kracht. Breed en glansvol is de schildering. Van groot
meesterschap is de stoffelijke weergave van het onder den breed-uitstaanden hoedrand
lichtelijk grijzende hoofd- en van het bruinblonde baardhaar. Welk een bewegelijke
spitsheid, welk een vlotte crânerie in den toets van die afzonderlijke, opstaande
knevelharen, welk een zachte gevoeligheid in dat gedunde, grijzende hoofdhaar! Een
volheid van levenskracht straalt uit den openen, manlijken, niets verbergenden
oogopslag, uit heel het in de buitenlucht gebruinde, nu zonnig verlichte gelaat.
Naast de fijnheid van teekening in de raak neergezette wenkbrauwbogen en in die
allerkleinste rimpeltjes en lijntjes van het vel onder de oogen, staat de heerlijke,
luchtig-forsche schildering van de links verlichte, rechts in schaduw gehulde
plooikraag, waarvan de ons toegekeerde open pijpen geheel te doorzien zijn.
Van sterke, plastische werking is de onderlinge tegenstelling tusschen het
fonkelzwart van hoed en bovenkleeding, het gelig wit van de kraag, het
gebruind-blozend gezicht, en den geelachtig-bruinen achtergrond, die in zijn diepte
oplicht, waar de figuur donkert, en die donkerder wordt waar deze glanst in 't licht.
Men raakt niet vermoeid met zich te verdiepen in de schoonheid der buitengewone
schilderkwaliteiten van dit figuurstuk, dat, behalve de weergave van een uit het volle
leven naar voren getreden en van dat leven vervulde, doordrongen persoonlijkheid,
nog bovendien, zooals het daar
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KRONBORG, UIT HET N.W. GEZIEN. FOTO HUDE, ROSKILDE.
(UIT: BOUWKUNST DER NEDERLANDSCHE RENAISSANCE IN DENEMARKEN, DOOR IR. D.F. SLOTHOUWER.
UITGAVE VAN P.N. VAN KAMPEN EN ZOON, AMSTERDAM).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

XLIV
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in zijn statigheid en deftigheid het groote, breede kader vult en beheerscht, voor ons
beteekent de representatie van geheel een machtigen tijd in de geschiedenis der natie.
H.F.W. JELTES.

Kunst in Amsterdam. Eere-tentoonstelling G.W. Dijsselhof in arti - M.
en Sari Góth in het Sted. museum.
De eere-tentoonstelling van Dijsselhof's werk in Arti toonde ons opnieuw welk een
rust en voornaamheid, welk een innerlijke beschaving er van zijn later werk uitging.
Zij deed ons zien hoe het van een technische zuiverheid was, als zelden eenig
kunstwerk uit dezen tijd; hoe vlot en toch beheerscht hij schilderde. In de groote
Arti-zaal, waar zijn s c h i l d e r i j e n aan de wanden hingen, was een atmosfeer van
fijne distinctie, die uitging van elk zijner werken; het was als hoorden wij Dijsselhof's
zachte stem, als zagen wij hem bedachtzaam en wel overwogen bezig.
In de kleine zaal hing het vroegere werk, zijn groote aquarellen van kreeften en
langousten, zijn flamingo's en zijn schelvisschen. Hier waren zijn schetsen op hout,
zijn notities uit het aquarium. En als wij gingen van uit de bezonkenheid in de groote
zaal, naar den jeugdigen moed en durf, naar de frissche sprankelende geestdrift in
de kleinere, dan.... ja, dan voelden wij dat die jonge Dijsselhof ons toch nog nader
stond; dat het heerlijke spontane, de telkens nieuwe vondsten in zijn aquarellen ons
nog liever waren dan zijn zóó gaaf, zoo overwogen geschilderde bassins
Het is natuurlijk een persoonlijk inzicht, hoewel ik overtuigd ben, dat ik dit met
velen deel, maar met alle waardeering, met allen eerbied en respect voor zijn latere
werk, zijn voor mij zijn vroegste aquarellen van een verrassender genialiteit.
Het was een goede gedachte van het Arti-bestuur en een extra genot voor den
bezoeker, om hier veel van dat oude werk weer eens terug te zien.
Het werk van den Hongaarschen schilder M. Góth is hier niet lang geleden, naar
aanleiding zijner tentoonstelling in den Haag, uitvoerig besproken, zoodat wij er
eigenlijk bezwaarlijk iets aan toe kunnen voegen of dat behoeven te doen.
Góth heeft een vlotte, gemakkelijke wijze van schilderijen, waardoor een schets
hem beter afgaat dan een doorgewerkt schilderij. Wij zien het aan buitenstudiën, aan
portretten, o.a. een klein zelf portret je, dat wanneer hij rap en vlug iets opzet het
meestentijds ook direct raak is.
In het werk zijner dochter zit minder de losse streek van den vader, maar meer de
vaste lijn, door studie verkregen. Zij heeft een zekerheid, door rustige waarneming.
Haar kinderportretjes zijn in dit opzicht voor-
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treffelijke staaltjes van haar observatie en habiliteit; zij wijzen op een gevoeligheid,
die haar door het uiterlijk van haar sujetten heen hun karakter doet begrijpen.
De weloverwogen teekening in deze portretten doen ons Sári Góth kennen als een
kunstenaresse die serieus zich van ieder detail rekenschap geeft, die naar het ons
voorkomt meer den kant der grafiek dan die van het impressionisme uit zal gaan.
Een ets, een houtsnede, een boekje met illustraties geven al blijk van deze richting.
Dit laatste: Senerade door Simon Koster, bevat een tiental, kleine decoratief
opgevatte, zwart-teekeningetjes, die als composities dikwijls goed van bouw en
indeeling zijn en waarin het zwart en wit in juiste harmonie tegen elkaar staan. Zij
zijn opgevat niet zoozeer als illustraties, maar meer als samenvatting eener gedachte
en als zoodanig sluiten zij zich zeer goed bij den tekst aan.
Was het een genoegen in de zalen van het Gemeente-Museum het werk van den
vader terug te kunnen zien, een verrassing was het, in dat van de dochter een stage
ontwikkeling te mogen constateeren.
R.W.P. Jr.

Akkeringa, I. Israëls en Tholen in de kunstzaal Kleykamp.
Een drietal bekende schilders vinden wij hier bijeen, die, hoewel behoorend tot een
bepaalde tijdsgroep, wat aesthetisch grondbeginsel betreft, zeer van elkander
verschillen. Het is een tijdsgroep die na de Haagsche school kwam en die men nu
tot de oudere generatie zou kunnen rekenen, ten deele omdat de vertegenwoordigers
der vorige niet meer bestaan, maar vóóral - I. Israëls is een der uitzonderingen omdat velen zoo geheel en al buiten het ‘heden’ geraakt zijn. In plaats van de vroegere
levenskracht is er gekomen een bepaalde contemplatieve gelijkmoedigheid en, in
tegenstelling met vroegere overtuiging, de leerstellige rust, van menschen die kracht
missen om het leven in zijn geweldige macht en schoonheid te blijven aanvaarden
of er zich boven te verheffen.
Nu is deze vermindering van levenskracht - die ons angstig maakt voor den feilen
hartslag van het leven - een verschijnsel, waarop het onverstandig zou zijn aanmerking
te maken, omdat er bijna niemand aan ontkomt; alleen komt ons stereotiepe
bewondering, voor uitingen waaruit dit verschijnsel duidelijk blijkt, vriendelijk, maar
overbodig voor. Voor datgene, wat wij met duizenden menschen gemeen hebben,
kunnen wij toch geen bewondering verwachten? In kunst willen wij zien: ‘geestelijke
spankracht’; datgene wat boven het algemeene levenspeil stijgt, en ons - al is 't maar
voor enkele oogenblikken - buiten onszelf brengt. Dus
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niet: de bedachtzame schikking der doctrinairen, die de schoonheid willen verankeren
en vastleggen in formules of het vreugdeloos nastamelen van eenmaal heftig en
zuiver gevoelde aandoeningen. Daarom komen de meeste tentoonstellingen, door
hun eindelooze herhalingen, velen zoo overbodig voor en verheugen wij ons in
uitingen waaruit de onmiddellijke levenskracht tot ons doordringt.
Deze on verbroken energie en onmiddellijke toepassing, vinden wij in de kunst
van I. Israëls. Hij wil ons door niets verbazen, hij peilt niet de gruwelijke diepten en
de felle angsten van het leven, maar in nerveuze behagelijkheid en soms overstelpende
vitaliteiten geeft hij, in zijn overijld handschrift, het vlietende, kleurige, bewegelijke
en onbeperkte leven. Maar vóór alles: zuiver en in logisch verband; zelfs in de grootste
wirwar ontstaat nooit een troebele samenkoppeling van lijn of kleur. Bovenden
emotioneelen drang staat zijn koele zelfkritiek en scherp waarnemingsvermogen.
En, er zijn zeker sterkere en diepere schildersnaturen in onze moderne schilderkunst,
maar er is er geen die als schilder zoo volkomen de hoogste zuiverheid en de
onverbroken energie in logisch verband tot elkander heeft kunnen behouden. En
wellicht zal zijn invloed later - ofschoon hij geen school of volgelingen zal vormen
- van meer belang zijn, dan wij nu ook maar eenigszins kunnen vermoeden. Want
tegenover de doctrinairen, die de schoonheid willen kerkeren in een monumentaal
graf, zal hij als de avonturier staan, die alles waagt, om alles te winnen en die de
gangen naar het onmiddellijke leven openhoudt.
P.C.H.

Arend Hendriks in den Kunsthandel Walrecht, Den Haag.
Hendriks is een nog jong teekenaar, die het onderwijzersambt heeft vaarwel gezegd
om zich op het met doornen bezaaide pad van de Kunst met meer vrijheid te kunnen
bewegen en zich geheel te kunnen wijden aan de verwezenlijking van zijn idealen.
Hij heeft daarmede getoond iemand te zijn, die niet van halve maatregelen houdt en
wie het hier geëxposeerde aandachtig beschouwt, zal tot de erkenning komen dat de
persoonlijkheid, die er achter zit, de stellige overtuiging in zich omdraagt, het tot
iets te kunnen en te zullen brengen, dat het werk is van een taaien volhardenden
studiegeest.
Dat deze eigenschappen op zich zelf reeds een mogelijkheid openen voor
succesvollen arbeid bewijzen de praestaties van hoogstaande dilettanten, menschen
die over een gering artistiek vermogen beschikken en dat tekort in hoofdzaak moeten
dekken met een onverzettelijken wil en een stugge werkkracht.
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In het werk van Hendriks zijn evenwel kwaliteiten die erop wijzen, dat hier behalve
de innerlijke drang ook artistiek talent aanwezig is. Het sterkst komt dit uit in de
teekening van de potkachel, die zeker een heel bijzondere visie op een stuk nuchtere
werkelijkheid te aanschouwen geeft. Iemand die dat zóó weet uit te beelden, is niet
alleen teekenaar maar is ook ziener en beschikt alreeds over een vrij belangrijk
technisch kunnen.
Zijn andere teekeningen, die meestal nog een studieachtig aanzien hebben, getuigen
van een rusteloos zoeken naar middelen om zijn uitbeeldingskracht zoo hoog mogelijk
op te voeren.
Een kerk in aanbouw, vermoedelijk van 't balkon zijner woning af waargenomen,
en een bouwterrein met keet, zooals 't er uitziet in het rustuur, geven blijk van een
scherpen en rustigen blik op dergelijke ingewikkelde gegevens en op onderlinge
verhoudingen en doen - evenals de boomstudies, fijne, pittige potloodteekeningen Hendriks kennen als een fijn opmerker en gevoelig teekenaar.
Merkwaardig is het zelfportret, de ernstige kop, die in strengen opbouw van lijnen
uitdrukt wat in de persoonlijkheid van den maker het overheerschende is: ernst,
wilskracht en zelfbewustheid. Iets in dezen kop doet mij denken aan zelfportretten
van Van Gogh, hoewel er geen uiterlijke gelijkenis bestaat noch eenige poging tot
navolging aanwezig is.
Een eigenaardige manier van teekenen vertoonen een paar studiekoppen, welke
als het ware doorploegd zijn met een netwerk van grillige vormen, die, op eenigen
afstand gezien, wel beweeglijkheid uitdrukken, maar in geen enkel logisch verband
staan met den bouw dier koppen en er iets baroks aan geven. Bij een naaktstudie,
waar 't zelfde systeem is toegepast, werkt dit hinderlijk en wekt het den indruk alsof
de man van top tot teen getatoueerd is. Ook bij een kelderinterieur, een zeer
gedetailleerde teekening, en bij een paar geschilderde studies, een houten olifant en
een doodskop, doet deze wijze van werken onrustig. De bedoeling van deze grilligheid
is niet recht duidelijk; ze dringt zich te veel op als een manier, niet als een
noodzakelijkheid. Mogelijk is dit voor Hendriks een stadium waar hij doorheen moet
om tot zekere oplossingen te komenen als zoodanig zal het dan ook voorloopig
beschouwd moeten worden. Het andere werk is te ernstig dan dat men zou mogen
veronderstellen dat deze teekenaar zou kunnen afzakken naar een gemaniereerd
systeem. Laten we dus rustig afwachten wat deze kunstenaar nog te brengen heeft.
J.D.
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W. KORTELING. HET DUIVENHOK (SCHILDERIJ).

W. Korteling,
door P.C. Hamburg.
DE levensloop van dezen schilder is, als van zoovele anderen, spoedig verteld. Hij
is in Deventer geboren in 1889 en heeft, na de lagere school en later de H.B.S. te
hebben bezocht, zich, onder leiding van zijn vader, op teekenen en schilderen
toegelegd. Na deze aanvankelijke leiding van zijn vader heeft hij voor zijn verdere,
zelfstandige ontwikkeling nooit behoefte gevoeld zijn geboorteplaats te verlaten en
zich elders voor langeren of kort eren tijd te vestigen.
Hij vond in den omtrek van Deventer een voldoende studie-terrein en zijn eerste
teeken-studiën dateeren reeds uit den tijd der H.B.S.-vacanties, doorgebracht in
gezelschap van Van Meegeren. Na het verlaten der H.B.S. begon hij met ernst en
inspanning aan de studie naar de natuur, omstreeks 1906. Reeds een jaar of twee
later maakt hij rood en zwartkrijt-teekeningen naar kalveren, vogels en boomgroepen,
van zeldzame snedigheid en virtuositeit, die de meest critische beschouwers vol
bewondering brachten. Men hield hem zoowat voor een wonderkind, hetgeen hem
persoonlijk minder genoegen deed. Betrekkelijk kort daarna, omstreeks 1910 tot
1912, volgt een tijdvak waarin o.a. ontstonden vele teekeningen in rood krijt, sommige
in zwart met pastelkleuren aangevuld. Eén van de hier bedoelde teekeningen vindt
men hierbij gereproduceerd, n.1. ‘Oude schuit’ en verder de olieverf studie van een
kalfje, dat hij op 23-jarigen leeftijd maakte. Hij beschikt hierin over een schier
volmaakt uitdrukkingsvermogen, zwierig zonder uiterlijke bravour, ernstig zonder
het dor-studieuse, dat zoo dikwijls door een bepaald artistiek opportunisme als het
eenige kenmerk van ernst wordt gehouden.
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Nu was hiermede de ouderdomsgrens van wonderkind overschreden, zoodat alle
bijkomstigheden vervallen en men zich alleen rekenschap behoeft te geven van de
werkelijke beteekenis van zijn werk. Maar ook dan is dit werk zoodanig, dat wanneer
men b.v. teekeningen uit het hier bedoelde tijdvak zooals ‘Het Kalfje’ stelt tegenover
het beste dat op dit gebied in de moderne Hollandsche kunst van dit tijdvak is
voortgebracht, het werk van dezen 23-jarigen schilder een schitterend figuur maakt.
Nu zou zoo iets nog van weinig of geen beteekenis zijn, als zulk een teekening een
toevallig verschijnsel in zijn productie was, maar er zijn er talrijke.
Natuurlijk vertoont het hier gereproduceerde specimen een verwantschap met
hetgeen de voornaamste dierenschilders van de laatste helft der 19e eeuw hebben
voortgebracht, zooals b.v. Mauve of W. Maris, maar het is in geen geval uitsluitend
reminicentie; had hij, in plaats van dieren, men-
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schen ge teekend, dan zou dit verband niet opvallen. De volkomen argeloosheid van
dezen jongen schilder deed hem de invloeden van anderen evenmin angstvallig
ontgaan, als den meer directen invloed der natuur.
Bij het beschouwen van de teekeningen uit genoemd tijdperk, komt men zelfs tot
de vraag: is verdere ontwikkeling mogelijk? Het komt ons n.1. voor alsof deze jonge
schilder hier een ontwikkelings-stadium heeft bereikt, dat slechts met de grootste
inspanning is te overtreffen.
Wat is hiervan de oorzaak?
W. Korteling is een van die schilders die door aangeboren begaafdheid tot vroege
ontwikkeling komen. Dit is trouwens de praedomineerende eigenschap van alle
rasschilders, van de modernen, b.v. M. Maris, J. Maris, J. Toorop, I. Israëls en zooveel
anderen. Een tegenstelling hiermede vormt Vincent van Gogh, de onvirtuose, steeds
worstelende en botsende natuur.
Met virtuositeit bedoel ik niet het werktuigelijke b.v. het optisch-manuale alleen
of het kunstvaardige door oefening verkregen, maar het innerlijk vermogende,
instinctieve gevoel en begrip voor rythme en vorm. Het zijn de innerlijk gerichte
psycho-physisch gedetermineerde naturen die - naarmate van hun aanleg en geaardheid
- tot bepaalde sociale functies gedreven worden.
Maar deze eigenschappen, afzonderlijk beschouwd voortreffelijk, zijn slechts
bepaalde voorwaarden, vormen niet het samenvattend geheel. Een kunstenaar-schilder
is meer dan een subtiel, gedetermineerd mechanisme, het karakter, de wilskracht,
gevoel en verbeelding zijn afhankelijk van den aard van zijn persoonlijkheid. Al de
factoren zijner persoonlijkheid tot een steeds harmonischer geheel te vormen, is het
levenlange streven, dat aan zijn kunst innerlijke kracht en diepte en den uiterlijken
glans der vernieuwing schenkt. Zijn persoonlijkheid is de maat waardoor de dingen
hunne dimensies verkrijgen.
Ik denk hierbij aan een uitspraak van R. Muther, die mijn bedoelingen, hoewel
beperkt tot een bepaald genre, eenigszins verduidelijkt, als hij zegt: ‘Kein
Portraitmaler kann in einen Kopf mehr hineinlegen als er im eignen hat’.
De groote ideale schilderkunst, zooals die gaat van Veronese tot Hodler, is slechts
mogelijk, wanneer de twee factoren: natuurlijke begaafdheid en een diepe
hartstochtelijke persoonlijkheid - het uiterlijk waarnemen en het innerlijk ervaren als een plant in de aarde groeien.
Het is mogelijk, dat een dergelijke ontwikkeling in de uiterste gevolgtrekking
onbereikbaar is of zich als een zeldzaam verschijnsel slechts in enkele geniale figuren
heeft gemanifesteerd, zij is en blijft echter de grondslag en het onwrikbaar criterium
bij de beoordeeling en beschouwing der schilderkunst.
Na deze meer algemeene uiteenzetting, kom ik terug tot het punt van uitgang: de
beteekenis, den aard en aanleg van den hier besproken schilder.
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In het rustige Deventer werkt Korteling van den ochtend tot den avond en deze locale
afzondering en zijn persoonlijk evenwicht hebben hem over de wervelstormen der
moderne kunstrichtingen heen geholpen. Geheel anders en met naïeven eerbied staat
hij tegenover de groote schilders van het verleden. Het verleden is voor hem de bron,
welker ontzagwekkende rijkdommen het wordende verre overtreffen. Maar ook de
Natuur is hem een oneindige bron van studie, vol verscheidenheid en bekoring. Deze
nadert hij met schroomvallige bewondering, maar tevens met de ingehouden hartstocht
van een hardnekkig werker; lukt het, dan houdt hij vol, uren achtereen.
Soms trof ik hem in het kleine stadstuintje achter zijn huis, in zijn oudste plunje,
gezeten op een veldstoeltje, temidden van zijn bloemen en zijn geliefkoosde modellen:
de kippen. Deze goedkoope en geduldige modellen zijn voortdurend tot zijn
beschikking en met onverflauwden speurzin volgt hij hun ontwikkeling van kieken
tot haan of hen. Wat al prachtige schetsen zijn er in dit kleine tuintje ontstaan? De
schetsen, krabbels en détailleeringen hier ontstaan, vormen een uitgebreid en
schitterend materiaal, waaruit na korter of langer tijd zijn schilderijen ontstaan.
Uit dit materiaal ontleenen wij de hier bijgevoegde reproducties: de teekeningen
en studies naar kippen. Zijn lust en verlangen is echter, deze dieren te kunnen
schilderen, levensgroot en op een ruim doek. Hij schildert ze tusschen gras en
bloemen, beschenen door het volle zonlicht of tusschen brokken steen en planten,
tegen een donker fond, waartegen hun vederpracht fonkelt en glanst in verschillende
kleuren. De prachtig uitgedoste haan met zijn fel-rooden kam, zijn sierlijk pluimenden
staart en goud-bruine borst, witte kippen met lak-rooden kam en gelen snavel en
daartusschen de kuikens als zachte-donsballetjes, alle pikkend en zoekend met de
scherpspeurende kraaloogen.
Het hoen behoort, evenals het paard en de hond, tot de oudste huisdieren en zoo
vinden wij deze - vooral de laatste soorten - steeds in gezelschap van den mensch
afgebeeld. De afbeeldingen van vogels en hoenders komen echter eerst in de 17e en
18e eeuwsche kunst veelvuldiger voor, en wel vooral in het stilleven.
Maar wanneer wij de afbeeldingen van het dier uit de vorige eeuwen vergelijken
met die van onzen tijd, dan voelen wij terstond een diepgaand verschil. Onze
verhouding tegenover het dier is geheel anders geworden; dit doet zich ook in de
schilderkunst gelden. De oorzaken hiervan zijn zeer verscheiden, maar vooral is de
moderne wetenschap hier middellijk of onmiddellijk van invloed geweest. Deze heeft
het dier een geheel andere beteekenis ten opzichte van den mensch toegekend. Wij
staan er niet meer tegenover als de sterkere, die het wil dooden en verteren, maar
ook als de sterkere die het wil verstaan en zoo mogelijk liefhebben.
Onze moderne schilders vinden er geen genoegen in om, zooals die der 17e
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eeuw, jachttropeeën te schilderen, waarin de moordzucht van den mensch en de
zwakheid van het dier met den meest naïeven pronk werd uitgebeeld. Voor ons is
het levende dier veel belangrijker; ookeischt zijn uitbeelding veel meer studie en
beheersching der techniek.
Maar al behoeft men, om de schoonheid van het dier in de kunst te demonstreeren,
het niet vooraf te dooden, toch kan de uitbeelding van een dood dier bij-wijze van
uitzondering een kunstwerk vormen. Een voorbeeld hiervoor is: ‘Het doode kuiken’,
waarbij de schilder, in gevoelige observatie, het zielig-verschrompelde en de
karakteristiek van het onvolgroeide dier heeft weergegeven.
Een dergelijk sentiment treft men bij de 17e eeuwsche vogelschilders niet aan:
Men vergelijke hiermede: No. 1445, Rijks-museum C. Lelienbergh en No. 2616, J.
Weenix. Het verschil is: dat wij zien, maar niet gevoelen, dat deze dieren dood zijn.
Hetzelfde is ook het geval met de uitbeelding der levende dieren, wij zien ze als
levend maar gevoelen niet de vitaliteit, het bloedwarme leven. In Melchior
Hondecoeter's ‘La plume flottante’, het bekende werk in het Rijks-museum, bestaat
het brandpunt, in een trompe l'oeil: het drijvend veertje op het water. Een bijzaak
hoofdzaak geworden. Het overige is schitterende levenloosheid.
Een ander merkwaardig voorbeeld van onwezenlijke uitbeelding is ‘Het
Vogelen-concert’ van Frans Snijders. Dit, hoe uitnemend als staal van 17e eeuwsche
Vlaamsche schilderkunst, bedoelt in den grond niet anders, dan het geven van een
volledige staalkaart van 's mans picturale kundigheden. Het zijn opgestopte vogels,
met de grimas van het leven.
Wat een wonderlijke combinatie, al deze verschillende vogelsoorten, die nooit in
elkanders gezelschap worden gevonden, op de kale takken van een boom. De
fladderende vleermuis kondigt het late avonduur aan, terwijl alles kraait en snatert.
Een papegaai naast een snip, de exotische toekan naast een duif. De twistzieke pauw
tusschen hoenders, een volwassen zwaan naast een arend en een lepelaar, alle in een
hoogen boom. Het is geen sprookjes- voorstelling, maar nuchtere schijn-werkelijkheid.
Bij W. Korteling is de studie naar het levende dier hoofdzaak en hij staat geheel
afzijdig van alles, wat er naar streeft, het dier een menschelijke rol in de kunst te
laten vervullen.
Hij acht dit in zeker opzicht een beleediging tegenover het dier, daar dit juist in
zijn eigen bestaanskring voor ons de meeste aantrekkelijkheid bezit. Slechts de eigen
aard van het dier, het onbewuste natuurleven wil hij uitbeelden. Hiervoor wil ik
verwijzen naar de reproducties van enkele zijner dierstudies, zooals de kop van het
kalfje e.a.
In tegenstelling met zijn vele voorbereidende studies ten dienste van zijn groote
vogelcomposities, bezit hij voor zijn bloemstukken geen of weinig studie-materiaal
in den vorm van krijtteekeningen etc. In dit geval
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vertrouwt hij geheel en al op zijn technische vaardigheid. De oorzaak hiervan is
gelegen in den aard van het object. Bloemen verwelken, de kleur en frischheid duurt
bij sommige zelfs zeer kort, zij wenden zich steeds naar het licht, waardoor de
schikking van het object snel verandert. Vandaar dat men genoopt is, zich aan de
natuur-impressie te houden en alles vlot - en meest zonder overschildering - te
schilderen.
Hij kan er zich bovendien niet mee vereenigen, de vormen der bloemen en bladeren
te stileeren. Het veralgemeenen, de willekeurige bepaling van den vorm valt geheel
buiten zijn sfeer, hij heeft als realist steeds den opwekkenden invloed der wisselende
realiteit noodig.
Voelt hij zich op dreef, dan vervalt echter het accidenteele in opvatting en
schildering, om plaats te maken voor het impulsieve element. De strakke, afgemeten
penseeltoetsen worden kleurflitsen en lichtspatten in allerlei toon en nuanceering,
de lijnen en vormen verliezen hun begrenzend karakter, het geheel wordt een picturale
improvisatie. Maar ge kunt er op aan, dat al deze schijnbare toevalligheden volkomen
op hun plaats staan en dat de minste wijziging het geheel zou verstoren.
De kenmerkende eigenschap van de Hollandsche schilderkunst der 16e, 17e en ook
gedeeltelijk der 18e eeuw is de stillevenkunst. Zij onderscheidt zich daardoor van
alle andere. De geheele Hollandsche schilderkunst, tenminste het genre, beweegt
zich in de sfeer van het stilleven, bijna geen doek van dien aard of het stilleven speelt
er een min of meer voorname rol in. Het was juist dit onderdeel der schilderkunst
waar zich de primitieve, maar gezonde werkkracht met lust en onverdeelde aandacht
op kon toeleggen. Zoolang de stillevenkunst-zonder litteraire of ideëele invloeden;
alleen als middel om zich geheel en al in het picturale probleem te verdiepen - in
onze kunst voorkomt, voelt men er den gezonden hartslag in. Natuurlijk, want de
werkdrift, de lust tot de daad is de alles overheerschende factor.
Als stilleven-schilder heeft W. Korteling een lijn gevolgd, die niet ver buiten de
traditie der Hollandsche schilderkunst ligt. Zijn bewondering voor de Hollandsche
17e eeuwsche kunst en de daaruit voortgekomen Fransche renaissance van de laatste
helft der 19e eeuw bepaalde in hoofdzaak zijn ontwikkeling. En waar zou een schilder
zich anders toe richten, wanneer hij niet tot de hoogst zeldzame geniale verschijningen
behoort? Tot de Natuur, tot deze alleen? De natuur is aanleiding, zelfs tot het meest
tegenstrijdige, maar de hoofdzaak is dat de schilder er zich in terugvindt, zijn
persoonlijkheid er in blijft handhaven en deze niet verliest. Dit is ten slotte mijn
wensch en verlangen ten opzichte ook van een zoo begaafde als W. Korteling. Dan
zal hij ons nog veel te genieten geven.
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Omdwalingen door 't Stichtsch Centraal-Museum,
door Chr. Pels.
I.
Voor-vaderlandsche antiquiteiten.
CHRISJE volgt in 't museum braaf de pijltjes, die den bezoeker voor verdwalen
behoeden en hij begint daarom altijd weer eerst met in de krypt af te dalen. Hij komt
hier zoo graag wat droomen tusschen deze duizendjarige scherven, oud roest en
vodden, die bestemd zijn om de tijden te overleven, dat hij 't vandaag niet verder dan
dit eerste pijltje brengen zal. Hij staat voor een kast: ‘Germaanschaardewerk’, en hij
ziet een zwaren woudrand aan een drassige vlakte; op een groep heuveltjes in de
vlakte staan wat ronde, houten hutjes gebouwd, die de bewoners beschutten tegen
den zwaren herfstregen, welke uit een wolkbank neerhangt boven de vlakte. Hij ziet
rook uit een der puntdaken wegdwarrelen in den natten wind en nu verschijnt er een
vrouw in 't zwarte deurgat. Is dit een vrouw, die grijze, halfnaakte figuur met dat
beestevel om en die gele haarkuif? - Ja, dat is een vrouw. Ze draagt een breede aarden
pot op haar heup en daalt het heuveltje af, loopt over een pad door het drab. Nu
verdwijnt ze in 't oerwoud. - Wat moet ze met die pot? - Ja, dat weet Chrisje niet. De
vrouw kan hij 't niet vragen. Daarom vraagt hij 't aan de pot zelf, die hier in de kast
staat. Maar de pot praat Germaansch en dat is een taal, die Chrisje niet goed meer
verstaat.
Geen nood! - Liggen in die vitrine onder zijn blik niet een aantal ‘Steenen
Werktuigen van de Hilversumsche Heide’, ‘Vuursteenen Pijlpunten van de Veluwe’,
geschaard in een gelid dat Utrecht's burgerwacht alleen kan evenaren? - Zie daar
dien ruigen patriarch op dat veld tusschen berken en eiken staan in de voorjaarszon.
Twee kleinzoons sluipen tusschen de stammen om op vogels te schieten. De houten
pijlen snorren van de bogen, - mis -, de jongens loopen heen om ze terug te zoeken.
Daar bukt de oude man zich, hij heeft iets tusschen de vingers en beziet het aandachtig,
draait het om en om. Iets kostbaars heeft hij gevonden. Een stukje vuursteen, - dat
bruine, daar in den hoek ligt het, no. 7254....
Een ritselend gesliffer van voeten doet het lage kryptgewelf weergalmen en een
suppoost komt in de deur om te zien, wat die stille bezoeker beneden zoo lang in 't
schild voert. ‘Wat zou dat daar moeten boven die vitrines
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met gespen, haarspelden en armbanden?’ - Chrisje, onder de bekoring van een
Vechtsche schoone van 't jaar 1, is suppoost en museum geheel vergeten. Ginds
wandelt ze over een weipad. Ze is niet blond als de Germaanschen van echt ras, maar
wat donker van tint. Ze draagt een kleurigroode tunica en op het hoofd torst ze een
hooge kruik die ze met geheven handen recht houdt. Brons omknelt haar armen. Zoo
wandelt ze met elastischen gang over 't weipad. - Kijk ze nu gaan lachen en wiegen
in de heupen.... Kind, kind, pas toch op je kruik.... och wat, de kruik is vol bier en
daar komen twee Romeinsche soldaten aan, 't zijn nog jonge kerels, ze mogen haar
bier wel en haarzelf erbij, en zij, ze mag altijd graag aan zulke kranige jongens
verkoopen,... zoo een moet haar vader ook geweest zijn, als ze moeder mag gelooven.
't Begint den suppoost te vervelen, dat staan in de deurpost, en door zijn vertrek
ontwaakt Chrisje uit zijn droomerij. Een klein bronzen beeldje trekt zijn belangstelling:
Jupiter. Zie de zelfbewuste gratie waarmee deze oudste snoeper onder de goden zijn
gewaad over de armen draagt en zijn fiere lokken en fraaie kinbaard heft naar den
wind! Chrisje bestaart het beeldje, zijn aandacht verzinkt steeds dieper in de plastiek
van dit ranke figuurtje, drenkt zich in grondeloos genot.
Hij wendt zich af. Wat zal hij nog verder dwalen langs het damspel dat wellicht
voor Romeinsche wachters de loome dag-, de trage nachturen hielp versnellen; langs
de schrijfstiften, medeplichtig aan menig krijgsplan, vonnis of rapport, elk deelgenoot
van menig intiem briefgeheim; langs het hardsteenrelief van dien stoeren Hercules
met zijn mooien krachtkop en geschonden neus; langs het Etruskisch aschkistje, of
het fleschje asch uit Pompei, de amuletten en zegelringen? - Hij is voldaan en Chrisje
verlaat voor vandaag het museum, springt op lijn III, die juist voorbijkomt en tramt
de Lange Nieuwstraat in.

II.
Christoforus.
Chrisje lijdt aan de kwaal van zijn stand: hij is algemeen ontwikkeld. Hij weet van
alles wat en niets goed. De deskundigen, die deze dwalingen misschien onder oogen
krijgen, zullen hun hart vasthouden, waar die doolhof op uit moet loopen, in welke
Chrisje door zijn halve kennis is geleid. Zie hem nu weer gaan onder de zuilen van
de vroegere kapel. - Ventje, ventje, waar moet dat naar toe? - ‘Naar Christoforus’
murmelt Christiaan in zichzelf en blijft staan onder een vele meters hoog, houten
beeld.
Twee schilddragende Engelen zweven om het lage kapiteel van een ronde zuil en
dragen de plank waarop Christoforus' beeltenis staat. -
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Christoforus was een heilige jager, weet Christiaan. Hij heeft die wetenschap niet
uit de ‘Legenda Aurea’, neen, - algemeen ontwikkeld als hij is, leerde hij Christoforus
kennen in ‘Westermanns Monatshefte’. - Een keer, toen de heilige man nog niet
heilig was, kwam hij, op jacht naar beesten, langs een boschbeek. - Zijn oog zocht
naar sporen in de modderbedding, want het water was laag, zijn oor luisterde naar
elk geluid in 't stille bosch. Opeens heft hij het hoofd.... Een zacht gekrijt komt van
den overkant en de jager ziet daar aan den oever een kind staan in een witte hansop
en met een appel in de hand. Dikke tranen rollen 't ventje van de bolle wangen, want
hij moet over het water en voor hem is de beek te diep. Christoforus is een reus van
een kerel, mager en pezig als een populier.... dat mannetje even overdragen door dat
beetje ritselend water, - poeh, dat is gauw gebeurd. Hij is al aan de overzij en zet het
kind op zijn schouder, plant z'n staf in 't nat en daalt voorzichtig in de bedding af.
Vreemd.... was het water daarnet zóó diep? - Wat dat kind zwaar wordt op zijn rug,
't valt toch niet mee, zoo'n ventje overdragen, je moet zoo voorzichtig zijn. ‘Baasje,
leg je knuist niet op m'n hoofd, dat belemmert me in mijn bewegingen’. Christoforus
wil zijn staf voorzetten.... met zware bons stort een golf zich op zijn borst, hij proest
en spuwt.... dreef er een boomstam mee in die golf? - Een bloedige vlok uit
Christoforus' mond snelt weg op de kolkende bedding. De man in 't water, huivert,
hijgt. Wat blijft het kind stil? - en zoo zwaar, zoo zwaar wordt het kind.... O God!
sta me bij! De voeten verliezen grond, hij moet zwemmen. Hij zwoegt door den
stroom. - Is dat Christoforus, die oude man? Hij kan niet eens een kind door een
uitgedroogde beek dragen! ....Wat voelt hij daar aan zijn zool? Goddank, den
rotsbodem.
- Hij staat, - rochelend steunt hij op zijn staf. - Nu heft hij een voet en zet hem
hooger op de bedding. - Wat zwaar, wat zwaar is dat kind. Hij strekt zijn spieren,
spant en rijst op tegen den oever. Hij is op drogen grond, uitgeput tilt hij het kind
van zijn schouder en zet het neer. Het staat voor hem in een wit, wit kleedje, en zijn
blonde krullen stralen zoo licht om 't gezicht. - Zie, de appel in zijn hand.... de
wereldbol: de oude man stort in de knie, hij bidt: Onze Vader.... het Kindeke Jezus....
En de dorre staf, die in zijn arm rust, plooit jonge knoppen tot groene blaadjes open....
Christiaan staart omhoog naar het dorre hout van 't beeld voor hem en 't begint te
leven als Christoforus' staf. Geen groene blaadjes spruiten uit de zwarte barsten,
neen, - geen woord kan letterlijk opgevat, - het hout wordt leven, het beeld wordt
mensch. Chrisje ziet de wereldvergoêlijkende glimlach van het rustige kindje op de
schouders van den krommen reus, hij bestaart den kop van den heilige, de bevende
neusvleugels, den doffen blik, die geen verlossing meer zoekt, de hijgende
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mond binnen den ruigen baard, die hangt boven de ingedrukte borst; hij ziet de
uitgemergelde hand de gansche gestalte opleunen aan den zwaren staf. - En Chrisje
staart, staart.... hij ziet het kleine kindje veilig rusten op den rug van die hooge figuur,
hij ziet den oude zwoegen onder de zwaarte van 't groote, heilige kind. Hij ziet beiden
tezaam en zijn ziel kan 't alles nauwelijks verwerken, de ontroering valt en Chrisje
bevindt zich in 't museum, daar aan den wand staat het groote beeld van Christoforus.*)

III.
Diversen.
- Heb je ‘le Rêve’ van Zola gelezen? vraagt Chrisje aan de logee, juffrouw X. Hij
vindt juffrouw X een heel aardig meisje en voelt het als een dierbaar voorrecht met
haar gebogen te staan over deze vitrine vol borduurwerk. Juffrouw X haar
grootmoeder borduurde ook, vertelt ze, kussens met herders en herderinnetjes, zijzelf borduurt niet, ze houdt meer van roeien en paardrijden, maar ‘le Rêve’ van
Zola heeft ze toch gelezen.
- Als ik die kazuifels zie, denk ik altijd aan zoo'n meisje als Angélique. Met haar
ouders werkt ze in een stille kamer en droomt haar heiligen, die ze tusschen bloemen
en bergen borduurt. Al sprekend buigt Chrisje zijn hoofd nog wat nader bij den hoed
van juffrouw X.
‘Vin' je dat ik op haar lijk?’ vraagt opeens het meisje en ziet hem van terzijde aan.
- Op wie?
Ze antwoordt niet al te vlug. Ze vangt eerst zijn schichtigen blik in haar kwijnende
oogendiepte.
‘Op Angélique.... uit ‘le Rêve’ -, ze spreekt de Fransche woorden heel gracieus
en staat nu recht; uit ‘le Rêve’, herhaalt ze en ziet hem droomerig aan.
Chrisje raakt heelemaal in de war door deze vraag. Hij bloost koortsig, maar neemt
de gelegenheid waar om haar toch goed aan te zien. Dat maakt hem nog
zenuwachtiger.
- Ik,.... ik heb zoo'n vage voorstelling van Angélique, begint hij, maar jij, ik vind
niet.... Lezer, luister niet verder naar wat de arme Christiaan poogt te zeggen, het is
al te pijnlijk voor zijn eigen oor. Daar staat hij weer gebogen over de vitrine, met
een vuurrood hoofd en ziet

*) Een van de deskundigen, die hun hart vasthielden, leert me, dat volgens Jac. de Voragine,
Christoforus niet als jager langs den stroom liep, maar dat de reus, tot het Christendom
bekeerd, zijn plicht vervulde door reizigers op zijn rug over het water te brengen en dat hij
zich daarbij van zijn staf tot steun bediende. Hij woonde dus aan de beek en hoorde aan den
overkant het kindje roepen.
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niets. Juffrouw X staat recht, kijkt rond, en gaapt achter haar hand.
- Vin' je 't niet prachtig, die Annunciatie?"
‘Ja, heel aardig’, antwoordt juffrouw X.
Den volgenden dag staat Chrisje alleen, niet voor een vitrine met kazuifelkruisen,
neen, voor een kast japonnen en jurken uit vroeger eeuw, hangend over hoofdlooze
mannequins en gipsen boezems. - Een ochtendjapon uit de achttiende eeuw, beige
linnen met roode bloemen versierd, een om den hals breed uitgesneden keurs, houdt
zijn gepeinzen gevangen. - Wie wandelt daar door gindsche laan naar 't theekoepeltje
aan de Vecht? De morgenzon wiegelt over een goudstrooien hoed en glijdt af van
een kanten doekje om de ronde schouders, langs een smal gekeurste rug. - Wier
muiltjes zetten hun kleine merk in 't versch geharkte pad?
- Het zou haar zoo prachtig staan.... zucht Chrisje voor de kast. Een gelispel treft
het oor van den suppoost, die eens komt kijken.... X, hoort hij en er volgt een stille
zucht uit Chrisje's bitter vertrokken mond. Een lange roomwitte jurk, onder den boezem omsnoerd met een lint. Chrisje treedt
een ruime, lichttintige kamer in, style empire. Hij draagt een groene rok met
balijnhooge kraag, een geborduurd vest en kanten jabot, een kleurig gestreepte broek,
en zenuwachtig schikt hij zijn mouwlubben, want hij weet niet of zijn toilet wel
geheel a la mode is en hij voelt zich wat schutterig in deze ouderwetsch-onpraktische
kleeding. - Bij een open haardvuur zit in een fauteuil empire, een jonge vrouw. Als
hij naderkomt, staat ze op en het lange roomwitte kleed plooit soepel om haar
buigzame leden. Ze strekt haar fijne hand uit en eerbiedig drukt hij een lange kus op
haar vingers.
‘Vin' je dat ik op haar lijk?’ vraagt ze.
- Angélique. - Jij, jij.... Je haar glijdt zwart om 't ivoor van je hals, 't snoer ligt op
je borst als ijs op bevroren sneeuw, maar je oog is warm als 't zwarte hart van een
viooltje.
Een huivering glijdt over Chrisje's rug.
Weg snelt hij van deze japonnen als een kluizenaar voor des duivels verleiding en
komt een verdieping lager tusschen devote boekwerken en handschriften, die 's
werelds ijdelheid verachten en godsvrucht kweeken. Hier daalt de vrede in zijn hart
van den gewijden monnik, die met enkele anderen in de kloosterbibliotheek zwijgend
zijn miniaturen penseelt, het wentelen van den tijd vergeet in vroom vertrouwen op
Gods eeuwig mysterie. - Hier wordt de onrust van zijn verliefde hart beantwoord
door het denkbeeld van die stille edelvrouw in haar kamer bij het venster gezeten.
Haar hand, rustend op haar schoot, houdt een sierlijk verlucht godsdienstig boekje,
doch haar oogen lezen niet, noch zien de bloeiende rozen in den hof waarin zij staren.
- Ze mijmert over haar echtgenoot, die met het kruis op den schouder naar het heilig
Jerusalem is uitgetrokken
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en van wien ze nimmer meer eenig bericht heeft vernomen.... Ze roept,.. een min
komt binnen die een kind op de armen draagt. De vingers van de slotvrouw strijken
zacht over 't ernstig baby-gezicht. Ze wil haar kind doen lachen, zingt wat woordjes
en speelt met haar handen, maar 't kind blijft ernstig. En ze laat de min maar heengaan.
Ze talmt dadeloos voor 't venster boven den hof. Opeens rilt een snik door haar
lichaam heen.... ‘M'n lief’ - en 't sierlijk vrome boekje is op de grond gevallen.

IV.
Middeleeuwsch beeldhouwwerk.
Een stille morgen. Chrisje meende zich den eenigen bezoeker van de systematische
opstelling in geluidlooze zalen, waar elk beeldje een bewogen leven in zijn vormen
sluit. Middenin een zwijgende wereld van gepijnigde smart aan 't kruis en blije
verlossing, stond hij, modern mensch, van religieus leven leeg als een uitgeblazen
eierschaal, en voelde zijn ziel vol worden gestort met de verloren devotie van
gestorven kunstenaars. Eeuwen geleden vervulden zij de dagen van hun wild of
gebeurteloos leven in deze nijvere stad, in de krijgszuchtige provincie, of geheel
ergens anders, onbekend in een klooster, of een afgelegen dorp. Hun handen hebben
't hout of steen zorgzaam bewerkt, hun oog heeft een ziel in de materie getooverd,
iets van henzelf is gebleven in de onwaarschijnlijkheid der stof, er ontstond een
beeldje.
Het kwam in een kapel, op straat, binnen een kasteel, 't vertrek van een rijken
poorter te staan, de kunstenaar stierf. Als de voorbijgangers het beeldje zagen,
noemden zij het den spiegel van hun ziel, of meer, een wonder Gods. - De
gebeurtenissen, de daden van de menschen zijn er overheen getrokken, brand, huiselijk
leven of jaarlijksche schoonmaak, roof, beeldenstorm, afbraak; na een eindelooze
keten onnaspeurlijke voorvallen werd het in 't museum bijgezet, van een nummer en
een etiketje voorzien, en is hier nu thuis als een colibri in Utrecht's Vogelenbuurt.
Nochtans, zooals ieder bewoner van deze buurt naar buiten zou snellen wanneer hij
een dergelijk dier in de dakgoot zag zitten, snelt de ziel van Chrisje naar buiten om
het zeldzaam schouwspel van dit beeldje te genieten. En zie, er zit niet één colibri
in de dakgoot, neen, tientallen beeldjes staan in de verschillende kamers en worden
niet moe de aandacht van den vermoeiden museumbezoeker voor zich alleen op te
eischen.
Een houten groep: de Heilige Maarten en de kreupele. Een schooier hinkt op zijn
kruk en zijn eene, nog niet afgekapte voet, het stappend paard van den krijgsman
achterna en heeft met zijn gretige vuist de mantel gegrepen, welke het milde zwaard
reeds door gaat snijden. De
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schurkige kop van den bedelaar staart verwrongen van hartstocht naar het warme
kleed daarboven hem en de rijke ruiter voelt de Weldaad van den Hemel zijn hart
doorstroomen als vergelding voor zijn kleine aalmoes. Zijn gestalte en glimlachend
gezicht verraden zijn verheerlijkt innerlijk.
Chrisje wendt het hoofd en zijn blik treft een klein blokje hout. O, de wildheid
van die kerels, die Christus op zijn kruisweg bespotten! En daartegenover grootmoeder
Anna, ernstig in haar hoogen stoel, haar dochter Maria lager bij haar gezeten met het
heilige kindje op haar knie.
Zie het smartvol offer van dat mergeloos lichaam, die kleine Piëta. Ecce Homo....
Als Chrisje een andere zaal binnenloopt, staat daar boetvaardig Magdalena voor
hem, Caecilia stil glimlachend bij 't geluk van haar paradijsmuziek, en de heilige
Rochus, in berusting wijzend op zijn pestbuil.
De Meesters, die deze werken maakten....?
Verdwenen is hun spoor in 't stof. Doch hun werken trotseeren steeds dreigende
vergetelheid: zij lieten daarin hun hartstocht, die de levende naam is van hun ziel.

V.
Oud schilderwerk.
Chrisje is vol waardeering voor de wijze, waarop in de aartsbisschoppelijke af deeling
de Middeleeuwsche schilderijen ten toon zijn gesteld: wat het meest waard is om
gezien te worden, heeft daar de beste plaats. ‘Natuurlijk’, denkt Chrisje en knikt
bedachtzaam met het hoofd. ‘Zooals het in de georganiseerde samenleving is, zoo
moet het in 't museum zijn: een goed systeem eerbiedigt de natuur’, en daarna knikt
Chrisje nog bedachtzamer met zijn hoofd, want nu begint hij te begrijpen, waarom
men sommige der mooiste oude schilderijen net zoo heeft gehangen dat ze op hun
slechtst zichtbaar zijn: terwille van 't natuurlijk element in de systematiek. - Ge hoort
wel, Utrechtsche lezers, Chrisje is een waardig medelid van uwe burgerij: hij is
intellectueel, hij draagt een sterke bril, hij ‘denkt’, naar 't zwaarwichtig voorbeeld
van vele denkers in deze stad vol brilledragers.
Wat heeft hij nu achterover te deinzen voor een open deur als zag hij Onzen Lieven
Heer in den Hemel?
- Kom, vriend, 't is maar een schilderij, een kruisiging, - kom nu.
Chrisje's kippige oogen staren naar boven.
‘'k Kan 't niet goed zien.... Magdalena in dat rijke kleed knielt in 't gras, - wat een
kleuren, hemelsche goedheid, wat een kleuren. - Christus hoog aan 't kruis in een
uitgestrekt landschap. Ruiters. - Zie je
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dat prachtige zwart van dat paard? - Zijn dat heiligen, die andere figuren? 'k Zie er
niets van, 't hangt veel te hoog.
- Waarom kijk je dan ook niet naar wat anders, er zijn mooie dingen genoeg hier,
die goed hangen.
Dat is een waar woord. Er is de Madonna, met haar kindje, in de groene buiten
zittend voor een rozenhaag tusschen de bloemen. Achter het blonde hoofd gloeit het
aureool uit in 't blauw van den hemel.
Er zijn de Sieneezen: - die troostelooze kruisiging: Christus' vale lichaam, voor
een somber landschap, laag hangend aan 't hout, tusschen stijgerende paarden van
trotsche krijgers in wier mantels wapperen, een fel hatende groep Pharizeëers
scheldend in hartstochtelijk betoog, en een met smart geslagen groep Heiligen die
Maria omringen. Het is een in zijn rusteloosheid vastgesloten compositie.
Er zijn de andere Sieneezen, er is Dürer's Grosze Passion.
Wanneer hij een verdieping hooger is, opeens: rechts en links straalt de schelle
dag door de vensters en daartusschen, in de hoogte, schemert iets aan een smalle
wand: een portret. Een stijve, zedige dame, met haar rug naar een kozijn, door hetwelk
een landschap zichtbaar is. Rechts met zijn hoed, links met de hand het opdringerig
licht buitensluitend, blikt hij naar de mooiste Jan van Scorel, die in Utrecht te kijk
is.
En de andere stukken hier! Wie, die wat moeite overheeft om deze schilderijen
van het aartsbisschoppelijk museum te zien, werkelijk te zien, durft nog beweren dat
oude kunst dor, houterig, onwaarschijnlijk is? Wie durft dan nog beweren dat
Middeleeuwsche schilders geen landschaps-, geen interieurschilders zijn?
Geen rauwer, hartstochtelijker realisme, dan deze bizarre Passieverbeeldingen.
Het mystiek vertrouwen van de vroege Middeleeuwen leeft hier niet meer, het is
verworden tot een worstelen om verlossing. Geen geloof, slechts torturatie en
vervolging.
Het is de Chaos, waaruit een nieuwe orde zich vormen gaat: enkele zalen verderop
vindt Chrisje 't beeld van de vestiging dier orde, vast als de vroomheid der eerste
hervormden: de kerkinterieurs door Saenredam. Ernstig, bezonken, klassiek van
geest. De kerk is Gods huis, onder de zware gewelven^dwalen rustige menschen,
ligt een klein figuurtje geknield en bidt.
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Een Hollandsche kolonie in Denemarken,
door Hans Aage Paludan
EEN heel stuk Holland heeft vele eeuwen lang op het eiland Amager, vlak bij
Kopenhagen gebloeid en nog vindt men er duidelijke overblijfselen van terug. Koning
Christiaan II - daartoe zeker aangespoord door zijn vrouw Elizabeth van Nederland
en zijn verstandige en machtige raadgeefster Sigbrit Willumsen, die met kracht den
Sonttol administreerde - begon in 1516 onderhandelingen om Nederlandsche
boerenfamilies naar Denemarken te laten komen. In 1521 arriveerden 184 boeren
uit het eiland Marken en uit Waterland; de koning gaf hun vrijbrief zich op Amager
te vestigen: ‘al dat ganse lant’ met uitzondering van domeingoederen en vischhaven.
De Deensche boeren kregen andere woonplaatsen aangewezen. De nieuwe bewoners
hadden daartegenover er voor te zorgen, dat het Slot van Kopenhagen voorzien werd
van de benoodigde groenten.
Amager is van Kopenhagen en Seeland gescheiden door een smalle vaargeul
(Kallebodstrand). Het is ongeveer 80 K.M2, groot, zeer vlak en geschikt voor
landbouw. Bovendien kregen ze nog het kleine eiland Saltholm om er hun vee te
weiden; maar dit moesten ze weer spoedig verlaten, wijl het in den winter overstroomd
werd. De daar wonende Hollanders kregen toen ± 1540 landerijen op Bötö en Hasselö,
waar dan ook nu nog in namen, gebruiken en kleederdrachten een klein stuk Amager
bewaard is gebleven.
Op Amager zelf ging het den immigranten zeer goed. Ze kregen hun eigen
Jurisdictie, werden vrijgesteld van de verplichting tot arbeidsprestatie en schattingen,
waaronder de Deensche boeren zuchtten; ze kregen ook het recht op de vangst van
vogels en visschen, met uitzondering van zwanen, hazen, steur, haring en dolfijnen,
waarvan het Nederlandsche recht den koning de vangst voorbehield.
Reeds twee jaar na hun aankomst werd koning Christiaan uit het land verdreven
en moest hij een toevlucht zoeken bij zijn zwager keizer Karel V. De Rijksraad, die
zijn besluiten annulleerde, verlangde van den nieuwen koning Frederik I, dat hij de
Hollanders weer zou laten vertrekken, ‘met hals, leven en goed’. Toch kregen ze
verlof te blijven, maar slechts in het Zuidelijk deel van het eiland, in de stad ‘Grote
Maglebeu’; daar verdeelden ze zich over 24 hoeven. Elke nieuwe koning bevestigde
hun rechten, en in 1574 kregen zij, daar ze geen voldoende ruimte meer in Magleby
hadden, verlof ook daarbuiten boerderijen te stichten, echter onder dezelfde ver-
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plichting tot arbeidsprestatie en schatting als de Deensche boeren. Dezen namen
meermalen gewoonten en drachten der Hollanders over, aangezien de nakomelingen
der immigranten door hun flinkheid en hun privileges in grooter aanzien stonden dan
de Deensche bewoners van Amager.
De welvaart der Hollanders gaf hun macht: hun grond behoorde tot de
bestbebouwde landerijen van heel Denemarken, ‘ja, de Hollanders zijn een flink en
prijzenswaardig volk; hun danken wij, dat dit plekje zoo liefelijk en welbebouwd
is’, wordt er gezegd in het populaire Vaudeville ‘Een Zondag op Amager’ (1848)
van de beroemde tooneelspeelster mevr. Heiberg. Hun zuivelbereiding gaf aan het
eiland den naam van ‘Kopenhagens Voorraadschuur’, en boter- en kaasbereiding
werd tijden lang in het Deensch genoemd ‘Hollaenderi’. Maar in den loop van de
18e eeuw verviel dit bedrijf door concurrentie, en de markthandel in groenten bleef
nu als bron van inkomsten over. De bloemkool van Amager was beroemd. Eiken
morgen hield een lange rij zwaarbeladen wagens stil buiten de stadspoort en wachtte
op den tijd, waarop deze geopend werd. Nog altijd is de Amagermarkt met haar
verlenging de vaste marktplaats voor de boeren van Amager, die in het voorjaar met
hyacinthen en tulpen versierd is. Maar daarenboven dreven zij handel in wilde eenden
en de groote visscherij, en in 1650 klaagt de magistraat van Kopenhagen erover, dat
de Hollanders den handel en verscheping van koren bedrijven buiten de beurs om
tot schade van de privileges der burgerij. Van 1600 af bewijzen namen als Claes
Bruwer, Smidt, Backer, Korbenmaeker, dat zij allerlei handwerk zijn gaan uitoefenen.
Visschers, handwerkers en zeelui werden echter in 't bijzonder zij, die door hun
huwelijk met meisjes buiten de eigenlijke Hollandsche nederzetting hun erfdeel in
Magleby dierven en daarom op andere wijze hun brood moesten zoeken.
Dit hangt daarmee samen, dat de Hollanders een eigen rechtsregeling op Amager
hadden. Zij werden in alle plaatselijke zaken bestuurd door een s c h o u t , die voor
zijn leven gekozen werd uit de boeren en zeven s c h e p p e n s , voor een jaar gekozen
door alle bewoners. Deze ‘Kleine Raad’ had het dagelijksche bestuur der gemeente,
terwijl bij bepaalde gelegenheden de scheppens van de beide voorafgaande jaren met
den zittenden raad samen optraden als de ‘Groote Raad’. In rechtszaken vonniste de
schout en geen procurator kon een proces voeren in deze Hollandsche gemeente
zooals overal elders in het land. Viermaal per jaar was er rechtszitting; de schout
droeg dan een witten staf en teekende met krijt drie kruisen op de tafel, die hij weer
uitwischte als hij de zitting ophief.
Zoo is het gebleven tot 1817, toen onder de ziekte van den ouden schout Dirch
Corneliussen de Hollanders het besluit namen hun bijzondere rechten op te geven
na zijn dood. De koning betuigde zijn tevredenheid over dit
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besluit en zoo werd in 1823 het heele eiland Amager weer volstrekt Deensch gebied
zooals 300 jaar te voren.
Onder de belegering van Kopenhagen in 1658-59 door de Zweden werd Magleby
een prooi der vlammen; de inwoners deden op de wallen der hoofdstad krijgsdienst,
zij aan zij met hun dappere landslieden uit het moederland, die onder aanvoering van
de Ruyter en Obdam hulp kwamen bieden*). De beide Nederlandsche admiraals
namen met koning Frederik III en de vreemde gezanten deel aan een groot
overwinningsfeest op het strand van Amager in den zomer van 1659, nadat de Zweden
verdreven waren.
Om kort te gaan, in de eerste eeuwen bloeide deze nederzetting en het aantal
bewoners steeg zoo zeer, dat de koning in 1651 nieuw gebied had moeten inruimen.
Hij gaf toen aan 20 families grond op de Ladegaardsvelden ten Westen van
Kopenhagen en hier stichtten zij Ny Hollaenderby (Ny Amager). Ondertusschen
veroorzaakte de voortdurende endogamie in de oude Hollandsche kolonie een
achteruitgang in aantal en weerstandskracht; in 1758 gaf de schout Jacob Gertsen
Backer aan zijn dorpsgenooten een voorbeeld, door zelf te huwen met een meisje uit
een naburige gemeente. Dit wekte groot opzien, maar velen volgden het voorbeeld
en dit had tot gevolg een gestadig versmelten van de Deensche en Hollandsche
elementen, ofschoon deze zich steeds afgunstig poogden te verheffen boven de Denen.
Toen eens Denen en Hollanders te zamen zouden optrekken naar een feest op
Christiansborg, waarheen de koning hen had uitgenoodigd, galoppeerden de
Hollanders langs de wachtende Deensche boeren heen en voor dezen zich verzameld
hadden om hen te volgen, was het feest en het onthaal reeds afgeloopen en hun bleef
niet anders over dan zich erover te beklagen, dat de Hollanders hen gefopt hadden.
De Hollanders van Amager worden beschreven als ernstig en waardig; zij waren
ijverige en spaarzame menschen; conservatief als zij waren, hielden zij zich aan hun
oude tradities, die immers de grondslag waren van hun voorrechten. Zij steunden
elkander onderling en zij worden geprezen om hun moreele deugden: echtbreuk
kwam zelden voor en werd gestraft met verlies van eigendom. Ook waren zij matig:
voor de heele week kookten ze het eten op één dag. Maar later kregen ze de gewoonte
bij hun feesten veel punch te drinken en de vrouwen kregen groote voorliefde voor
koffie.
De taal werd lang bewaard, al werd het langzamerhand vermengd met
Noordduitsche en Deensche elementen; van der Meersch vertelt in 1674 van zijn
reis, dat hij 't zoo aardig vond die Friesche boeren van Amager op de Kopenhaagsche
markt te zien, maar hij kon ze niet verstaan. Nog

*) Een herinnering aan de krijgsdaden van den Hollandsche vloot is de naam
H o l l a e n d e r d y b e t voor een der vaargeulen in den 0resund tusschen Kopenhagen en
de Zweedsche kust.
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herinnert het dialekt, dat nu zuiver Deensch is, in accent en vocaalnuances aan het
Hollandsch. Tot ± 1730 bleef de rechtstaal Nederlandsch-Platduitsch, en toen de
Hollanders protesteerden tegen het Deensche psalmboek, behielden ze hun eigen
kerktaal; afwisselend werd er gepreekt in het Deensch en het ‘Duitsch’ tot 1811 toe;
in 1735 werd voor de eerste maal een bruidspaar in het Deensch ingezegend. Er werd
over geklaagd, dat er maar één woning was voor den Deenschen en den Duitschen
compastor; de koning was toen van meening, dat zij een vergelijk moesten treffen
voor de verdeeling der twee woonkamers, één slaapkamer en één keuken. Nog lang
duurde de strijd, wie het hoofdgebouw zou bewonen en wie zich moest tevreden
stellen met het tuinhuis, dat erbij gebouwd werd. Nog herinneren plaatsnamen aan
den Hollandschen tijd, zooals Löitegaard, de Mooi de Vreede; daarnaast
vrouwennamen als Trein, Grith, Marchen, Agth, en uit het adresboek van Kopenhagen
voor 1923 schrijf ik de volgende geslachtsnamen af uit Groote Magleby: Adriansen
(Jan), Backer (Chrilles), Dirchsen, Gertsen, Hoielt, Jansen (Chrilles, Dirch, Jan),
Westphall, Wybrandt, Zibrandtsen. Nog andere vindt men op het kerkhof, welks
grafsteenen een mausoleum zijn over de vroegere Hollandsche geslachten. - In 1788
schreef de predikant Schmitto een leerboek ‘to Erkenntniss und Befestigung des
Glovens vor Junge und Olde’, en oude menschen schreven woorden op voor hun
kleinkinderen en gaven ze suikergoed als belooning, wanneer ze die leerden.
De kerk werd bestuurd door een ‘kerkmaister’ en ‘de koster’; het kerkboek werd
tot 1808 in het Hollandsch bijgehouden. Het oude kerkgebouw werd door de
Hollanders verbouwd en onder koning Christiaan IV vergroot; daaraan herinnert nog
een steen in den sacristie-muur, waarop staat: ‘C 4/Anno 1611/hebben deisse
Keirsspelsmenn/latten deisse Kerck verbetteren/wp eire eigene wnkosste’. Het overige
deel van de kerk is nieuwer. De kerkstoel van den schout (‘Scholteis sein Stol. Anno
1611’) is nog bewaard, eveneens de preekstoel in Nederlandschen Renaissancestijl.
‘Dar ik vant jaar 1691 d. 31 Mart tot het onderstaaende Datum een Tyt van 39 jaaren
lang, Pastor en Ziil-zorger voor de duur verloste gemente van Hollenderdorp, groote
Magledorp genaemt, opt Landt Amak, geweest hadde, hebbe ik met mijn Geminde
en Geliefde Vrouwe Charlotte Bircherod an de Kerke, God tot ere en de gemeende
aldaar tot gebruyk en Zierat opt Altar de Wynkanne vereert en gegeven d. 24 Dec.
1730. Jacob Hummer.’ Deze predikant, een der laatste Hollandsche, heeft dit vers
toegevoegd:
‘Komt niet hier toe als onbereyd
dat kost uwe eige Zaligheid
Maar eet en drink in vast gelove
Zoo nemt u god in zijn vertrouwe.’
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De kerk en het dorp zijn vele malen afgebrand, zoo door de Zweden in 1658 ‘nah
dith vorderfliche krijgswesent’. De kerkboeken zijn bewaard van 1640 af, de
gerechtsboeken echter niet. Latere branden hebben de meeste oude Hollander
boerderijen vernield; nog in 1910 verbrandde het huis van Zibrandt Jansens, dat door
den schilder Exner zoo bekend is geworden*). Deze groote kunstenaar wekte door
zijn schilderijen van Amager sedert 1850 het gevoel voor het pittoreske van deze
oude Hollanders. Hij woonde dikwijls bij de familie Jansen; het gelukte hem de oude
kleederdrachten te voorschijn te laten halen uit de eikenhouten kisten en hij schilderde
de telkens weer gereproduceerde beelden uit het volksleven, wel meer modern en
wat geïdealiseerd, maar toch de herinnering bewarende aan de oude Hollandsche
meesters; zoo maakte hij feesttooneeltjes, koffiekransjes, vrijersbezoeken; het tooien
van de bruid, een doopplechtigheid, bezoek aan grootvader, een vrouw van Amager
telt haar geld e. dgl.
Wij zien daarop de vriendelijke boerderijen, bestaande uit 3 tot 4 belendende
woningen, lichtgeel of groen geschilderd. De kamers zijn in lichtblauw, groen en
rood; met landschappen en bloemstukken geschilderd op de deuren en tusschen de
balken van de zoldering; vaatwerk en keukengereedschap sieren de muren op planken
langs de zoldering, maar staan ook op kasten en bedhemel. Hollandsche haardplaten
zijn nog vrij algemeen. Het meubilair is sedert de 18e eeuw beïnvloed door die der
Seelandsche boerderijen: groote eiken tafels met plompe, gedraaide pooten staan bij
de ramen, banken langs den muur, en wieg op uitgesneden onderstel, hobbelpaard
met kussen voor de kleinen.
De drachten hebben in den loop der tijden een groote verandering doorgemaakt;
de laatste, die de volksdracht droeg, stierf in 1880; nu liggen ze in de kisten bewaard.
De groote, blauwe petten van de Hollanders werden vervangen door zwarte zijden
petten; de kniebroeken werden verlengd tot de lange ‘sussebuxer’ en gewone dracht
was nog de roode trui met zilveren knoopen en blauwe pijpkraag. De vrouwen droegen
spitse hoeden of witte hoofddoeken, een geborduurd keurs met roode en groene
kleuren, een schort met geplisseerde strookjes. Jonge meisjes droegen het haar in
vlechten. De kinderen werden al heel vroeg als de volwassenen gekleed. Er waren
bijzondere kleederdrachten voor feest en rouw, voor kerkgang en marktbezoek. Het kunstnaaldwerk van Amager heeft zich over Denemarken verbreid. Oorspronkelijk
werd genaaid op wit linnen met witte draden volgens rechte lijnen, waarna een aantal
draden weer uitgetrokken werd. Later werd het geverfd, en met was stevig ingewreven.
Er zijn 5 soorten van zulk naaiwerk, zooals Skaarkens, Witwerk, Platwerk e.dgl.

*) Een gebouw van de boerderij werd overgebracht naar het Deensche Volksmuseum in
Kopenhagen. Een apart museum voor Amager, dat was opgesteld in de boerderij ‘Hollands
Minde’ (Herinnering aan Holland), staat nu elders.
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De volksfeesten van Amager werden vooral beroemd door de belangstelling van het
hof. Men heeft niet kunnen uitmaken of de vastenavondgebruiken als ‘het
katknuppelen’ en ‘het ganstrekken’ door de Hollanders werden ingevoerd, dan wel
reeds eerder bestonden. In 1733 werd door toedoen van den predikant Mathias Hwiid
deze dierenkwelling afgeschaft, zoodat de opgesloten kat en de opgehangen gans
slechts opgezet waren, maar nog bestaat het katknuppelen in het heele land. Een
derde vermaak is de eierdans (Ei uit 't kopje): onder den dans moet het ei met den
voet uit 't dopje getild en in het zand gelegd, daarna weer op de vorige plaats
teruggebracht worden. Ook ringsteken en wedloop behoorden tot de vermaken van
vastenavond. Sedert Frederik III was het hof aanwezig, of werden de ‘hofboeren’
van Amager aan het paleis genoodigd om hun kunsten ook buiten den vastenavondtijd
te vertoonen. Onder Christiaan V werd het gewoonte, dat het hof zichzelf in
Amagerdracht stak en aan die feesten deelnam. Hierover vertelt in 1692 eenigszins
uit de hoogte de Engelsche gezant Molesworth: On Shrove-Tuesdays the King,
Queen, Royal Family, home and foreign ministers, and all the other Persons.... that
usually compose the Court, cloath themselves in the habit of the North-Holland
Boors, with great Trunk-hose, short Doublets and large blew Thrum-caps; the Ladies
in blew Petticoats, and odd Head-dresses etc. Thus accoutred they get up in their
wagons.... and go to a Country Village (s i c ) called Amak, about three English miles
from the Town; there they dance to Bag-pipes, and squeaking Fiddles, and have a
Country dinner which they eat out of Earthen and wooden Platters, with wooden
Spoons etc.’
In 1771 woonde koning Christiaan VII met zijn hof de feesten bij; Dirck
Corneliussen voerde den eierdans uit, waarna hof en boeren samenkwamen in de
‘koningskamer’ van de pastorie. Het tonrijden gebeurt nog elk jaar in een optocht
van 24 jonge gehuwde mannen (in overeenstemming met de 24 oorspronkelijke
boerderijen): ze zijn in hemdsmouwen, dragen een hoogen zijden hoed met roset en
lint, roode vesten, zwarte ‘sussebuxer’ en witte kousen; de paarden zijn versierd met
banden en papieren bloemen. Ze trekken door Magleby met muziek en worden
onthaald op punch en appelschijfjes. De ton is opgehangen tusschen kransen in de
hoofdstraat. ‘Tonkoning’ wordt hij, die de laatste duigen er van wegslaat; hij had
vroeger vrijdom van belasting, maar moet zich nu tevreden stellen met de eer het
ballet in de herberg te leiden.
Op 7 September 1922 hadden deze feestelijkheden plaats geheel buiten den
vastenavondstijd. Het was toen een groote dag voor de Hollandsche bewoners van
Amager, - de grootste in hun heele 400-jarige bestaan. Tusschen de stoffige koolvelden
woeien overal Hollandsche vlaggen; op den weg waren eerepoorten opgericht en de
bevolking had zijn oude
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kleederdrachten uit de kisten gehaald; kleine meisjes stonden met kransen van gele
dahlia's en asters en andere bonte herfstbloemen. Voor het museumgebouw wachtten,
een beetje zenuwachtig, 24 boerenzonen te paard benevens den directeur van het
museum Crilles Zibrandt Jansen en de burgemeester Dirch Dirchsen. Om twee uur
kwamen met een schitterend Deensch en buitenlandsch gevolg de Koning en Koningin
van Denemarken met H.M. de Koningin van Holland en den Prinsgemaal. Zibrandt
Jansen verwelkomde - in 't Deensch - de Hollandsche Koningin als de eerste
vorstelijke persoon uit Nederland, die Amager bezocht, en de kinderen boden haar
bloemkransen aan. Koningin Wilhelmina dankte in het Hollandsch, en het vorstelijk
gezelschap bekeek de herinneringen aan den ouden tijd, die waren tentoongesteld.
Daarop woonde Zij het tonrijden bij en een wedren aan de kust bij Dragör. Het
Hollandsche vorstelijke paar scheen behagen te scheppen in deze ontmoeting met
de nakomelingen van hun landslieden; maar toen er punch rondgediend werd, bedankte
H.M. toch glimlachende voor dezen typischen volksdrank.
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Graphische kunstenaars,
door Laurens van der Waals.
I.B. Essers.
EEN ieder die in oude boekverzamelingen heeft kunnen snuffelen of in bibliotheken
werkzaam is geweest, zal zich met verrassing verwonderd hebben over de vaak
uitermate bekorende schoonheid der oude boeken. Over de naiefmeesterlijke wijze
waarop deze werden verlucht en gedrukt met groote en kleine, gekleurde of zwarte
letters, met afbeeldingen (dikwerf niet meer dan rake situatie-aanteekeningen)
vignetten en sluitstukken, over het genoeglijk aanvoelen van het levende papier,
waarop letters, als losse eenheden, tot onregelmatige regels zijn aaneengereid en als
gegroeid tot bladzijden vol fijne saamhoorigheid en harmonie, ....en over het feit dat
men er zoo zelden op of in aantreft de naamsvermelding van hem of hen die aan de
totstandkoming van het geheel heeft of hebben medegewerkt, eene vermelding welke
men tegenwoordig in eenigszins goed verzorgde uitgaven - dus bij werken welke
den naam ‘boek’ verdienen - zoo veelvuldig aantreft.
De verklaring van dit alles is ten slotte vrij eenvoudig. In de oude tijden waren
handwerkers menschen welke uit liefde voor eenigen bizonderen arbeid, dezen tot
broodwinning kozen. Vanzelfsprekend waren zij dan ook voor hun werk met
belangstelling vervuld, zij verdiepten er zich met de noodige bezinning in,
ontwikkelden al doende voortdurend hunne kundigheden en dachten na bij en over
hetgeen zij deden. Dat zij op deze wijze voortreffelijk werk verrichtten, waren zij
zich in den regel niet of niet voldoende bewust. Zij toch beschouwden het eenvoudig
als hun plicht, alles zoo goed, zoo degelijk en weloverwogen mogelijk, af te leveren.
Zoo ontstond het mooie matte papier, zoo werden de letters gesneden tot levende
teekens en zoo werd de druk in zijn vrij primitieve onbeholpenheid tot eene
onberispelijke eenheid. Ook zij die voor de verluchting of verder nog, de illustratie
zorgden, zij wisten zich slechts werkers onder hunne medewerkers, zij gevoelden
zich niet verheven boven lettersnijders, zetters en drukkers, want ook zij leverden
als handwerkslieden hunnen arbeid af naar beste weten en hunne schepping ging als
een deel van het geheel daarin op. Wij zwijgen dan nog van de door haar eenvoud
en ingetogenheid lieflijke bindwijze.
Even argeloos als de handwerkers (de drukkers waren meestentijds tevens de
uitgevers) hunnen arbeid ter beschikking stelden van het publiek,
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even argeloos aanvaardde dit deze uitgaven zonder naar naam van makers of materiaal
te vragen en ruimde het een plaats in boekerij of huis.
Zooals na den vloed de eb komt, kwam allengs het verval. Men koos zijn ambacht
niet meer uit liefde of genegenheid, doch uit berekening, noodzaak of toeval en had
men aanvankelijk nog de kracht om zich desondanks tot eenige diepergaande
belangstelling voor het eenmaal aanvaarde vak op te werken, na verloop van tijd
ging ook deze kracht te loor. De bezinning ging volledig verloren, het begrip werd
gebroken en alles werd egaal, koel, zinneloos en zonder eenig dieper belang. De
koopers van boeken, medegesleurd door deze verwording bemerkten dat alles niet
of nauwelijks en zoo vloeiden er tijden voorbij waarin papierfabricage, zetwijze,
druk, binden en niet het minst de versiering (wat daarvoor doorging dan natuurlijk)
vervielen tot dorre onverschilligheid of erger tot pronkende onwaarachtigheid.
Gelukkig kon ook dit alles niet durend zijn. Af en toe werd door frisschere geesten
het pijnlijk te kort gevoeld. Pogingen bleven niet achterwege om verbetering aan te
brengen doch de kennis en het juiste inzicht ontbraken en.... de werkman bleef, wat
betreft de groote meerderheid althans, liefdeloos tegenover zijn dagelijkschen arbeid....
en zou ook, wanneer dit niet het geval ware geweest, niet over voldoende
zelfstandigheid beschikt hebben. Allengs, moedeloos wellicht over eigen onmacht,
begon men zich voor de versiering, indeeling van zetwerk, keus van papier en letter
te verstaan met decoratieve kunstenaars, welke ontegenzeggelijk veel verbetering
aanbrachten en nog brengen in de typographic, al zijn er zeker ook bij geweest welke
meer kwaad dan goed hebben gedaan. Sommigen van hen gingen zich allengs
specialiseeren op graphisch werk en eigenden zich den titel van Graphische
Kunstenaars toe.
Het spreekt wel van zelf dat onder de oudere drukkers er velen zijn welke deze,
hen door voortvarende uitgevers bijna ‘opgedrongen’ hulp, slechts noode aanvaarden
en dat dezen door gebrek aan juist begrip of uit lust tot tegenwerking sommige
voorschriften maar nauwlijks opvolgen; daartegenover dient gesteld te worden dat
niet alle kunstenaars voldoende moeite doen om de moeilijkheden van het moderne
drukkersbedrijf te doorgronden en, ondanks de waarschuwing van den deskundigen
drukker, eischen trachten door te drijven welke niet behoorlijk te verwezenlijken
zijn. De eenheid van conceptie, welke een van de grootste verdiensten van het oude
boek was, is dan ook over het algemeen nog lang niet bereikt.
Dit alles neemt niet weg dat er in den loop der jaren een niet onbelangrijke reeks
geslaagde boeken het licht heeft gezien. Voor het grootste gedeelte zijn deze uitgaven
echter te kostbaar geworden - noodeloos kostbaar inderdaad - .... als waren zij
uitsluitend om te bekijken en te betasten.... en niet om te lezen. Afgezien van het
verkeerde beginsel
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zijn daaraan de niet te onderschatten bezwaren verbonden van een te kleine oplaag
en een te hoogen prijs. De koopers dezer uitgaven gevoelen zich dan ook, voor de
groote meerderheid, meer begunstigers dan begunstigden, een zekere ijdelheid drijft
hen dikwijls tot aankoop en zij die werkelijk uit zuiverder motieven zich den eigendom
van een dergelijk boek zouden willen verschaffen, visschen achter het net. Het is
wel gedeeltelijk uit verlangen om aan deze ijdelheid tegemoet te komen dat
tegenwoordig bijna steeds de naam van papiersoort waarop is gedrukt, de letter
waaruit de tekst is gezet en de naam van hem die de indeeling van de zetwijze aangaf
in het werk wordt vermeld! In den allerlaatsten tijd wordt echter gelukkig ook weer
meer liefderijke belangstelling gewijd aan de samenstelling van het minder kostbare
boek. Mooi papier, goede letter, weloverwogen verdeeling en verluchting komen
ook daarbij minder zeldzaam voor en als gevolg daarvan schijnt althans een gedeelte
van het publiek deze zaak eenige aandacht waardig te keuren. Het feit dat W.L. &
J. Brusse's Uitg. Mij. te Rotterdam in haar reeks populaire monographieën ook een
boekje (overigens een vrij onbeduidend werkje) over de verluchting van het boek
heeft doen opnemen en de omstandigheid, dat ook oudere uitgevers thans, zij het
lang niet altijd op geslaagde wijze, beter voor den dag trachten te komen, kunnen als
bewijzen hiervoor gelden.
Hoewel het niet in de lijn van een algemeen tijdschrift als Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift en ook niet in de bedoeling van den schrijver van dit opstel ligt eenige
artistiek-technische beschouwingen over het boek te schrijven, eerder om zich te
beperken tot een beknopte bespreking van den arbeid van hen onder de graphische
kunstenaars, welke zich in hoofdzaak bezig houden met de illustratieve verluchting
daarvan, was bovenstaande korte uiteenzetting toch voor een goed begrip
noodzakelijk, daar de illustratie niet gescheiden kan of mag worden van het geheel.
Thans wil ik aanvangen met de aandacht der lezers te vestigen op den illustratieven
arbeid van B. Essers, inderdaad een onzer beste en gevoeligste graphische kunstenaars.
Minder strak besloten in het harnas van starre theorieën dan een niet luttel aantal
zijner broeders, treft zijn werk ons dadelijk door een bezonken avondlijke klaarheid,
een bizonder bekorende soepelheid van lijn en een evenwichtige
zwart-en-witverdeeling. Zijn houtsneden - en voor zooverre het boekverluchting
betreft bestaat zijn oeuvre bijna geheel uit houtsneden - zijn als zoodanig op het
eerste gezicht te herkennen zonder dat zij in een al te sterk primitivisme vervallen,
zij sluiten zich harmonieus bij een kloeken boekletter aan, springen niet te sterk naar
voren en kunnen zich dan ook in een met zorg en verstand samengesteld boekwerk
volkomen inleven. Dit komt wel zeer duidelijk
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tot uitdrukking in de uitgave van Arthur van Schendel's ‘Een zwerver verliefd’ (1917
Amsterdam. W. Versluys); deze uitgave is met een niet onbelangrijk aantal nobele
houtsnee-illustraties en -sluitstukken verlucht en zou met tekst en papier in volkomen
overeenstemming tot een geheel zijn gegroeid, ware het niet dat ook dit werk toch
nog de zuivere argeloosheid der oude boekwerken mist. Deze laatste omstandigheid
mag men echter niet aan Essers wijten, want de beheersching welke hij, zonder ook
maar in het minst tot armoede te vervallen, hierin heeft betoond, komt mij werkelijk
meesterlijk voor. Ik geloof dan ook dat deze arbeid van Essers tot het allerbeste
behoort van al hetgeen hij op dit gebied heeft geleverd. Het spijt mij daarom
buitengemeen dat de blokken dusdanig beschadigd zijn dat zij afdruk niet meer
toelaten, zij zijn - zoo schrijft hij - gebarsten als een oude parketvloer. Als de
belangrijkste onder deze afbeeldingen treffen de plaat bij het titelblad en die waarop
een bende gewapend krijgsvolk te paard een weg afdaalt, een hachelijke toekomst
tegemoet; opmerkelijk hierop is het tooneeltje terzijde, waarop rustig, poëtisch bijna,
het leven van het landvolk, ondanks dreiging van oorlog en geweld, verder gaat.

B. ESSERS. HOUTSNEDE VOOR ‘HET WONDER’ VAN A. VAN COLLEM.

Verder verscheen in 1920 (Palladium, Arnhem, goed verzorgde edities van moderne
letterkundige kunstwerken) Deirdre en de zonen van Usnach door A. Roland Holst,
waarbij houtsneden van Essers. Ook deze welke blijk geven van een gezonde
decoratieve opvatting kan men slechts bewonderen,.... wel heel jammer is het daarom
dat men zich voor de verzorging van het boek blijkbaar wat al te veel moeite heeft
gegeven, de kapitalen op bladzijde 3 tegenover Essers' houtsnede zijn wel wat
overmatig zwierig en doen daardoor te kort aan de ingetogenheid van Essers'
schepping, ook door hunne kleurigheid trekken zij de aandacht, ietwat onbescheiden,
tot zich.
Daarna kwam bij den dichter C.S. Adama van Scheltema, tijdens het tot stand
brengen van zijn werk ‘Kunstenaar en Samenleving,’ de gelukkige gedachte op, dit
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deze zijn ontegenzeggelijk verdienstelijk,
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zij zijn vrij vlak gehouden, doen echter - misschien omdat de kunstenaar hier zijn
fantasie moest beteugelen - wat droger en verstandelijker aan. De beste zijn naar
mijne meening, die welke de Gothiek en de Renaissance symboliseeren. Dit werk is
voor hem wel zeer leerzaam geweest. Hij heeft volledig begrepen dat het voor het
welslagen van deze onderneming noodzaak was, om, ofschoon hij natuurlijk in geen
geval tot stijl-imitatie der verschillende tijdperken mocht vervallen, toch het karakter
daarvan telkens te doen kennen en hij is daarin ten slotte goed geslaagd.
Deze oefening en dit begrip komen hem zeer goed te pas voor de conceptie van
een reeks portretten - eveneens in houtsnede - welke hij thans voor ‘Orpheus’
(tijdschrift voor dichterlijke letterkunde)*) naar oude prenten maakt. Deze opgave,
schijnbaar zoo eenvoudig, is inderdaad vrij moeilijk, want het kan wel niet goed
anders of ook hier moet een strijd gestreden worden tusschen de neiging om voor en
onafhankelijk van alles een juiste typographische oplossing te verkrijgen en de
noodzakelijkheid (afgezien dan nog van het verlangen naar een goede gelijkenis) de
sfeer van den tijd waarin deze dichters en dichteressen leefden uit te drukken. Deze
moeilijkheid wordt nog verzwaard door het feit dat hij juist moet aanvangen met
portretten uit een periode van geen al te groote geestelijke verheffing, eerder uit een
tijd van een genoeglijk (op een afstand althans) provincialisme. Dat ondanks dit alles
de beeltenissen van Bet je Wolff en van wijlen den heer Le Francq van Berkhey zoo
goed geslaagd zijn, dat van dezen strijd niets naar buiten blijkt, doet ons met blijde
verwachting naar voortzetting van de serie uitzien. Deze afbeeldingen doen ons
weldadig aan door een juist getroffen vlakverdeeling en door de lenigheid van de
lijn welke iets vloeiends, ik zou haast zeggen een luchtige onbezorgdheid heeft.

B. ESSERS. HOUTSNEDE VOOR ‘HET WONDER’ VAN A. VAN COLLEM.

Wanneer Essers eens in de gelegenheid ware geweest krachtige koppen, de hard
gehouwene van Brederode b. v., in het harde palmhout te herscheppen!

*) Waarvan de uitgave niet lang geleden moest worden gestaakt.
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Voor zoover ik weet zijn bovengenoemde uitgaven van Essers' kunst de eenige welke
van hem tot stand kwamen. Dit wil echter niet zeggen dat zij alles bevatten wat hij
op dit gebied voortbracht.
In portefeuille heeft hij nog veel, o.a. nog (behalve veel kleiner werk als het lieflijke
‘Nacht’) drie groote prenten, bedoeld als illustratie van Arthur van Schendel's ‘Safya’,
welke mij echter als zoodanig minder gelukkig lijken. Afgezien nog van de afmetingen
(41 c.M. bij 30 c.M.) welke zich voor afdruk in een behoorlijk boek niet leenen, heeft
de kunstenaar zich hierin te veel ‘laten gaan’; hij heeft daarin, de, hem toch blijkbaar
ook wel eens knellende, banden verbroken en zich vrijwel hartstochtelijk uitgeleefd.
Dit werk is dan ook vervuld van fantasie en is stout van compositie, vol bekorende
fragmenten en details.... doch men ontkomt niet aan den indruk dat de houtsnedekunst
op deze wijze in haar techniek wordt geforceerd. Om dit werk te kunnen aanvaarden
dient men zich los te maken van de begrippen boekillustratie en houtsnede.
Ook zijn niet gepubliceerd een drietal afbeeldingen bestemd ter opluistering van
gedichten van A. van Collem. Dit is wederom werk dat onze volledige liefde verdient,
vooral de beide, hierbij afgedrukte, blokken bezitten alle goede eigenschappen welke
Essers als illustrator belangrijk maken. Zij schijnen echter nog zuiverder, nog soberder
dan veel van zijn andere dingen en toch vol persoonlijkheid. De houding van den
werkman met de schop op de eene houtsnede (die waarop een groep werkers voor
de hooge fabriek is afgebeeld) moge dan misschien anatomisch niet geheel juist zijn
en ook aan de harmonie van lijn en licht wat te kort doen, dat wordt toch van minder,
van heel weinig, belang door de dramatiek der rechter groep, daaruit waakt toch een
kracht van expressie en tegelijkertijd van ingetogenheid op, welke ons sterk geliefde
primitieve kunstenaars in herinnering brengt. Nog beter, grootsch en profetisch van
opvatting is de tweede, daarbij is zij van zoo beheerschte compositie, dat wij haar
als ‘religieus’ aanvoelen. Zij dringt zich spontaan en met evenveel overtuiging in
ons gemoed als een couplet uit een sterke middeleeuwsche ballade.
Belangwekkend is ook de grootere prent, vol ruime rustige bewogenheid, ‘het
Licht’ genaamd, welke indirect verband houdt met bovenbesproken illustraties bij
van Collems gedichten, doch volkomen onafhankelijk daarvan is volgroeid tot een,
meer lyrische, verheerlijking van het licht als symbool der liefde, gelijk het mij
toeschijnt. Op den voorgrond een groep menschen - waaronder een moeder met haar
naakte zuigeling - aanbiddende in de beperktheid van den menschelijken geest ‘de
Zonnebloem’ als draagster van het licht-symbool, terwijl op den achtergrond hoog
aan den hemel de zon, het werkelijk licht, zijn overmatig schijnsel uitstort over torens
en fabrieken, waarvoor als een stoet
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van schaduwen de onbewuste werkers in onverschilligheid heen trekken.
Ten slotte rest nog de verluchting der oude sproke van Beatrijs, ook door de
belangstelling onzer letterkundigen - o.a. door Boutens herschepping en Spitz's
getrouwe navertelling in proza - zoozeer bekend en geliefd geworden onder een groot
publiek. Deze arbeid werd samengevat in een drietal houtsneden van vrij groot
formaat, doch niet zoo groot of zij zouden zonder eenig bezwaar in een boek zijn op
te nemen. Zij onderscheiden zich van Essers' andere werk door een nog natuurlijker
losse luchtigheid. Vooral die - welke wij hier verkleind reproduceeren - treft door
haar eenvoud en diepte. Van al het werk van dezen kunstenaar, dat ik mocht leeren
kennen is deze mij - geloof ik - wel het liefste geworden door de bezonken soberheid
en door den zachten adem van geluk welke er zoo los overheen vaart.
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Harmonie
door Cornelis Veth.
DAT een groot man niet groot kan zijn voor zijn kamerdienaar, is een spreekwoord,
waarvan de juistheid niet meer is na te gaan, daar het ras verdwenen is. Ik bedoel dat
der kamerdienaars, want de groote mannen komen sporadisch nog wel voor, zelfs al
hebben zij meer en meer de middelpuntvliedende ontwikkeling van het menschdom
tegen zich. Maar als het zoo was, dat de kamerdienaar den grooten man niet groot
kon zien, dan lag het, geloof ik, toch meer aan den kamerdienaar dan aan den grooten
man, en het is misschien maar gelukkig voor den laatsten dat hij in onze dagen noch
de assistentie, noch de critiek van zulk een functionaris om zich heeft.
Het lag aan den kamerdienaar, die de zwakheden, lastigheden, misschien
kinderachtigheden van den grooten man aftrok van de som zijner grootheid, hetgeen
hij trouwens alleen deed als zijn ziel zich niet boven zijn ambt verhief, want de
geschiedenis kent ook kamerdienaars die anders dachten en deden.
Het moet ter eere van echtgenooten worden gezegd, dat zij gewoonlijk, welke ook
haar tekortkomingen tegenover de grootheid zijn, zulk een aftreksom niet maken. In
iedere behoorlijke vrouw steekt een verpleegster, voor wie onbeholpenheid, - een
verzorgster, voor wie achteloosheid, - een schoonmaakster, voor wie onzindelijkheid,
- een opvoedster voor wie kleine karaktergebreken in den echtgenoot even zoovele
kansen beteekenen tot het vervullen van een roeping. En terwijl het woord plicht bij
de moderne vrouw in het verdomboekje staat, zou zij zonder roeping ophouden een
geheel te zijn.
Zoo is het dan zeer wel mogelijk voor zijn vrouw een groot man te zijn, - zelfs
hebben sommigen dit bereikt, die het nooit waren - en zelfs voor zijn geheele gezin.
Ik ken door overlevering een geval van een nu vergeten groot man, die elken ochtend,
bij het ontbijt beneden komende, zich door vrouw en dochter de hand liet kussen,
doch ook zonder zulke plichtplegingen en vaak zonder eenige pose of inspanning is
het mogelijk, thuis groot te zijn. Want daar is altijd het geheim van de afstraling. De
vrouw, die allerlei naijver kent en koestert, pleegt alevel het middellijke niet te
versmaden, niet den middellijken roem, haar weerschijn van den roem des mans; en
hoe zou zij dien dan, voor zich zelf of naar buiten, ooit trachten te verkleinen?
Voor Maria Lievens was Theodoor Lievens groot, zoo groot als voor de wereld,
de oude en de nieuwe; grooter indien dit mogelijk ware. Grooter voorzeker dan voor
zich zelf, want hij was een man die de dingen in haar betrekkelijkheid zag, en de
kunst, die hij diende, zoo groot zag, dat het
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verschil in proportie tusschen haar waarachtige dienaren bijzaak werd, hem bijna
ontging, Als het groot is, zich niet te voelen, dan bezat architekt Lievens een grootheid,
die het talent alleen niet geven kan, en zij die hem het best kenden, wisten, dat hij
de nederigheid niet als een verdienste, maar als een bestaansvoorwaarde zag. Het is
tragisch dat wij tot deze categorie van hen die hem zóó kenden niet de vrouw kunnen
rekenen, die zich met hart en ziel aan hem gaf, maar zij wist niets van den rouw dien
hij van binnen droeg om te vroeg gestorven kameraden, en van de superioriteit die
hij hun toekende, niets van de soort van schaamte, waarmee hij eerbetuigingen droeg,
die hem slechts ten deel konden vallen dank zij de kansen, die een lang leven biedt.
Hij had kunnen staan in den grootschen tijd der anonymiteit, werkende en scheppende
als een naamloos stuk van de menschheid, den roem latende aan de menschheid, aan
het deel, dat zij aan het Goddelijke heeft.
Doch hoe zou zulk een bescheidenheid, somtijds eigen aan de bron zelf van het
licht, ook zijn overgebracht in haar, op wie het afstraalt? Niet alleen was Maria niet
voor en met haar man bescheiden, maar zij had het zich nooit opgelegd te begrijpen,
dat hij het was, en waarom. In haar beeld van den grooten man, dat bleef, zooals zij
het zich eenmaal gevormd had, paste geen reserve, geen twijfel, geen afkeer van
vertoon.
Zij was een bewonderenswaardige vrouw, en, naar velen meenden, de vrouw die
hij noodig had. Zij bezat ijver, kennis, intelligentie, distinctie, zij wist bij tijden te
fungeeren als zijn secretaresse, zij wist het zakelijke voor hem te bestieren, zij regelde
het verkeer met de wereld. Het was haar werk, dat hij representatief bleef. Zij zou
vreemd hebben opgekeken, als men haar verteld had, dat zij aan het eigenlijke in
zijn werk geenerlei aandeel had, niet aan de scheppingsweeën, niet aan den twijfel,
niet aan de verzoekingen, niet aan de kwelling om het onvolmaakte, en niet aan de
glorie van den groei. Er was geen schijn of schaduw in zijn gedrag tegenover haar,
die haar ooit kon doen vermoeden, dat hij haar spaarde al waartoe zij niet reiken kon,
dat hij het was die haar gaven en kennis voor haar op hooge rente zette, en dat zijn
waardeering voor haar en zijn geduld met haar de grootste overwinning van heel zijn
leven waren.
Want als wij de innerlijke geschiedenis van dit harmonieuse paar nagaan, tasten
wij diep in een duister geheim, door hen zelf en zelfs door hun kinderen niet gekend.
Helaas, dit huwelijk was slechts (of misschien is dit laatste woord hier nauwelijks
op zijn plaats, want er zijn vele waarvan dit niet eens gezegd kan worden) aan één
kant gelukkig. Het was alleen niet half ongelukkig, omdat Theodoor Lievens zich
geen recht toekende op geluk, zoo min als op andere weldaden. En zeker zou Maria
de laatste zijn om te weten, dat het ideaal van haar grooten, bewonderden en met
onverdrotenheid vriendelijken man niet was de verstandige, bedrijvige,
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representatieve vrouw die zij was, met haar voldoende kennis en haar moeizaam
verworven algemeene bruikbaarheid, maar een zacht, onschuldig kind-vrouwtje, dat
in hem alleen den man zou zien, en bescherming vragend, niet biedend. In haar
volkomen en gelukkige onwetendheid - en is niet in alle geluk een deel onwetendheid?
- sleet zij haar bezig leven aan zijn zijde, voor de buitenwereld en voor zich zelf een
kameraad, een zorg, een steun, voor hem inderdaad een vreemde die zich uitermate
verdienstelijk maakte en wie hij groote erkentelijkheid schuldig was.
Het zou een zeer korte, maar voor velen onzer een zeer steile weg naar zelfkennis
zijn, als wij ons afvroegen, op den man af, wat eigenlijk onze gelukkigste
oogenblikken zijn. Niet velen zouden het resultaat van hun onderzoek aan den dag
durven brengen. Maar wat zou de som van dit onderzoek zijn, indien elk voor zich
de twee deelen van een echtpaar het zich oplegden, zelfs bij het beste huwelijk?
Pas deze methode toe op het echtpaar Lievens, en gij kent hun nooit erkende, en
slechts door den man vaag geweten, tweeheid. Gij ziet hen zitten aan een van de vele
diners, gegeven ter eere van zijn zooveelste eeredoctoraat, een stralend paar, het
middelpunt van belangstelling en hulde. Een rustige vergenoegdheid schijnt van zijn
gelaat, uit wijze en goedige brilleglazen, op haar af te glanzen. Dit is een van die
gelukkigste oogenblik voor haar, iets beters kan zij van het leven niet verlangen.
O, gelukkige onwetendheid, zalige verblinding! - hoe kan zij vermoeden dat zijn
gedachten ver weg zijn, bij de maquette van zijn laatste bouwwerk, en dat hij verlangt,
verveeld en verstrooid verlangt naar het oogenblik, waarop hij, in een werkjasje, een
korte pijp tusschen de tanden, de verwezenlijking, van zijn gedachten zal zien worden
- het moment waarop de tegenwerking de beknibbeling, het wantrouwen overwonnen
zijn, het ideaal groeit en de verwezenlijking met haar onbevredigdheid nog niet daar
is?
Hoe kan zij het zich ooit, al weet zij het in theorie, tot innerlijke werkelijkheid
maken, dat al de lof langs hem heen gaat, als het succes van het succes, en dat de
zelfcritiek hem feller aangrijpt dan ooit; het ongeduld om zich zelf te bevredigen in
een volgend werk, feller dan ooit?
Zij die haar geluk kreeg door hem, uit hem, hoe kon zij beseffen dat het hem niet
geraakt had, nooit het zijne was? Hoe weten, dat zij, naast hem, met hem levend,
nooit werkelijk een zijner diepere gedachten en gevoelens met hem deelde, dat zij
innerlijk zoo niets gemeen hadden, zelfs in de liefde voor hun thans volwassen
kinderen niet overeenstemden, die voor hem iets anders waren dan voor haar, voor
haar zijn kinderen, teleurstellend daarin dat zij geen genieën waren, en eenigszins
meewarig beschouwd, voor hem jonge, gezonde wezens, afgezanten in het verder
leven.
Was Maria nu de wereldsche van beiden, hij de onwereldsche? Ook dit komt niet
uit. In elken man is een materialistische drang, in de zwakste
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vrouw ascetisme; de kleinste vrouwenziel heeft tegenover de zinnen grooter kans.
Want het is een feit dat allerlei genoegens en ontspanningen, gastronomische
genoegens en gezelligheids-ontspanningen, door haar versmaad, door hem genoten
werden. Ik sprak reeds van de pijp, welke haar invloed op den geest ook moge zijn,
toch in de eerste plaats zingenot, maar er zijn ook sommige gerechten, o.a. oude kaas
- pikant, doch hoe onhygiënisch! - die een bijzondere attractie voor het verhemelte
van den grooten man hadden, er was ook een onwaardige voorkeur, in uren van
ontspanning, voor on degelijke, ofschoon onschuldige lectuur, en voor de comedie,
inzonderheid voor het blijspel.
Niet alleen dat zijn Maria deze neigingen miste, maar het is haar, in haar lange
leven aan Theodoor's zijde, nooit volkomen bewust geworden dat hij ze had: ze
waren zoo onvereenigbaar met het beeld, dat zij zich van hem gevormd had. Zoodat
het misschien goed geweest was voor beiden, indien zij iets meer geaard had naar
den kamerdienaar van het spreekwoord en de zwakheden van den grooten man had
gezien en aanvaard, want een grooter verdraagzaamheid voor de pijp, een grooter
gulheid in zake oude kaas, een grooter spaarzaamheid met interrupties, waar hij zich
in zijn avonturen en reizen verloor, en een opgewekte deelneming in theaterbezoek
pasten in zijn verzwegen ideaal van de vrouwelijke vrouw. Maar misschien lag ook
wel veel aan hem zelf, want sterke mannen schuwen den opofferingszin der vrouw,
schuwen het offer, wellicht mede om wat het meebrengt. Geen man, zelfs geen groot
man zonder valsche schaamte, en Theodoor Lievens wist, al was het hem nooit
gezegd, dat de afzondering met de pijp op zijn debet was geboekt. Hij wenschte daar
geen oude kaas, avontuurlijke lectuur en blijspelen bijgeschreven te weten, niet meer
gelegenheid tot zelfopoffering te geven. Want aan Maria's offers was een bijsmaakje,
en het martelaarschap stond haar niet. Eens dreigde zijn neiging tot comedie-uitgang
ontdekt te worden door een onvoorzichtig woord van een uit sympathie doorzienden
zoon, schier onwaardige listen werden aangewend om den opofferingszin geen vat
te geven - en nog, de atmosfeer was er niet volkomen van gezuiverd. Met dat al was
hij in geen jaren naar de comedie geweest.
Maar het leven is een telkens opnieuw beginnen, opnieuw trachten. Eens, na een
periode van hard werken (voor beiden, want zij belastte zich met veel wat den
buitenkant van zijn taak betrof) bedacht hij, dat zij te zamen eens een verzetje moesten
hebben en hoopte hij voor de zooveelste maal, dat een genoegen, te zamen gezocht,
te zamen gesmaakt zou worden, weerklank zou vinden van den een op den ander,
een dieper harmonie zou scheppen. Na van alles voorgesteld te hebben dat, naar hij
meende, haar behagen zou, maar dat altijd met onwelkome grootmoedigheid werd
afgewezen, voelde hij het offer dreigen. Het kwam,
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hij werd gedwongen het te aanvaarden, en de comedie werd gekozen.
Lievens, in zijn schoone voornemen gefnuikt, genoopt om zijn eigen voorkeur te
volgen in plaats van de hare, was teleurgesteld, er bleef hem niets anders over dan
te hopen, dat Maria ditmaal voor het opgedrongen offer zou gestraft worden door
werkelijk genot.
Hoe dwaas is echter ons hopen, en hoe anders dan wij hopen beschikt het lot! En
toch, hoe licht kan een verstandig man uit de verrassende lotsbeschikking nog
bevrediging putten, want al komt het anders, het komt niet altijd slechter uit dan in
onze verwachting. Zulk een geval was de comedie-uitgang van de Lievensen.
Het begin van den uitgang bood niets ongewoons. Zijn genot van te kunnen gaan
in zijn gewone colbertje, werd verstoord door zijn weten dat het haar verdroot hem
niet in smoking te zullen zien en zich zelf niet te kunnen kleeden zooals het de vrouw
van een groot man in het openbaar betaamt. Zijn schik in het feit dat hij daar, in die
van andere dingen vervulde sfeer, volkomen onopgemerkt zou zijn, werd verzwakt
door de wetenschap dat zij er alles missen zou wat aan een uitgaan met hem geur en
smaak verleende.
De voorkeur van Lievens voor een blijspel, waar hij zou kunnen lachen, is droevig
voor ernstige dramaturgen, in ik vraag er hun uit zijn naam verontschuldiging voor.
Hij vond het genoegen nergens dan in het genoegelijke, hij doorleefde tragiek te zeer
als werkelijkheid. Hij leed te zeer onder de voor zijn modern besef onverdiende
rampen van Oedipus, en zou Hamlet een middel aan de hand willen geven, om zonder
ongewenschte gevolgen aan zijn wraak te voldoen. De noodzakelijkheden van het
treurspel gaven zijn mathematischen zin geen ontspanning. Hij stond tegenover de
tooneelkunst te veel als mensch, zag een drama niet als een ander gebouw. Het is
een algemeene kwaal, soms verborgen onder snobisme; er was echter geen snobisme
in Theodoor Lievens. Het was dan ook geen gewetenswroeging van kunstzinnigen
aard die hem zijn voorpret aan het blijspel ten deele bedierf. Wij kennen zijn stille
opstandigheid tegen het offer dat hem werd gebracht.
Maria deed heel vroolijk, zooals zij dat kon, een vroolijkheid, waarvan het
plichtmatige bijna ieder placht te ontgaan, maar die haar man onbehagelijk maakte.
Hij hoopte echter nog dat haar edelmoedigheid beschaamd zou worden.
Zij hadden zich, na loket, garderobe, programma-juf f rouw en enkele op hun rij
gezeten menschen te zijn gepasseerd, op hun plaatsen gezet. Hij sloeg het programma
open, en zij lazen samen. Het stuk had een aantrekkelijken, onschuldigen titel, docht
hem: Mevrouw Tantalus. Hij kende enkele namen van spelers en verbond er
veelbelovende herinneringen aan, niet wetende dat hij te weinig op de voornamen
acht sloeg.
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Het scherm ging op. Vele minuten lang dacht Theodoor niet aan Maria, vroeg zich
niet af, hoe haar gewaarwordingen waren, en of zij zich nog zat op te offeren. Hij
was één en al afwachting, zat klaar om te genieten, te lachen. Hij was klaar om zich
te laten brengen in een wereld van enkel komische situaties en woorden, van
verrassingen, meer bevredigend dan die van het leven.
Maar wat had hij toch? Was hij oud en zuur geworden, en niet meer van zijn tijd?
Wat viel er te lachen! Hij hoorde lach-proesten, lachblaffen, lach-gilletjes om zich
heen. Hij keek om zich en zag hijgend open monden, uitrustend van lachen en
wachtend op lachen, nog en reeds open.
En hij vond het allemaal zoo naar. De vrouw, Mevrouw Tantalus, verdacht haar
man, en met reden, van ontrouw. Zij kon daarvoor echter geen bewijs vinden, en
telkens als zij dit bijna had, en teleurgesteld werd, scheen er iets heel grappigs te
gebeuren. Er was een minnares, die met den man grapte over de vrouw, er was een
huisvriend, die de vrouw hielp zoeken en intusschen belaagde. Allen tot het
dienstmeisje toe kwamen Lievens cynisch voor, bedriegelijk en veil.
Het eerste bedrijf eindigde met de verbijstering van de vrouw, die meende iets te
hebben ontdekt, maar toch weer tot twijfel was gebracht. De nederlaag van haar
jaloezie verwekte daverenden bijval en luid gelach; het publiek scheen geheel op de
hand van het bedriegelijke paar, wier listen het hoogelijk bewonderde, wier
straffeloosheid het goedkeurde.
Hij keek in de entre-acte, toen het licht op was, vluchtig naar Maria die met
saamgeperste lippen zat, maar toen hij haar oogen ontmoette, vriendelijk lachte. God
bewaar me, ze dacht toch niet, dat hij het aardig vond? Maar wat moest hij zeggen?
Hij had graag erkend, dat hij zich niet amuseerde, maar het scheen zoo sneu, maakte
haar offer zoo vergeefsch. En het andere was even onoprecht als onwaardig. Hij zou
wachten. Maar de pauze scheen eindeloos. Jammer dat zij nu niets zei, waardoor hij
zou weten, hoe zich te houden. Hij moest toch maar iets zeggen.
‘Ik kan het niet helpen, maar ik heb meelij met die vrouw.’ Zij knikte, lachte, wat
gedwongen. ‘Ja, ik ook,’ - het kwam er fluisterend, heesch uit. Het kon toch niet zijn,
dat zij, die tegen elke situatie opgewassen was, zenuwachtig werd?
Het scherm ging weer op. Er kwam een nieuw personage, een oude heer, die
levenswijs en verzoenend scheen op te treden. Ha, dacht Theodoor, nu komt er toch
eens een andere beschouwing. Maar de oude heer stelde hem bitter teleur door de
wijze waarop hij zich tegen het dienstmeisje gedroeg! Zijn we dan allemaal zoo,
huichelaars ook nog....? Na een cynische transactie tusschen die twee kwam er een
scène tusschen de vrouw en den huisvriend, die bewijzen beloofde, en als belooning,
kans kreeg, tot groot vermaak van het publiek. Met die kansen, van den ouden heer
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en den huisvriend, eindigde het tweede bedrijf, en het derde zou toonen, wat ze waard
waren.
De menschen in de rij schoven weg, toen het pauze was, en onwillekeurig stond
Theodoor op, Maria volgde zijn voorbeeld. Zij gingen zwijgend naar den foyer, en
voelden zich bitter eenzaam in het geroezemoes.
‘Wil je koffie?’ zei Theodoor. ‘Neen, dank je’ zei zij, maar daar hij wist dat ze
het zei, omdat er zoo lastig bij te komen was, zei hij: ‘Kom laat ik het nou maar
halen!’ En hij ging. Na eenig wachten en dringen bereikte hij twee koppen, na nog
meer wachten en afweren kon hij ze betalen, en kwam met zijn buit bij haar terug.
Zij zaten aan een tafeltje met twee vreemden, en zwegen elkaar toe. Eerst toen de
bel weer luidde, en het andere paar weg was, zei zij, opstaande: ‘Laten we ons haasten,
anders moeten de anderen voor ons opstaan’. Hij gehoorzaamde half onbewust. Maar
toen ze weer in de zaal kwamen, zei hij opeens: ‘Zouden we het wel doen?’
‘Wat doen?’
‘Zouden we maar niet liever weggaan?’
Hij zag haar gezicht zich ontspannen. Het nog zoo frissche, goede gezicht, dat zijn
energie opeens verloren scheen, en iets kinderlijks had.
‘Maar is dat niet jammer?’ zei ze aarzelend. ‘Jammer!’ viel hij uit, zoo dat de
menschen naar hem omkeken. ‘Ik erger me dood!’ Er ging iets over haar gezicht,
dat hem ontroerde, zooals hij in lang niet ontroerd was geweest. Haar lippen beefden.
Zij had iets hulpbehoevends, opeens.
‘Jij dus ook’ fluisterde ze. ‘Goddank!’
‘Ja natuurlijk,’ zei hij. ‘Ik vind het misselijk. Misselijk! Moet dat nu grappig zijn?’
‘Laten we gaan,’ zei ze. Zij straalde als bij een diner ter zijner eere.
Zij verlangde met hem alleen op straat te zijn. Hij hielp haar in de garderobe aan
haar mantel, met in lang niet gekende teederheid. Zijn gemoed was vol. Hij was
overdreven spraakzaam.
‘Is dat nu een stuk!’ zei hij tot de garderobe-juf f rouw, die verbaasdkwijnend
luisterde ‘Wel foei!’
‘'t Heeft anders nogal succes,’ zei de juffrouw koel.
‘Wel foei,’ herhaalde Theodoor. Maar Maria trok hem mee.
Het was lichte maan, en zij waadden in reine koelte. Zij liepen stijf gearmd. Hij
praatte door, een en al verontwaardiging, en zij dronk elk woord als nektar. In lang,
heel lang hadden ze zich niet zoo één gevoeld. Wat genot nooit had kunnen bewerken,
bewerkte ergernis. Zij hadden elkaar gevonden, niet door een genot, saamgenoten,
maar door een beleediging, saamgedragen. Zij beleefden samen, eindelijk weer na
langen tijd, een gelukkig oogenblik.
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Lentemorgen,
door Hélène Swarth.
Als vlokkig schuim van groene gol venrij en
Bloeit blank het pijpkruid, door den wind bewogen,
Die, moe van schomm'len in de bladerbogen,
Zich wiegt in slaap met deinend spelemeien.
Den zoelen adem heb ik ingezogen
Van gras, seringen, vogelkers en meien.
Nu droomt mijn heimwee van de mooie Meien,
Toen 'k in mijn tuintje rondzwierf, opgetogen.
De popels wenken met hun suizelpluimen,
Die 't luistrend meisje zaligheid beloven,
Zij 't niet op aarde, hoog in 't blauw daarboven.
En de armen hef ik, dat, in lenteluimen,
De speelsche wind mij weg van de aard zal rooven,
Ter hemelzee, waar wolkengolven schuimen.
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Lenteavond,
door Hélène Swarth.
In diepen zetel peinzend neergevlijd,
Vóor de open glasdeur, zwijg ik stil en luister
Naar 't zoet geheimvol nachtlijkzacht gefluister
Der boomen zwart, langs de oprijlaan gerijd.
Ik adem d'avond in, ik drink het duister,
Van schoonheid droom ik, liefde en eeuwigheid Daar zie ik zweven, over 't grint gespreid,
Tusschen de boomen, bevend gouden luister.
Daar nadert snel, bewogen bron van licht,
't Roodgeel lantarentje op de borst, de bode.
- 'k Ontvlood de wereld, 'k heb geen nieuws van noode,
Mijn blik blijft trouw op de eigen ziel gericht.
Blank rijst de maan, ze is bleek gelijk een doode.
Acaciageur omzoelt mijn aangezicht.
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Een stroeve jongen,
door Johan Theunisz.
I
MAARTEN,” zei de Vader op een middag na het eten, ‘Je loopt nou al eenige weken
niets te doen.’
‘Ik kan 't niet helpen.’
‘Dat weet ik wel. Ik heb nou wat voor je gevonden.’
‘Zoo’.
Zijn stem verried niet de minste aandacht. En toch lag wel veel nieuwsgierigheid
op wacht, om te weten wat dat werk wel wezen zou.
Hij was veertien jaar, maar klein en gedrongen. Somber; twee diepblauwe oogen
stonden duister onder de dreiging van zwarte wenkbrauwen; z'n voorhoofd verdween
achter val van donker haar.
‘Ik heb van der Leek gesproken, de timmerman. Hij moet een nieuw Badhuis
bouwen aan de Zuiddijk, en kan een jongen gebruiken voor de kleine karweitjes.’
Maarten zweeg en dacht na, wat het wel wezen zou. Hij wachtte af, welke
mededeelingen nog zouden volgen. Maar door niets toonde hij eenige belangstelling.
‘En wanneer moet hij beginnen?’ vroeg de Moeder.
‘Morgenochtend, om zeven uur.’
Maarten bleef zwijgend toeluisteren, alsof het een zaak was, die hem in de laatste
plaats raakte.
De keuken, doorwaasd van etensdamp, met uitzicht over de binnenhaven, was vol
geroes van hun stemmen. Kleintjes kroop wat zonlicht door de ruiten binnen over
de tafel.
‘Hij verdient drie gulden.’
‘Wat zullen we 't volgende week dan goed hebben,’ merkte Jan aan.
De anderen lachten, alleen Maarten bleef strak voor zich staren.
Ze waren met hun drieën: Jan werkte met de Vader bij een firma in bouwmaterialen,
sjouwde de gansche dag onder zakken met portland en cement, of loste schepen met
steen; Maarten had tot nu werkeloos op de buurt gezworven, en Ab, de jongste, ging
nog naar school.
‘Lijkt het je niet fijn toe?’ vroeg Ab.
Maarten haalde de schouders op en liep de deur uit.
Over de haven en de zee lag de stilte van de middag. Zon sloeg vuur op het water.
Tjalkschepen dreven zacht te schommelen in de stijgende vloed. Wat visschersschuiten
vlekten in de verte. Maar over de haven en de kade lag een weeë verlatenheid.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

262
Maarten ging naar 't havenhoofd, zette zich tegen een paal en dacht na.
‘Heerlijk’, vond hij, ‘fijn, werken; niet de heele dag meer rondslenteren op de
buurt, maar wat doen en wat verdienen. Wat zal ik Zaterdagavond de drie guldens
neertellen! Wie weet of ik geen kwartje krijg van Moeder! Wat zou ik moeten doen?
Met planken sjouwen misschien, of boodschappen doen. Voor de zekerheid neem
ik de fiets maar mee. Als ik het heele eind loopen moet, is 't wel erg ver......’
De gansche middag en de geheele avond, waren zijn gedachten bij 't werk van de
volgende dag. Met groot verlangen en een glimlach sliep hij in.
Kwart voor zeven reed hij de volgende morgen van huis. Nog hing wat koude
nachtlucht over de haven, waar de botters uitvoeren, waar visschers bezig waren op
de kade. Hij reed de haven om en over de spoorlijn naar de dijk. De velden waren
verlaten. Hier en ginder voer slechts een schuit naar 't land. Maarten was maar even
in staat er de aandacht aan te geven en reed haastig verder. Naderende zag hij al
iemand op de dijk staan uit te kijken. Hij wierp de fiets beneden aan de dij knelling
neer en klom omhoog.
Dan stond hij voor het werk. Er waren palen hier en daar in de grond geheid, hun
koppen staken gehavend en rauw uit het water op. Groote stapels balken en planken
lagen er verspreid. Een klein keetje stond er voor van der Leek.
‘Die fiets zou ik boven halen,’ zei Frans de knecht, ‘anders is ie straks weg.’
Maarten dorst het niet te negeeren en daalde de dijk weer af. In de verte zag hij
van der Leek komen aanrijden. Dan zeulde hij onhandig het rijwiel tegen de steile
helling op en zette het neer tegen de keet.
‘Daar komt van der Leek aan. Haal zijn fiets maar naar boven,’ zei Frans.
Maarten daalde opnieuw de dijk omlaag. Van der Leek stapte juist van de fiets.
‘Ben jij Maarten Seeling?’
‘Jawel.’
‘Wou je mijn fiets omhoog brengen? Dat is een goed idee.’
Van der Leek beklom de dijk en achter hem aan zwoegde Maarten voor de tweede
maal onhandig met een fiets naar boven.
‘Dat is ons nieuw knechtje,’ hoorde hij van der Leek zeggen tot Frans.
‘Ja, dat dacht ik wel. Als hij maar aanpakken kan.’
‘Anders zullen we 't hem wel leeren.’
Maarten stond wat terzijde en keek over zee. De lucht was helder, de kim alleen
verdoezelde in nevel; weinige wind verontrustte het vlak. Achter hem hoorde hij
iemand naar boven klimmen, maar hij keek
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niet om, bang voor de derde maal een fiets omhoog te moeten brengen.
‘Ik zal er aan denken, dat ik morgen aan de waterkant ga liggen,’ bedacht hij.
Eenige oogenblikken stond van der Leek met de beide knechten te overleggen.
‘Als jij nou de dwarsbalken vasttimmert, Frans, dan kan Gerrit de planken
opspijkeren. Intusschen kan Maarten mooi de palen teeren.’
‘Ja,’ zeiden de knechten.
Maarten bleef weggewend staan en zweeg.
‘Hoor es hier’, zei van der Leek toen. ‘Kun je teeren?’
‘Dat zou 'k wel denken,’ antwoordde de jongen.
‘In de keet staan de pot met teer en de kwast. Eerst moet je maar de palen in het
water teeren.’
‘In het water?’
Voor hij eraan dacht, had hij de vraag uitgezonden.
‘Ja. Doe je klompen en sokken maar uit, je broek de hoogte in. Zooveel water staat
er daar niet met eb. Maar ga niet te ver, daar is 't ineens heel diep.’
Maarten liep naar de keet, vond de pot en de kwast, en kwam ermee naar buiten.
Óp de steenen trok hij zijn sokken uit en zette de klompen er bij. Toen klom hij
voorzichtig de helling af; de pot met teer in de eene hand, en in de andere de kwast.
Voorzichtig stak hij zijn been in 't water, tastte naar steun. Belangstellend zagen de
anderen z'n bewegingen aan. Daarna de tweede voet. Hij stond. Het water klom koud
langs z'n kuiten omhoog naar z'n knieën.
‘Pas op, Maarten!’
Hij gaf geen antwoord, daalde lager in het water af. Dan hielden de steenen op en
zijn voeten grepen bemoedigend de weekheid van de zandbodem. Hij waadde verder
naar de eerste paal. En met de teerpot in de hand, bestreek hij met de kort-gegrepen
kwast de gehavende paalkoppen.
Zon brak door. Goudglans viel over 't water, goudlijnen slangden langs de golf
randen, goudkorrels spetterden met licht geruisch op de steenen, goudcirkels kringden
om de palen. Op 't watervlak lag ginds en daar de donkere vlek van een schip, een
tjalk, die met volle zeilen in de verte, in de vaargeul voorbij dreef. De stad werd
duidelijker zichtbaar, met verlevendigd kleurschakeeren, maar grijs overmist door
ochtendwaas en verte.
Maarten werkte de palen op de rij af, telkens verwadende, waarbij het water in de
warme knieholte sloeg, tegen de rand van zijn opgeslagen broek. Maar het werk was
niet vervelend. Niemand sprak met hem. De knechten en van der Leek waren bezig
planken te leggen bij de keet. Hij kon stil z'n gang gaan. En hij ging stil z'n gang.
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Toen kwam de schafttijd.
‘Maarten, heb je brood meegebracht?’
‘Ja.’
‘We gaan eten. Heb je de palen gauw gedaan?’
‘Nog twee.’
‘Kom dan maar eerst.’
Maarten zette de pot op de paal, de kwast in balans er dwars overheen gelegd. Dan
schoof hij door 't water voort naar de wal, beklom weer voorzichtig de glibberige
natheid der keien, en kwam bij de keet. Kriebelig sprietelden de grashalmen om zijn
naakte voeten. Hij haalde uit z'n jaszak het brood en ging bij de anderen in 't gras
zitten.
‘Je zult het koud hebben in 't water met je bloote beenen,’ meende Gerrit.
‘Och, 't gaat wel!’
‘Vanmiddag, als 't water warmer is, zal 't beter zijn.’
‘Dan zal het teeren gedaan wezen,’ hoop ik.”
‘Dat denk ik ook,’ zei van der Leek. ‘Het gaat je anders niet slecht af.’
‘Och’, zei de jongen.
‘Heb je een vaste bodem onder je voeten?’
‘Ja, hoor.’
Maar plotseling inziende, dat de toevoeging van het laatste woord de
nauw-speurbare ijlte eener allervoorzichtigste intimiteit weefde, keerde hij met een
korte ruk het hoofd af naar zee. Een poos aten ze zwijgend door.
De zon begon ferm over hun hoofd te branden. Enkele figuren kwamen op de dijk,
om het werk te bezien. De zee werd levendiger van zon, en de vaargeul voller van
scheepsdrukte. Even doorzeefd van mist vervaagde het blauw van de hemelholte.
‘Is je vader nog bij Rogers, Maarten?’ vroeg van der Leek.
De beide knechten praatten druk samen, nu en dan kirde om een gewaagde
opmerking een lach los uit hun lippen. De jongen zat over zee te kijken, zei niets in
't gesprek. De timmerman begreep iets van zijn eenzaam zijn.
‘Jawel.’
‘Is het er nog al druk?’
‘Och....’
Weer zwegen ze. Waarom lieten ze hem nu niet stil zitten? Waarom telkens dat
vragen? Hij vroeg toch ook niet? Waarom lieten ze hem niet met rust?
En voordat de schafttijd geëindigd was, stond hij al op, en kroop over de steenen
omlaag. De bovenste rijen waren warm aan 't kille naakt zijner voeten, maar onderaan
lagen ze glibberglad van zeewier en katte-
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staarten. Hij gleed weg en stond verschrikt, met een schok, in 't water. Maar hij
behield zijn evenwicht; alleen sloeg 't water wat hooger omhoog tegen zijn omgeslagen
broekspijpen.
‘Je durft maar’, riep Frans omlaag, denkend dat het overmoed van de jongen was,
en Maarten glimlachte even naar boven, blij dat ze niet hadden begrepen, dat hij was
weggegleden. Maar dan schoof hij verder door het water en maakte de twee laatste
paalkoppen gereed.
De morgen werd lichter. De zon begon venijnig-fel op 't water te blikkeren. Als
Maarten om de paal heen draaide, ketste het licht scherp in zijn toegeknepen oogen.
De knechten timmerden door aan het planken vloertje boven de steenen. Hun
hamerslagen sloegen met onverwachte rhytmewendingen gaten in de ochtendstilte.
Uit de vaargeul drong nu en dan het zuchtend gestoot van een motorschuit tot hen
door. Nu en dan vielen wat woorden tusschen de knechten, maar schakelden niet
samen tot een gespreksthema. Van der Leek gaf soms op kleine toon een aanmaning
of een enkele opdracht. Maar meestal werkten ze in stilte door, werd er weinig of
niet gesproken.
Maarten draaide zich om.
‘Heb je alle palen geteerd?’
‘Jawel,’ zei de jongen, en kwam weer de dijk opklauteren met de teerpot en de
kwast.
‘Je kunt de kwast eerst naar boven gooien, die blijft wel achter de steenen liggen.’
Maarten wierp de kwast naar boven. Het ding rolde even omlaag, bleef dan achter
een verhevenheid haken.
‘Gooi de pot ook maar omhoog,’ lachte Gerrit, met een poging tot scherts.
‘Jazeker,’ zei van der Leek, ‘dan kan ie't betalen, als ie dat maar weet.’
Maarten gaf geen van beiden antwoord, maar met het touwhengsel. van het steenen
potje om zijn hand gewonden, beklom hij de hoogte, zette de pot neer in de keet.
Geniepig krulden de spaanders om zijn naakte voeten en tusschen zijn teenen. Buiten
trok hij zijn sokken weer aan en werkte zijn broek omlaag. Vreemd vlekte het zeewater
met grillige vakverdeelingen over de gekreukte pijpen. Maar de jongen lette er niet
op en trok zijn klompen aan.
‘Maarten, sleep maar planken aan voor de knechten.’
Zonder iets terug te zeggen, pakte hij de planken en droeg ze langs de dijkhelling
over het vloertje naar de knechten toe.
De morgen werd voller boven hun hoofden.
Om kwart na twaalf kwam Maarten thuis om te eten.
‘En?’ vroeg de Moeder, toen hij 't keukentje binnenkwam.
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‘Och’....
‘Niet best?’
‘Jawel.’
‘Wat moest je doen?’
‘Van alles.’
‘Nou, vertel es wat!’
‘Och, teeren en met planken sjouwen.’
‘Waren ze nog wat geschikt?’
‘Jawel.’
Meer kwam er niet uit hem los. Hij stond voor 't venster en zag uit over het
binnenwater, waar de achtergevels van de huizen op hun verrimpeld spiegelbeeld
leunden. De moeder bedrijvigde rond, in zorg voor 't eten. De Vader stapte binnen
met Jan; grijs-bestoven hun broeken en blauwe kielen.
‘Hoe bevalt het werken, Maarten.’
‘'t Gaat wel.’
‘Je kan beter in de buurt omloopen, hè?’ vroeg Jan.
De jongen haalde de schouders op.
De vader vroeg nog na over de knechten, over van der Leek, over 't werk. Maar
onbestemde antwoorden volgden, hij werd korzelig en zweeg.
Plotseling hoorden ze een klare jongenstem in het huis jubelen, de keukendeur
werd opengeworpen. Ab kwam binnenstuiven.
‘Moeder! Antje van buurvrouw Mie heeft h'r hand verbrand!’
‘Ik weet het al.’
‘U ook, Vader?’
De Vader schudde 't hoofd. In rappe woorden vertelde Ab 't verhaal van de
gebeurtenis die de heele buurt uit kalme morgenarbeid had opgeschokt, en die hij
met grage ooren had opgevangen, zoo pas, uit school.
Hij was twaalf, twee jaar jonger dan Maarten, maar los en vroolijk, eerder Maartens
tegenbeeld dan zijn gelijke.
Maar midden in 't ontstellend relaas, bemerkte hij z'n broer, die morgen al
uitgegaan, voor hij zelf nog wakker was geweest. Maarten stond uit te kijken over 't
water, luisterde echter gespannen naar 't verhaal van Ab. Maar 't gezicht had hij
weggekeerd, omdat dat hem zou hebben verraden. Alleen het onverschillig vlak van
z'n rug was zichtbaar.
‘O kijk, Maarten is er al! Hoe heb je 't gehad? Toe vertel es!
‘Zanik niet! Moeder, kunnen we eten?’
‘Ja, dadelijk.’
‘Hè, toe nou Maarten Was 't vervelend?’
Maarten zweeg.
De Moeder schepte het eten in de borden. Het gesprek stokte, onderg-
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broken door vorkengerucht. Alle aandacht bepaalde zich bij de aardappelen en de
andijvie.
‘Maarten, hoe laat ben je vrij?’
‘Half zes.’
‘Zullen we dan gaan zeilen?’
‘Ja, dat is goed.’
De zin liet wel even 't plezier in dat genoegen doorklinken, maar 't was hem
ontsnapt, voor hij het had gemerkt.
‘Ben je om kwart voor zes thuis?’
‘Ja.’
Ze aten verder. Maarten dacht, wat hij 's middags zou moeten doen. Hij zou maken
dat hij vroeg was, konden de knechten zelf de fietsen naar boven dragen, ging hij
beneden aan 't water zitten.
Even liep hij na 't eten nog naar de haven. Er was geen beweging. Geen schip
kwam binnenvaren. Verlatenheid lag zwaar over 't sidderend water.
En nu, door niemand gezien, werd zijn gelaat week-verteederd en verstild van
aandacht; z'n oogen ongedwongen-open en vol van ruimte. Maar toen hij eventjes
dacht aan de belangstelling thuis en vooral van Ab, die hij niet verdragen kon om
zijn vroolijke openheid, en waar hij toch van hield, groef stugheid weer vouwen aan
z'n neus en trok z'n mond bitter-smal.
Dit alles was bijna onbewust. Nauwelijks bemerkte hij zelf, dat er een kloof spleette
tusschen deze twee naturen: zijn eigen zelf, zooals hij dat alleen kende, en wat hij
anderen gaf: gesloten en stroef. En hij zelf allerminst begreep, waarom er die gaping
holde tusschen die twee ikheden, hijzelf vatte allerminst dat het alleen een nerveuse
overgevoeligheid was, die dit veroorzaakte, dat dit stroef-koppig gesloten-blijven
een dwangbuis was, waarin hij de spontaniteit en de broze ijlte zijner jongensziel
wegborg.

II
Toen Ab de vlet de haven inwendde, stond Maarten op het hoofd, donker tegen het
vlak der lucht. En hoewel ze beiden zwegen, hing tusschen hen een beklemming:
wrevel. De late middag leunde vaal over het stadje, •drukte de havenhuizenrij achter
de schermen der boomen, spiegelde zich meditatief en effen in havenkomholte.
Buiten de havendam, tusschen •de pieren, in straffer wind en stroom, lagen een paar
tjalken, kop naar zee, in stijgende vloed. En verder, over de pieren, gaf zich het tinnen
zeevlak over aan de onbestemdheid der parelgrijze lucht.
Ab voer de havendam langs naar de vaste plaats; zwijgend begeleidde Maarten
de vlet. Tusschen hen beiden trok zich de stilte nog strakker
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aan, als een vioolsnaar. Ab, quasi-voorzichtig sturende langs de vischhouders, die
onbeholpen in de haven bijeendreven, voelde de aanstaande storm reeds fel dreigen,
dook dieper, als om beter onder 't zeil langs te kunnen zien, waar hij aanleggen kon.
Dan stond hij op, wierp 't roertje over, en terwijl de vlet dwars wegdraaide, greep hij
de paal, wierp het touw aan wal. Zwijgend legde Maarten het om de paal. Ab nam
de staak weg uit het zeil, wond het zeil om de mast, tilde de mast uit het gat. Vanaf
de kaai zag Maarten toe. En geen van beiden die de overrijpe stilte plukte. Dan klom
Ab aan wal en stonden ze tegenover elkaar.
In Maarten klom wrevel, maar een lusteloosheid weerhield hem van ergernis en
slechts even-gemelijk vroeg hij: ‘Waarom heb je vlet genomen?’
Ab glimlachte verlegen. Heel z'n aard van los-rond open-zijn gleed langs Maarten
in onbegrijpen af. Niet als tegen andere jongens kon hij tegen Maarten frank
brutaliseeren, niet als tegen Moeder of Jan kon hij tegen Maarten vleiend-gedwee
schuld belijden. Tegenover hem was er in Ab een verlegen bang-zijn, een
onverklaarbare angst voor dit stroefstug gesloten-staan.
‘Je had toch kunnen wachten, tot ik terug was?’
Maarten's zin viel met een zwak timbre van bitterheid neer.
Toen Ab om vier uur uit school gekomen was, had hij geen oogenblik meer aan
de afspraak met Maarten gedacht, had de vlet losgebonden en was naar zee gedreven.
Maar op de terugtocht, reeds van verre, had hij Maarten zien staan op het havenhoofd
en begreep wat volgen zou.
Niet antwoordend op wat Maarten zei, liep hij de dam op en ging het huis binnen.
De Moeder stond in de keuken.
‘Je hebt niet op Maarten gewacht hè?’ vroeg ze.
‘Nee, ik dacht dat ie lang wegblijven zou.’
‘Kan je wel denken van niet.’
Toen waren zij beiden het voorval vergeten.
- Maarten was aan de kade blijven staan, en staarde over zee. Met moeite dreef
hij toen het masker van stroefheid weg, en lag open-bloot voor alle indrukken.
Even overdacht hij de mogelijkheid alleen te gaan zeilen, nu nog. Maar een blik
over zee, bewees hem de naderende avond, en hij wendde zich om.
Schemer violette vaag aan de booten en over 't water. In 't Oosten schemerde even
een enkele ster.
Maarten draaide zich om van de haven naar huis, liep langs 't pakhuis waar
visschers zaten te azen, de beug voor de volgende dag. Eventjes bleef hij stilstaan,
keek zwak-belangstellend toe hoe hun handen repten over 't want onder de schijn
van de gaslampen. De ijle rook van een pijp klom voorzichtig naar het licht en
vernevelde in de schaduwplooien om de zolderbalken. Hun handen bewogen vlug
en zeker langs het want;
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schoksgewijze gleed het op de bak, grepen hun handen zand en garnalen.
Zonder een woord te zeggen, zag Maarten toe. Hij kende dit alles, hij wist dit
leven. Hij voelde dit donker pakhuis, deze lichtkegel onder de lamp, waarin
werkgestalten, en achter de ramen de vallende avond. En weer zonder een woord te
zeggen, ging hij heen.
Reeds in de deur hoorde hij, hoe Ab lachte met Moeder in de keuken. En de stem
van Jan donker daartegen aan. Strakker stolde in hem de stugheid.
Hij deed de keukendeur open en zag Vader stoeien met Ab. Tegen de lichtheid
van het raamvlak rezen en doken hun verwarde silhouetten. Onderdrukte lachkreten
van Ab maakten zich los, en fladderden weg naar buiten. Voor de spiegel kamde Jan
z'n haar.
Maarten ging aan het raam staan en zag uit over 't water. De gevels aan de overzij
verschemerden, donker stegen de pannedaken nu tegen het westen met zwakke
dreiging. Enkele ramen, lamp-verhelderd, slorpten aandacht. Een boom, in een tuintje,
was een diep-donker vlak, zonder leven. Strak lag het water, zilver grijs. Stilte.
Kregel om 't rumoer van Vader en Ab, zette Maarten zich aan tafel. Z'n
wenkbrauwen trokken zich samen tot een bedreiging en reeds opende hij de lippen,
om even iets van z'n ergernis te luchten, toen de Moeder zei: ‘Zullen we eten?’
Lachend, rood van pret, de oogen nog vol schater, en verward z'n krullen, zette
Ab zich naast Maarten neer. Jan en Vader aan de andere zij. Moeder schonk koffie.
‘Hebben jullie 't schip met steenen nog leeg gekregen?’ vroeg ze.
Jan schudde 't hoofd.
‘Nee,’ antwoordde de Vader, ‘morgen vroeg zullen we er nog wel werk mee
hebben.’
‘En er liggen al weer twee te wachten,’ voegde Jan er aan toe.
't Gesprek liep langs Maarten heen. Hij zweeg. Lichtelijk irriteerde hem Ab, die
te hijgen zat van de stoeipartij met Vader. Een bevreemding om diens ongedwongen
losheid klom in z'n denken en schuw trok hij zich in zich zelf terug.
‘Je kon me toch niet op de grond krijgen, Vader,’ joolde Ab door 't gesprek der
anderen heen.
‘Je bent ook zoo sterk!’
‘Ha, ha!’ lachte de jongen. ‘Zeg, Maarten, Vader kon me niet eens op de grond
krijgen. Heb je 't gezien.’
‘Nee.’
Zijn antwoord leek nog stroever na 't luide opbruischen van Ab's geluid. De toon
had een zwakke klank van bittere somberheid. Ab realiseerde onmiddellijk de oorzaak.
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‘Moeder, nou is ie nog kwaad, omdat ik vanmiddag met de vlet ben weggegaan.’
‘Ja?’ vroeg de Moeder.
Maarten was haar lieveling, al begreep ze niets van z'n aard. Ze voelde alleen
instinctmatig, dat er veel meer van binnen in hem leefde, dan hij oppervlakkig blijken
liet.
‘'k Ben niet kwaad.’
Even verhelderde zijn stem om de belangstelling van de Moeder, maar toen zij,
liefkoozend, zachtjes over z'n haar streek, schudde hij driftig haar hand af, bang zich
te zullen verraden, bang om de tranen, die hij voelde stijgen.
De Moeder keek hem aan, zag zijn gelaat vol donkere dreiging, zag z'n mond als
weggeknepen en hoe z'n handen nerveus wat kruimels wegpikten.
‘Wou je nog brood?’ vroeg ze toen.
Hij schudde 't hoofd en stond op.
‘Wou je gerust niet meer?’
‘Nee, 'k heb genoeg!’
‘Jij nog, Jan?’
‘Nee, dank U.’
‘Moeder, krijg ik nog wat?’ smeekte Ab.
Een oogenblik leefde stilte.
‘Scheelt er wat aan, Maarten?’
De Vader keek hem onderzoekend aan. De jongen schudde van neen.
‘Herrie gehad vanmiddag op 't werk?’
‘Nee!’
Zijn antwoord was bijna een kreet, een angstkreet. Al die folterende belangstelling,
die hem bang maakte. En er was niets!
‘Hij is vast nog kwaad om vanmiddag; hij is zoo koppig,’ meende Ab.
‘Wat was er dan?’ vroeg Jan.
‘Ab is met de vlet gaan zeilen, zonder op Maarten te wachten,’ lichtte de Moeder
toe.
‘Nou ja,’ zei de jongste. ‘Kon ik toch niet weten, dat ie zoo gauw thuiskomen
zou....’
‘En ben je daar nou boos om, Maarten?’
De jongen zweeg. Dat was het niet. Hij was bijna 't geheele geval al weer vergeten;
enkel een onbestemd ongenoegen restte er nog van. Het was dat luidruchtige van
Ab, dat dol-doen met iedereen, dat hij niet dulden kon, maar 'twas vooral de eigen
gedwongen stroefheid, die hem drukte, omdat hij niet kon doen als Ab, zelfs al wilde
hij het nog zoo graag. En nu dit aandringen op antwoord!
‘Ja,’ zei hij toen, en schrok van het eigen antwoord.
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‘Nou ben ik er van af’, dacht hij dan opgelucht.
‘Ziet u nou wel, dat ie koppig is?’ drong Ab aan. ‘Ziet u nou wel. Moeder?’
‘Net of er morgen geen nieuwe dag komt om te zeilen,’ meende Jan.
‘We hadden 't afgesproken,’ hield Maarten nu op de ingeslagen weg vol.
‘Dat vind ik ook; daarin heeft Maarten gelijk,’ viel de Moeder bij, ‘wat je afspreekt
moet je doen ook,’ en ze greep koesterend z'n hand.
Toen verdroeg hij dat alles niet langer, greep z'n pet, en ging de deur uit en de
straat op.
Als een verademing voelde hij de nachtlucht aan zijn gelaat. De avond was gevallen,
de huizen lagen in duisternis weg, een enkele lantaarn verlevendigde een gevelbrok,
een straathoek, en de spanning van de brug, waaronder het water, even aangeschenen,
zachtjes naar het duister wegrimpelde.
Maarten beklom de dam, keek es uit over de haven en de zee, en liep toen weg
naar de stad.
‘Misschien zijn er nog jongens om mee te spelen,’ dacht hij, terwijl hij de brug
passeerde.
Het geheele geval van zooeven was in zijn denken weggedoezeld;: het leek hem
reeds lang geleden. Het gebeurde zoo dikwijls, dat hij strijden moest om dat masker
te bewaren, waarachter hij de overgevoelige wondbaarheid van zijn wezenlijke aard
trachtte weg te duwen, dat ook deze gebeurtenis zich aansloot bij die vele keeren
van vroeger reeds.
In de Havenstraat, onder de val van 't lantarenlicht trof hij de andere jongens van
de buurt. Druk rumoerden hun stemmen los in de avond, schoot heel het stille buurtje
vol van hun daverend jolijt. De avondstilte die geruststellend om de oude puitjes lag,
werd telkens gehavend opengerukt, en daverend joelde hun pret-jubel omhoog in de
straat tusschen het eng begrenzen der oude huizen.
Maarten sloot zich aan.
Men ging verstoppertje spelen. In de nauwelijks-verlichte straat glipten hun donkere
gestalten weg achter uitbouwt] es, onder stoepbanken, en achter schuttingen, gleden
hun rappe gedaanten langs de enkele ramen, hier en daar wit verlicht. Maarten dook
onder een kar en wachtte. De avond lag zwaar over de stad; geen geluid dan hun
triumfantelijke joelstemmen leefde. Stilte. Twee huizen verder brak nu en dan wat
weifelend stemgepraat open, en daalde verschuchterend naar fluistertoon.
Boven Maarten's hoofd over de tuinmuur ritselde een boom. Heel ver dompte dof
de fluit van een boot. Stilte.
‘Ze zullen zich nu allemaal wel al verstopt hebben’, dacht hij. ‘Zou er al gezocht
worden?’
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Voorzichtig spiedde hij uit tusschen de raderen. Er was niets te zien. De straat lag
open, geen beweging vibreerde in de looden stilte.
Hij trok zich weer terug onder de kar en wachtte luisterend. Toen meende hij een
schuwe stap te hooren aanschuifelen langs de muur en nog verder wrong hij zich
weg achter de wielen. Ja, voorzichtig, nauw merkbaar, kwam het nader. Dan weer
een dikke stilte, bijna klam en tastbaar-zwaar. En schoof het gerucht nader. Maarten
wrong z'n beenen los, om op te kunnen springen. Uitstarend ving hij de bleeke vlek
van een jongensblouse. Dat moest Kees zijn, die zocht. En zweeg de stap. Maarten
kroop vooruit naar de rand van de schaduw, die de kar neersloeg op de straat. En
leefde even het gerucht weer op.
Stilte.
Dan klotsten hun klompen in daverende wedloop de avondstraat vol. Halverwege
haalde Maarten de zoeker in, rende voorbij naar de hoek.
‘Ik ben er!’
Zijn stem schoot in halve jubeltoon los en hijgend viel hij neer op de stoep bij de
anderen, die al uit de schuilhoeken waren opgekomen.
‘Wie moeten er nog komen?’
‘Wim en Roelof.’
‘Zitten ze ver weg?’
Hun stemmen smoezelden weg in fluisteringen; een hand beschreef «en vaag
gebaar naar het duister. De straat leek in aandachts-scherpte toe te luisteren. Ze hokten
in strakke gespannenheid bijeen op de rand van de stoep, wachtend op de laatste
twee jongens, die nog gevonden moesten worden.
Maarten luisterde toe, weg in de verhalen der anderen, in het donker heelemaal
uitvierend zijn fel verlangen naar romantiek. Niemand, die z'n gezicht kon zien, hoe
z'n oogen schitterden, hoe z'n mond in verwachting even open hing.
Een zachte begeerte naar teederheid vloeide dan in hem en hij sloeg in wilde
koestering z'n arm om de hals van Ben Steen naast hem. Maar tegelijk zelf verschrikt
door dit gebaar, hem los ontgleden, trok hij Ben om, z'n houding reddende. Plagerig
neep hij zijn knieën vast om Ben's middel, zoodat de jongen zich niet verroeren kon,
en door z'n geroep het verhaal der anderen brekend.
‘Toe, Maarten, hou nou op!’
‘Nou, ga maar weg!’
Een korte lach kirde dof tusschen z'n tanden.
’Je weet wel, dat ik niet kan!’
Ben wrong zich tusschen Maartens' nijpende beenen, sloeg met z'n handen naar
Maarten's grijpende vuisten.
‘Hè, Maarten, wees nou niet altijd zoo plagerig. Laat nou los!’
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‘Toe nou, Maarten!’
En blij, dat hij z'n gebaar van teedere aanhaligheid zoo goed had gemaskeerd,
willigde hij 't verzoek in.
Maarten liep de Havenstraat terug naar huis. Het water lag donker en verlaten.
Onafgebroken straalde het vuurtorenlicht over de zwarte nachtzee, rusteloos flapten
de haveninganglichten uit en aan, rood en groen. Triumfantelijk rezen de sterren uit
het donker van lucht en zee.
In de keuken trof hij Moeder alleen.
‘Is Ab er niet?’ vroeg hij verbaasd.
‘Die is al naar bed. En Vader en Jan uit.’
‘Oh’.
Maarten nam een krant en boog zich over het blad. De stilte stond onder de lamp
tusschen hem en de Moeder.
Van buiten leefde geen geluid meer nader.
De Moeder zag hem voorzichtig-onderzoekend aan en zonder eenige inleiding,
vroeg ze: ‘Waarom was je vanmiddag nou zoo nijdig, Maarten?’
Onmiddellijk, als met één slag, trok zijn gezicht in tot het stroef-strak masker van
stugheid, spleet de mond scherp en straf met harde plooien; zagen de oogen duister
en dreigend onder de saamgetrokken zwarte wimpers.
‘Nergens om,’ weerde hij korzelig af.
‘Kom es bij me, Maarten....’
Ze legde haar breiwerk op de tafel en zag hem strak aan. In hem grondeloosde een
afgrond van ontzetting. Dat nooit! Driftig schokte hij op, boog zich dieper over het
blad.
‘Maarten....’
Haar stem behield de intonatie van zoete teederheid. En met moeite zichzelf
meester, stond hij op en kwam naar haar toe. Ze greep z'n beide handen.
‘Hoor es,’ zei ze eenvoudig, ‘vertrouw je me niet?’
De volle zoetheid van haar stem kneedde z'n stugheid weg. Hij kon slechts kort
z'n hoofd schudden van ja. Een moeheid moeraste achter z'n oogen. Z'n denken
concentreerde zich slechts op dit eene: niet huilen.
‘Nou dan,’ drong ze aan ‘waarom zeg je 't me dan nooit, als er iets is?’
Hij antwoordde niet; kon niet meer de tranen terugduwen. Hij wendde z'n hoofd
af naar het raam. Langzaam dreef de bittere droefheid heen van z'n mond.
En toen ze heel zacht zei: ‘Zie je, jongen, ik wou zoo graag alles van m'n kind
begrijpen, omdat ik zoo zielsveel van je hou’, boog hij z'n hoofd neer en snikte
hartstochtelijk zich uit in haar schoot.
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Klacht,
door C. Tielrooy-de Gruyter.
Zoo laag, de hemel op het dak,
zoo wit en zwak!
Zoo zonloos, 't groote roode dak,
zonloos en strak.
Zoo droef, der menschen droef gezicht,
zoo ras gezwicht
onder de pijn van 't zwaar gewicht;
zoo barsch de plicht!
Zoo bang, het hunkerende hart;
zoo gauw verward
als 't ziet de wapperende flard
van 't lot, dat sart.
Zoo na, de adem van den dood;
zoo koud, zoo groot,
zijn vaste greep, dien niemand vlood
in laatsten nood.
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Verdronkene
door H. van Elro.
Schuw door het kristal-klare
schieten talrijke scharen
smalle, kleurlooze visschen
verloren tusschen blâren,
riet en rottende lisschen
en achten niet het zinkens-zware:
het vlieten der bekroosde haren
van 't moede hoofd; de open oogen
naar vele verten toebewogen;
der leden nuttelooze paren,
noch 't bloeden uit de over-milde wonden
die 't ranke polsgewricht zoo deerlijk schonden,
noch 't zachte bedden op verborgen gronden.
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Legende
door H. van Elro.
Zij schreed den heuvel neder:
haar vlechten hingen teeder
over haar volgzaam kleed.
Aanschouw de roep der leden
naar de volkomenheden
van licht en morgendauw!
Zij laat de zon haar borsten
en geeft zich aan het dorsten
van gansch een dageraad.
En al zoo zeer verweven
met het ontwakend leven
dat opvaart uit het dal
heeft tot zich haar genomen
boven den greep der droomen
de milde hand van God.

(Uit een Palladium-uitgave dit jaar te verschijnen).
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De kaarsjes
door G. van der Zwaag.
ZE had beloofd.
Haar vader en moeder hadden haar omgang met Evert, haar buurjongen, die
protestant was, van den beginne af tegengewerkt, maar vooral sinds ze kermis had
gehouden met hem, was er dag aan dag hoogloopende ruzie geweest, had haar vader
soms met gebalde vuist op tafel geslagen, dat de kopjes rinkelden, had hij haar
toegeschreeuwd, dat, als 't zoo doorging, hij haar 't huis uit zou jagen en niet meer
als kind erkennen wilde. En zonder dat ze 't wist, had hij den pastoor gewaarschuwd,
hem aangezet om haar flink onder handen te nemen; deze was gekomen, had haar
vermaand, gewaarschuwd, gedreigd met maatregelen, zoodat ze beloofd had,
gedwongen was te beloven om hem te laten gaan. Toen had hij weer vriendelijk naar
haar gelachen en na het geven van een slappe hand, was hij heengegaan met haastige
dribbelpassen.
In het drukke bedrijf van den dag, had ze niet doorvoeld de verstrekkende
beteekenis van die belofte; ze had doorgeslaafd tot den avond aan één stuk door,
enkel gebonden aan haar werk met lichaam en geest. Maar nu ze haar jongere zusjes
naar bed had gebracht, nu haar vader en moeder heen gegaan waren voor hun
wekelijkschen kaartavond bij de Schippers, nú voelde ze haar eenzaamheid in volle
sombere werkelijkheid, nu tastte ze de droeve verlatenheid in en om haar, overal.
Doch het mocht niet, ze wist het.
Waarom begonnen met hem? Er waren zooveel andere jongens op het dorp, van
haar geloof, knappe jongens, rijke boerenzoons, die wel hielden van haar; dat zag ze
aan hun lachen, dat beluisterde ze in hun groeten, als ze voorbij ging des Zondags
aan het Kerkplein.
Waarom toch met hem? waarom? Om haar geest te verstrooien nam ze een boek
uit de tafella en las. Doch na een bladzij rezen er weer gedachten aan allerlei
voorvallen omhoog in haar geest, zag ze zijn beeltenis telkens klaarder opdoemen
vóór haar. De letters, de woorden bleven doode letters en doode woorden, wijl haar
geest zich gaf aan hem, aan hém alleen.
Had ze hem maar nooit intiem gekend, dan zou ze nog met hem kunnen praten
over de heining, zooals met ieder ander uit buurtschap en niets meer. Maar nu zou
ieder gesprek beschouwd worden als een voortduren van de verstandhouding - er
zouden weer nieuwe ruziepartijen losbreken in huis - gek zou ze worden van dat
eindeloos gepraat over hem, van dat voortdurende tergende schimpen op zijn geloof
- stapel gek.
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Het was hard en wreed, doch 't móest.... En toch kon ze zich niet klaar voorstellen,
dat sinds den morgen, nu voor immer en altijd, hun leven gescheiden verder zou gaan
als twee rechte ver van elkaar verwijderde stroomen, zonder nadering, zonder
aanraking ergens ooit.
Ze kende hem reeds zoo lang.
Nog schoolkinderen, hadden ze zoo vaak gespeeld bij den molen, die zijn vader
had moeten bouwen, omdat door binnendijken en dammen, zijn land door het
stoomgemaal niet meer bemalen kon worden. De molen op het eilandje was zomers
een groot stuk speelgoed voor hen; ze dartelden er omheen, klauterden den
stilstaanden, den grond bijna rakenden wiek op en af, of zetten er zich tegen, dicht
bij elkaar om te kijken over het vlakke veld, en te wijzen op alles wat ze zagen in
den wijden omtrek.
Kwam het najaar met zijn regenvlagen, dan zaten ze binnen bij het kleine tafeltje
om door het raampje er boven, te kijken naar buiten of deden een spelletje op den
grond, terwijl Evert z'n vader den molen bestuurde.
Suizend joegen dan de wieken voorbij en het water, anders zoo vreedzaam zich
uitstrekkend in de stille slooten, schuimde en bruiste alsof het in opstand kwam, zich
verzette, wijl het weggejaagd werd uit den rustigen polder naar de buiten vaart,
waaruit het stoomgemaal het wegtrekken zou naar de woelige zee....
Hoe verlustigde ze zich weer in de streeling van deze herinneringen.
En toch ze moest hem wégjagen uit alle schuilhoeken van haar geest, wilde ze
volharden. Ze moest los van hem, geheel. Ze bladerde in haar boek.
Een hevige regenbui kletterde plots tegen de ruiten - snorrelwinden loeiden om
het huis. Even lichtte ze het glazenkleedje op, zag naar buiten. Alles even donker en
guur. Ze drukte haar gezicht tegen de ruiten. Op een afstandje midden op het vlakke
veld, brandde een lichtje. Ze keek nog eens aandachtig. O nu wist ze het.... het lampje
in den molen......
Dadelijk flapte ze het kleedje weer tegen de ruiten. Ze keek omhoog naar het
wandbordje met het beeldje der lieve Vrouwe; een paar stompjes kaars, aan den kant
beloopen met langsdruppelend kaarsvet, stonden er naast op glazen kandelaartjes.
Ze wist nog twee heele, pasgewijde, blanke waskaarsen in de la van het kabinet. Ze
haalde ze er uit, stak ze aan en plaatste ze op de kandelaartjes. Biddend sloeg ze de
oogen omhoog naar de lieve Vrouwe.
Dan zette ze zich weer bij de tafel en las. De vlagen joelden nog om het huis, de
buien hielden aan. ‘Zouden de kinderen nog slapen?’ Voorzichtig, op haar teenen,
liep ze naar de bedstee, schoof de bonte gordijnen geruischloos op zij. Ze sliepen
nog, gelukkig.
Weer stak ze haar hand uit naar het glazenkleedje en keek. De molen zelf, de
wieken versmolten met de duisternis, maar het lichtje brandde nog.
‘Zou ik even’ - -
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't Glazenkleedje glee uit haar vingeren. In gepeins zag ze omhoog naar de lieve
Vrouwe. Haar belofte van den morgen stond eensklaps pijnlijk helder weer voor haar
geest.
‘Maar om 't hem te zeggen’, smeekte ze met smachtende oogen.
En ze vleide zich met de stille toestemming der lieve Vrouwe.
Zenuwachtig sloeg ze haar mantel om, zette haar hoed op, knoopte een omslagdoek
om haar hals, draaide het licht uit, sloot de deur.
De kaarsjes brandden nog Op het weiland dat naar den molen leidde, golfde de duisternis om haar heen,
overspoelde de dingen vóór haar in de verte tot een eenvormige massa, zonder lijn
of grens.
Maar middenin hing het lichtje, dáárheen richtte ze haar oogen, dáárheen haar
schreden.
Ze naderde het eilandje. Duidelijk zag ze nu de jachtende wieken - witte
schuimvlokken dwarrelden in het rond - tegen de starre molenromp kletste de regen.
Langzaam sloop ze rondom den molen naar het raampje. Niet vlak in het licht van
het naar buiten schijnende lampje, meer terzij klemde ze haar lichaam tegen den
molen, rekte haar hals voorzichtig uit.
Ze zag hem - hij stond voor een breede dwarsbalk en kraste er in met een mes.
‘Zou ik 't wagen - zou hij me er niet uitslingeren onder gevloek en geraas’? - Ze trilde
over haar gansche lijf, dan zich vermannend gaf ze plotseling een harde tit; tegen
het ruitje. Verschrikt keek hij om, zag in het flauwe schijnsel, buiten, een
vrouwefiguur.
‘Zeker weer een grap van mijn zuster,’ bromde hij in zichzelf. Korzelig liep hij
naar de deur, schoof den grendel er af en riep. ‘Ben jij dat Mien, kom er in of bliksem
op.’
Langzaam naderde de gestalte, schuw als een hond, die bang is, zijn meester te
naderen.
‘God, ben jij 't Riek - ik dacht - hoe komt dat jij - kom er gauwin.’ Met beverige
handen grendelde hij het molendeurtje weer af. Hijgend zette zij zich neer op een
stoel bij het tafeltje.
‘Doe je hoed af - je jas - je doek - alles druipt.’
‘Nee Evert, ik kom maar even om’ - ze zag zijn gezicht beven bij ieder woord dat
ze sprak. Het snoerde haar keel dicht, verstijfde haar leden. Ze moest opstaan, zich
even bewegen - Met bevende handen gaf ze hem mantel, halsdoek en hoed - Aan
een spijker in de dwarsbalk hing hij ze op. Dan na een stap zat hij weer tegenover
haar.
‘Ik kom even, herhaalde ze, om je te zeggen dat het uit moet zijn tusschen ons.’
Het bloed steeg naar zijn hoofd; alles stampte en bonsde daarbinnen. Doldriftig
viel hij uit: ‘Zeker door de pastoor, verdomme, ik heb 'm wel gezien van ochtend ben ik dan slechter dan anderen?’
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‘Nee Evert, maar het geloof, het geloof, als ik voortga mag ik niet meer....’
Snikkend liet ze haar hoofd in haar handen vallen....
‘Wat geloof, kan mij wat schele - wat doe je dan hier?’
‘Ik zag je lampje branden - ik wou 't je zelf zeggen - ik wou goed van je weg....’
Een stilte hing er in den molen een poos. Dan kalmer, verteederd door haar
aanhoudend geween, begon hij: ‘Enfin, als 't niet gaat, als je leven thuis ondragelijk
wordt, als de kerk....’
Even keek hij door het raampje naar buiten. De wieken joegen achter elkaar, de
schroef sloeg het water weg, meedoogenloos.
‘Weet je 't nog Riek, dat we speelden hier om den molen, weet je 't nog?’ vroeg
hij dan op heel anderen toon. En telkens diepte hij uit het verleden een andere
gebeurtenis en telkens herhaalde hij: ‘Weet je 't nog Riek?’ Haar snikken verminderde,
haar oogen klaarden weer op. De blijde herinneringen aan vroeger dagen dreven hun
zielen weer dichter bijeen, telkens dichter, bij iedere nieuwe; haar smart en zijn toorn
vaagden ze weg, deden hen vergeten dat er menschen waren die hen vijandig wilden
jagen van-een, dat rondom den molen nog een wereld zich uitstrekte, die koud was
voor hun droefheid of blijdschap. - De regenvlagen zwiepten tegen den molen, doch
ze hoorden het niet - de winden beukten de molenflanken, het deerde hen niet.
Toen hij een oogenblik stil hield, vroeg ze:
‘Wat deed je Evert, voordat ik binnenkwam, ik zag je staan voor die balk.’
Hij lachte even, zei dan: Weet je 't nog, dat we op een middag met een spijker
onze namen hebben gekrast in die balk?”
Ze knikte, stond op om te zien. ‘Maar waar is dan mijn naam?’ riep ze.
‘Ik was juist bezig met hem uit te wisschen, toen je tikte. Ik had de pastoor gezien,
zag je even later met een verhit gezicht gaan over 't erf, toen begreep ik 't gevolg. En
om me niet langer te kwellen, wilde ik ook je naam niet meer.’ Even kwam er weer
een norsche uitdrukking over zijn gelaat...
Nu met een haarspeld, grifde ze weer opnieuw in de dwarsbalk ‘Riek,’ liep dan
naar hem toe en omhelsde hem....
Alleen liep ze in de duisternis naar huis terug. Evert moest waken bij den molen,
want het water in den polder stond hoog, en de regen hield aan.
Lachend wendde ze zich meermalen om naar het lichtje in den molen, totdat zij
haar huis genaderd was.
Het was donker daarbinnen. Alleen een flauwe flikkering tegen den wand. Ze
leunde haar oor tegen de ruiten. Gelukkig, vader en moeder nog niet terug - de
kinderen nog in slaap. Ze ontsloot de deur en stapte binnen. Van verbijstering week
ze een schrede terug - de kaarsjes brandden nog.... - Toen klom ze op een stoel en
doofde de kaarsjes....
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Zwerver,
door Juul Roggeveen.
Er wenken handen
uit verre landen,
'k Hoor roepen, vragen....
Durf ik te wagen?
Veel moest ik derven
bij 't eenzaam zwerven.
Zal 'k morgen reizen
of .... blijven peizen?
En o, mijn lieven!
.. zooveel gerieven.
Is 't al te missen?
Wie kan het gissen....
Er wenken handen
uit verre landen!
........................
Ik ga weer dolen....
het wordt bevolen....
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De droom,
door Jo Smits.
Hoe kan het zijn,
dat ik hier schrijd
voor korten tijd?
En wat is tijd?
En wat is leven?
Hoe kan het zijn
dat sterrenschijn,
doorstraalt den nacht;
oneindigheid
zich om ons breidt....
en wij.... wij leven....
Is het een droom
dat ik hier schrijd
voor korten tijd?
Niets kan verstaan,
en toch moet gaan,
en toch moet leven?
Het lijkt een droom...
Maar rechtop schrijdt
hij, die hier strijdt
en die hier leidt
een liefdeleven.
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Kroniek.
Boekbespreking.
J. Treffers, Eenzaamheid, Amsterdam, ‘Elsevier’, 1925.
Het spijt mij, dat ik het zeggen moet, maar dit boekje na H e t m o e i l i j k A m b t
(zie E.G.M., Maart 1924) lijkt mij niet op vooruitgang te duiden. De taal is slechter
geworden, het geheele maaksel haastiger, nonchalanter. Het is soms net of de heer
Treffers gedacht heeft: nu ja, die vorm, i k kan mij wel veroorloven daar wat achteloos
mee om te gaan. Niet dat ik aan zóó pedante gedachten bij Treffers gelooven zou!
Aan haast en gejachtheid vooral denk ik bij de tekortkomingen van dezen schrijver,
die in weinig tijd veel produceerde, maar tevens: aan zekere onverschilligheid voor
taal en gebrek aan belezenheid in onze moderne litteratuur, waardoor de veroveringen
dezer litteratuur den heer Treffers onbekend bleven en zijn uitdrukkingswijze ons
meermalen ouderwetsch en.... eenigszins duf aandoet.
Haast belet het gevoel zijn werkingen te doen gelden, maar ook de gedachte kan
bij den gejaagde zich niet voltooien. Er is ondoordachtheid in de taal van dit boekje
- maar ook in de geheele compositie en in de psychologie der personen. Wat deze
laatste betreft: ik ben er verre van sympathiekheid in de figuren van een roman te
eischen, maar als eenschrijver een ‘onsympathieken’ held aandurft (waarvoor ik
veeleer geneigd ben hem te huldigen dan te hoonen) dan eisch ik daarvan alle
consequenties, en vooral deze: dat niet getracht worde - zij het nog zoo verkapt, zoo
ondergronds - den ‘onsympathieke’ te verdedigen, hem tegenover andere figuren als
nog zoo kwaad niet voor te stellen. Marcus is een ‘eenzame’, d.w.z. eenzelvige
jonge-man, innerlijk vol ijdelheid, maar die, bij zijn onophoudelijke werkende critiek,
ook zichzelven niet pleegt te sparen, moeilijk dus, lastig voor anderen, maar vooral
voor zichzelf. Deze jonge man vindt een lief, zacht, intelligent, uiterlijk aantrekkelijk,
hem ganschelijk toegewijd meisje. Zij trouwen - en zie, nu verandert Jeanne; zij die
hem zoo graag begrijpen wilde, geeft zich daarvoor weinig moeite meer. En Marcus
blijft eenzaam. Want dat aan het slot - wanneer het paar, na al eens gescheiden te
zijn, zich opnieuw verbindt - eenige waarborg bestaan zou voor werkelijker, innerlijker
verbinding, kan ik niet inzien. Neen, Marcus is eenzaam en zal eenzaam blijven;
aldus wilde het de auteur; zijn bedoeling: medelijden met dezen hoofdpersoon te
wekken ondanks diens egoïsten, norschen, driftigen en in-zich-zelf gekeerden aard,
is al te duidelijk. Om dit bereiken moest de psychologie van Jeanne geweld aangedaan
worden. Buitendien, dit romannetje, in 't begin wat al te uitvoerig, met haast
kinderachtige détails, wordt later veel te globaal verteld, te roef-
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roef afgemaakt.
Toch zijn er weer rake en fijne dingen in. Toch moeten wij den schrijver goed in
't oog houden. Hij interesseert.
H.R.

Jo van Ammers-Küller, Het Doornige Pad. Rotterdam, Nijgh en Van
Ditmar's Uitgevers Mij., 1924.
De titel van dit jongste boek van mevrouw Van Ammers wil mij maar weinig
karakteristiek voor den inhoud schijnen: immers meer dan met de doornigheden des
pads, hetwelk naar muzikale beroemdheid voert, worden wij hier beziggehouden
met de psyche van Loukie Kooistra, en dat is mogelijk, na Jean Christophe, niet eens
zoo onverstandig, want sindsdien valt er, wil het mij voorkomen, over opgemelde
doornigheden weinig nieuws te vertellen. En zoo is dan mevrouw Van Ammers wel
weer heelemaal in haar element: want wie van onze schrijfsters kent zóó goed alszij
het jonge meisje met het fleurige hart en de niet minder fleurige haarvlecht? Het
doornige pad is namelijk de geschiedenis van deze jeugdige Louise, die, toegerust
met wat talent, wat eerzucht en een beetje ijdelheid, zich heeft voorgenomen een
zangeres, eene beroemde zangeres zelfs, te worden. Er zijn vele van zulke meisjes is het niet? En in de literatuur van de laatste jaren kan men ze herhaaldelijk ontmoeten,
beste lieve kinderen eigenlijk, onbedorven van hart, maar met heel ver reikende
verlangens, en wel wat heel erg onverstandig soms, om niet te zeggen onnoozel. En
die kinderen gaan dan in ‘de kunst’, of ze studeeren, of zijn al gauw maatschappelijk
werkzaam - en wat wij er van beschreven vinden is gewoonlijk wel niets anders dan
de moderne tragedie van moderne jonge-vrouw-wezentjes, een beetje verdrietig hier,
een beetje ontstellend daar, en wel altijd de illustratie van een jonk vrouwelijk tekort.
En wat zoo merkwaardig is aan deze verschijning in onze letteren: terwijl het lot van
zulke meisjes in allerlei bestrevingen vergaat; terwijl op allerlei wegen deze lichtelijk
zwaarmoedige, tot velerlei ziels-explosie geneigde creaturen nog worstelen en
zoeken.... duikt daar op een goeien dag plotseling (wat is trouwens natuurlijker!) de
liefde op, en het is met alles gedaan, want maar weinige ontkomen langs dien weg,
verreweg de meeste gaan er aan te gronde.
Want deze gewoonlijk maar tijdelijk verdoken- gebleven of ondergehouden neiging,
die, naar het schijnt, bovenal dan gaarne zich manifesteert wanneer het de strevende
heldinnen, euphemistisch gesproken, niet naar den vleesche gaat, verdraagt zich maar
zelden met de moedige voortzetting van artistieke of intellectueele bestreving.... en
zoo gaan zij ons dan al langzamerhand ook weer aandoen als conventioneel, want
wat is er nu conventioneeler dan eene wet-vanleven, die zich aan allen voltrekt?
Nieuws dus, zoo bedoelde ik te zeggen, heeft mevouw Van Ammers. wel niet
gebracht - en wat nu betreft de beantwoording van de vraag,
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of hetgeen ons hier geboden wordt, goed is, zou ik allereerst willen opmerken, dat
het zuiver stoffelijke nimmer en in geen enkel opzicht mag verwaarloosd worden,
want dat het algemeen-geschrevene het leven moet belichten en doorlichten. En dit
nu schijnt mij hier wel geschied. Er is hier geen zwaarwichtig modern geredeneer,
er is vooral beelding. Zelfs maakt het op mij den indruk, dat, voor zoover hier dan
toch sprake is van de behandeling van bovenbedoelde moderne thema's, de schrijfster
deze thema's minder gezocht, dan wel op den vrijen weg van haar temperament
gevonden, en ze met ernst en beheersching uitgewerkt heeft. Wij krijgen hier eerst
een kijkje in het doen en laten van aan kunst •doende vereenigingen, daarna in het
artistenleven in valuta-Berlijn; wij ontmoeten velerlei de-muzikale-roem-bestrevende
jonge menschen, zelfs Russische erotomanen naar het schijnt, en veel daarvan is
bijzonder knap gedaan, want mevrouw Van Ammers teekent zeer goed hare personen.
Enkele gedeelten zelfs zijn zóózeer sterk-van-stemming (liefdestemming, romantiek),
dat men ze zóó op het tooneel zou kunnen zetten, •en zeker zijn dat ze het daar
m‘doen’. En dan is er - eene zekere frischheid! Het boek-als-geheel is meestal
interessant; het verbeelde leven is met geest gezien, en geworden tot eene historie
met onmiskenbaar perspectief. Het eigenlijk frissche schijnt mij vooral voort te
komen uit schrijfsters onmiskenbare afkeer van het halve, gescheurde en gebrokene
in geestesarme en gevoelsmoede moderne zielen, en voorts uit een eigenschap die
ik ook vroeger te dezer plaatse al eens mocht signaleeren (bij de bespreking van het
Huis der Vreugden namelijk): die van in overvloed wellende phantasie. Zóó overrijk
is deze phantasie, dat ze mij ditmaal zelfs bijna een gevaar is gaan schijnen: want
minder dan in een algemeen literair raam gevatte gebeurlijkheden, hebben wij hier
ten slotte te doen met allerlei kleine episoden, zonder eigenlijke ‘draad’, - maar onder
welke er zich niettemin uitmuntende bevinden, als die van de beschrijving der
muzieklessen van Hedda Grünfeld in Berlijn. Noch deze ‘groote zangpaedagoge’,
noch Signora Alberti, noch de wanhopige Engelsche of de sentimenteele Zuidduitsche
zijn typen die men licht vergeet. Voegen wij hierbij, dat opvallend is eene weldadige
afwezigheid van modern onwijs geredeneer bij het toch niet verwaarloozen van zoo
hier en daar een waarlijk wijs levenswoord, dan is verklaarbaar geworden dat dit
aantrekkelijk boek ‘zijn weg wel zal vinden’ - al blijft het te betreuren dat het te zeer
fragmentarisch bleef.
D. TH. J.

Frans Verschoren, Novellen-bundel: Vlaamsche Humor, Amsterdam,
Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1923.
Van Frans Verschoren herinner ik mij een aardig, fijn bundeltje ‘Jeugd’. Bedriegt
mijn herinnering mij niet, dan was daarin iets teers, iets roerends,
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iets heel zuivers. Het is of Frans Verschoren weinig of niet vooruitgegaan is - of hij
conventioneeler geworden is - meer Vlaamsch zooals zoovele ‘leutige’ schrijvers
het zijn. Het heeft niet meer dat doordringend-fijne, dat gespannene van het vroegere
werk - het is nu meer doortrokken van echten ‘Vlaamschen’ humor. Wij vinden er
de geijkte termen, die in den beginne zoo geurig van frischheid waren, maar op den
duur een beetje gaan vervelen en hun gloed verliezen. Frans Verschoren spreekt ook
al druk van ‘lekkere’ kleuren, van lekker zonlicht, lekker nat.... hij bemint het
godzalig-lui zijn, het zotbollige en het plezierige.... Als zoovele Vlaamsche schrijvers,
grootere en kleinere, verbaast hij door zijn vaardigheid, zijn vertelkunst, zijn zin voor
het grappige, zijn wisseling van lach en traan, zijn brokkige, degelijke woorden-spijs.
Maar de verhalen van vele Vlaamsche schrijvers zijn toch een beetje al te eender, al
te zeer van een zelfde kleurstof overgoten. Hiermede wil ik niets te kort doen aan
Verschoren's wezenlijke kwaliteiten. ‘Tegenspoed’ is b.v. het roerend verhaal van
's levens wisselende kansen. - ‘Het feest van den Kasdrager’ is menschkundig. Het
feest, hoe schoon ook, was in gedachten schooner nog, maar de gemiddelde mensch
troost zich gaarne met de middelmatige werkelijkheid. Weemoed glijdt door dit
verhaal als een stil verdriet. Een beschaafd en eerlijk schrijver.
J.D.W.

Wouter Hulstijn, Het Boek der Doorschijningen, verlucht met
penteekeningen van den schrijver, Gouda, Firma Mallon, 1924.
Wouter Hulstijn maakte aardige, eenigszins primitieve teekeningetjes bij zijn proza,
die een sfeer van geheimzinnigheid weten op te roepen; iets is er in die teekeningetjes
dat ontroert en vertrouwen wekt - maar dit vertrouwen blijkt voorbarig, want het is
een wonderlijk boek, dat slechts één factor bezit waarom wij het niet geheel
veroordeelen kunnen. Dat is zijn doordringende verbeelding van droom en mijmering
(zie ‘De oude speeldoos’ - het mooiste van den bundel). Het brengt in een sfeer van
vreemde werelden, van wonderbaarlijke verbindingen tusschen mensch, ding,
gebeurtenis en tijd, een verband dat zóó heel anders is dan meestal door een gewoon
menschenverstand wordt aangenomen, dat het ons, al lezend, aandoet, of de wereld
waarin dit boek ons voert niet onze wereld is, maar, laten wij zeggen, die van een
andere planeet, waar wetten gelden die - mogen zij wel eens vaag op de onze gelijken,
in zooverre dat zij met het cosmisch gebeuren één zijn - tevens daarvan formidabel
verschillen.
Men zou kunnen zeggen dat het leven, waarvan dit boek zoo overtuigd en
zelfverzekerd spreekt, een atmosfeer ademt waarin veel is dat een (schijnbare, door
den auteur aanvaarde) oplossing heeft gevonden - alsof men er, om zoo te zeggen
de dingen wezenlijk ‘doorschijnender’ ziet -
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alsof veel van het geheim des levens er werd opgelost, of er een verband werd
gevonden, dat wij hier loochenen. Ja, zoo suggestief wil de schrijver zijn! Hij bereikt
dat slechts zeer gedeeltelijk.
Van Wouter Hulstijn herinner ik mij een bundeltje pretentieuse en. onbelangrijke
gedichten, het is daarom een verrassing in dit boekje, dat hij, zeer symbolisch,
‘Doorschijningen’ heette, fragmenten proza aan te treffen, die werkelijk knap en
beeldend genoemd kunnen worden. Méér dan dat, zij zijn ook warm, zuiver en teeder.
Maar als wij, bekoord, den. toover ondergaan, leidt de auteur ons, zoetjes-aan, als
hij zich zeker waant van ons meelevend gevoel, op paden, die.... na eenigen tijd in
een duister kreupelhout schijnen te voeren. Wij - hoe verlangend ook door den stijl
voorbereid, om de uitbeelding en de suggestie van een wonder te gemoet te treden
- wij laten ons niet gevangen nemen, wi] zien ons misschien (althans zóó gevoelen
wij het) in een labyrinth binnengevoerd. O die paden waarlangs de rozen zoo
romantisch en teeder omhoog bloeien, hoe hebben zij ons misleid. Waar zijn we
verdwaald? Wat wil de schrijver van ons? Hij schijnt zich zelf oppermachtig te
gevoelen, hij vertrouwt weifelloos zijn bandelooze fantasie als mystieke openbaring,
hij, scherp van verstand, meent, met zijn kennis van occulte wetenschappen en zijn
vagabondeerend gevoel, een eigen wereld, gedreven door eigen ideeën, op te kunnen
bouwen. Wee hem, als die wereld ineenstort!
Soms heeft de verhaaltrant dien innigen, ‘luisterenden’ toon, waaraan men de
nederigheid steeds herkennen kan, den toon die fluistert omdat het wonder van het
leven zoo overmachtig de ziel bestormt, en de ziel niet kan dan luisteren; soms is
Hulstijn zoo dichterlijk dat wij hem gelooven en hem gaarne volgen. Altijd te vergeefs
- wij begrijpen hem aldra niet meer. Wat is hij willekeurig, grillig en ganschelijk
‘ondoorschijnend’! Juist zoo duister - zoo geheimzinnig duidend naar een oplossing
die hém alléén geboren werd -!
Hier is het spel met een mystieke wereld dat zoo zachtjes-aan mode gaat worden.
Laten wij het krachtig weren, dat capricieus gespeel met openbaringen, dat onbevoegd,
oningewijd ‘oplossen’, dat dooreengehaspel van cabalistiek en gnostiek, dat
vrees-looze uitdagen van geheimen. Het is een spel van den geest, op leven en dood.
Wouter Hulstijn schijnt het te beminnen. ‘Maak van de vrees uw intiemsten vriend’!
roept hij uit. Maar hij vergeet één ding - n.m. dat de ij delen nooit uitverkorenen
worden. Zij mogen van alles een bleek vermoeden hebben, zij mogen huiveren,
aanbidden, forceeren en uitdagen, het helpt niets. Zij zullen Gods stem niet hooren
zoolang zij als een kleine godheid zelf wetten en orden willen oproepen en bouwen.
J.D.W.
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Otto Fischer. Chinesische Landschaftsmalerei. Kurth Wolff Verlag.
München, 1923.
Een mooi boek, maar geen gemakkelijk boek. Ja, de 51 reproducties toekijken van
Chineesche landschapschilderingen, dat is geen moeite, maar een genot, een
ontspanning van den geest. Aan die prenten is alle zorg besteed, 't zijn zélf schilderijen
in wit en zwart op stevig, glanzend papier. En ook het 12-tal afbeeldingen in den
tekst naar Chineesche berg-, rivier-, en woudgezichten zijn een vreugd voor het oog.
Ze openbaren, hoe met de eenvoudige streep en stip zonder de geringste tint of toon,
een grootsche visie op de natuur machtig kan worden uitgedrukt. Aan den kop van
elk der 12 hoofdstukken zijn ze geplaatst naar tijdsorde: zoo is het eerste prentje uit
de VlIIde, het twaalfde van de XVIIde eeuw. Opmerkelijk is 't, hoe modern die
teekeningen aandoen. Ze hebben niets primitiefs. Zie de twee van Wang Wei uit de
VlIIste eeuw, dus nog vóór Karel de Groote's tijd. 't Zijn gedeelten van een
steengravure uit de Sung-periode (960-1279) naar Wang Wei's beroemd
Wang-ch'uan-t'u. Eeuwen vóór er in Europa een landschapschilderkunst ontstond,
kon die Chineesche tijdgenoot van Bonifacius reeds een landschapsbeeld volmaakt
scheppen. Met dat ‘volmaakt’ bedoel ik, dat het niet ideo-plastisch is als een naïeve
Middeleeuwsche miniatuur, maar reeds alles geeft, wat een landschap maakt tot een
gezicht op de natuur: ruimte, plans, wijking, diepte, hoogte en architectuur van den
bodem. In dit Maandschrift werden bij mijn artikel over Théodore Rousseau enkele
zijner teekeningen en etsen gereproduceerd (Oct. Nov. 1918). Daarbij zou ik Wang
Wei's natuurgezichten en die van de Chineesche meesters der tiende tot en met de
zeventiende eeuw (Sung- tot en met Ch'ing-dynastie) willen vergelijken. Meteen
denken wij dan aan Ruysdael's etsen en Herkules Seghers' ruimtevisioenen. Zooals
Rousseau de boomen, de rotsen, het woud- en berglandschap bewonderde en er een
openbaring in zag van Gods Majesteit, zoo was voor die Chineesche kunstenaars
ook het woud- en bergland een heilig gebied, waar de goden tot de eenzame dolers
in de geheimzinnige eenzaamheden van de woeste landschappen spraken van de
eeuwige mysteriën der schepping. Hun kunst was religie. Zij begeerden de éénwording
met de natuur en van die vereering uit schiepen zij hun landschappen. Die Chineesche
kunstenaar was een Denker, een Wijze, die de Geest der natuur zocht, om geestelijk
rein en vrij te worden. Zijn schilderij was een belijdenis . ‘Er hat die göttliche Macht
in Bergen und Wassern, in Baumen und Himmel, wo sie als die gröszte erschien und
wirkte, auch als höchste ehrfürchtig ergriffen und angenommen. Er suchte die Gottheit
in den Geheimnissen der Natur, und wo sie am machtigsten wirkend sich auftat, da
glaubte er auch dem Gott am nächsten zu sein’, (pag. 30/31)
Dit komt overeen met Rousseau's pantheïstische gedachte over den
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boom, ‘l'arbre sacré, qui servait de cathédrale naturelle à nos ancêtres pour la
célébration de leurs mystères’. Otto Fischer laat de religieuze natuuraanschouwing
der oude Chineesche peinzers spreken in de vertaling van verzen uit de Schi-king
(pag. 30): ‘Erhaben ist jener südliche Berg mit seinen rauhen Felsmassen, Voll
Majestät bist du, Altmeister Yin, das Volk alles schaut auf zu dir’.
Met uitspraken van Kung-fu-tse en Lao-tse toont hij dan aan, hoe de diep
aanschouwde natuur een gelijkenis en een voorbeeld was voor het menschelijk hart.
Uit het geloof aan de Eenheid van Natuur en Geest ontstonden de Chineesche filosofie,
dichtkunst en landschapschüdering, die door de meesters werden beoefend. De wijze
was dichter en schilder, de schilder was dichter en wijze. Wat in een spreuk of gedicht
werd vertolkt, werd ook in een schilderij geopenbaard en wat in een landschap van
de grootschheid der schepping werd getuigd, zei de meester op een anderen tijd uit
in het rhythmisch bewogen woord.
't Is daarom, dat ik begon met het zeggen, dat Fischer's mooi boek niet gemakkelijk
is, want, de 158 pagina's goed geschreven tekst geven een aesthetisch-filisofische
beschouwing van het denk- en gevoelsleven der oude Chineezen, die men slechts
langzaam lezend bij geconcentreerde aandacht bevatten kan. Behalve de inleiding,
die te noemen is Over de ontdekking der natuur en Het ontstaan der
landschapschilderkunst, behandelt Fischer in drie boeken de Ontwikkeling, Vorm
en Beteekenis van het landschap in de Chineesche kunst. In het eerste geeft hij in
vier hoofdstukken de historische wording in den loop der tijden van de eerste eeuw
onzer jaartelling af tot in de XVIde eeuw (Han- tot en met Mingdynastie). Daarna
beschouwt hij Boom en Rots, Berg en Water, Ruimte en Lucht en de Compositie.
Ten slotte handelt hij van Beeld en Schrift, de Inspiratie en de Geest van het
landschap: ‘Der Mensch, der schaffen will, gibt sich hin und verliert sein Selbst. Das
Bild, das entsteht, ist nicht von ihm, sondern durch ihn hindurch von einer tieferen
Macht’, (pag. 159)
Zoo zegt de Baliër, dat niet hij, maar de déwa in hem de Maker is van het godenof heldenbeeld, dat zijn handen schiepen. Zinrijk wordt deze religieuze Gedachte,
dat de kunstenaar schept als dienaar van de Godheid, vertolkt in deze Chineesche
legende: Wu Tao-tse werd in het paleis des keizers geroepen, om in de
tegenwoordigheid van den heerscher een landschap op den wand te schilderen. Als
nu een wonderbaarlijk kunstwerk uit zijn hand was verschenen, zoo geschiedde het,
dat Wu-Tao-tse daarin uitging en in een grot verdween, waarna van schilder en
schilderij nimmer eenig mensch iets terugzag (pag. 17). Fischer noemt hem China's
meest beroemden meester, die in het menschen- en godenbeeld den vrijen stijl eener
geweldig samenvattend (synthetisch) en als uit de inblazing van het oogenblik
vloeiend weggewoeld penseelschrift in ver-
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wonderlijke meesterwerken volmaakt heeft. Eens gezonden naar de boorden van de
Chia-ling, een zijrivier van de Yang-tse-kiang, om dat stroomlandschap te schilderen,
ging hij erheen en keerde weer zonder schetsen en studies. Naar de reden hiervan
gevraagd zijnde, zei hij: ‘Ik heb dat landschap in mijn hart’. Hierna schilderde hij
een weidsch panorama op den wand in één dag, een meesterstuk van even groote
waarde als dat van Li Sse-hsün, die er evenwel eenige maanden aan werkte (pag.
43).
Deze Li was veldheer en prins aan het keizerlijk hof (± 700 Tang-periode.
Geleerden, staatslieden, generaals, keizers waren tevens beroemd als schilders. ‘Wenn
man die chinesische Kunstgeschichte verfolgt, so findet man gerade in ihren gröszten
Zeiten und unter den ersten führenden Meistern immer wieder die Namen von
Dichtern, von Schriftstellern, Philosophen, Ministern, ja selbst von Kaisern, die
gleichzeitig auch auf den Gebieten der Poesie, der Stilistik, der Ideen oder der
Staatskunst unter den gröszten Geistern ihres Landes noch heute berühmt sind.’ (pag.
15) Wang Wei was musicus, poëet, kunstenaar en toovenaar. Als schilder een der
verhevenste meesters. Hoor zijn hymne der schilderkunst en gij weet, hoe ge een
Chineesch landschapschilderij hebt te zien, neen! te beleven: ‘De herfstwolken te
beschouwen met verrukte ziele vlucht, den voorjaarswind te voelen, als hij wilde en
dwaze gedachten oproept, en dan de rol te ontvouwen en de zijde uit te breiden, en
de pracht van eb en vloed, de groene wouden, de waaiende winden en het witte water
der neerruischende stortbeek vast te leggen - dat zijn de wellusten des schilders, met
het bezit van goud en juweelen niet te vergelijken’ (pag. 39). Wat een passie, welk
een temperament in deze extatische dithyrambe. Is dat niet de hartstochtelijke
vervoering van Théodore Rousseau, die uitriep: ‘Ik kan alles vergeten, als ik aan de
zonnestralen denk.’? Die bij de aanschouwing van den Mont Blanc jubelde: ‘Vive
Dieu, vive Dieu, vive le grand Artist’ en wilde ‘jouer sur le grand clavier et toucher
à toutes les harmonies.’
Beziet men nu de verzameling prachtige reproducties, waarmee Fischer's boek
besloten en gekroond wordt, dan zal men de waarheid erkennen van zijn meening,
dat in de Chineesche landschapschildering een der verhevenste en diepste scheppingen
der menschheid tot ons is gekomen.
Daarbij zijn mirakuleuze werken. Ik noem den Waterval van Wang Wei, het
Herkules Seghers-achtige panoramagezicht van de Yang-tse-kiang door Chü Jan en
het geweldig stoute berglandschap Aan den Hoang-ho van Kuo Hsi. Wonderlijk van
stemming zijn de Winters van Li Ti, grootsch en tevens intiem als een Hollandsch
sneeuwlandschap met een eenzamen wilg in den verlaten polder. Dichterlijke
gezangen in lijn en tint gaf Hui Tsung van Zomer, Herfst en Winter. Terwijl in de
jaargetijlandschappen van Hsia Kuei, Sung-jên, Liang K'ai, Kao Jan-hui, Tang Yin,
Tai Wên-chin, Chu Tuan, Chang Lu en Hsü Lin (1300-1500; Yüan-
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en Ming-periode) men werken onder oogen krijgt, waarin het verhevene, dat benauwt
en toch gelukkig maakt, zooals de Ouden der Tang- en Sungdynastie (600-1300) dat
goddelijk in hun verbeeldingen deden ademen, wordt gemist, maar die in sierlijkheid
en schoone kracht toch nog met het beste der Japansche en Europeesche kunst de
vergelijking kunnen doorstaan.
Sedert nog maar enkele tientallen jaren kent men in Europa eenige der vele
machtige werken der Chineesche landschapschilderkunst. Door de publicaties van
werken, die in Japan bewaard werden, is het mogelijk geworden, zich een voorstelling
te vormen van de ontwikkeling dezer kunst. Otto Fischer deed een schoone daad,
door ons de poort tot het heiligdom van deze Chineesche natuurverbeeldingen te
ontsluiten, en de uitgever Kurth Wolff heeft op waarlijk koninklijke wijze gezorgd,
dat in een prachtwerk de natuurliefde der oude Chineezen een eerbiedige hulde werd
gebracht.
ANNE HALLEMA.

Moderne Nederlandsche behangsels.
De bekleeding van onze wanden is altijd een onderwerp geweest, dat vele architecten,
kunstnijveren en kunstschilders heeft bezig gehouden. Een uitgebreid artikel, een
boek zelfs, was er te schrijven over de ontwikkeling der wandbekleeding, waarin wij
dan tevens de geheele kunstgeschiedenis de revue konden laten passeeren. Opvallend
zou dan zijn hoe de rust of de onrust der tij den zich zou afspiegelen op den muur,
hoe de smaak van regeerende vorsten of hunne voorlichters zich zou doen kennen.
En ook in onzen tijd van onzekerheid en verwarring, van zucht naar modernisme,
van namaak der historische-stijl-ornamentaties en daarnaast van behoefte aan rust,
zien wij de gevolgen op de wanden van het woonvertrek.
De behangselpatronen, die ons worden aangeboden, zij geven u een beeld van den
tijd.... en van het land; want vele van die patronen komen uit Duitschland en
Oostenrijk, waar de ongebreidelde Wiener-mode nog triomfen viert.
Dat wij hier aangewezen zijn op Duitsche, soms Fransche en Belgische behangsels
vindt waarschijnlijk haar oorzaak daarin dat het afzetgebied voor een ondernemende
Hollandsche firma te klein is, om de moeite en kosten er voor over te hebben, zelf
ontwerpen te laten maken en rollen te doen snijden.
Een gevolg daarvan was dan ook dat enkele kunstenaars, en architecten er toe
overgingen zelf behangselpapier te ontwerpen, en dit op kleine vellen in steendruk
te doen uitvoeren. Daaraan danken wij de zoo mooie papiertjes van Nieuwenhuis,
van Dijsselhof, van Lion Cachet, van Poggenbeek e.a.
Praktisch schenen deze kleine vellen bezwaren op te leveren, en mogelijk werden
zij ook, door de te kleine oplage, te kostbaar. Het is daarom een
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verheugend feit dat een groote behangselpapierhandel - de firma Rath en
Doodeheefver - het aangedurft heeft om enkele architecten en kunstenaars te vragen
ontwerpen voor hen te maken en naar deze ontwerpen papier aan rollen in
verschillende kleurcombinaties te doen maken.
Deze samenwerking tusschen industrie en kunstenaars lijkt mij van zeer groot
belang - afgescheiden zelfs van het resultaat dat bereikt is.
Wat dit laatste betreft - het resultaat - daartoe moeten wij weer teruggaan tot.... ja
tot Victor Cousin's ‘du beau, du bien et du vrai,’ en ons afvragen welke eischen wij
aan een behang moeten stellen. Moet de eisch zijn: de wensch van den gebruiker om
een patroon te vinden dat hij gaarne aan zijn wand zou zien, waartegen zijn meubelen,
zijn schilderijen, zijn prenten een goede afsluiting vinden, of dien van den fabrikant
die zeggen kan: wij hebben Wienermode of Parijsche chic niet noodig, ziehier een
equivalent, iets ‘ultra-modems’. Uit zaken-oogpunt is dit misschien verklaarbaar en
te excuseeren; maar ik geloof toch dat Victor Cousin gelijk heeft. En gaan wij eens
na wat onze mooiste behangsels waren, dan was het Velours d'Utrecht, of goudleer,
omdat een bespanning daarmede een rust in de omgeving schiep, maar geen
eentonigheid; daartoe schitterde het relief in 't goudleer, daarvoor gaf de staande pool
van het fluweel een fijne schaduw; en niet het minst vormde een dergelijke behanging
een goeden achtergrond voor kast of schilderij, waar wij toch ook rekening mede
moeten houden.
En hiermede nader ik de nieuwe behangselserie door de firma Rath en
Doodeheefver uitgegeven. Ze is in het algemeen een afspiegeling van onzen
zoekenden, tastenden.... en dwalenden tijd. De ontwerpen - de reiziger kan dit met
een gerust geweten zeggen - zijn modern; maar daar volgt nog niet uit dat ze voor
onze betrekkelijk kleine vertrekken in onze omgevingen bruikbaar zullen zijn,
aangenaam aandoen. Het meerendeel der ontwerpen - ik zag ze natuurlijk nog niet
in een interieur toegepast - zijn te druk, te onrustig en ik kan mij niet voorstellen dat
voor huiskamer, woon-, werk- of slaapvertrek deze patronen zich goed leenen. Daarbij
zijn de motieven over het algemeen te groot, en de regelmaat er in óf te weinig óf te
veel. In enkele ontwerpen overheerscht een rechte lijn, waardoor het een patroon
voor tegelvloer leek, in een ander was de snijding der hulplijnen, het diagram, te
domineerend, in enkelen was iedere regelmaat schijnbaar zoek.
Het kan zijn dat voor zeer groote ruimten - bioscoopzalen, dansgelegenheden etc.
- dergelijke groote motieven met sterke kleurtegenstellingen op hun plaats zijn, voor
een interieur lijken de meesten mij, laat ik zeggen: te-gewild-modern.
Ik wil hier niet het eene patroon tegen het andere vergelijken, omdat het mij meer
om het beginsel dan om een enkel ontwerp te doen is. Er zijn prachtige
kleurencombinaties bij, er is dus iets van te maken, en de durf
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der firma is zeker aanmoediging waard; maar ik geloof dat het verkeerde inzicht,
toch vooral ‘modern’ te moeten zijn, ontwerpers en uitgeefster parten gespeeld heeft.
Aan den anderen kant is een serie kinderfriezen die zij uitgaf bijna al te onmodern.
Zij zijn wel aardig, die randen met afbeeldingen uit bekende kindersprookjes, en de
jeugd zal er wel plezier in hebben, Asschepoetster en Don Quichotte terug te vinden,
maar misschien was nu van dit gegeven, blijvende in deze lijn, iets moderners te
maken geweest.
Mogelijk een volgenden keer; ik zou deze poging om iets goeds tot stand te
brengen, niet gaarne door gebrek aan belangstelling verloren zien gaan.
R.W.P. JR.

Negerkunst bij Metz & Co., Amsterdam.
Het geweldig uitgestrekte continent van Afrika is voor ons, Westerlingen, bakermat
van veel onbegrijpelijks, en zelfs nu in onzen tijd de ontdekkings-reizen van velerlei
zeer begaafde aardrijkskundigen en ethnografen telkens weer een tikje heffen van
het donker gordijn, waarachter de volksgebruiken en de volksgeschiedenis verborgen
liggen, blijft toch minstens evenveel onverklaard als er bekend werd, en zelfs ten
opzichte van dit laatste vraagt men zich menigmaal af, of het bij het zoeken naar
verklaringen den blanke ooit gegeven zal zijn door te dringen tot in de diepste
duisternissen van het zieleleven der inboorlingen, in hun animistisch geloof en in
hun oeroude volks- en ras-gebruiken, welke door het meerendeel der onderzoekers
niet naar volle waarde kunnen worden geschat.
Want, niet waar, om werkelijk tot in alle bizonderheden zich te kunnen inleven in
de negerziel, daartoe is waarlijk méér noodig dan kennis alleen en het is daarom
verklaarbaar hoe het komt, dat, eerst toen de kunstenaars van het Westen belang
begonnen te stellen in hun donkere broeders uit het verre Oosten, de ethnografen
gewekt werden uit hunne al te wetenschappelijke verstarring en aldus ertoe gebracht
werden om te gaan beseffen, dat naast de ‘rariteit’ van de dingen, die zij van hunne
onderzoekings- tochten uit Afrika mee naar huis brachten, de ‘kunstzin,’ welke
daaruit zoo treffend sprak tot den kunstgevoelige, zoodanige waarde eraan schonk,
dat de eerstgenoemde eigenschap volkomen aan laatstgenoemde hoedanigheid
ondergeschikt kon heeten.
Zoo is dan langzamerhand de benaming van ‘Neger-kunst’ algemeen gebruik
geworden en in onzen tijd wekt dit bij niemand verwondering. Zag men vroeger een
grotesk Bundu-masker, zooals er op de tentoonstelling bij Metz & Co. verschillende
zijn te bewonderen, slechts als grillig en angstwekkend bedenksel van kinderlijk-bij
geloovige inboorlingen van Sierra-Leone, thans is ditzelfde makser bron van
waarachtige schoonheids-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

294
waardeering, en dit is waarlijk geen mode-gril, zooals velen meenen te mogen
veronderstellen, doch een blijvend verschijnsel, even zoo goed als bijvoorbeeld het
geval is met de erkenning der machtige decoratieve schoonheid van de Chineesche
en Japansche kunst sedert deze door enkele geboren aestheten voor Europa werd
ontdekt.
Dat de negerkunst bij onze hedendaagsche beeldende kunstenaars grootelijks in
trek is, en zelfs herhaaldelijk bron van inspiratie werd, wekt geen verwondering,
wanneer men weet op te merken hoezeer het streven der nieuwe kunstenaars in ons
midden uitgaat naar de bevrijding der kunst uit de al te knellende banden der
klassiek-Europeesche aesthetiek, waarin de levens-oerkracht als in een te nauw
keurslijf geregen was en de traditie de verhouding der alles omvattende, scheppende
levensmacht tot de zich steeds vernieuwende menschheid zóó zoet en zóó liefelijk
deed weergeven als gold het veeleer een uitzeggen van kunstmatig verkregen knapheid
van doen dan wel een desnoods stamelend vertolken van een door het verstand
gelouterd kunstenaarsschap.
En zoo kan van de negerkunst een les uitgaan van wijde draagkracht: vormbegrip,
stijlzuiverheid en plastische werking van ongemeen krachtige werking nevens de
absolute overmeestering van de stof. Meesterschap over de materie door den geest,
meesterschap over vormenspraak uit het diepste innerlijk verbeeldingsleven tot
tastbare gestalte opgeroepen.
In alle dingen is het merkbaar: niet alleen in die wonderlijke maskers van de
geheime genootschappen, kenbaar door het in het aangezicht dicht bij elkaar plaatsen
van de kleine oogspleten, neus en mond, maar ook in het onvolprezen, versierde
aardewerk, de fijnkleurige, uit riet en grassen gevlochten manden en matten, en niet
minder in de besneden kalebassen, waarbij telkens weer bepaalde kenteekenen het
animistisch denken schragen en alles tot een bezield inleven opvoeren, en aldus kan
zonder uitzondering door de verfijnde kleurenkeuze, door het zoo beschaafde ‘zeggen’
en door het gevoelige ‘doen’ elk werkstuk uit de even zoo forsche als teedere
negerhand blijvend boeien en voor velen de vreugde brengen van het waarachtig
schoone, dat zich onderscheidt door karakter.
Wie ook de prachtige, op uiterst primitieve weefstoelen vervaardigde doeken
beschouwt, zooals deze door de Mende-stammen worden vervaardigd, zal moeten
toegeven dat teekening, kleurenkeuze en materiaalbewerking wijzen op eene
beschaving, waarop de aan kunstzin al te arme westerling gerust hartgrondig jaloersch
mag zijn.
Deze doeken onderscheiden zich door een sterk geometrisch dessin. Zij zijn steeds
gemaakt door smalle strooken aaneen te naaien. De inboorling wil van geen breeder
getouw weten, ook al is hij meermalen op het voordeel daarvan door blanken gewezen
en door nu telkens de blokken zwart en blauw en wit of geel en grijs en zwart te laten
verspringen, verkrijgt de
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wever een zeer levendig resultaat. Als materiaal wordt inlandsen verbouwd katoen
gebruikt, hetwelk een groven draad geeft en door de vrouwen op een stokje gesponnen
wordt. Bij het weven wordt een kam gebezigd om de inslagdraden vast aan te drukken,
terwijl het verstellen der scheringdraden met de voeten geschiedt.
En ten slotte zijn ook de prachtige trommen te vermelden, waarvan de sierlijke en
toch in eenvoud zoo sterke vormgeving te bewonderen valt.
Telkens weer wordt men herinnerd aan het stijlbegrip dat behoudens een enkele
uitzondering (ik denk hierbij aan de nog sporadisch voorkomende Volkskunst) in
het Westen bij de menigte zoo jammerlijk is verloren gegaan. We kunnen niet allen
neger zijn, maar wel kan een ieder streven naar beter in de naaste omgevingen en
ertoe medewerken daaraan wat meer stijl te geven, ook al blijft het moeilijk, omdat
wat de neger heel gewoon vindt en onberedeneerd doet, en wat ervan tusschen zijn
lenige en gespierde handen uitkomt en opgroeit en opbloeit als een bloem, door ons
opzettelijk en beredeneerd geschiedt. Wie fluistert daar het woord
‘Gemeenschapskunst’....?
OTTO VAN TUSSENBROEK.

Berlage's Indische reisschetsen, Ethnografisch museum, Leiden.
Van zijn Indische reis heeft Dr. H.P. Berlage een aantal schetsen meegebracht, welke
thans in het Ethnografisch Museum te Leiden zijn tentoongesteld. Deze teekeningen
(krijt met wat kleur opgewerkt) hebben niet de bedoeling, het picturale schoon van
Indië weer te geven, doch zijn duidelijk schetsen van een architect, die zich rekenschap
wilde geven van de bouwkunstige schoonheid. Zij hebben geen andere pretentie,
treffen dan ook niet als kunstwerken op zich zelf, maar bezitten de rustige eerlijkheid
van wetenschappelijk studie-materiaal. Als zoodanig zijn ze op hun best, waar ze
zuiver en alleen bouwkunst weergeven, al is Berlage dan ook overigens een vaardig,
degelijk en smaakvol teekenaar.
Het belangrijke van deze schetsen is derhalve niet, dat ze van Berlage zijn, maar
dat ze ons opnieuw de gelegenheid bieden om eerbiedige bewondering te gevoelen
voor wat daar in ‘onze’ Oost wordt gemaakt door menschen, die wij ‘inlanders’
noemen. Want dit moet men goed bedenken, dat de voorgevel van een Toba-Bataksch
huis niet ‘onder architectuur’ met advies van een schoonheidscommissie is gebouwd
en dat geen ‘architect’ te pas kwam bij het neerzetten van een rijstschuur voor een
Menangkabouer. Die dingen - ik spreek nu niet van de tempels en paleizen - kwamen
en komen van zelf voort uit een cultuur, waarin niemand of iedereen kunstenaar is.
Het is - mutatis mutandis - eenigszins te ver-
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gelijken met de tijden, toen bij ons een gewoon metselaarsbaasje of dorpstimmerman
aan het eenvoudigste bouwwerk de distinctie van goede verhouding en soms van
passende versiering wist te geven. Die tijd is sinds een honderd jaren voorbij en nu
hebben wij e n k e l e - gelukkig in aantal groeiende - architecten die weer kunnen
bouwen. De rest, de metselaarsbaas en de timmerman, knoeit, of imiteert, hetgeen
ook een vorm van knoeien is. En zelfs de architect ten onzent is vaak machteloos
om iets te scheppen en flanst een allegaartje in elkaar, waarvan de geestelijke armoede
vaak te duidelijker is, naarmate het bouwwerk ‘rijker’ bedoeling heeft: zie het
Rotterdamsche Stadhuis, het gebouw der Ned. Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage,
etc.
Maar om terug te keeren tot deze Indische schetsen: men moge Dr. Berlage, die
bij ons een beteren tijd heeft ingeluid, dankbaar zijn, dat hij velen in kennis heeft
gebracht met de ontelbare schoonheden van wat aan bouwkunst in Indië uit het volk
is ontstaan. Hij doet dit met overtuiging en goeden smaak en ik kan mij voorstellen,
hoe verrukt hij zelf moet zijn geweest voor dat dorpspleintje met een pracht van een
torentje in Bali, voor die poort van een tempelhof op Zuid-Bali of voor dien ingang
van een Noord-Balisch erf. En dan die rijstschuur van Menangkabou: welk een
princelijke gratie heeft dat toch maar dood-gewone gebruiksgebouwtje. Men zou een
deputatie van Nederlandsche ‘vak-arbeiders,’ mitsgaders hunne patroons, naar Indië
moeten zenden om dat eens te zien.
J.S.
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Jan Musch
door Cornelis Veth.
HET tooneelspelen is een kunst, waarbij de mensch die haar uitoefent, zich moet
laten zien; zijn lichaam en stem zijn middelen van expressie voor den kunstenaar,
ze zijn ook kenteekenen van zijn gewone wezen. Bij een schrijver, een schilder, een
componist, een architect kan de persoonlijkheid geheel op den achtergrond blijven,
zij hebben het in hun macht, als particulier een betrekkelijke onbekendheid te genieten
en de niet altijd gezonde belangstelling van het publiek voor den mensch alle
aanmoediging te onthouden. Er is bij den tooneelspeler meer aanleiding om van den
mensch, met wien wij directer in contact komen, en dien wij toch eigenlijk weer
nooit zien zooals hij is, iets te willen weten. Wat men dan ook aan waardeerende en
critische beschouwingen over een tooneelspeler leest, heeft dikwijls zooal niet het
karakter van een interview, dan toch trekken van een auto-biografie. Het is te
begrijpen, dat de tooneelkunstenaar, die zoozeer door zijn persoonlijkheid heen de
buitenwereld bereiken moet, er, om zoo te zeggen, graag bij wil zijn als zijn portret
gemaakt wordt. Wij zien dan ook bij al die voorvallen, welke men gewoon is jubilea
te noemen, voor het minst de loopbaan van den betrokkene zeer uitvoerig beschreven:
zooveel jaren bij die en die directie, dan weer bij die, enzoovoorts, als ware hieraan
een kunsthistorische beteekenis verbonden. Om niet te spreken van intiemer
lotgevallen. Het is niet te ontkennen, dat het van invloed op iemands spel kan zijn
geweest, dat hij bij de Rotterdammers, bij de van Liers, de oude
Ned.-Tooneelvereeniging, zijn eerste ervaringen heeft opgedaan, of Royaards dan
wel Verkade tot leider had, en of hij al dan niet op de Tooneelschool is geweest. En
toch zijn deze dingen toch weer niet zoo heel belangrijk, omdat van een scherpe
afscheiding in ‘scholen’ bij ons niet veel sprake is, en het talent in deze kunst toch
wel nagenoeg alleen zijn weg moet vinden
Hoe het zij, de nu volgende beschouwing zal het zonder gegevens van dezen aard
zien te stellen, zij zal voornamelijk indrukken geven van een spel, dat in de laatste
jaren meer en meer recht heeft verworven op bewondering. Geen jubileum is ons
komen vertellen hoe lang de loopbaan van Jan Musch is, geen eere-avond, geen
huldiging is aanleiding geweest om haar na te speuren, geen interview heeft ons
aangaande zijn opvattingen en liefhebberijen ingelicht, wij hebben nooit gehoord
van bijzondere plannen ter hernieuwing en verjonging van ons tooneel, zijn
particuliere leven is voor ons, publiek, een gesloten boek, en hoewel hij in zijn
gezelschap Het Schouwtooneel de ster en de attractie is, verschijnt zijn naam in

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

298
dezelfde letter als die der anderen op het programma. Ik kan hieraan toevoegen dat
een door mij aangevraagd interview tot St. Juttemis werd verschoven.
Wij kunnen uit deze verschillende feiten de gevolgtrekking maken, dat hij een
bescheiden man is, en ik weet uit enkele toevallige ontmoetingen, dat hij in het
gewone leven geen comedie speelt. Wij mogen Jan Musch dus reeds in zooverre een
gelukkige uitzondering op vele beoefenaars der tooneelkunst noemen, dat hij zich
gehouden heeft aan den raad van Hugo: ‘Ami, cache ta vie et répand ton esprit,’
zoodat hij het ons gemakkelijk heeft gemaakt zijn werk te bespreken als ware het
van een schrijver, schilder of beeldhouwer.
Inderdaad zie ik, als ik naga wat de naam van Jan Musch mij eigenlijk zegt, een
reeks van beelden, opzichzelfstaande créaties. Het is een onvolledige reeks, want
aan den tijd der oude Nederlandsche Tooneelvereeniging heb ik slechts een zeer
flauwe herinnering, waarin zijn figuur zich eigenlijk heel niet losmaakt, en het werk
van het Schouwtooneel heb ik niet altijd kunnen volgen.
Slechts twee voorvallen, die men incidenten zou kunnen noemen, hebben de
overigens al heel weinig sensationeele carrière van Musch een oogenblik tot een
onderwerp van discussie gemaakt. Ze zijn beide door de critiek veroorzaakt, en van
meer beteekenis dan data.
Het eerste geval is een critiek van Barbarossa, geschreven eenigen tijd nadat Musch
het gezelschap van dr. Willem Royaards had verlaten. De toenmalige tooneelrecensent
van de Telegraaf schreef toen, ik weet niet meer naar aanleiding van welke
voorstelling, dat Musch er door het verlaten van dat gezelschap niet op was
vooruitgegaan, dat hij blijkbaar de leiding van een intellect als dat van Royaards niet
kon ontberen en niet als zelfstandig speler in een hoofdrol een vertooning dragen
kon. Zooals den kunstenaar zelf op een zeker tijdstip van zijn leven een moedeloosheid
kan overvallen, zoo kan het ook den criticus overkomen dat hij te ver gaat in zijn
twijfel aan eens anders kunst. Barbarossa is zelf na eenigen tijd op dit oordeel
teruggekomen in bewoordingen, die hem tot eere strekken en voor den acteur een
groote voldoening moeten zijn geweest. Hebben wij hier nu te maken met een
tijdelijke inzinking van Musch' talent, met een onthuisheid door het verlies van de
leiding eener zoo sterke hand, een spoedig overwonnen wankelmoedigheid, of wel
met een latere door meerdere zelfkennis vermeden vergissing? Ik geloof het laatste
en zal daarover terloops komen te spreken. Ik acht het geen gerinschatting te meenen
dat dit zuiver en dus uitgesproken talent zijn begrensdheid heeft.
Het tweede geval is van recenten datum, en meer ingewikkeld. Het betrof een
verschil van opvatting van een rol, waarbij Musch de zijne, met verwijzing naar den
tekst verdedigd heeft. In het geestige blijspel van
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Romains, dokter Knock (een van de weinige frissche en boeiende werken die in den
allerlaatsten tijd hier geïmporteerd zijn) heeft Musch den hoofdpersoon naar het
oordeel van mijn collega J.W.F. Werumeus Buning te zeer gespeeld als een
kwakzalver die veel geld wil verdienen, en te weinig als ‘een gevaarlijk, door zijn
idee absurd gemaakt, maniakaal mensch.’ Beide, de criticus en de acteur, hebben
voor de verdediging van hun opvatting wapenen gevonden in den tekst, en ik heb
hieruit een conclusie meenen te mogen trekken, die mij bij het zien van het stuk is
bevestigd. De schrijver van het stuk, zelf arts, heeft een satire willen geven op de
medici, op hun wetenschap en op hun werk. De leidende gedachte in deze satire is
ongeveer deze: voor den medicus is eigenlijk niemand gezond; laat hij zich door
deze waarheid tot consequenties voeren, dan maakt hij iedereen ziek. Dr. Knock
komt in een dorp waar de menschen heel weinig van den dokter willen weten; zijn
voorganger van wien hij de praktijk overnam, had bijna niets te doen. Maar dr. Knock
heeft een zending: de menschen tot het bewustzijn te brengen, dat ze ziek zijn. Hij
laat door den omroeper een gratis spreekuur aankondigen, al de in verschillende
stadia van gezondheid en overmoed, uit nieuwsgierigheid vooral bij hem
binnenkomende menschen weet hij in een ommezien te overtuigen van hun ziekzijn,
stuurt ze naar bed, en heeft ze tot patiënt. Hij organiseert lezingen over hygiëne, hij
houdt statistieken en kaarten bij, waarop de vordering van het aantal zieken genoteerd
is, hij triomfeert in den snellen aanwas van het ziektecijfer, en stopt ten slotte zijn
voorganger zelf in bed. Er is geen twijfel mogelijk: dit is een satire op den arts, en
niet in het bijzonder op zekeren dokter Knock, met wiens karakter wij zoo min te
maken hebben als met het karakter van een der door Molière of Shaw ten tooneele
gebrachte artsen. Het is immers het noodlot van den satirenschrijver als dramaturg,
dat hij gewoonlijk slechts wandelende ideeën, geen menschen ten tooneele brengt,
en al heeft dr. Romains dr. Knock zoowel geldzuchtig als maniak gemaakt, wij
behoeven niet te kiezen tusschen een duitendief of een gek. Het is juist een verdienste
van dezen zoo helder blijvenden franschen auteur, dat hij het begrip arts vóór het
begrip Knock stelt, en ik ben bang dat een modern Duitscher bijvoorbeeld, door van
den dokter een griezelig maniak te maken, een spookachtig wezen à la Hoffmann,
het doel: de hekeling van den geneesheer en zijn wetenschap zou zijn
voorbijgeschoten. Knock is niet een dokter met dit of dat karakter, doch de
vertegenwoordiger van het artsendom. Maar deze critiek van Werumeus Buning
trok, wat het spel van Musch betreft, verdere consequenties, en hier vinden wij
inderdaad die bepaling der grenzen van dit groote talent, waarnaar wij zochten: ‘Hij
ziet de figuur te eenvoudig,’ zegt Buning. Ik ben niet zoo overtuigd dat hij daarin
gelijk heeft; volgens mij is er geen mensch, geen figuur Knock, (of liever, die mensch
is niet af), doch alleen een
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idee Knock. Maar wel ziet Buning hier........ de figuur Musch juist.
Dat wij van Musch nooit plannen vernemen voor een hervorming en verjonging
van het tooneel is niet alleen te wijten (of te danken, naar men het opvat) aan zijn
afkeer van het spelen eener rol buiten het tooneel, maar ook aan het feit dat het
‘moderne’ hem niets te bieden heeft. Het kan niet van veler onzer gezegd worden,
dat wij de dingen te eenvoudig zien, ergo te eenvoudig zijn; laat ons toegeven dat
de eenvoud een kracht is. Ik zie nog altijd in Jan Musch, als ik het zoo zeggen mag,
den eenvoudigen Amsterdamschen jongen met een groot tooneelspelerstalent. Als
wij in ons land een bloeiende tooneelkunst hadden, die tot zekere hoogte specialiseeren
mogelijk maakte, als wij voor elk genre voldoende publiek hadden, en de
tooneelspelers minder van den hak op den tak behoefden te springen, als wij dus een
vast verband konden leggen tusschen sommige geesten uit de heterogene
dramaturgen-groep die gespeeld wordt, en sommige spelers, zooals er in Duitschland
Ibsen-spelers zijn en in Frankrijk acteurs die bijna alleen klassiek werk spelen, dan
zouden wij in Jan Musch toch misschien in de allereerste plaats een Breêro-speler
moge zien. Gaan wij het gebied uitbreiden, dan komen wij (want uitersten raken
elkaar hier inderdaad eerder den complicaties) tot een Vondel-speler, zeer stellig tot
een speler van Molière, Langendijk en Heijermans. Wij kunnen ons hem ook zoo
goed voorstellen in het half-klassieke Fransche repertoire, le Gendre de M. Pokier
of in Mile, de la Seiglière, minder goed in Ibsen, Strindberg of Shaw, minder nog in
Molnar en Schnitzler. Royaards die voor zichzelf en waarschijnlijk ook voor anderen
met groote zekerheid de speelsfeer weet te kiezen, zou Musch misschien bewaard
hebben voor de vergissing met den vermoeiden levenskunstenaar von Sala uit de
‘Eenzame Weg’ (een rol, waarin trouwens ook Verkade me heel niet bevredigde).
Musch is de echte ras-tooneelspeler, die op het tooneel niet verklaren, doch uitbeelden
wil, wien men geen raadsels moet opgeven. Hij moet voor het gecompliceerde uit
den weg gaan. Wij hebben het met een groot en veelzijdig tooneelspeler als Louis
Bouwmeester gezien, toen hij in Tolstoi's Levende Lijk optrad: er zijn sferen waarin
de groote elementaire uitbeeldingshartstocht niet ademen kan. Ik heb Musch het
zuiver cerebrale in een stuk als de ‘Wedloop met de Schaduw’ zien aanvullen met
een zekere gevoelsnuance, maar ik heb hem zien falen in stukken waarin het gevoel
zijwegen insloeg en kronkelpaden volgde. Zijn Iago, om iets te noemen, was zeker
te elementair.
Ik zou die vergelijking met Louis Bouwmeester intusschen niet te ver willen
voeren. Een speler van Bouwmeester's kaliber is Musch niet, en ik kan dit niet beter
illustreeren dan door zijn spel in het eerste bedrijf van dat zelfde stuk Dr. Knock.
Musch laat ons in dat eerste bedrijf, waarin de acteur hem nog weinig laat zeggen,
wachten. Hij laat ons wachten met
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JAN MUSCH IN ‘KRELIS LOUWEN’.
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JAN MUSCH ALS DE WIJZE KATER.

JAN MUSCH ALS DOKTER KNOCK.
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JAN MUSCH ALS ST. FRANCISCUS.
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de vraag, wat wij aan dezen zwijgenden man eigenlijk hebben, welke plaats hij in
het geval heeft. Hij is niet reeds met intuïtieve middelen bezig de sfeer te scheppen,
die deze figuur moet omgeven. Bouwmeester mocht soms eens de plank misslaan,
hij doet zich altijd gelden.
Ik zeide dat de loopbaan van Jan Musch als tooneelspeler gezien kan worden als
een reeks beelden, en heb daarbij zeer zeker vooral aan zijn mimisch en plastisch
vermogen gedacht. Het is wel opmerkelijk, hoe wij ook hierin zijn plaats bepaald
zien in het repertoire waarvan ik spreek: deze klassieke en half klassieke
tooneelstukken, en tot zekere hoogte ook die naturalistische van Heijermans, hebben
beeldende kwaliteiten, die de modernen - bewust - missen. Wij zien een Spaanschen
Brabander, een Robbeknol, een Krelis Louwen, wij zien zelfs een assistent-duivel
bij Vondel, wij zien Poirier en zijn vriend, Seiglière en Destournelles. Wij zien niet,
niet zoo stellig omlijnd, een figuur van Ibsen, Shaw of Schnitzler. De Spaansche
Brabander of Krelis Louwen van Musch herinneren ons een schilderij van Jan Steen,
Pieter Quast of Troost, van de hulp-duivels in Lucifer zien wij bij het lezen den blik,
de houding, bij die Fransche stukken denken wij ons de kostuums, de milieux, en de
Wijze Kater van Heijermans is vast aan een visie onzer kinderjaren. Musch is wat
wij een karakterspeler noemen, en gaat dadelijk en met zekerheid af op het zichtbare.
Zeker, hij is meer dan een karakterspeler, want de karakterspeler is meestal een
figuur op het tweede plan, en Musch is gebleken te zijn, ook vóórdat hij, als nu bij
het Schouwtooneel, de ster en de attractie was, een speler van hoofdrollen. Nu nog
heeft hij in sommige gevallen in Mevr. van der Horst een waardig partner, in Ko van
Dijk een voortreffelijk repoussoir, toch herinneren wij ons zijn samenspel met Roy
aar ds en van Kerckhoven Sr. als een onthaal van acteerkunst zooals ze ons sedert
niet veel meer geboden zijn. Hij is meer dan een zoogenaamd karakterspeler, maar
de groote rollen, waarin men zich zijner vooral herinnert, zijn altijd tevens eenigermate
karakterrollen, typeeringen. Ik heb wel eens gemeend, dat Musch vooral in het
fijn-komische uitmuntte, zijn prachtig-tragische momenten als Adam in Laudy's De
Paradijsvloek en als Sigismund in Calderon's ‘Het Leven is een Droom’ hebben mij
daarvan teruggebracht, en toch is hiervan iets waar gebleven. Het is een groote
verdienste van Jan Musch dat hij, evenals Louis Bouwmeester dat kon, doch natuurlijk
weer op andere wijze, den humor kan doen proeven die uit andere dingen dan uit
grappen spreekt. Zijn Jasper in Eva Bonheur was zoo menschelijk, zoo teeder en
weemoedig geestig als de schrijver zich maar kan hebben gedroomd, de jongen in
‘De opgeknoopte (die werd) afgeknoopt’ heeft in zijn onnoozelheid even een
subliemen glimlach, en de trots van zijn Spaansche Brabander is niet enkel belachelijk.
Musch is niet zoozeer een van die kostelijke komische spelers, zooals elke generatie
er enkele brengt,
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zooals we in Willem van Zuylen hadden, in Bart Kreeft en in Cor Ruys hebben, hij
is een veelzijdig, groot acteur en slechts de al te veelzijdige proefnemingen van ons
hedendaagsche tooneel hebben, met de reeds aangeduide gevolgen, alzijdigheid van
hem willen eischen.
Wij doen overigens wel, de komische gaven van deze acteur niet te veel als quantité
negligeable te beschouwen. Ik heb wel vernomen dat Musch zelf geen bijzondere
genegenheid koestert voor zijn rollen in kluchten als ‘Als je maar 'n verleden hebt’
of ‘Het Krokodilletje’ en niet prat gaat op zijn successen in deze. Het is waar, dat
het betrekkelijk gemakkelijk is, in zulke vrij grove kluchten, waar de situaties zelf
het komische schept, te vermaken, maar er behoort een volleerde mimiek toe en een
groote vindingrijkheid om het tooneel met zulk een figuur te vullen en een vertooning
ermee te dragen.
In een rol als die van ‘De Wijze kater,’ die toch voluit komisch is, ligt veel meer
besloten. Ik heb dit stuk altijd, ondanks enkele grove gedeelten, tot de reeks der
geslaagde werken van Heijermans gerekend, en dat onder meer, omdat hij, hoe vaak
ook het onderwerp van het verkleede en als mensch optredende dier reeds is
behandeld, daarin een volkomen tooneelmatige werking heeft bereikt door de vele
oogenblikken waarin de kater bijna zijn katerschap verraadt. Men vindt bij Aesopus
de fabel van de in een vrouw veranderde kat, die als ze muizen bespeurt, de zucht
op de vangst te gaan niet kan bedwingen. Dit denkbeeld is door Heijermans het
geheele stuk door vastgehouden, de poes blijft altijd poes, of liever de kater is poes
plus mensch, hij heeft alle innerlijke gaven die een mensch noodig heeft, om mensch
te zijn, maar behield de instincten en lusten, die des katers zijn. Musch verwerkt in
zijn creatie niet slechts een groote dosis waarnemingen van de felis domestica, hij
weet niet slechts op komische wijze door beweging en geluid het poesachtige aan te
duiden, en vertoont wonderen van lenigheid en rapheid in deze ongemakkelijke
travesti, hij typeert en parodieert tevens de onverstoorbare waardigheid, de rustige
zelfgenoegzaamheid, de laatdunkende hoogheid van het dier, dat behendig, slagvaardig
en praktisch bovendien, koning en hof tot stumpers maakt. Hij maakt de
meesterachtigheid, de superioriteit, die in elk ander geval onuitstaanbaar wordt, door
het komische aannemelijk en bewonderenswaardig.
Het omgekeerde zien we in ‘Krelis Louwen op het Poëtenmaal’. De klucht van
Langendijk, goed begonnen, verloopt tegen het midden in een vrij kinderachtige
verkleedpartij en de rol van Krelis Louwen wordt vertroebeld en bemoeilijkt door
de verachtelijkheid eenerzij ds van den dronkelap in de oogen van zijn vrouw, en
anderzijds, door de bij omstandigheid (door den schrijver spoedig losgelaten) dat hij
een heerlijkheid wil koopen om van adel te zijn. Let op Musch' afkeer van het
gecompliceerde, hier volkomen juist: hij negeert in zijn typeering volkomen de
aspiraties
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van den kinkel. Volkomen juist: de grove, domme boer, in zijn slaap tot koning
gemaakt, is grappig genoeg; een boer met een ideale neiging tot heer-zijn, is lang
niet zoo dwaas in zulk een situatie; hij zal zich proper kleeden, zich niet bedrinken,
en zich toeleggen op goede manieren. De kerel dien wij bij Musch na zijn roes op
zulk een boeiende manier zien ontwaken en tot de ontdekking komen van zijn
ongewonen toestand en omgeving, is de belichaming van de dom-slimheid in den
echten, onvervalschten boerekinkel, elke blik, elk gebaar, elk stadium van zijn
verwardheid is even kostelijk, het zijn de blikken, gebaren en handelingen van den
mensch uit een ruwe en lompe omgeving, den mensch zonder fantasie, die zich
simpellijk overdonderd ziet, omdat hij zich nooit zooiets gedroomd heeft. Maar
diezelfde figuur weet Musch, bij zijn optreden in beschonken toestand, met die
zwervende beenen en al die manoeuvres met den knuppel, voor het verachtelijke,
weerzinwenkede te behoeden, door zorg te dragen, dat wij in hem, die ons dadelijk,
bij het opkomen, imponeert, toch een kerel, een mannetjesputter zien, die met zijn
‘stavast Kees!’ en zijn stok die rebellische beenen toch maar beheerscht, een mensch
met een hartsgeschiedenis ook, die in het relaas van zijn vrijage, omslachtig en dazig
als het is, toch even iets van ontroering legt.
Ik sla de voortreffelijke uitbeelding van den leider in ‘Freiheit’ en van ‘Sint
Franciscus van Assisi’ over, om te komen tot het meest verrassende dat Musch in de
laatste jaren gegeven heeft: den jongen in Henri Ghéon's ‘Pendu Dépendu.’ Hier zijn
we nu toch weer ver van de uitgesproken, ongecompliceerde typeering, hier zijn wij
bij een verfijnde psychologie, doch een waarin de intuïtie alleen den weg wijzen kan,
bij een van de zeldzame zuivere toepassingen van het: ‘zalig zijn de armen van geest.’
De geheele verschijning van dezen simpelen en bezielden knaap reeds, zooals Musch
hem ons voor oogen brengt, is een meesterstuk van meer dan grime of typeering,
van geïnspireerde transformatie. Er is niets in dezen jongeling, in wien het heilige
gevaren is, en uit wien het heilige spreekt, er is niets in de heldere stem, waarmee
hij den arglistigen waard en den kortzichtigen rechter ter verantwoording roept, van
die weeke en vooze dweperij, die thans dikwijls met onze ethisch-religieuse
bevliegingen samengaat, en die wij halve-zachtheid plegen te noemen. Het is het
rein en klaar geluid van den wijzen heilige, die is gelijk de kinderkens, een stem,
sterk van verontwaardiging, diep van teederheid, en met iets van de speelschheid die
in de schoonste legenden der middeleeuwen is.
Men bereikt, zeide ik, slechts door intuïtie, de zuivere uitdrukking van een gedachte
als die van Ghéon; men brengt ons slechts verrassingen als deze, als men er nog
meerdere, even schoone, voorbereidt. Men wekt verwachtingen op; mogen zij in
vervulling gaan!
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Pablo Picasso
door W.F.A. Roëll
ONDER de groote kunstenaarsverschijningen der beginnende XXe eeuw is er
misschien niemand, die meer bewonderd en tegelijkertijd meer afgebroken en naar
beneden gehaald is dan Picasso. Door sommigen als genie begroet en met de grootsten
onder de grooten vergeleken, zijn er zeer velen, die hem enkel aanzien als een
‘illusioniste,’ 'n handig goochelaar, ja zelfs 'n vulgair mystificateur, die er 'n diabolisch
behagen in zou scheppen om de heele ijselijk-eerbiedwaardige kunstgeschiedenis
ondersteboven te keeren. Ook de officieele kritiek is nog steeds in twee kampen
verdeeld: zij, die Picasso's komst en de geboorte van het kubisme als een zegen
beschouwen en de meer traditioneelen, die deze ongeluksperiode, verderfelijk als de
verwoestingen van den laatst en oorlog, zoo snel mogelijk ongedaan wenschen te
maken. Deze verdeeldheid van meeningen maakt het hoogst belangwekkend om deze
raadselachtige persoonlijkheid eens van iets naderbij te beschouwen.
Pablo Ruiz - pas later nam hij den naam zijner Italiaansche moeder Picasso aan is geboren te Malaga in 1881. Dit vooruitgeschoven bolwerk tegen de Moren vertoont
typische vermengingen van Spaansch en Afrikaansch bloed. Misschien schuilt hier
'n verre aanleiding voor Picasso's latere lineaire en bijna onderwerplooze kunst,
zoodat Apollinaire zijn karakter kon schetsen als ‘plus latin moralement, plus arabe
rythmiquement.’ Over zijn prille jeugd is overigens weinig bekend. Weldra verhuist
zijn familie naar Barcelona, waar zijn vader teekenprofessor wordt. Deze geeft hem
de eerste lessen, die de fabelachtig-begaafde jongen als spelenderwijs in zich opneemt.
Nauwelijks 14 jaar wint hij een 3e medaille van de Exposition des Beaux-Arts te
Barcelona voor een ‘Bajonetgevecht.’ In de naaste jaren bestudeert hij met vlijt de
Spaansche, Italiaansche, Fransche en Vlaamsche meesters - er zijn klassieke studies
uit dien tijd, die wonderbaarlijk aan de inspiraties der laatste jaren herinneren -, doch
bij het naderen der ‘Sturm-und-Drang-Jahre’ bevredigt deze koele vormvolmaaktheid
den dweepzieken jongeling niet meer en. tracht hij bovenal het menschelijke in zijn
scheppingen uit te drukken.
Dit mensch-worden is uitnemend door zijn biograaf Maurice Raynal geteekend:
‘Déjà il rêve d'une humanité douloureuse et résignée, que son éducation chrétienne
et aussi historique ne contribue pas peu à presenter sous les aspects differents de
douleur, de pauvreté et de simplicité idéalisées.’ Misschien heeft een reis naar Madrid
en Toledo en zijn kennismaking met den Greco het zijne bijgedragen tot het bewust
worden van
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PABLO PICASSO. HANSWORSTEN,
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P. PICASSO. DE KUS,
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P. PICASSO. DE BLINDE,
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zijn tragisch levenssentiment. Daarbij komt de aanraking met den humanitairen
Steinlen en smartelijk-psychologischen Toulouse-Lautrec, die door Picasso en zijn
Catalaansche ‘copains,’ die in den litterairen herberg ‘Los quatre gats’ plegen samen
te komen, heftig worden besproken, evenals Cézanne en Renoir en den
geheimzinnigen over-realistischen dichter Rimbaud. Door deze helle lichtbakens
doet het magische kunstcentrum Parijs van verre zijn invloed gelden; instinctief voelt
Picasso, dat hij in zijn beklemmend-traditioneele vaderland nimmer de voorwaarden
voor zijn vrije ontwikkeling zal vinden, zoodat hij op zekeren dag de stoute schoenen
aanbindt en de Pyreneeën overtrekt.
In dien tijd is de Butte Montmartre nog steeds de verzamelterp of martelaarsheuvel
van het arme kunstenaarschap. De jonge Spanjaard wordt weldra in een kring van
schrijvers en dichters opgenomen, waarin Apollinaire, Max Jacob en Salmon den
hoofdtoon voeren. Vooral de heerlijke fantast Apollinaire trekt hem aan. Is het niet
opvallend, dat allereerst litteratoren voor zijn kunst gevoelig blijken? In de ‘Lapin
Agile’ of juister ‘Là peint A. Gilles’, het schilderachtige cabaret van den grijzen Père
Freddy, dat gelukkig nog niet door vreemdelingen wordt overstroomd, komen de
vrienden bijeen, terwijl zij bijna allen zijn ondergebracht - ook onze landgenoot van
Dongen - in het doolhofachtige houten atelierhuis van de Place Ravignan, in de
geschiedenis der moderne kunst vooral vermaard door het aldaar gegeven historisch
gastmaal ter eere van den Douanier Rousseau.
In tegenstelling met zoovele landgenooten, die minder gelukkig zijn dan hij, oogst
Picasso bij zijn komst dadelijk eenig succes. Hij begint met de typische momenten
van het Parijsche volksleven weer te geven: kermissen, wedrennen en ook café-con's
en bars, die gretig bij Vollard worden gekocht. Bij de eersten dient Steinlen hem tot
voorbeeld; bij de tragisch-vereenzaamde vrouwen voor hun absinthglas voelen we
den invloed van Lautrec. Picasso streeft er hoe langer hoe meer na zijn figuren van
elken anecdotischen achtergrond te ontdoen en ieder met zijn smart en ellende te
isoleeren. Simpel en synthetisch-omlijnd lossen de ongelukswezens der ‘Epoque
Bleue’ op in den pijnstillenden, blauwdonkeren nacht: de verlaten vrouwen, hun
verloren liefde gedenkend; het arme bekommerde moederschap; de tragiek der
uitgestooten grijsaards; de zielig-vermagerde bedelaars en vagebonden; de
vroegtijdig-gerijpte bleekzuchtige jongelingschap. Daarbij sluit zich aan de bekende
serie der ‘Saltimbanques: de ambulante circusmenschen rondzwervende op het platte
land, met den vader die zijn tengere zoontje de gevaarlijkste toeren leert, terwijl de
moeder de laatste resten van haar schoonheid verzorgt: welk een wereld van leed
straalt er niet uit die droeve oogen der Harlekijns en Hansworsten. ‘Quelque chose
d'infiniment humain et tendre,’
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ja, dat is het wezen van deze medelijdende kunst. Eerder teekenaar dan schilder toont
Picasso zich in zijn monochrome verbeeldingen; vooral de etsen der ‘Saltimbanques’
en der Salomé-dansen zijn wonderlijk-expressief in hun enkele omlijning; in de
schilderijen is door geslotenheid van omtrek en evenwijdigheid der vertikalen reeds
een streven naar monumentaliteit aanwezig, dat de afgebeelde figuren tot type verheft;
langzamerhand wordt ook meerdere diepte gezocht, zooals in de ampele naaktfiguren
en geheimzinnige vrouwenportretten der ‘époque Rose’, waarin de
litterair-romantische ondergrond der jeugdjaren voor meer zuiverbeeldende
bestrevingen plaats maakt.
In de jaren 1906-'08 voltooit zich Picasso's hoogst-opmerkelijke omkeer van de
litteraire expressie tot de louter-plastische. Verschillende omstandigheden hebben
hiertoe meegewerkt. Ten eerste zijn afkeer van de zinnelijke kleur-anarchie der
Fauves, die voortbordurende op het Impressionisme den vorm in rook deden
vervliegen. Ten tweede de constructieve les van Cézanne en Seurat, die toen pas
voor het eerst op hun werkelijke waarde werden geschat. Doch den meest directen
invloed hebben ongetwijfeld de Negersculpturen uitgeoefend. Tot nu toe hadden
deze, opgehoopt in de koloniale musea, hoogstens eenige etnografische
nieuwsgierigheid gewekt; men spotte over hun afzichtelijk barbaarsch heidensch
karakter; doch den modernen kunstenaars was het gegeven om de plastische grootheid
van deze primitieve, mystisch-realistische kunst te begrijpen, die met zijn
geometrische vereenvoudiging zoo bevruchtend op de uitgeputte Westersche kunst
zou inwerken. Na de Vlaminck en Derain was Picasso, die reeds in zijn atelier twee
Egyptische sculpturen eerbiedig bewaarde, een der eersten om deze Afrikaansche
oerkunst op prijs te stellen. In het werk uit dien tijd zien we de duidelijke sporen
ervan, niet alleen in de ‘Demoiselles d'Avignon,’ die de schilder over en overbewerkte
zonder ooit aan het publiek prijs te geven als in de synthetische portretstudies, waarin
alle wiskundige volumes, vooral prisma's en pyramides, met groote stelligheid zijn
naar voren gebracht.
De mathematische vormverstrakking der Negers en Polynesiërs wordt thans ook
op de stillevens en landschappen uit de Ebro-vlakte toegepast; inderdaad is er vooral
in de laatste een neiging tot ‘kubiceeren’ der huizen en berglichamen merkbaar,
waardoor men Matisse's uitroep voor deze doeken: ‘Trop de cubisme!’ -hetgeen tot
het oneigenlijk geuzenwoord: ‘Kubisme’ aanleiding gaf - volkomen kan begrijpen.
Doch als de schilder inziet, dat het stereometrisch ruimtekarakter onmogelijk met
den vlakken schilderij wand is te vereen'gen, laat hij dit stadium in den steek met het
doel een nieuwe ruimte voorstelling te vinden. Eerst tracht hij daartoe den vorm te
analyseeren om na afloop tot synthese over te gaan. Met afschaffing van den
academischen perspectief zien we hem daartoe
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op het platte vlak alle aanzichten van het af te beelden lichaam ontrollen en neerslaan;
dikwijls dienen kenmerkende doorsneden en projecties ter verduidelijking; toch heeft
deze algemeene beschrijving niets van het dorrationeele der
Beschrijvende-Meetkunde-teekeningen, waarin later de Puristen zullen vervallen:
integendeel, het intuïtief-doorvoelde plastische begrip van het voorwerp blijft de
kern. Tijdelijk wordt de kleur opgeofferd of door neutrale tinten vervangen, terwijl
aan het geheimzinnig-schijnende licht de taak is opgedragen de plan-afscheidingen
te verduidelijken. Zoo komt Picasso, nadat Braque in 1909 in de ‘Indépendants’ het
voorbeeld heeft gegeven, met zijn eerste analytisch-kubistische schilderij voor den
dag, waarin het alzijdig-afgebeelde voorwerp als een lijk onherkenbaar anatomisch
is ontleed.
Het kubisme heeft bij publiek zoowel als critiek een storm van verontwaardiging
gewekt. Het publiek herkende zijn geliefde onderwerpen niet meer, terwijl de critici
tevergeefs naar vergelijkingspunten in de kunstgeschiedenis omzagen. Toch is het
niet onmogelijk deze nieuwe stap uit het verleden te verklaren. In de primitieve en
vóór-Grieksche culturen heeft altijd de conceptie voorgezeten boven de realistische
visie en in al de groote kunstwerken is het persoonlijk stempel van den maker van
oneindig meer belang geweest dan de natuurgetrouwheid der voorstelling. Sinds de
Renaissance zien we echter méér en méér het voorwerp van middel doel worden en
in het impressionisme en neo-impressionisme treedt de schepper geheel op den
achtergrond teneinde de lichtverschijnselen koel-wetenschappelijk te registreeren.
De fout van dit realisme schuilt echter niet alleen daarin, dat het onpersoonlijk is,
maar dat het uiterst weinig met zijn betiteling gemeen heeft, daar het slechts één
enkele momenteele optische illusie der werkelijkheid heeft. Over den eeuwigen
geometrischen vorm, de lokale kleur, de stofuitdrukking leert het niemendal. De
kubisten daarentegen vertrouwen de vluchtige, zintuiglijke waarneming van het
inpressionisme niet meer. Inplaats van het tijdelijke trachten zij het blijvende uit te
drukken. Overeenkomstig Plato's ‘De zintuigen nemen alleen het voorbijgaande
waar; de geest het blijvende,’ probeeren zij de voorwerpen te schilderen zooals zij
zich die i n d e n k e n en niet zooals zij die oppervlakkig z i e n . Braque heeft gelijk:
‘Les sens déforment, mais l'esprit forme.’ De geestelijke waarheden staan hooger
dan de louterzintuiglijke. Met deze inzichten vervalt de directe, slaafsche nabootsing
der natuur en krijgt naast de oude termen ‘afbeelden’ of ‘vertolken’ het woord
‘scheppen’ weer iets van zijn vroegere hooge beteekenis terug. Uitnemend heeft
Apollinaire dan ook de geestelijke strekking van deze nieuwe kunstrichting
gedefinieerd: ‘Ce qui différentie le cubisme de l'ancienne peinture, qu'il n'est pas un
art d'imitation, mais un art de conception, qui tend à s'élever jusqu à la création.’
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Intusschen mag men niet uit het oog verliezen, dat het door Picasso ingestelde kubisme
den navelstreng met moeder-natuur nimmer geheel verbreekt. Zijn kunst blijft
Realisme, hetzij dan op een hooger geestelijk plan dan het visueele. Als het woord
Sur-réalisme wat hoogdravend klinkt, kunnen we het best instemmen met Reverdy's
samenvatting: ‘Un art de conception réaliste.’ Het verschil met de vroegere kunst
schuilt daarin dat de natuur geen einddoel, maar alleen uitgangspunt is; geen text
doch pretext. Picasso voelt niets voor een abstract-beeldende kunst, ideëele figuratie
van de gedachten en gevoelens van den schepper, die de schilderkunst tot de absolute
muziek zou doen naderen. Daarom staat hij uiterst sceptisch tegenover de coloristische
gevoelsuitdrukking van Kandinsky of neo-plastische beelding van Mondriaan. Eerder
zou men zijn kunst kunnen vergelijken met de poëzie (‘poésie plastique’), die met
zijn vrije keuze der associaties en metaphoren zooveel vrijer tegenover de natuur
staat dan het beschrijvende naturalistische proza, mits men ten minste daarbij in het
oog houdt, dat Picasso's zuiver-plastische uitingen nimmer door eenige ‘litteratuur’
worden bezoedeld. In verband hiermee is het dan ook ondoenlijk in het latere werk
van den schilder iets van de hartstochten en ideeën van zijn persoonlijk leven te
ontdekken: wij hebben alleen met het zoo uiterst-fijn voelen de intellect van den
alles-beheerschenden kunstenaar te doen!
Uit het voorgaande moge blijken, dat er in het kubisme van een vooropgezette
mystificatie geen sprake kan zijn. Trouwens het is in de kunstgeschiedenis nimmer
voorgekomen, dat een heele generatie zich zou hebben vergist. En welk belang kon
een succesvol schilder als Picasso erbij hebben om zijn lucratieve meesterschap op
te geven teneinde een nieuwe kunst van den beginne af aan te leeren. Maar het
wantrouwen der tegenstanders kreeg nieuw voedsel, toen de schilder omstreeks 1912
ertoe overging, voorwerpen-in-natura als krantenkolommen, reclame-drukletters,
lucifersetiketten, linoleum of behangelpapier op zijn doeken te plakken en in navolging
van den ‘huisschilder’ Braque houtnerven en marmeraderen bedrieglijk ging
nabootsen. Het is evenwel kinderlijk om zulks als een uitvloeisel van vulgair realisme
op te vatten. Picasso, die voorloopig afstand gedaan had van de onzuivere zinnelijke
kleur, vond het veel doelmatiger door materiaalverschillen zijn verschillende plans
te verduidelijken dan door de monotone verf, waaraan nu eenmaal volgens
conventioneel begrip de schilder vastzit.*) Bovendien prikkelt het zijn uitvinderslust
om met de geringste, verachtelijkste middelen een plastischen indruk te wekken. Zoo
vond ik jaren geleden bij hem thuis een archaische voorstelling van een vogelkooi het leek uit de verte geïncrusteerd geel op zwart marmer: ik dacht aan 'n Egyptisch
werk -, dat bij nader inzien alleen uitgeknipt

*) Eens zei Picasso mij: ‘Ik wil desnoods alles zijn, maar in Godsnaam geen verver!’
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‘PARADE.’
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(FOTO SIMON).

1913
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geel karton op zwartgeteerd pakpapier bleek te zijn. Een soortgelijk geval vertelt
Cocteau in zijn alleraardigste boekske ‘Picasso’: ‘Eens toen ik ziek was, zond hij me
een hond uit één stuk in karton uitgeknipt en die zoo gelukkig gevouwen was, dat
hij overeind stond, zijn staart krulde en kop bewoog. Ik voelde mij onmiddellijk beter
worden. Sindsdien vergelijk ik mijn hond met Petit-Crü, de feeën-hond van Isolde.’
In de laatste jaren voor den oorlog zet Picasso zijn kubistische vormontleding
voort. Soms geeft hij portretten, zooals het bekende van kunsthandelaar Kahnweiler
of dubbel-gefingeerde van Buffalo-Bill, doch meestal bepaalt hij zich tot de meest
eenvoudige stillevens, samengesteld uit 'n Apéritif-flesch, pijp, tabakspakje, glas,
speelkaart en vooral de geliefde Spaansche guitaar, die met z'n poëtische attributen
eindeloos-gevarieerd in zijn scheppingen terugkomt. Opvallend, dat deze
arrangementen nimmer in het puur-decoratieve ontaarden: men weet niet of het aan
de magischgesuggereerde diepte of aan het geheimzinnig leven der vormen ligt, dat
een ornamentale vervlakking wordt voorkomen. Sommige doeken bezitten
ontegenzeggelijk een uitgesproken dramatisch karakter. Vooral Cocteau heeft dit
goed beseft: ‘En effet la tragédie ne consiste plus à peindre un tigre qui mange un
cheval, mais à établir entre un verre et une moulure de fauteuil des rapports plastiques
capables de m'émouvoir sans l'intervention d'aucune anecdote.’
Na voltooïng zijner proefnemingen begint de schilder omstreeks 1914 op te bouwen
en integreert hij zijn vorm-analyses tot too verachtige geheelen, die met hun
wonderbaarlijke vlakdoorkruisingen de vroeger zoo eenzijdige werkelijkheid op
geheel onverwachte wijze verrijken. Het is niet enkel uitzicht op de dingen, maar
ook inzicht, doorzicht, rondzicht. Steeds duidelijker doemen de ‘Arlequins à la
Guitare’ of de stilleventafels vóór het Middellandsche zee-raam uit de aquariumsfeer
van vroeger omhoog, tot op zekeren dag tot onze grenzelooze verwondering de
slachtoffers in levenden lijve het behekste labyrinth verlaten.
Het is typisch om de verschillende stappen van deze schijnbare bekeering tot de
werkelijkheid na te gaan. Picasso's werkzaamheden als decorschilder van het Russisch
Ballet hebben vermoedelijk den eersten stoot gegeven. In het surrealistische ballet
‘Parade’ (1916) tezamen met Cocteau en Satie te Rome verzonnen, zijn de figuren
der Amerikaansche manages weliswaar nog in den kubistischen portretstijl, doch
decor en costuums offeren reeds aan de decoratieve mode. Dat Picasso hier niettemin
een heerlijken, fijngevoeligen tact ten toon spreidt, blijkt uit het zoo sober-evocatieve
achterdoek van den Spaanschen ‘Tricorne.’ Daarentegen speelt de barokke
decoratie-lust van zijn eerste klassieke jeugd hem weer parten in de zijschermen van
het ballet ‘Pulcinella’ van Pergolese- Strawinsky, die gelukkig echter op het laatste
moment worden op-
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geofferd ten bate van het verrukkelijk-geconcepieerde achterdoek, synthetische
evocatie van een Napolitaanschen maannacht.
Bij deze decor-ontwerpen sluiten zich aan series teekeningen van danseressen en
bekende kunstenaarsfiguren, gevolgd door schetsen van Pierrots, die schijnbaar aan
een terugkeer tot Ingres doen denken, hoewel het niet moeilijk is om in te zien - b.v.
door vergelijking der verschillende Strawinsky's -, dat Picasso's scherpgehoekte
omlijning zich van een realistische kenschets weldra tot een over-realistische
uitdrukkingskracht verscherpt, die zeer ver van de klassieke perfectie van den
academischen meester is verwijderd. Wil men p e r s e invloeden zoeken, dan kan
men in de teekeningen der ‘Moisonneurs’ of der Italiaansche zigeuners eerder aan
Second-Empire en Biedermeier-herinneringen denken.
Weldra, in 1922, verschijnt de schilder tot verwondering en ontzetting van vriend
en vijand weêr in een nieuw harlekijnsgewaad. Uitgaande van late
Renaissance-composities en bijwijlen geïnspireerd op de school van Fontainebleau
verrijzen die machtige, sculpturaal als hoogreliëf gemodelleerde vrouwen met hun
staaroogende, domme gezichten, opmerkelijkzware armen en beenen en bijna
gedrochtelijke vingers en teenen, als afkomstig van het eerste plan van 'n
slecht-opgenomen foto. Niets kon de Parisiennes, door van Dongen opzettelijk
verslankt, méér choqueeren dan deze uitdrukking- en figuurlooze Juno's. De
principieele tegenstanders, die het kubisme reeds met een ‘retour offensif de l'Ecole’
hadden betiteld, lachten in hun vuist je bij het aanschouwen van dit mislukte
academisme. Slechts enkelen zagen in, dat de afgebeelde klassieke figuren alleen
voorwendsel waren om een nieuwe monumentaliteit te beproeven en dat hiertoe de
in werkelijkheid te gedetailleerde lichaamsdeelen op grooter school moesten worden
gereproduceerd. Doch Picasso, de onvergelijkelijke Proteus heeft dit tijdperk der z.g.
‘Elefantiasis’ alweér verlaten om in zijn laatste scheppingen van Vrouwen, Harlekijns
en heerlijk-pure lijnteekeningen tot het zuiver-natuurgetrouwe terug te keeren en
zonder aan de hoogbewonderde Raphaël en Ingres iets te ontleenen een ongewone
oorspronkelijkheid en ongekenden adeldom van lijnen te bereiken. Het Helleensche
van deze kunst deed Cocteau bij een bezoek aan Picasso's laatste expositie uitroepen,
dat de echte Acropolis hem niets zou zeggen en dat dit zijn Grieksche Reis was
geweest!
Wat kwam intusschen van het avontuur van het kubisme terecht? Was het enkel
een heilzame vormkuur geweest om op de laatste monumentale plastische werken
uit te loopen? Was het werkelijk morsdood, zooals sommige belanghebbende critici
en kunsthandelaren luide verkondigden? Men werd in dit vermoeden gestaafd door
het feit, dat de meeste kubisten - zelfs de echt-dogmatischen als Metzinger, Braque,
Leger - zich na den oorlog geleidelijk tot de Natuur bekeerden. Maar niemand wist
hoe
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de geestelijke uitvinder Picasso precies over deze zaken dacht. Het gerucht ging
zelfs, dat hij in 't geheim nog menig kubisterijtje begin. ‘Om het kubisme als
marktwaarde niet te vroeg te doen kelderen,’ beweerden sommigen. ‘Om betere
tijden af te wachten, waarin het publiek méér begrip zal toonen,’ volgens anderen.
Het was deze brandende open vraag over het al of niet levensvatbare van deze
kunstrichting, die mij ertoe bracht den artist in zijn atelier op te zoeken.
De bohème-tijd van Montmartre is sinds lang voorbij evenals het kubistisch
kolonistenbestaan in Montparnasse: Picasso, geheel ‘arrivé,’ woont thans in 'n
gemakkelijk burgerlijk appartement van de moderne schilderijenstraat: la Rue de
Boétie, bijna vlak boven zijn millionairen kunsthandelaar Rosenberg, die zijn
productie jaloersch als een cerberus bewaakt.
Ik word binnengelaten in een intiem-gezelligen salon, waarvan de
Biedermeier-meubelen en het eigenhandig-versierd scherm wonderlijk goed
samengaan met schilders laatste scheppingen: het innige portret van zijn vrouw tegen
den Spaanschen sjaal en verschillende miniatuur-uitgaven der laatste Badenden in
helle fresco-kleuren geschilderd. Eén zoo'n klassiek strandgezicht je, waarin de
moeder haar baby aanzet om vader wakker te kietelen, is 'n juweeltje van uitvoering
en delicaat gevoel en werkt ondanks de minimale afmetingen onnoemelijk groot. Uit
den heroïschen tijd van het kubisme hangt hier alleen zijn constructivistische
beeldhouwwerk ‘El Guitarre,’ dat schilder een tijdlang als ruimte-contrôle voor zijn
vlakverbeeldingen benutte. Intusschen zijn de klassieke meesters niet vergeten in de
gedaante van 'n magistraal-gecomponeerd Republikeinsch Feest met President
Fallières door den Douanier Rousseau, vroeger voor luttele franks bij 'n uitdrager
gekocht, en twee heerlijke figuurstudies van Corot, die Picasso destijds van von Uhde
in ruil tegen zijn eigen werk ontving.
Picasso-zelf heeft niets van 'n estheet-bohémien en evenmin iets van 'n
intellectualistischen professor: een quick klein mannetje met de gestalte van 'n jockey
en het gezicht van 'n komiek met z'n gedeukte neus, spotziek-loenschende oogen en
schuins-afhangenden geplakten haarlok. Men voelt, dat men bij hem met een
ernstig-opgezet interview niet moet aankomen en dat hij alle gewichtigdoenerij met
zijn sproedelenden geest zal wegschertsen, maar hij is gelukkig zoo voorkomend en
charmant, dat men zich onmiddellijk op z'n gemak voelt.
Hij begint smakelijk te vertellen van zijn herinneringen uit Holland (1905). Het
was niet zijn opzet om de oude meesters te gaan zien, maar enkel om zijn vriend
Torn Schilperoort tijdens een vacantie naar Schoorl te volgen. Picasso herinnert zich
nog volmaakt het boottochtje vanuit Alkmaar - de hooge kaden, de molens, de
pyramide-vormige daken der
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Noord-Hollandsche boerderijen (cubisme avant la lettre?) -en ergens bezit hij nog
'n heel album schetsteekeningen uit dien tijd en ook 'n schilderij, voorstellende 'n
monumentaal boerinne-naakt, waarvan hij mij deafbeeldingtoont.
Langzamerhand komt het gesprek op de negersculpturen en het kubisme. Talrijke
personen, die hem hierover interpelleeren wilden, zijn vruchteloos huiswaarts gekeerd.
Bekend is, dat Picasso, die het chef d'école-spelen aan Braque overlaat, zich nimmer
over het kubisme wilde uitlaten en nog onlangs antwoordde hij op 'n enquête: ‘Art
nègre connais pas.’ Doch het is of de schilder zich tegenover een buitenlandsch
amateur, die geen der allures van criticus of journalist bezit, vrijer durft uitlaten.
‘Omstreeks 1906, toen wij een zuiver-plastische vormkunst zochten, kregen we
van alle kanten het overstelpende bewijs van wat komen moest. Voor mij brak het
licht aan, toen ik ijverig studeerende in de Romaansche en Gothische sculpturen van
het Trocadero-museum ineens het pas-ingerichte kamertje met Afrikaansche en
Polynesische afgodsbeelden ontdekte en verpletterd stond over hun inventie en
synthese. Ik paste mijn ontdekkingen toe op de “Demoiselles d'Avignon,” welke
Braque de uitlating ontlokten: “Dat is krankzinnigenwerk; net iemand, die karpet eet
of petroleum drinkt” en die de eerste aanleiding zijn geweest tot het kubisme, die
heilzame “stade de fermes primaires,” waarvan Braque dus niet, zooals veelal
gemeend wordt, de eerste ontdekker is geweest.’
Daarna tracht ik den schilder te ondervragen over zijn vermeenden neo-klassieken
terugkeer. Ik poog het in verband te brengen met het nieuwe klassicisme in de
litteratuur (Gide-Cocteau) en in de muziek (Satie-Strawinsky). Is Picasso's italianisme
niet evengoed als dat van Strawinsky uit zijn Romeinsche reis tijdens den oorlog te
verklaren?
De schilder spotlacht over deze spitsvondige verklaring. Rome was heusch geen
kunstzinnig ‘pélérinage’ voor hem. Hij heeft het Vaticaan nauwelijks bezocht. Hij
maakte er eerder pleizier en vond er zijn toekomstig geluk. Dat charmante Russische
ballerinnetje, dat in ‘Parade’ voor het Amerikaansche meisje speelde en van wie hij
de hooge hakjes helblauw moest verven, stal namelijk zijn hart en werd kort daarop
zijn vrouw. ‘Neen, dat klassieke uitstapje was reeds door mijn academisch jeugdwerk
en door verschillende figuren der “Epoque Rose”; voorbestemd!’
‘En heeft U het kubisme opgegeven,’ vroeg ik aarzelend. Zonder antwoord te
geven opent de schilder de deur van zijn atelier of beter gezegd zijn laboratorium
vol mysterieuze flesschen, ijzerplaten, staaldraad en kartonschablonen. Op den grond
een helsche wanorde van correspondentie, couranten, blocnotes, teekenkartons,
waaruit enkele negergodheden hun onthutste koppen uitsteken.*) Aan den muur:
materiaalstalen, kleur-

*) Inplaats van de lang-geraadpleegde negergoden, bemint de schilder thans eerder de onschuld
der kappersbustes.
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P. PICASSO. STILLEVEN BIJ RAAM,
(FOTO PAUL ROSENBERG).

P. PICASSO. LEZENDE VROUW,
(FOTO PAUL ROSENBERG).

1920

1921
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P. PICASSO. MOEDER MET KIND OP HET STRAND,

1922 (FOTO PAUL ROSENBERG).
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P. PICASSO. PORTRET VAN MEVROUW PICASSO,
(FOTO PAUL ROSENBERG).

1923

P. PICASSO. HARLEKIJN, 1923
(FOTO PAUL ROSENBERG).
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Aan den muur: materiaalstalen, kleur spectra, voorbeelden van verschillende
horizontale en verticale arceeringen en eenige van de laatste werken: het
klassiek-serene portret van zijn vrouw en zijn alleraardigste kind met rood poney-haar,
in geel-en-blauwen domino tegen den groenpluche fauteuil en met iets van het schoone
oogen-droomen, dat Velasquez in zijn infantes wist te ontdekken.
Het antwoord op mijn onbescheiden vraag doet zich niet lang wachten. In volgorde
vertoont de schilder mij al de kubistische openbaringen uit den laatsten tijd. ‘Cubisme
pas mort. Lettre suit,’ had Picasso gelijk wijlen Alexis op 'n desbetreffende enquête
kunnen antwoorden. Welk een rijke verscheidenheid! Charmeerende stillevens,
waarin met diverse arceeringen en voor het eerst sterk uitgesproken kleuren een niet
alleen plastischevocatief, maar ook decoratief geheel is verkregen. Sommige als ‘Het
Masker met de twee Handschoenen’ of het ‘Bananenmandje’ krijgen in hun
ideografische vereenvoudiging bijna de waarde van 'n heraldisch enbleem. Vervolgens
weidsche composities van guitaren en flesschen, waarin door afwisseling van ruwe
en gladde, doffe of blinkende oppervlakken met toepassing van zand en teer een
indruk van laag-relief in beton wordt bereikt, uitnemend geschikt om in 'n modernen
architectuurwand in te lasschen, dan hoogst-opmerkelijke studies van figuren, waarvan
de omlijning in één haal is getrokken, terwijl de geëmancipeerde kleur op de naaste
voorwerpen overspringt. Deze teeken pogingen staan in verband met zijn schetsen
voor de mythologische klucht: ‘Mercure’ (Massine-Satie), pas in de ‘Soirées de Paris’
gegeven. Picasso laat mij een van zijn schets-blocnotes zien, waarin men heel zijn
kunstproces kan volgen. Zonder ooit 'n voorbeeld of model te gebruiken, ziet hij ze
voor zijn geest: de dansende Gratiën, die den hemelbol torsen of de duikende
zwemnymfen of de gedrochtelijke muilen van den driekoppigen heihond; ongeloof
lijk-raak naturalistisch neergegooid, begint hij ze daarna te vereenvoudigen, te
synthetiseeren, tot een enkele als lasso geworpen lijn, voorbeeld der uiterste
samentrekking, de vorm, de beweging en zelfs het ‘élan’ der ziel onfeilbaar-juist
oproept. Al teekenende houdt Picasso zich in evenwicht als een koorddanser duizelighoog, die voor geen misstap bevreesd is. Nimmer zakt zijn lijn bij gebrek aan spanning
als een te lang aangehouden rust in de muziek ineen. Men mag misschien zijn
tegenstanders toegeven, dat hij geen ‘schilder’ is en de kleur 'n ondergeschikte rol
doet vervullen, maar - hoe men ook tegenover het kubisme staat - men kan niet
ontkennen, dat hij als ‘teekenaar’ onovertroffen is. En misschien is deze kenschetsing
nog veel te eng voor dezen duizendkunstenaar, die aan geen bepaalde stof of
beeldingswijze gebonden is, die alles wat hij aanraakt, zelfs het nietigste stuk
speelgoed op magische wijze levend maakt en die droomt van nieuwe onbekende
uitdrukkingswijzen!*)

*) Zoo interesseert hij zich thans in 't bijzonder voor het telegrafisch overtikken van teekeningen,
teneinde zijn Amerikaansche bewonderaars sneller te kunnen tevredenstellen.
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De laatste daad van den schilder is zijn adhaesie-betuiging bij het Surréalisme. Men
weet, dat er twee tegengestelde bewegingen op dit gebied bestaan: één, die drijft op
het onderbewustzijn en alle banden met de werkelijkheid afsnijdt, en één, die op
futuristische wijze den directen indruk der realiteit wil versterken. Picasso heeft zich
bij het gilde der droomers aangesloten. Maar klopt dit met de betiteling van realist,
die wij van zijn kunststreven hebben gegeven? Ja, als men een verregaande filtratie
van de werkelijkheid door het onderbewustzijn daaronder begrijpt en niet vergeet,
dat de schilder zijn visioenen - de meeste zijner obsedeerende vrouwen zijn uit
droombeelden ontstaan - overdag zoo klaar en helder doet uitkristalliseeren. De
meeste verwantschap toont schilder met zijn biograaf, den dichter Reverdy, die
schrijft: ‘Droom en gedachte zijn verschillende kanten van hetzelfde ding: keerzijde
en vóórzijde; de droom is de kant, waar het weefsel rijker maar losser, de gedachte
die, waar het weefsel soberder maar dichter is.’ En ook het volgende geldt evenzeer
van Picasso: ‘De dichter is in een moeilijke en vaak gevaarlijke positie op de snijding
der twee uiterst-scherp-gewette vlakken van droom en werkelijkheid.’ Tusschen
‘Wahrheit und Dichtung’ neemt de schilder de centrale plaats in, die door bijna alle
groote scheppers wordt ingenomen.
In zijn laatste uitingen, reeds aangeduid in de nachtelijke sterrebeelden van
Mercurius, probeert de schilder echter een directe automatische notatie van zijn
innerlijk; verder gaande dan da Chirico laat hij alle werkelijkheidssymbolen los om
alleen met behulp van punt en lijn zijn onderbewustzijn grafisch te enregistreeren.
Er was kans, dat de schilder hierdoor in de meetkunde der puristen zou vervallen,
doch zijn wonderbaarlijke intuïtie behoedt hem voor alle verstandelijke afgronden.
Het is moeilijk om den toekomstigen ontwikkelingsgang van dezen geest, waarvan
de doorloopende inventie de voornaamste karaktertrek is, te voorspellen. De meer
conservatieve critici trekken zijn evolutielijn over de ‘Epoque Rose’ naar de
neo-klassieke naakten en beschouwen het kubisme als 'n overgangstijd, terwijl
omgekeerd de meer vooruitstrevenden de actueele museum-pogingen als 'n tijd van
weifeling en vruchtbaren twijfel beschouwen en hopen, dat de schilder weldra met
nieuwen moed zijn antinaturalistischen ontwikkelingsweg moge vervolgen. Maar de
eene hypothese zegt mi. al even weinig als de andere. Het is kinderlijk om zijn
levenslijn als enkel en doorloopend voor te stellen: moeten we niet eerder denken
aan een van die zeldzame krommen der hoogere wiskunde, die, in lussen
voortschrijdende, plotseling verdwijnen en in een ander gansch onvermoed punt
weder opduiken? En waarom zou zijn geest zich niet gelijktijdig op méér dan een
plan: 'n concreet en abstract, prozaïsch en poëtisch, ja-zelfs metaphysisch plan
bewegen? Het gaat niet aan hem daarbij met een kameleon te vergelijken, die uit alle
musea ter wereld het beste assimileert
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- om Lhote's spottende betiteling ‘peintre en tous genres’ te rechtvaardigen - want
ontegenzeggelijk trekt de artist immer het hoofdzakelijke uit zichzelf, uit die ‘fantaisie
frémissante Shakespearienne et néo-platonicienne,’ die Salmon heeft bezongen. Zijn
vrijheid tot veelzijdige expressie drukt de artist zoo volkomen uit, als hij tegen zijn
vriend Florent Fels zegt: ‘Men mag alle middelen gebruiken om uit te drukken wat
oogenen geest zien, met alle hulpmiddelen van lijn en kleur’ of als hij laconiek twee
gelijktijdige en bijna antipodische vertolkingen verdedigt met: ‘Wat ik waarneem,
druk ik somtijds op verschillende manieren uit.’ Men beschuldige hem daarom nog
niet van 'n doorloopende oneerlijkheid of aanstellerij. Er schuilt heusch in deze
tegenstrijdigheden van den geest dikwijls een hoogere waarheid dan in 'n
echt-Latijnsche, kunstmatig-volgehouden persoonlijkheid-uit-één-stuk, doch dit
maakt hem als leidsman wel bijzonder gevaarlijk. Gelukkig dat Picasso zich nimmer
als ‘chef d'école’ heeft uitgegeven. Niettemin wekt elk van zijn uitvindingen een
heele sleep navolgers, die zich beijveren het ontdekte in vaste wetten en geestelooze
serieproducten om te zetten en deze parasitaire discipelen schreeuwen moord en
brand, wanneer de meester van methode verandert. Ten onrechte als vuurtoren
aangezien, kan hij niet helpen, dat de stuurloozen, verblind door zijn flikkerend
draailicht, op de kubistische en neo-klassieke klippen stranden. Aan al die crisissen
en omwentelingen in het kunstleven der laatste kwarteeuw is hij persoonlijk geheel
onschuldig. Egoïst en individualist als zoo menig groot schepper werkt hij louter en
alleen voor zichzelf; de ontdekte waarheden zijn alleen waar voor hem; ongetwijfeld
zal hij nog talrijke nieuwe beeldingswijzen uitvinden, die misschien hun tijd zullen
beïnvloeden, doch die heelemaal niet als noodwendige uitvloeiselen van dien tijd
behoeven te worden beschouwd. Buiten het eng determinisme der
geschiedenisfilosofie om zal men Picasso, zooals enkele andere eenzamen, als een
uitzonderingsfiguur blijven eeren: de geniaal-vindingrijke, die aan den doodloopenden
sleurweg der beeldende kunsten oneindig veel nieuwe perspectieven heeft geopend.
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Eenige werken van Joep Nicolas,
door Herman Hana
DE modernsten onder de schilders van dezen tijd voelen de vrijheid der vrije
schilderkunst, en, met name, de met deze ‘vrijheid’ fataliter samenhangende
gevangenheid van het omlijste taf reel als een benauwing, en zij wenden zich tot den
muur en het glasraam, als hun meest ge-eigende ‘bevrijders.’
Voor velen die weten, dat zich diezelfde ingelijste vrije schilderkunst in en na de
Renaissance aan diezelfde bevrijders ‘ontworsteld heeft’, is deze gang van zaken
lichtelijk verbijsterend, maar wie de ontwikkeling dezer kunst nagaat van probleem
tot probleem, die erkent dat er voor haar niet anders opzat dan, in navolging van den
hond van Salomo, - ‘weder te keeren, tot haar uitbraaksel.’
Die zich thans, hun gouden lijsten verbrekend, tot muur en glasramen keeren, dat
zijn de sterken, de pioniers, en een van die groep is Joep Nicolas, die behoort tot de
enkele jonge Roomsche kunstenaars, van wie nieuwe en vernieuwende impulsen
uitgaan in de sfeer der ‘Kerkelijke Kunst.’
Hoewel vermoedelijk de jongste der mededingers, heeft hij in 1923 den
zoogenaamden ‘Vigelius-prijs’ van duizend gulden gewonnen. Deze prijskamp op
het gebied van Bijbelsch of historisch onderwerp, reeds in de 17e eeuw ingesteld
door Jonkvrouwe Vigelius, geboren Varkevisser, wordt om de negen jaar verstreden
onder direktie van het bestuur der Haagsche Akademie.
Dat de jury, onder wie mannen als W.A. van Konijnenburg en Prof. R.N. Roland
Holst, met voorbijgang van oudere, aan hunnen stijl kenbare kunstenaars, dezen
destijds onbekenden beginneling bekroonde, dat doet ons in dit werk sterke en
ongewone kwaliteiten vermoeden.
Welnu, de sterkste kwaliteit van dit bekroonde schilderij was alvast: dat het geen
schilderij was. Want het was, en het is, op zijn doek en binnen de boeien zijner
omlijsting, eigenlijk een muurschildering.
Ik wil hiermee zeggen: dat deze schildering, welke den dooden Jezus omringd van
zijn getrouwen voorstelt, niet in de eerste plaats afbeeldt: dat gegeven, die personen,
die dramatiek, maar dat deze schildering uit-beeldt, vooreerst en vooral: de eigen
waarden en spanningen van dat verticale vlak, dat elke schildering in eerste instantie
is.
Daar ge allicht geneigd zijt, deze uitspraak voor modernen nonsens te houden,
moet ik u verzoeken, hier met 'n paar woorden op te mogen ingaan.
Denk u dan even een vierkant op rechthoekig vlak. Ik kies dien vorm gemakshalve.
Hij komt het meest voor en is het eenvoudigst.
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Trek daar nu eens in gedachte enkele lijnen op. Gij bemerkt nu terstond, dat gij hier
voor een keuze staat. Gij kunt, vooreerst, zoo maar wat lijnen trekken, in 't wilde
weg. Gij kunt, vervolgens, eenige lijnen trekken die tezamen iets voorstellen: een
driehoek, een bloem, een mensch.
Maar gij kunt ook, tenslotte, uw lijnen zoo kiezen, dat zij bij den vorm van dat
vlak behooren. Denk bij voorbeeld maar eens aan de diagonalen.
Gij kunt mij nu antwoorden: goed en wel, maar dat lijkt me zinneloos. De aard of
de natuur of de spanningen van dat vlak kunnen mij niet schelen. Dat vlak is middel
en geen doel. Mij kan dus alleen schelen wat er op staat.
Gij hebt hierin volkomen gelijk, lezer. Maar denk nu, vervolgens, eens aan een
muur. Aan een binnenmuur, onderdeel van een belangrijk gebouw, dat zelf serieuse
bouwkunst is. Gij kunt van dit muurvlak niet in gemoede volhouden dat gij het, als
zoodanig, aan uw laars lapt en dat het u alleen kan schelen wat er op komt. Want gij
begrijpt - ja, wat nopens Kunst méér zegt: gij gevóelt, - dat dit muurvlak, als onderdeel
der kunstuiting van den architect, ten deze van primair belang is en dat de eene of
andere schilder dit kunstwerk van den architect niet moet komen verhannesen.
Door dit nu inderdaad te gevoelen, blijkt gij deel te hebben aan uwen tijd, - blijkt
gij deel te hebben aan het streven onzer schilders-pioniers.
Voorts is er nog dit wonderlijke, dat die schilders-pioniers, van hun innerlijke
wezen uit, het schilderij-in-lijst, waarbij de eigen waarden van het vlak op z'n best
bijzaak zijn, niet meer kunnen maken.
Want de levende, stroomende Kunst zelve, levende strooming, die zij niet
veroorzaken of be-denken, maar die hen draagt en stuwt, die strooming drijft, ook
waar zij slechts een doek, en geen muur tot hun beschikking hebben, hunne aandacht
naar het wezen van dat vlak en stelt hun de waarden en spanningen van dat vlak tot
inspireerend element van eersten rang.
Zoo drijft de kunst-drift dermate op den muur aan, dat zij, bij gebreke aan beter,
zelfs het doek tot muur maakt; anders gezegd: muurtje speelt met dat doek, zooals
de moeder-aard van het kleine meisje aan een pop een echt kindje be-leeft.
En zoo mocht ik dus schrijven, dat het Vigelius-schilderij van Joep Nicolas vooral
daarom te prijzen is, dat het eigenlijk geen schilderij mag heeten. Hij heeft daarna
bij herhaling gelegenheid gehad, zijn muurinstinkt aan de werkelijkheid uit te leven,
doch ik stel thans aan de orde als eigenlijk onderwerp van dit betoog, zijn
gebrandschilderde glasramen.
Hierbij nu, doet zich op, ongezochterwijze, een geheel ander soort van vlak: het
venstervlak.
***
Reeds deze benaming: het venster-vlak, doet ons, naast den naam van het muur-vlak
iets aanvoelen van het wezens-verschil dat deze beide soorten van vlakken
uiteen-houdt.
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Immers, ik mag die aanduiding: venster-vlak, slechts gebruiken voor dat eene
oogenblik waarop mijn belangstelling van het muurvlak op het venstervlak overstapt,
want: zoodra ik op dat vlak ben aangeland, stap ik er tevens doorheen. Het verdwijnt
als zoodanig.
Het verdwijnt, niet slechts door zijn broosheid, maar door zijn onwezenlijkheid;
en het normale taai-gebruik kent dan ook dien naam venstervlak niet. Destemeer
echter spreekt men van venster-opening, of licht-opening, daarmee onbewust
erkennende, dat het glas-oppervlak op zichzelf geen eigen of beeldend wezen heeft.
En hiermede nu onderscheidt het zich principieel van het muurvlak, dat, vóór alles,
de erkenning eischt van zijn bestaan.
Het venstervlak, namelijk, eischt de ónt-kenning van zijn bestaan en zijn eenvoudigste
bestemming is: het licht op zijn weg van buitenruimte naar binnenruimte.... niet te
hinderen. Zijn functie is en blijft daardoor: ruimtelijk, in onderscheiding van: vlak,
en zijn beeldende taak kan gevoegelijk nooit verder gaan dan het ruimtelijk
accentueeren van het ruimtelijke spel des lichts.
Ik beweer dit afzonderlijk en nadrukkelijk, omdat de moderne mode ook het
glasvenster in haar vervlakkingsdrift betrokken heeft, en omdat ik dit een vergrijp
acht aan het beeldende leven der bouwkunst.
Men denkt in dit verband allicht aan de Renaissance met haar breidellooze voorkeur
voor perspectief, en aan haar glasvensters, die schijnbaar de ruimtelijkheid huldigen,
door perspectievische illusies te suggereeren. Zulk gespeel is echter armzielig en
kinderachtig, want een regelrechte onwaarheid te stellen tot symbool der
waar-achtigheid, is op zijn zachtst gezegd: onwaardig, en vooral in het kerkvenster
treft ons zulk een onzuiver en wereldsch gedoe als frivool, verbijsterend, anders
gezegd: als antireligieus.
Met die wonderlijke voorbeelden voor oogen, moet ons de vervlakkingsmanie,
welke althans de platte feitelijkheid op haar hand heeft, nog verkieselijk zijn.
Intusschen staan wij bij het vergelijken van het muur-tableau met het
venster-tableau, voor een merkwaardige speling van het lot.
Ik bedoel dit: Het muur-tableau vraagt om de lijn, en heeft haar niet bij voorbaat, tenzij men, met Mondriaan, de steenvoeg als zoodanig poneeren wil. Het glas-tableau,
daarentegen, vraagt niet om de lijn, maar het heeft haar fataliter.
Immers het muurvlak is van nature verwant aan de lijn, en omgekeerd. Willen wij
dus het wezen van dit vlak tot gelding brengen, dan schrijft de lijn als het ware
zichzelve voor. Men kan weliswaar nalaten, haar tot
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nadrukkelijke contour van een kleur-plek te verstelligen, met andere woorden: men
kan de kleur-vakken ‘koud’ tegen elkaar zetten, maar men kan niet zijn indeeling,
en dat is: zijn uitbeelding al meteen weer te niet doen, door de grenzen tusschen de
hoofd-partijen te verdoezelen.
We vinden dan ook, door de gansche historie heen, zoo niet het wezen van het
vak, dan toch de aangewezen vertolkster van dat wezen: de lijn, gerespekteerd.
Gerespekteerd, doordat zij op dat vlak wordt neer-geschreven en vervolgens
gehandhaafd. Maar met dat al blijft dit respekteeren van de lijn toch een daad van
vrije keuze.
Die vrije keus nu wordt ons niet gelaten door het glas-tableau. Zoo ergens, dan
zeker hier, bij het spel van het vrije licht, zou theoretisch, de straffe lijn mogen
ontbreken, en niettemin is het juist hier dat die lijn zich technisch met de meeste
beslistheid weet op te dringen en letterlijk met ‘looden banden’ het luchtige licht aan
de starre materie bindt.
Heeft de decorateur bij het muurvlak, ook voor de contour, nog de onbeperkte
keus uit al de kleuren van zijn palet, - bij het glasvenster blijkt voor de
hoofd-indeeling, ja zelfs voor de détails de zware, zwarte contour-lijn onvermijdelijk.
Ik voel dit aan, - dit gebeuren, - als een religieus symbool. Als een worsteling
tusschen den mensch en het ‘licht’, op den drempel der duisternis. En ik voel het als
een bizonder ‘teekenend’ feit, dat juist hier, op dien drempel, het licht ons den doem
van de daad zoo meedoogenloos in het hart krast.
Zóó meedoogenloos, dat, gij weet het, in de overgroote meerderheid der
meesterwerken van glas-schilderkunst,.... deze looden doem zich op de meest
ongewenschte plaatsen pijnlijk doet gevoelen; - en ik denk daarbij soms aan dat
kinderlijke bijschrift bij een hachelijke plek in een humoristische kinderteekening,
die ik 'n keer in een Engelsch blad vond:
‘You are supposed not to see this’
Resumeerend kunnen wij zeggen: het is de onwil tegenover het koude, strakke
hemelsche licht, die, met het venstertableau als middelaar, dit licht breekt in een
toover van bonte wemelingen; een wemeling die, als het ware geformeerd door de
stralende kleuren-mengeling, vooral aan het gámma dier kleuren haar integriteit
ontleent en die in haar gaafheid van bouw nog wel gebonden is aan den vorm der
licht-opening, doch niet gehouden is de geometrische spannings-waarden van het
glas-vlak tot uitbeelding te brengen.
De aandacht, de bewustheid van den kunstenaar beweegt zich weliswaar technisch
in dat vlak, maar zij beweegt zich, beeldend, voortdurend van buiten naar binnen;
van het licht naar het licht-ontvangende. En hij zal, naarmate hij zich zuiverder met
dit besef kan vereenzelvigen, dus naar-
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mate hij zich stelliger beperken kan tot dit ééne doel, geheel vanzelf zulke
onbeholpenheden als zoo-e ven aangeduid, vermijden.
De looden banden zullen hem èn technisch èn aesthetisch, worden tot een steun,
en hunnen doem zal hij veranderen in een dans.
Dat voorts uit die vermenschelijking van het licht zoo vaak ook letterlijk het
mensch-figuur als beeldingsmotief gestalte neemt, wel, - dat is menschelijk, en het
is, met name bij het kerkvenster, tevens religieus, omdat dit mensch-figuur uitteraard
zal bedoelen te zijn: de gewijde figuur: de heilige of goddelijke persoonlijkheid, die
aldus lijfelijk en letterlijk wordt: de middelaar tusschen het abstracte, goddelijk licht
en den concreten, naar kleur en gloed hunkerenden mensch.
Bovendien kan deze vermenschelijkte bemiddeling een bizondere aantrekkelijkheid
voor den gewonen beschouwer winnen, doordat in het glas-tableau bijna uitsluitend
het kleuren-gamma van aesthetisch belang is, en dus de menschelijke lichaamsvormen
en evenzeer de gewaadsplooien en dergelijke, aan geen andere belemmering dan aan
het technisch beloop van de looden contouren worden onderworpen.
Dat wil dus zeggen, dat het mensenfiguur zijn natuurlijke gestalte kan behouden,
en dat de leek dus, zonder noemenswaardige concessie zijnerzijds, aan die schoone,
lichtende gestalten zijn onverdeelde vreugde hebben kan.
Dit maakt het glasraam tot een gelukkig en dankbaar gegeven voor den door religie
en licht bezielden kunstenaar.
Wat nu, met name, Joep Nicolas hierin bereikt heeft, wordt ons door de eerste
afbeelding bij dit opstel, als de reproductie niet te zeer tegenvalt, aangetoond.
De kleur ontbreekt, maar de stralende wemeling heeft zich gehandhaafd; en behalve
die wemeling, valt hier te waardeeren de karaktervolle, volkomen consequente stijl.
Houding en gebaar der figuren zijn ongedwongen en tevens monumentaal. De
hoofd-lijnen van de lood-constructie hebben een grootsch en streng beloop, en het
is een genot, deze lijnen met het oog te volgen.
Maar hoewel contructief van primair belang zijn deze looden contouren aesthetisch
als bijkomstig te beschouwen, en ze zijn dus, overal waar hun effekt zou kunnen
storen, op een natuurlijke, ongezochte manier door de donkerheden van het tableau
verzwolgen.
Vervolgens is het ‘lijnige’ element in de ‘vrije’ partijen, ter aansluiting bij den
uiteraard lijningen stijl van het geheel, stijlvol versterkt. Ik wijs in dit verband
waardeerend op de beide koppen, op baard en borst van St. Willebrordus, op de
pezige handen, op het ‘kemelsharen kleed’ van de Johannes-figuur, enzoovoort.
Ten slotte beleef ik, behalve aan het harmonisch ge wirwar met zijn fijn-
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JOEP NICOLAS. MORTE FORTIOR (VIGELIUSPRIJS).
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LXVIII

JOEP NICOLAS. ST. WILLEBRORDUS EN JOHANNES DE DOOPER.

JOEP NICOLAS. MOZES, DE MACHTIGE LEIDER.
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JOEP NICOLAS. DE APOSTEL PETRUS EN FRANS VAN ASSISI.

JOEP NICOLAS.
TE NIJMEGEN.

‘HET BELOOFDE LAND.’

DETAIL-CARTON VOOK EEN RAAM IN EEN WIJNKOOPERSHUIS
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JOEP NICOLAS. ADAM, DE VADER DER MENSCHEN EN ABEL, DE ZACHTMOEDIGE HERDER.
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gevoelige ornamentiek in het bovendeel, nog een extra genoegen aan de versiering
van het overkleed van St. Willebrordus. Dat voor deze versiering namelijk gekozen
is: een van de meest gewone, ja banale glasin- lood-patroontjes, dat acht ik geniaal
van simpele gedurfdheid!
Stijlvoller kán het niet; en eenvoudiger ook niet.
Over de beenen en voeten van dien heilige echter heb ik één opmerking. Zij staan
niet, waar men ze onder dat lichaam verwachten zou. Ze staan 'n weinig te ver naar
voren en een weinig te veel naar het midden van het raam; en ze staan in geen geval
waar de heilige staat. Moet ik deze grappigheid toeschrijven aan een valsch licht-effekt
in de kiek? Ik betwijfel het.
De volgende afbeelding: De Apostel Petrus en Frans van Assisi, wekt mijn geestdrift
in mindere mate. Ik blijf ook hierin zeer veel waardeeren, dat ik rijk acht en stijlvol,
maar die beide koppen: waarom zijn die van zoo voor-historische conventie? Zoodat
wij tot vóór de glas-in-loodkunst, namelijk tot naar de oude mozaïeken terug moeten,
om huns gelijken te vinden? Waarom zijn de plooien van Petrus' mouw zoo
gemaniëreerd en waarom is zijn sleutel zoo overdreven van détail? En dan: is het
ornament in de beide zij-banen niet wat al te brokkelig en....onbeteekenend?
Het blijft waar, dat ook hier de technische constructie voortreffelijk verwerkt moet
heeten; dat de onderlinge rangschikking der vier handen ornamentaal-decoratief is,
en ten slotte kan de werking van het kleurenensemble: een hoofdzaak, die hier niet
te controleeren is, aan het origineel veel goed maken. Maar als geheel beschouwd,
wint de vorige afbeelding het met stukken van deze.
Ook het tableau: Adam en Abel, kan ik niet zonder voorbehoud bewonderen. Mij
treft het al aanstonds als een onnoodige hinderlijkheid, dat Adam drie handen heeft,
waarvan er eene uit zijn schouder groeit. Men kan dit een goedkoop grapje noemen,
- welnu, ik noem deze te weinig verantwoorde plaatsing van Abel's hand: een
goedkoop arrangement. Ik noem die hand: Abel's hand, omdat Abel er,
natuurlijkerwijze, de meeste aanspraak op heeft, doch niet omdat die hand, daar ter
plaatse, en in dien stand, zich op het eerste gezicht als de hand van Abel voordoet.
Men moet daarbij eerst nadenken. Men moet zich den arm voorstellen die er bij hoort,
en men kan dan tot het besluit komen, dat het geval qua pose en qua anatomie
verantwoord is, maar.... al redeneerende over die hand, die ons toch maar voor dat
probleem stelt, worden we ons inmiddels bewust, dat daar een kunstprestatie is, die
ons onmiddellijk aan 't redeneeren zet, met, weliswaar, onzerzijds de lofwaardige
bedoeling om 't verbijsterend effekt goed te praten, maar dan toch.... is zulk geredeneer
geen kunst-genot te noemen.
Ook Adam's aangezicht valt mij tegen. Ik moet daarbij denken aan
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een ouden, zieligen jood, die in gebreke blijft mij van zijn oer-vaderschap te
overtuigen. Dat heeft Michel-Angelo beter gedaan.
Adam's naakte lichaam echter is, gegeven de stugge techniek van het glas-raam,
zeer geslaagd te noemen en ook Abel, met zijn lam, kan ik prijzen.
De zon, en de wolken, boven de beide koppen, kunnen in werkelijkheid meevallen,
maar de slingerband, heel bovenaan, is iets waar een modern kunstenaar niet meer
mee aan moet komen.
De Mozes, dien ik hier afbeeld als slot van de reeks, maakt mijns inziens weer zeer
veel goed.
Onze gansche aandacht culmineert terstond in dien imposanten profetenkop, en
wij twijfelen geen moment. Dat is Mozes!
Joep Nicolas schrijft mij over dien kop: ‘Ik geloof werkelijk, dat Mozes er zoo
heeft uitgezien.’ Ja, Nicolas, ik geloof dat ook, en gij zult, met mij, de meesten
overtuigen.
De ‘tenten van Israël’ steunen op geestige wijze de werking, en de vlammende
uitstralingen uit Mozes' hoofd, alsook die wonderlijke slingering heel boven, die ik,
in dezen vorm, wel tolereer, werken zeer suggestief.
Ik wilde wel, dat ik eenzelfde genoegen ervoer aan de wijzende hand, en aan de
mouw, waar die hand uit te voorschijn komt, een zelfde genoegen, bijvoorbeeld, als
ik aan die straf getrokken schouder-lijn beleef.... maar ik kan het niet van mij afzetten,
dat die hand en die mouw voor mij weer veel bederven.
Evenwel, al heb ik, naar plicht en geweten, hier en daar in Joep Nicolas
eerbiedwaardige prestaties gelaakt, wat ik niet prijzen kon, het b l i j f t mij
buitengewoon verheugen dat deze nog zoo jonge kunstenaar zich reeds onmiddellijk,
bij zijn eersten aanpak, gesteld heeft op een niveau, dat ik noemen moet: het hoogste
en tevens het sterkste niveau, vanwaar de kunstenaar van dezen tijd zich wenden kan
tot de gemeenschap.
En ik ben overtuigd, dat deze en gene onder mijn lezers, als hij in Tilburg komt,
Joep Nicolas' cyclus van zes groote glasramen daar eens nader zal gaan beschouwen.
Nadat het voorafgaande geschreven was, gewerd mij nog bijgaande schets van de
beide ‘verspieders’ met den druiventros (bl. LXIX). Het is een houtskool-teekening,
naar men ziet: rap en habiel neergezet, en ik voeg deze bij om het extra genoegen,
den schilder als het ware aan het werk te zien.
De onderwerpen of voorstellingen van deze glas-tableaux zijn reeds voor dertig
jaren vastgesteld door wijlen Dr. P.J.H. Cuypers, en zij zijn uitgevoerd in de
werkplaatsen van Joep Nicolas' vader, - atelier F. Nicolas en Zonen te Roermond.
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De schilder schrijft mij daarover:
‘Mijn grootvader, die kunstschilder was, begon onder het opleven der
kerken-bouwerij in 1855 voor het eerst weer in Nederland glaswerk te maken. Deze
kunst was ruim 'n eeuw absoluut weg geweest en mijn grootvader werkte erg
Romaansch en Gothisch. Hij verdiende veel geld, daar hij de eenige in 't land was
en mijn Vader nam de zaak over en ging mee met zijn tijd.
De techniek was perfekt in dit atelier, waarin ik opgroeide. Prima ovens, 'n
glas-voorraad zooals men zich nauwelijks kan voorstellen, - ik maakte laatst 'n
inventaris van 531 verschillende glazen, - en goede vaklieden aan 't werk. Ik had het
dus erg makkelijk.
Ik ging aan het werk, na eerst geducht overwogen te hebben, waarin de schoonheid
der oude ramen bestaat, en ik bevond dat dit was:
1. De klaarheid van het gebruikte glas.
2. De sobere kleur-gamma's. Voornamelijk in rood en blauw.
3. De goede afmetingen van elke glasschijf, - die, eenvoudig van vorm, berekend
is op coördinatie der kleur, - veelmeer dan op illustratieve natuur-getrouwheid
van 't afgebeelde.
4. De patina, die door de jaren aanslag er op kwam en die, on-transparant, zich op
het glas hecht bij korreltjes en kring vormpjes, en de brillance van 't
overblijvende verhoogt.
Dus zoek ik: een goede mozaïek te maken in gekleurde glazen, - die een mooien tint
geven aan de ruimte, waarvoor bestemd. Voorts in deze mozaïek de suggestie te
wekken van dat, wat men wil voorstellen, en wel door het trekken van contouren
met effen, ontransparante verf, die in het glas wordt gebrand en dan nog de brillance
te verhoogen door een kunstmatige korrelige patina, die ook in het glas wordt gebrand.
En nu denken velen: glas-schilderen is 'n klein kunstje, maar goed glas-schilderen!
Och meneer Hana, ik slaap er soms niet van - als ze me zoo'n paar paneelen te ver
gebakken hebben en ik moet ze heelemaal overschilderen, en dat terwijl ik moet
concurreeren in prijzen tegen de smerigste dilettanten....’
Ja, Joep Nicolas; alle begin is moeilijk, en.... ‘Zalig is hij, die het juk draagt in
zijne jeugd’. - Gij hebt het, met dat al, reeds nu zoover gebracht, dat vermoedelijk
al uw vroegere studie-makkers en.... menigeen der ouderen u benijden. Ik ben
trouwens overtuigd, dat gij later op deze, uw harde jaren, zult terug zien als op een
zeer schoonen tijd.
Ik besluit deze beschouwingen met de mededeeling, dat de voortreffelijke
fotografieën, waarnaar bijgaande reproducties werden gemaakt het werk zijn van
den fotograaf: M. Koch te Roermond.
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Physalen,
door Hélène Swarth.
Sluipt zoetjes aan op groene mossandalen,
In wazig wit, bereid voor d'elfendans,
Het bleekblond haar gewiegd op windcadans
En rood verlicht door benglende physalen.
De boomen fluistren, zwart fluweelt de trans.
Leen me éen lantaarntje, oranje als zon aan 't dalen.
Dan zal ik niet in duister woud verdwalen,
Maar op den viersprong beiden maneglans.
Muziek nu! cymbels, vedels, fluiten, luiten!
Muziek ter eere van de Octobermaan,
Die boven 't bosch zoo rood is opgegaan
Als uw lantaarntjes, blanke blonde guiten
Uit Elfenland! En danst, tot vogels fluiten
En, op de hoeve, kraait de waaksche haan.
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Terugkeer uit den vreemde
door H. van Elro.
I.
Zij hoort haar eigen schreden
sterven op de gesleten treden
en ducht uit elken schemerhoek een blind gevaar.
Even, bij het ontkleeden,
huivert de blonde vlucht der leden
onder den somberen val van het ontbonden haar.

II.
Het gas flakkert den stommen angst
van mist en donker langs de wanden:
in 't laag vertrek, schuchter ontkleed,
staat zij en geeft haar leed gevangen
en vouwt het dek met kille handen....
en legt zich.... of het immer al zoo was.

III.
En aan het einde van den droom
vindt zij den morgen, grauw en kaal
en vindt zich zelve in 't diep ovaal
der spiegel, ver als in den droom,
en van haar lippen is de luister
heen en van haar smalle lenden
de ontferming....

(Uit een in het najaar bij Em. Querido te verschijnen bundel).
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Ontwijding
door H. van Elro.
Het linnen dat haar jeugd verhult
heeft hij haar schaamteloos ontroofd
en zij - heeft het verrukt geduld
en hem haar glimlach toebeloofd.
Maar toen zij schreiend aan zijn schouder
dien lente-morgen was ontwaakt
wist zij zich plotseling jaren ouder
en of de dood haar had geraakt.
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De moeders
door Ina Boudier-Bakker
DE nieuwe onderwijzeres Tea Lamers stond voor haar ramen uit te zien. Langs de
kade lagen de booten gemeerd, de kleurige vaartuigen zoo ver zij kon zien, dansend
op het onrustige breede kanaal water; en voor de houten ophaalbrug, die juist langzaam
omhoog ging, dromden de wachtende menschen, schippers, boeren en veel kinderen.
Zij kende hen bijna allen nu, in elk geval van gezicht - ze constateerde het met
een lichten trots, en een gevoel van vroolijken moed. Drie maanden geleden was zij
uit de hoofdstad gekomen, waar zij jaren aaneen, sinds haar eerste benoeming gewerkt
had. Tevreden eerst, onafhankelijk voor zichzelf te kunnen zorgen na den dood van
haar ouders - dan in een jarenlang maar half bewuste diep-innerlijke onvoldaanheid.
Als leerkracht was zij gezien, vrienden had zij niet vele, met mannen was haar
preutsche, weinig temperamentvolle natuur te koel en onverschillig in den omgang
om snel te boeien; en jarenlang had haar energie en scherp vernuft zich hardnekkig
gericht op intellectueele belangen.
Langzaam aan, met de latere jaren, groeide in haar de groote, de diepe lichamelijke
vermoeidheid, die elke belangstelling eindelijk in haar ondermijnde, en tenslotte een
weerzin in haar wekte tegen alles waaraan zij toch zoo lang en naar zij dacht innig
verknocht was.
En plotseling was haar ingevallen het plan, dat haar leek de verjonging, de
vernieuwing van haar bestaan: een plaats zoeken op een dorp; een rustig buitenleven,
wat zij nooit gekend had, naast haar werk in een eenvoudige dorpsschool.
Zoo was ze hier gekomen toen zij juist dertig was.
Zij staarde nog uit haar raam, maar zag nu niet meer wat daarbuiten ging. Aan
haar zuster dacht zij opeens, van wie zij aan 't ontbijt een brief had gekregen. Voor
't eerst, in haar rusttijd, eer zij hierheen ging, had zij wat langer gelogeerd in het
kleine gezin, waar de vrouw stil en volkomen opgaand in haar dagelijksche huiselijke
werkjes rondzorgde - de twee zachte bleeke kinderen hun eigen gang gingen, en een
vermoeide man laat thuis kwam en dan zwijgend zat, zonder blijkbaar meer eenige
aanspraak te verlangen.
Het was met een gevoel van welbehagen en vrijheid, dat zij hier zich had ingericht
op haar lichte ruime kamer, en haar boeken en al haar kleinigheden waaraan ze
gehecht was zich omringen vond. Maar toch moest zij bij tijden terugdenken aan het
kleine huis, waar het leven van haar
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zuster zich voltrok zoo rustig-natuurlijk als een plant zijn knoppen draagt en langzaam
verbloeit.
De doffe slag van de brug die neerviel, schrikte haar op. Het was half negen en
tijd om naar school te gaan.
Zij hoorde een paar meisjes luid met schelle stemmen praten - het woord club ving
zij op. Toen keken ze naar haar, knikten en lachten.
Tea glimlachte terug. De club - dat was haar schepping. In de ruime en lichte
schuur die op het erf stond van haar hospita, en waarover ze tegen een kleine huur
de vrije beschikking kreeg, had zij het gezellig gemaakt. Voor de drie lage raampjes
aan iederen langen kant had zij helder gebloemde gordijntjes gespannen; vroolijke
platen kleurden den houten wand; op een verkooping had zij een kast kunnen machtig
worden en een menigte matten krukjes. Bij den timmerman liet zij eindelijk maken
een lange, breede plank op schragen: de tafel. En toen had ze haar vrijen instuif voor
de kinderen van alle klassen opengesteld: op Woensdag- en Zaterdagmiddag, van
twee tot vier uur mocht komen wie lust had bij juffrouw Lamers in het clubhuis.
En het lukte.
Van het eerste begin af - van de eerste schuchtere beginnelingen tot het langzaam
groeiend aantal begeerigen, die het lokaaltje vulden, voèlde ze dat het lukte.
Stil aan waren ze komen opzetten, met wat wantrouwen eerst tegen mogelijken
vrij heidsinbreuk, nieuwsgierig tòch - een enkele gebracht door een verbaasde moeder,
die hooren kwam of Jantje of Miesje het niet mis had - en zich dan met een vluchtig
lacherigen blik naar binnen weer had weggespoed. Maar aanhòllen kwamen ze nu,
's morgens vóór de school, om te vragen wat zij Woensdag of Zaterdag mochten
doen, en ze bleven ervan vervuld in de lesuren. Zij had ze moeten schiften in twee
afdeelingen, de kleinen en de grooteren; en 's middags schoven ze nauw om de lange
tafel, babbelend en toch rustig; begeerig leerend allerlei geknutsel, met klei, met
stijfsel, met wol - de grooten luisterend naar haar voorlezen - een vers, de kleintjes
naar een verhaal.
Het werd iets, dat haar vervullen en bezitten ging boven en buiten haar taak van
onderwijzeres. Altijd had zij een wonderlijk weldoende bevrediging gevonden in de
volledige beheersching van een haar genegen aanhangende klas. Dertig jaren was ze
geworden, en haar leven was kalm, zonder schokken vergleden - een wat te forsche
vrouw met rustig bewegen en autoritair optreden; het donker krullend naar achter
gestreken haar overhuifde onder het hooge blanke voorhoofd een paar koele bruine
oogen.
Daar in de groote stad had ze nooit zelfstandig iets kunnen ondernemen, alleen
mogen meewerken. Hier vond ze plotseling de kans open iets te
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beginnen op eigen initiatief. En dit was geheel iets anders dan in de klas! Hier, vrij
in hun bewegen, drongen om haar heen de kinderen, de jongens en meisjes in een
aanstekelijke begeerige genegenheid voor de nieuwe vreemde juffrouw. Een juffrouw,
die niet was een meisje als hun eigen zusters, maar een andere, gróóte juffrouw, in
haar donkere japon met hagelwit kraagje en manchetten indrukwekkend in hun
kinderoogen. Snel en licht ging hun aanhankelijkheid uit naar haar, die hen telkens
iets anders leerde, allemaal aardige prettige dingen - die hen vrij liet en hen niet
dwong als ze geen lust hadden - die met hen praatte en aan wie zij alles konden
vertellen - die jongens en meisjes zonder gekibbel wist te vereenigen, en een totaal
nieuwe gezelligheid had weten te scheppen.
Toen de onderwijzeres buiten kwam, begon de school juist aan te gaan. Het
schoolhoofd stond aan de deur; hij groette haar vriendelijk, zei een paar woorden
over den storm vannacht. Zij antwoordde, eveneens vriendelijk maar wat verstrooid
kort, - en hij zag haar na waar zij ging, forsch, rechtop, een groote vrouw.
‘Heelemaal een getrouwde vrouw in haar uiterlijk,’ moest hij denken. Hij vond
dat hij het best met haar getroffen had, al zegevierde zijn hoogmoed van gezaghebber
moeielijker over deze onderwijzeres dan over al de vorigen, die waren geweest,
jonge, vroolijke, onderdanige en makkelijk te overbluffen meiskes.
Deze - met haar jarenlange practische ervaring in de hoofdstad-had eigen
opvattingen, die ze niet schroomde zelfstandig toe te passen, wèl terloops hem in de
zaken kennend, maar tegelijk met de duidelijke beslistheid zich niet te laten
dwarsboomen. Dit irriteerde het magere heertje op de dunne onvaste beenen in zijn
tot nog toe onbetwiste bazigheid; het greep met ruwe hand in den onaangetasten
stralenkrans van zijn gezag. Maar aan den anderen kant: hij kon alles aan haar
overlaten. Méér van steun was ze hem gebleken in deze drie maanden dan zijn beide
onderwijzers, die hij jarenlang reeds vruchteloos hoopte te loozen.
In den corridor waar Tea haar mantel ophing, vond zij de onderwijzers bijeen. Zij
groetten haar, met een mengeling van stugheid en spottend ontzag.
Steenstra, zijn koude handen wrijvend, maakte een grap: ‘dat juffrouw Lamers
nog eindigen zou met heelemaal alléén school te houden, want in 't clubhuis kwamen
nu, geloofde hij, al de jongens en meisjes van de school al bij elkaar. Hij wou d'r ook
wel eens bij zijn, en eens iets moois leeren maken, of een vers hooren reciteeren door
juffrouw Lamers....’
‘Ja man, daar blijf je af - dat is alleen voor de jonkheid,’ zei de andere zuur.
Tea weerde wat stroef, met een grapje dat haar nooit afging, den flauwen
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praat. Zij wilde er niemand bij hebben, zij wilde de sfeer, die als een gave ring van
gebondenheid en aandacht rondom haar sloot, niet verbroken hebben door
aanwezigheid van vreemden. Dat verdroeg zij niet - het leidde de aandacht af. En 't
was háár werk - van háár alleen. Schonken die anderen hun vrijen tijd, hun moeite,
hun zorg? Zelfs den hoofd-onderwijzer dien zij, als hij ernstig wilde, niet goed kon
weigeren, had zij nog altijd weten te weren.
Kalm, hoog, ging zij naar haar klas. Maar in de gang kwamen haar de kinderen
uit andere klassen tegen, en telkens ving zij een genegen groet, een voorbijgaande
hand, een blij knikkend kindergezicht, een paar vereerende jongensoogen. En aan
de deur van haar eigen klas talmend, buitte zij het uit, liet zij onder den schijn hen
niet te bemerken, het duren voor de oogen der andere onderwijzers, in een triomf
om al die genegenheid van kinderen uit hun klassen.
Dit deed zij bewust, maar zij was zich niet bewust den grond die haar spoorde.
Die haar de laatste jaren in toenemende koele vijandelijkheid zich van mannen deed
terugtrekken - in een onbegrepen wrok om wat haar was onthouden: het tekort in 't
leven van haar boven alles moederlijke natuur, die hunkerend naar het kind, in den
man geringschattend slechts middel kon zien en nooit doel. En naarmate de leegte
zich demonstreerde in een lichamelijke vermoeidheid, had de vroegere
onverschilligheid voor de andere sexe zich langzamerhand omgezet in groeienden
doffen wrok, die de gelegenheid zelden glippen liet waar zij kon te kwetsen.
In het dorp had de kring van notabelen zich dadelijk voor Tea geopend. De
onderwijzers bleven er meestal wat buiten - maar dit knappe meisje met beschaafde
manieren was iets anders dan die burgermannen met hun aanhang bovendien van
vervelende vrouwen.
De notarisvrouw had Tea binnengehaald in een snel-opgekomen vriendschap van
háár kant. Eindelijk eens een vrouw van haar leeftijd om mee te babbelen. En eindelijk
ook weer eens een presentabel meisje in gezelschap voor eventueele jongelui.
Wàs het een aanwinst als ze gedacht hadden? In elk geval geen verlies na de
voorgangster, een giechelend onbenullig praatstertje. Maar in deze koele
vrouw-persoonlijkheid was iets dat ze niet tasten konden en niet bereiken. Alsof,
achter dat hooge blanke voorhoofd, de gedachten hen weerden - of Tea feitelijk toch
ook niet begeerde hun gaarne geschonken vriendelijkheid. En hoe wonderlijk was
de volkomen overgave waarmee zij zich opofferde voor dat door haar gestichte clubje.
Al haar vrijen tijd gaf ze eraan, en het scheen ook vrijwel het eenige, waaraan zij
hechtte.
Op een avond in begin November bij den burgemeester begon dadelijk
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het gesprek over de club, alsof Tea door haar tegenwoordigheid alleen al, dit
suggereerde.
Uit den kring der vrouwen in wier midden zij zat, kwam de vraag, schijnbaar vol
hartelijke belangstelling met den ondergrond van nieuwsgierigheid:
‘En vindt u veel voldoening, juffrouw Lamers in uw clubje?’
De notarisvrouw viel meteen in hoe zij Liesje nooit tot een handwerkje kon krijgen,
nu zat ze heele avonden te peuteren met een want je, dat juffrouw Lamers haar breien
leerde. Zij wou niet naar bed ervan.
‘En Jan vertelde me gisteren,’ sprak de vrouw van den burgemeester, ‘juffrouw
Lamers, dat is het liefste mensch van de heele wereld.’
Uit den kring der mannen werd de aandacht getrokken naar de kleine vrouwengroep
om de schemerlamp; Tea's clubje was iets anders dan al het overbekende in deze
kleine samenleving; het was ‘werk,’ iets wat zij bij een vrouw niet goed konden
waardeeren, maar dat zij toch begrepen, aanvoelden - het kwam van een vrouw, die
ze allen wel zeer de aandacht waard vonden, en het verteederde bovendien het
vaderlijke in hen. Er was ook wat nieuwsgierige onrust over die snelle blijkbaar
oprechte sympathie der dames voor deze vreemde eend in de bijt - verwondering en
tegelijk genoegelijke tevredenheid.
De burgemeester, de eeuwige kwesties thuis moe, met zijn twee verwende jongens,
waarbij hij altijd als scheidsrechter door zijn vrouw geroepen werd, om onmiddellijk
het drietal tégen zich vereenigd te vinden zoodra hij streng optrad, voelde den laatsten
tijd een aanmerkelijke opluchting in de huiselijke sfeer. De jongens brachten al hun
vrijen tijd in het clubhuis door, waar juffrouw Lamers - hij constateerde het met
wijselijk gezwegen respect - blijkbaar nooit moeite met hen had.
Den notaris had hij de verlichting van zijn leven vertrouwd - en deze wederkeerig
bekende hem: dat meisje deed wonderen. Zijn vrouw met haar hevige snelle driftbuien
om 't geringste, was kalmer, nu de kinderen, meer van huis, minder irriteerden. Op
die uitzinnige drift brak zijn gezin, - de kinderen werden onevenwichtig en nerveus.
En de beide oude vrienden zaten 's middags geruster in de sociëteit, met een soort
zegenbede in hun hart voor deze onverwachte en onverhoopte uitkomst uit velerlei
moeiten.
De ontvanger en de secretaris, de beide gezworen celibatairs, levend op de kopjes
koffie die zij 's morgens in 't eene, en de thee, die zij 's middags in 't andere gezin
gingen halen - de avonden verdeeld tusschen de verschillende families, sloofden zich
uit bij Tea met onderscheidende hoffelijkheid.
En daar was eindelijk nog de jonge dominee uit Buurten, het bijliggende stadje,
die met groote enthousiaste oogen in zijn jong mager gezicht zat toe te luisteren.
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Tea onder haar koelheid, die overdreven natuur, haar wapen was geworden, voelde
een warmte toch weldadig haar omringen in al die hulde om iets, dat ze slechts
begonnen was als tijdverdrijf. Maar de eigen schepping was haar boven het hoofd
gegroeid - zij voelde er zich nu aan verbonden en tegelijk door gedragen met
onafscheidelijke kracht. Het wekte gevoelens in haar, bewust, die ze tot nu toe
onbewust met zich om had gedragen; op dit oogenblik, en aan dezen avond waar zij
zich een kracht wist - waar zij zich zag, de vreemde, de alleenstaande, zonder gezin,
die vermocht wat den ouders ontsnapte: de kinderen binden in gehoorzaamheid en
liefde, liet zij hun hulde, hun geboden vriendschap, hun bewondering moedwillig
botsen en zich bezeeren op haar stuggen, afwerenden hoogmoed.
Den dokter intrigeerde het. Dit meisje week af van al de onderwijzeresjes, die hij
hier had zien komen en gaan, die hij makkelijk had gekend in hun elementaire
begeerten, genoegens en verdrieten.
Met deze was het iets anders. Hij had een paar keeren langer met haar gesproken,
nadat hij haar was tegengekomen, en een andermaal haar ontmoette in de gang van
haar hospita, een zwakke vrouw met een hartkwaal, zijn geregelde patiënt. Hij had
haar gevraagd naar haar clubje, en uiterlijk met diezelfde afwerende kalmte, maar
innerlijk verlangend zich te uiten, had zij hem ervan verteld, gevangen door zijn
intelligente belangstelling die met de juiste vragen haar wist uit te lokken. En hij
had, nieuwsgierige vorscher van de vrouwenpsyche duidelijk gevoeld, dat er achter
dit alles een macht was, die haar zweepte.
‘Onbevredigheid -’ zon hij, voorzichtig zijn eene been in een andere houding
brengend. ‘Zijn ellendige jichtvoeten deden hem vandaag gemeen zeer - hij werd
ook te zwaar en fietsen ging heelemaal niet. Ja - onbevredigdheid. Een ander zocht
een man te vangen, stortte zich bij mislukking in pretjes, afleiding. Deze, wier vurige
moederlijkheid al te zwaar woog, werd vanzelf in deze banen gedreven.’ En zijn
vlug oog was langs haar groote zware gestalte gegleden.
‘Hoe het verder zou gaan,’ peinsde hij zwijgend over zijn sigaar. Uit zijn jarenlange
praktijk op het dorp, kende hij al de gezinnen, de notabelen, zoowel als den
middenstand en de armsten. Hij had uit een kinderloos huwelijkleven, dat de bitterste
ontgoocheling bracht in zijn zacht hart, dit eene gepuurd wat hem een kostbaar bezit
was geworden: een uit eigen barre teleurstelling en zelfbehoud bevochten heftige
belangstelling in al wat de menschenziel betrof. En ook zijn eigen huiselijk leven
gleed thans op die felle belangstelling eenerzij ds, en een totale onverschilligheid
voor persoonlijken aanval anderzijds dragelijk voort. Maar de belangstelling groeide
dikwijls uit tot een onvermoeid jagen op het geestelijk wild, niet rustend tot hij het
eindelijk ontledend geveld had.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

333
Hij keek eens naar zijn vrouw; zij was de eenige, die koel gebleven, geen waardeerend
woord had geuit. Hij kende dit; zij verdroeg geen enkele meerderheid, geen aandacht
die buiten haar omging. En de heerschzucht van Tea Lamers had die van zijn vrouw
niet noodig gehad voor haar doel.
Dus zweeg zij dezen ganschen avond. Zij zat er als een schoon vertoornd
afgodsbeeld roerloos en donker. Haar zwijgen was erger dan haar spreken - thuis
zou hij de volle laag krijgen, dat hij meedeed aan deze idiote verafgoding.
Er zwegen nog twee: de oude dominee en zijn vrouw. Zij zweeg altijd. Zij deed
niets in de gemeente, zij las. Zij werd nooit gezien zonder een boek, onverschillig
wat het inhield. De oude dominee had het lang verleerd daartegen te velde te trekken,
zij gaf geen antwoord op al zijn betoogen - zij las. Er was een soort versteening rond
de beide menschen, die elkaar eenvoudig niet meer zagen, al waren zij den ganschen
dag te samen. Hij had nooit iets geweten van den wanhopigen zelf strijd van een
onontwikkelde, moeielijk begrijpende vrouw, die zich gedwarsboomd zag in haar
elementairste wenschen en begeerten. Die zich schaamde voor haar kinderloosheid,
die zich zoo diep schaamde in een onbegrepen oud-testamentische wilde onredelijke
zelf ver achting, dat zij zich met een even wild, maar hardnekkig verzwegen verzet
stortte in het eenige wat haar onttrok aan haar martelende gedachten, die een
werkelijkheid, welke alles vernielde wat zij ooit aan natuurlijke illusies bezeten had,
niet aandurfden. En de dikke man, die zwijgend, verveeld, niets vermoedend van het
leed dat bijna schreeuwde in zijn gezicht, tegenover haar aan de tafel zat, zag niet,
hoe zij onderdook in honderden andere levens, omdat zij het eigen leven niet meer
aankon. Eenzaam was zij verdwaald en eenzaam, een haast belachelijke, verstarde
oude vrouw, vond zij nooit den verloren weg terug.
De dominee zelf was het clubhuis onbewust niet welgezind. Er leefde altijd in
hem een doffe overtuiging, dat hij iets behoorde te doen voor zijn gemeente, maar
hij wist nooit wat. Hij kon de dingen niet verzinnen en ook niet uitvoeren, en er was
niemand die hem hielp.
Een jonge vrouw, die dit alles bolwerkte, zonder raad of hulp van iemand, vond
hij niet sympathiek.
Door alle andere conversatie heen, was de jonge dominee uit Buurten begonnen
Tea uitvoerig naar haar club te vragen. Ongetrouwd was hij nog in zijn kleine rose
pastorie, bezield met een vurigen, ongebluschten ijver en een liefdevol enthousiasme
voor zijn werk. Weinig aanvoelen vond hij in zijn eigen stadje, tot zijn teleurstelling;
en daar opeens ontmoette hij hier deze ernstige jonge vrouw, vervuld van idealen als
de zijne.
Met stralende oogen zat hij te luisteren, nu zij er zacht, voor hem alleen, van begon
te vertellen; ingehouden, maar toch met een blijden trots, die zich niet onderdrukten
liet. Het was misschien wel de jeugd in zijn tenger
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gezicht, in zijn bewonderende vereerende oogen, die meer het kind dan den man in
hem toonde, en haar verteederde, zoodat zij voor het eerst dien avond haar gesloten
stugheid varen liet.
Toen de gasten opbraken en men afscheid nam, hield de jonge dominee buiten in
den helderen, besterrelden vriesnacht even Tea's hand in zijn krachtigen greep vast,
en vroeg of hij haar een boek mocht zenden, dat hemzelf zoo getroffen had; hij zou
graag haar opinie daarover hooren. 't Was Stilpe van Bierbaum.
Ze keek hem een oogenblik scherp aan; haar ijdelheid reageerde gevleid op zijn
duidelijke bewondering. En niet omdat zij om dezen man iets gaf, maar omdat zij
hem niet wilde loslaten, - zooals zij ook geen kind eenmaal gewonnen kon missen stemde zij vriendelijk toe.
‘Het is een meisje, dat met al haar bedaardheid, weinig bescheiden is in haar
optreden, en zich pretentieus genoeg gedraagt,’ begon de vrouw van den dokter, toen
zij samen de houten brug over wandelden naar het dorp.
‘Och.’ Hij keek op naar den schitterenden sterrenhemel boven zijn hoofd, en dacht
in een heimwee hoe zalig ver en onbereikbaar het daar moest zijn.
‘Jij wil zeker weer zeggen, dat iedere zaak en ieder mensch zoovéél kanten heeft!’
viel zij aan.
‘Ja - dat wou ik inderdaad zeggen -’
Naast hem brak de woordenstroom los, waarop als bij een overbekend en eentonig
accompagnement zijn gedachten rustig konden drijven en wiegen - wat hij noemde:
mijn eigen muziekje - en hij spon ongestoord voort aan zijn theorie, die hij zooeven
over Tea opgezet had. ‘Moederlijke heerschzucht. Absoluut geen pure naastenliefde
zooals die brave jongen denkt, die het wèl in zich heeft. De strijd, die een beroofde
aanbindt, onbewust waarschijnlijk, met haar gelukkiger soortgenooten - de strijd om
het bezit. Nu we zullen zien. Ze slapen nog, en ze vinden 't nog prettig en lief. Maar
als ze wakker worden........’
Hij bewoog even zijn hoofd in medelijden.
Het clubhuis bloeide. Al haar vrijen tijd gaf Tea in volkomen overgegeven
belangstelling aan de voorbereiding van de uren daar. Haar kamer was overstroomd
met knipsels, kleurplaten, beginnen van handwerkjes, ontwerpen in klei, boeken. Zij
leefde er zich geheel in uit; het beste in haar kwam naar boven, onverwacht, verrassend
in zijn gloed; zij groeide, en nieuwe kanten aan haar werden zichtbaar in dit licht.
Hier kon zij haar fantasie in den omgang met kinderen den vrijen loop laten. Zij
begon in het clubhuis een heel nieuw systeem toe te passen, waarover zij gelezen
had, en dat op een enkele school zelfs al in praktijk werd ge-
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bracht. Zij liet de kinderen volkomen vrij - zij mochten in het clubhuis werken zooals
zij wilden. Zij mochten wat zij noodig hadden uit de kast halen en het daarin weer
wegbergen als het hun verveelde. Zij hoefden niet te zitten aan de tafel; als er een
lust kreeg op den grond te knutselen, mocht dat. En als er een geen lust had iets uit
te voeren, dan liet zij hem begaan. Maar haar oog liet het schijnbaar luie kind niet
los, alleen haar woorden. Zij liet het hangen tegen een raam, naar buiten starend, zoo
lang tot het verveeld zelf naar werk greep. Zij lièt de kinderen vrij onder elkaar hun
werk bepraten, vergelijken, bewonderen, betwisten en critiseeren - of wel verknoeien
onder eikaars gispenden afbreuk..........
En het groeide; de kleine samenleving groeide in haar geest, naar haar wil. lederen
middag na vieren ook mochten zij komen, en zij kwamen steeds williger, blijer zich
voegend naar haar en elkaar.
In de klassen vertelden de kinderen aan de onderwijzers over hun club, over ‘de
juffrouw.’ De belhamel van de hoogste klas, de beproeving van zijn onderwijzer,
Gijs, was er op een dag grinnikend en baldadig binnengeslenterd, maar na een korten
strijd, waarbij hij verbluft een besliste nederlaag leed, een vurig en gehoorzaam
vereerder geworden. Vooral om dit laatste wonder was bij de twee mannen na de
lacherige geringschatting, een lichte onrust komen dagen. Het was niet meer weg te
praten onder een spottend meerderheidslachje - ze bespraken het ernstig thans, als
iets dat een gevaar kon worden. Ook bij het schoolhoofd probeerden ze, maar deze
hield zich afzijdig, heimelijk gevangen in een vereering voor Tea, die een warmer
gevoel begon te naderen.
Op een dag eindelijk vroeg hij haar of hij eens mocht komen kijken.
Zij stemde onmiddellijk toe. Nu het lièp, nu het werkelijk zoo schitterend lukte,
nu vreesde zij trotsch geen invloed meer, en ook geen vreemde oogen. Nu was, over
den eersten afkeerigen angst haar werk bedorven te zien door vreemden praat,
verkeerd beïnvloed door wanbegrip, de sterke begeerte langzaam aan het groeien in
haar, aan iedereen de resultaten er van te toonen.
Bij dezen eersten toeschouwer wèrd het een triomf.
In den laten middag was hij gekomen. Dien dag waren er juist heel veel kinderen,
en toen hij binnenkwam bleef hij een oogenblik verbaasd bij de deur staan - het was
er een absoluut ordelijke wanorde. Hij had verwacht een tafel met stille werkende
kinderen, een lezende of sprekende leidster - hij zag overal verstrooid kinderen in
alle denkbare houdingen, op alle denkbare plaatsen ingespannen bezig - elk met wat
anders. Hij zag er languit op den vloer aan 't kleuren, of geknield voor een tabouret-hij
zag er een gehurkt lezen - hij zag er een zacht met de juffrouw praten - hij zag er een
groepje in verslonden aandacht om één jongen, die iets boetseerde uit klei........
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En op hèm werd niet gelet! Dit was het eerste wat hem bijna als een klap in zijn
gezicht trof: geen der kinderen achtte hem - den bovenmeester - hier van eenig belang;
alle aandacht hechtte zich hartstochtelijk aan Tea; en zelfs toen zij met hem stond te
praten, bleven zij alléén naar haar kijken. En Tea ook, blééf in haar gesprek met hem,
haar volle, haar eerste aandacht aan de kinderen schenken.
Hij zag het verbijsterd, niet begrijpend aan. Het ging door zijn hoofd dat deze
kinderen in hun vrijen tijd méér toegedaan en ingespannen werkten dan op school.
En hij keek naar zijn eigen dochtertje, dat daar juist bedaard op de kast toeliep, er
een boek inborg en van een andere plank teekengerei haalde - zóó rustig en gewoon,
dat hem ontviel:
‘Ze zijn hier thuis - als in één groot gezin.’
Ze keerde snel in één onwillekeurigen, onbeheerschten triomf haar gelaat met een
blos naar hem toe. Hij had geen woord kunnen vinden dat haar dieper bevredigde dat haar dieper raakte in haar eigen maar half bewuste streven.’
‘Dat moet het ook zijn, dat wil ik ook. Ze moeten hier thuis zijn - in een ideaal
tehuis.’
Ze had het uitgesproken, wat haarzelf tot nu toe niet geheel duidelijk was geweest.
Maar toen zij zijn verwezen gezicht haar zag aankijken, voelde zij plotseling de
ontembare energie in zich ontwaakt dit werk verder te drijven tot....
Tot wat?
Ze verwierp de vraag, wist zich gelukkig bevredigd in het oogenblik. Wat had zij
nog noodig verder? Zij alleen, had zich een gezin geschapen, een groot gezin, dat
meer mogelijkheden, meer bevrediging bood dan twee of drie kinderen te samen met
een vervelenden man........
De hoofdonderwijzer vertelde er thuis van; hij vertelde het in een weerstrevende
bewondering, wankelend tusschen zijn vereering voor dit kranige meisje en het bange
verzet tegen haar overmacht. Hij vertelde het aan zijn oververmoeide, afgewerkte
vrouw, die vijftien jaren een strijd streed waaraan geen eer te behalen viel, tusschen
een te klein inkomen en een te groot gezin.
‘Ja, ik moèt zeggen, het is bewonderenswaardig; en er is een geest - uitstekend!’
Zijn vrouw sneed heftig boterhammen. ‘Ik zou wel eens willen zien, hoe bij haar
de geest was, als zij behalve kinderen dresseeren nog een huishouden te doen had,
met naaien en koken erbij! en iederen avond piekeren hoe je met je huishoudgeld
uitkomt. Zoo'n juffertje!’
En Lientje kreeg een vinnigen snauw, toen ze een boek op een stoel gooide.
‘Leer je dat bij je juffrouw?’
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Als de dokter in de gezinnen kwam, hoorde hij over het clubhuis - door de moeders,
meestal waardeerend.
‘Je hadt er geen kinderen meer aan als ze uit school kwamen, en Woensdags en
Zaterdags. Hun boterham op, en wèg waren ze.’
De altijd moede overwerkte moeders van groote gezinnen herademden - de zwakken
leefden op. ‘Er was tijd, er was rust - je wist de kinderen wèl bewaard.’
De dokter hoorde het aan bij menig bed, waar de moeder eindelijk eens gelegenheid
kreeg op kracht te komen; en hij stemde blijmoedig toe met de loftuitingen achter
de bedgordijnen; als hij het eenigszins laten kon, sprak hij niet tegen. Te veel strijd
al voerde hij onophoudelijk tegen hun eigenwijsheid, hun onverstand, hun
hardnekkigen tegenstand. Hij spaarde hen niet. Maar zij hadden hem noodig, en
daarom werd telkens weer de kloof overbrugd.. Nu overwoog hij kalm en benieuwd
hoè ver Tea dit zou weten te drijven. Hoe ver zij wilde....
Hij wou het weten. Op een middag stapte hij met een bedacht boodschapje voor
een kleinen patiënt het clubhuis binnen. Toen hij een poos had rondgekeken, begon
hij:
‘Ik geloof, dat ze hier liever zijn dan thuis.’
Hij zag de vonk in haar oogen.
‘Dat moet ook.’
Hij keek haar lang en diep aan.
‘Wilt u dat? Is het dat?’
Zij ademde snel. Haar heerschende, heldere oogen vlogen het lokaal rond, over al
die willige instrumenten in haar hand. Toen zwenkte zij listig.
‘Als ze hier n i e t liever zijn dan thuis, kan ik niets met ze beginnen. Wat is ooit
het resultaat thuis? Wat krijgen de ouders thuis van de kinderen gedaan? Hier leeren
ze de vreugd van het werk. Heeft één van deze kinderen dat thuis geleerd? Hier
hebben ze leeren kennen hun kracht en hun onmacht.’
‘Hebt u 't nooit op school willen invoeren, dit systeem?’
‘Neen,’ zei ze strak.
‘Dat zou toch ook kunnen.’
‘Dat ontken ik niet.’
‘Maar de school is niet van u.’
Haar blik boorde in den zijnen. Deze man doorzag haar, peilend maar niet
veroordeelend. En hem voelen peilen haar diepste roerselen, gaf haar een vreemde,
bevredigende opwinding.
‘De school is niet van mij,’ gaf zij toe. ‘Dit - d i t is van mij. De school kan nooit
geheel van mij zijn, dus probeer ik daar niets.
‘Als u een eigen school hadt....’
‘Dat kan niet - ik heb geen geld.’
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‘Zoudt u 't anders erbij willen?’
‘Dan had ik de kinderen altijd. Dan gingen ze alleen thuis slapen - als in een hotel.’
Ze lachte als om een goede grap; maar 't was een lach, die dieper ging dan vroolijkheid
of spot. Er klonken de mogelijkheden in, die een stouten droom inhielden. En hij
zeide haar:
‘Het zou een triomf zijn. Dit Is reeds een triomf.’
Zij keek hem aan; ze verstrakte.
‘Neen.’
‘Niet?’
‘Een triomf - neen. Waarom?’
‘Wat dan?’
‘O een proef, die me voor een tijd bezig houdt.’
Hij zag haar koel, beheerscht, op haar hoede. Hij begreep. Zij erkende den triomf
niet, om niet het gemis te moeten erkennen dat aan dit alles ten grondslag lag.
Hij had nog nooit een wild ten doode gejaagd. Hij had eerbied voor den afgematte
in den strijd, en spaarde. En hier had hij te lang gejaagd.
‘Ik ga weer naar mijn zieken,’ zei hij. ‘Een vreemd bestaan. Bij de gezonden kom
ik niet, en de zieken zijn blij als ze me kwijtraken.’
Maar zijn handdruk was hartelijk om haar smalle vingers.
‘Een fijne nerveuze vrouwenhand,’ dacht hij, toen bij buiten liep.
Op weg naar huis kwam hij langs de woning van den aannemer. Die zat in den
rolwagen; zijn jonge vrouw duwde hem het tuinpad af.
De dokter bleef even staan. Een niet meer jonge man, verboemeld, en een frisch
jong meisje, dat hem hebben wou alle tegenwerking van haar familie ten spijt. Drie
kinderen hadden ze - verleden jaar kreeg de man een beroerte, waarvan hij lam bleef.
De jonge vrouw had den wagen in huis gereden. Nu kwam zij even snel den tuin
door naar den dokter toe.
‘Ik zag u. Ik heb hem maar niets gezegd. Hij wil niet over zijn moeilijkheden
spreken.’
‘Hoe gaat het?’
‘Tamelijk. Hij is niet meer zoo down. Als ik maar altijd bij hem ben. En ach, ik
wil natuurlijk niets liever, maar 't kan niet altijd om de kinderen.’
‘Ze zijn nog zoo jong.’
‘Ja.’ Ze poosde; een rood steeg naar haar blank voorhoofd. ‘Maar hij heeft me zoo
noodig - méér dan een kind, omdat hij 't lijden heeft van een mensch.’
‘Ze is een lieve moeder,’ dacht de dokter - ‘maar dit wrak, knorrig en moeilijk en
niets meer waard als man, is haar oneindig dierbaarder in zijn hulpeloosheid dan
zelfs haar kinderen.’
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Hij groette, wandelde langzamer door. Nu voelde hij dat hij moe was - die beroerde
voeten ook.
Thuis zat hij uit te blazen voor den haard in het eenig paar pantoffels dat hem geen
pijn deed. Geborduurde pantoffels. Rozen en vergeetmijnieten ontsproten aan zijn
bultige voeten.
‘Ik weet niet wat je wel lijkt met die monsters!’ zei zijn vrouw.
‘Een metselaarsbaas op zijn Zondags, twintig jaren geleden.’
Zij keek naar hem, verbitterd. Op zijn geest dien zij nooit vatte, had zij den haren
gebroken.
‘Wie draagt er zulke pantoffels! Wie vraag ik! En dan nog in de huiskamer, waar
ieder oogenblik iemand kan komen...... Wie....’
Hij luisterde al lang niet meer.
‘Aan die pantoffels had hij zijn moeder nog zien werken.’
Dan dacht hij aan het vrouwtje van den aannemer.
‘Er was toch werkelijk nog wat anders op de wereld dan....een accompagnement.
Iets anders ook dan moeders. Er waren heusch nog vrouwen ook voor hèn, mannen.’
Een heel pak boeken was gekomen voor Tea van den dominee uit Buurten. Zij maakte
het open, snel en belangstellend. Hier was Stilpe - dat Montessori - bovenop netjes
in een vloeitje een klein deeltje Longfellow.
Zij glimlachte. Dat hij Longfellow koos als een geschenkje erbij, dien
zachtvoelende voor de kleine dingen in het leven, teekende hem.
Zij bleef met het boekje zitten peinzen. ‘Vreemd was alles geworden - wonderlijk
bloeide alles tesamen op. Heel dit nieuwe leven, dat zij met sterke handen had
aangegrepen en gedwongen naar haar wil. Wijd en warm voelde zij in zich de liefde
voor haar werk. Want ook de school droeg het blijde van haar clubhuis in zich voort
- de school waar zij al de genegen bekende gezichten haar zag aanzien en volgen,
uit de andere klassen zoo goed als in de hare. Eigenlijk had zij geen eigen klas meer
- dit te constateeren was haar nieuwste triomf. Op een middag had zij moeten invallen
in de hoogste klas voor den onderwijzer, die ongesteld was geworden. En hier, bij
haar intrede, had zij het als een vreugde gevoeld, dat ieder kind haar kende en met
blijdschap ontving - dat ze haar aanzagen als een, die ze williger volgden dan den
eigen meester; ze had de roerige als lastig bekend staande klas al stiller en rustiger
voelen worden, en zij wist dat het voornamelijk Gijs was, die zoogoed als anders
met zijn slechten invloed, thans in onderworpen genegenheid de klas beheerschte en
voorging. Al na het eerste uur had zij met deze moeielijke luidruchtige kinderen een
stemming om zich geschapen van genegen en gebonden aandacht
Het werd een gelukkige middag; maar zij had het niet kunnen latenden
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volgenden dag tegen den onderwijzer te zeggen: ‘Ik heb met het grootste plezier
gisteren in uw klas gewerkt.’
Hij keek haar aan - ontstemd.
‘Het is een lastige, moeilijke klas, met slechte elementen.’
‘Ze dragen een onverdiend etiket. Ik ken ze beter,’ troefde ze hem, bazig. Van dat
oogenblik af was hij haar vijand.
De donkere Decemberdagen hingen in lage grauwe luchten over het kanaal en het
dorp. Op de kade gierde de wind uit droge koude sneeuwluchten, maar eenmaal over
de brug, werd het in het dorp op het rond besloten marktpleintje van een veilige
beschutting. Daar pinkten in de donkere ruiten al vroeg de theelichtjes, en bij de
pomp schoolden de kinderen samen en vertelden elkaar wat ze in hun schoen vonden,
't Was sneeuw, 't was tegen Sint-Nicolaas, en hun ronde oogen zochten vorschend
het dak van het eigen huis, waarover in den nacht telkens het Wonder heen reed.
De domineesvrouw schoof vlak voor het raam om te kunnen lezen. In deze dagen,
in lange ongestoorde avonden met hen beiden, las zij verwoeder dan ooit. Het kwam
er op aan, deze dagen door te komen, die begonnen met Sint-Nicolaas en eindigden
met Nieuwjaar. Het was de maand der familie-feesten, het was deze vreeselijke
maand, die alles openscheurde wat zij met alle geweld van haar hart eronder hield.
Het was het grauwe licht, in de kortende dagen, het was een eigenaardig gerucht van
feestelijkheid, van plannen en geheimen in de lucht, dat alles scheen naar binnen te
drijven, binnen de veiligheid, de warmte, de beschutting van het gezin - waarvoor
alle bolwerk van wie daarbuiten stond bezweek. En in de vroeg-oude vrouw voltrok
zich de altijd weer opnieuw ontwakente strijd van haar geknotte bevochten verlangens;
de begeerten van een natuurlijke ingeschapen zachtheid die opstond in haar hart, en
voor déze dagen haar recht eischte.
De dominee zat aan het andere raam. Zij zagen elkaar niet. Hij had zijn eigen strijd,
ditmaal sterker dan ooit, met het besef dat hij aan alle kanten als herder tekort school.
Andere predikanten leidden het feest voor de kinderen met Kerstmis - andere pastoriën
lagen nu reeds vol met al de kleine geschenken voor den Kerstboom bestemd. Zij
deden niets. Den Kerstboom versierde de juffrouw van de naaischool; voor de
geschenkjes zorgden de dames van armenzorg. Hij zat erbij en hield een kleine
toespraak - dat was alles.
Hij stikte in bitterheid. Waarom had God hem een vrouw gegeven, die hem geen
steun was op zijn pad - lui, onverschillig...... Die dingen - die dingen moesten van
een vrouw uitgaan.
Tea kwam de markt overgestoken, liep voorbij de ramen der pastorie in vroolijken,
haast dansenden stap. De oude menschen keken met hun strakke
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bleeke gezichten koel in haar stralende oogen, en groetten nauwelijks.
Tea merkte het niet - zij haastte zich naar het clubhuis, waar de kinderen poperend
wachtten op haar komst. Alles was daar opzij gezet voor Sint-Nicolaas - iederen dag
klonken stormen van gejuich op in het lokaal, vonden nieuwe grappig geslaagde
surprises in kleine voorzichtig behoedende armen gedragen, hun weg naar de
verschillende huizen.
En op den Sint-Nicolaasdag zelf lag Tea's kamer opgetast met pakjes en
verrassingen - als zoovele bewijzen van genegenheid uit dankbare aanhankelijke
kinderharten. Van de notabelen was er geen, die niet een ouders-geschenk had
toegevoegd aan dat der kinderen, als een bewijs van hulde ook van hèn. Zij zat er in
een gelukkigen roes mee omringd, toen de dominee uit Buurten bij haar werd
aangediend.
Zij bleef zitten waar zij zat toen hij binnenkwam, alsof zij niet den tijd had gehad
op te staan - en uit al haar schatten, en een berg papieren en stroo, stak zij hem lachend
een hartelijke hand toe.
‘Komt u alles mee bekijken en bewonderen,’ zei ze blij.
Hij kwam bij haar zitten, nam ieder voorwerp in zijn handen, zich alles van de
kleine Sinterklazen vertellen. Dit was van Jaantje, die vroeger nooit tot een handwerkje
te krijgen was - dat teekeningetje, netjes in lijst - zag hij wel de brug en hier 't clubhuis,
onbeholpen maar toch leuk en met hoèveel geduld en zorg gedaan - was van Gijs,
de schrik van de school, en die voor haar door een vuur liep daar was die gebeurtenis
mee verbonden - dàt sloeg op die grap Keurige, smaakvolle dingen waren er, en
onhandig geknutselde prulletjes. Maar alles droeg den stempel van zorgvuldigheid
en liefde.
De dominee van Buurten zàg het alles, en in zijn fijne dwepende jongensziel,
welke evenals zijn voorzichtige handen het goede hartstochtelijk en eerbiedig
aanvatten, groeide onverdelgbaar een vereering voor deze vrouw, ouder dan hij, en
geheel verschillend van al de lieve jonge meisjes die hij ontmoette en waar zijn
moeder hem mee wou laten trouwen. Zijn eigen idealen vonden gestalte en voedsel
in haar werk, zijn wat teere aanhankelijkheid vond houvast aan een sterker, grover
natuur dan de zijne.
En dit alles werd tot een hoogtepunt gevoerd door al die bewijzen van liefde en
waardeering van een heel dorp, waar zij in korten tijd zich zulk een plaats had
veroverd. Terwijl hij daar tegenover haar zat, wist hij voor zichzelf heel zeker en
vast, dat het deze vrouw was en geen andere, die hij als meesteres wilde zien in zijn
kleine rose pastorie.
Maar hij durfde het nog niet aan. Hij voelde intuïtief pijnlijk dat haar grootste
belangstelling niet uitging naar hem, en dat hield den man in hem terug.
Bij het weggaan vroeg hij, of hij eens op haar clubje mocht komen kijken - hij
wilde zoo graag iets dergelijks bij hem op het dorp, maar de geschikte persoon
ontbrak.
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‘Uzelf....’ opperde zij.
‘Het moet een vrouw zijn,’ durfde hij, terwijl het rood tot in z'n hals liep.
Zij keek langs hem. Het was altijd haar ijdelheid die wilde aantrekken - maar het
was haar ingeschapen preutsche koelheid die onmiddellijk daarop terugtrok.
‘Ja, dat is mogelijk,’ zei ze effen. ‘Maar komt u gerust.’
‘Geen rimpeltje bewoog het oppervlak van haar ziel,’ dacht hij ontmoedigd, toen
hij den langen dijk naar huis liep; maar hij wist even zeker dat hij niet aflaten zou.
Toch, toen December langzaam voortschoof, de Kerstdagen en het oudejaar tegemoet,
begon het ook Tea zwaar te vallen. Sinterklaas, de vroolijke heilige, die haar zooveel
liefs en goeds had gebracht, scheen reeds zeer ver achter haar, en de Kerstvacantie,
waarvan zij zich juist met het clubhuis zooveel had voorgesteld bracht teleurstelling.
Want de kinderen, al kwamen zij, brachten in deze dagen van gezinsfeesten en
gezins-eenheid, het eigen thuis oppermachtig mee in haar domein. Daar was
onafgebroken onder het werk door gebabbel over logés of uit logeeren gaan - tallooze
plannen voor de Kerstdagen zelfs bij de armen, die eenige feestelijkheid toch
verwachtten van grootouders of tantes en ooms - daar waren er telkens die wegbleven
omdat zij met moeder naar de stad mochten voor een nieuwe jurk met de Kerstdagen,
een nieuw pak - of inkoopen voor een feestelijk maal. Zij zag op al die kleine
gezichten een vreugde, een verwachting, die met haar niets te maken had. En als bij
een film, zoo trokken op de overgevoelige plaat van haar verbeelding al die gezinnen
aan haar geestesoog voorbij, elk een afgerond geheel, waaruit zij voor eenige uren
telkens een kind stal - een kind dat graag kwam, dat schijnbaar het eigen thuis offerde
voor het samenzijn bij haàr, maar dat op zulke dagen bewees onontkoombaar en
onlosbaar te zijn verbonden in den machtigen vasten kring van ouder- en familieleven.
Zij dacht nu, dat zij niet verstandig gedaan had hier te blijven in de vacantie. Sinds
het verlies van haar ouderlijk huis, waar op al zulke feesten een ouderwetsche,
gemoedelijke, weldadig huiselijke intimiteit de heele sfeer doortrokken had, tot aan
het zitten om de ronde tafel onder de lamp bij den klokslag van twaalf op oudejaar,
sinds dien had een schuwe wrok die den eenzaamheidsangst met geweld naar onder
joeg, haar bij al die dagen gekweld, ieder jaar weer. Telkens had zij het anders
geprobeerd; soms was zij naar haar zuster gegaan - dan eens bij een vriendin - of
naar buiten in een boerenpensionnetje; maar altijd was het de trage zware strijd
geweest den Nieuwejaarsdag te winnen, eindelijk den drempel over te stappen, een
nieuwe frisch begonnen wereld binnen.
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Nu hier, met de kinderen om haar heen, had zij gemeend zegevierend voor 't eerst
zelfs die dagen het hoofd te kunnen bieden. En de teleurstelling om de eigen
eenzaamheid irriteerde haar zóó, dat een harde heerschzucht voor 't eerst zich heen
werkte door een oppervlak van liefde en opoffering. Voor 't eerst onthield zij wanneer
een kind niet op de club geweest was; voor 't eerst schond zij de vrijheid, die de
bouwsteen was van haar beginsel. En het kind dat weer kwam, kreeg een scherpe
terechtwijzing, waarvoor als reactie een schuw verwonderde blik den haren ontmoette,
die haar nervositeit nog aanhitste.
Op een middag trof zij in den eenigen grooten winkel op het dorp, waar alles werd
verkocht, van sieraden af tot pannen toe, de vrouw van den burgemeester met de
notarisvrouw, die inkoopen deden voor den Kerstboom. Een oogenblik later kwam
de vrouw van den hoofdonderwijzer achter uit den winkel en voegde zich bij hen.
‘Ik moet er nog wat bij hebben voor Liesje,’ zei de notaris vrouw, na Tea begroet
te hebben. ‘Zij krijgt een wollen das, een armbandje, nu moet ik nog iets
verzinnen...........’
‘Geef haar dat boekje over paddestoelen, daar stelt ze zooveel belang in. Zij is dol
op plantkunde.’
‘Och, dacht je,’ zei de moeder onwillig. ‘Ik vind dat zoo'n weinig engageant cadeau
- Paddestoelen.’
‘Maar ik weet dat ze 't juist graag wilde hebben, en die andere dingen haar niets
schelen kunnen.’
Haar toon, in de eigen geprikkeldheid, was irriteerend bazig. Het gezicht der
notaris-vrouw werd strak, de drift begon in haar te koken, ook was haar vriendschap
voor Tea sindslang bekoeld, sinds deze getoond had zoo weinig behoefte aan haar
te hebben..
‘Ik geef haar liever iets voor haar kamertje.’
‘Och ja,’ viel de vrouw van den burgemeester in, ‘voor een meisje vindt je altijd
wat, maar voor jongens..........
‘Misschien weet Tea daar óók raad op,’ zei de ander stekelig.
Tea werd kwetsender.
‘Dat weet ik zeker, ja. Jan heeft al tijden lang gevraagd om behoorlijk gereedschap
voor zijn houtsnijwerk bij mij op de club - en Kees zijn verfdoos is miserabel.’
‘Maar ik wil de jongens nu liever iets geven waar ze thuis wat aan hebben. Voor
't clubhuis vind i k minder noodig.’
Toen viel opeens de vrouw van het schoolhoofd in - popelend had zij de
gelegenheid gewacht:
‘Me dunkt dat juffrouw Lamers de keuze van Kerstgeschenken liever aan ons,
moeders, moet overlaten. Wij kunnen het beste beslissen wat onze kinderen noodig
hebben.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

344
Zij stonden voor haar, gedrieën - groot, breed, in hun wintermantels, hun moffen, en
bont, en de wuivende pluimen van hun ouderwetsche groote zwarte hoeden. Als een
macht die zich plotseling verbonden teweer stelde tegen het gevaar.
Tea werd heel lang en rechtop.
‘Maàr natuurlijk -’ zei ze koel. Zij groette hoog, nam haar pakje en ging.
‘Dat juffertje heeft een praats, die haar niet past,’ smaalde de onderwijzersvrouw
achter de dichte winkeldeur. Haar oogen verloren niets van. de welgemaakte gestalte,
die rustig veerkrachtig wegstapte. De beide anderen zwegen. Hun drift bekoelde, en
het speet hun nu zich te hebben laten gaan tegenover Tea, in bijzijn van de
onderwijzersvrouw. Even was er het verband geweest, nu al erkenden zij het niet
meer, en zij vertrokken, stijfjes vriendelijk groetend. De winkelierster bleef peinzend
alleen achter de toonbank.
‘Zoo heel groot scheen de schooljuffrouw toch niet te zijn met de dames. Maar
die hadden gelijk - zij was eigenlijk mal geweest om altijd maar alles in te schikken
voor dat clubhuis, als ze Bet je hier noodig had.’
De onderwijzers vrouw, verbitterd om de beleediging, arriveerde thuis moe en uit
haar humeur.
En haar onmiddellijke aanval gold haar dochtertje, die klaar stond om naar 't
clubhuis te gaan.
‘Je kunt niet naar de juffrouw hoor, je moet mij helpen.’
‘Jakkes!’ trappelde 't kind, obstinaat teleurgesteld. ‘En ik zou met de juffrouw
net........’
‘Pats!’ deed de moederhand, en al de gekrenkte moederliefde vond uiting in dien
klap.
‘Ik zal je leeren een vreemde voor te trekken boven je eigen moeder!’
Het kind begon te gillen, overmatig, noodeloos. En bij den toegesnelden vader
deed zij snikkend haar beklag.
Hij was kortzichtig. Hij wilde vóór alles zijn gezag als potentaat onaangetast
houden. Juffrouw Lamers behoorde tot zijn garde - hij, de generaal, liet niet toe dat
zij werd beleedigd.
‘Juffrouw Lamers is er nu eenmaal op gesteld dat zij geregeld komen,’ begon hij
- ‘dus..........’
‘Is het schooltijd?’ viel ze vinnig aan.
‘Daar heb ik 't niet over.’
‘Maar ik wel. Hóórt het tot je school, dat clubhuis?’
‘Juffrouw Lamers hoort tot de school.’
In een flits sloeg plotseling de jaloezie van vrouw over die van de moeder heen.
Haar man kwam op voor dat mensch tégen haar. Zij zag weer voor zich de krachtige
jonge gestalte en tegelijk haar eigen vervallen uiterlijk in den spiegel.
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‘Dàt!’
Haar zenuwmoeheid van jaren, in een te zwaar huishouden met weinig geld, met
een man, die uit de hoogte over haar wenschen en nooden heenliep, sloeg haar over
't hoofd. Ze tastte zich vast aan de tafel, en wild begon ze te razen.
‘Omdat zij gesloofd had al die jaren en zich opgeofferd voor hem en de kinderen,
daarom was zij nu goed om getrapt te worden en beleedigd door hèm, terwille van
de eerste de beste meid die hier in 't dorp aangewaaid kwam. Een doortrapte meid
was het, die de mannen begoochelde, de kinderen tegen de ouders opzette. Die met
haar air van prinses maakte dat zij, die vijftien jaar hier fatsoenlijk gewerkt en geleefd
had, met den nek werd aangezien door die opgeblazen wijven van den burgemeester
en den notaris........’
's Avonds lag zij in bed. Haar man, die op de kamer kwam, had zij toegebeten met
een stem waar geen geluid meer in was, dat hij zich nu ook maar verder zonder haar
moest redden. ‘Die juffrouw zou hem wel helpen, die wist immers alles beter voor
hem en de kinderen. Zij had geen lust zich met een ziek lichaam nog verder voort te
sleepen. Zij ging naar haar moeder, morgen.’
De onderwijzer, teneinde raad - nog nooit had zijn vrouw in bed gelegen anders
dan met een bevalling - vloog rond in een totaal verweesd huishouden, waarde
kinderen om alles schreeuwden, en geen avond-eten werd opgezet.
‘Maar dat hield hij niet uit!’
Hij rende wanhopig naar den dokter, die net met een vloek zijn zware laarzen van
z'n gezwollen voeten getrokken had, en stond met zijn rozen en vergeetmijnieten in
zijn hand.
‘Och, komt u toch - ik weet geen raad. Zij is door 't dolle heen - ze wil nergens
naar kijken - de kinderen loopen rond, en ze zegt maar dat ze ziek is, en is naar bed
gegaan.’
‘Ga dan allemaal óók naar bed en draai 't licht uit,’ gromde de dokter. Maar de
ander liet niet los; bleek en radeloos stond hij onder het felle licht, met bevende
magere handen te gesticuleeren.
‘En ze wil weg - naar haar moeder!’
Zwijgend keerde de dokter om, gleed omzichtig met een nieuwen vloek in een
paar oude schandalige wijd uitgeloopen laarzen, slofte zich verbijtend naar het
onderwijzershuis.
Mientje, nog rood behuild, dwaalde door de gang met het jongste broertje.
‘Nou, nou!’ zei de dokter goedig over haar vlechtjes strijkend - ‘waar is moeder?’
‘Op de slaapkamer.’
De vader kwam aandraven; hij was al zijn waardigheid kwijt; een lucht
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van aangebrande melk trok door het huis, er lag een kapot bord in de gang, waar de
poes aan likte; in de kamer gilde een kind. Als z'n vrouw haar bedreiging volvoerde,
als hij hulp moest nemen.... hij dacht aan 't geld, dat er niet wàs.... dat wist ze toch
even goed als hij, waarom liet ze hem dan zoo in den steek!’ En z'n laffe hart gooide
Tea en 't heele clubhuis met al z'n bewondering en sympathie overboord, en klampte
zich wanhopig aan 't eenig anker van zijn veilige verzekerde rust.
De dokter zat al boven naast het bed.
Het eerste wat hij zag toen hij de kamer opkwam, was den zuigeling in de wieg.
Dien had zij in haar woede meegenomen.
‘Hier, mijn kind!’ had ze gesnauwd, en was de trap opgestoven met 't kind in haar
arm, en een staart van dekentjes en lakentjes achter haar aan wapperend.
De dokter wachtte en luisterde. Daar achter de bedgordijnen raasde het voort in
snikken en schelden, in jammer en drift. Hij zat maar stil; 't scheen weinig verheffend
als avond-passeering; maar achter die woorden school, wat al helderder in 't licht
kwam; en de jager in hem werd zachtjes aan blij. Een geworstel boven haar krachten
van een vrouw, die kind op kind kreeg onder al toenemende geldzorgen - stil en
moedig gedragen of 't zoo en niet anders hoorde, tot er de jaloezie kwam in een hart
dat geen verweer meer had - een huwelijksleven dat was geweest één schreeuw aan
een doovemansoor.
Hij boog zich naar voren, legde zijn goede hand op een geduldig verstelden deken.
‘Vrouwtje, vrouwtje - ben je nu niet een beetje onwijs om je zoo kapot te maken
voor niets?’
‘Voor niets?’ Het snerpte als een fluit in zijn linkeroor.
‘Ja waarachtig; natuurlijk voor niets. “Is er ooit een vrouw en moeder meer
gewaardeerd dan jij?”
Hij wachtte benieuwd het effect van deze enormiteit.
Het bleef stil.
‘Ze schept adem voor een geweldigen aanval,’ dacht hij.
Toen kwam er eindelijk moe en mat: ‘Dokter - u is een man.’
‘Ja ja,’ zei hij versteld. Dit was de soort repliek waar hij voor voelde.
Zoo kalm, en zóó veel inhoudend, dat haar eigen drift erbij verstomde..
En ineens werd het warm in hem.
‘Ja, juist omdat ik een man ben, wéét ik het wat je man aan je waardeert. Wij
mannen zijn ezels, we zijn botterikken als 't op begrijpen van een vrouw aankomt.
Hij zal je zijn dankbaarheid nooit getoond hebben op de manier als jij dat wenschte,
maar daarom heeft hij je toch zoo noodig.’
Het bleef stil. Een beenige arme hand zocht de zijne.
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‘Maar als hij je verguist voor een jong schepsel, dat nog knap is.... als hij die in je
plaats wil stellen’
‘Dat doet hij niet,’ zei de dokter, met een glimlach van verachting, die aan deze
zijde van de bedgordijnen bleef.
‘Hij loopt als een geest door de gang, van angst en ellende, en denkt aan de heele
juffrouw Lamers niet - alleen aan jou. Wat is hij zonder zijn vrouw......’
Het werd weer stil. Dan eindelijk keek een ontdaan vrouwengezicht om den hoek
van 't gordijn hem aan: ‘Zal ik opstaan?’
‘Ach God!’ zei de dokter smartelijk eerbiedig uit den grond van zijn hart. ‘Neen
waarachtig niet! Láát hem angst hebben - tot.... morgenochtend, maar ga dan de
boterhammen voor je kinderen maken. En laat Mientje niet weer zoo huilen - dat
deugt 't kind niet.’
Voor de tweede maal schopte de dokter zijn schoenen uit.
‘Wat was er eigenlijk? Is ze ziek, of is 't waar dat ze zoo 'n ruzie heb ben gehad
om die juffrouw Lamers -’ vroeg zijn vrouw. ‘De werkster vertelde het.’
‘Ze is morgen weer beter.’
‘Dat wil zeggen, morgen vinden jullie dat ze wel weer verder zich kan gaan
afbeulen voor haar man en haar kinderen. Ik zou je bedanken.’
‘Alleen die gekregen heeft kan geven,’ zei hij stil, gebukt zijn voeten wrijvend.
‘Wat is dat voor een sfinxen-uitspraak?’
Dan, in de war gebracht door een zeldzame uitdrukking van zachtheid in zijn
gezicht, dat rood van 't bukken haar aanzag, haalde ze eenige malen heftig haar
schouders op, en zweeg tenslotte.
‘Dat is het allerbeste,’ dacht hij, tevreden in het moment
(Slot volgt).
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Avond,
door H. Planting.
Onder roerlooze palmen
aan 't duist'rende strand,
zingt de zee haar kalme,
monotone psalmen
het luist'rende land.
Aan bleekgouden kimmen
doemt zeilprauwen-vloot,
als strak-zwarte schimmen,
die dreigende klimmen
uit schemerings schoot.
Hoog rijzen de dampen
voor 't hemelgelaat
waar starren door kampen
als kwijnende lampen
in mistgrijze straat.
In aêmlooze wijding
ligt heel de natuur:
als een wijde bevrijding,
gaat strijders vergrij ding
in 't mystische uur.
De ziel, droef verloren
in wereldschen val,
voelt in naamloos bekoren
zich in eenheid herboren
met de ziel van 't heelal.
Bij 't nijgen van 't leven
in 't avondlijk rood,
wordt de sluier geheven,
door Maja geweven
voor 't gelaat van den dood.
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Pa
door Lida Vergouw.
JE hoorde pa's pantoffels slifferen over het zeil in z'n studeerkamer: heen en terug
schuifelde-n-ie, heen en terug.... Altijd diezelfde korte, gescandeerde pasjes.
Nu wist je, dat hij iets uitbroedde. Grootendeels gefingeerde muizenesten had hij
meestal in z'n hoofd.
Z'n goeie, ouwe hoofd van bij de zestig jaar....
Wie hem zag, wie kennis met hem maakte, voelde spontaan sympathie voor hem.
Om zijn kinderlijk-argeloozen blik, zijn lieven Christuskop. Kinderen waren dol
op hem. Dienders, tramconducteurs, melkboeren bejegenden hem met het grootste
respect.
Zelfs wanneer hij lichtelijk-domme dingen zei, wat nog wel eens gebeurde door
zijn gebrek aan practischen zin. Bij zulke gelegenheden, als hij in vollen ernst een
enormiteit debiteerde, moeten ze wel eens een lach onderdrukt hebben.
Maar ze toonden het nooit. Daarvoor zagen ze te veel tegen den ouwen heer op.
En wij, z'n kinderen, die om de waarheid te zeggen, nooit de heilige vreeze voor hem
hadden gevoeld om z'n groote goedheid, vermengd met een tikje lakschheid, we
beschouwden hem meer als een lieven, ouwen kameraad dan als een strengen vader.
Toch was er ook bij ons respect.
Datzelfde respect wellicht, dat de dienders eerbiedig deed salueeren, en dat onzen
onderwijzer met sierlijke krulletters deed schrijven:
Hooggeachte Heer....,
wanneer wij voor de een of andere euveldaad straf verdiend hadden.
Het is blijkbaar nooit tot den schoolmeester doorgedrongen, dat Pa niet straffen
kòn....
Wèl ernstig, doordringend je aankijken.
Wèl een goed-gedocumenteerd preekje afsteken in het heiligdom van zijn
studeerkamer.
En hoezeer we ook overtuigd waren, dat het geval wel met een sisser zou afloopen,
daar hadden we het toch nooit erg op, op die preekjes.
We waren immers niet ondeugend op school om pa verdriet te doen!
Goeie pa!....
Op de dagen dat hij met z'n muizenesten in de weer was, waren we echter maar
al te veel geneigd om z'n goedheid te vergeten. Wrevelig liep hij dan door het huis.
Prikkelbaar verbood hij alles wat naar uitingen van levenslust zweemde. We slopen
de kamer uit en hielden ons wijselijk buiten schot....
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Nu was hij al de zestig genaderd. De kinderen, volwassen menschen geworden,
grootendeels verspreid. Alleen Kees en ik waren het ouderlijk huis trouw gebleven,
en we realiseerden telkens weer opnieuw, dat de ouwe heer z'n gefingeerde
muizenesten nog niet had afgezworen.............
Heen en terug gingen z'n slifferpasjes over het zeil in de studeerkamer.
Kees en ik keken elkaar eens aan, lachend, in gemakkelijk begrijpen.
‘Ik zal hem aanstonds een kopje koffie brengen,’ zei ik, ‘dat zal hem misschien
opkikkeren.’
Dat was nu juist altijd het moeilijke punt. Tijdens zoo'n bui van ongemotiveerde
zwaarmoedigheid had je nooit vat op hem. We verbeeldden ons wel altijd, dat een
kopje koffie heul bracht, maar heldere realiteit was ons dat nooit geworden. We
botsten op hetzelfde triest-onverschillige antwoord:
‘Laat me maar. Ik heb te veel aan m'n hoofd’.... Waarop een zucht volgde en verder
onheilspellende stilte.
We waren nu toch werkelijk geen kinderen meer en wisten met volle zekerheid,
dat de oude heer niets aan z'n hoofd kón hebben; dat hij nooit in zijn leven iets van
beteekenis aan z'n hoofd had gehad....
Ik stond dus van mijn werk op, maakte het kopje koffie klaar en toog ermee naar
boven.
‘....Ja, kom er maar in!’ klonk het van achter de deur, toen ik even zachtjes klopte.
Met de beide handen in de diep uitgerekte zakken van zijn luster huisjasje, stond
hij den tuin in te kijken.
Een dikke, glanzend-violette pruim plofte van een hoogen tak op den balconrand.
Pa zuchtte.
‘Een kopje troost, ouwe heer,’ zei ik, zoo opgewekt mogelijk.
‘Ah, dank je. Zet maar neer,’ antwoordde hij, ‘ik heb de zaak nog niet voor
elkaar....’
Een arrogante spreeuw vloog, met ongeëvenaard aplomb, in den pruimeboom,
deed zich aan de sappigste vruchten te goed.
Pa merkte er niets van.
Op een ander moment zou hij dadelijk met lawaai de balcondeuren opengegooid
en den indringer verjaagd hebben.
‘....'t Is een wonderlijke man, die ouwe heer van ons’, zei ik beneden tegen Kees,
die zich overigens niet zeer druk maakte om het verschijnsel.
‘Het al-vermogende kopje koffie mist, als gewoonlijk, natuurlijk z'n uitwerking,’
merkte hij ironisch op, ‘waarom probeer je het niet eens met wat anders?’
‘Gebakken leverworst, bijvoorbeeld,’ gooide ik er lachend uit, ‘daar houdt hij
zooveel van.’
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‘Bijvoorbeeld.... Maar ik ga een straatje om, zeg. Ik kan dat geschuifel boven mijn
hoofd niet langer verdragen. Ga je mee?’
Hij stond al in de gang.
In een spontane opwelling om er eens uit te zijn, om een gezonde wandeling te
hebben, greep ik naar mijn hoed:
‘Ik ga mee.’
‘Pa! We gaan er uit,’ waarschuwde ik achter de studeerkamerdeur. Even later
waren we op straat.
We hadden zeker al een goed kwartier geloopen, toen we bemerkten geen geld bij
ons te hebben.
Het werd een gedwongen terugtocht, maar we hadden het ervoor over, want de
natuur was in zomertooi, de lucht een delicatesse voor de longen..
‘Zou pa de zaak voor elkaar hebben?’ zei Kees, toen hij den sleutel in het slot stak.
Maar, in de gang gekomen, bleven we beiden sprakeloos staan.
Een lekkere, pikante baklucht drong ons in den neus.
Het was geen etenstijd, voorloopig....
‘Wat zullen we nou hebben?’ deden we gelijktijdig.
‘Sst! Niet doorloopen.... Wacht even,’ waarschuwde ik.
Een knus-genoeglijk gesis kwam uit de keuken. Op mijn teenen sloop ik naar de
glazen deur, waar je gemakkelijk tusschen de figuurtjes dóór kon zien....
Bij het gasstel stond pa, een vork in de hand! Met liefde bukte hij zich over een
pannetje, waarin, sputterend, een smeuïg stuk leverworst lag.
Alle zorg was weg van zijn lieve, oude gezicht, toen hij voorzichtig de vork in z'n
versnapering stak....
Hij snoof met welbehagen en keerde het worst je behoedzaam nog eens om......
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Bij een doode moeder,
door Jo Landheer.
‘Zoo was 't ook gisteren: dit stil vertrek,
Dezelfde licht vlek ginds op 't oude kleed....
Wat natte sneeuw die langs de ruiten gleed,
En in den tuin kreunde 't verweerde hek.
Soms 't vreemd gerucht van stappe', on weezlijk-zacht,
Soms in de verte 't blaffen van een hond....
Toen stierf zij, met een glimlach om haar mond,
En ik lag slapend, ergens in den nacht.
Zag zij mij toen? Ik zie haar nu, maar niet
't Gelaat dat voor mij in de kussens zweeft:
Zij zit aan 't raam - in de ijle zon-lucht beeft
De geur van vlier - als in een vaag verdriet
Heft zij haar oogen, peinzend, grijs en groot....
Het naaiwerk ritselt in de loome stilt' Nu gaat de deur, daar kom ik binnen, wild,
En warm van 't spelen met mijn kleine boot.
Zij praat wat, kust me en reikt me 't avondbrood.
Bij de iepen sloft de tuinman, moe en krom,
O en de muggen dansen in de zon........
Ik zie mijn kinder-handen, leunend aan haar schoot."
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Verstootene,
door Juul Roggeveen.
Kil, in de lichte rinkelzaal
gingen hun stemmen langs mij heen.
Nacht. Aan mijn raampje regen-taal.
'k Buig in de duisternis en ween.
Waarom die donkre vijandschap?
'k Wil hen zoo gaarne gansch verstaan,
lijden om leed, belache' een grap....
Heb ik onwetend pijn gedaan?
Kan ik dan nimmer bij hen zijn,
zonder te voele' hun ziele-schaar
één tegenover mijne - klein
onder den druk van smarten zwaar -?
Blijft mij maar steeds verlatenheid?....
Teed're gemeenschap! Eenig goed....
Ach, hoe mijn ziel, verlangend, lijdt,
eenzaam, met al heur liefde-gloed!
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Nocturne,
door W.L.M.E. van Leeuwen.
Ik zag je donker silhouet
In 't gele open van de deur,
En aan het nachtlijk violet
Gaf jij wat licht en kleur.
Wat zocht je in het diepe duister
Der ondoorgrondelijke lucht,
Zòcht je der sterren schoone luister
Of keèk je naar de wolken vlucht?
Of dacht je aan die schoone droomen
Die in den klaren herfstnacht
Uit verre verten tot ons komen Of heb je soms aan mij gedacht?
Je dacht mij ver, - ik was nabij,
En heb nog lang naar je staan kijken,
Jij droomstertje, jij Lief van mij Dit leed ga nimmermeer voorbij
Opdat dees' schoonheid niet kan wijken!
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Kroniek
Boekbespreking.
Theo Thijssen, Kees de Jongen, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1923
In zeker opzicht heeft Theo Thijssen het met dit boek van hem niet getroffen. Er
heeft zichn.L, na de weldadige inleidende droppels: Jac. van Looy's J a a p j e , Carry
van Bruggen's H u i s j e a a n d e S l o o t , een ware bui van
boeken-uit-het-kinderleven over Nederland uitgestort - en ook de bui was weldadig,
zeker, zij heeft gewerkt als een bad, als een badkuur zelfs misschien; kinderleven is
zoo verfrisschend; maar toch.... men kan er ‘genoeg’, d.i. men kan er te veel van
krijgen, en als men te veel van iets krijgt wordt men er kribbig tegen, en kribbigheid
is niet de ware stemming om iets naar waarde te schatten. Ik voor mij ben overtuigd
dat, als deze kinderregen, die men ook een kinderzegen noemen kan, voorbij zal zijn,
Kees de Jongen uit deze periode een der werkelijke en waardevolle overblijfselen
blijken zal. Het is een aardig boek, een beetje te lang misschien - en in verband met
deze lengte een beetje al te praterig, niet juist gedistingeerd van taal - maar frisch
toch, en goed, en echt, overal; een boek vol van den weldadigen en fijnen humor,die
niets is dan teedere menschenliefde, hollandsch-teedere menschenliefde, dat is de
liefde die zich een weinig om zichzelve schaamt, de liefde die grapjes maakt en zich
voordoet als flinke en eenigszins ruwe onverschilligheid. Kwam het doordat Kees
de Jongen - die den schrijver wel zeer na zal staan - zelf van deze diep teedere liefde
zoo overvol was?
Eén voorbeeldje, uit de vele. Een heel fijn gevalletje, bijna niet in 't kort te vertellen;
't wordt er noodzakelijk grover door. Kees heeft op school een vriendinnetje: Rosa
Overbeek. Zij zit vóór hem, in de klas, en ééns heeft hij een lief cadeautje van haar
gekregen: een nieuwe pen. Niet gebruiken wil hij die pen. Als het nu een poosje later
Sint Nikolaas is - voor hem een heel kale Sint Nikolaas; vader is dan al dood en
moeder arm - en hij 's morgens op school komt, verbeeldt hij zich plotseling, dat er
weer wat in zijn kastje liggen zal, van Rosa. Maar mis! En beroerd: Zij heeft hem
zien zoeken. Zou ze 't land hebben nu en denken: 'k had Kees toch wat moeten geven?
‘Hij hield zich, of-ie wat aan z'n schoen had te morrelen, en kon daardoor heel gewoon
voorover gaan zitten, dat z'n hoofd dichter bij 't hare kwam; toen, eer hij 't zelf wist,
had hij gefluisterd: ‘De pen hèb ik nog, hoor!’ (bldz. 326).
Als gij dit boek ter hand neemt, lezer, moet ge u niet te gauw af laten schrikken;
het begin is niet zoo goed, zoo fijn en teer, als het latere.
H.R.

D.Th. Jaarsma, Hoe het bloesemde, eene vertelling van liefde. Rotterdam,
Nijgh en van Ditmar, 1924.
Vijf vertellingen van liefde, zou men ook kunnen zeggen: een bundel,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

356
méér dan een roman. Maar toch, het is telkens dezelfde hoofdpersoon, en één die
zich gelden laat, met smaak en verve van zich zelven vertellen kan, en zich niet
uitpoetst - is dat niet een ferme verbindingsdraad?
Ik vind het verbazend kranig van Jaarsma, dat hij, tusschen zijn - men zou zoo
zeggen: onverdeelde aandacht eischende - T h i s s romans, dit frissche boek nog heeft
kunnen schrijven. En niets van haast of vluchtigheid! Rustig en beheerscht gaat de
verhaaltoon voort van de eerste tot de laatste bladzijde. Beheerschtheid is wel een
van de voornaamste karaktertrekken van dezen zeer interessanten schrijver - zich
wat laat ontwikkelend, is het of hij zijn krachten heeft opgespaard en nu losbarst in
verhalen, ‘losbarst’ dan op zijn bezadigde, beheerschte wijze. Dat woord bezadigd
is daar, bijna onwillekeurig, mijn pen ontvloeid. Is Jaarsma het soms niet wat ál te
veel, is zijn toon niet eens wat ál te strak, te wijs, te plechtig? Toch niét als hij warm
loopt en van echte liefdesavonturen vertelt. Dan sprankelt er schalkschheid door zijn
proza, dan merkt men, op het strakke schrijversgelaat, het niet geheel teruggehouden
lachje. Een lachje van spot en ironie soms, maar méér van humor, meer van
vriendelijkheid en innigheid, goedheid. Herinnert gij u, lezer, het fragmentje
genaamd‘Lectuur’ in Elseviers van Januari? In den vader die daar met zijn kinderen
op den grond speelt is de gansche Jaarsma. Men denkt zich hem onwillekeurig in
een pandjesjas - staat het ergens? ik weet het niet meer - maar toch, hij speelt zoo
plezierig als men maar spelen kan; locomotief is hij zelfs, op verlangen, en geeft
‘stoom van onderen’.
Ook in ‘Hoe het bloesemde’ is Jaarsma jong. Hij vertelt van jeugdliefdes, die even
zoovele charmante vergissingen zijn. Toch onvergetelijke avonturen. Het vijfde loopt
op ernst uit, en wordt dan heel triestig. En dan is er ook nog een zesde - van ‘Chrisje,
mijne huishoudster’ (zelfs in de ‘e’ van ‘mijne’ herken ik iets van Jaarsma), maar
die zesde is niet meer vol ontbloeid, is maar aangegeven, even geschetst.... Toch wel
goed gezien waarschijnlijk, met dit onomlijnde slotverhaal aan het
romannetje-ondanks-alles een ver en vaag verschiet te geven. In de werkelijkheid
zou dit laatste avontuur misschien wel de meest soliede lijnen gehad.... en het langst
geduurd hebben!
H.R.

Cyriel Buysse, Tantes, Gent, van Rijsselberghe en Rombaut; Bussum,
C.A.J. van Dishoeck, zonder jaartal.
Droeviger eindend dan Jaarsma's vertelling is dit van Buysse van aard objectiever
en humoristischer - maar van een anderen, een minder milden humor; van ingehouden
haat, sterk beheerschte verbetenheid, zou men in dit geval misschien ook kunnen
spreken. En - il y a de quoi.
Sterk in de eerste plaats is Buysse in zulke verhalen, koel-krachtig en onverzettelijk.
De milde menschenliefde - die toch de eigenlijke haard

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

357
dezer kunst is - ligt bij dezen stoeren sportman ('t is of de kunst hem ook een sport
is, zoo ‘spurt’ hij door soms!) nog meer en dieper verborgen dan onder Jaarsma's
stemmige jas. Een Vlaming en een Fries!
Tantes, oude tantes. Er zijn er drie. En daarbij maar één beminnelijke. De beide
anderen, in hun verdroogde, verharde, verbitterde wezen - monsters van onnatuur
en nijddassige eigengerechtigheid - bederven het leven eener geheele familie, der
ook al ouder wordende drie nichtjes vooral. Want van den vader en den broer kan
men voluit getuigen: het is de hebzuchtige nietelingen hun eigen stomme schuld.
Prachtig vast en raak, de teekening, door Buysse, van al zijn figuren in dit boekje.
Van den rijken, jongen, zoogenaamden boer Raymond vooral en van zijn vrienden,
‘de Verstratsjes’ - een soort uitwas van het genus mensch, dat niet anders kan dan
paardrijden, eten en drinken.
Met ‘realisme’ zullen sommige onzer jongeren de bloeiend-levende, pittige en
bloed-warme kunst van Buysse wel weer doodverven. En daarom: ouderwetsch,
afgedaan! Hoeveel malen inderdaad is deze, toch zoo volkomen natuurlijke
menschelijke uiting al ‘vervallen’ of dood verklaard! Nu, wat mij betreft, mag Cyriel
Buysse, de onuitputtelijke, er nog gerust een vijfentwintigtal schrijven, van deze
soort verhalen - die hem niemand verbetert.
H.R.

Paul Kenis, Fêtes Galantes, fantasie-stukken in rococostijl, Antwerpen,
L.J. Janssens en Zonen, 1924.
Een verzameling van de weemoedig-luchtige, de charmant-pathetische i8e-eeuwsche
verhalen, die de Elsevier-lezers ten deele kennen, en zonder twijfel waardeerden in hun ouderwetschheid alweer, in dit geval wel een zeer gewilde, een beetje
kunstmatige ouderwetschheid Toch schijnen zij den - nog heusch niet eens ouden!
- schrijver geheel in zijn natuur te liggen, toch is er niets dufs of verschaalds aan
deze vertellingen. Zij bekoren - zonder diep te treffen. Zij laten een geur van weemoed
na en zoete charme.
Te betreuren valt, dat dit overigens behoorlijk uitgegeven boekje zoo verbazend
slecht gecorrigeerd is. Juist bij den ‘rococostijl’ past zulke slordigheid in 't geheel
niet.
H.R.

Karel Winters, Wisselingen, een liefdesepisode. - Amsterdam, Uitg.
Maatschappij De Gulden Ster, z.j.
Het kan je soms zoo onverwacht gebeuren, dat je, onzeker geworden van je zelf, met
beide handen naar je kop grijpt, en je afvraagt of alles nou wezenlijk wel richtig is
daar boven. Het is mij overkomen bij de lectuur van het bovengenoemde boek van
den heer Winters. ‘Dit dwaas en onevenwichtig boek’, aldus leidt de auteur zijn werk
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uw schouders er over ophalen, gij moogt uw wijsvinger naar uw voorhoofd brengen’,
etcetera. En, zooals gezegd, dat laatste deed ik dan maar: ben ik nou gek of jij?
Want het heeft er soms iets van, dat wij van de jeugd geenerlei begrip meer hebben.
Bestaat het toekomstig letterkundig Nederland dan werkelijk in de koppen van een
paar nauwelijks de kinderschoenen ontwassen knapen? God behoede Nederland; en
verlosse ons eindelijk van de vervloekte letterkunderij. Dat wil dus zeggen: van de
letterkundigen. Vooral van het slag, waarvan er zich hier weer een uitspreekt: jongelui,
die van het in openbaarheid beoefende vak enkele handgrepen afkeken, en gelooven
het nu ook wel te kunnen, net zoo goed als de groote dichters. Maar die er, om het
eens zacht te zeggen, geen donder van terecht brengen, omdat zij niets wezenlijks
hebben te beweren.
De heer Winters, die zichzelf ontzaglijk au sérieux schijnt te nemen, heeft ten
onzen gerieve wel de bijzonder genadige luim van nu eens cynisch, dan weer ironisch;
nu eens ordinair-grapjassend dan weer plechtiglijk wijsgeerig te sollen met eene
zekere Kitty; een wezen, vooraf omhangen met een sjofel manteltje van soi-disant
geheimzinnigheid: ‘ge moogt niet nieuwsgierig zijn en vragen wie toch Kitty was’.
Kitty mediteert. Kitty's belijdenis. Kitty's testament.... och, het is eigenlijk heelemaal
de moeite niet waard, er wat van over te vertellen. Het is an sich te onbelangrijk, te
grof speculatief, te onverbloemd superieur, te zeer Heine, en ook weer Hegel, en....
ik schei d'r maar mee uit.
Het ware dan misschien ook heelemaal de moeite niet, er hier zoo uitvoerig over
te handelen, indien niet de heer Winters als de vertegenwoordiger van een soort
schrijvers verscheen, hetwelk, niet zonder gevaar voor de zuiverheid van onze
letterkunde, zich roert zoo nu en dan, althans een uitgever voor zijne bedenkselen
vindt.
Het boek Wisselingen, dat eene zeer onbelangrijke liefdes-episode zeer
onvoldoende behandelt, heeft een zeer plechtig slot - na allerlei rare
geestes-bokkesprongen! - en het is aan juist dit slot dat wij het geestelijk wezen van
auteurs als den heer Winters herkennen.
‘De groote liefde’, aldus heet het daar, ‘komt maar eenmaal in ons leven; en maakt
een litteeken in ons hart. Aan dat litteeken voelen wij, dat zij er geweest is. Haar
z i j n ontgaat ons, of wij ontgaan haar. De groote liefde is geen loterij met één kans’....
etc. Elders vonden we reeds:
‘Een liefdes-episode! Net wat voor mij, hebt u gedacht. U hebt ook last van de
liefde; ligt er ook een beetje mee overhoop; wordt er ook een beetje melancholiek
onder en nu hoopt u, nu verwacht u, nu eischt u, dat u in dit boek gulden regelen
treffen zult, waardoor u zich in het gelijk ziet gesteld.... Uw egoïsme is aan het woord.’
En nog elders:
‘Ik ken een vroolijk mensch. Hij was vroolijk. Nu is hij het niet meer.
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De dokter heeft hem gezegd, dat hij een hartkwaal heeft. Hij durft niet meer te leven
uit vrees dood te zullen gaan.’
‘Wees niet als deze dwaas.’
‘Het leven ligt vlak naast den dood. En vlak naast het leed ligt de groote liefde.’
En al is dit nu mogelijk op zichzelf, hoewel niet bijzonder, toch ook niet zoo
kwaad, het krijgt toch pas zijne beteekenis in verband met de ons in den titel beloofde
‘liefdesepisode’.... die ons, gelijk de lezer ziet, wordt onthouden voor (laat ons zeggen)
Heine en Hegel. Immers, wanneer wij, na de lectuur, den ietwat druk reden eerenden
heer Karel Winters nog eens in zijne spiritueele facie kijken, dan komt ons toch de
vraag: waar heb ik dien snuiter toch vroeger meer gezien?
En dan herinneren wij ons mogelijk juist van pas, dat wij reeds vóór ongeveer
twintig jaren bij Alexander Herzen, in zijne schoone E r i n n e r u n g e n , lazen omtrent
het geestelijk phenomeen, dat, in ons klein- Hollandsch geval, zich Karel Winters
noemt:
‘Alles wahrhaft Einfache und Unmittelbare, jedes schlichte Gefühl wurde zu einer
abstrakten Idee erhoben und erschien wieder als ein algebraïscher, blasser Schatten,
ohne einen Tropfen frischen, lebendigen Blutes. In alledem lag eine gewisse Naivetät,
weil es vollkommen aufrichtig und ehrlich gemeint war. Wenn ein Mensch nach
Sokolniki spazieren ging, so ging er, weil ihn ein pantheïstisches Alleinheitsgefühl
dazu trieb, und wenn er unterwegs einen betrunkenen Soldaten oder ein Weib traf,
das ihn anredete, dann unterhielt sich der Philosoph nicht schlicht und einfach mit
ihnen, sondern er versuchte die Substanz des Volkes in ihrer unmittelbaren und
zufälligen Erscheinung zu definiëren. Selbst die Trane, die im Auge schimmerte,
wurde streng und peinlich untersucht und eingeordnet als G e m ü t oder als T r a g i k
d e s H e r z e n s .’
Zoodat, om kort te gaan, wij aan de mogelijkheid van talent noch aan de
onaantastbaarheid van zijne bedoelingen bij den heer Karel Winters behoeven te
twijfelen, doch hem alleen maar, wil hij namelijk voortgaan met ‘liefdes-episoden’
te schrijven moeten raden: laat toch in Godsnaam die Kitty nou maar schieten, bedrijf
'es een paar pekelzonden en word een bloedwarm mensch.
D.TH.J.

Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Vierde
deel, met 38 platen, 's Gravenhage, Mart. Nijhoff, 1924.
Als een vooruitgeschoven post van nederlandschen historischen en kunstzin,
nederlandsche onderzoekingslust, is te Rome, Via Savoia 31, het Nederlandsch
Historisch Instituut gevestigd. Op bescheiden voet - gelijk misschien wel passend is
voor een immers ook bescheiden natie -
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maar hoe voortreffelijk beheerd en, in zijn hollandschen eenvoud en keurigheid, hoe
veelzijdig en veelomvattend! Het lijkt mij wel voornamelijk de smaakvolle en
gedistingeerde geest van den directeur, dr. G.J. Hoogewerff, die zijn stempel verleent
aan deze inrichting en aan al wat van haar uitgaat. Dat zijn, men weet het, lang niet
alleen deze Mededeelingen. Ook lang niet enkel deze en de overige wetenschappelijke
werken, die door directeur, adjunct en secretaris de wereld ingezonden worden.
Kunstlievende Nederlanders, die Rome bezoeken, bezitten in ons Instituut een altijd
bereide hulp en vraagbaak; de ‘rondleidingen en excursies’, door directeur Hoogewerff
en adjunct Leopold georganiseerd, zijn voor die Nederlanders van onschatbare waarde
- mij persoonlijk, die er, in 1924, zoo ruimschoots van genoot, zullen zij onvergetelijk
blijven. En dat alweer niet alleen door de verrijking van kennis en inzicht, die, zonder
twijfel, ieder deelnemer er aan te danken moet hebben, maar vooral ook door een
levende herinnering aan de animo, de toewijding, de nauwgezetheid, waarmee zich
de heeren rondleiders, ondanks hun toch al zoo omvangrijken werkkring, van deze
taak te kwijten plegen.
De omvang van dezen werkkring, men kan er zich een denkbeeld van vormen uit
dit dikke deel der ‘Mededeelingen’ - allerkeurigst door Martinus Nijhoff uitgegeven.
Het bevat - na een ‘bericht’, waarin aard en bestemming van het Instituut, aan wie
dit nog niet kennen mocht, wordt uiteengedaan - het jaarverslag van den directeur
(1 Juli 1923 tot 1 Juli 1924), het verslag der historische af deeling, uitgebracht door
den secretaris dr. J. Cornelissen, het verslag van verrichte studiën en belangrijke
voorvallen op kunst-wetenschappelijk gebied, uitgebracht door dr. G.J. Hoogewerff,
het verslag van de archaeologische werkzaamheden, door dr. H.M.R. Leopold. Verder
het programma der rondleidingen en excursies door het N.H.I. gehouden (15 Febr.-15
Mei 1924) en verder een aantal historische, en speciaal kunsthistorische bijdragen,
door dr. G. van Hoorn, prof. dr. A.W. Bijvanck, dr. H.M.R. Leopold, mevr. H.M.
Hoogewerff- Tamminen, dr. G.J. Hoogewerff, dr. Raimond van Marie, J.R. van
Regteren Altena, dr. A. Smijers, G.E. Uhlenbeck, dr. J. Cornelissen, dr. A.H.L.
Hensen, dr. F.C. Wieder. Alle ruimschoots en fraai geïllustreerd. Het is door deze
bijdragen vooral, dat de Mededeelingen van het N.H.I. te Rome zich hebben
ontwikkeld tot een der voornaamste nederlandsche periodieke uitgaven op
kunsthistorisch gebied. Maar het is uit de verslagen nog meer dat men den werkkring
der leiders leert kennen, waardeeren en respecteeren.
Het ligt niet op mijn weg, deze hoofdzakelijk wetenschappelijke uitgave hier verder
te bespreken. Slechts moet mij nog uit de pen een van harte gemeend compliment,
aan redacteur en uitgevers van dit fraaie boekdeel, over de werkelijk breede en royale,
smaakvolle en zoo echt hollandsch deftige wijze, waarop zij hun taak volvoerden.
H.R.
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F. Foujita bij Fetter, Amsterdam.
Een Japanner, die in Parijs studeerde, Europeesche kunstacademies bezocht, in
kunstmilieus verkeerde, en wiens kunst, hoewel beïnvloed door Westersche techniek
en visie, toch een eigen karakter bleef behouden.
Het is misschien wel niet geheel ongerept Japansch; d.w.z. wij denken niet direct
aan de kleurhoutsneden van een Outamaro of Hiroshige, maar wel voelen wij den
geest van Japan, en zien ook de gemakkelijkheid waarmede Foujita zijn O.-I.-inkt
laat vloeien.
Boven alles uit echter reikt zijn eigen opvatting, zijn eigen kijk op menschen en
dingen, die alles beheerscht.
Hij is, en hierin verloochent hij zijn afkomst niet, meer teekenaar dan colorist. Hij
ziet het nerveuse lijntje van een mond, hij markeert den pittigen, verbaasden,
onschuldigen, verliefden blik der oogen; want bij hem is het gelaat schier oogen en
mond, deze beide geven er karakter en expressie aan. En het is dan ook dikwijls of
voor hem het overige maar van bijkomende waarde en belangstelling is. Maar die
oogen en die mondjes zeggen u alles; zij zijn diep weemoedig, zij zijn verbaasd, zij
zijn ernstig of vroom. Trouwens uit al zijn werk spreekt een zeer besliste, wij zouden
bijna zeggen ‘vroome’ schoonheid. Zijn naakten, waarvan hij er een ‘de
sneeuwkoningin’ noemt, zij hebben de kuische bekooring van een grieksch beeld of
van een middeneeuwsche madonna. De lijn, de lichaamscontour is ook hier voor
hem het voornaamste, slechts met zeer weinig kleur, maakt hij het relief, dat de
welving der borsten, de zwelling van dij, de ronding van buik moet aanduiden, maar
het zijn ook hier weer de oogen waarvan een extra glans uitgaat.
En niet minder spreekt, uit dit geheele schilderij, de delicate, zuiver strakke en
fijngevoelige teekenvaardigheid, zooals bijna alleen een Japanner die bezit.
Blijkt zijn landaard alzoo uit de wijze waarop hij zijn figuur beziet en weergeeft,
meer nog komt die uit in de compositie van zijn geheele schilderij.
Het is, misschien niet een bestudeerd of aangeleerd, maar wel een a a n g e b o r e n
gevoel voor evenwicht, voor verdeeling der lichte en donkere massa's, wat hem de
juiste verhouding doet zien van de donkere lucht tegen de lichte kleur van het naakt
en van deze weer, in teere nuanceering, tegen den ondergrond. En, om de te groote
massa's iets te breken, hangen de donkere haren over de witte sneeuw, steekt een
guitig vosje scherp af tegen den lichten fond.
Wij mogen dit beschouwen als een der technische onderdeelen van een schilderij,
waartoe dan ook de compositie gerekend wordt, ik achtte het toch niet overbodig,
juist in dit geval, er even de aandacht op te
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vestigen hoe Foujita, hetzij dan intuïtief, hetzij bestudeerd, wel heel, heel zuiver de
waarde der massa's op zijn schilderij overweegt.
Boven alles uit echter gaat de klare, rustige schoonheid, die ons bij het bezien van
zijn werk het eerst overweldigt en ontroert. Wij moeten misschien even aan zijn
voordracht wennen, maar komt de bekoring van deze teere, fijne kleuren, van die
markante lijnen, van die expressieve oogen, over ons, dan laat ze ons niet meer los,
en blijft de herinnering aan het werk van Foujita ons bij. R.W.P. Jr.

In Den Kunsthandel Paul Cassirer te Amsterdam.
Twee voorbeelden van een hier te lande maar uiterst zelden aan te treffen kunst
moeten in dezen kunsthandel worden gesignaleerd: een portret van G o y a en een
portret van Moroni.
Het is bekend, dat men in Goya's werk den overgang van den ouden naar den
nieuwen tijd, van de 18de naar de 19de eeuw, zich zeer duidelijk kan zien voltrekken;
het hier bij Cassirer te aanschouwen mansportret behoort - in tegenstelling bijv. tot
het zoo sterk modern aandoende portret van een alcade, dat zich tegenwoordig in het
Rijksmuseum bevindt - nog geheel en al tot de 18de eeuw.
In deze behagelijke, in ieder opzicht prettig stemmende beeltenis van een
goedmoedig man in den meest gewenschten zielstoestand is nog volstrekt niets
geweldigs, niets daemonisch, niets opstandigs, geen zweem van neiging, om met
eenig kras effekt in kleurkontrast, in schilderwijze of gelaatsexpressie den beschouwer
te onthutsen. Integendeel. Dit portret (h. 81, b. 61.5 c.M.) geeft ons te zien een heer,
type van kalme zachtmoedigheid, met open aankijkende, bruine, paisibele oogen in
een gezond, zachtwarm getint gelaat met fijn, witgepoederd haar.
De zéér levensvolle figuur is te zien tot aan de knieën, rustig leunend in een stoel
(van een op meer Goya-portretten voorkomend model), gekleed in een rok van een
overheerlijk zacht, groenachtig blauw en in een vest van een onbeschrijfelijk zilverig
paarlgrijs, allerf ij nst genuanceerd in zijn glanzige lichtovergangen. Van de beide
handen is alleen de tengere rechter zichtbaar, waarmee slechts losjes op den schoot
der figuur eenige papieren worden vastgehouden, op een van welke de opdracht van
het portret (‘Mi Amigo Martio Zapater,’ etc), met de signatuur en dateering (Goya
1790), te lezen staat. Met verteederde sympathie, zou men zeggen, heeft de groote
Spaansche meester, in een stemming van rustige aandacht, hier zijn bevriend model
aangezien. Vloeiend, uiterst gevoelig en hoogst zorgzaam is de schildering van de
op grijs afgestemde figuur, die vanuit een egaal-zwarten achtergrond naar voren
komt.
Niet minder merkwaardig is het damesportret van M o r o n i (Bergamo,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

363
1520-'25 tot 1578). Het stelt voor een hel-rossige patricienne met koelgrijze,
weinig-zeggende oogen en een zeer onintelligenten mond, stijf gesloten met tegen
elkaar gedrukte lippen, als van iemand, die het wel rustig vindt niets te hoeven zeggen,
omdat hij toch niets te zeggen heeft. Treffend mooi is de ongewone harmonie van
het met een paarlensnoer getooide rosse haar met de bloemig-blanke tint van het
gezicht, omsloten door een crêmig-witte plooikraag, en het groen gewaad, pikanter
en rijker nog van kleur door een overdaad van gouden versierselen en parelen en
door de tegenstelling met een erover neerhangende zwarte stola. Geestelijke zoowel
als fysieke gelijkenis zou men willen zien tusschen deze pralende societydame en
de even luxueus uitgedoste jonge vrouw van het superieure portret van Moroni in
het Rijksmuseum (uit de voormalige Oldenburgsche verzameling); zelfs zou men
geneigd zijn, deze laatste hier als geposeerde en welgedane matrone terug te vinden.
De techniek der weergave van het toilet met al zijn schitterende accessoires is ook
in dit stuk (h. 48, b. 39½ c.M.) zeer hoog opgevoerd, de kleurenharmonie rijk en
origineel; maar allermeest boeiend is misschien wel de schildering van de huid, van
de blanke kleur van het vleezig gezicht, gaaf en teer-frisch als een kostelijke vrucht,
en de openbaring van van het rustige, onbewogen, eng in zichzelf besloten innerlijk
wezen, dat in die uiterlijke verschijning werd belichaamd.
H.F.W. JELTES.

Hermann Finsterlin en Jan Wittenberg in Den Haag.
H e r m a n n F i n s t e r l i n (Beijeren) exposeert bij d'Audretsch een reeks aquarellen
die bij den eersten oogopslag doen denken aan teekeningen naar microscopische
preparaten (histologische) en wel zóó sterk, dat de vraag rijst of daarin niet, bewust
of onbewust, een uitgangspunt ligt voor een uitbeeldingswij ze als deze. Het doet er
bij dit werk eigenlijk niet toe wat het voorstelt, men kan het geheel beschouwen als
een fantastisch lijnen- en kleurenspel, dat men niet maar zoo eens even moet zien,
maar dat men rustig bij zich zou moeten hebben om met den kunstenaar te kunnen
meedroomen in het rijk zijner fantasieën. Dan zal men er dikwijls een heel aparte
schoonheid in vinden en onder de bekoring komen van het suggestieve ervan.
F i n s t e r l i n is hier niet onbekend. In ‘Wendingen’ verscheen indertijd een serie
van zijn constructieve teekeningen, zooals hij ze noemt; zuiver decoratieve
composities, waar de kunstenaar den vrijen loop laat aan zijn zin voor grillige
combinaties, zonder dat, zooals bij andere het geval is, een bepaalde voorstelling tot
motief heeft gediend. Hier is hij wel het zuiverst in zijn uitingen, die aan musicale
concepties doen denken, welke omgezet zijn in een voor het oog waarneembaar
vormenspel.
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In ‘de Zonnebloem’ vindt men op 't oogenblik schilderijen en houtsneden van J a n
W i t t e n b e r g , werk dat, in tegenstelling met het voorgaande, op een zeer reëelen
basis staat. Oppervlakkig beschouwd zou men meenen met een nuchteren geest te
doen te hebben, maar achter deze oogenschijnlijke nuchterheid schuilt wel heel stellig
een diep en fijn gevoel. Eigenaardig is dat zijn schilderijen meer doen denken aan
den arbeid van een zeer kuische vrouw dan aan dien van een man, er is iets bijzonder
teers in de wijze waarop de kunstenaar de dingen aanvoelt en ze behandelt en
tegelijkertijd toch ook weer een koel voorname strakheid in de uitbeelding.
Het zijn meest eenvoudige stillevens die hij schildert, waaronder er zijn, waar
pompoenen en cactussen als fijn-kleurige uitheemsche verschijningen uit een
donkeren, soms bijna effen zwarten fond te voorschijn komen. In een winterstemming,
wilgen in de sneeuw, geeft hij wel de desolate eenzaamheid van zoo'n geval; toch
lijkt mij van zijne stillevens een grootere intimiteit uit te gaan.
Dat deze schilder ook in hout is gaan snijden is begrijpelijk, want meer nog dan
in zijn olie verf stukken is hij hier bij machte de strakheid van lijn op den voorgrond
te stellen. Wat hij als houtsnijder praesteert is zeker belangrijk. Meestal zijn het
vogels, die hij tot motief neemt en opmerkelijk is, dat hij van iederen vogel een
individu weet te maken, een ikheid in houding en blik. De karakteristiek van zijn
sujetten heeft hij wel uitermate goed bestudeerd en op overtuigende wij ze weet hij
die naar voren te brengen.
Een houtsnede van het winterlandschap met de wilgen, waarvan ook een schilderij
op deze tentoonstelling aanwezig is, doet te veel denken aan een onderbelichte foto;
de stemming is hierin niet bereikt. Mooi van expressie daarentegen is weer een kindje,
dat, met de vingertjes in den mond, in slaap gevallen is; met enkele lijnen heeft hij
dit raak en gevoelig geschetst.
Over het geheel genomen kenmerkt 't werk van Wittenberg zich door een zeer
persoonlijken stijl en een zoo serieus en gevoelvol werker als hij kan in de toekomst
nog veel moois brengen.
J.D.

Joh. Kruyder-Bouman in de kunstzaal smit te Haarlem.
Er is op deze tentoonstelling een afdruk van een kleine houtsnede, waarop een kikker
op zijn achterste beenen staat om over een voor hem hoogen heuvel te kijken. Zijn
dikke kikkerbuikje bolt uit als een te slap opgepompte voetbal en in heel zijn wezen
is nieuwsgierigheid.
De wijze waarop hier het dier is aangekeken en door deze ‘dieren-
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schilderes’, zooals Mevrouw Kruyder zich op de uitnoodigingskaart noemt, is
weergegeven, vertolkt een sterk gevoel voor gezonden humor; ook valt daaruit af te
lezen een neiging tot de caricatuur.
Deze aanleg speelt haar echter parten, want ook daar waar zij ernstig kijkt, blijkt
de glimlach verholen. Dit maakt dat op de mooie en vlotte waterverfteekeningen van
visschen de dieren iets hebben dat aan de schoonheid afbreuk doet, 't is eigenlijk
alsof ze allemaal erop uit zijn den beschouwer voor den mal te houden en ook de
schildpad en de apen doen eraan mee. Bij de laatste zou dat niet zoo hinderen omdat
het der apen aard is, maar er is iets tweeslachtigs in het sentiment; iets dat men veeleer
aanvoelt dan in woorden kan benaderen en dat maakt dat de indruk wordt gewekt
alsof de schilderes, wier warme en sterke kleur te bewonderen valt, eigenlijk er meer
op uit is om forsch en haast mannelijk haar verven neer te zetten, dan wel daarin iets
innigers te raken, dat aan de ziel meer nabij is dan het doen alleen.
Dit maakt dat een aquarel als het winterlandschap met de kippen meer directe
ontroering wekt; er is het samenschuilen der dieren met de vurigroode kammen tegen
de sneeuw; er is de rosse winterzon als een sterk symbool en er zijn ook de dorre
struiken en takken, waarover de koude winterwind is gestreken, er is.... iets van het
sprookje in. Hier nu is zij op haar best, beter dan in de olieverf-stukken, o.m. van
bloemen, waar zij te zwaar werd en de verf te veel verf bleef.
En dan zijn er de teekeningen! Een der beste dingen van deze tentoonstelling is
een schuur met boomen en daarvoor wat varkens. Heel eenvoudig is het gegeven,
maar er is veel in gezegd en het is ook zoo heel en al Holland. Ook de aardige
teekeningen naar de speelsche en vermakelijke jonge honden zijn te roemen, te meer
waar hierin de humor en caricatuur vrij spel heeft.
Ten slotte eenige geslaagde afdrukken in een monotype-techniek door de
kunstenares ‘kooldruk-teekeningen’ genoemd, sommige opgekleurd, maar in dit
laatste geval altijd minder dan in enkel zwart en wit, hetgeen men in twee afdrukken
van visschen kan vergelijken, welke vlak bij elkander zijn geplaatst.
Samenvattend: een vlot en gemakkelijk aansprekend talent, met prijzenswaardige
neiging tot modernen zeggingstrant, doch vragend om verfijning en.... verdieping.
OTTO VAN TUSSENBROEK.

Chr. Lebeau in de Rietvink, Wassenaar.
Er is misschien geen kunsthandel in ons land, zoo schoon gelegen te midden van een
sierlijk-beboscht park als de kunsthandel ‘De Rietvink’ van den heer van Es in
Wassenaar, bij de Stoeplaan. Achter het goed
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gebouwde landhuis bevindt zich de tentoonstellingszaal, onder welks rieten dak thans
Chr. Lebeau zijn grafisch werk exposeert. Voor het grootste deel was dit werk
aanwezig in de Leidsche Lakenhal; het werd eenige maanden geleden hier besproken.
Ook nu boeien mij van de portretten het meest die van de boeren-arbeiders; ik kan
mij niet losmaken van den indruk, dat de portretten van kunstenaars en kunstlievenden
alsmede het zelfportret hinderen door een uitdrukking van zelfingenomenheid en
overmatig gepronk met weelderige en sierlijke baarden en andere wonderen van
kapperskunst boven op de hoofden. De lijn-kunstenaar Lebeau wordt blijkbaar zoo
aangetrokken door de interessante verwikkelingen van 'smenschen beharing, dat hij
gevaar loopt daarin verward te raken tot schade voor belangrijker elementen.
Nieuw waren hier een paar magistrale duinlandschappen in gekleurd krijt; ze zijn
alleen al een gang naar ‘de Rietvink’ waard. Breed en strak doen ze ons de stem der
eenzaaamheid hooren; fijn van tint en vast van opbouw zijn ze een lust voor de oogen.
Ze herinneren aan de verlatenheden van het Kootwijksche zand, gelijk de te vroeg
gestorven Zandleven die schilderde.
J.S.

Cézanne.
Men zou denken, dat Cézanne zich schilderend de welsprekendste monumenten
gesticht heeft. Neen, hij moet nog een gedenkteeken hebben, iets in steen gelijk
andere staatsburgers, die zich voor de gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt.
Dat kost geld en dat wil men bij stukjes en beetjes door de bewonderaars bijeen laten
brengen.
Hiertoe moest de tentoonstelling helpen, door Bernheim Jeune te Parijs van zijn
kunst ingericht. Hier is zijn gezag stijgende. Die waarde, thans algemeen erkend,
bleef voor een Zola verborgen. Als een ‘raté’, een mislukte heeft hij zijn vriend
Cézanne gekenschetst, niet slechts in ‘l'Oeuvre,’ ook met zoo veel woorden. Maar
het is makkelijk, nu een steen te gooien naar dien ontkenner van een der voornaamste
wegbereiders van de jongere generaties, nu deze generaties de oogen voor die waarde
geopend hebben.
In de twee kleine zalen, waar dit moois hing, was een bizondere stilte. Er heerschte
die ongedwongen spanning, die niets drukkends heeft en uit bewondering voorkomt.
Met de volhardende toewijding van den zwoeger heeft deze nu groote, nu beroemde
gearbeid. Hij was een dier genialen, wier kracht mede ligt in het geduld. Men behoeft
er den tegelijk stuggen en milden kop maar op aan te kijken.
Er is zelden gelegenheid, zoo vele Cézanne's bij elkaar te zien. Merkwaardig is,
op hoe gelijke hoogte hij zich hield. Er is veel afwisseling, maar elk stuk draagt de
innerlijke signatuur van den meester. In die overeen-
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komst boeit dit oeuvre, daar het volkomen gaaf is. De rasschilder bij uitstek treedt
eruit te voorschijn, voor wiens blik zich alles tot genot in kleur verdiept. Die blik
genoot van land- en stadschap, van figuren in de open lucht en van de gezichten, die
men in de portretten terugvindt. Er zijn tafereelen van naakte vrouwen, dansend op
open plekken in een bosch. Gelijk de andere gevallen werden ze behandeld, waarmee
gezegd is, dat ze niets ‘tooverachtigs’ hebben of wel dat voor zijn toovenaarsblik al
het aanschouwde van zelf op hooger plan kwam te staan. Schilderend transponeerde
hij, waarmee hij de nieuwe opvattingen inleidde, die de groote lijnen en de robuuste
vlakken zoekt, welke zich de weelde van te kiezen veroorlooft en, dit en dat
verwaarloozend, een nieuwe harmonie bewerkt, die vol blijft van de werkelijkheid.
Het wezen zocht hij van de menschen en de dingen, wat die strenge soberheid zonder
leerstelligheid verklaart. Zijn palet heeft een bloeiende zelfbeheersching.
Bouwen deed hij altijd, elk doek is een gesloten compositie. Zijn oog zocht het
heuvelige land, de grillen van den bodem en de beboomde hellingen, waar door de
blaren heen roodgedakte huizen profileeren. Hij behoefde die keerzij van wat vlak
en makkelijk is, alsof zijn op samengrijpen gerichte begaafdheid er een tegenwicht
in zocht en zich in die uiterlijke moeilijkheden pas ten volle kon ontplooien: de rotsen
aan zee, het verweerde wit van oude huizen, den gedoofden gloed van appels en
bloemen en vooral die figuren, levensgroot, in hun dagelijksche omgeving.
Om de omgeving was het hem altijd te doen, om de stille sfeer van het gespannene.
Zoo hoog stelde hij de werkelijkheid, dat hij ze niet wenschte na te volgen dan op
een afstand. De doffe tonen, het blauw, het groen, het blauw, ze dragen een eigen,
innerlijk accent. En in de diep levende, volkomen onopgesmukte portretten èn in de
landschappen, die heel het vlak vullen zonder ooit te ‘rammelen’, waarin hij liefst
de kimlijn tot den bovenrand van het kader schoof, laat zich een techniek bewonderen,
die zich wegens de bereikte perfectie nooit opdringt.
H.v.L.

Twee teekeningen van H.F. ten Holt.
Tegelijk met Indische klassieke beeldhouwkunst en Hindoestan-schilderingen waren
in A. Vecht's kunsthandel ‘Eigen Haard’ te Amsterdam ter bezichtiging gesteld twee
teekeningen van H.F. ten Holt. een portret in houtskool van den jongen componist
Jacob van Domselaer, en een penteekening van het Sparrenlaantje te Bergen, die
thans naar Londen gegaan is.
Ten Holt, die een onzer fijnste nieuwe schilders is, laat zelden iets van zich zien.
Hij debuteerde op een der eerste exposities van den ‘Moderne Kunstkring’, maar een
duidelijke herinnering heb ik pas bewaard aan
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het in 1915 geëxposeerde groote sacrale tafereel ‘De vlucht naar Egypte’ - een
onderwerp, dat hem een tijdlang hanteerde - in 't bizonder aan het lieve gelaat van
Maria en aan het gracielijke naakte knaapje, dat de Bijbelsche groep als gids diende.
Ook z'n ‘Barmhartige Samaritaan’, z'n ‘Simson en de leeuw’, heb 'k nog niet vergeten,
evenmin als z'n ruime inzending op een der exposities onzer graphische kunstenaars,
waaronder een teeder, als door een waas van schoonheid gezien meisjesportret
uitmuntte.
Ten Holst arbeidt moeizaam, hij heeft een half dozijn teekeningen vernietigd,
alvorens hij met het portret van den componist van Domselaer tevreden was. Alleen
langs dezen weg ontstaat het hoogste! Het beste wat men van dit conterfeitsel kan
zeggen, is, dat het niet bleef beneden den ‘sitter’, wien men kan aanzien, dat hij
iemand is. De portrettist en het model stonden elkander. Vooral de blik der oogen is
sterk uitgedrukt. Het portret getuigt van een diepen deemoed voor de natuur, het is
zeker niet gemaakt om handigheid - door zoo velen in onzen tijd met kunst verward
- te toonen. Daar hij de natuur toch nooit slaafsch zal copiëeren, kan een waar
kunstenaar zonder gevaar de formule van de eenvoudige nabootsing van de natuur
hebben. Alleen door de natuur heen kunnen wij tot stijl komen, niet door er om heen
te gaan.
Meer van zich-zelf en zijn verlangen zegde hij uit in de penteekening van het
Sparrenlaantje te Bergen, vol van een heimelijke romantiek. Hij heeft er twee zomers
achtereen trouw naar de natuur aan geteekend, zoodat een pensiongast hem eens
verbaasd vroeg of hij steeds hetzelfde maakte. Zoo zelden komt deze conscientieuze
manier van werken in onzen haastigen tijd met z'n massaproductie van ziellooze
seriewerken blijkbaar voor! De teekening heeft een invloed van of gelijkenis met 'n
Rodolphe Bresdin, den graveur, die zelf in Rembrandts schaduw stond. Zij is in
denzelfden diepen gevoelstoon, een zelfde zoete en geheimzinnige sfeer omhult alles
als een damp. Elk schilder mag ten Holt benijden deze niet uitgevonden, maar
ondervonden teekening gemaakt te hebben.
NIEHAUS.
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C.J. VAN DER HOEF, BEZIG AAN HET RELIEFPORTRET VOOR HET MONUMENT VOOR BURGEMEESTER
J.C. TELLEGEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

369

C.J. van der Hoef,
beeldhouwer, sierkunstenaar en medailleur,
door R.W.P. de Vries jr. en W.K.F
DE kunstnijverheid lag nog in hare windselen, toen de kunstzinnige zoon van den
ouden heer Hoeker, de eigenaar der bekende Amsterdamsche goud- en
zilversmidszaak - door besprekingen met Berlage en met eenige jonge kunstenaars,
het plan opvatte tot stichting van ‘de Amstelhoek’. Dit zou een middenpunt worden
van de nieuwe kunstnijverheid, en de toen jeugdige werkers Penaat en Eisenloeffel,
waarvan de eerste bij een meubelmaker zich vakkundig bekwaamd had, en de laatste
door een studiereis o.a. naar Rusland het metaalbewerken en emailleeren bestudeerd
had, kregen daar ieder een eigen afdeeling onder hun beheer.
Behalve de meubelmakerij en het metaalvak, kwam er echter ook nog een afdeeling
voor modern aardewerk, aan deze fabriek aan ‘den Omval’.
Het moest, eenvoudig en logisch van vorm zijn, in hoofdzaak gebruiksaardewerk
en de versiering, men werkte in dien tijd veel met vierkantjes en stipjes, behoorde
een ondergeschikte plaats in te nemen.
De werkers aan deze Amstelhoek-afdeeling waren de beeldhouwer L. Zijl en C.J.
van der Hoef, M.A. Rotteveel en J.B. Lambeek Jr.
Terwijl Zijl aan een eenvoudig vaasje, een aardig dierfiguurtje, dat tegelijk handvat
of oor was, boetseerde of kneedde, was het van der Hoef die meer het
gebruiksaardewerkals: theeserviezen, aschbakjes enz. maakte, waarbij een kleine
vlakke versiering in andere kleur het aspect verhoogde.
Van der Hoef deed daar toen reeds vermoeden den decoratieven ornamentist, die
hij later geworden is.
Het nauwe verband dat er bestond tusschen de oprichting van ‘het Binnenhuis’ en
‘de Amstelhoek’ was ook voor van der Hoef een directe aanleiding zich meer en
meer op het gebruiks-aardewerk toe te leggen en de licht groene vierkantjes-versiering
werd vervangen door een aardig gestyleerd haantje, door een pittig ornamentje.
Langzamerhand begon in de kunstnijverheid de sierkunst echter weer de overhand
te krijgen, en Van der Hoef was een der eersten die rond om een vaas, strak en
regelmatig, een versiering composeerde. Zijn ornamentaties waren geen navolging
van Colenbrander's fantasiën, zij waren geen kunsthistorische herinneringen, maar
een sierlijk lijnenspel, beschaafd van vorm en kleur.
‘De Amstelhoek’ ging over aan ‘de Distel’, en van der Hoef, die zich geheel in
die ornamentiek van het aardewerk ingewerkt had, bleef

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

370
zijn vak getrouw en ontwierp naast ander werk, achtereenvolgens voor de
Purmerendsche fabriek ‘Haga’, voor de plateelfabriek te Gouda en later voor de
‘Amphora’-fabriek tal van vaas- en schotelversieringen, die wij onder de
kunstnijverheidsproducten van dien tijd dadelijk als werk van hem herkennen kunnen.
Zij hebben een geheel persoonlijk karakter door de vaste zekerheid der vormen, door
de goede verdeeling der kleurmassa's.
Naast den aardewerk-ornamentist, ontwikkelde zich in van der Hoef ook de
ornamenteele beeldhouwer.
Trouwens hij was oorspronkelijk opgeleid voor beeldhouwer.
Zijn vader had hem vroeg leeren teekenen en schetsen, en toen de tijd daar was
om hem naar een of ander kunstinstituut te sturen, prefereerde deze de werkplaats
boven de school. En zoo begon de jonge van der Hoef zijn loopbaan door in de leer
te gaan bij van den Bossche en Crevels, die een beeldhouwers-atelier hadden waar
van alles gemaakt werd. Er werd zoowel in hout gebeiteld als in steen gehakt, zoodat
hij aldaar de knepen van het vak, het métier zich eigen kon maken.
Het was dan ook niet geheel onverwachts dat hij, kort na zijn Amstelhoektijd, met
beeldhouwwerk voor den dag kwam.
De kunstzinnige en voortvarende (toen ter tijd nog kunsthandelaar zijnde), August
van Erven Dorens te Amsterdam, die ook het eerst de gesneden spiegellij sten van
Theo Molkenboer exposeerde, stelde dit werk van Van der Hoef ten toon. Het waren
kleine precieuze beeldjes in hard ebben- of coromandelhout met ivoor; figuurtjes in
vlakke toetsen gebeiteld, streng gehouden in hoofdvormen, eenigszins planmatig.
Deze kleine poppetjes, die, om een vergelijking te maken, het meest aan het
tegenwoordige werk van Altorff doen denken, zij typeerden ook weer duidelijk den
decoratieven aanleg en opvatting van Van der Hoef.
Die uitgesproken opvatting, zij kwam hem ook zeer ten dienste bij zijn later
medailleerwerk, waarover het tweede gedeelte van dit artikel spreekt, omdat hij, in
tegenstelling met andere medailleurs, zijn figuren min of meer styleert en het vlak
van de penning op decoratieve wijze tracht te vullen.
Deze beeldhouwer-ceramist was echter te veel versierder om het terrein zijner
werkzaamheden te beperken tot een bepaald onderdeel der kunstnijverheid. In zijn
lijn lagen eveneens het maken van ontwerpen voor grafische doeleinden. En zoo zien
wij Van der Hoef als ontwerper van sluitzegels, voor Amphora o.a. en niet lang
geleden voor den kunstgroep ‘Bilthoven’. Maar ook adreskaartjes, aanplakbilletten
o.a. voor de tournée van Mevrouw Esther de Boer-Rijk, sloten zich daarbij aan, en
zoo volgde het een uit het ander, want zijn versieringstalent doet hem in iedere
techniek de juiste werkwijze, de meeste geëigende vormen kiezen.
En hij zou evengoed behangselfriezen, als aardewerk kunnen maken, rijwielplaatjes
als kinderbekers. Tot zijn laatste werken behooren - ik
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noemde ze niet per ongeluk, de ‘rijwielbelastingplaatjes’ die wij ons voor 1925
moesten aanschaffen. Het is wel altijd onpleizierig om belasting te betalen, maar als
zoo'n belastingpapier, in casu het aluminium bandje om de voor vork, een lust voor
het oog is, och - dan hebben wij ten minste ‘waar’ voor ons geld. Misschien komt er
wel eens iemand die formulieren voor de Personeele-, de Inkomsten-, de de
Verdedigings- en andere dwangbevelen in een schoonen vorm weet vast te leggen.
De kunstgroep Bilthoven die verleden jaar aan Van der Hoef het ontwerpen van
een penning opdroeg, vroeg hem thans een versiering te maken voor een
kinder-eetgarnituur, een bordje, een kroes, een lepeltje en een beker. En de
aardewerkman van vroeger zette zich aan het werk en ontwierp een vroolijk, fleurig
bordje met ‘likkepot’ in het midden.
Het moet aantrekkelijk zijn voor kinderen, zóó dat ze gauw hun bordje leeg eten,
om de likkepot te zien. En bij dit bordje behoort een eenvoudigen melkbeker, eveneens
met een aardig ornament met poppetje er op. Het zijn dingen geworden, die weinig
pretentie hebben, niet veel mogen kosten trouwens, maar goed zijn. Dat is hun
verdienste, het zijn gebruiksvoorwerpen gebleven, en geen kunstvoorwerpen
geworden: s m a a k v o l l e v o o r w e r p e n v o o r h e t g e b r u i k , en dat is, (en
moet toch) eigenlijk het doel der kunstnijverheidsproducten zijn. Ook het lepeltje
dat van der Hoef ontwierp, met een kinderkopje boven aan het steelij e, en de beker,
waarvan het oor en handvat gevormd wordt door een kinderfiguurtje dat de beker
omklemt, ze beantwoorden volkomen aan hun doel. De vorm van den lepel, de
buiging van den beker, ze zijn in eerste instantie berekend om goed te scheppen, om
gemakkelijk uit te kunnen drinken en het kinderfiguren- oortje, hoe aardig van lijn
en vinding, moet gemakkelijk in de hand zitten, en dat doet het.
Wij bewaarden opzettelijk voor het laatste zijn beeld van den oudburgemeester
Teilegen. Niet zoozeer omdat wij dit het mooiste specimen van Van der Hoefs werk
achten, maar wel omdat hierin zoowel de beeldhouwer, als de decoratieve kunstenaar
vereenigd zijn.
Dit herinneringsmonument, want dit is het eigenlijk, en de beeltenis van den
oud-burgemeester is er maar een onderdeel van, moeten wij in zijn geheel
beschouwen. Wij moeten, zooals Van der Hoef het voor oogen had, het ons denken
op de plaats zelf, terwijl ter weerszijden blauwe regen er om heen hangt, en kunnen
dan eerst het krachtige profielrelief op haar juiste waarde schatten.
Is een vrijstaand beeld feitelijk goed te beoordeelen onder juiste belichting, van
af bepaalde hoogte en afstand; een dergelijk monument als dat van burgemeester
Tellegen is voor een bepaalde plaats ontworpen. Het moet in de omgeving passen,
zich er bij aansluiten en eigenlijk moet het er
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mede samengroeien, dàn pas krijgt men het effect zoo als de maker het zich gedacht
heeft, en in zijn geest zag.
En nu heeft Van der Hoef weer een anderen arbeid, een andere techniek ter hand
genomen, en batikt hij een vaandel, waarom ook niet? Veelzijdig als hij is, zal hij
ook hiervan wel iets goeds weten te maken en daarbij de ook weer bijzondere, aan
een vaandel te stellen eischen, in het oog houden.
Zooals wij zeiden is Van der Hoef een decoratief kunstenaar, die velerlei technieken
beoefent.
Wij noemden hem slechts even als ontwerper en modelleur van penningen en
munten - in welke hoedanigheid hij een niet minder goede reputatie geniet - omdat
wij daartoe liever het woord willen laten aan den der zake kundigen heer W.K.F.
Zwierzina.
***
De wereldoorlog veroordeelde de in 1901 opgerichte Hollandsch-Belgische
Vereeniging van de Vrienden van de Medaille als Kunstwerk tot werkeloosheid; de
kleinzieligheid der Belgen, die de Nederlandsche Sektie na den vrede wilden dwingen
hare Duitsche leden als zoodanig teschrappen, wat natuurlijk geweigerd werd, maakte
een einde aan haar bestaan.
Aan haar heeft de penningkunst menig fraai stuk te danken en tot het allerbeste,
wat zij haren leden schonk, mag zeker de penning ‘Nederland gepersonifieerd in
land en water’ (1912) worden gerekend. De Vz. toont ons de bloembollen velden,
welker geuren en kleuren de ruimte vervullen; op den voorgrond een tulp, waarvan
de bloembladeren uitloopen in vijf meisjesfiguren, die elkander de hand reiken als
ten reidans, het omschrift (eveneens dat op de Kz. ontleend aan A. Roland Holst)
luidt: Het wijde, bloeiende land; Kz. een nimf, opkomende uit de zee, omringd door
gestyleerde golfjes, heft een schelp omhoog, waarvan water afdruppelt; de
geörnamenteerde rand draagt het omschrift: Van de zee het onmeetlijk gewemel.
Deze merkwaardige penning was de eersteling op penninggebied van Chr. J. van der
Hoef, althans uit een kunstoogpunt, want de enkele weinig beteekenende stukken,
die hij in de jaren 1910 en 1911 in opdracht van de Koninklijke Fabriek van
Zilverwerken enz. van C.J. Begeer maakte, boden den kunstenaar geen gelegenheid
een denkbeeld uit te drukken of blijk te geven van z i j n e opvatting der
medailleerkunst.
Ik noemde dezen penning merkwaardig en vind hem dit in tweeërlei opzicht. Sedert
de uitvinding van de reduceermachine (verkleinbank) zagen wij zoo vaak, dat
beeldhouwers iets, dat een penning moest worden, modelleerden en dit groote modellé
maar toevertrouwden aan de ateliers
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van Begeer of anderen.... op hoop van zegen, en vaak was het resultaat erg treurig!
Hier een terstond uitstekend slagen van een n i e t tot medailleur opgeleid kunstenaar,
een prachtige e c h t e penning, die men zonder te weten, dat het feitelijk een
eerstelingswerk was, buiten twijfel zou beschouwen, als dat van een in het vak
doorkneed medailleur. Een e c h t e penning: vooral de Franschen hebben ons veel
doen zien, dat meer op een prentje in metaal dan op een penning gelijkt; ook in ons
land zijn enkele dergelijke stukken gemaakt b.v. bij het eeuwfeest der rijdende
artillerie (1893 G. Haas) zien we een tot penningrelief omgewerkte teekening van
den kunstschilder Hoynck van Papendrecht - een batterij rijdende artillerie in galop
met op den voorgrond een officier, die halt gebiedt; bij het 50-jarig bestaan van
Utrecht's Brandweer (1901 W. Achtenhagen) een straat, waarin een brandweer in
volle werking is; bij het regeeringsjubileum van H.M. de Koningin de
inhuldigingsplechtigheid in de Nieuwe Kerk te Amsterdam (ontwerp Trijbits).
Van een penning mogen we iets anders, iets beters verwachten en eischen: er moet
een gedachte in zitten en deze moet symbolisch worden uitgedrukt en juist dit heeft
van der Hoef zoo goed ingezien en zoo uitstekend bij het ontwerpen zijner penningen
in praktijk gebracht.
De jonge kunstenaar trok de aandacht van C a r e l J . A . B e g e e r , die hem eerst
modellen voor zilveren en bronzen vazen liet maken en hem langzamerhand
eenvoudige penningen liet boetseeren, z.g. handels- of kataloguspenningen, o.a. een
kegelaar en dergelijke. Zoo leerde hij de penningtechniek, de lijnen werden nog door
B e g e e r aangegeven; eerst als de aanstaande medailleur goed het onderscheid kent
tusschen het modelleeren van een penning en het aan de reduceermachine
toevertrouwen van een of ander geboetseerd relief, worden de teugels gevierd - dan
bezorgt B e g e e r hem een opdracht van de Amis de la médaille d'Art en wij zagen
hiervoor hoe schitterend v a n d e r H o e f zich van die opdracht kweet en met zijn
eerstelingswerk reeds terstond een eerste plaats innam onder de medailleurs van
beteekenis.
Va n d e r H o e f heeft een groote voorliefde voor het styleeren, zie zijn mooi
gestyleerden leeuw op den gietpenning voor het beantwoorden van prijsvragen,
uitgeloofd door de Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht, waarvoor hij zoo
toepasselijk de sage van A n d r o c l u s e n den leeuw tot onderwerp koos (1920) en
de fraaie penningen bij gelegenheid van het eeuwfeest onzer onafhankelijkheid
(1913), vooral die waarop de Nederlandsche Maagd voorkomt, gezeten op haar troon
en omringd door de elf provinciemaagden, Oost- en West-Indië - daarin is niets van
het prentachtige, waarvan ik hierboven gewaagde en waartoe de voorstelling zoo
licht aanleiding kan geven - die penning geeft mij, zoo vaak ik hem in handen neem,
den indruk als van het binnentreden van een
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tempel, een heiligdom, waarin alles tot eerbied stemt. Geheel anders en toch weer
zoo eigenaardig gestyleerd zijn de leeuwen op den anti-annexatiepenning (1919) en
voor zijn ontwerp munt voor het Koninkrijk der Nederlanden. Hoe bizonder mooi
weet hij op den steunpenning voor beeldende kunstenaren (1914) de kunst voor te
stellen, overal in haar bewegingen belemmerd door de in sierlijke lijnen het veld van
den penning vullende doornen; het wapen van de kunst op de Kz. zag ik zelden zoo
fraai behandeld, hoe gelukkig is het veld daarmede gevuld. Aan een antieke munt,
maar ook eenigszins aan Toorop, doet zijn vredespenning (1918) denken - de
gietpenning met het van doorgestaan lijden getuigend vrouwekopje in zwak relief,
met daarvoor een hand, die den vredepalm houdt. Hoe geestig styleert hij den
kerstboom op de penningen ten bate der noodlijdende Weensche kinderen, hoe fraai
omlijst hij het opschrift op de Kz. met hulst.
Dan zijn het schepen, die hij styleert, - 1e Jaarbeurs te Utrecht (1912), Hollandsche
Afdeeling op de Tentoonstelling van Scheepsbouw enz. te Londen (1919), 3e
eeuwfeest der Pilgrimfathers (1920) en op den penning van 1918 ‘ter herinnering
aan de slachtoffers’, waarop aan de Kz. de Nederlandsche Maagd bloemen strooit
op de zee, het graf der door mijnen omgekomen Nederlandsche zeelieden.
Bizonder mooi van gedachte en uitvoering is de Zionistenpenning (gegoten),
waarop het oude Jodendom het moderne, nijvere begroet in het land ‘overvloeiende
van melk en honig’, gesymboliseerd door een zwaren druiventros en rijkgevulde
korenaren, terwijl op den achtergrond als een toekomstbeeld flauw aangegeven de
koepels oprijzen der joodsche hoogeschool en waar op de Kz. om de wapens der 12
stammen, welke het D a v i d ' s zegel omgeven, in hebreeuwsche karakters de spreuk
uit den 137sten psalm te lezen staat: Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zoo vergete
mijne rechterhand zich zelve.
De kop van P h l e g y a s , den tempelschender, met angst omhoog starend naar
het rotsblok, dat hem in de onderwereld boven het hoofd hangt, dreigend hem te
verpletteren op den eene, de om vrede op aarde smekende engeltjes op den anderen
penning bij gelegenheid van de opening van het Permanente Hof van Internationale
Justitie te 's-Gravenhage (1922) zijn uitnemend van modellé en konceptie; fraai en
van een eigen opvatting getuigend is ook de eerepenning der gemeente Amsterdam,
terwijl ik zelden een voor opschrift bestemde ruimte op een penning fraaier omlijst
heb gezien, als die op den prijspenning der Nederlandsche Gisten Spiritusfabriek te
Delft, met de gestyleerde korenaren en klaprozen, alle van het zelfde jaar.
Tot 's kunstenaars bizonder goed geslaagde stukken mogen verder gerekend worden
de penningen met M a r s kop; voor het G i j s b e r t i -
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H o d e n p i j l fonds te Delft (1915); met in fantastisch nationaal kostuum getooid
meisjesborstbeeld, (vreemdelingenverkeer); bij gelegenheid van het eeuwfeest der
Rotterdamsche spaarbank (1918) en voor de Koninklijke Nederlandsche Brandweer
vereen iging (1920), terwijl hij in opdracht der Kon. Ned. Edelmetaalbedrijven nog
tal van andere penningen modelleerde. Op de oudere penningen tot aan het eind der
19e eeuw werden de op- en omschriften steeds aangebracht door het inkloppen der
letters met behulp van letterponsjes in den stempel; gelukkig wordt in den laatsten
tijd voor de betere stukken deze werkwijze niet meer gevolgd - de letters worden
door den medailleur hetzij terstond in het plastelinemodellé aangebracht, hetzij met
behulp van gipsijzers in het (negatieve) afgietsel daarvan gesneden; ze hebben nu
een eigen karakter. In dit opzicht wilde ik v a n d e r H o e f met de woorden van
Openbaring 2 v. 14 (Luther-vertaling) toeroepen: Aber ich habe ein Kleines wider
dich! - en wel dit, dat enkele malen door het zoeken naar een ongewonen lettervorm
de duidelijkheid van op- of omschriften in het gedrang is gekomen. Het moge een
modegril van den laatsten tijd zijn zoo te handelen, iets dat men helaas vaak bij
opschriften op publieke en partikuliere gebouwen kan opmerken, waarvoor men
geruimen tijd kan stilstaan voor men ontraadseld heeft, wat daar toch te lezen staat
- al maakt v a n d e r H o e f het nu wel niet zóó erg, toch zou ik het zeer betreuren
als hij voortging op zijn penningen in dit opzicht aan die mode te offeren.
Het regeeringsjubileum van H.M. de Koningin gaf aanleiding tot het slaan of gieten
van een groot aantal penningen en onder de kunstenaars die door hun kunst
medewerkten tot het huldigen van H.M. is v a n d e r H o e f goed vertegenwoordigd.
Op een gietpenning, den z.g. ‘Kindervreugdpenning’, roept een heraut ‘in naam van
Oranje’ de Nederlandsche jeugd met bazuingeschal op tot feestvieren - met
wapperende banieren rukken de kinderstoeten aan; op de Kz. dansen jonge meisjes
om een hoog oplaaiend vreugdevuur.
Een gestyleerde koninginnefiguur staat voor een met indische ornamenten gesierden
troon op den zeshoekigen penning voor de Koninklijke Nederlandsche
Edelmetaalbedrijven, v a n K e m p e n , B e g e e r e n en Vo s gemodelleerd en
bestemd om in Nederlandsch Oost-Indië te worden verkocht; de Kz. toont den gelukof wenschboom, een motief ontleend aan den Boroe-Boedoer, met terzijden twee
kleine altaren, waaruit wierookwolken opstijgen als een dankoffer voor de zegeningen
van H.M.'s regeering en daarvoor dat dit blijde feest door Haar en Hare onderdanen
in Insulinde mag worden gevierd.
Een andere mede voor Indië bestemde penning, voor de Stichtsche Fabriek van
Zilverwerken C o r n s . L.J. B e g e e r ontworpen, toont ons H.M. zittende op een
met de wapens van Nederland en Batavia ge-
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sierden troon, welke wapens op de Kz. onder een koningskroon zijn aangebracht op
een met sierlijk gestyleerde, vruchtdragende oranjetakjes gevuld veld. Voor denzelfden
heer B e g e e r modelleerde v a n d e r H o e f een voor den verkoop hier te lande
bestemden penning. Het borstbeeld van H.M. omgeven door een bontmantel, om het
hoofd een oranjetak, is m.i. minder geslaagd, ook is het veld door het wat groote
hoofd niet gelukkig gevuld. Va n d e r H o e f is het in dit opzicht geheel met mij
eens, doch hij beschikte niet als W i e n e c k e over ongeretoucheerde zuiver van
voren en van terzijde genomen portretten en moest naar vergrooting van....
tijdschriftprentjes werken! De Kz. is weer echt v a n d e r H o e f : aan een mooi
gemodeh'eerden oranjeboom hangt het wapen van Oranje, langs den benedenrand
bracht hij in langgerekte en het daardoor juist zoo goed doende schilden de wapens
der provinciën aan.
Andere portretpenningen van tijdgenooten door v a n d e r H o e f ken ik niet; dat
hij echter een portret zeer mooi kan modelleeren bewijst een plakket met het
rechtsgewende borstbeeld van D a n t e A l i g h i e r i van 1921, bij gelegenheid van
den óoosten gedenkdag van diens overlijden.*)
In 1923 stelde v a n d e r H o e f zijne kunst tot tweemaal toe in dienst der
weldadigheid en wel ten behoeve zijner door de heerschende malaise lijdende
kunstbroeders en van het Nederlandsche N a n s e n -Comité.
Vooral de eerste penning is fraai, de Vz. toont ons een gier, bij de Egyptenaren
het zinnebeeld van de zon, van de moeder en dus van het scheppen en voortbrengen
- het omschrift luidt: Kunstgroep Bilthoven; de lelie op de Kz., evenals de gier
gestyleerd, heeft tot omschrift: Zooals de zon de bloemen kleurt, kleurt de kunst het
leven. Voor den N a n s e n -penning modelleerde L. Z i j l de eene zijde - een moeder
in wanhoop neergezeten bij het lijk van haar door honger bezweken zoon, de andere
zijde heeft temidden van gestyleerde doornenranken twee handen, die om hulp
smeken, hetgeen den kunstenaar bizonder goed gelukt is om in zijn modellé uit te
drukken; het omschrift luidt: Helpt ons tot den komenden oogst in onzen strijd tegen
den hongersnood. Beide stukken zijn weder goede stalen van de zoo geheel eigen
kunstopvatting van v a n d e r H o e f , aan wien zij die veel voor de penningkunst en
in het bizonder voor de Nederlandsche gevoelen, grooten dank schuldig zijn voor
het vele schoone, èn wat gedachte èn wat uitbeelding betreft, dat hij hen reeds heeft
geschonken. Moge hij ons in het vervolg nog doen genieten van recht vele uitingen
van zijne zoo geheel eigen kunst, steeds voortgaande op den zoo gelukkig begonnen
en tot heden trouw gevolgden weg - zooals wij met eerbied de namen noemen van
de grootmeesters der penningkunst uit de gouden eeuw, zoo zal gewis het nageslacht
eens den zijnen noemen!

*) En nog meer de sedert het schrijven van dit artikel verschenen plakket met borstbeeld van
P.J. TROELSTRA (1924).
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Leonardo's laatste avondmaal.
Door G.J Hoogewerff
WANNEER men te Milaan onvoorbereid het refectorium, de ruime eetzaal van het
voormalig klooster Santa Maria delle Grazie bezoekt, wacht een teleurstelling. Het
‘Laatste Avondmaal’ door Leonardo da Vinci in 1495-97 geschilderd, eenmaal de
roem van de stad en opwegende tegen de Sixtijnsche Kapel te Rome of tegen Rafaëls
‘Stanze’, is in verloop van tijd in een toestand geraakt die zóó erbarmelijk werd, dat
Gabriele d'Annunzio in Januari 1901 zich tot een ode geïnspireerd gevoelde, waaraan
hij den veelzeggenden titel gaf: ‘Op den Dood van een Meesterwerk.’ Met een vloed
van even sinistere als vurige dichtregels bedoelde de dichter te bewerken, wat drie
opeenvolgende rapporten van het Kon. Monumenten-bureau voor Lombardije in
1893-95 niet hadden kunnen teweegbrengen: dat de redding van de vermaarde
muurschildering door deskundige restauratie werd beproefd.
Eerst in 1906, na een nieuw en heftiger, maar ook wanhopiger rapport, werd aan
den bekenden restaurateur Luigi Cavenaghi opgedragen het werk grondig te
onderzoeken en zooveel mogelijk te herstellen. In 1908 was deze met zijn taak reeds
zoover gevorderd, dat hij een merkwaardig verslag over den voortgang in het licht
kon geven. In 1909 kwam hij gereed. De ‘redder’ kreeg in de drie jaren van zijn
inspanning een honorarium vele malen grooter dan de betaling, die Leonardo zelf
eenmaal genoot, ook als men diens loon in moderne geldswaarde omrekent. Bovendien
zag hij zich begiftigd met een gouden eeremedaille en Milaan jubelde.
Toen echter de juichkreten waren verstomd en men kalm de resultaten van het
reddingswerk overzag, bleken die toch niet mee te vallen: De toestand was tè lang
er eene geweest van schromelijke verwaar loozing en de verwoesting door vocht en
anderszins was zóóver gevorderd, dat zelfs de wonderdoener Cavenaghi in
werkelijkheid vrijwel machteloos had gestaan. Men moest erkennen, dat de dichter
die over het uiteinde van het aangrijpend meesterwerk had gezongen, met zijn
pessimisme in het gelijk werd gesteld.
Cavenaghi had voorzichtig gewasschen, geregenereerd, vlekken weggewerkt, maar
het voorkomen bleef diep teleurstellend, En men begon te twijfelen: Was werkelijk
het gekozen procédé wel het beste geweest? Had men niet veeleer d i t kunnen doen;
of had men niet liever dat moeten beproeven?
Veelbeteekenend is het wel, dat er na het rapport van Cavenaghi, dus reeds in
1908, een levendige polemiek in de pers ontstond over de
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kwestie, in welke techniek het ‘Avondmaal’ nu eigenlijk geschilderd is: ‘a tempera’
of met olie als bindmiddel. Een fresco immers in den eigenlijken zin van het woord
is het in 't geheel niet, zoo min trouwens als de meeste muurschilderingen der latere
Renaissance, al worden zij meestal zoo genoemd.
Het is bekend, dat reeds meesters der 15de eeuw hun muurschilderingen op de
natte kalk enkel aanlegden en verder ‘a secco’ uitwerkten, in tegenstelling met de
kunstenaars van vroegere generaties, die zulk ‘mezzo fresco’ een erkenning van
onvermogen gevonden zouden hebben. Piero dei Franceschi, Benozzo Gozzoli,
Sandro Botticelli en anderen hebben hun z.g. fresco's goeddeels ‘a tempera’
geschilderd. Luca Signorelli gaf te Orvieto bij het afwerken aan olie (notenolie) de
voorkeur, en dat deed te kwader ure ook Michelangelo in zijn ‘Laatste Oordeel’, al
geeft zijn jongere tijdgenoot, Armellino, de verzekering, dat hij op het laatste
oogenblik daarvan zou hebben afgezien*). Correggio heeft te Parma. technisch
gesproken, meester-knoeiwerk geleverd. De ‘vrome’ Rafael houdt - evenals zijn
leermeester Perugino - aan de oude, gedegen werkwijze nog het meeste vast. Over
het algemeen is het merkwaardig, hoe de Hoogrenaissance, hoogtepunt van artistieke
potentie en vaardigheid, allerminst een hoogtepunt van technische volmaking
beteekent. Veeleer kan van een verslapping van technische tucht worden gesproken.
Zelfs Michelangelo prepareerde den wand niet met voldoende zorg en lichtte op later
leeftijd de hand met het bindmiddel. Leonardo echter is uiterst lichtvaardig geweest,
hoezeer dit van hem - den bij uitstek deskundigen schrijver van het ‘Trattato della
Pittura’ - mag verwonderen. Het nageslacht heeft nu den last van zijn nalatigheid!
Het ‘mezzo-fresco’, vooral wanneer het in olieverf wordt voltooid, is nu eenmaal
vergankelijk. Gezegde Armellino, wiens boekje ‘De' veri precetti della Pittura’ in
1587 verscheen, acht het toelaatbaar doch erkent meteen de onduurzaamheid: ‘Si
può usare perfetta unione con il ritoccarle (le tinte) a secco, perciochè fatte che si
hanno le bozze sode mentre la calce è freschissima, e di poi quando è asciutta si può
con i colori finissimi condurle a quella perfettione che si vuole, e s s e n d o c o s ì
permess o, senza nocumento de' colori; ma questi però in
l u n g h e z z a d i t e m p o s i s o n o v e d u t i m a n c a r e †).

*) Armellino (Ed. Ticozzi, Milano 1820, p. 177) verhaalt hoe Michelangelo reeds door Sebastiano
del Piombo was overgehaald den wand der Sistina voor de olietechniek te laten prepareeren,
maar tóch ‘da uomo valente’ bij de oorspronkelijke werkwijze volhardde. - Deze getuigenis
strookt niet met de kennelijke waarheid. Het kan zijn, dat Sebastiano, als volbloed Venetiaan,
een pleidooi heeft gehouden voor de geliefde harsolie, ‘a secco’ aangebracht; maar
Michelangelo heeft op de onderschildering ‘a fresco’ wel degelijk met de vettiger notenolie
verder gewerkt, waardoor een sterk inschieten en nadonkeren werd veroorzaakt. De fatale
werkwijze begon vooral ná 1550 in Toscane en Umbrië ingang te vinden, doch zou
proefondervindelijk blijken op het poreus gelaten wandvlak n i e t te voldoen.
†) Armellino, p. 191
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‘In verloop van tijd heeft men de kleuren te loor zien gaan.’
.... Werd door Armellino met deze veelbeteekenende woorden reeds op Leonardo's
avondmaal gezinspeeld?
Deze zelf spreekt in zijn ‘Trattato’ over allerlei, ook wel over techniek, maar doet
nergens mededeelingen aangaande grondstoffen en media, die bij het schilderen op
den muur worden gebezigd, noch over ervaring daarbij door hem opgedaan. Men
leest alleen over de keuze van het paneel en over het bewerken daarvan.
Toen Cavenaghi de door Leonardo toegepaste werkwijze onderzocht, moeten hem
de tekortkomingen en daarmee de oorzaken der verslechtering niet ontgaan zijn;
maar, aan den tand gevoeld, praatte hij er wat om heen. Was hij niet tot een
bevredigend resultaat gekomen? Slaagde hij er niet in positief vast te stellen, welk
bindmiddel door Leonardo was gebruikt?
Verstandige critici, vonden dat hij in dat geval iets essentieels had verdonkermaand.
En zij hadden gelijk. De geneeskunde van oud schilderwerk is met recht homoeopathic
Zoo ergens dan geldt hier de stelregel: ‘similia similibus curantur’. Indien dus
Cavenaghi zich geen voldoende rekenschap heeft weten te geven van de door den
kunstenaar toegepaste techniek en er nà al het loffelijk werk daarover nog discussie
mogelijk is, dan plaatst men achter de loffelijkheid een allerbedenkelijkst vraagteeken.
- Het twistgeschrijf verliep nochtans eer het een jaar verder was. De restaurator hulde
zich in een plechtig stilzwijgen en de gouden medaille deed de deur dicht. Doch,
vòòr tien jaren verstreken waren, bleek erger.
Sedert de herstelling door Cavenaghi, die inmiddels overleed, ging de
muurschildering verder hard achteruit, zelfs harder nog dan vroeger. Nieuwe vlekken
werden zichtbaar, een nieuwe poederachtige uitslag ontstond en woekerde snel verder.
Het in 1908 opgefrischte meesterwerk was in 1918 weder als met een wittig waas
overtogen.
De toestand verergerde dermate, dat noodzakelijk opnieuw moest worden
ingegrepen. Een nadere voorziening werd daarom het vorig jaar opgedragen aan den
inspecteur der Milaneesche monumenten Prof. Oreste Silvestri, die veel omzichtiger
en ook stelselmatiger te werk ging dan zijn voorganger. Hij plaatste zich allereerst
op het standpunt, dat hier niet meer gerestaureerd mag of kan worden, doch dat vooral
conserveering noodig is. Wat nog van Leonardo op den wand te zien is, dient te
worden gefixeerd, behouden.
Hetgeen hier volgt berust grootendeels op de mededeelingen van den heer Silvestri
zelf, eerst mondeling en daarna schriftelijk gedaan aan Mevrouw L.C. Vas Visser,
en door deze met groote welwillendheid voor dit artikel ter beschikking gesteld. Een
groote foto van 't middengedeelte van het ‘Avondmaal’ werd, na voltooiing der
werkzaamheden, door
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de zorg van Prof. Silvestri opzettelijk voor ‘Elseviers Maandschrift’ vervaardigd,
waarvoor hem onze hartelijke dank toekomt.
Terwijl Cavenaghi centrale verwarming in het gewezen refectorium had laten
aanbrengen, ging Silvestri er toe over ook in de ruimte achter de wandschildering
radiatoren te plaatsen. Naar hij terecht inzag moest, om uitslag tegen te gaan, niet
zoozeer de oude eetzaal droog en op temperatuur worden gehouden als wel de muur.
Het ei van Columbus!
Voorts werd afdoende vastgesteld, dat Leonardo het te beschilderen als muurvlak
naar gewoonte ‘a fresco’ heeft geprepareerd (bij gedeelten, met kalk en
marmerpoeder), om daarna, na toepassing van was, aan de schildering ‘a secco’
verder te werken, over de fresco-kleuren heen. Hij heeft daarbij, volgens Venetiaansch
gebruik, harsolie toegepast en geen notenolie, zooals Michelangelo later doen zou.
Het is daaraan voornamelijk toe te schrijven, dat het ‘Laatste Avondmaal’ is verbleekt
en nu grijs uitslaat, terwijl het ‘Laatste Oordeel’ een lei-achtig en dof-troebel
voorkomen heeft gekregen.
Dat Leonardo inderdaad ‘a secco’ werkte, wordt bevestigd door het bericht van
den tijdgenoot Bandello, die meedeelt, hoe de meester soms zich naar het klooster
begaf om maar enkele penseelstreken te zetten en dan weer heenging. Bij het werken
op de natte kalk, waarbij een geprepareerd gedeelte wegens het indrogen van den
ondergrond dienzelfden dag klaar moet komen, is zoo iets onmogelijk. Bij het door
Leonardo toegepaste procédé van ‘mezzo-fresco’ kan men in het tweede stadium
desnoods van schilderen ‘a tempera’ spreken, in werkelijkheid is het een dubbel
compromis van technieken, waarbij gedurende het afwerken de bindmiddelen, bij
‘echt’ tempera in gebruik (eiwit of honig, met sap van vijgen of narcissen), door
harsolie werden vervangen. In dien tijd zelf sprak men in een geval als dit van
‘tempera forte’.
Met groote zorg heeft Prof. Silvestri een overeenkomstig preparaat samengesteld
als door Leonardo zelf werd gebezigd. Enkele droppels plantaardig sap werden door
hem toegevoegd volgens de oude recepten, maar gom werd ten eenemale uitgesloten,
wijl het sterk hygroscopisch is en daardoor, week wordend, de bindende kracht snel
verliest. Onder invloed der warmte trekt alle lijm samen, barst en verglaast, tengevolge
waarvan zij oorzaak wordt van erger euvel. Cavenaghi heeft ook wel een harspreparaat
gebruikt, doch te vast van samenstelling en minder doelmatig van doses. Een te snelle
in droging was daarvan het gevolg, nog bevorderd door de kunstmatige verwarming
alléén van het oppervlak. Door de uitdroging verpulverde zijn preparaat en verloor
alle elasticiteit. Vandaar de witte ‘nevel’, die werd opgemerkt.
Zonder nu de restaureering van Cavenaghi te verwijderen of over te doen, heeft
Silvestri, na voorbereidende en weinige aanvullende werk-
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zaamheden, als 't wegwasschen hier en daar van de verpoederde en overtollige mastik,
door Cavenaghi aangebracht, de geheele schilderij met een fixeer-apparaat behandeld.
De verdunde harsolie, door hem geprepareerd, werd opgelost in essence van petroleum
en, luchtig doch intensief, over het oppervlak gespoten, op dergelijke wijze als men
een houtskoolteekening fixeert. Daarna werd telkens het oppervlak bij gedeelten
eerst met een rol van rubber en daarna met een van staal bewerkt, beide van te voren
verwarmd.
De muur bleek gelukkig geheel gaaf en ongescheurd. Ten slotte werd de later
ingebroken, zeer storende deuropening dichtgemaakt.
Na het werk van Silvestri is het ‘Avondmaal’ niet in glorie hersteld, doch alleen
bewaard voor zoover het nog aanwezig is en bewaard kan worden. Een matte schim
van eigen vergane heerlijkheid zal het meesterwerk steeds blijven. De kleuren zijn
nu eenmaal afgeschilferd. Alle de koppen hebben sterk geleden, die van den Christus
zelf helaas niet het minst. De sprekende handen, wier gebaar voor de compositie
zooveel beteekent, zijn deels onherkenbaar. Het geheel ziet men als door de flarden
van een dichten dubbelen sluier. Doch benaderd met eerbiedigen schroom zal het
grootsche kunstwerk zijn aangrijpende vitaliteit nog steeds doen gevoelen, zelfs in
dit deerniswaardig verval, dat niet meer ongedaan kan worden gemaakt.
Leonardo's ‘Avondmaal’ brengt niemand meer in verrukking, kan om zijn
schoonheid ook nauwelijks meer worden bewonderd. Het laat oppervlakkigen
onbevredigd en wekt in ernstigen een stemming van den diepsten weemoed.
Vooral menschen van den tijd der bioscoopvoorstellingen vinden zoowel den
eenen indruk als den anderen onbehagelijk.
Vrijwel eenstemmig zullen zij getuigen, dat deze oude muurschildering ‘niets
meer is’....
Zij blijft nochtans een hoogtepunt in de ontwikkelingsgeschiedenis der menschheid,
èn in geestelijk èn in artistiek opzicht.
Rome-Milaan, Lente 1925.
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In het British Museum, de Grieken,
door J. de Gruyter
Na den grooten tijd. I.
DE strijd met Meden en Perzen, zoo glansrijk doorstaan, had tot de Confederatie van
Delos geleid, waarvan Athene het hoofd was. Het was oorspronkelijk een verbond
van vrije, gelijkberechtigde stadstaten, maar het bleef dit niet lang. Reeds onder
Pisistratus had, met de verovering van Salamis en de vestiging aan den Hellespont,
Athene de eerste stappen gezet op den weg van het imperialisme. En de houding van
Athene tot haar bondgenooten werd allengs meer die van een meester, een
overheerscher. De strijd tusschen de oligarchische en democratische partijen in al
deze Staten kwam haar daarbij zeer te stade. De democratie werd gesteund door
Athene en was haar in het algemeen vriendschappelijk gezind; de oligarchen zagen
steeds uit naar een gelegenheid om op te staan en Athene's macht te knotten. De
binnenlandsche verhoudingen van economischen en politieken aard die er het hunne
toe bijdroegen of er toe leidden, hier in bizonderheden uiteen te zetten is niet doenlijk,
maar sedert de overbrenging van de schatkist der Confederatie van Delos naar Athene
in het jaar 454 c. C. kan men rekenen dat het Atheensch imperium formeel zijn beslag
gekregen had. Op het hoogtepunt van zijn bloei bevatte dit Atheensche rijk meer dan
200 stadstaten, maar zijn handhaving als groote mogendheid ging niet zonder
tegenkanting, zonder verzet en strijd, en in den loop van zijn betrekkelijk kort bestaan
beging het menige onrechtvaardigheid en wreedheid. Het ergst daarvan was het beleg
en de inneming van het kleine Melos met de daarop gevolgde uitmoording van alle
volwassen mannen en het in slavernij brengen van de vrouwen en kinderen. Het was
tot een zoo gruwzame, de wreedheid van den tijd overstijgende, daad van geweld,
dat het imperialisme de Atheensche democratie bracht. Maar op den weg der
overheersching is geen terugkeeren; hij leidt gemeenlijk van kwaad tot erger. Ook
Pericles, ofschoon een zoo sterk voorstander van de Atheensche machtsuitbreiding,
had dit ingezien, toen hij, eenige jaren vroeger, naar Thucydides ons meedeelt, zijn
Atheensche burgers toesprak met de woorden; ‘Verbeeldt u niet dat het geschilpunt
waarom de strijd gaat zoo eenvoudig is: de onderwerping of onafhankelijkheid van
zekere steden. Gij hebt een Rijk te verliezen, en weerstand te bieden aan het gevaar
u bedreigend van den kant van hen, die u haten om uw oppermacht. Het zou
onmogelijk zijn er afstand van te doen - als er op het oogenblik van deze crisis
vreesachtige en trage geesten mochten zijn die de Rechtvaar-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

383
digheid zouden wenschen zelfs tot dien prijs! Want uw rijk is nu een Despotisme
(Tyrannis) geworden, een ding welks verkrijging men als onrechtvaardig beschouwt,
maar dat nooit veilig uit handen gegeven kan worden.’
Deze hegemonie van Athene, in strijd als zij was met het politiek en godsdienstig
gedachteleven van Hellas, waarvan de p o l i s , de stadstaat, het centrum vormde,
zou slechts 'n halve eeuw duren.
Zooals wij reeds zeiden, op den achtergrond van dezen strijd om de macht tusschen
de Grieksche steden, en zeer duidelijk, op zeer openlijke wijze zich afspelend, nemen
wij dien van den strijd tusschen de verschillende standen waar, in dit geval tusschen
de partij der aanzienlijken en die van het volk, de door Aristophanes gesmade Demos.
Bij het begin van den Peloponnesischen oorlog was elke Grieksche stad in een bijna
chronischen staat van burgeroorlog. De Peloponnesische oorlog, die tegen het einde
der vijfde eeuw heel Griekenland in twee vijandige kampen verdeelde, waarover
Athene en Sparta de leiding hadden, die gedurende tientallen jaren met groote
bitterheid gevoerd werd, was in zijn dieper wezen een strijd tusschen de oligarchische
en democratische beginselen. Elke partij riep de hulp in van de gelijkgezinde factie
in de staten van den vijand. Elke stad was verdeeld in zichzelve: en de partij, die van
de macht beroofd was, spande samen met den buitenlandschen vijand tegen de partij
aan het roer. De hedendaagsche toestand in Europa wijst op aanverwante
verschijnselen, op drijfveeren en beginselen die, sterker dan de nationaliteitszin,
allerwege een woeling en roering te zien geeft als de éénheid van den Staat verbreekt
en buiten den eigen staat zijn geestelijke verwantschap en eenheid zoekt. Maar
misschien was er geen tijd, die een zoo volslagen anarchie te zien gaf als deze periode
der oud-Grieksche geschiedenis. Een algemeene corruptie en verbittering was het
gevolg van den hardnekkigen, langdurigen, het leven tot op zijn fundamenten
omwentelenden strijd.
Er meer dan in het algemeen melding van te maken zou hier natuurlijk niet gaan.
Zoo deze strijd Athene van haar uiterlijke grootheid beroofde, de invloed van deze
stad op het Grieksche leven hield daarmee niet op.
Integendeel, sedert zij haar geweldmacht verloor, begon zij door haar handel en
haar scholen een meer beslissenden invloed uit te oefenen op de Grieksche beschaving.
Het financieel débâcle, waarmee de Peloponnesische oorlog eindigde, bracht geen
algemeene verarming mede - zoo hij velen tot ondergang doemde, anderen bracht
hij tot rijkdom; er schijnen ook in die dagen o-weeërs geweest te zijn - en het Athene
der vierde eeuw werd een centrum van kapitaalskracht.
Maar meer dan door haar handel was het door haar geestesleven dat Athene het
overig Hellas beïnvloeden zou. Ten deele werd deze invloed uitgeoefend door de
vestiging van scholen, in den strikten zin van het
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woord, - de letterkundige school van Isocrates en de philosofische school van Plato:
academies, universiteiten, hoe men ze noemen wil, die mannen uit alle hoeken der
Helleensche wereld tot zich trokken.
De vermeerdering van den intellectueelen invloed van Athene moet anderdeels
toegeschreven worden aan het feit, dat zijzelve meer ontvankelijk werd voor invloeden
van buiten. Zij werd Helleensch evenzeer als Atheensch - het panhellenisme van
Isocrates treedt op naast het hartstochtelijk nationalisme van Demosthenes - zij werd
zelfs meer dan Helleensch. De opkomst en groei van deze wijder sympathieën stond
in verband met den groei van het individualisme, dat deze vierde eeuw kenmerkt.
De individueele burger kwam er, vooral door de meerdere kennis van die
buitenwereld, allengs toe haar te bezien, niet zooals vroeger door middel van zijn
stad, maar direkt als het ware, met eigen oogen en in haar invloed op hem als individu.
Hij is er ook niet langer mêe tevreden aan zijn religieuze gevoelens uiting te geven,
louter als lid van den Staat, volgens de algemeene gebruiken van den staatsgodsdienst,
hij zoekt naar een onmiddellijker persoonlijke betrekking met de bovennatuurlijke
wereld. En daar zijn eigen leven op die wijze min of meer onafhankelijk van de Stad
geworden is, ondergaat zijn verhouding daartoe een groote verandering. De burger
van Athene is een burger van de wereld geworden. Zijn plichten ten opzichte van
zijn land kunnen in botsing komen met zijn plichten ten opzichte van zichzelven als
mensch, en de vaderlandsliefde houdt op onvoorwaardelijk de hoogste deugd te zijn.
Socrates was de meest invloedrijke apostel van dit individualisme, dat in zijn verdere
ontwikkeling tot de omverwerping van het lokaal patriottisme leidde, waaruit de
stadstaten van Griekenland hun bezieling getrokken hadden in de dagen van hun
grootheid.
Communistische denkbeelden waren een gevolg van den groei van het kapitaal
en den groei van het individualisme.
Het bewustzijn van de tegenstelling tusschen de politieke gelijkheid van alle
burgers en de sociale en economische voordeelen genoten door de rijken, drong meer
en meer door tot den gedachtekring en het wilsverlangen der armere burgers. De
politieke gelijkheid scheen naar de sociale gelijkheid te drijven als haar logisch
gevolg, inderdaad een volle en evenwaardige politieke gelijkheid was niet te
verwezenlijken zonder sociaal-economische gelijkheid, daar de voordeelen van
rijkdom noodzakelijkerwijze zekere overmacht in politieken invloed met zich
brachten. Zoo zien wij reeds in het oude Griekenland, evenals wij het in het
hedendaagsch Europa aanschouwen, een strijd tusschen bezitters en niet-bezitters
optreden, die echter in de voor een groot deel op slavenarbeid berustende staten van
Hellas zeer afwijkende vormen moest aannemen. Ook het communistisch schema
van Plato's Republiek gold slechts voor de regeerders en soldaten, niet voor de
voortbrengende klassen, wien geen politieke rechten toebedeeld
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weren. Het ontwerp van een nieuwe maatschappij, door dezen dichterdenker op zoo
geniale wijze uiteengezet, was niet, los van de wereld, ontsproten aan zijn eigen
brein. Zijn denkbeelden stonden in het nauwste verband met de dingen en
verhoudingen om hem en waren hem ingegeven door de communistische theorieën
van den dag. De voortbrengers, speciaal de arbeiders, als de voornaamste sectie van
de gemeenschap aan te zien, een opvatting als in onze dagen zich op den voorgrond
dringt, zou aan Plato een ongerijmdheid toegeschenen hebben.
De uiterlijke veranderingen, waarvan wij boven in vogelvlucht melding maakten,
hadden hun loop niet genomen zonder groote geestelijke wijzigingen, die er ten deele
een gevolg van waren, ten deele een sterken invloed op gehad hadden. Als meest
beteekenisvolle factor, heel het geestelijk leven der Hellenen omwoelend, moeten
wij hierbij het oog richten op de op zoo wonderbare wijze, zich ontwikkelende
wetenschap.
Reeds de dagen van Solon getuigen niet alleen van een sociale en politieke
beweging onder de massa in verschillende deelen van Griekenland, maar ook van
eene op intellectueele en geestelijke doeleinden zich toespitsende bewogenheid. De
theogonie van Hesiodus als verklaring van den oorsprong der wereld voldeed niet
langer en de phüosofie van Thales en zijn opvolgers zag het licht in Ionia. Meer van
ethischen aard vertoont zich daarnevens een onbevredigdheid met de verhalen der
godsdienstige mythologie, zooals deze overgebracht waren door de oude barden en
zij leidde tot hun vertolking en wijziging in een geest die ze meer in overeenstemming
moest brengen met de allengs nieuwer vormen aannemende ethische idealen. De
dichter Stesichorus was een pionier in deze richting en hij legde in de legende van
het huis van Atreus - de moord van Agamennon door zijn vrouw en de moord van
Clytemnaestra door haar zoon - de verschrikkelijke zedelijke beteekenis, waarmee
Aeschylus en de Attische tragedie-schrijvers ons later zoo vertrouwd zouden maken.
Bovendien vertoont zich ook reeds in deze dagen een hunkering naar een bestaan na
den dood, een intense nieuwsgierigheid naar de wereld der afgestorvenen, een
verlangen naar persoonlijk contact met het bovennatuurlijke, gevoelens als, met meer
of minder kracht optredend, de menschheid op haar lange levensreize verzeld hebben.
Beide, de wetenschappelijke en de religieuze bewegingen hebben eenzelfde doel: de
oplossing van het raadsel van ons bestaan; maar de religieuze hunkering eischte een
korten weg en onmiddellijke voldoening. Zij had reeds omstreeks het midden van
de zesde eeuw v. C. geleid tot de verbreiding van een nieuwen godsdienstvorm.
Gedeeltelijk gegrond op den Thracischen eeredienst van Dionysos, kwam deze
godsvereering de Orphische te heeten naar den dichter en priester Orpheus. Het oude
volksgeloof was hierin saamgeweven met een speciale leer van de toekomstige
wereld, met bizondere plechtigheden en gedrags-
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regels. Om aan de gevangenis van het lichaam te ontsnappen, om zich te bevrijden
van de Titanische elementen, zijn boetedoeningen en zuiveringen noodig en moet
de ziel een cyclus van vleeschwordingen doormaken. In de periodes tusschen die
vleeschwordingen vertoeft de ziel in het rijk Hades, waar zij belooningen en straffen
ondergaat, in overeenstemming met 's menschen daden in het lichaam.
Deze Orphische godsdienst had veel invloed, ook op de verbeeldingen van dichters
als Aeschylus en Pindarus, maar een kracht van hooger waarde kwam op in de
wijsbegeerte van Ionia.
Thales, de Vader der Grieksche Philosofie geheeten, zooals Herodotus de Vader
der Geschiedschrijving heet, opent de schitterende rij. Hij was de eerste voorspeller
eener zonsverduistering en trachtte den oorsprong der wereld te verklaren uit een
enkel beginsel. Als zoodanig noemde hij het w a t e r . Anaximander, die een
wereldkaart trachtte te teekenen en de aarde niet meer als een platte schijf, maar als
een zwevenden cilinder opvatte, hetzelfde vraagstuk als Thales behandelend, zag in
het onbegrensde, het oneindige, het ‘a p e i r o n ’, de grondstof. Maar Anaximenes,
onbevredigd door de oplossing van Thales of Anaximander, verklaarde de l u c h t
tot oorsprong aller dingen. Hij achtte uit de lucht door verdichting het water ontstaan;
daaruit liet hij dan weer, naar de wijze van Thales, de andere stoffen voortkomen.
Men ziet, dit waren niet meer dan kinderlijke pogingen, dit was de wetenschap in
haar baby-kleeren, maar welk een stoutheid van denken, welk een moed en vrijheid
van intellect, welk een zich bevrijden van oude vormen en conventies was er in die
dagen toch noodig voor zulk een pogen. Onze wetenschap steunt haar stelsels en
hypothesen op een omvangrijk, zorgvuldig, met veel moeite en tijd en middelen
verkregen feitenmateriaal, op het werk van duizenden voorgangers en eeuwen van
aaneengesloten werkzaamheden; zij bouwden op enkele gegevens. Maar - zij maakten
een begin; uit eigen aandrang en kracht namen zij dien eersten, geweldigen sprong
van overlevering naar wetenschap. Zoo ooit dan was de wil, meer dan de uitkomst,
hier het prijzenswaardige. En er volgt meer en beter. Xenophanes, die als rondreizend
zanger geheel Griekenland doortrok en wiens groote kennis van menschen en
toestanden, van zeden en landen, hem bevrijdde van veel vooroordeelen, was een
onbevreesd hervormer en denker. Hij nadert het dichtst tot het p a n t h e ï s m e , hij
ziet in ‘den éénen God, die de grootste is’ de natuur. Een buitengewone
scherpzinnigheid bracht hem tot de opmerking dat de menschen zich hun goden
denken n a a r h u n e i g e n b e e l d . ‘Als ossen of paarden of leeuwen handen
hadden,’ zeide hij, zouden zij hun goden fatsoeneeren in den vorm van ossen, paarden
en leeuwen.’ Hij verwierp Homerus en Hesiodus als opvoeders, daar hij diefstal,
overspel en bedrog geprezen vond in hun werken.
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Hij zag met minachting neer op het Grieksch ideaal van den athleet: ‘onze wijsheid,
zei hij, is beter dan de kracht van menschelijke dieren en paarden.’ ‘Lang voor hij
stierf’ merkt Prof. Bury*) op, ‘was de philosofie een levende macht geworden, door
geen godsdienst meer te verstikken.’
Een buitengewoon denker was ook Heraclitus van Ephese. Hij legt den nadruk op
de w i s s e l i n g d e r v e r s c h i j n s e l e n . Hij ziet niets blij vends in de wereld,
een voortdurend zijn is er niet, alles wordt. ‘Een keerpunt in de ontwikkeling van
het menschelijk denken,’ noemen moderne geleerden het, dat hij is gekomen tot het
aannemen van een z o n d e r u i t z o n d e r i n g h e e r s c h e n d e , a l l e s
omvattende causaliteit.
Parmenides, de grondvester der Eleatische leer, bracht het zijne bij tot verheldering
van der Grieken en ons inzicht. Uitgaande van het pantheïstisch beginsel van
Xenophanes komt hij tot de meening dat al die zinnelijke verschijnselen, vol van
allerlei kleur en vorm, waartusschen wij ons bewegen, slechts schaduwen, slechts
bedrieglijke beelden zijn. Achter heel die wereld is één wezenlijkheid: het zijnde.
De kenmerken van dat Z i j n d e zijn: E e u w i g h e i d - het is niet ontstaan en het
vergaat niet, O n v e r a n d e l i j k h e i d - het ondergaat noch verandering naar de
hoeveelheid, noch naar den aard.
Empedoclus, met zijn elementenleer, en de krachten van aantrekking en afstooting,
Democritus van Abdera met zijn atomistiek, volgden. Wij zullen er niet verder op
ingaan. Maar hoe boeiend is het reeds door die vorschers en denkers van
Oud-Griekenland al die groote vraagpunten en problemen, opgeworpen en op hunne,
menschelijk-betrekkelijke wijze opgelost te zien, die ons nog dagelijks bezig houden
en die ons hun Sphinx-gelaat wel toekeer en zullen tot het einde der dagen. Hoe
boeiend en hoe schitterend vertoont zich hier het intellectueele leven van Hellas
De beweging waarvan wij hierboven eenige resultaten en verschijnselen
aanduidden, was in haar godsdienstig en ethisch aspekt, niet zonder invloed gebleven
op de dichters.
Zelfs Aeschylus en Sophocles, de meest godsdienstige dichters van Hellas, die
zeker niet doelbewust het volksgeloof wenschten te hervormen of vernieuwen,
beïnvloedden niettemin door hun scheppingen en concepties, de heele structuur der
Homerische theologie. Ofschoon zij de legenden van goden en helden overnamen,
zooals zij die vonden in poëzie en traditie, leidde de bearbeiding dier stof voor het
tooneel hen er toe, niet in tegenstelling maar als het ware op den top van het
polytheïstisch gezichtspunt, het denkbeeld van een enkelen oppermachtigen en
rechtvaardigen god te ontwikkelen. De Zeus van Homerus, wiens superioriteit op
phyzieke kracht gebazeerd was, vervormt zich in de handen van Aeschylus tot een
wezen dat gelijkenis vertoont met den joodschen Jehova. Sophocles volgt hem

*) J.B. Bury: History of Greece.
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op denzelfden weg. Ook voor hem is Zeus niet langer de god van phyzieke kracht
en willekeur; hij is de schepper en onderhouder van de zedelijke wet, van ‘die wetten
van sublieme uitgestrektheid, in het leven geroepen door heel het gebied van den
hoogen helderen hemel......; geen ras van sterfelijken gaf hun het aanzijn en de
vergetelheid zal hen niet ter ruste leggen; een machtig god leeft in hen en hij wordt
niet oud.’
Dergelijke woorden sluiten een volkomen transformatie van de Homerische
opvatting van goddelijkheid in zich.
‘De godsdienst van de Grieken,’ merkt Lowes Dickenson*) in dit verband op,
‘zooals hij vertolkt wordt door zijn beste geesten, vernietigt zich zelven. Neem het
denkbeeld van God aan als een eeuwige en zedelijke macht en heel het machtig
polytheïstisch bouwwerk moet ineen storten. Zeus wordt gered maar slechts ten koste
van den heelen overigen Olympus.’
En dit gold niet alleen het godsdienstig inzicht. Levend in een tijd van kritiek en
speculatie, werd zelfs een man als Sophocles er toe gedreven zijn geest te scherpen
op de kwesties die de aandacht trokken der ernstigste denkers van zijn tijd. En hij
heeft ons een der meest beteekenisvolle en zeker een der schoonste monumenten van
dien geest nagelaten in een zijner drama's. Als het motief voor zijn Antigone nam
hij een diep en moeilijk vraagpunt van politieke en ethische wetenschap - de
verhouding van den individueelen burger tot den staat. Wat moet de mensch doen
wiens plicht van gehoorzaamheid aan de regeering van zijn land in conflict komt
met andere plichten? Zijn er geen verplichtingen hooger dan die van trouw aan de
wetten van zijn stad? De dichter antwoordt dat er zulke verplichtingen zijn - bijv.
zekere godsdienstige verplichtingen. Hij rechtvaardigt Antigone in haar
ongehoorzaamheid aan het besluit van den koning. Het motief leent zich tot
dramatische behandeling en nooit is het met zulk een volkomen kunstvermogen
behandeld als door den dichter, die er het eerst de mogelijkheden van doorzag. En
het verdient opmerking, dat de Antigone, behalve haar belangrijkheid in de
geschiedenis der dramatische poëzie, een groote beteekenis heeft in de geschiedenis
der dramatische gedachte als de eerste voorstelling van een probleem dat ons ethisch
denken in zijn diepsten grond raakt, en ook in het heden nog dagelijks om een
oplossing vraagt. Wie, die het staatkundig leven van zijn tijd met eenigeaandacht
volgt, denkt hier bijv. niet aan de kwestie van den dienstweigeraar?
Maar van de groote tragici van Hellas was Euripides†) de meest moderne. Hij was
een leerling van de sofisten Anaxagoras en Protagoras, die een zoo groote rol speelden
in de bevrijding van den Griekschen geest uit de windselen der traditie. Anaxagoras,
de vriend van Pericles, ontdekte voor het eerst dat de maan schijnt door de
weerkaatsing van het zonnelicht en hij

*) G. Lowes Dickenson: The Greek View of Life.
†) Zie voor Euripides: Gilbert Murray's E u r i p i d e s a n d h i s A g e
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verklaarde op een in 't algemeen juiste wijze de oorzaak van eclipsen. De zon was
geen god voor hem, maar een wit-heete massa steen of aarde, van enorme grootte.
Als Griek, gebonden aan de beperkingen van zijn tijd, lichtte hij dit toe met de
opmerking - wat aan velen zijner tijdgenooten een krankzinnige overdrijving moet
toegeschenen hebben - ‘dat zij veelmalen grooter was dan de Peloponnesus.’
Het onderwijs van Anaxagoras verdween niet in het ijle bij een Euripides en zijn
werken zijn vol kritiek op de oude godsdienstige opvattingen, op de ethische
begrippen, op de staatkundige verhoudingen van Hellas. Het is vooral tegen de
godenwereld en haar ongerijmdheden, en tegen het enghartig nationalisme der
Atheners, dat hij zijn scherpste pijlen richt. Maar uit heel het leven, in al zijn omvang
en ingewikkeldheid, dringen zich de onderwerpen tot nadenken en weergave op aan
zijn werkzamen, vruchtbaren geest.
Euripides, die zijn helden overbrengt uit de sfeer der goden naar die der menschen,
die met een buitengewone scherpzinnigheid en begrijpend gevoel hun drijf veeren
analyzeert, die voor de misdaad en de ondeugd de oorzaken weet te vinden in het
eigen gemoed, die een slaaf tot zijn held maakt en aan de liefde en het recht der
vrouw een zoo diepgaande aandacht wijdt, Euripides, de schepper eener nieuwe
zedelijke atmosfeer, is in veel opzichten meer een voorganger dan een afsluiter, hij
is ons in veel opzichten zoo nabij in zijn zieleleven, zooals hij ons dat geopenbaard
heeft in zijn werk, dat wij hem, ondanks de eeuwen die tusschen ons liggen, ondanks
de enorme verscheidenheid in omstandigheden en denkvormen, als een der onzen
aanvoelen. Minder tot de Grieken van Homerus dagen, tot het oud Hellenendom,
behoort deze mensch dan tot de moderne menschheid met haar ruimer inzicht, haar
verdiepte en gevoeliger psyche, haar twijfel en haar veelzijdigheid.
Ook in een ander opzicht behalve door zijn vrijer, meer begrijpende
menschelijkheid, vertoont zich bij Euripides een tendenz die hem verbindt met de
eeuwen die volgen; het is een zekere onvoldaanheid met het leven der aarde, een
hunkering naar een hiernamaals. In de Medea en andere van zijn treurspelen treedt
meermalen het denkbeeld op dat de dood ‘een andere vorm van leven’ is. Maar zoo
dit bij hem misschien slechts voorbijgaande gedachten of verlangens zijn, veel sterker
treedt dit mystiek element op in den tot een latere periode behoorenden Plato. Zijn
voorstellingen op dit gebied herinneren aan de vroeger besproken Orphische leer.
En terwijl Euripides slechts door dramatische wenken en voorstellingen, gebonden
aan de mythen, het Grieksche godendom in een ongunstig daglicht plaatst, valt Plato
deze mythen op direkte wijze en in zijn eigen persoon aan - als God goed is, zoo
luidt zijn betoog, hoe kan hij dan de stichter van kwaad zijn en als God de waarheid
wil, hoe kan hij dan leugens baren, hoe kan hij den mensch belagen met leugenachtige
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droomen? De oude fabelleer vertoont ons, naar zijn meening, een aaneenschakeling
van intriges, geweld, bedrog; in het belang van de religie zelve moeten wij haar
bestrijden.
Hoe kon het monumentaal gebouw dat het Grieksche geestesleven van de vijfde
eeuw ons te zien gaf, waarvan wij vooral in ons tweede artikel*) eenigszins omstandig
een overzicht gaven, weerstand bieden aan al die stormen van maatschappelijk
gebeuren, aan heel het vernietigend oordeel van analyze en kritiek. De godsdienst
was de alom-tegenwoordige en steeds werkzame ziel van het gemeenschappelijk en
maatschappelijk bestaan van den Griek; hij bond alle deelen tot een schoon geheel
en gaf er kracht en vastheid aan, maar hij was een schepping der verbeelding. Hij
vond geen steun, geen basis van overtuiging in het intellect, en zoodra dit zich begon
te roeren, en tot ontwikkeling kwam, zoodra het met zijn scherp en helder licht in
die geheimenissen van het verleden drong, moest heel dat schitterend bouwsel
afbrokkelen en uiteen vallen.
En met den godsdienst verloren ook de ethische en aesthetische opvattingen hun
samenhang en verband met het groot geheel. Het groote drama, het groote bouwwerk
- zij eindigen met de vijfde eeuw. Euripides is de laatste der groote treurspeldichters.
Een eeuw van onderzoek en leering, van betoog en kritiek volgt, en voor deze
werkzaamheden van den geest is het proza het meest geschikt, het is weldra het
overheerschend uitdrukkingsmiddel. In schrijvers als Thucydides en Plato bereikt
het een zeldzame volkomenheid.
In de grootste periode van Grieksche cultuur was de kunst geheel één met het
godsdienstige, het ethisch, het staatkundig leven - wij zagen het in onze
beschouwingen over het geestelijk leven van Hellas in vorige artikelen.
Beeldhouwkunst en schilderkunst waren niet louter een middel tot aesthetisch genot;
het waren wijzen van uitdrukking en vertolking van het nationale leven. En dit
nationale leven, het leven der polis, van de stad, die staat en gemeenschap was, stond
in onmiddellijk verband en was afhankelijk van den godsdienst. Het voornaamste
doel der sculptuur was standbeelden van de goden en helden te maken; het
voornaamste doel van de schilderkunst was mythologische tooneelen weer te geven,
en in beide gevallen vormde het zuiver aethetisch genot een onscheidbaar deel van
de godsdienstige waardeering.
De kunst werd dus hooger geschat naarmate zij, in meer volmaakten vorm, de
hoogste en meest omvattende aspecten van het nationale leven in beeld bracht. Deze
opvatting staat recht tegenover het individualisme dezer laatste - juister misschien
voorlaatste - tijden, dat de kunst losmaakte van zedeleer, godsdienst, politiek of een
ander der groote algemeene

*) De Grieken, Nov. 1922
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drijf kracht en van gedachten en handeling, dat het doel der schoonheid in haar zelve
legde en geen onderscheid maakte tusschen hoog en laag, groot en klein, in het
onderwerp, dat den tijd, de bekwaamheid, de overgave van den kunstenaar eischte.
Een dergelijke, zuiver subjectieve kunst, geheel afhankelijk van de stemming en
persoonlijkheid van den kunstenaar, was ten eenen male vreemd aan de Grieksche
opvattingen en kon dan ook slechts opkomen in een tijd van verwarring en décadence,
waarin de kunstenaar zijn verband met de maatschappij verloren heeft en als een
vreemde zich beweegt in een wereld van Philistijnen.
Tot de extremen, die ons moderne leven op dit gebied te zien gegeven heeft en
nog te zien geeft, kwamen de Grieken der vierde eeuw niet, maar wel verloor toch
ook de kunst dier dagen haar vasten en noodwendigen samenhang in en met het
geheel, werd zij meer persoonlijk en op zichzelve aangewezen. Zij verloor haar
idealisme, haar zedelijke en religieuse basis en beteekenis, en ontwikkelde zich min
of meer tot een afzonderlijk, van de overige gescheiden, orgaan der gemeenschap.
Dit was een groot verlies. Het leidde tot den val der Grieksche cultuur, al zou deze
nog lang, nog vele eeuwen, op meer directe of indirecte wijze, zich vootzetten en
nawerken.
Louter verlies echter bracht de vierde eeuw niet. Niet in politiek opzicht, want met
den achteruitgang als machts-instituut dier kleine stadstaten en weldra hun
saamvoeging in een grooter verband, kwam een levendiger verkeer tusschen henzelven
en de landen van het Oosten en verbreidde zich hun beschaving ver buiten de oude
grenzen. Vooral werd dit het geval toen Alexander de Groote het grootste deel der
aan de Grieken bekende wereld aan zijn macht onderwierp en er Grieksche kolonies
en invloedkringen schiep.
Maar ook niet louter verlies in artistiek opzicht. Er kwam een ruimer belangstelling,
het veld van onderwerpen, die de kunst zich tot uitbeelding koos, werd grooter, de
portretkunst vond meer beoefenaars en het zieleleven van den mensch begon daarin
een rol te spelen.
In het algemeen kenmerkt de nieuwe periode zich door meer vrijheid,
veelzijdigheid, verfijning, door een meer verdiepte psychologie
De individualiteit van den kunstenaar wordt een factor van grooter beteekenis en
de beeldhouwer leert zijn krachten gebruiken ook op andere wijze en in andere
richtingen dan hem voorgeschreven door de architectuur. Met uitzondering van enkele
kolossale beelden, zooals die welke Phidias wrocht voor Athene en Olympia, waren
tot nog toe de schoonste werken, die uit handen van den beeldhouwer kwamen,
bestemd voor de versiering van het fries of gevelveld van een tempel. Ook in de
vierde eeuw vroeg de architect nog den dienst van den beeldhouwer; Scopas versierde
in zijn jeugd den tempel van Athena Alea te Tegea, in zijn later jaren werd
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zijn hulp ingeroepen voor het maken van een fries voor de graftombe van een prins
van Carië, maar in het algemeen ontwikkelde zich zijn kunst meer onafhankelijk van
de architectuur. En al de groote werken van Praxiteles waren compleet in zichzelve.
En zooals de beeldhouwkunst zich vrijmaakte van hare zusterkunst, de bouwkunst,
zoo maakte zij zich ook vrij van het godsdienstig ideaal. In de eeuw van Phidias
trachtte de kunstenaar, die een god modelleerde, in den menschelijken vorm de
majesteit en onveranderlijkheid van een goddelijk wezen te leggen en dit streven
bracht hij tot volkomen ontwikkeling. In de vierde eeuw verliezen de godheden hun
majesteit en onveranderlijkheid; zij worden meer opgevat als lichamelijk schoone
en volmaakte mannen en vrouwen met menschelijke gevoelens maar zonder
menschelijk verdriet; zij krijgen een menschelijke persoonlijkheid. Het contrast is
waar te nemen door van de groep goden in fries en gevelveld van het Parthenon den
blik te richten op de gestalten van Praxiteles: den Hermes, die opgericht werd in den
tempel van Hera te Olympia en daar bewaard wordt, of de Aphrodite van Cnidus,
een vrouw die terugdeinst voor het openbaren van haar schoonheid als zij het bad
ingaat, niettemin een rein en onzinnelijk ideaal van vrouwelijke schoonheid.
Deze nieuwe beeldhouwkunst draagt het kenmerk van individualisme in een
dubbelen zin. Een kunstenaar is vrijer zich een eigen weg te banen, en het streven
van alle kunstenaars is meer gericht op de afbeelding van den individueelen man of
de individueele vrouw dan op het type en zelfs meer op de individueele faze van
geestelijke gesteldheid dan op het algemeen karakter
Voor wat het British Museum uit deze vierde eeuw ons te zien geeft verwijzen wij
den lezer ten slotte naar de bij dit artikel gevoegde reproducties.
Van de grooter beeldhouwwerken, daar aanwezig, verdient bovenal de Demeter
van Cnidus vermelding. Het beeld is van een bizondere waardigheid en schoonheid,
van een waarlijk grootsche, indrukwekkende vormenpracht, en wordt gerekend in
het midden der vierde eeuw vervaardigd te zijn. De kunstenaar heeft waarschijnlijk
de droefenis van Demeter willen weergeven om het verlies van haar dochter
Persephone.
Het is niet zeker in welke periode het beeld van e e n r o u w e n d e v r o u w
gemaakt werd, maar volgens sommige critici vindt men dit sculptured type terug tot
in de vierde eeuw. De smartelijke ernst van den blik en de nobele weergave der in
een wijden mantel gedrapeerde figuur, de teerheid en gratie, verleenen het werk een
groote aantrekkingskracht.
Van de borstbeelden namen wij hier op een kop van den jongen H e r a c l e s ,
waarschijnlijk een kopie naar een werk van Scopas en een representatie van een
‘j o n g e n D i o n y s o s ,’ die hier meer vrouw dan man lijkt.
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De ‘Bronze Room’ bevat eenige uitnemende dingen. Van een bizonder expressief
vermogen en geestelijken inhoud is de H y p n o s of S l a a p , een brons dat men met
de kunst van Praxiteles in verband brengt. De figuur in haar geheel stelt een jongeling
voor die half loopt, half zweeft, met den zaadhouder van een papaver en een horen
in de handen. Ook het hoofd van A p h r o d i t e is een mooi specimen van een
Grieksch brons. Het dateert van de vierde eeuw en getuigt van een breede, krachtige
behandelingswijze. Dit hoofd, dat gevonden werd te Satala in Armenië, was op ruwe
wijze afgebroken van een kolossaal standbeeld. De oogen zullen ingelegd geweest
zijn met materiaal dat hun natuurlijke kleur imiteerde, zooals glasdeeg, ivoor en
ebbenhout, of edelgesteenten.
Andere bronzen, in deze zaal de aandacht trekkend, zijn die van Siris, twee groepen
in hoog relief, die oorspronkelijk aan een kuras gehecht waren. Zij stellen op zeer
levende wijze een strijd tusschen een Griek en een Amazone voor en zijn voortreffelijk
van verhoudingen en lenige kracht.
Ook het relief van Aphrodite en Anchises, afkomstig van Paramythia in Epirus,
dat waarschijnlijk van het einde der vierde eeuw dateert, verdient hier genoemd te
worden.
In de zaal der terracottas nemen die van Tanagra een eereplaats in; deze
scheppingen van sierkunst, vrucht van de toen als nu werkzame‘copieërlust des
dagelijkschen leven,’ geven een interessanten kijk op het huiselijk en maatschappelijk
leven der Hellenen. Hoe bevallig, geestig, intiem-menschelijk zijn vele der
voorstellingen van deze pottebakkers. Dit werk heeft niet de volkomenheid van opzet
en afwerking van de groote beeldhouwwerken, maar aan zijn lichter, vluchtiger, meer
spelende wijze van behandeling dankt het een eigenaardige bekoring.
Onsterfelijk is de kunst. Die dametjes, die voedsters, zij zouden waarlijk niet
gedacht hebben, dat wij nog na meer dan twee duizend jaren met gevoelens van
verwantschap en genegenheid op hun gelijkenis zouden turen.
Enkele illustraties van vazen en gesneden steenen, ontleend aan den overvloed
dien het British Museum herbergt, mogen het hunne bijdragen ons een indruk te
geven van het hier besproken Helleensche leven.
Het bovenopgesomde is echter niet het voornaamste dat het British Museum ons
aanbiedt als vertegenwoordigend de Helleensche kunst van de vierde eeuw.
Het meest belangrijke daarvan vindt men in de ‘Mausoleum Room,’ welker
bespreking wij voor een volgend en laatste artikel bewaren moeten. Wij zullen dan
ook nog eenige oogenblikken gaan vertoeven in de ‘Nereïd Room’, een zaal gewijd
aan het Nereïden Monument, welks tijd van oprichting onzeker is.
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Bloemen schikken,
door P. Otten.
En zeldne malen wil het wel gevallen,
Dat deze ruw-vereelte mannehand,
Maar al te reê zich tot een vuist te ballen,
Zich voor een wijle ganschelijk ontspant,
En bloemen schikt met teedre vingren, even
Aarzelend en verlegen - onverwacht
Staat dit verworpen leven opgeheven,
Gedreven door dezelfde oppermacht,
De schoone, vreemde, die in 't vroege jaar
Voglen te zingen dringt, die tot kristal
Het stille, donkere gesteente puurt,
En, aller krachten stomme regelaar,
Door de oneindigheid van 't ijl heelal
Der starren dans in staatge banen stuurt.
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Het huis eener kunstenares,*)
(Ina Boudier-Bakker)
door P.H. Ritter jr.
I. DE INTREDE.
AAN de Nieuwegracht No. 46 te Utrecht is een kleine woning, die
voegzaam-bescheiden in de rij harer zusteren zich vertoont. Ze heeft geenerlei
bouwkunstige aanmatiging, ze is niet modern, maar evenmin weerspannig-antiek.
Ze koketteert niet met ‘Heemschut", ze heeft zich niet geschminkt met gevelarij.
Evenmin is ze besmuikt-sober, zoodat zij de eenige waardige zijn zou tusschen de
schreeuwerige dilettantismen der architectuur.
Zij rijt zich in het geheel, ze maakt deel uit van haar omgeving,.... en wil niet meer.
Zij, éénmaal ontworpen door een zorgzaam brein en blijkbaar gebouwd door
liefhebbende handen, zij is een kleine Bregit, zij draagt de ziel van het
vrouwenklooster dat in de oude tijden in haar omgeving verrees, al heeft ook bij haar
een latere hand iets eigenlijks verminkt van het bouwkundig schoon, dat de eerste
bouwer had tot stand gebracht. Zij is eene woning, die haar plicht beseft, die haar
eenvoudige stem geeft in het bouwkundig koor harer genooten, wanneer aandachtige
beschouwing het lied verlangt.
Eén van het huizengelid der Nieuwegracht, die in haar geheelheid het Hollandsch
Schoon inhoudt, zooals dat zelden geschiedt ondanks de vele nog angstig bewaarde
vroegere kunst- en levensschatten, die in de woningen aan onze oude grachten zijn
overgebleven, en waar het oog tijdens de vorderingen van het modernisme met steeds
inniger weemoed naar staart. Het huis, hoezeer zijn volmaakte schoonheid geschonden
zij, vertoont een orde van op met de duimstok uitgemeten afstanden van elkander,
regelmatige vensters, niet te kloek en niet te klein, ze zijn van onder grijsheid bedolven
baksteen, met groote, degelijke, hardsteenen inleggingen, en ze zijn toegesloten door
groote, gelijkvormige deuren, groen als het grachte-water in de Augustus-maand,
deuren door wijde, gulle paneelen verdeeld, en pronkend met glundere glanzende,
koperen knoppen. Voor de deuren is een lange, lage stoep gebouwd, als een
doorloopende voetenbank. Het is uit den tijd, toen men het huis, het innige eigene
van ons leven, wat wilde verheffen boven de straat-oppervlakte, als om te kennen te
geven, dat het iets onderschei-

*) Fragment uit een in het a.s. najaar bij den uitgever Em. Querido te Amsterdam verschijnend
werkje,
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dens was. Die stoep is grijs-blauw met witte aderen, als een herfsthemel, en - nu
komt het bizondere - waar ze niet tot ingang dient, maar als beveiligend, smetteloos
plaveisel uitligt voor de vensters van het heiligdom van het eigendom, zijn er twee
paaltjes door een hangende ijzeren stang verbonden, als roerlooze schildwachten
voor geplaatst. Onder die ijzeren stang sluipen de straatjongens door, die nog altijd
alle stoepen af drentelen, heerlijk, omdat het niet mag, en voor de meisjes is de
piepende en zachtjes heen en weer bewegende stang een schommel zoo
verrukkelijk-wiegend als er geen een bestaat in de openbare speeltuinen, die de
sociaal-gevoelende dames en heeren van den gemeenteraad ter reglementeering der
kinder vreugde hebben ingericht.
Wanneer er een gezicht zou verschijnen voor de ramen, zouden ze schrikken, maar
wie binnen is, verbergt zich in de duisternissen der kamer, en ziet het spel ter sluiks
met oogen die van ondeugd flonkeren en een glimlach om de lippen: een stille vrouw,
die ‘de ongeweten dingen’, de felle angsten en hevige vreugden van het kinderhart
kent.
Dit is het merkwaardige van de door alle voetgangers argeloos voorbijgetreden
huizenrij, dat, ondanks de eenvormigheid, ieder huis zijn eigen persoonlijkheid draagt.
Deze huizen zijn de tegenstelling van ‘genormalizeerde woningen,’ zijn de
tegenstelling van massale architectonische regelmaat, waarmee de moderne
bouwkunde de heerschappij der menigte in onze samenleving in troostelooze
schoonheid verbeeldt, en zoo sprekend is de oorspronkelijke schoonheid, dat zelfs
de onedele daad eener in tweeën-verdeeling van een grootere, voor één familie
bestemde woning, haar karakter niet kon vernietigen. Hier wordt niet het ‘gezin’
ontkend door de architectuur, integendeel, ieder der woningen is een afzonderlijk,
gewijd verblijf voor een familie, die haar eigen t'huis bezit met een eigen karakter.
Deze huizen plaatsen tegelijk het gezin in het maatschappelijk verband, èn handhaven
zijn eigen aard, - zooals het vroeger was. En de regelmaat dezer woningen verhindert
niet, dat ieder van haar haar eigenaardige bizonderheid heeft. Het huis, No. 46 heeft,
in tegenstelling tot zijn genooten, aan den beganen grond maar één venster, een wel
reusachtig schijnend oog naar het schemerige buitenlicht. Kan het geweten hebben,
het goede huis, dat het maar één gedachte, één in twee saamgeweven levens gepaarde
aandacht zou gaan omsluiten, en dat het niet pronken mocht met zilverige glimmering
van venstrenhoeveelheid, maar alleen maar zou kunnen staren, de wereld in met zijn
ééne venster, van zooveele tastende mijmering als het zou worden vervuld?
Voor het ééne groote, verwonderde venster, dat nimmer befloersd is door gordijnen,
maar zich altijd overgeeft aan het licht, prijkt maar één bloem, een groote, vragende
zonnebloem in den herfst, een bloedroode roos in den
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zomer, een grauwe distel soms, in andere jaargetijden. En o, dat venster, voor wie
het weten kan, lijkt het wel vaak de levende, open eenzaamheid, de eenzaamheid die
zich deemoedig der gemeenzaamheid toevertrouwt!
Rondom het huis is het stil en grijs. Want de Nieuwe gracht te Utrecht is een der
weinige stededroomen, die nog niet door aesthetische bewonderingen zijn besmet
en onteerd. Ze is nog geen voorwerp van vreemdelingenverkeer, ze mist er gelukkig
het bouwkundig schoon voor, ze is niet anders dan een verzameling deftige
HoUandsche heerenhuizen aan een onbewogen water, maar ze heeft stilte en stemming
en statigheid, die men te Brugge vergeefs zoekt.
Het kan wezen, dat ze vele kleuren vereenigt, maar dan worden die kleuren alle
weggewischt door een alles overspreidende grijsheid, die de grachte- en stratekamers
der steden van het groene, sappige HoUandsche land onderscheidt.
Het geheimzinnige dezer nieuwe gracht is haar watergeul, smal als een wijde
greppel en behoedzaam binnen een doos van steen gevat. De werven, lage kaden,
beneden de straat, die het precieuze en bedachtzame uitmaken der Utrechtsche
grachten, zijn hier kade-tjes in miniatuur, zijn open stegen, en als men over de
leuningen heen, die de bovenstraat afsluiten, van oever tot oever kijkt, dan ziet men
eerst steen, en niets dan steen, tot men opeens in de diepte ontwaart dat er een kleine
groene spiegel van water tusschen rust. Er varen nooit schepen door die nieuwe
gracht, er varen alleen een enkele maal de levende, donzig witte schepen die de
zwanen zijn. En dan is het bevreemdend ze daar heen te zien glijden door de steenen
stratediepte beneden, waar men nog geen water vermoedt.
Ge staat nu voor de groote deur van het huis No. 46, met zijn paneelen belegd
zooals de deur van een oude Friesche kast, en ge schelt aan, en wacht. De schelleklank
klinkt door onder de gewelven, en terwijl de dienstbode tusschen het glanzend
kopergerei in de oude keuken haar schoone boezelaar voordoet, hebt ge gelegenheid
de heele, stille gracht te overzien. De in de verte in het zilveren licht glimmerende
gevels, achter de spits uitwaaierende boomenkuiven, en boven alles het machtig
profiel van den Domtoren en de Domkerk die nergens in Utrecht het stedeschoon
zoo domineert als hier.
Ja, het is stil om U heen. Want de kluizen waarop gij staat, zijn te teer om auto's
te dragen en aangezien er geen rijtuigen meer zijn, met paarden bespannen, is het
alleen de enkele voetganger, bezijden de bedding van het modern verkeer, die hier
met de echo van zijn stap de kloosterlijke rust verstoort, eenzaam heenschrijdende
langs de wanden van een monument. Maar daar begint de Domtoren te spelen, zijn
statig koraal vervult de stratekom met trage melodieën, die zich verliezen onder de
lage gewelven van het huis, dat nu opengaat.
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II. Het portaal.
Een hal omgeeft U, wijd, maar besloten, helder en wit in den schijn harer marmers,
maar toch een hal als een wijde kamer, ruim zonder verlatenheid, ingebouwd en laag
lijkend, zonder beklemming. Daarbuiten sprenkelt de toren zijn laatste klanken uit,
en het wuivend geboomte, door zon en wind gevat, doet lichtschijnen dartelen, die
fladderen als vlinders over het gangplaveisel om de kier heen van de zachtjes gesloten
wordende deur.
Nu zijt ge geheel door het huis omringd, de geluiden buiten klinken dof, als onder
een hoes. Maar het hart van het huis beweegt. Tik-tak, tik-tak tikt de groote staande
klok van zijn binnenste uit, waarin de geheimen der oude tijden verborgen zijn. Een
reusachtige spiegel door twee koperen leeuwekopoppen bewaakt, met ringen in de
bekken, opdat ze U niet zullen bijten, weerkaatst Uw beeld, klaar en koel, hij is als
een vertikale vijver, gespannen over het heele wandoppervlak. Heel het portaal,
tusschen zijne donkere eikenhouten deuren een plek van stemmig, wittig licht, is vol
van het bedeesde gedruisch van uw doening, als ge Uw kleeren ophangt aan de
koperen kapstokpinnen, zoodat ze zich aanvleien tegen een koesterend roodbruin
tapijt, dat zich nauwelijks doet opmerken, zijn diepe, donkere schoonheid voor
zichzelf bewaart. Heel het portaal is vervuld van Uw zwijgende bewegingen, en de
dienstbode wacht, om U vóór te gaan. Want het is hier geen huis om in te hollen,
alles wordt, onbedoeld maar vanzelve, een afzonderlijke ceremonie. Zoo moest het
zijn, in ieder goed huis. Een huis is de schatkamer van menschelijk binnen-leven,
het is iets anders dan een herberg tegen de ruwe getijden, een voedingsgelegenheid
en een nachtverblijf. Om den mensch heen is het huis gebouwd zooals het nest, zooals
de schubben om de dieren, zijn leven behoort er te ademen, het leven der familie is
er haast tastbaar aanwezig, ook als zij er tijdelijk buiten vertoeft, het ligt in al zijne
voegen en voorwerpen, in zijn eigen geur, in den weerklank der geluiden, in de stem
van de bel en van de klok en van de etensgong.
En eigenlijk is het nog iets meer. Het is de woon, het draagt de traditie van vele
geslachten', er heeft verdriet en vreugde in geheerscht, het heeft zijn tragedie en
lotsbestemming, die alle opnieuw er weder één mee wordende gezinnen overnemen,
onbewust.
Dit huis is een der weinige op de wereld, waar wordt gewoond, en dat bewoond
schijnt door een keten van geslachten. Het is liturgisch gebouwd, het kent nog
afscheidingen voor de verschillende levensrichtingen die er geschieden, voor de
verschillende levensdoeleinden die er worden nagestreefd. Men dringt er langzaam
in door, iedere afdeeling spreekt er door haar eigen, persoonlijk karakter, en de
overgangen vragen,
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telkens opnieuw, Uw aandacht. Daar welft een boog, versierd met een blad, een
eenvoudig motief, maar dat aanstonds denken doet aan een tuin, die er achter moet
zijn, in de binnen-beslotenheid der behuizing. Onder de boog vernauwt zich het pad,
daar toeven de deuren, daar toeft de trap in duisternis, daar begint het geheim, want
wie in het portaal wordt toegelaten, willekeurige boodschappers en venters, is het
nog niet gegeven, in die inniger beslotenheid het brood te breken en voor een wijle
het leven te deelen met de familie. Wat een duizenden half verholen, in schaduw
opvlammende tintelingen van licht liggen in die kleine binnengang verspreid, van
even opschitterend marmer, van een looperroede, van een kleurig vierkant op een
kleine mat, het glanst alles als donkere opgetogen oogen, die niet verraden wat ze
bezielt. En dan is er ook weer dadelijk de spheer van het dagelijksche, de voeten der
deurposten, die zoo roerloos en braaf, koel en zachtglimmend terzij van de donzige
vloerbedekking staan gestrekt in het onder-licht.
Maar ge gaat nog niet treden door die kleine besloten gang, met uw krakende
schoenen de rust verscheurend, ge kijkt eerst nog rond, met tastenden blik in de
voorhal, daar waar de grens tusschen het buiten- en het binnenleven is, waar de
wachters des huizes zich bevinden, en waar datgene is opgehangen, wat nog aan het
buiten-zijn herinnert en waar de huisgenooten naar kijken, eer ze uit wandelen gaan.
Daar is dan als wachter, als levende, machtige wachter, de oude notenhouten klok.
Zooals de gewijde meubelen en de wanden van een kerk heel de geschiedenis der
menschheid, heel het leven en lijden der heiligen verhalen, zoodat die kerk de wereld
in zich besloten houdt, zoo is het ook in het goede huis. De bewoners leeren er,
omwandelend, wat in heel het groote huis van de wereld ommegaat. En dat zegt de
klok, de ziel van de woning, omdat ze de ziel van het leven is, de tijdsaanwijzer, die
telkendage opnieuw aan het vervlietende gezinsleven, aan de eindelijke oplossing
van het zoo innig en onontbeerlijk met elkander verwevene herinnert, en wijl ze de
groote feesten des huizes aankondigt en bepaalt. Wat is een huisgezin zonder de
tijdskringen, zonder seizoenen, zonder ‘oud- en nieuw’, zonder verjaardagen? - En
hoe hangt aan de klok de herinnering vast aan wie het huis éénmaal zijn uitgedragen,
hoe lééft hun ziel in haar stem.
Een goede klok behoort dan ook niet den tijd haastig te ontkennen met mechanisch
getik, ze behoort den tijd moeizaam aan zich te laten ontglippen, stil zuchtend met
haar schorre stem en iets in haar binnenste verbergend.
Een goede klok moet aldoor weer naar wijder tijdsruimten verwijzen, zij moet de
jaren en eeuwen willen aanduiden, en niet zich inkrimpen tot de minuten en seconden.
Ze is levende factor niet enkel, maar verzinne-
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beelding ook van de familie, die samenbindt en samen wil houden, die scheidingen
weert en het afscheid schuwt.
En in deze overtuigingen bouwden dan ook onze vaderen de klokken en is de klok
gebouwd die als een goede moeder aan den ingang der woning rust van Ina
Boudier-Bakker, zij die haar ziel in het bezorgd en behoedzaam vastgehoudene oude
familieleven heeft verloren, dat wanneer alle wanen zijn weggenomen het leven is
van den mensch.

III. Door de gangen.
Natuurlijk vond de gedachte, dat gangen verbindingskamers zijn, waar men alleen
maar niet zit in deze volmaakte woon haar toepassing. Het half-buitene van een huis
zijn zijn portalen, maar de gang is bekleed en met hout omwand, zij is de
geheimzinnige achtergrond van het familieleven, de plaats waar men de stemmen
en stappen herkent vóór men de menschen ziet, waar de verrassingen van het dessert
door heen gedragen worden eer ze verschijnen in de openbare familie-ruimte, waar
de familieleden zich bij gezelschapsspelen terugtrekken, waar de verloofden wisselen
hun eersten kus. De gang heeft dan ook hare schilderijen en hare vele innigheden,
ze getuigt misschien nog meer van de persoonlijke eigenaardigheden en voorliefden
der bewoners dan de meubelen en wandentooi der kamers, waar alles meer aan de
algemeene aandacht prijs gegeven wordt. Uit deze kleine gang, waardoor gij treedt,
leert gij de menschen kennen, die ge bezoeken gaat. Ze heeft haar stiekeme, jolige
gezelligheden, haar half-verhulde, opgewekte gastvrijheid, Er is een kelder terzijde,
die wel het buffet gelijkt van een scheepskajuit, met een deur, in miniatuurpaneeltjes
onderverdeeld. En de bewoners hebben de daar verborgen schatten doen vermoeden,
want het is hier in de buurt, dat ge een zeventiend' eeuwsche houtsnede aantreft,
voorstellende een slapende, die met wijn wordt overgoten, waaronder de zedeles
prijkt: ‘De dronkenschap bespot - Zig zelven altijd meest - hoewel z'op anderen haar
overlast wil braken’. - En nu moet ge niet gaan meenen, dat ge aan den ingang van
orgieën vertoeft, - maar ge hóórt reeds den ronden, Zeeuwschen lach van uw gastheer,
en ge wéét reeds dat hier het leven kan parelen, kan opbloeien, oud-hollandsch kan
kleuren als een schaal met rijpe vruchten binnen de spheer der altijd aanwezige, maar
soms terugwijkende mijmering.
Maar dáár, aan den overkant, daar treft U opeens het andere van dit huisgezin, de
liefde voor planten, voor bloemen, het niet alleen òm zich weten, maar bespieden
der natuur, het omgaan met bloemen en planten en dieren en dingen, zooals men met
menschen omgaat, en dat Ina Boudier opeens afwezig kan maken en plotseling
opschrikken in een gesprek, omdat ze haar planten nog moet verplegen of het
dorstende hart moet
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lesschen van een bloem. Een ets van Hoytema, met dieren en bloemen en de
wolkelijnen die soms zoo zwierig als slingerplanten zijn, gaat open als een klein
paradijs, stemmig omsloten door den wand. -Maar verderop waar de gang stuit tegen
een deur van glas, waarachter de groenheid schemert van den kleinen tuin, een
gange-eind dat nooit betreden lijkt, en waar het weer witter, lichter is, daar hangt,
verloren, een kop van Redon, star starend in de eenzaamheid, vergeten, maar toch
geweten.
Om tot de tuinkamer te komen, waar de familie bezoek ontvangt, moet men niet één
gang, maar een doolhof van kleine gangen en deurtjes door. Dat is het bekoorlijke
van deze woning, dat men op zoek moet naar de bewoners, dat men ze aantreft in
het binnenste van hun kleine kasteel, dat men al met hun spheer vertrouwd is en in
hun leven ingelijfd, eer men ze ontmoet.- Weest maar bedachtzaam, ge moet een
hoekje om, een gangesteegje in dat loodrecht op het eerste staat, een deurtje
openmaken en dan komt er opeens weer een nieuw gangetje, dat weer een rechten
hoek maakt met het tweede. Een huis, vol kleine verrassingen, want zoo heimelijk
als het is, zoo openhartig is het tevens. Ge moet wel langs telkens nieuwe wanden
en gescheidenheden, ge zoudt er heerlijk verstoppertje kunnen spelen, maar ook is
het weer een huis vol gemeenzaamheid, want overal zijn kleine vensteren in de
deuren, waardoor ge de kamers, en in de verte de nog verder afgelegen kamers, zoo
stil en innig ziet liggen met al heur eigen meubelen en bloemen en schilderijen, in
een vreemd, doorschijnend licht. Ja een woning eigenlijk als een altijd stilliggend
schip met vele kajuiten, en misschien beneden ook wel vertrouwd met het vreemde,
roerlooze grachtewater, waarmee zijn kelders en kluizen in verbinding zijn.
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Zomermiddag,
door C. Tielrooy-de Gruyter.
Nu word ik door de zon omvangen,
treed blindlings in haar lichte baan,
en voel mij van haar gloed omhangen,
als 't kleurig beeld in kerkeraam.
Nu word ik door de zon gedragen,
nu leef ik naar haar rythme toe;
mijn voet gaat verder dan de trage
voet, waarmee 'k mijn stappen doe.
Nu dringt zij verder in mijn wezen;
nu is een fonkelend kristal
uit mijn gebaren opgerezen,
geborgen in haar stralenval.
Zoo leef ik naar de groote zon,
atoom aan 't einde van haar stralen;
ben ik op weg om in de bron
der groote vuren neer te dalen?
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De moeders
door Ina Boudier-Bakker
(Slot).
HET nieuwe jaar was gekomen, met heldere luchten, waaronder het water in het
kanaal zich staalblauw kleurde, en een vrijen wind, die de golfjes wit kruivend opjoeg.
Tea bezielde de vroolijke zon met nieuwen moed. Niets wilde zij zich meer herinneren
in deze herlevende dagen van de afgeloopen donkere weken. Dat alles lag achter
haar, met de huiselijke feesten, de familie-sfeer, die machtig trok. Nu waren alle
kinderen weer van haar! Ordelijk en kalm trokken ze naar school, en na vieren
opgewekt en begeerig als vanouds naar 't clubhuis.
Nog nooit dacht zij, in die weken van Januari en Februari, had zij zóó veel kinderen
geregeld gehad. Behalve die van de eigen school, had zij de kinderen van de
schippersschool verlof gegeven ook te komen - kleine nomaden die meest baldadig
en vijandig als vreemde eenden in de bijt tusschen de dorpelingen ontvangen werden
en zich weerden.
Zij verwachtte hiervan juist veel. Frisch bloed in de kleine samenleving, die mèt
de ouders zich inkerkerde in de eigen bekrompen omgeving.
En het lukte. Losser, nadat ze over hun verlegenheid heen waren, wat moeielijker
zich passend in de gewoonten van de club, werden ten slotte de schipperskinderen
gewenschte en blij ontvangen gasten daar. Zij wisten minder en zij kenden meer. Zij
hadden veel meer gezien, en minder geleerd - het was een belangwekkende variatie
op de overbekende soort.
Den jongen dominee wees Tea erop, toen hij een middag warm blozend in zijn
magere lengte bij haar binnenstapte. Zij vertelde hem hoe er nu ook op straat een
eind was aan al de baldadige vijandschappen; hier leerden ze elkaar waardeeren, en
waren vrienden buiten.
Hij zocht er geïnteresseerd de kleine verweerde en gebruinde gezichten uit.
‘Alles lukt haar,’ dacht hij, en zóó overstelpte hem zijn eerlijke bewondering, dat
hem de woorden als een banaal compliment niet van de lippen wilden.
Op dit oogenblik kwam Gijs naar haar toe, de lange bonkige jongen, haast even
groot als zij. Hij vroeg haar iets over zijn werk, en de dominee zag de gespannen
vereerde aandacht waarmee hij naar haar luisterde - de zorgvuldige, haast teedere
nauwkeurigheid waarmee hij daarna een kleine opdracht volvoerde.
Onwillekeurig keek zij naar den dominee. Zij had hem graag als belangstellend
vriend, het kinderlijke in hem verteederde haar in groote genegenheid; maar de wrok
tegen den man - het wezen dat dingen van haar
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eischte die ze niet in zich had, en haar daarom beroofd had gelaten van moederschap
- sliep nooit. En er was in haar zelfs tegenover hèm, altijd de haast niet meer bewuste
drang den man te knauwen met het besef, dat zij zichzèlf in ruime mate had weten
te verschaffen de bevrediging.
Hij zag den harden triomf in haar oogen, waarmee zij van den jongen naar hem
keek. En er trok zich iets in hem terug - gekwetst. Dit uitspelen van de eene
genegenheid tegen de andere - zelfs al was dan die eene slechts een kind - stond op
een zooveel lager peil dan zijn vereering haar had gesteld, dat hij het als een
verbijsterende vervreemding ervoer.
Maar Tea was al van hem weg, midden tusschen de kinderen - voor 't eerst
wantrouwde hij het als opzet. Maar dan hoorde hij weer haar stem, haar verstandig
en tegelijk boeiend praten en uitleggen - en toen zag hij in haar weer niets dan het
spiegelbeeld van zijn eigen gevoelens, dat hij w i l d e zien.
‘U,’ zei hij warmer, na die nederlaag aan zijn eigen illusie van een oogenblik - ‘U
brengt zoo prachtig in praktijk, wat eigenlijk d e preek is, die het heele leven ons
geeft in de natuur: zaaien. Uitstrooien mild en zorgvuldig het kostelijke zaad, waarvan
wij den oogst niet zullen zien. Maar die er i s ... eenmaal voor hen in wie wij het
nalieten. Niet waar?’
Zij zweeg kil. Zij voelde, dat zij mijlen ver verwijderd was van zijn geest; dat zij
niet werkte voor een verren oogst die weer uitzaaien zou tot in het oneindige, maar
dien zij nooit zien zou; dat zij werkte voor een nabijliggenden, kleinen voozen oogst
die nooit verder reiken zou dan het oogenblik dat dat haar gierige handen konden
vastgrijpen.
Het was of onder zijn oogen haar wil machteloos werd, en haar hart moe; of ze de
woorden niet meer vinden kon, verslagen door dat enthousiasme waaraan ze wist
niet te kunnen voldoen. Wat wilde hij van haar! Dat.... ideëele, dat was niet haàr
weg; het was een mannelijk altruisme, verheven en niets begrijpend tegenover den
jammer van het tot machteloosheid en waardeloosheid gedoemd vrouwgevoel. Zij
kon niets meer zeggen. Als de dokter haar tegensprak, daar kon zij tegen op. Met
dien ouderen, scherpen man streed zij op gelijke wapenen. Deze wilde haar opdrijven
tot iets waartoe zij niet bij machte was. Zij wist, in haar club had zij het allerbeste
gegeven wat in haar was. En dat z i j n oogen uitgingen naar iets waarheen zij niet
reiken kon, dat hij iets eischte wat zij nooit kon geven, verweet zij hèm als een
bewuste krenking.
De jonge man draalde met weggaan; hij kon zich niet losrukken van dit boeiend
tafereel, en tegelijk had hij het duidelijk gevoel, dat hij met zijn woorden haar
vervreemd had van zich. Waardoor? Zoo iets als zij deed, dat kon toch niet anders
komen dan uit de diepste beste roerselen van een hart. Waarom verdroeg zij dan niet,
dat hij sprak over dergelijke dingen, die ook zijn leven tenslotte waren?
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Toen hij alleen langs den dijk terugliep in den winderigen middag, beet in hem het
besef, dat al die hoogere dingen n i e t geheel zijn leven maakten - dat al verschilde
zij van hem, zóó als hij vóór dezen middag nooit vermoedde, al had hij zich zóó
eenzaam gevoeld naast haar, als nooit vóór hij haar kende, zij hem toch de liefste
vrouw bleef.
‘En al zal ik de vereenzaming van dezen middag nooit weer verliezen,’ dacht hij
in helder besef - ‘dan nòg - dan nòg.’
Er kwam in die dagen iets anders, iets smartelijks om zijn jongen mond. Terwijl
hij warmer en toegewijder met zijn gemeenteleden, al hun nooden en vreugden
meeleefde, streed hij innerlijk den wanhopigen strijd om zijn ideaal te redden. En
ten slotte hief hij de eigen teleurstelling gelouterd en nòg als een kostbaar bezit uit
den kolk van zijn worstelen en denken naar het licht:
‘A1 dééd zij dit alles uit andere gronden dan hij zich kon voorstellen, werkte
daarom Gods liefde niet even wonderbaar in haar; en gaf zij zich daaraan niet over,
onbewust maar te ontroerender, als een heerlijk en gewillig werktuig?’
Tea vocht dezen middag wèg uit haar geest. Zij wist, dat zij haar vriend had
teleurgesteld, en al haar trots stelde zij tegen hem te weer. Want nu stond haar
ijdelheid op, en verdroeg niet dat hij iets in haar laakte. En onbewust gespoord door
zijn eisch, dien zij verwierp, werkte zij rusteloos met en voor de kinderen, of zij iets
te bewijzen had tegen een onzichtbaren twijfel in. Tot nu toe had zij hem gekend als
een vereerend, vriendelijk kind, dat zij daarom haar genegenheid geschonken had;
nu opeens moest ze hem boven zich zien, en vervolgde haar de plotselinge koelheid
in zijn gezicht toen zij zoo fier op haar overwinning van Gijs naar hem gekeken had.
De màn in hem liet haar op dat moment vallen, dat wist zij. Een vijandigheid stak in
haar op tegen hem. Niet op de wijze als de meeste vrouwen wist zij een man te vangen
en te boeien; maar bij dezen had zij zelf verbaasd haar macht gevoeld door haar werk.
En dat zij nu per slot tòch falen moest tegenover een eisch, dien haar ziel niet
aanvoelde, bezeerde haar als een diepe vernedering.
En de vijandigheid tegen hem sloeg bij haar over op al de mannen. Voor alle
uitnoodigingen bedankte ze. Er kwam iets fanatieks in haar donkere, autoritaire
wezen dacht de dokter, als hij haar ontmoette een enkelen keer op straat of bij haar
hospita, en hij hoorde, hoe zij nu óók voor den Zondag het clubhuis had opengesteld.
Een onbeheerschte zieke wil begon haar te drijven. Het gezin viel zij aan. Zij had
de kinderen de uren na schooltijd, de vrije middagen - ze wilde nu ook den Zondag
hebben - dien dag van gezins-sfeer - den wekelijkschen huiselijken feestdag. En zij
zette het plan verlokkend door. Niet het gewone werk
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zou er gedaan worden. Een apart Zondagswerk. Een ieder mocht wat hem in die
week als iets moois getroffen had, vertellen, voorlezen of meebrengen. Zij schiep
ook een heel bizondere Zondagskleur in 't lokaal. Een gezellig theeblad, - ieder kreeg
thee met een koekje - en in een groeiend vertrouwen kwam daar een elk met zijn
verhaal - een bloem - een dier. Het werden de uren voor ieder die wat te vragen had
- de heele middag bleef aan het uitwisselen van gedachten gewijd.
Van die Zondagmiddagen kwamen de kinderen verrukt thuis. Naar de club holden
ze dien dag haastiger en verlangender dan nog ooit in de week.
Maar bij de ouders begon een grief te ontstaan en langzaam zich te verbreiden.
De Zondag, dat was de dag waarop het gezin tesamen was vroeger. Dan kwam
alles tot rust, en men zàg elkaar in den vertrouwden kring van huiselijkheid en
intimiteit. Nu morde hier en daar een vader, dat hij de kinderen letterlijk nooit meer
zag. En vele moeders merkten, dat zij op een vraag oppervlakkig werden afgescheept;
dat hun ook weinig meer werd gevraagd. En meer dan eens klonk het: ‘O, dat weet
de juffrouw zoo goed.’
‘Dat vraag ik allemaal aan de juffrouw.’
‘Wist u het niet? Ik heb 't aan de juffrouw wèl verteld.’
Tot Tea kwamen die dingen als een overwinning. D i t was het wat zij wilde.
Omringen wilde zij zich - de eenzame - met haàr groot gezin, dat zij zèlf geschapen
had. En zooveel genegenheid zou zij binnenhalen, als geen van die allen - moeders!
Zij scheen het niet te voelen binnen den brand van haar felle verdieptheid in de
eigen bevrediging, dat rondom haar langzaam groeiend een verkoeling ontstond; bij
de vroegere vrienden eerst, dan geleidelijk zich uitbreidend als een woekerplant, die
willige aarde vindt.
Op school alleen merkte zij dat de hoofdonderwijzer koel was geworden. Hij vroeg
niet meer haar oordeel, scheen haar te ontloopen. Het was een toevallig opgevangen
gesprek, dat er haar aandacht op bracht.
Op een dag toen zij de trap afkwam, hoorde zij in de openstaande keuken de luide
stem der werkster haar naam noemen.
‘Mevrouw van den meester is zóó jaloersch, dat meneer geen woord meer over
de juffrouw van de club durft zeggen - en de kinderen mogen er ook niet zooveel
meer naar toe.’
Tea sloop zacht voorbij, naar buiten. Een minachting trok haar lip op.
‘Dàt was het. Hij ontliep haar op bevel van zijn vrouw. En de kinderen? de
kinderen................’
Het geval was geen geheim gebleven. Op een avondje bij den burgemeester kwam
het ter sprake; ‘de vrouw van het schoolhoofd ging weer uit - ze was weer gauw
hersteld......’ ‘Nu ja - daar zat alleen de kwestie met Tea Lamers achter.’
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In den hoek, waar de vrouwen bij de schemerlamp te samen zaten, ontstond een
beweging - en bij de mannen ging een gespannen luistering plots, nu die naam binnen
de wanden der kamer gevallen was.
‘Het schijnt wel, dat zij zich ook op school niet altijd bescheiden gedraagt......’
‘Neen, met die club baast ze letterlijk over de kinderen.’
‘Tot in school - en in huis toe.’
‘Ja - wij hebben eigenlijk weinig meer over de kinderen te zeggen.’
‘Dat bevalt mij al lang niet.’
‘Mij ook niet. Maar er was toch niets tusschen den hoofdonderwijzer en haar?’
‘Wie zal 't zeggen.’
‘Neen waaràchtig niet!’ viel de dokter forsch in.
‘Wat weet jij daarvan? Weet jij weer alles wat er bij andere menschen gebeurt?’
keef zijn vrouw.
‘Ja ik weet daarvan. Ik weet dat die vrouw moe en overspannen was, en dat er in
waarheid n i e t s bestaat tusschen den man en Tea. Het is trouwens te belachelijk om
over te denken. Dat meisje zal wel wijzer zijn.’
De notaris lachte. ‘Die kan wel wat beters krijgen.’
‘Ze is mooi geworden,’ zei de burgemeester peinzend.
Rond de lamp ritselde een onrust onder de vrouwen.
‘Dàt heeft nu allemaal nièts te maken met het feit, dat ze onze kinderen onbehoorlijk
sterk beïnvloedt,’ zei de burgemeestervrouw scherp.
‘Maar wat noem je onbehoorlijk beïnvloeden? Leeren ze iets kwaads bij haar?
Kan je iets slechts noemen dat de jongens daar opdoen? Integendeel - ik vind hen
sinds ze bij haar zijn, heel wat verbeterd.’
‘O dank je wel.’
‘Neen hoor eens,’ begon de notaris argeloos - ‘zij is als een moeder voor de
kinderen - werkelijk als een moeder.’
‘A l s een moeder, maar ze is hun moeder niet!’ riep zijn vrouw hard schel. Een
kleur van drift vloog over haar bleek gezicht. ‘Er is een hemelsbreed verschil tusschen
ons, moeders, en een die zich dringt in de rechten van een moeder!’
Als een verbolgen zee ruischte het in den lampehoek. De stemmen der vrouwen
liepen over en door elkaar heen.
‘Wij blijven de moeders!’
‘Wij hebben alleen over de kinderen te zeggen.’
‘Als er iets valt te verbeteren, zullen w i j dat doen.’
‘En uit school hooren de kinderen thuis - en niet opgeëischt door een vreemde.’
‘Maar idioten, jullie hebt 't toch zelf gewild!’ bulderde de burgemeester rood en
radeloos naar den anderen hoek.
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‘Ja, dat is toch immers waar!’
‘En bezin jullie toch, hoe de kinderen van haar houden - jullie doen of ze in handen
van een heks zijn bij haar.’
De notarisvrouw vloog op.
‘Dus jullie ontkennen, dat w i j recht hebben op onze kinderen!’
‘Wij ontkennen niets.’
‘Jullie trekt partij tégen òns.’
‘Wij trekken geen partij.’
‘Maar wat hoef jullie dat aardige meisje zoo aan te vallen!’
Onder de lamp viel een ijzig zwijgen. De jaloezie tegen de indringster, brak nu
plotseling in felle woede los bij de duidelijke mannelijke sympathie. De vrouw
zweepte de moeder op tot een furie. De kinderen werden het wapen, waarmee zij
zich gordden om den mannen hun minderwaardigheid te leeren.
‘Wat heeft een man voor verstand van kinderopvoeding. Wat weten jullie ervan?’
‘Wanneer zien jullie de kinderen?’
‘Jullie laten ons voor alle moeite, zorgen opkomen. En dàn zouden jullie ons het
gezag willen afnemen over onze kinderen?’
‘Jullie hebt geen recht erin mee te spreken!’
‘Zorg eerst dat je dat recht verdient!’
‘Wij zullen hierin handelen, zooals ons dat goeddunkt.’
‘Wat praat j i j mee in deze kwestie - w i j hebben geen kinderen,’ zei de
doktersvrouw, toen zij naar huis wandelden van het ongezellig partijtje.
‘Neen,’ zei hij stil.
Het rakelde in hem op, wat hij als diepste vrees altijd in zich naar beneden werkte.
De tijd, dat zijn voeten niet meer zonder willen gaan. Dat zij zonder kinderen
tegenover elkaar zouden zitten. Dat het accompagnement zóó sterk zou worden, dat
het zijn eigen muziekje onhoorbaar voor hem zou maken.
Op een dag kwam Gijs te laat op school, en op de vraag van zijn onderwijzer hoe dit
kwam, zei hij ronduit:
‘Ik had een teekening af te maken, die ik vanmiddag mee naar de club wou nemen.’
De onderwijzer, Tea's vijand, werd dol. En na schooltijd liep hij met een
opgestreken zeil naar den hoofdonderwijzer.
Deze voelde een gelegenheid om zich te rehabiliteeren tegenover zijn personeel,
tegenover zijn vrouw, tegenover zijn eigen geweten van braaf, onkreukbaar man.
Hij liet Tea roepen, en kort en straf maakte hij haar in het bijzijn der anderen een
standje, dat zij met haar club schade deed aan de school, afbreuk aan het gezag
daarvan. Als het op die manier doorging, zou hij maatregelen nemen tegen de
voortzetting van de club.
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Tea werd rood; een zoo hevige verontwaardiging vlamde in haar op, dat de mannen
er een oogenblik klein onder werden.
Met een minachtenden blik mat zij hen drieën, en haar eenige repliek tegenover
hun erbarmelijkheid was: ‘Bah!’
Dit was heiligschennis. De hoofdonderwijzer ziedend, viel uit, min en beleedigend.
Zij liep weg, lang voor hij klaar was, en liet hem staan.
Thuis luchtte hij onmiddellijk zijn toorn over Tea; wat hij begonnen was als een
soort komedie met zichzelf, was hem nu bloedige ernst geworden. Hij voelde zich
beleedigd en aangetast in zijn waardigheid, en liep in zijn behoefte aan beklag
onvoorwaardelijk met vlag en wimpel over naar de andere partij. En de kinderen
verbood hij meteen het clubhuis voorgoed.
‘Ik heb er nog mijn handwerkjes, en mijn boek......
‘En ik mijn teekengerei - en...........’
‘Ik zal laten terughalen wat van jullie is,’ zei hij majesteitelijk.
‘Het is niet eens van ons - het is van de juffrouw,’ protesteerde zijn zoon.
Hij stuurde den jongen de kamer uit voor zijn brutaliteit. Maar dien middag in de
klas slopen zij beiden naar Tea toe.
‘Juffrouw, we mogen niet meer bij u komen in de club!’
‘Wat naar hè, juffrouw, ik wou zoo graag,’ huilde 't meisje.
Ook Gijs kwam erbij.
‘De meester wil niet, dat ik nog kom; maar de meester is mijn baas niet!’ grijnsde
hij.
En klotsend op zijn klompen, draafde hij uitdagend vlak voor des onderwijzers
snel teruggetrokken teenen naar 't clubhuis.
Dien middag vorschte Tea naar al de bekende gezichten; alleen de
onderwijzerskinderen ontbraken, en een schipperskind. Zij zag in de oogen, die in
spanning haar zochten, dat het nieuws het dorp al door was; maar nòg was de strijd
niet openlijk uitgebarsten, nòg hield zij ze in haar hand. En op dezen middag gingen
tusschen de vroolijke gordijntjes en de fleurige platen, alle harten en gesprekken
inniger dan ooit naar haar uit.
Lientje van den notaris kwam bij haar staan en legde haar hoofdje tegen haar aan.
‘I k wil toch bij u blijven komen,’ smoezelde ze.
Tea streelde in gedachten de gladde haren. Een bang voorgevoel van vereenzaming,
van mislukking begon haar te doordringen; werd dit een nederlaag? Haar energie in
de volgende dagen staalde zich; àls zij verliezen moest, wilde zij in de harten der
kinderen een onvergetelijke herinnering achterlaten. En nooit waren haar vertelsels
pittiger en boeiender dan op deze middagen, nu een late zon al begon te schijnen
door de kleine ruiten. Nooit vond zij juister en treffender het woord bij een te
beslechten vraag - bond haar eigen persoonlijkheid de kinderen in grooter gehechtheid.
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En als zij eindelijk heengingen, nog in den gloed van een ondergaande Februari-zon,
die de lamp daarbinnen al overbodig maakte - met telkens een genegen hand, welke
in 't voorbijgaan de hare greep, een trotschen blik van verstandhouding naar het
meegenomen voltooid stuk werk, wilde zij geen sombere voorgevoelens meer
aanvaarden.
Op een dag zag zij den dokter de kade afkomen.
‘Nu begint de pret,’ zei hij.
‘Wat is er dan?’
‘Mazelen, op het schip daar, op “De Vrouw Jacoba.”
Het was het schipperskind, dat zij gemist had.
Hij zag haar gezicht stil worden, en bedacht hoe de schippersvrouw hem verteld
had, dat 't kind al een dag of wat schijnbaar zwaar verkouden, toch naar 't clubhuis
gewild had.
‘Het zal een wapen temeer zijn in hun handen tegen haar,’ dacht hij, ‘ze krijgen
't natuurlijk allemaal.’
Het werd het wapen.
Want na een week hadden de meeste kinderen, die met het schipperskind in nauwere
aanraking waren geweest op 't clubhuis, de mazelen. Het was een kwaadaardig soort,
de kinderen waren zeer ziek met hooge koorts. De schippersschool werd de tweede
week gesloten, daar waren alle kinderen aangetast - en de schepen bleven gemeerd
langs de kade terwille van de kinderen, die te ziek waren om mee te voeren.
Tea begon met hardnekkig moed te houden. Dit - was iets tijdelijks; na een paar
weken kwamen de kinderen terug. Het was een kwestie van volhouden en afwachten.
En opnieuw viel zij het gezin aan. Waar thuis een zieke was, haalde zij de nog
gezonden elk vrij oogenblik in het clubhuis. Zij liet zich niet verslaan als telkens een
afviel, waarvoor er geen terugkwam. En zoo groot was haar invloed, dat de reeds
zieke kinderen zich haast niet thuis lieten houden, lastig zich weerden om eruit te
mogen........
In de moeders groeide de vijandschap; en uit de meeste gezinnen begon een verbod
te komen aan de gezonde kinderen naar 't clubhuis te gaan, waar zij aangestoken
werden.... Het werd er leeg en stil, en zonderling kil; en om de tafel vond nu het
kleine aantal ruim en gemakkelijk plaats...
Langzaam trok de ziekte het dorp door, geen huis werd verschoond; en langzaam
aan dunden in de klassen der school de gelederen. Tea, als zij 's morgens kwam, telde
de getrouwen die nog stand hielden; maar dikwijls ontbrak 's middags een paar oogen,
die haar 's morgens nog hadden toegelachen.
Door de glazen deuren keek zij in de andere klassen, gedund als de hare - en schriel
en vereenzaamd klonken in het zanguur de liedjes op uit de weinige wankele kelen.
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Iederen dag ook vond Tea in het clubhuis minder kinderen - en bij die kwamen, stierf
langzaam de vreugde uit. Op straat en op school waren de vriendjes ziek, thuis was
er zorg over de zieken - een lusteloosheid, een nog slechts plichtmatig werken, had
er bij de weinigen die nu verdwaald schenen in 't ruime lokaal de oude blijdschap
vervangen, vereenzaamden onwennig als zij zich voelden zonder de oude drukke
saamhoorigheid. Het samenzijn gaf weinig vreugde meer - dit drukte haar neer in
een ontmoediging, waartegen zij zich vruchteloos verzette; het was of zij een last
voort te duwen kreeg boven haar macht.
Zij begon langzamer te loopen, loom alsof een gewicht haar tusschen de schouders
drukte - zonder verlangen, zonder vreugd ook ging zij naar school. Telkens vond zij
minder kinderen, en naarmate de tweede week vorderde, nam de ziekte in
kwaadaardigheid toe. De eerste gevallen verliepen nog gunstig - nu waren er
verscheidene kinderen door longontsteking in levensgevaar.
De kade, het anders zoo drukke marktplein, leek uitgestorven, want alle jong leven
was in huis gevlucht en streed daar den strijd met de ziekte, die verradelijk op het
vroolijke blinkende schip was komen aanzeilen, en nu zwaar en donker als een vloek
bleef kleven.
De vrouw van den dominee zat voor 't raam en over haar boek zochten haar oogen
de gevels langs - daar was een ziek kind, en daàr...... dat een moeder verzorgde,
vertroetelde... Hartstochtelijk las zij -tot in den nacht.
De dokter liep den heelen dag en 's avonds laat nog, huis in huis uit. Hij dacht veel
aan zijn gebloemde pantoffels, maar hij kwam er nooit in, vóór hij meteen doodmoe
in bed plofte.
Dit alles zag Tea, als zij uit haar raam de stille kade aftuurde, en naar de houten
brug, waar de mannen zorgelijk en ledig samenschoolden en elkaar vertelden van de
ziekte thuis. Zij meed het die brug over te gaan, want daar op het marktpleintje
stonden de huizen als een vastgesloten ring, waaruit de oogen vijandig haar bezagen
- de onverbiddelijke huizen, waaruit men haàr weerde. In den beginne had zij telkens
hier en daar aangebeld - bij den burgemeester, bij den notaris. De kinderen had zij
willen bezoeken - bij hun bedjes haar prettige vertelsels houden, de herstellenden de
verveling korten. Gevolgd was zij hen, nu zij haar ontnomen werden, tot i n het eigen
tehuis. En ook in angst had zij gevraagd, naar een doorwaakten nacht - een crisis..........
Maar kort en koel had men haar geantwoord. De moeders waren niet te voorschijn
gekomen, en over niet één drempel had men haar gelaten.
Het gezin, het gezin had zijn oud gezag hernomen, en het was een macht, waarvoor
zij machteloos moest afdeinzen. Want daarbinnen in de huizen, waar overal 's nachts
een enkel venster flauw bleef verlicht, daar was de felle verbitterde kamp
aangebonden; een worsteling niet wetend van ver-
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moeienis of aflaten, met den vijand, die de leegte dreigde te brengen binnen hunne
muren. Daar werd met niet te schokken kracht gevochten om iedere schaduw, die
langs de wanden gedanst had, omiedere echo van de kinderstem van den eersten
wiegeschrei af. Het was een macht in al die huizen, vast aaneengesloten,
onverbreekbaar. Een cordon dat streed om éénzelfde heilig doel, en dat onverbiddelijk
weerde, wat daarbinnen trachtte te dringen.
Een snel vuur gelijk dat steeds verder om zich grijpt, had zich de mare verbreid,
dat op het clubhuis, waar zij de altijd vuile, besmettende schipperskinderen had
binnengehaald, Tea het was, die deze vreeselijke ziekte over het dorp had gebracht.
Als één macht, vertoornd, smartelijk verwoed stonden de moeders. Al wat ooit
hen van elkaar gescheiden had: kleine twisten, naijver, laster, standsverschil, dat was
verbannen uit hun geest voor dit ééne gemeenschappelijk belang:
De zieke kinderen.
De mannen, de vaders, werden teruggedrongen in het tweede gelid - hun hulp
werd geëischt, en tegelijk niet geduld, maar als een groote gemeenschap waren de
moeders - als één groot gezin was het marktplein. Van de rijken gingen de
versterkende middelen naar de armen en behoeftigen - naar elkaar gingen zij
ongevraagd en altijd welkom voor hulp, voor een nachtwake, voor troost. Naast
elkaar vochten voormalige vijandinnen in dezen zelfden rampzaligen angst: het
behoud der kinderen. Zij begrepen elkaar in een teeken, een half woord, zij steunden
elkaar - zij waren één in één groote beleedigde woede.
Hun bezit was aangerand! Dat bezit, waarover een vreemde, een indringster, een
die niet tot hun gilde behoorde, zich rechten had aangematigd - die een genegenheid
had gewekt, waarbij zij machteloos zich de eigen kinderen hadden voelen ontglippen
- dat bezit, zij constateerden het in den feilen haat, die smeulende was geweest
maanden lang, was nu aan den rand van het graf gebracht dóór die vreemde.
En terwijl zij zwoegden en streden, de moeders, gebogen over de kleine bedden,
in tranen en angst neerzittend 's nachts, zich geen rust gunnend daags, bleef één ding
on verzwakt bewust in hun harten:
De haat. De vastklemmende, niet te delgen haat tegen de eene, die zich had
gedrongen in hun kring, in hun rechten.
De dokter voelde dien haat overal, als hij in de huizen kwam. Met hemzelf hadden
de moeders een compromis gesloten. Ze hadden hem noodig, ze bukten voor hem.
Hij liep al lang op klaarlichten dag in zijn schandalige oude laarzen, die wijd aan
zijn gezwollen voeten slobberden - en hij ging huis aan huis zijn gang zoo
onweerstaanbaar als het noodlot zelf. Tegen de notarisvrouw werd hij zoo doldriftig
dat haar eigen drift er lamgeslagen bij ineenplofte - en de twee verwende
burgemeesterskinderen snauwde
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hij onder den deken tot nog slechts vier bange oogen en twee plukjes rood haar
zichtbaar waren. Bij den aannemer, waar alle kinderen tegelijk ziek waren, sjouwde
hij tesamen met het vrouwtje dat den moed nooit verloor den veeleischenden kribbigen
man; en hij sloofde zich uit om den kerel waar hij niets voor voelde aan 't lachen te
maken, alleen om den weerschijn van dien lach te zien op het bleek vermoeide
vrouwengezichtje.
Bij den hoofdonderwijzer zat hij geduldig als een baker met den gillenden zuigeling
op schoot. En door alles heen voelde hij bij iedere verhooging, bij ieder verzwakt
bleek poppetje in bed de haat fluisteren: haàr schuld, haàr schuld.
‘Als ze konden ze zouden haar nòg als heks verbranden,’ dacht hij.
En Tea wist het nu ook wel.
Haàr weet men de ramp, die over het dorp gekomen was. Sinds de laatste week
kwam er geen kind meer in 't clubhuis. Die beter waren, de weinigen, bleven weg.
Zij streed niet meer, zij stak de handen niet meer uit naar dat vreemd bezit. Want als
een echo, die zij niet verjagen kon, was in haar ooren de kreet gebleven van de vrouw
uit den galanteriewinkel, wier jongste kind het eerste slachtoffer werd.
't Was het eerste, dat aan de ziekte bezweek. De moeder, geen steun nog vindend
in andere gelijkberoofden, zocht waanzinnig van ellende een wezen waarop zij haar
woede kon koelen. En haar snijdende stem had in den vroegen killen grijzen ochtend
de woorden gesmeten in Tea's verstarrend doodsbleek gezicht.
‘Mijn kind! Ze is dood! Mijn kind is dood! Dat is jouw schuld. Als jij die smerige
schipperskinderen niet in je club had gehaald, had mijn kleintje het niet van 'r zusjes
gekregen. Jij hebt de moòrd over onze kinderen gebracht!’
De man had de gillende vrouw naar binnen gehaald; en 't was op wankele voeten
en gaande met gebogen hoofd, dat Tea in den killen schemer den dokter tegenkwam.
‘Trek 't u niet zoo aan. 't Is niet waar.’
‘'t Is wèl waar.’
‘Schijnbaar. Ze hadden 't toch gekregen, ze spelen met elkaar op straat, maar de
club moèt immers de schuld hebben.’
Zij keek hem aan - ze voelde zich niet eens beleedigd door zijn begrijpen, zoo
diep had in deze weken de vernedering allen trots in haar uitgeroeid.
Hij zag den pijnlijk vertrokken mond waarmee zij omkeek naar het clubhuis. Zij
groette hem nauwelijks en liep er heen.
Hij ging medelijdend verder. ‘Het is de beroofde die den strijd heeft aangebonden
met de bezitsters,’ dacht hij, ‘het is de strijd van de moeders tegen eene, die in hun
rechten wilde treden. Dat nebben zij gevoeld. Het is haar eigen onbevredigd en
onbetoombaar moederschap, dat deze ellende over haar hoofd brengt.’
Tea was doorgeloopen naar het clubhuis, zij sloot het open, en stond ge-
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leund tegen de tafel stom te staren door 't stille verlaten lokaal. ‘Wat zij had gewild,
wat zij korten tijd zoo zegevierend om zich gevoeld had, haàr gezin - dat was haar
ontnomen. Het was niets gebleken. A l s het iets beteekend had, dan was het in deze
rampzalige weken niet verloren gegaan.’ Haar gedachten keerden tot den middag,
toen de dominee uit Buurten hier geweest was.
‘Ja - zij had verloren, ook in zichzelf had zij het verloren. Dat was het ergste. Zij
had gedacht op te kunnen strijden tegen een natuurwet, en 't wapen was haar uit de
hand geslagen door een gruwelijk noodlot.’
Een geritsel achter haar deed haar omzien. Haar hospita stond in de deur.
‘Wat wil u?’ vroeg Tea verrast in haar zwakheid.
‘Ik wou -’ zei de vrouw, en Tea hoorde een nieuwen harden klank in de stem, die
anders vriendelijk mededeelzaam tegen haar klepte waar zij kon - ‘we wouen de
schuur terug.’
‘Terug? Dit......?’
‘Mijn man heeft de schuur noodig voor zijn hout.’
‘Ja, dat is niet waar,’ zei Tea hardop denkend. En voor 't geblufte gezicht der
vrouw vervolgde zij kort:
‘Goed. Ik zalopruimen. Aan het eind van de week is de schuur weer van u.’
Op school, en in de buurt vertelde Jansje, dat de club ophield, want dat haar vader
de schuur terug moest hebben. In de kleine gemeente, die nog aanwezig was in de
klassen, onder den druk van ziekte en verbod thuis, wekte het over 't geheel matig
belangstelling. Het waren toevallig ook de besten en trouwsten niet die overbleven.
Tea had nog maar zes kinderen in haar klas - schriller en valscher klonk in de
gecombineerde zangles het dunne koortje op.
Gijs, die voorbij dravend naar zijn klas, nooit vergat zijn hoofd even om den hoek
van haar deur te steken, en haar vroolijk goedendag te roepen - Gijs die nu het clubhuis
er niet meer was, telkens thuis bij haaraanslungelde of er soms een boodschapje te
doen viel - bleef haar eenige schaarsche vreugde.
Toen op een morgen miste zij hem ook. Zij had al lang geen moed meer naar een
kind te gaan vragen, maar van Jansje, het dochtertje van haar hospita, hoorde zij na
een paar dagen: Gijs was heel erg ziek.
Dien middag haalde zij in het clubhuis met strakke lippen de platen van den muur,
de vroolijke gordijntjes van de ruiten. De kast ruimde zij leeg - en ging daarna naar
het verkoophuis met last alles te laten weghalen voor de eerstvolgende verkooping.
Toen zij den volgenden morgen uit school kwam, was het eerste wat zij zag, de
schuur die haveloos wijd openstond. Terloops keek zij in de leege gapende ruimte;
met een doffe pijn in haar achterhoofd, liep zij de trap op naar haar kamer, en ging
op bed liggen. Een vereenzaming, die als lichamelijk wee beet in haar hart, zooals
ze niet
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meer gevoeld had sinds den dood van haar ouders - verlamde haar. In een afschuw
dacht zij aan haar klas met de zes kinderen. En de zware lichamelijke vermoeidheid
van 't vorige jaar knakte haar leden.
Het werd donker eer zij eraan dacht weer op te staan. Zij wilde even uit om een
boodschap te doen; zonderling leeg en wijd waren haar uren sinds geen gedachte
zelfs ook aan het clubhuis ze meer vulden. Bij haar deur kwam zij den dominee uit
Buurten tegen. Zij kleurde; een vale pijnlijke blos, die haar zelf als een brandmerk
kwelde.
‘Wat een zorg en een droefheid,’ zei hij, haar hand drukkend.
‘Ja.’ Ze slikte, keek langs hem heen. Op dit oogenblik dacht zij aan den oogst dien
hij verwachtte, en hoe de hare in deze dagen verschroeide. Haar hart smachtte naar
een vriend, wien zij haar bitter leed kon klagen, maar zij zat te diep verstrikt in de
worsteling van haar gedeukten trots. En met hem voor oogen was als een pijn in haar
het weten dat het zoo niet had behoeven te worden - begreep zij plotseling dat zij het
doel niet had bereikt, omdat de drijfveer niet deugde.
‘Gaat u eens mee wandelen over den dijk, u hebt het noodig,’ zei hij zacht
medelijdend.
‘Dan wijs ik u een pad dwars door het land, dat bij de rivier weer uitkomt, het is
er heerlijk.’
Maar zij bleef koel, weerde hem in den wrok die haar eenig houvast was.
‘Nu niet,’ antwoordde zij op zijn vraag.
‘Wanneer dan?’
Zij dacht: ‘Nooit; want ik zou den toon niet meer met hem weten te vinden.’ Maar
innerlijk waarschuwde iets haar hem niet volkomen af te stooten. En zij zeide:
‘Zoodra alles anders is. Als ik weer kàn.’
Hij liep terug met medelijden en teleurstelling in zijn hart. En dacht aan al de
mooie klimrozen die hij had laten planten tegen zijn rose pastorie. Misschien voor
niets.
Die week stierven er vijf kinderen - en in de eerste dagen der nieuwe week nog
drie.
De domineesvrouw las niet meer. Haar oogen groot en met een vreemden diepen
gloed staarden in haar bleek gelaat alsof zij vergeten dingen zag; of zij luisterde naar
wonderlijk vertrouwde geluiden. Zonder belang vervaagden de levens uit de boeken
voor het leven rondomme, enterwijlzijdaar. nog roerloos zat, verzonk haar woede
tegen 't leven, haar zelfverachting, haar eigen marteling voor dit ééne: de gemeenschap
met alle moeders. Langzaam, in een stage stijgende worsteling verhief zich haar ziel
en trad in de rij naast hen. Tot op een vroegen morgen, na een nacht dat haar
gespannen gehoor de voetstappen had gehoord op 't stille plein van den dokter - hier
- daàr - en vele deuren zacht hadden geklept - en vele
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lichten niet doofden, zij een doek om sloeg en de straat overstak naar den notaris
wiens Liesje zwaar ziek lag.
De notaris liep in de gang heen en weer, in de kamer schreide zijn vrouw van
angst. En dit trof haar: geen van beiden vond het vreemd dat zij kwam.
In de verstarde wonderlijke domineesvrouw kwam een besliste waardigheid. Zij
stuurde de afgetobde moeder naar bed, en ging zelf bij het kind zitten. Later op den
dag ging zij naar den aannemer, waar alle kinderen in bed lagen, het vrouwtje maar
zelden zich nog met haar man bemoeide, - en naar den winkel op den hoek bracht
zij juist wat soep toen de dominee thuis kwam.
De oude dikke dominee, verbluft dat hij den hoek bij 't raam leeg vond, zich nu
geheel verlaten voelend, begon niets kwaads vermoedend op te spelen. Niet omdat
zij er ooit naar luisterde, maar bij wijze van veiligheidsklep, in eigen radeloosheid.
‘Wat doe je nu? Waarom doe je die dingen zonder mij iets te zeggen - mij help je
nooit.’
e stond vlak voor hem - veranderd. Hij dacht dat ze hem in zijn gezicht zou slaan.
Maar zij zei alleen, met een lage stem, ademloos:
‘Wat hebben wij vrouwen te maken met jullie mannen, in deze dagen! En ben ik
ooit bij jou een mensch geworden?’
Meteen was zij hem al voorbij naar buiten op de donkere stoep. Hij bleef staan
met het gevoel, dat ze hem een klap hàd gegeven.
In den winkel stootte de domineesvrouw met haar pannetje op den dokter, die juist
nauwkeurig zijn aanwijzingen gaf.
‘Wat doet u hier?’ kribde hij onvriendelijk om de storing.
Toen zei zij, wat hem verstomd haar deed blijven staan nakijken, dit eene
gedenkwaardige woord: ‘Stik.’
Hij lag er dien avond in bed nog om te lachen. Maar de moeders maakten overal
plaats voor de domineesvrouw. Daar was geen enkele, die haar niet onmiddellijk
aanvaardde als een der hunnen.
Een paar dagen later waren er nog drie kinderen in Tea's klas, in de overige niet
veel meer.
Toen sloot de hoofdonderwijzer in overleg met den burgemeester de school. Het
liep in Maart - over drie weken was de vroege Paasch. Als alles uitgeziekt was, kon
daarna met frisschen moed worden begonnen.
Tea hoorde het aan zonder belangstelling. Wat ging haar dat alles nog aan. Nu het
geen deel meer van haar kon zijn, liet zij het los. Zonder iemand goedendag te zeggen,
ging zij dien laatsten middag heen.
En op haar kamer zat zij, werkeloos te staren. De vijandschap - de ziekte. Als zij
uit haar raam keek zag zij geen kind buiten - de kade leeg en verlaten. Zij dacht aan
den dominee uit Buurten en aanzijn jongens-
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achtige vereering. Als hij ooit iets voor haar gevoeld had, zou hij nù toch uit eigen
beweging wel komen.
Zij wachtte. lederen dag. Nu al dat andere, waarmee zij zich verdedigend had
omringd haar ontvallen was, begon haar jammerlijke vrouweneenzaamheid heftig
den steun te zoeken van déze overwinning, begon zij plotseling te wachten op deze
eene genegenheid.
Maar hij kwam niet.
Binnen de huizen voltrok zich de strijd. Als een muur van leed stonden zij rond
het kleine marktplein, wanhopig zich werend tegen den sluipenden vijand. Gesloten
stonden zij en strak. Een bleek gezicht keek een oogenblik voor de ruiten - haastige
voeten slipten over een stoep - dat was alles. Maar 's nachts scheen huis aan huis een
lichtje achter de gordijnen, en het was deze melancholieke illuminatie, die den dokter
in het hart trof als hij het plein overstak naar een huis, waar de kamp op zijn hevigst
was.
Hij werd al zachter en rustiger. Hij werd al vermoeider, en zijn voeten deden hem
zoo zeer, dat hij er geen acht meer op sloeg, de pijn als een onafscheidelijk deel van
hemzelf aanvaardde en meetorste. Hij bulderde niet meer, en hij gebood niet meer;
hij spotte niet en hij jaagde het wild niet. Hij zag geen onderscheid meer van vrouwen
in deze dagen. Onder den drang van deze ramp was hij in hun kamp overgeloopen,
streed hij schouder aan schouder den strijd der moeders mee. Hij zag niet het huis,
en hij zag niet de vrouw of den man; hij zag alleen een klein leven, waarvoor hij
vocht uit al zijn macht. En er kwam iets nieuws, iets vreemds, iets wonderbaar goeds
voor hem uit dezen poel van ellende opbloeien; hij voelde hun vertrouwen aarzelloos
op hem leunen, óók daar waar hij machteloos had gestaan; hij voelde hoe ze hem in
hun midden opnamen. Hij vond in 't holst van den nacht een kop heete bouillon op
hem wachten - hij vond zijn jas gedroogd voor 't vuur eer hij haar weer aantrok. En
eens werd hem een warme stoof onder zijn natte laarzen geschoven. Hij zag zichzelf
zitten, bespottelijk met zijn opgetrokken knieën op die hooge stoof, maar hij dacht:
‘Er moet tegelijk zoo iets als een aureool om mijn ouden kop schijnen, terwille de
liefde, waarmee een angstige af getobde vrouw in dit uur nog aan mij kan denken.’
Soms op zijn nachtelijke tochten kwam hij den dominee tegen. De twee groote
zware mannenfiguren stonden daar op de markt stil bij elkaar in het donker, binnen
den kring van zwijgende huizen. De dominee praatte over den geesel Gods die het
dorp teisterde - hij sprak wankel en aarzelend zacht. Hij was moe en ontmoedigd
van al dien jammer, waarvoor hij het troostwoord niet vinden kon - bij ieder nieuw
klein graf voelde hij krachteloos zijn woord in den meedoogenloozen wind verwaaien,
en op zijn ouden dag leerde hij de waardeloosheid van een hart dat niet begrijpen
kan.
Als de doktersvrouw in de gezinnen kwam, hoorde zij over haar man, met liefde
en eerbied. Hij was overal, alleen nooit bij haar. Hij gaf die allen
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iets, wat zij niet kende - nooit kennen zou. Maar haar hoogmoed, die altijd zichzelf
moest zoeken, zocht in deze dagen hèm, vond haar bevrediging in hem. En 't was
een haar geheel vreemde daad van nederigheid, dat zij de gebloemde monsters zelf
van boven haalde, en in de huiskamer op hem te wachten zette.
Hij lachte goedig. ‘Het is maar het aureool dat uitstraalt,’ dacht hij.
Op de societeit zochten de beide celibatairs in verlatenheid elkaar. Weinig mannen
en vaders waren te vinden voor de sociëteit in deze dagen, en hun twee magere
koppen gluurden als koude vogels met geplukte veeren door het raam naar het verlaten
plein. Al de bezwaren van Sint- Nicolaas en Kerstmis doemden ook onverhoeds weer
op zonder den troost en de belooning van gezellige samenkomsten. Samen liepen zij
heen en weer om beleefdheden te verzinnen voor de moeders, geschenk] es voor de
kinderen - bang voor de mazelen, de huizen vermijdend. De ontvanger maakte zelf
zijn bed op, en de secretaris schoof met de punt van zijn laars de leesportefeuille
ongelezen weer op het portaal.
De laatste dagen zag Tea den dokter telkens 's avonds laat nog naar het huis van
Gijs gaan. Het was longontsteking geworden. Dan wachtte zij hem op, en hij bespaarde
haar medelijdend de vervroegde droeve boodschap, van wat hij vreesde dat verloren
was.
Maar den vierden avond, toen zij klaar stond hem op te gaan vangen, kwam Jansje
het huis in, en vertelde met bolle verschrikte oogen, dat Gijs gestorven was.
Zij keerde zich wezenloos om, en liep de trap weer op, in zich zelf herhalend
onbewust: ‘Die jongen - die jongen-’ en telkens weer: ‘die jongen...’
En zij dacht terwijl zij in elkaar gedoken zat: wat zij had gedaan uit heerschzucht,
zelfverheerlijking, vijandigheid, geboet moest zijn door dit diepe verdriet om den
jongen, dien zij ontzettend had liefgehad.
Naar de begrafenis ging zij. Een koude regendag. Zij stond er in den kleinen kring
schoolkinderen, met de onderwijzers, den onverschilligen slaperigen vader. En zij
zag al dien tijd, terwijl de dominee sprak, en de tranen langs haar wangen liepen,
niets dan twee in vereering blijde jongensoogen.
Stom, gebukt, legde zij haar ruiker witte seringen op de kist, - een kist zoo groot
als voor een man, had de doodgraver gezegd. Langs de starende oogen der
aanwezigen, en zonder te weten dat de tranen steeds over haar wangen stroomden,
liep zij in den regen terug naar haar kamer als een ziek dier naar zijn hol.
En ging op bed liggen. Dat deed zij iederen dag, uren aaneen.
Toen de dokter bij haar hospita kwam, die weer een hartaanval had, dacht hij aan
de onderwijzeres en vroeg naar haar.
Jansje kwam juist van boven.
‘De juffrouw doet niet open.’
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‘Is de juffrouw ziek?’ vroeg hij.
‘Zij ligt telkens in bed,’ zei 't kind.
Hij liep meteen de trap op en klopte. Er kwam geen antwoord, maar de deur was
niet gesloten. Tea lag met al haar natte kleeren aan boven op bed - op haar rug. De
dokter ging zonder een woord op een stoel naast het bed zitten. Hij merkte dat zij
onverschillig bleef zonder verwondering of gêne.
‘Dit is een moeilijke tijd,’ begon hij zonder inleiding. ‘Wij tobben allemaal met
elkaar, maar jij tobt te veel in je eentje me kind - dat houdt geen mensch vol.’
‘Ik - ben - ziek,’ zei ze strak naar boven starend.
‘Ja,’ zei hij kalm.
‘Ik ben ziek - en ik weet, dat ik na de vacantie niet beter ben.’
‘Neen.’
Zij keek niet naar hem.
‘Wilt u me een ziekte-attest geven?’
‘Ja dat wil ik.’
‘Ik ben ziek,’ zei ze nog eens. Ze wist niet dat ze niet ziek was. Ze vluchtte in de
ziekte, uit afkeer voor 't leven.
‘Ze hebben het mij afgenomen - ze hebben zich tegen me gekant, zij met hen allen
tegen mij alleen. In hun jaloezie - in hun........’
‘Ja,’ zei hij - ‘de moeder in je heeft tegen de moeders gevochten. En je won. Dat
hebben ze niet verdragen. Het is een strijd van moeders - jij zoo goed als die anderen.
En jij bent alleen tegen de velen.’
‘Ze gunden de kinderen mij niet - die paar uren.’
‘Jij gunde hùn de kinderen niet - geen uur.’
Ze sloeg de armen wijd uit en trapte tegen het ledikant.
‘Maar ik!’ zei ze diep, hartstochtelijk ‘ik heb immers niets!’ Toen stroomden de
woorden - ‘De kinderen - de kinderen - de kinderen.’
Zij gaf zich aan hem over, haar ijdelheid, haar moederlijkheid, beide even vertrapt.
‘Haast of ik geen man was,’ dacht hij.
‘Weet je wat je fout was,’ zei hij eindelijk. ‘Als je er de schòòl hadt ingehouden,
dan was 't goed geweest, maar je hebt er een gezin van willen maken. Dat mocht
niet.’
‘Eén groot gezin.’ Het luisterde in haar op. Dat waren de woorden van den
hoofdonderwijzer geweest toen hij op haar club was. Nu bleven ze hechten in haar
hart, met de variatie van klemtoon: Een gróót gezin - een gróót gezin........”
De dokter dacht aan den jongen dominee uit Buurten. ‘Waar blijft die nu,’ kregelde
hij - ‘dan was 't leed misschien geleden.’
Toen hij heenging, had hij het attest geschreven. Hij had haar geen enkele keer
tegengesproken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

420
Tea wist het nu precies: Zij wilde met ziekte-verlof naar haar zuster gaan, en niet
terugkomen. Nooit weer. Maar het was er niet mee uit. Zij kon dit alles niet kwijt uit
haar denken, haar voelen. Zij kon niet vóór en niet achteruit kijken, in al haar zenuwen
geraakt. Het was de sprong geweest uit een duisternis die haar neerzoog; even had
zij gezweefd, nu lag zij dieper dan te voren erin bedolven.
Doelloos en werkeloos bleef zij op haar kamer de dagen verdroomen, zonder zich
meer bewust te zijn, dat ze nog steeds op één ding wachtte.
Op de kade begon het weer levendig te worden. Het hoogtepunt van de ziekte bleek
overwonnen - er kwamen geen nieuwe gevallen meer bij, de zieken herstelden.
Gaandeweg verschenen de kinderen weer buiten. De Vrouw Jacoba wierp den tros
los, en zeilde weg, zoo blinkend en vroolijk in de lentezon, of zij nooit als een
onheilsvogel hier de grauwe wieken was komen strijken. Door het raampje gluurde
een bleek bruin kindergezichtje.
En op het marktplein werd alles wéér anders.
In den ring van huizen rondom, zagen voor de ruiten bleeke smalle kindergezichten
naar 't verboden buiten, waar een scherpe oostenwind rondjoeg. Maar hier en daar
speelden er alweer op straat. En langzaam loste zich de strakgesloten kring der
moeders. De normale verhoudingen hernamen hun recht. Niet langer waren zij één;
de burgemeestersvrouw en de vrouw uit het winkeltje. De kleine vijandschappen, de
naijver en de wrok,schoten weer op, en in ieder huis trok zich weer als in het
onvervreemdbaar nest het eigen gezin tesamen. Alleen de leege plaats aan de tafel,
een overbodig geworden bedje, een stem die voor altijd verstomd was - dat waren
de dingen, die zij van elkaar wisten en bleven weten diep in hun hart - en te samen
gingen wel hun gedachten naar het kleine kerkhof, waar het zooveel voller geworden
was.....
Om vier uur en 's avonds wandelden weer de mannen naar de sociëteit. De twee
verlaten vrijgezellen koesterden zich oplevend in de hervonden gezelligheid, maar
de burgemeester en de notaris bekenden elkaar heimelijk: nu het clubje van Tea
Lamers niet meer bestond, was ook de weldadige rust in hun huiselijk leven weer
voorbij. De burgemeester zuchtte opnieuw onder zijn ondankbare rol van eeuwig
falend scheidsrechter - de notaris liep het huis uit om de driftbuien, die veelvuldiger
opstaken.
‘Het loeit weer bij me,’ placht hij te zeggen.
Over Tea spraken ze soms samen.
‘Ik heb 't gevoel, dat we haar allemaal laf in den steek hebben gelaten,’ zei de
notaris.
‘Dat hebben we zeker, maar wat wil je? Kan jij tegen den voortdurenden storm in
huis op? Ik niet.’
‘Neen.’
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Als zij uitkeken over 't plein zagen zij in de pastorie den dominee weer voor het eene
raam. Het andere raam bleef leeg. Diep in de kamer zat de domineesvrouw; haar
beide handen klemden een boek........
Einde Maart gaf warme zonnige dagen; aan de groote kastanje op het plein zwollen
de knoppen. Een merel floot hoog in den top. De dokter stond ernaar te turen. De
winter was voorbij - de wind gekeerd.
Hij wandelde langzaam in de zon naar zijn huis - drommetjes kinderen speelden
voor hem uit op den weg.... toen opeens keerde hij weer om, stapte de brug over naar
de kade.
Bij Tea's kamers keek hij naar boven - hij zag haar bleeke silhouet teruggeweken
van 't raam, onbewegelijk.
Zij ontving hem met dat onverschillig zieke in haar oogen, dat een vereenzaamd
schepsel krijgt. Achter haar hing de onbeholpen krijtteekening van het clubhuis, het
Sint-Nicolaas-cadeau van Gijs. Hij zakte tegenover haar lui in een stoel, en praatte
wat soezig over het weer - over de ziekte die geleden was................
Zij luisterde niet.
Ineens zei hij: ‘Is de dominee van Buurten eigenlijk geëngageerd?’
‘Waarom?’
‘Ik zag hem met een jonge dame wandelen, zoo vroolijk pratend en lachend.’
‘Hoe kan ik dat weten.’
De dokter zat lodderig te kijken, of hij zóó in slaap zou vallen. Maar innerlijk
lachte hij met de oude jagersvreugde: ‘Zij zat inééns rechtop.’
Toen hij weg was, liep Tea heen en weer - heen en weer.
Wat was er? Was zij hem kwijt voorgoed? Maar zij had toch recht op hem - eenmaal
hield hij van haàr!
En zij kon niet meer alleen, haar kracht was op.
Zij had gewacht, als op een laatste mogelijkheid, en iedere dag was nutteloos
vergaan.
‘In hoeveel tijd was hij niet hier geweest.’ Zij rekende - ‘Was het dàt? Was hij
geëngageerd? Zij geloofde het niet, maar zij wist opeens dat zij het niet verdroeg!’
Rusteloos liep zij; plotseling gewekt. De vrouw in haar zocht. Zij was dertig jaar en
haar leven wilde den uitweg.
‘Hij was niet meer gekomen. Als hij niet meer kwam.........’
Dien avond schreef zij hem. Dat hij haar nog altijd het pad zou wijzen langs de
rivier. Zonder tegenbericht zou zij morgen den dijk loopen.
Een lentewind blies over den zonnigen dijk. Beneden in de boomgaarden knopten
al de bloesems -daar bleef het luw, en Tea keek ver over het groene land waar een
moederschaap lag met jonge lammetjes. Voor het eerst voelde zij nieuwe
mogelijkheden leven in haar hart.
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Toen zij de groote bocht voorbij was, zag zij den jongen dominee aankomen, haar
tegemoet.
Het liep als een snelle mare door het dorp.
‘Tea Lamers was verloofd met den dominee uit Buurten.’
‘Ja, en zij was ziek, zij ging bij haar zuster logeeren tot haar huwelijk. Op school
kwam zij niet terug.’
Er was een windstilte gevallen na den storm. Het schoolhoofd bracht haar een
bezoek om te vragen, of zij niet na de vacantie nog een paar weken....
Zij weigerde kort en onvriendelijk; zij had een ziekte-attest.
‘Maar zij zouden het haar gemakkelijk maken - schikken...... en de kinderen, waar
ze zoo van hield......’
Zij bleef koel als bij iets dat haar niet meer aanging, neen schudden.
Maar ook de kring der moeders opende zich weer. Verbroken de vijandelijke
afscheiding, verdwenen het gevaar - zóó wonderlijk snel en volkomen in de licht
bewogen vrouwenharten, alsware het niet meer dan een boozen droom geweest. Hier
was niet langer een jonge vrouw, een ongetrouwde, die in hun rechten treden wou.
Zij werd een der hunnen - en onbewust solidair openden zich haar gelederen. Maar
Tea Lamers trok zich terug. Een der hunnen werd zij, voelde zij zich reeds - zij was
den weg ingeslagen, die naar de eenige bevrediging voeren kon. In haar geest leefde
de kleine rose pastorie, waar de jonge dominee overgelukkig het nest voor haar
bouwde.
Alleen den dokter zei zij goedendag. Hij stond voor haar, breed en hartelijk.
‘Vaarwel - het ga u goed. Uw man zal u gauw komen opeischen.’
‘O ja.’ Ze glimlachte, maar de dokter zag haar oogen, die over den man heenkeken
- die zochten het Doel.
Hij dacht: ‘Zij wil niet den man; de moeder zoekt het gezin.
Als zij eenmaal getrouwd is, zal zij zijn als de anderen - en een der felsten.’
Er was een revolte in zijn manneziel, toen hij langzaam de houten ophaalbrug
overwandelde.
En wat moe dacht hij op dezen dag aan het accompagnement.
Een geluid trof zijn oor. Langs het huis van den aannemer keek hij juist in den
achtertuin - hij zag den aannemer op de bank zitten, zijn vrouw stopte de plaid
zorgvuldig om hem heen; toen knielde zij even bij hem neer, en hief haar gezicht
bedelend naar hem op......
Toen werd de dokter weer tevreden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

423

Javaansche beeldjes
door Frank Gericke.
I.
De sirih.
‘O veelgebenedijde stonde,
‘Sublieme konde,
‘Die op het steilste van mijn pad
‘Het sirihblad,
‘Die geurge trooster van zoovelen,
‘Een hunkrende mocht mededeelen
‘Wien blik noch lonk
‘Meer hope schonk!
‘Mijn schuchterheid had onder 't dralen
‘Haar twintig malen
‘(Want een te zacht gefluisterd woord
‘Wordt meê gehoord
‘En ook het oog vermag te spreken)
‘Gebeden om een klank of teeken,
‘Maar 'k ving ter vlucht
‘Geen wenk, geen zucht.
‘Totdat ze gistren achter 't schuurtjen,
‘Op 't sluimeruurtjen,
‘Toen ik, van d' uchtendarbeid mat,
‘Te mijmren zat,
‘Me een antwoord in de zoetste sprake
‘Waarmeê de mensch een mensch genake
‘Te kozen gaf
‘Tot achter 't graf.
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‘Nauw had ik haar aanminnig komen
‘Nog waargenomen,
‘Of 't kruid, waarvan een vingernip
‘De bladertip
‘Had afgerukt, was wit bestreken:
‘'K zag nog een bleeken droppel leeken
‘Van 't roersel, dat
‘De kalk bevat.
‘En 'k dorst haar heimelijk belonken...
‘Den blik verzonken
‘In wat de tengre vinger wrocht
‘In 't melkig vocht,
‘Zag ik ze zóó de partjes schikken
‘(Ai hoe ze straks de tong verkwikken!)
‘Dat gambir sloot
‘Aan pinangnoot.
‘Dan duizelde ik... Was 't onder 't kauwen
‘Van 't toegevouwen
‘Bĕtĕlblad niet, of meê mijn hart
‘Vermalen werd?
‘Totdat zich 't speeksel purper kleurde
‘En zich een hand ten monde beurde...
‘Toen week het licht
‘Mijn aangezicht...
‘'Ik heb u lief!' Gezegend weze
‘'T gebaar, dat deze
‘Belijdenis met beving sprak!
‘De hemel brak
‘Als een granaatvrucht voor mij open;
‘En 'k mocht een dor verhemelt doopen
‘Met meer dan wat
‘De tong bevat!
‘O loon van 't veel verduldig beiden...
‘Die nimmer vrijden,
‘Ze ontraadslen niet wat geur en pit
‘Dit kruid bezit...
‘Maar geesten, gij, die 't erf bewaket,
‘U wijde ik, wat ge in vriendschap smaket,
‘Op ieder feest
‘Zijn kern en keest!’
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II.
DE DOENIET.
‘Nog is me 't zijn hier zoet, - en 'k zag
‘Al uur en dag
‘Eenzelfde bamboe onder 't wieglen
‘In 't rijstveld spieglen!
‘De stengels kreunen op hun stoel,
‘En van hun ritselend gebladert.
‘Is, gouddooraderd,
‘De schaduw koel.
‘In 't enge dal de diepe beek...
‘Hoe vaak al keek
‘Van tusschen 't groen aan de overzijde,
‘Of ik ze vrijde,
‘'T klein deerent je, wier prille leên
‘Ik nog mijn lichaam voel omprangen,
‘Met heet verlangen
‘Te mijwaart heen!
‘Eerst 't stampen, dat ik na en voor
‘In 't rijstblok hoor;
‘Valt dan als van een krekel 't zwijgen,
‘Dan zie die twijgen,
‘Wier roode kelken 't barnen van
‘Haar vuurge sarong niet doen dooven,
‘Opzij geschoven
‘Zoover het kan.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

426
‘O rood bij rood in 't welig groen:
‘Tot de einders doen
‘De verste verten niet dan spruiten!
‘Al groen is 't buiten...
‘De jonge rijst in 't water ziet
‘De klappers rond de dessa rijzen
‘En 't bergwoud deizen
‘In 't blauw verschiet.
‘In 't welig groen mag rood bij rood
‘- O speelsche noot,
‘O koele slok te noen! - de blikken
‘Met kleur verkwikken.
‘Zoo kust elkaar, hoe bruin de nacht,
‘Na de eindloosheid van de eendre stonden,
‘Wat zich verbonden
‘Voor 't leven acht...
‘Ja spiê maar, kleine, ik berg me wel:
‘Uw glanzig vel,
‘Uw gave en ongevijlde tanden
‘Doen mij niet branden!
‘Min gij me vrij; maar teederheid
‘En trouwe zijn voor mijns gelijken,
‘Zoo 't u mag blijken,
‘Niet weggeleid!’
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Kroniek.
Jan Hendrik Leopold en Albert Verwey zestig jaar.
Het blijkt dat 11 Mei j.l. de dichter Leopold zestig jaar geworden is en op 15 Mei
Albert Verwey. Aan véle zestigjarigen wordt tegenwoordig in deze kroniek een
woord gewijd. Moge het de jongeren onder de Elsevier-lezers - en onder de
nederlandsche litteratoren - niet te zeer ergeren; de tijd gaat snel; hun tijd komt ook;
het zal ook hun geslacht niet tot oneer strekken, wanneer, over dertig, vijf en dertig
jaar (een seconde in de eeuwigheid; terwijl men werkt vooral!) zoovele hunner namen
achtereen met eerbewijs en hooge onderscheiding gecroniqueerd worden.
Leopold, voor hoevelen, als voor M. Nijhoff, die in de N.R.Ct. over hem schreef,
is hij ‘een legende’. Geen andere nederlandsche dichter, die zoozeer ‘eenzelvig’ en
teruggetrokken leeft. Maar ook weinig of geen anderen, wier namen onder de op
zichzelf niet juist talrijke schare der nederlandsche minnaars van poëzie met zooveel
innigheid van vereering worden genoemd, en misschien wel niemand, die op de
‘jongeren’ zooveel invloed heeft gehad. Zijn geneuriede melodieën, opgeweld zijn
ze uit het diepste eener smartelijk levende ziel; nooit nog werd het subtielste, z.g.
onderbewust-menschelijke zoo dicht benaderd, zoo voelbaar gesuggereerd.
Kloos, Gorter, Boutens, mevrouw Roland Holst - onze andere ‘groote dichters’ zij hebben zooveel meer geschreven, zooveel meer van zich doen spreken, men
bewondert hen algemeener - maar misschien niet dieper, misschien niet inniger....
Doch laat ons aflaten van vergelijking. Aan deze groote figuren, alle vijf, hangt
dankbaar ons hart.
Datzélfde kan van Albert Verwey niet getuigd worden. Hij heeft zijn getrouwen,
zijn volgelingen; bij vele anderen wekt zijn naam niet veel hoogers en hevigers dan
respectgevoel, bewondering zeer zeker ook voor den volhardenden werker, den
karakteristiek hollandschen geest, den vriendelijken en rechtschapen mensch.
Weinigen hebben Verwey lief, maar gansch Nederland eerbiedigt hem. Persoonlijk
- als dat hier vermeld mag worden - blijft de schrijver dezer regelen hem dankbaar
voor verscheiden jeugdgedichten, voor zijn pieuse boek over Potgieter, voor zijn
bewonderenswaardige Dante-vertaling niet het minst.
Moge Leopold het vuur onzer vereerende aanhankelijkheid, Verwey onzen levenden
en grooten eerbied, ook nog na hun zestigste jaar nieuw en krachtig voedsel blijven
geven!
H.R.
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Boekbespreking.
Louis Couperus, Het Snoer der Ontferming, en Japansche Legenden,
Rotterdam, Nijgh en van Ditmar's Uitgevers-Maatschappij, 1924.
Het is al meer gezegd, maar het moge nog vele malen herhaald worden: wij hebben,
tijdens zijn leven, Louis Couperus in vele opzichten niet genoeg gewaardeerd, vereerd
en bewonderd. Misschien wèl: zijn virtuose schrijfkunst; zeker nièt: zijn
ontzagwekkende veelzijdigheid, zijn vermogen door te dringen in de meest
verscheiden geesteswerelden. Neem nu weer dit boek, deze schoone vrucht van zijn
reis naar Japan - waar hij nochtans ziek aankwam, van waar hij niet-hersteld vertrok
- welk een wonder van intellectueele zoowel als gevoels-kracht, van begrip en
inleving! Natuurlijk, ik geef hier maar indrukkken-van-lectuur, ben zelf geenszins
deskundige, acht het volstrekt niet onmogelijk, dat degelijke kenners van het
mysterieuse Nippon op fouten in duiding en opvatting zouden kunnen wijzen. Maar
voor zoover ik dan als leek kan oordeelen: ik vond sommige dezer geschreven
Japansche prenten haast net zoo mooi als vele der beroemdste geteekende. Dat
Couperus zelf een geestdriftig bewonderaar van de geteekende Japansche prenten is
geweest, blijkt ten duidelijkste, maar ook dat hij niet heeft kunnen weerstaan aan de
begeerte ze met zijn pen te imiteeren en dat hij bij deze zoo hachelijk schijnende
onderneming vaak wonderwel is geslaagd.
Wat ik in dergelijke pogingen zoozeer bemin, is vooral de trouw en de
nauwgezetheid, de echt artistieke overgave en litteraire hartstocht, waarmede zij
gedaan werden. Hier was geen enkele kans op succes bij de menigte - iets waaraan
de ouder en wijzer wordende Couperus trouwens wel nauwelijks meer gedacht zal
hebben -maar ook op groote werkingen van zuiver litterairen aard was hier geen
uitzicht. Niets dan de zucht naar zelfbevrediging eener bewonderende, in een schoone
en vreemde wereld als verzonken ziel, deed deze schetsen en verhaaltjes ontstaan.
Zelfbevrediging en zelfbeheersching - het welbewust geestelijk streven dat het
kostelijk goed der innerlijke harmonie met zich medebrengt.
Nog mooier dan de teekeningen en vertellinkjes, die te zamen ‘Het Snoer der
Ontferming’ vormen, heb ik de (zuiver oververtelde?) Japansche legenden gevonden.
En het allermooist: ‘De Bittere Wijsgeer’. Als dit loutere Japansche wijsheid is, dan
stond Couperus' wijsheid daar toch wel zeer dichtbij. Deze zgn. legende bevat slechts
een gesprek. De zeer zachte God Jizo praat wat met den bitteren wijsgeer, wien het
leven en de wereld zoozeer zijn tegengevallen. ‘Het dunkt mij beter, o Eervolste
Wijze en Wijsgeer’ - zoo spreekt hij (na vele buigingen) - ‘te waardeeren wat schoon
is en weldadig en het te doen en het te genieten, beter
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dan te zitten in bitterste meditaties tot verdord de ledematen ons afvallen. Daruma,
die negen jaren te mediteeren zat, tot hem zijn beenen verrotten, zou wellicht tot
hoogeren staat van gelukzaligheid gekomen zijn, zoo hij met diezelfde beenen een
enkel uur ware opgeklommen tot dezen bergrug en deze schoone maan, waarvan de
wolk verdreven is, in het aangezicht had aanschouwd of geluisterd hadde naar den
geheimvollen wind.’ (bl. 258).
‘En het te dóen en het te genieten.’ Was deze wijsheid van God Jizo ook niet Louis
Couperus' eigen diepste levensleer? Hoe heeft hij het beide verstaan: het g e n i e t e n
en het d ó e n , en hoe heeft hij erbij volhard - tot het bittere einde.
H.R.

Anna Hers, Barbara Rens. Laren, A.G. Schoonderbeek, z.j.
Als dit een debuut is, dan is het er een dat de aandacht verdient.
Aanvankelijk, dit moet echter wèl gezegd, schijnt de waarde van deze nieuwe
verschijning problematiek - dat wil zeggen tot en met bladzijde 106 van het nog geen
200 pagina's tellende boek. Anna Hers namelijk, als veel beginnelingen, in plaats
van bij het vertellen van hare historie te beelden en aan haar menschfiguren
overtuigend gestalte te geven, vermeit zich in die eerste honderd bladzijden zóódanig
in het uitvoerig en omstandig bepraten van tijdsvragen en geloofsquaesties, dat het
wel niet anders kon, of bij zóóveel rethoriek, moest haar geval een papieren geval,
moesten haar menschen papieren menschen blijven. Het is natuurlijk wel een aardig
gegeven, de komst van een mild jong man, een ruim en breed voelend dominee in
een dorp van verdogmatiekte, steile, geloovelingen... maar wie daar kunst van wil
maken, zij er allereerst op bedacht, dat het van veel meer belang is dat de ziel van
den schrijver dan dat zijn tong er in leeft. En als het blaadje dan na pagina 106 opeens
wordt omgekeerd, en Anna Hers laat zien waartoe zij in staat is - ja, dan accentueert
dat wel heel erg het tweeslachtig karakter van dit boek.
Barbara Rens behandelt de geschiedenis van een jong predikant, ongehuwd, die
met zijn broer komt wonen op het dorpje Oud-Elsbecht, een nest dat berucht schijnt
vanwege dogmatische haarkloverijen, onverdraagzame hart-en-nieren-proeverijen,
enfin, een gat stinkende van de ranzigste eigengerechtige godzaligheid. Dominee
Rort krijgt het er hard te verantwoorden. Maar, behalve dat ons dit geschieden niet
voldoende verwerkelijkt, want niet waarlijk innerlijk doorleefd geboden wordt,
bederft de schrijfster haar kans, dat wij haar zullen gelooven, grondig, door op het
onverwachtst het aanvankelijk zuiver gestelde conflict uit den weg te gaan, en dominee
de zege over een bekrompen kerkeraad te doen deelachtig worden.... niet door de
overwinning
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van zijn beter' inzicht.... maar door het betrappen van zijne belagers op eene heimelijke
samenkomst in de consistoriekamer, alwaar gezegde belagers den wijn, bestemd
voor het Heilig Avondmaal, in ‘drinkgelagen’ (106) heeten te hebben opgemaakt.
Het is natuurlijk heel aardig gevonden, bij wijze van verrassend einde aan een wat
penibel geworden historie, en het is ook vanzelf sprekend, dat in zoo'n geval een
predikant hevig ‘toornt’ (105); zelfs is het waarschijnlijk, dat hij, in zijn toorn de
flesschen zorgvuldig inspecteert, en ‘bedroefd’ constateert: ‘Ze zijn allemaal leeg’
(106) -maarre... op dorpjes als welke Anna Hers beschrijft plegen conflicten als
waarin zij ons wilde doen gelooven ietwat anders te verloopen. Zij mag van de
‘steilen’ beweren wat zij wil, en ook van tegen de steilen ingaande moderne jonge
dominees... zooal niet altijd de laatsten, zoo zijn toch immers de eersten gewoonlijk
eer van gedegen aardsch vleesch dan van papier of van hout.
Maar zooals reeds gezegd: het is gelukkig voor Anna Hers, dat zij dit conflict nu
maar verder laat rusten, en ons plotseling zoo innig nabij voert aan den mensch in
dominee Rort. Op het onverwachtst blijkt namelijk - in het voorafgaande wordt er
geen gewag van gemaakt - dat dominee Rort, gesproten uit een zwaar gezondigd
hebbenden vader en eene tuberculeuze moeder, erfelijk belast is; door de ziekte zijns
vaders aangetast en ten slotte blind wordt. Dit aan ons vertellende, redeneert de
schrijfster niet meer, zij beeldt. En niet slechts dominee Rort krijgt nu wezenlijk
gestalte, maar ook het figuurtje naar hetwelk het boek genoemd werd: Barbara Rens.
Er is ook hier nog wel pathetiek, nog ondoorvoelds en onechts, (het is slechts op een
stijlsymptoom, wanneer wij op ‘eene gedachte die vasteren vorm aannam’ stuiten!)
maar in de laatste helft van het boek vinden wij niettemin zooveel goeds en geslaagds,
dat je er verrast van opkijkt, en opeens beseft, dat deze Anna Hers wel eens een heel
goed schrijfster worden kon. De bezoeken van dominee Rort aan den oog-specialist
(109-114 en 131-138; zijn tragische dood (159-162); het afscheid van de
vereenzaamde Barbara (die dominee Rort heeft liefgehad) en Sybrand Rort, diens
broer (175-178) zijn fragmenten die, behalve dat zij ook woorden van goedheid en
wijsheid brengen, glanzen van innigheid en zelfs zoo nu en dan voortreffelijk zijn.
Er ligt eene groote belofte in deze fragmenten.
Dat zij nochtans met dit boek, als geheel gezien, faalde, is na het boven
uiteengezette vanzelfsprekend. Anna Hers is begonnen met te willen schrijven uit
den vrede van eene zekere geestelijke elegantie, die door geen ontstemmend gebeuren
van het reeële leven zou worden gestoord. Maar op pagina 107 drong toch het geweld
van dat werkelijk leven haar vredig auteurskamertje binnen - en waar bleven toen
hare vooropstellingen? Waar bleef het Willen, toen het heilig Moeten haar had
beroerd?
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Tot en met pagina 106 is zeer duidelijk het voornemen, zoo niet de lust merkbaar,
om veel dingen waarover de schrijfster zoo nu en dan ernstig had nagedacht, nu eens
in cordate flinkheid uit te zeggen. En flink, goed Hollandsch flink, toont zij zich daar
dan wellicht ook wel. Zij heeft echter te laat bedacht, dat het er geenszins op aankomt
eenerzijds flink te zijn in den zin dien gymnastiek-leeraren daaraan hechten en
anderzijds flink naar het hart van moderne dorpsdominee's - het was voor de auteur
van Barbara Rens alleen van belang eene flinke (scheppende) éénheid te zijn. Het
oogenblik van haar ontwaken tot dit besef, op pagina 107, kwam te laat om haar boek
voor het euvel van tweeslachtigheid te bewaren.
D.Th.J.

J.W. de Boer, Ras, Het nachttij der Runea's, Rotterdam, W.L. en J. Brusse,
1924.
‘Solaes’ (1922) was, evenals ‘Ras’, de geschiedenis van een geslacht, maar een welks
ondergang zich voltrok in Limburg, terwijl wij nu 's lands noordelijkste grens naderen.
Na ‘Solaes’ is ‘Ras’ het bewijs van een vereenvoudiging die zich in den geest des
schrijvers voltrekt. Deze meerdere rust en eenvoud verblijden, want het is altijd een
gemis aan klaarheid geweest, wat de boeken van J.W. de Boer vertroebelde en voor
velen ongenietbaar deed zijn. De conceptie - die men onwillekeurig met die van
‘Solaes’ vergelijkt - is zuiverder, de gang van het verhaal gemakkelijker te volgen,
hoewel de schrijver ook nu nog gaarne wendt en keert, teruggaat en vooruitholt. Toch
hoeveel strakker is reeds de beheersching, waarmede de draden van het weefsel
werden gespannen, hoeveel méér aandacht is er geweest voor den simpelen grondvorm
der constructie! De schrijver heeft hier iets volbracht, waarmee hij zijn natuur bijkans
geweld aan deed, want zijn aard bemint het fantastisch doen flonkeren van opgedolven
zielsschatten - en het bruusk omhoog werpen van vondsten. Deze eigenschappen,
die ongetwijfeld menigmaal het werk aan gloed doen winnen, zullen echter wel altijd
een zeker gevaar voor den schrijver inhouden - het is het ‘toomelooze’ waarover zij
zoo gaarne schrijft, het is het impulsieve, dat hem soms de waarde van het
omhoogwellende doet overschatten, het is het eigenzinnige dat aan de bekoring van
het eigendommelijke te groot gewicht toekent.
Al deze factoren werken nog, maar verzwakt, in dit nieuwe werk. De gevaren zijn
blijkbaar door den schrijver erkend en bestreden en met deze beheersching is hij een
nieuwe phase van zijn ontwikkeling ingegaan.
Toch is dit niet het eenige dat treft; ook zijn geest maakte een. evolutie door.
In de Boer's werk hebben ‘de machten’ van het noodlot altijd een
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groote rol gespeeld. Hij zag de menschen als gedrevenen, bezeten door een wil,
buiten den hunnen. De strakke omklemming van ingeboren eigenschappen, de
meesleepende invloed van een omgeving waarin het oude spookte en het nieuwe
grillig ontlook, - telkens door den blazenden adem van allerlei machten wapperend
bevlogen - dat alles was wat in ‘Solaes’ de menschen dreef tot hun ondergang of hun
killen opgang. Hier, in dit boek, dat in zoovele opzichten ‘Solaes’ gelijkt: in de
neiging de menschen tot symbool te maken, in de lust het verhaal over meerdere
generaties uit te breiden en zoodoende, in vogelvlucht, oorzaak en gevolg,
onverbiddelijkheid en afwijking in verband te kunnen bezien, hier, in ‘Ras’ maakt
hij zich ten slotte los van den keten. Hij erkent geen doem van een geslacht, geen
‘nachttij’ waarin de laatsten zouden moeten verzinken, omdat het nu eenmaal
voorbestemd schijnt; zijn jongste held is bezield met nieuwe krachten: sterke wil en
liefde. Alle bruggen breekt hij achter zich af, zorgeloos en hooghartig - hij immers
zal nooit verlangen terug te keeren, zooals Joela zijn grootmoeder deed, die tegen
de overmacht van haar man in opstand kwam, maar later, arm en moe, tot haar
kinderen keerde.
In den mensch is een God opgestaan, een zelfbewuste, een vrije geest, die het
leven vormt naar zijn verlangen en naar zijn inzicht, die geen twijfel kent en geen
verwevenheid; een die directe kracht is en hooghartige onafhankelijkheid. De mensch
een macht, en geen door machten overrompelde. De mensch die ziende is en
zoodoende machten àfweert.
Deze held, overmoedig, maar streng toch ook - hard in zich zelven, bang voor zijn
teederheid, vaart met vrouw en kind zonder eenig bezit de wereld in en ziet zich
zelven groot als een symbool.
Toch bestaan de machten - zoo betoogt de schrijver - voor hen die ze niet
onderkennen! Heer Djoewe gaat ten onder aan zijn kortzichtige, overvolle kracht,
Aite en Haotze zijn zwak, omdat wat zij zagen hen verbijsterde, doch hun kinderen
verheffen zich. Lachend en zorgeloos verweerden zich de voorouders of bogen neer,
doch z i j lachen niet, de ernst is te groot, hun worsteling te alles-omvattend, hun wil
te heilig. Arm, jong en sterk trekken zij het leven in, vergeten hun naam en hun getij
en kiezen nieuwe aarde, hopend op nieuwen bloesem.
Dat is het wat de auteur ons te zeggen heeft. Het is zijn geloof in een nieuwe
menschheid, die zijn kan zooals zij wil. De schrijver heeft het iets te simplistisch
uitgedrukt, iets te kinderlijk, maar dikwijls is het vol gloed en zeggingskracht. En
hoewel nog altijd de stijl wacht op de op den defentieven stoot, die hen zal brengen
in het rechte spoor waar hij niet meer derailleert, toch is ook hij beheerschter en
rustiger geworden.
Er is iets zeer persoonlijks in dit boek.
J.D.W.
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Kinderportretten DOOR Jan Sluyters Bij Buffa, Amsterdam.
De ongelijke waarde van Sluyters' werk is dikwijls merkbaar wanneer wij zijn
inzendingen op de Arti- of St. Lucas-tentoonstellingen nagaan. Er is een te kort in
de zelfcritiek waarmede hij zijn werk ter expositie stuurt.
Bij zijn geweldige vaardigheid, zijn krachtig en zijn onmiskenbaar talent, valt ons
soms plotseling op, hoe hij, schijnbaar, zijn artistiek stuur kwijt raakt en dan in een
andere richting, die de zijne niet is, met zijne gaven speelt.
Bij zijn ‘kinderportretten’ is dit echter zelden het geval. Hierbij is hij bijna altijd
zich zelf: de scherpe, schier critische waarnemer, de vaste, rake teekenaar.
Hij ziet die kleine baby's en die oudere kinderen niet om der lieftalligheid wille,
hij ziet ze niet snoezig of aanminnig, maar bekijkt ze nauwgezet en opmerkzaam.
Hij bespiedt ze, als ze slapen, als ze verdrietig of vroolijk zijn, hij verrast ze op
oogenblikken waarop zij zelven nòch hunne ouders erop verdacht zijn. Zoo ontstonden
dan ook tal van teekeningen, naar baby's in de meeste ongegeneerde, dikwijls zelfs
onschoone houdingen, maar zuiver waar en echt. Dit zijn geen fantasieën van den
kunstenaar; het is 't kinderleven, onverbiddelijk geobserveerd. En al zijn de in elkaar
geknepen vingertjes, de opgetrokken beentjes niet op hun voordeeligst, er gaat toch
de stellige suggestie van uit, dat het zóó en niet anders zijn moet. Het is de realiteit
zelf; maar dat die realiteit niet onschoon behoeft te zijn blijkt wel daaruit, dat menig
kinderportretje niet alleen waar en echt is, maar ook aantrekkelijk, zooals menig kind
ook, vooral wanneer het niet weet dat er op hem of haar gelet wordt.
Het kijken, het bezig zijn, de aandacht en actie, dat is het wat Sluyters ons ook in
zijn kinderportretten geeft; niet alleen den uiterlijken kant laat hij ons zien, maar het
leven zelf, in de uitdrukking der oogen, in het trekken van 't mondje, in het knijpen
van devuistjes. Hij zag met grootenauwlettendheid zijn sujetten aan, merkte iedere
kleine verandering in gelaat en beweging op, omdat hij ze begreep.
Hier is geen bravoure, geen pose, geen mooidoenerij, of zucht naar buitenissigheid,
maar eerlijkheid, die het meest typeerende van het model weergeeft, zoowel in het
kenmerkende van het uiterlijk, als in het meest karakteriseerende van het innerlijk.
In deze kinderportretten toont Sluyters ons een aparten en zeker den meest
gevoeligen kant van zijn talent.
R.W.P. Jr.
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Vijf En Twintig Jaren Kunstpottenbakker: C.J. Lanooy
Het mooie en nobele van het kunstpottenbakkersvak is wel dat de techniek zoo
volkomen tot het werk der handen behoort. Er is geen werktuig meer volmaakt dan
'smenschen hand en het is altijd weer een wonder als men op de draaischijf, tusschen
de natte duimen uit, een pot, een pul, een kom, vaas of schaal ziet geboren worden,
en hoe direct ook is hier de daadwerkelijke aanraking van den kunstenaar, die, geleid
door gevoel voor massa, lijn en karakter, gestalte geeft aan wat zijne rijke verbeelding
hem al werkend voortoovert.
Lanooy heeft naar het mij voorkomt altijd meer gevoeld voor de materie en hare
stijlvolle bewerking, voor kleur en voor de mogelijkheden, schuilende in het gebruik
van velerlei glazuren, dan wel voor oorspronkelijkheid van vorm, althans hetgeen
hij maakte in den gang der nu verloopen jaren getuigt daarvan, ook al is er steeds
een niet te miskennen zuiverheid van vorm, welke in sommige dingen tot het
archaïsche stijgt. Zoo voel ik hem meer aan als voortzetter dan als vernieuwer, maar
ik wil er bijvoegen dat hiermede niets afkeurends is bedoeld.
Uit de kleur en uit de technische mogelijkheden van het lood-, tin- en zoutglazuur
en van de toepassing der typische pottenbakkers-methoden wist Lanooy alles te
halen, wat er uit te putten viel, en veelal gelukte het dezen zeer koppigen werker in
een meesterschap over de stof tot hoogten te stijgen welke de voortbrengselen uit
zijn ovens vrijelijk den toets konden doen weerstaan met het allerbeste van hetgeen
op ceramisch gebied bereikt werd.
Lanooy heeft, zooals elk kunstenaar van ras, zijn perioden doorleefd van voorspoed
en tegenslag, doch ‘jong begonnen, veel gewonnen’ geldt ook voor hem. Zijn
dienstplicht vervullend voerde het lot hem naar.... Gouda, het Mekka der
beroeps-pottenbakkers en hier is het dat Lanooy, die reeds eerder op de fabriek
‘Rozenburg’ gewerkt had, in vrijen tijd zich kon bekwamen en de grepen van het
vak, dat zoozeer zijne liefde had, zich kon eigen maken. Toen hij weer vrij man was,
richtte hij, geholpen door vrienden, een kleine werkplaats in aan den Harstenhoekweg
te Scheveningen, terwijl hij voortging met het nemen van lessen bij een Goudschen
pottendraaier.
De zee was destijds de nimmer falende bron van inspiratie. Uit dien tijd dateeren
de potjes met ‘zee-motieven,’ zooals Lanooy deze noemde. Kort daarna kon hij een
kleine, stopgezette terra-cotta fabriek in Gouda huren en hij deed het. Hij hield altijd
van snelle besluiten als voortvarend, doch niettemin bedachtzaam man. Daar werkte
hij eenige jaren heel gelukkig en maakte er mooie dingen. In 1905 bereikte hem het
aanbod om
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de leiding op zich te nemen van de fabriek ‘Haga’ te Purmerend. Daar nam hij proeven
met metaalglans-glazuren (z.g. metalliek-glazuur) waaronder werkstukken versierd
met visch-motieven, waarvan hij de teekening heel stil hield en als het ware droomend
deed leven onder den gloed van den glanzenden huid. Door andere werden zijne
vondsten al spoedig nagemaakt en......verburgerlijkt, zoodat hij er den brui van gaf
en andere wegen zocht.
De figuratieve versiering geraakte meer en meer op den achtergrond en de kunst
van het bakken met alle daarin schuilende mogelijkheden werd hoofdzaak. Het was
in dezen tijd dat hij huwde, en alras kwam de eerste letter van het gebruiksmerk aan
de orde als beginletter van den naam van zijn eerste kindje en zoo vervolgens, met
twee jaar tusschenpoos, vijf malen - de laatste helaas slechts voor korten tijd. Het
pottenbakkersmerk luidt thans C.L.B.R. in een in vieren gedeelden cirkel geplaatst.
Voor werk dat Lanooy geheel alleen maakt, zonder de medewerking van anderen,
wordt door hem voluit met zijn naam gesigneerd.
Dat zijn dan de zeer individueele uitingen waarin hij eene bepaalden natuurindruk
verwerkt: een slootkant, een voorjaarsweide of winterdag en dergelijke en daarin
beheerscht de maker de materie op buitengewoon doorgevoerde wijze, niets aan het
toeval overlatend (hoewel natuurlijk er soms verrassingen zijn) en altijd opnieuw
zoekend naar volmaking. Het ‘Luctor et Emergo’ dat het eerst als eigen merk gebezigd
werd zou als motto kunnen dienen van al wat hij later maakte, en aldoor strijdend
en telkens weer worstelend, ontkwam en overwon hij velerlei moeilijkheid en
tegenslag; dit onverpoosde pogen adelde zijn werk en daarvan vindt men duidelijk
in menig geslaagd ding den verblijdenden weerklank.
Toen Lanooy zich binnen korten tijd van de fabriek te Purmerend losmaakte is hij
verder voor eigen rekening blijven werken en wel te Gouda, waar hij sedert 1908
naar eigen inzichten en voorkeur een oven bouwde en meer en meer legde hij zich
erop toe in zijn aardewerk de levensvreugde en de liefde voor de natuurverschijningen
(Lanooy spreekt gaarne van ‘aspecten’) uit te spreken in vaak uiterst verfijnde en
teere kleurcombinaties, welke, ook al schijnt er nu en dan toeval in het spel te zijn,
niettemin volkomen beheerscht zijn. ‘Een kleur die men niet gebruikt’ - aldus de
maker in een brief -‘verschijnt niet tenzij men weet wat men doet.’
Lanooy is een vruchtbaar werker, maar het gaat bij vlagen en als dan de inspiratie
er is weet hij van geen ophouden en is er de vreugde van het geven en het geluk van
het dienen der schoonheid in volle overgave.
Later heeft Lanooy zich ook aan proefnemingen met glas beziggehouden en menig
fraai werkstuk getuigt van zijn veelomvattend talent. Hij is er echter niet mee
voortgegaan, hoewel, zooals men van hem kon verwachten, Lanooy niet rustte aleer
hij de ‘knepen’ van het glasblazen en alle tech-
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nische kansen van het hem nieuwe materiaal volkomen ‘onder de knie’ had.
In beide uitingen zijn mij steeds de onversierde, dat wil zeggen de onbeteekende
stukken het liefst. Zoodra de versiering verschijnt, paddestoelen, dierfiguren of planten bloemmotieven, komt er iets opzettelijks naar voren dat de fijnheid van het
onversierde werk niet evenaart en zoo zijn op de thans te Rotterdam gehouden
tentoonstelling in ‘De Nieuwe Toonkamers voor Kunstnijverheid’ wederom
vergelijkingen te maken, welke leerzaam zijn, wil men het oeuvre van dezen
kleuren-zwelger naar volle waarde schatten.
In 1922 trok Lanooy naar Epe op de Veluwe en daar doet hij, buiten, in eene mooie
omgeving, vele indrukken op, die hem aanleiding zijn tot nieuwen werklust. Proeven
met andere grondstoffen werden ondernomen en zoo is deze altijd bezige kunstenaar
na vijf en twintig jaren pogen weer jonger dan ooit te voren. Levensmoed en
werkdrang adelen den mensch en gelukkig hij, die als een Uilenspiegel en een Pallieter
onvervaard langs 's Heeren wegen schrijdt!
OTTO VAN TUSSENBROEK.

A.J. Neuhuys en A. Schotel In De Lakenhal, Leiden
Twee jonge kunstenaars, die vaak samen tentoonstellen en die beiden voornamelijk
etsers zijn. Hun werk is in zooverre verwant, dat het op den grondslag der
werkelijkheid staat en dat hier en daar een ‘gemeenschappelijke stamvader’ is te
herkennen. Van invloed dezer beiden over en weer is niet veel te merken, wat pleit
voor hun zelfstandigheid. Wel is er verschil in kunnen en in grootheid van visie.
Beiden hebben - Neuhuys vaker dan Schotel - een ruige kracht, maar de ruigheid bij
Schotel mist soms distinctie; beiden kunnen ook heel teer zijn, maar het groote gevoel,
de achtergrond van een emotie, van een diepe deernis met menschen, die vind ik
soms sterker bij Neuhuys dan bij Schotel. Daarom is de combinatie van beider werk
voor den laatste niet gelukkig.
De jonge Neuhuys is een onzer belangrijkste zwart- en witkunstenaars; van hem
mag men nog veel verwachten. Hij - en dit geldt ook voor Schotel - verstaat zijn vak;
dit is, bij de moeilijke techniek, iets dat al op zich zelf verheugend is. Ook afgezien
van den inhoud, heeft zijn werk reeds daardoor iets, dat den stempel draagt van liet
goede. En in dat werk legt hij een rijk en groot sentiment, dat hoog uitgaat boven
vormproblemen, die de ziekte, zij het dan ook de noodzakelijke ziekte zijn van onzen
tijd.
Niet eenzijdig is hij in zijn onderwerpen. Groote portretten, krijt of waterverf,
toonen zijn vermogen om met behoud van een vasten opbouw van de realiteit door
te dringen in het karakter en niets van de realiteit
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los te laten tot verkrijging van ‘geestelijke waarden’. Heeft niet prof. J. Huizinga, de
fijne aestheticus, eenigen tijd geleden, bij zijn herdenking van Jan Veth, betoogd,
dat de portretkunst een dienende kunst is? Prachtig zijn de vele beelden van den
Rotterdamschen havenkant: hoe heeft hij dit rauwe, harde leven doorleefd! De
melancholische verlatenheden der eindelooze kaden en emplacementen, met de
dreiging van een donkere lucht daarboven en de sinistere rhytmiek der reusachtige
kranen, die als wanhopig-verstarde vingers tegen den lichten horizon staan uitgebeten,
de donkere sloppen tusschen hooge huizen, in de schaduw waarvan het wonderlijke
leven ontbloeit van goedgezinde meiden, dit alles heeft Neuhuys meegevoeld en in
beeld gebracht: geen beelden van picturalen of beschrijvenden aard, maar beelden
van menschelijkheid. Als zoodanig is een zijner mooiste werken de groote ets, bij
deze kroniek gereproduceerd, de middenste van een triptiek, waarvan de beide zijden
het leven in een nauwe donkere steeg vertoonen. Men lette op de bijzondere
compositie van dit middenstuk; de voorstelling vindt haar concentratie in het lichte
venster van den overkant der steeg; dit wordt weer omsloten door het grootere vierkant
van het raam, dat weer staat in het vierkant van de lijst. Ook de vrouwenfiguur is in
een vierkant gedacht. Maar dit alles betreft den vorm; hoofdzaak is de inhoud: het
levensbeeld, zonder hetwelk de kunst een ijl gespeel van lijn en kleur blijft.
Het is niet te verwonderen, dat Neuhuys, wiens zwart en wit zoo bijzonder is van
hoedanigheid, ook in enkele water verf teekeningen een fijn gevoel voor kleur toont.
Schotel, die, naar ik meen, wat jonger is, toont evenzeer duidelijke begaafdheid;
men heeft den hierbij gereproduceerden geëtsten kop maar te zien om te weten, dat
dit werk is van een krachtig willend en al veel bereikend kunstenaar. Levendig en
schoon van wit-en-zwart-verdeeling zijn enkele etsen van fabrieksterreinen, teeder
en vol stemming is een kleine vernis-mou van een zoogende moeder, die gezeten is
in den schemer van een plaatsje tusschen schuttingen en hooge muren. Van zijn
figuren hebben sommige nog een tekort aan beeldend vermogen, dat door een soort
van bravour duidelijker blijkt dan noodig is. Enfin, dat zijn de jonge jaren; die zullen
wel ‘austoben’. Zijn kleine zelfportret van geduldige observatie. en fijne ontleding
vind ik in zijn innigheid en argeloosheid oneindig veel beter dan de grootere
figuurstudiën. Maar ik twijfel niet, of Schotel, die een ernstig werker is, zal completer
worden in zijn uitingen.
J.S.

Jan Schonk Bij Kleijkamp, Den Haag.
Het zal ongeveer drie jaar geleden zijn, dat ik, in Oosterbeek zijnde, voor 't eerst over
Jan Schonk hoorde spreken en naar aanleiding daarvan
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hem opzocht in zijn landhuis aan den Benedendorpsweg, aldaar, waar hij een kleine
tentoonstelling had ingericht van grafische werken van hemzelf en van zijn leerlinge
Mejuffrouw J. van Oosten Slingeland.
Den indruk, die deze tentoonstelling en het milieu, waarin ze werd gehouden, op
mij maakten, gaf ik toen weer in een kort artikel in een plaatselijk blad, in 't welk ik
mijn sympathie betuigde voor deze beide ernstige, in hun werk geheel opgaande,
menschen, wier voornaamste streven is schoonheid om zich heen te scheppen en die
ook aan anderen te geven zonder het opdringerig pretentieuse van het ‘artist zijn.’
Schonk, een ernstige, bescheiden man, is onder de grafische kunstenaars van dezen
tijd een figuur van beteekenis. Zijn prentkunst is buiten zijn onmiddellijke omgeving
nog betrekkelijk weinig bekend, omdat hij niet behoort tot degenen, die ten allen
tijde hun werk als koopwaar aan den man kunnen brengen, en de meening is
toegedaan, dat het werk ‘voor zich’ moet spreken, het zijn weg tot de menschen moet
vinden door waarachtige waardeering en niet door mooipraterij. En daarom is het
goed, dat deze tentoonstelling is tot stand gekomen, opdat thans zijn werk in breederen
kring de opmerkzaamheid zal kunnen trekken en in een passende, rustige omgeving
rechtstreeks tot de harten zal kunnen spreken.
Schonk's kunst is niet diepzinnig meditatief, zij is zuiver gebaseerd op 't gevoel
voor het decoratief groote en schoone, op een zoeken hetwelk gericht is naar de
evenwichtige verdeeling van zwart en wit en naar een synthese in de compositie,
waarin lijnen- en vormenkarakteristiek zoo scherp mogelijk tot hun recht moeten
komen.
In dit opzicht behooren zijn houtsneden wel tot zijn sterkste uitingen. Meer dan
in zijn litho's en zijn etsen, die wel heel knap zijn en waarin hij fijne dingen te
aanschouwen geeft, maar waarin geen nieuwe gezichtspunten zich openbaren, weet
hij in zijn houtsneden zijn persoonlijkheid, zijn zin voor het monumentale recht te
doen wedervaren en te ontroeren door statige rust en door het gevoelvolle, diepe
‘zwart-wit’ in zijn composities.
Technisch is Schonk buitengewoon veelzijdig en sterk ontwikkeld, elke techniek
heeft hij volmaakt onder de knie. Slordigheid is bij hem uit den booze; elk stuk werk,
dat uit zijn handen komt, is ‘af’, draagt den stempel van den kundigen en
conscientieusen vakman. Al zijn drukken, zoowel houtsneden als litho's en etsen,
drukt hij zelf op eigen persen; dat is typisch ‘Schonk’, alles wil hij, voor zoover het
binnen zijn bereik valt, zèlf doen.
Voor grootere composities in 't karakter van de houtsnede maakt hij gebruik van
de linoleumsnede, waarvan o.a. ‘Mijne Vrienden de Vogels’ een voorbeeld is. Vooral
in een prent als deze komt wel heel duidelijk uit, dat Schonk's kunst een zuiver
decoratieve is, dat hij niet streeft naar
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mystiek maar enkel naar schoonheid in lijn en opbouw, naar eenvoud en zuiverheid
in de expressie.
Een speciale vinding van hem op kunstnijverheidsgebied zijn z'n beschilderde
meubels. Deze, volgens zijn ontwerpen vervaardigd en door hemzelf op sobere wijze
met olieverf beschilderd, toonen welk een fijngevoelig en nauwgezet arbeidsmensch
deze kunstenaar is.
Van groote vindingrijkheid getuigen zijn beschilderde eternietplaten, waarbij de
fond wordt uitgediept evenals bij de houtsnede met het houtblok het geval is, zoodat
de teekening iets hooger komt te liggen dan de achtergrond.
't Principe is dus hetzelfde als bij de houtsnede en bij de linoleumsnede, alleen
worden deze eternietplaten niet als drukcliché gebruikt maar direct als
interieurversiering, o.a. als schoorsteenstuk, aangebracht. Door het aanbrengen van
kleur kunnen zeer eigenaardige effecten worden verkregen.
Toch zijn voor mij Schonk's houtsneden zijn belangrijkste producten, aangezien
zich daarin op de meest zuivere wijze zijn gevoel voor decoratieve grootheid afspiegelt
en daarin het krachtigst zijn individualiteit als kunstenaar zich openbaart.
J.D.

CH. Eyck In De Lakenhal, Leiden.
Tentoonstellingen van werk, gewrocht door winnaars van den Prix de Rome, zijn
niet vaak verheugend: hoe veelvuldig blijven deze gelauwerden gevangen in een
academische vormentaal, waaraan alle eigens ontbreekt en hoe snel blijkt menigmaal,
dat slechts vlijt en vaardigheid en niet talent zijn beloond! Zoo nu en dan spartelt er
een zich los en gaat zijn eigen woorden zeggen; jaren geleden was het aldus Jan
Sluyters, nu is het Charles Eyck, die zich aan de academische banden heeft
ontworsteld. Sluyters' debuut was sterker en schitterender en ook overigens is er niet
veel vergelijkbaars tusschen deze beiden. Maar aan Eyk's begaafdheid valt niet te
twijfelen: hier is een duidelijk talent aanwezig, dat zich alleen nog heeft los te maken
van andere invloeden en dat zich nog heeft te verdiepen om een vrije en schoone
ontplooiing te bemachtigen. Zijn jeugdig kunstenaarschap bewijst tevens, dat de
huidige leiding der Amsterdamsche Academie de eigen richting in het werk der
leerlingen, zoo deze maar sterk genoeg aanwezig is, weet zuiver te houden.
Het hier tentoongestelde is in Italië ontstaan en zuidelijk zijn schier alle motieven.
Deze zijn verwerkt in een gematigd-cubistische vormgeving, zooals wij die van
steeds meer andere landgenooten leeren kennen. Nu is daar op zich zelf niets tegen,
maar bedenkelijk wordt het in zijn gelijkvormigheid doodloopende streven van
Hollandsche schilders om altijd
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weer dezelfde Corsicaansche of Italiaansche motieven op een eendere wijze weer te
geven. Dat gaat langzamerhand lijden aan te weinig eigen visie en wij krijgen op die
manier een nieuwe mode van ‘het zuidelijk landschap,’ even geclicheerd als in den
tijd, dat de tempelruïnes in romantische parken in zwang waren.
Maar Eyck is, naar ik meen, nog zeer jong en daarom zal hij met zijn aanleg nog
een eigen weg kunnen inslaan. Voorshands lijkt hij mij in zijn teekenen sterker dan
in zijn kleur.
Waarom de Lakenhal deze toch wel zuivere expositie doet samengaan met eene
van architectonische studies, waarop de architecten van der Mey, Slothouwer en de
Vries hebben moeten zwoegen om te voldoen aan academische of Prix de
Rome-eischen is mij niet duidelijk. Het publiek, dat niet precies op de hoogte is van
de zoo belangrijke moderne Nederlandsche bouwkunst, krijgt hier een totaal
verkeerden indruk van de beteekenis dezer architecten. In plaats van het in dit opzicht
toch al niet springlevende publiek b.v. eens te toonen, wat van der Mey als schepper
van zeer persoonlijk bouwwerk beteekent, forceert deze tentoonstelling een gevaarlijke
bewondering voor dood academisch schoolwerk. Daarvoor mogen onze zalen niet
openstaan.
J.S.
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[Deel LXX]
Inhoud van Deel LXX.
Bladz.
ASSISI (HERINNERING AAN), door
FENNA DE MEIJIER, met 9 illustraties

94

AVONDLIEDJE, door AGATHA SEGER 210
AZIATISCHE BEELDHOUWKUNST 319
(EEN SELECTE COLLECTIE) IN HET
VOORMALIGE MUSEUM ‘YI YUAN’
TE AMSTERDAM, door THEO VAN
REYN, met 9 illustraties
BEZINNING, door JAN R. TH. CAMPERT 128
BITTERE LIEDEREN, door ANNIE
SALOMONS, I-IV

101

‘BLOSJE’, Hein Bakker's eerste tocht
naar het geluk, door R.J. SPITZ

129

BOOMEN IN BERGEN, door JAN R.
TH. CAMPERT

126

BRAM, door SIEGFRIED VAN PRAAG

45

BRITISH MUSEUM (IN HET), DE
11
GRIEKEN, door J. DE GRUIJTER, Na den
Grooten Tijd, II, met 14 illustraties
CARRIÈRE, door CORNELIS VETH

253

DE OUDE VLOEK, door ANNIE
SALOMONS

199

DE SCHULDIGE, door ELISABETH
ZERNIKE

428

DE VERLOREN ZOON, door MARIE
SCHMITZ

111, 184

DE WONDERTUIN, door EMMANUEL
DE BOM

200

EINDE, door ROEL HOUWINK

202

GRAPHISCHE KUNSTENAARS, door 245
LAURENS VAN DER WAALS, II, Henri
Jonas, met 7 illustraties
GRIEKSCHE OUDHEDEN IN HET
383
MUSEUM CARNEGIELAAN 12, DEN
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HAAG, door Dr. C.W. LUNSINGH
SCHEURLEER, met 19 illustraties
‘HEILIGE NACHT’, door G.J.
HOOGEWERFF, met 17 illustraties

369

HET MOERAS, door WILLEM DE WIJK 355
HET POORTJE, door LODE ZIELENS

267, 344

KERSTMIS IN NIEMANDSLAND, door 403
STIJN STREUVELS
KONIJNENBURG (EEN
WANDSCHILDERING VAN W.A.
VAN), door KASPER NIEHAUS, met 2
illustraties

81

KRONIEK

67, 139, 211, 285, 356, 435

LENTERYTHMEN, door URBAIN VAN 41
DE VOORDE
METAALWERK (GEMENGD), door
J.A. LOEBÈR Jr., I-II, met 8 illustraties

23, 394

ONTKLUISTERD, door C.W.
SANGSTER-WARNAAR S

266

ORPHEUS, door H. VAN ELRO

434

PERMEKE (CONSTANT), door KAREL 1
VAN DE WOESTIJNE, met portret en 8
andere illustraties
POTTER (PAULUS) (1625-1925), door 153
Mr. H.F.W. JELTES, met 8 illustraties
RADECKER (DE BEELD-HOUDING 105
VAN), door A.M. HAMMACHER, met 4
illustraties
SNEEUW, door LEO RIKMENSPOEL

327

SPEL, door AGATHA SEGER

328

STADSTUIN IN LENTE, door MARTIEN 208
BEVERSLUIS
STERVENDE ZONNEBLOEM, door
MARTIEN BEVERSLUIS

251

STORM IN 'T BOSCH, door HÉLÈNE
SWARTH

401

SYMBOLISCHE BERGTOCHT, door
Dr. J.D. BIERENS DE HAAN

28

TENTOONSTELLING (DE
INTERNATIONALE) VAN SIER- EN

86, 162, 235, 306
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NIJVERHEIDSKUNST TE PARIJS,
door W.F.A. ROËLL, met 55 illustraties
UIT EIGENWIJZE JEUGD, door ANNIE 198
SALOMONS
VERVOERING, door C.W.
SANGSTER-WARNAARS

433

VOOR MIJN VROUW, door P. OTTEN 426
WAJANG-SPEL (EEN) IN DEN
MANGKOENEGARAN, door JAN
POORTENAAR, met 4 illustraties

178

WINTERDAG, door HÉLÈNE SWARTH

402

WILG IN DEN NACHT, door JAN J.
ZELDENTHUIS

138

WOLTER (H.J.), door R.W.P. DE VRIES 297
Jr., met portret en 8 andere illustraties
WIJKENDE WEGEN, door JUUL
ROGGEVEEN

329

WYNANTS (DE BEELDHOUWKUNST 225
VAN ERNEST), door Dr. JOZEF MULS,
met 10 illustraties.
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Alphabetische lijst der medewerkers.
Bladz.
BEVERSLUIS
(MARTIEN)

STADSTUIN IN LENTE

208

BEVERSLUIS
(MARTIEN)

STERVENDE ZONNEBLOEM 251

BIERENS DE HAAN (Dr. SYMBOLISCHE BERGTOCHT 28
J.D.)
BOM (EMMANUEL DE) DE WONDERTUIN

200

CAMPERT (JAN R. TH.) BEZINNING

128

CAMPERT (JAN R. TH.) BOOMEN IN BERGEN

126

ELRO (H. VAN)

ORPHEUS

434

GRUIJTER (J. DE)

IN HET BRITISH MUSEUM, 11
DE GRIEKEN, NA DEN
GROOTEN TIJD, II

HAMMACHER (A.M.)

DE BEELD-HOUDING VAN 105
RÄDECKER

HOOGEWERFF (G.J.)

‘HEILIGE NACHT’

369

HOUWINK (ROEL)

EINDE

202

JELTES (Mr. H.F.W.)

PAULUS POTTER

153

LOEBèR Jr. (J.A.)

GEMENGD METAALWERK, 394
I-II 23,

MEIJIER (FENNA DE)

HERINNERING AAN ASSISI 94

MULS (Dr. JOZEF)

ERNEST WYNANTS

225

NIEHAUS (KASPER)

EEN WANDSCHILDERING
VAN W.A. VAN
KONIJNENBURG

81

OTTEN (P.)

VOOR MIJN VROUW

426

POORTENAAR (JAN)

EEN WAJANGSPEL IN DEN 178
MANGKOENEGARAN

PRAAG (SIEGFRIED
VAN)

BRAM

45

REYN (THEO VAN)

AZIATISCHE
BEELDHOUWKUNST TE
AMSTERDAM

319

RIKMENSPOEL (LEO)

SNEEUW

327
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ROËLL (W.F.A.)

TENTOONSTELLING VAN
SIER- EN
NIJVERHEIDSKUNST TE
PARIJS. 86, 162, 235,

306

ROGGEVEEN (JUUL)

WIJKENDE WEGEN

329

SALOMONS (ANNIE)

BITTERE LIEDEREN

101

SALOMONS (ANNIE)

DE OUDE VLOEK

199

SALOMONS (ANNIE)

UIT EIGENWIJZE JEUGD

198

SANGSTER-WARNAARS ONTKLUISTERD
(C.W.)

266

SANGSTER-WARNAARS VERVOERING
(C.W.)

433

SCHEURLEER (Dr. C.W. GRIEKSCHE OUDHEDEN
LUNSINGH)

383

SCHMITZ (MARIE)

De VERLOREN ZOON III,

184

SEGER (AGATHA)

AVONDLIEDJE

210

SEGER (AGATHA)

SPEL

328

SPITZ (R.J.)

‘BLOSJE"

129

STREUVELS (STIJN)

KERSTMIS IN
NIEMANDSLAND

403

SWARTH (HÉLÈNE)

STORM IN 'T BOSCH

401

SWARTH (HÉLÈNE)

WINTERDAG

402

VETH (CORNELIS)

CARRIÈRE

253

VOORDE (URBAIN VAN LENTERYTHMEN
DE)

41

VRIES JR (R.W.P. DE)

H.J. WOLTER

297

WAALS (LAURENS
VAN DER)

GRAPHISCHE
245
KUNSTENAARS, II, JONAS

WOESTIJNE (KAREL
VAN DE)

CONSTANT PERMEKE

1

WIJK (WILLEM DE)

HET MOERAS

355

ZELDENTHUIS (JAN J.) WILG IN DEN NACHT

138

ZERNIKE (ELISABETH) DE SCHULDIGE

428

ZIELENS (LODE)

344

HET POORTJE 267,
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Inhoud van de kroniek.
Bladz.
BIELING BIJ VAN HASSELT TE
ROTTERDAM, door A.O.

446

BOEKBESPREKING, door H.R.,
D.TH.J., J. DE W., R.W.P. Jr., R.H., A.
VAN DER BOOM, en G. KNUTTEL Wz.,
met 1 illustratie

67, 139, 211, 288, 356, 435

BOEKKUNST, door L.V.D.W., met 1
illustratie

218

BOND VOOR KUNST IN INDUSTRIE 447
TE HAARLEM (TENTOONSTELLING
VAN DENNEDERL.) door OTTO VAN
TUSSENBROEK
CHINEESCHE KUNST IN HET STED. 295
MUS. TE AMSTERDAM, door H.C.G.,
met 1 illustratie
CORINTH (LOVIS) †, door R.W.P. Jr.

219

DAALHOFF (H.A. VAN) IN DE
147
LAKENHAL TE LEIDEN, door J.S., met
1 illustratie
DUITSCHE MEESTERS
78
(TEEKENINGEN EN GRAFIEK VAN)
BIJ DE BOIS TE HAARLEM, door A.
VAN DER BOOM, met 4 illustraties
FRANKEN PZN (J.) EN JANSEN VAN 77
GALEN IN DEN KUNSTHANDEL
‘TOEGEPASTE KUNST", DEN HAAG,
door J.S., met 2 illustraties
GOUDSTIKKER
149
(AANWINSTENTENTOONSTELLING
BIJ DE FIRMA), door H.F.W. JELTES,
met 2 illustraties
HISTORISCHE TENTOONSTELLING 220
TE AMSTERDAM: OUDE
SCHILDERKUNST, door H.F.W.
JELTES, met 2 illustraties
KAMERLINGH-ONNES (M.) †, door
R.W.P. Jr.

219
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KELDER (TOON) TE ROTTERDAM, 365
door A.O., met 2 illustraties
KINDEREN (IN MEMORIAM PROF
Dr. A.J. DER) door R.W.P. Jr., met
portret

441

KUNSTHANDEL (UIT DEN
223
AMSTERDAMSCHEN), door H.F.W.
JELTES, met 1 illustratie 443
LEINEKUGEL LE COCQ (A.H.) door
CV
LETTER (DE) ‘LUTETIA’, ONTW.
150
DOOR J. VAN KRIMPEN VOOR JOH.
ENSCHEDé & ZONEN, TE HAARLEM,
door A. V.D. BOOM
LOOTS (EEN MOZAïEK VAN JAN) 293
IN DE R.K. ST. BAVO-KERK TE
HAARLEM, door A. V.D. BOOM, met 1
illustratie
LOOY (JACOBUS VAN) ZEVENTIG
EN DE NIEUWE GIDS VEERTIG
JAAR, door H.R.

285

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

293

POORTENAAR (ETSEN EN
TEEKENINGEN VAN JAN) IN
‘OPGANG’ TE AMSTERDAM, door
R.W.P. Jr., met 1 illustratie

367

REUS (M.P.) IN ‘PICTURA’,
DORDRECHT, door R.W.P. Jr., met 2
illustraties

442

TOOROPS ‘DRIE BRUIDEN’ EN
302
‘L'ANNUNCIATION DU NOUVEAU
MYSTICISME’, door R.W.P. Jr., met 2
illustraties
VETH (IN MEMORIAM JAN)
(1864-1925), door R.W.P. Jr

144

WEILAND (JAN) IN ‘DE OOGST’ TE 146
ARNHEM, door J.D., met 2 illustraties
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Frontispice-Prenten.
Tenge Bladz
CONSTANT PERMEKE, DE VRIJERS

1

W.A. VAN KONIJNENBURG,
MIDDENFIGUUR UIT DE
MUURSCHILDERING IN HET
HOLLANDSCHE PAVILJOEN TE PARIJS

81

RUITERPORTRET VAN DIRK TULP, 153
NAAR DE SCHILDERIJ VAN PAULUS
POTTER (Collectie Six).
ERNEST WYNANTS, OPSMUK VAN DE 225
PRINSES
OUDE JODEN, NAAR DE SCHILDERIJ
VAN H.J. WOLTER

297

REMBRANDT, DE VERKONDIGING AAN 369
DE HERDERS (ets, 1634)
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Constant Permeke
door Karel van de Woestijne
IN een van zijne pittige toasten, die men verzameld vindt in zijn bundel ‘Ecrits,’ zegt
James Ensor:
‘Vers l'est, un horizon moins étendu barrait ma vue; là également un jeune peintre
ignore travaillait tout près du grand phare; hirsute, jaune et blond, ce peintre ignoré
jetait à la mer ses tableaux incomplets, sacrifice digne des anciens. Il symbolisait
alors l'effort jeune, incompris; je nomme Constant Permeke, modeste entre tous....
Bien des jeunes souffrent pour l'art. Il faut les animer profondément.’
James Ensor is steeds een groot animator geweest; zelf de eeuwigongeruste, heeft
hij heel wat ‘jongeren’ getroost en bemoedigd; tot voor kort was velen van die
‘jongeren’ opperste belooning en stevigste geruststelling, dat ze in gemoede mochten
zeggen: ‘Ensor is tevreden.’
Constant Permeke, de wroeter, die noch aan troost, noch aan bemoediging ooit
veel behoefte heeft gehad, al zal de hulde van Ensor hem in dien tijd wel naar het
hart zijn gegaan; hij die, als twintigjarige jongeling in het thans beroemde Sinte
Martens Laethem aan de Leie, aldaar hij debuteerde en het waarachtig niet weelderig
had, zich tot levensleuze had gegekozen: ‘Zij zullen ons toch niet dood krijgen!’, hij
heeft het waarachtig niet meer noodig dat men hem nog animeeren zou. Plots en met
ongewone vlugheid, van den eenen dag tot den anderen als het ware, van het
modderlogge pik-zwart der onbegrepenheid ineens in het fel-witte licht van de
erkennende hulde, geniet hij sedert een viertal jaren het sukses dat den doorslag geeft.
Hij verovert bij verbijstering zijn geboorteland België; hij verovert bij imponeerende
kracht Parijs, waar Edmond Jaloux hem noemt een der grootste schilders van dezen
tijd; hij verovert binnen een tijd, die niet lang zal duren, hij die geduldig en omzichtig
is, Europa. - Daarom is het nuttig, dat ik hem bij u inleid: ik ben niet anders dan de
voorbereider van eene aanstaande, Hollandsche actualiteit.
En ik doe het aan de hand van den schilder James Ensor.
‘Vers l'est, un horizon moins étendu bornait ma vue.’ Het is dààr, aan het uiterste
Oost-einde van Oostende's mondainen dijk, dat ik, nu haast vier jaar geleden, Constant
Permeke, na den oorlog, heb terug-gevonden. Op die plaats sterft de Oostendsche
wereldschheid uit: gij komt in het rijk der armzaligste visch-nijverheid. Een
minder-wufte klank lost zich hier op in een meer-rustige, zij het norsche barschheid.
Nog een eindje strand, iets als een nederig-ruige cirkus, onder de geteerde,
zwart-blinkende, wieromstrikte, aangevreten kruis-balken van het staketsel dat
mannelijk
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stinkt; - het laatste stuk strand dat de havens en hunne amber-zoele visch-geuren
inleidt, waar de zee niet dan trager maar logger aanspoelt; groezelig-grauw als de
zee-zelve en waar een ronde wind gemakkelijk kolken zand-stof in zijne felle schroef
naar boven zuigt; het stukje armtierig strand van vooral de onzindelijke en leelijke,
gele en grijze Oostendsche zeemans-jeugd; dat vol hoogop-springende zee-vlooien
zit en waar, nijverig, kromme krabben aanhoudend kruipen tusschen de vuile
wriemeling van metselende kinderen en den ring-loop van uitgelatene en naïef-leelijke
honden. Erboven rijst de, in onbruik geraakte, ouwerwetsche vuur-toren uit, oker-geel,
die belachelijk-klein aandoet voor een stad als Oostende en eene haven als de hare,
maar die daar zoo rustig, en haast kalmeerend staat. Dertig jaar geleden had aan zijn
voet de schilder Willy Finch een soort winkeltje van zee-snuisterijen opgetrokken,
dat vreemdelingen aanlokte: thans is dit waarlijk het laatste punt waar een vreemdeling
zich waagt, om dan nog heel vlug rechts-omkeer te maken en weêr naar de Kurzaal
toe te stappen. Hij ziet, die vreemdeling, nauwelijks, op het krombuigende staketsel
en zijne gescheurd-droge, wiebelend-ondichte planken, de omarming van geliefden
en de kuiëring der oude loodsen die diepbewust zijn van hun rustenden stand en hem
aan al hunne bewegingen bewijzen; hij ziet de bagger-booten niet die met weêr-zijdsch
gezeever de geul binnen-varen, noch, over de geul heen, de zeepsop-kom waar, aan
de schrale masten der garnaal-schuiten, de drogende netten wemelen, en, aan den
hoogen kaai-muur, de pas-aangespoelde partijtjes visch pletsend worden geveild.
Dit Oostende kennen de vreemdelingen niet: het is het Oostende der Oostendenaren,
en reeds dat der visschers. Eene straat van groene, blauwe, bruin-gele punt-geveltjes
waar men joviaal gedroogde schol en zuid-westers verkoopt en, bij een portie mossels,
groote glazen dun bier.
Doch het was nog verder dat ik, vier jaar geleden, Constant Permeke opzoeken
ging met een boot, een glibberigen overzet-boot, tusschen het dreigende stijgen in
der zwarte palen van het staketsel, en die u met roet verciert. Men vaart met pladijzen
en groente, en de visschers-vrouwen die ze dragen. Men belandt in een landschap
als eene vervaarlijke suburbs waarvan het voornaamste gewas oud roest is;
peilloos-diepe pijpen vol modderig water binnen recht-lijnige afbakening van
kareel-steenen geven aan dat hier eens huizen stonden; vier, vijf scheef-opgeschoten
koolstronken in regelmatige orde bewijzen een voormalig moes-tuintje; een enorm
gat, rond als een monster-mond in den wand van een bloed-rood bouwvallig krot,
waar uit het ingedeukte dak puilt het gebint als twee schrale armen en hunne tot
bidden gebonden vuisten; aan beide zijden van een hobbeligen keiën-weg drassige
kuilen die stinken: het was, merkte men, hier oorlog geweest.
Een front nu van schuine huizen waarvan er hier en daar éen omver
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is vergruizeld; de puinen van een dans-zaal als een hol boven een hooge, arduinen
stoep; de trolley-peilers voor een tram die nimmer meer voorbij tingelt en rails die
nijdig blinken tusschen hoog, droog duin-gewas. En de achtergrond der duinen-zelf;
de inbuigende lijn der aangevreten duinen en al de desolaatheid van een strand waar
nooit een voet wordt gezet: zoo heel dicht bij het rumoerig-weelderige Oostende
deze heuvelen-rij als eene Danteske dooden-vallei die eene gulzige zee komt likken,
eene zee die altijd groezelig is, eene woest-verlaten zee voor arme of sombere
menschen: het is dààr dat Permeke, toen ter tijd, woonde en werkte, leefde en lachte.
Zijne schuil-plaats erkende ik niet dan aan schei-gele gordijntjes: gordijntjes van
een schilder. Hem-zelf vond ik onder de pannen van een diepzakkenden zolder die
een vreemde werk-plaats was geworden, zonder iets maar dat aan eenige weelde, of
zelfs maar aan geestelijke verfijning deed denken, behalve, in een rekje, wat goede,
vooral moderne, boeken. Hij stond er in zijn witte trui die buikte onder de gevlekte
regen-jas; boven den hoog-omplooiënden kraag het hoofd, ‘hirsute, jeune et blond,’
als geboetseerd volgens het masker van een onvermengd-Vlaamsen zeemans-geslacht.
Witte wimpers aan roode oog-schalen, evenwijdig strepend boven en onder de kleine
pupil die, in vergaan-blauwe en groene vochtigheid, vol lichtjes tinkelt; volle wangen
onder een onontwarbaar net van mikroskopische ader-spatjes; land-kaart met
overvloedige roode kanaaltjes; neus en mond van een saterigen triton; alleen, onder
het dun-gele haar, het voorhoofd wit en effen als gestold vet. De gestalte, gezet, van
een welgedaan reeder. Harige handen met korte, vierkante vinger-toppen. En eene
gemoedelijkheid vol wils-kracht; en eene wils-kracht vol goedlachsche sluwheid.
‘Zij zullen ons toch niet dood krijgen!’; wij kennen de middelen, des lachen wij.
Hij stond tusschen zijne schilderijen in: het eene op het andere, als schijven van
eenzelfde blok. Hij stond naast zijn schilders-gerei: nogal vuile paletten en, in een
hooge zij, de penseelen. Hij stond tusschen lucht en zee, doch het vreemde: men ziet
ze hier niet. Permeke zit in een felklaar hok, dat galmt en schudt, maar voor zijne
oogen van de wereld is afgesloten. Hij zit er als in de goed-verlichte resoneer-kas
van eene reusachtige bas-viool. De wind loeit er met vertienvoudigde kracht; het is
of hij er opgezogen zit in de kolk der zee, die er huilt zelfs als ze zingt met de lispeling
van een beekje. De zon?: zij is er, aan een hoog en ondoorschijnend raam,
effen-glijdend en zonder schakeering, zoo wit dat zij onverschillig lijkt. Constant
Permeke leefde daar, op zijn rommeligen zolder, in eene abstractie van het
zee-landschap: het was er geweldig en onwezenlijk. Aanhoudende confrontatie met
de felste afgetrokkenheid. Niemand, buiten een kunstenaar, die het er had uitgehouden.
- Feitelijk had de schilder het er slechter dan de moedige zee-lui die zich, telkens
voor den langen tijd van zes weken, laten
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opsluiten in een lichtboot, afgezonderd van alle menschelijke leven: zij hebben, onder
hunne oogen, zichtbaar, tastbaar, de woede of de weelde der natuur-krachten. Hij,
de schilder-op-zijn-zolder, zag niets; hoorde niets, dan hun één-geworden hollen
galm, aanhoudend en zonder afwisseling. De afwisseling zal voortaan nog liggen
alleen in de eigen ziel. Doch, weet hij deze naar behooren te begrijpen, wát dan nog
dat de innerlijke visie, dat de innerlijke muziek, gedragen op den rythmus van
daar-buiten, vermag te overtreffen?
Met dat al is Constant Permeke, hoe dan ook oer-godsdienstig gestemd, geenszins
de afgetrokken anachoreet dien deze woorden konden laten onderstellen. Hij zat, in
dien tijd, op zijn zolder niet altijd; hij wandelde graag, den Zondag-ochtend, over
den dijk der rijke en Engelsche vreemdelingen. Hij verheugde zich toen reeds in het
bezit van een smoking. En hij bezocht verder in de naaste omgeving, de kroegen
waar, in hunne diepe jassen, vóór hun fletsche biertjes, gezette en zelf-zekere visschers
op natte tafelen hunne armen leggen als stomp-vlerkjes van pinguïenen. Hij vereerde
met zijne aanwezigheid de felle dans-zalen, waar, bij schetter- en schittering van een
anarchistisch orchestrion, een paar ‘professoren’ uit de hoofd-stad, met een
vermoeid-onverschillig gelaat boven onbestendige lendenen, aan de goedwillig-naïeve
vaar-gezellen en de vurige reinheid hunner zielen de geheimen ontsluïeren van fox
trott en one step (de klompen schuiven lomp over het zaag-meel van den
planken-vloer; de zuur-groene muren draaiën om hen heen). Hij praatte gaarne met
zijne wijze buur-lui, die 's nachts uitzeilen. Was de zee naar zijn believen hol, dan
zeilde hij wel eens meê, en bracht voor zijn deel twee-honderd tongetjes naar huis.
Maar telkens keerde hij, na zulke tochten door de wereld en onder de menschen,
naar zijn abstracten zolder terug. Alles bezinkt. De wereld wordt kleur en rythmus.
De menschen worden houding en gebaar. Het ware zoo gemakkelijk - en prettig dan
voor een gulzig schilder als hij! - ze ‘naar het leven’ te schilderen. Maar hier, onder
het pannendak, houdt het leven op, tenzij in zijne essentie. Constant Permeke voelt
alles nog alleen essentiëel. Hij neemt een doek; misschien wordt die lacher ineens
ernstig. Misschien zucht hij als hij zich aan het schilderen zet....
***
Een twaalftal jaren ongeveer vóor ik hem in 1921 weêr ontmoeten zou te Oostende,
had ik Constant Permeke leeren kennen te Sinte Martens Laethem aan de Leie.
Zoon van een schilder, was hij leerling geweest van de teeken-academie te Brugge,
en daarna te Gent. Toen kwam hij zich vestigen in een klein huisje, vroeger bewoond
door Maurits Niekerk, aan de de neersche Leiemeerschen, de zacht-Vergiliaansche
rivier in den rug, vóór zijne oogen de
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nog ongerepte rij der donkere lorke-bosschen, boven zijn hoofd de groote, vochtige
hemel.
Wat er hem heen had gelokt was niet alleen de kalme schoonheid van de streek.
Hebben wij, om er lange jaren gelukkig te zijn geweest en ook tot bij den dood ziek,
die schoonheid niet overdreven? Waren het, thans meer dan een kwart-eeuw geleden,
onze jonge oogen niet, die ze met hunne frisch-zuivere en liefdevolle blikken schoon
maakten? Wat Permeke vooral aantrok was, dat het dorp toen reeds een zeer bekend
schilder-nest was geworden: het Barbizon, het Worpswede, het Laren van Vlaanderen.
Een paar jaar vóór 1900 hadden zich te Sinte Martens Laethem een aantal
kunstenaars gevestigd die men, sedert geruimen tijd, wat al te lichtvaardig, vereenigt
onder de benaming van ‘Laethemsche School.’ Een enkele overzichtelijke blik op
het werk der diverse artiesten die tot dien eersten groep behooren volstaat om in te
gaan zien, dat er van een eigenlijke school geen spraak kon zijn. Als men bedenkt
dat met dien groep verbonden is een Albijn van den Abeele, de preciese en
sentimenteele, doch weinig diepe en wel al te schroomvallige uitbeelder van het
Leie-landschap; een Jules de Praetere die zich toen reeds meer bepaald aan toegepaste
kunst had gewijd en er weldra zijne druk-pers zou overbrengen; een Alfons Dessenis,
klein-burgerlijk en nog slechts plaatselijk vertolker van eene omgeving die nooit
heel innig op hem heeft ingewerkt, niet dieper althans dan het achterste vlak van zijn
oog, - dan sluit men van lieverlede tot zelfs het begrip van broederlijk samen-voelen
uit dat, ook buiten inzicht en techniek om, de zeer onderscheiden persoonlijkheid
van, bij voorbeeld, de Engelsche prae-raphaëlieten kon verbinden. Eene eerste
vergelijking tusschen het werk van een George Minne en een Valerius de Saedeleer,
in 1900 de meest-vooraanstaande leden van den eersten Laethemschen groep, schakelt
onmiddellijk en onherroepelijk alle idee van ‘school’ uit, hoe hecht en innig hunne
wederzijdsche sympathie en zelfs in zekere mate een gemeenschappelijke
gemoeds-grond weze. Nochtans is het zulke gemoeds-grond, en onmiskenbaar
gelijkenis ervan bij overigens zeer verschillende personaliteiten die hem elk naar
zeer eigen wijze vertolkten, welke toelaat voor enkele kunstenaars, die om het jaar
1900 te Sinte Martens Laethem in eene zelfde buurt woonden en des avonds plachten
samen te komen, te spreken van een groep, die zich van andere gemeenschappen
in-het-oog-vallend onderscheidt. Trouwens, verder dan over George Minne, Valerius
de Saedeleer en Gustave van de Woestijne, om hier alleen van plastische artiesten
te gewagen, strekte die groep zich toen ter tijd niet uit, en wie er zich op beroept, of
volgens de kritiek heet tot de Laethemsche school te behooren, is eerst later in de
streek beland en kan niet worden gezegd te hebben gewerkt onder den aandrang van
eenzelfden geest.
Hoe die geest was? - Toen omstandigheden, die een gelukkig toeval
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hielpen, hadden gewild dat, om voormelden tijd, voornoemde kunstenaars samen te
Laethem gingen wonen, voelden zij zich, hoe groot ook het verschil in leef-tijd en
kultuur, aanleg en rijpheid, tot elkander aangetrokken. Zij vereenigden zich van
lieverlede tot een soort zeer losse club, waar nog een paar andere vrienden, geen
plastici, deel van uitmaakten. Samenkomsten waren daar het natuurlijk gevolg van,
en even natuurlijk, weze het ook onbewust, werden deze samenkomsten een
brand-punt van onderlinge vorming. Een jong dichter was onder deze menschen: hij
werd uitgenoodigd tot voorlezen, en deed het uit Shakespeare en uit Ruusbroec, uit
onze Middeleeuwsche lyriek als uit Platoon, al naar de lange gesprekken het
meêbrachten. Hij herinnert zich hoe het streng-doctrinale katholicisme van een paar
leden der kleine vergadering - allen trouwens waren meer of minder religieus
aangelegd, - aan de wijsheid der eeuwen werd getoetst. Ook de jongst-verschenen
boeken werden in de discussie betrokken. Zoo werden op enkele weken afstand
‘Monna Vanna’ en ‘Als wij dooden verrijzen’ met al de noodige wijding voorgedragen
en aangehoord. En wel te verstaan stond dit alles ver van leerzuchtig verorberen of
paedagogisch bedoelen. Men betrok er eenvoudig binnen eigen gewaarwording of
gevoel, eigen inzicht of geest-drift, deze oude en nieuwe schoonheid. Eigenlijk
bereikte men, bij geestelijk genot, eene gemoeds-atmospheer, die niet dan
onrechtstreeks invloed had op elks eigen werk, maar dit werk voor elk ander lid van
dit groepje wonderbaar belichtte. Dank zij die vrome bijeenkomsten, - ook weieens
afgewisseld door dollere ontmoetingen: in dien zin weêr maakten onze Laethemenaren
alles behalve eene ‘school’ uit, - gingen deze beoefenaars der kunst elkander innig
begrijpen. Waren zij den oorsprong van dat onderling begrip werkelijk bewust?
Zouden zij weten aan wat toe te schrijven de warme sympathie die ze verbond en
nog steeds blijft verbinden? Een der aanhalende draden, misschien niet de sterkste
(al twijfel ik), maar zeker een der duidelijkst-merkbare, heb ik hier aangegeven: hij
wijst bij de personaliteiten die den eersten groep van Laethem uitmaken op eene
vorming die buiten de plastische staat, - en het verklaart hunne verscheidenheid, maar ze dan toch binnen eenzelfden gemoeds-kring gesloten hield die ze aan elkander
als het ware verknechten zou, en tevens ten duidelijkste afscheiden van al wie daar
in den lande schilderijen maakte of beelden houwde.
Tot dezen eersten, vooral door den geest gebonden en bedwongen, Laethemschen
groep behoort Constant Permeke niet. Zulke vorming heeft hij niet genoten. Het
bezielende samenwerken met menschen die leefden in eene zelfde gevoels-atmospheer
heeft hij niet gekend.
Wel kan het die atmospheer geweest zijn die, omstreeks 1906, eene gansche rij
toenmalige jongeren naar Sinte Martens Laethem had aangelokt. Zij bleven echter,
al was de omgang uit der aard vriendschappelijk, de
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eerste groepeering zoo goed als vreemd. Noch de gebroeders Gustaaf en Léon de
Smet, noch Frits van den Berghe, noch Constant Permeke, die eene tweede
Laethemsche groepeering uitmaakten, kunnen naar het moreel- intellectuëele gehalte
gerekend worden tot de oorspronkelijke Laethemenaren. Zelfs Albert Servaes, die
van meet af een anderen aanleg verried en werkte bij Gustave van de Woestijne, kan
niet dan als een soort epigoon gelden, met epigonen-vervorming. De meeste anderen
waren volbloedimpressionisten, wat reeds een eerste onderscheid, ik ging schrijven
een hinderpaal was. Frisch en levensblij, zonder achterdocht of bijgedachte, sloten
zij veel meer bij de gulle en fijne kunst van Emile Claus aan, die een uurtje verder
woonde, te Astene, in zijn lichtend huis dat Pol de Mont eens ‘Zonneschijn’ had
gedoopt. Zij waren eene bende jolige jongens, die gaarne kwajongens-streken
uithaalden en hun geest-drift uitvierden in schets bij schets, hun jeugd uitzongen in
grootsch-ontworpen schilderijen. Claus was hun god, en dat is, bij de twintig-jarigen
die de meeste onder hen waren, goed te begrijpen. Claus immers was ééne van de
meest beminnelijke naturen van dit land: beminnelijk als een Adam, die schilderen
zou; zijne indrukken gingen - schijnbaar althans - niet verder dan het netvlies van
zijne oogen; zijne hersenen wisten er maagdelijk-onaangeroerd bij te blijven; zijne
kunst was de minst-bedachte kunst die men zich denken kan. Als stond hij in de
jeugd der wereld, zoo ontving hij een indruk en straalde hem weêr uit op het doek,
met eene verbluffende nauwkeurigheid. Zoodat hij met al zijne knapheid primitief
bleef tot het ontstellende toe. Daardoor was hij den zoom genaderd der uiterste
decadentie: decadentie en primitiviteit zijn broeders die op verbluffende wijze elkander
gelijken.
De tweede groepeering nu, die zich Sinte Martens Laethem tot woon-oord had
gekozen, behoorde niet tot de Laethemsche school, zooals men ze toen reeds noemde,
maar tot eene school-van-Astene, waar Claus de occulte meester van was. Zelfs de
meer-gecompliceerde Fritz van den Berghe ontsnapte aan diens invloed niet. Alleen
Permeke, in zijn visschers-eenvoud, stond er buiten, al wist hij het waarschijnlijk
zelf niet. Nog steeds was hij een impressionist te noemen, maar zonder verslaving
aan eene formule. De natuurlijke struischheid van zijn temperament; ook wel omdat
hij een Oostendenaar was die van kindsbeen af Ensor had gekend, den meester die
wellicht door den geest nog grooter is dan door het talent; eindelijk omdat zijne
pittig-vlugge zintuiglijkheid gepaard ging met eene spring-levende maar toch
geoefende spiritualiteit en tevens eene monumentaliteit die naderhand de echte grond
van zijn kunstenaars-wezen bleek te zijn, - dit alles stelde hem, zonder dat hij het
zich volkomen bewust was, boven, althans buiten den kring van zijne vrienden. Zijne
bedoeling moge in dien tijd - hij was een twintig-jarige! - impressionistisch zijn
geweest: reeds reikte zijn schilderij boven de impressie uit, want de figuren op zijne
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doeken, en de dingen die uit menschen-handen komen, bezaten een leven dat men
in eerste instantie gevoelde te bestaan in het leuke hoofd van den schilder. Ik herinner
mij zijne tentoonstellingen uit dien tijd, te Gent in den ‘Cercle Artistique,’ te Brussel
bij ‘Les Indépendants’: behalve dat Constant Permeke er zich verried als een zeer
stevig ras-schilder, gaf zijn werk blijk van een geestelijken inhoud, zooals geen enkel
schilder van den tweeden Laethemschen groep, en zelfs niet Fritz van den Berghe,
vermocht te bewijzen. Dacht men aan een vergelijkings-mogelijkheid, dan stond die
zeer zeker buiten den toen-modernen tijd, en buiten het teeken vooral van Emile
Claus. Men klom van lieverlede op tot de schoonste Vlaamsche traditie; men was er
niet ver van, bij alle verschil - en het is groot! - Pieter Brueghel den Oude te gaan
vernoemen.
Permeke-Brueghel nu ging naar den oorlog. De oorlog zou hem deerlijk havenen;
een goed jaar zou hij op Bruegheliaansche krukken springen. Men kan begrijpen dat
dergelijke, dieper-treffende werkelijkheid hem een zekeren afkeer zou geven van
impressionisme, al moest zijne aangeboren leukheid, zij het dan ook niet dan tijdelijk,
onder lijden. Toen hij, oorlogskreupele, die een langen tijd geen penseel meer in de
hand had genomen - hetgeen een goed zuiverings-middel is, - zich zelven zei: ‘Laat
ons aan iets anders denken,’ dacht hij natuurlijk aan schilderen. Maar het spreekt
van zelf dat hij ánders schilderen zou dan vroeger, toen hij nog aan impressionistische
middelen toegaf: zijne zeere beenen stonden de onmiddellijke impressie in den weg;
zij waren een heilig middel om den geest tot zuivere essentie te ontwikkelen. En
aldus zou Constant Permeke, ook tegenover zich-zelf, op een zuiver stand-punt komen
te staan. Ik ken geen evolutie die een meer-logisch verloop heeft gehad dan de zijne,
- helaas, met behulp van menschelijk lijden. Laethemsche vrienden van Permeke
hebben denzelfden weg afgelegd, van acuut-sensoriëel impressionisme tot
massaal-bedacht expressionisme: geen van hen wien het even natuurlijk afging.
Terwijl, bij voorbeeld, Gustaaf de Smet en Fritz van den Berghe het eind-doel niet
bereikten dan ten gevolge der invloeden die zij, eveneens door den oorlog uit Sinte
Martens Laethem verdreven in het buiten-land, en meer bepaald in Holland,
ondergingen, liet reeds het eerste werk van Constant Permeke vermoeden wat hij
thans praesteeren zou, - wat hij als het ware praesteeren móest. De arbeid die ons
heden boeit ontmoet toevallig eene heerschende kunst-opvatting, maar zou
vermoedelijk ook buiten die ontmoeting zijn ontstaan. Permeke heeft aan geene mode
toegegeven: de mode dient, zoo gij wilt, zijn eigen inzicht, dat sedert een twintigtal
jaren zijne ontwikkeling volgt in hem-zelf.
***
‘Ik schilder niet zooals ik zie, maar zooals ik meen gezien te hebben.’ Constant
Permeke heeft het mij nog gisteren herhaald, in het ruime
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burgers-huis dat hij thans bewoont, en dat vol oude meubelen staat en antiek porcelein.
Het is de formule van Constant Permeke; het is de zuiverste formule van het
expressionisme.
Doch, zooals ik zei: is de schilder er zeer natuurlijk toe gekomen, de vormen in
hun essentiëel voluum en binnen de eenvoudigste, zij het van de natuur afwijkende
lijnen te houden; schijnt zijne kleur van de werkelijkheid en hare toevalligheid aan
licht en schaduw met besliste, zeer bewuste opzettelijkheid af te wijken, nooit nochtans
doet zijn werk als onwezenlijk, laat staan als levenloos aan. Deze schilderijen, deze
teekeningen zijn alles behalve cerebraal; in hunne samenstelling is niets mathematisch,
zooals bij de meeste post-cubisten; er is niet de minste pseudo-literaire voorbereiding
toe noodig om ze te begrijpen. Feitelijk geniet men onmiddellijk, zonder welke
bemiddeling ook, niettegenstaande vervorming, overdrachtelijkheid der kleur,
ongewoonheid der atmospheer. En dit eenvoudig omdat, tegen een aanvankelijken
schijn in, Permeke objectief is, zij het van eene heel bijzondere objectiviteit.
Die objectiviteit hangt af van stemming. Met al zijne natuurlijke leukheid, voelt
Permeke vooral kracht. De dynamiek der visie ontwikkelt in hem allereerst eene
geweldige psychische dynamiek. Vooral vurig en bonkig leven, met de stoerheid en
de misère die eraan verbonden zijn, met zijne hardnekkige inspanning en zijne
vermoeide leêgte, en dat niet noodzakelijk alle teederheid uitsluit, treft hem en wekt
de behoefte der uitdrukking. Hier geeft een mensch het leven weêr, niet zooals hij
het dagelijks ziet - en God weet of het visschers-Oostende hem anders modellen aan
de hand kan doen, die geen aandikken der uitdrukking behoeven om te imponeeren!
- maar zooals het inhem-zelf bezonk, met al zijn gezwoeg, al zijn leed, al zijn
schrijnenden humor. Trouwens geen allegorisme: Permeke mist symbolistischen
aanleg. Geen zoeken naar het archétype; geen afgetrokken figureering zelfs van
gemoeds-toestanden: de uiting van eene ondergane aandoening, die meestal
vooralsnog van forsch-dramatischen aard is, in kloeke, scherp-gekenmerkte beelden.
En daarom mocht ik zeggen dat Permeke's expressionisme, vindt het ook zijne beste
bestanddeelen in hem-zelf, wel zeer objectief is.
Het is objectief in het onderwerp: het is het tevens in de uiterlijke verschijning.
Zeker, Permeke houdt het met massa-uitdrukking, die elke bijzonderheid vervallen
doet waar zij overtollig, bijkomstig, wisselend mocht zijn en aldus schadelijk voor
den totaalindruk. Doch, waar de ruigheid van het uit te beelden gevoel als van zelf
zulke vereenvoudiging meêbrengt, merkt men de vereenvoudigende bedoeling zoo
weinig, dat men gaat twijfelen of ze bij den schilder wel degelijk bestaat. Er komt
bij, dat de zeer bewuste Permeke uit der aard een hekel heeft aan valsche naïefheid;
zijne
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kunde, die groot is, maakt het hem tot een plicht der eerlijkheid, de stevige structuur
die de natuur biedt niet te offeren voor een zucht tot deformeeren, door een opzettelijk
amorphisme, dat de expressie, verre van ze te verhoogen, te niet doet. Eene hand,
een hals, een paar schouders: zij zijn het teeken van een gebaar, van eene daad, van
eene inspanning, van een psychisch moment, teeken dat de schilder nu wel vervormen
zal om het duidelijker te doen spreken, om de daad te scherper aan te geven, om het
psychisch oogenblik te uitdrukkelijker uit te beelden, maar dat hij juist daarom niet
verwaarloozen zal, en die men nog minder afschaffen mag zooals andere
expressionisten plegen te doen, wil men niet vervallen in eene ideographie die met
plastiek niets meer te maken heeft.
Dat scherp-vasthouden aan objectieve bestand-deelen, hoe men ze dan ook wijzige
of verplaatse, is vooral duidelijk in Permeke's groote teekeningen. Hij kent te goed,
ook om hun gevoels-beteekenis, de waarde van een gezwollen rheumatiek-hand, van
een scheef bekkeneel, van een strammen nek, om ze al te irreëel te schematiseeren.
Wel integendeel: de breedte van een schoot wordt aangedikt, de smalte van een
achter-hoofd verminderd. Doch bij dat spelen met de normale verhoudingen wordt
eene natuurlijkheid bereikt, die, hoever ze ook van de eigenlijke natuur moge staan,
het genieten niet hindert. En zoo naderen wij het expressionisme in zijne hoogste
instantie: een top-punt van aandoening, verkregen door een minimum van
opzettelijkheid.
In zijne kleur vertoont Constant Permeke eenzelfde verschijnsel. Zij is eveneens
overdrachtelijk. Beter gezegd: zij is getransponeerd. Het spreekt van zelf dat het hem
in deze niet kan te doen zijn om zielig trouwe natuur-weêrgave, of om de kleur voor
haar-zelf; het gaat bij uitsluiting om expressie van stemmings-beelden. Dat hij hierbij
de kleur-der-natuur versombert of verlicht, dat hij ze verlevendigt of verzwaart met
zelfs een streek verf die men bij het geschilderde voorwerp moeilijk thuis kan wijzen;
dat hij uit en voor zijn angst of zijn medelijden, zijne jool of de vertrekking zijner
spieren een atmospheer gaat scheppen waar de blinde en onbeholpen werkelijkheid
wel eens niets te maken heeft, het spreekt van-zelf dat men ze bij den expressionist
voor lief heeft te nemen. En men doet het graag, weêr omdat, bij zijn kleurig
omscheppen, Permeke's kleur aandoet als natuur. Naast het wezenlijk-zijnde, maakt
hij zich een eigen wezenlijkheid. Die men aanvaardt omdat ze eene wezenlijkheid
blijft, en omdat die wezenlijkheid met al hare vurigheid eene grootsche schoonheid
weêrgeeft.
Aldus, zeer in het beknopt, de loop-baan en het werk van een der voornaamste
schilders in Vlaanderen. Hij is geen veertig jaar oud. Het laat toe, van hem nog heel
wat te verwachten.
Oostende, December 1924.
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In het British Museum, de Grieken,
door J. de Gruyter.
Na den grooten tijd. II.
ZOOALS wij zeiden, de voornaamste monumenten van een latere periode welker
overblijfselen wij in het British Museum tentoongesteld vinden, zijn het Nereïden
Monument en het Mausoleum.
Het eerste werd ontdekt te Xanthos in Lycië door Sir Charles Fellows in het midden
der vorige eeuw. Een model ervan is opgesteld in de ‘Nereïd Room.’ Het is een zeer
smaakvol gebouwtje in den vorm van een kleinen Ionischen tempel, die op een zwaren
onderbouw, belegd met vierkanten natuursteen, rust.
Het oorspronkelijk gebouw heeft waarschijnlijk als graftombe van een prins gediend
en stond op den rand van een lage rij steile rotsen boven den voornaamsten
toegangsweg tot de stad Xanthos. Het was neergeworpen door een aardbeving en
slechts een deel van den solieden onderbouw was blijven staan. Brokstukken van de
rest werden teruggevonden verspreid om dezen onderbouw en langs de hellingen
van den heuvel.
De tempel had vier kolommen aan de einden en zes aan de kanten en niet minder
dan vier friezen sierden het geheel. Twee daarvan liepen om den onderbouw, één
was onmiddellijk boven de kapiteelen der kolommen aangebracht en de vierde schijnt
den bovenmuur der centrale kamer uitwendig versierd te hebben. Deze friezen stelden
gevechten, jacht-tafereelen, banketten enz. voor. De laagste en voornaamste fries,
die het lager gedeelte van den onderbouw omgaf, en waartoe onze illustratie behoort,
vertoont afbeeldingen van een strijd tusschen Grieken en barbaren geholpen door
Grieken. De barbaren dragen de Perzische muts, lange nauwsluitende tunica, mantel
en broek.
Het beeldhouwwerk toont de gemakkelijkheid en rijpheid van uitvoering der
Grieksche kunst in haar periode van grootste volkomenheid.
Het meest bizondere van dit monument zijn echter niet de reliefs van de friezen,
maar de statuen der Nereïden, waaraan het zijn naam ontleent. Deze bevallige figuren,
half loopend, half vliegend, stonden in de ruimten tusschen de kolommen van den
tempelvorm. Zij schijnen voort te ijlen langs de oppervlakte van het water. Met groote
sierlijkheid valt het kleed om de slanke lichamen; de pose is vol leven en bekoring.
Onder of bij de voeten van eenige dezer figuren is een zeevogel, die op het water
drijft, of een visch of ander zeedier afgebeeld en daarom werd er, kort na hun
ontdekking, de naam Nereïden aan gegeven.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

12
Men heeft echter ook wel andere beteekenissen aan hun voorstelling gehecht, die
van zeewinden, schepen enz.
Een grooter zaal is gewijd aan het Mausoleum. Deze zaal bevat de overblijfselen
van de graftombe van Mausolus, prins van Carië, een werk van zoo groote schoonheid
en faam, dat het door de ouden tot de Zeven Wonderen van de wereld gerekend werd.
De naam mausoleum kwam allengs in gebruik voor elk gebouw van wat uitvoerigen,
monumentalen aard, bestemd voor dooden.
Mausolos was in 377 v. C. zijn vader Hecatomnos als erfelijk satraap van de
provincie Carië opgevolgd.
Deze Hecatomnos verschijnt als eerste satraap in 387 v. C., in welk jaar de
Grieksche steden in klein-Azië weer ingelijfd waren bij het Perzische Rijk, waarvan
zij tijdens de Atheensche suprematie gescheiden waren.
Bij den dood van Mausolos, die gesteld wordt op het jaar 353 v. C., werd hij
opgevolgd door zijn vrouw en zuster Artemisia. Zij regeerde slechts twee jaren en
het heet dat zij gestorven is aan een sleepende ziekte veroorzaakt door den dood van
haar echtgenoot. Gedurende haar korte regeering vierde zij zijn gedachtenis door
rhetorische en dramatische wedstrijden, maar vooral door den bouw van een prachtige
graftombe in zijne hoofdstad Halicarnassos. Er was geen tijd genoeg het werk te
beëindigen gedurende de regeering van Artemisia en naar de mededeeling van Plinius
werd het als liefdedienst door de kunstenaars voltooid.
De architecten voor het werk gebruikt waren Satyros en Pythios, welke laatste het
gebouw beschreef in een boek dat verloren gegaan is. De beeldhouwers worden
gezegd tezijn: voor den oostkant, Scopas; voor het noorden, Bryaxis; het zuiden,
Timotheos; het westen, Leochares. Vitruvius spreekt van Praxiteles inplaats van
Timotheos. Pythis, die verondersteld wordt dezelfde te zijn als de architect Pythios,
maakte de wagengroep op den top.
Het gebouw bleef vele eeuwen ongeschonden. Uit auteurs van de tiende en twaalfde
eeuw valt op te maken, dat het toen nog staande was. In het jaar 1402 echter namen
de Ridders van St. Jan bezit van Halicarnassos en begonnen daar een kasteel te
bouwen.
Zij gebruikten de waarschijnlijk nog vrij compleete ruïne van het Mausoleum als
een steengroeve voor bouwmaterialen. Een deel van de fries en eenige van de leeuwen
werden gebruikt om het kasteel te versieren en bleven op deze wijze behouden. Maar
van de rest bleef zoo weinig op z'n plaats of bewaard, dat ondanks de in 1856 door
Sir C. Newton te Budrum, het tegenwoordige Halicarnassos, ingestelde navorschingen
en uitgravingen het niet mogelijk is met eenige zekerheid den juisten vorm van het
Mausoleum vast te stellen. De hier gegeven afbeelding van een ontwerp-restauratie
is slechts één van vele ontwerpen, die onderling aanmerkelijk verschillen.
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Een uitvoerige beschrijving van de verschillende pogingen tot restauratie, in gedachte,
van het gebouw, met de afbeeldingen van 9 ontwerpen vindt de belangstellende lezer
in: ‘The Mausoleum and Sculptures of Halicarnassos and Priene,’ uitgegeven door
de beheerders van het British Museum. Het is duidelijk dat dit probleem sedert 1548,
maar vooral gedurende de afgeloopen eeuw, het vernuft van vele architecten
geprikkeld heeft.
Zeker is dat het monument uit een zwaar en tot op groote hoogte zich oprichtend
basement bestond, waarop een langwerpig gebouw, in zijn samenstelling omringd
door 36 Ionische kolommen, zich verhief. Op dit gebouw rustte als dak een piramide
van 24 treden die naar den top leidden. Het geheel was bekroond door een enorme
beeldengroep in wit marmer. De totale hoogte van het monument wordt door Plinius
als 140 voet gegeven.
Om het bouwwerk, welks kolommen de piramide droegen, liep waarschijnlijk de
fries, rijk versierd in hoog relief, die een strijd tusschen Grieken en Amazonen
voorstelt. Van deze fries bezit het British Museum zeventien platen, maar zij zijn
over het algemeen erg geschonden. Ook zóó echter geven zij een indruk van groote
kracht en uitdrukkingsvermogen. Een van de best geconserveerde is hier
gereproduceerd. De Amazonen zijn voorgesteld gedeeltelijk te voet en gedeeltelijk
te paard. Hun wapenen zijn de strijdbijl en het zwaard. Uit de houding van
verscheidene der te paard afgebeelde Amazonen maakt men op dat dezen speren of
bogen gebruikten; maar daar geen spoor van deze wapens thans op het marmer te
zien is, moet men aannemen dat zij of op den grond van het relief geschilderd waren
of van metaal gemaakt waren en aan het marmer vastgehecht. De Grieken zijn alle
te voet, zij maken een scherp gebruik van zwaard en werpspies in de bescherming
van hun lichaam, daarbij geholpen door helmen en beukelaars.
Wat de samenstelling betreft, valt op te merken dat de groepen en figuren in meer
open orde geplaatst zijn dan in de tempels van het Parthenon en van Phigalia; grooter
ruimten van den achtergrond zijn vrij gebleven. Het relief is buitengewoon hoog, de
ledematen zijn dikwijls in het rond gebeeldhouwd, op eenige platen zijn de figuren
bizonder gerekt van proporties.
De voornaamste sculpturale overblijfselen van het Mausoleum zijn de midden in
de zaal opgestelde restanten van den met vier paarden bespannen triomfwagen en
de beelden van Mausolos en Artemisia. De deelen van deze reusachtige groep, die
den top van de piramide kroonde, zijn zooveel mogelijk bijeengevoegd in de
onderlinge posities die zij oorspronkelijk moeten ingenomen hebben.
Het treffendst is het zeer goed bewaard gebleven kolossale beeld van Mausolos.
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Het gelaat, met het lange golvende haar, den korten, krullenden baard, de wat volle
wangen en lippen, heeft de kenmerken van een portret; een rustige waardigheid ligt
over uitdrukking en houding.
De figuur naast hem, eerst als een godin beschreven, is te oordeelen naar de
proporties, vergeleken met die van Mausolos, en ook naar den aard van de pose en
het kapsel waarschijnlijk bedoeld als Artemisia.
De kleedij dezer beide figuren met haar talrijke vormen is behandeld met een
kunstvaardigheid die breedte en voornaamheid van effekt vereenigt met een
buitengewone fijnheid en zorgvuldigheid van uitvoering.
Een ander deel van deze groep is de voorhelft van een enorm paard met den
oorspronkelijken bronzen teugel. Ook een wiel van den wagen en verschillende
kleinere fragmenten, die behouden bleven, helpen ons een denkbeeld te vormen van
de heele compositie.
Om en bij de plaats waar het Mausoleum eens stond zijn ook tal van gebeeldhouwde
leeuwen gevonden. Zij zijn alle van een gelijken en conventioneelen vorm en waren
vermoedelijk, als zinnebeeldige bewakers, op verschillende punten rondom de
graftombe geplaatst.
Van andere fragmenten uit de vierde eeuw afkomstig, die hier in de eerste plaats
onze aandacht verdienen, noemen wij:
Het onderstuk van een kolom van den tempel van Artemis te Ephese, waarop eenig
uitmuntend beeldhouwwerk. Vooral een mannenfiguur in zoo goed als ongeschonden
staat is voortreffelijk van uitvoering, bevallig en lenig van vorm, van een levendige
expressie. Naar de Gids van het British Museum ons meedeelt neemt men gewoonlijk
aan dat het hier gegeven incident betrekking heeft op de geschiedenis van Alcestis,
vrouw van Admetos, die ondernam te sterven ten behoeve van haar echtgenoot maar
door Heracles uit de handen van den dood gered werd. Omtrent dezen tempel van
Artemis, waarvan zich in deze zaal nog eenige andere brokstukken bevinden, valt
op te merken, dat hij gebouwd werd op de plaats van een ouderen, die vernietigd
werd door brand. Wij hebben allen wel eens gelezen van Herostratos, een burger van
Ephese, die den tempel van zijn stad in brand stak om zich onsterfelijk te maken; het
heet gebeurd te zijn in den nacht waarop Alexander de Groote geboren werd, 356 v.
C.
Van dezen Alexander den Groote, die op eenigszins andere wij ze onsterfelijk
werd, bevat dezelfde zaal een zeer goede buste. De kop op onze illustratie moet op
sprekende wijze de karakteristieke kenteekenen weergeven van den wereldveroveraar,
die alle Grieken onder zijn banier tegen de Perzen vereenigde en daarmee aan de
Grieksche beschaving een zooveel wijder territoir bracht dan zij gekend had in de
dagen der met elkander om de oppermacht twistende stadstaten.
Ook de buste van Pericles, die wij in een vorig artikel opnamen, bevindt
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zich in deze zaal, die veel andere konterfeitsels van Grieksche beroemdheden bevat.
De sterk geïndividualiseerde portretkunst kwam eerst op met de vierde eeuw, het
ontwerpen van artistieke typen voor persoonlijkheden als Homerus, die hier eveneens
vertegenwoordigd is, dateert van nog later tijden.
Voor wat ander beeldhouwwerk betreft maken wij hier nog melding van de graf- en
wij-reliefs. Zij zijn opgesteld in de ‘Phigaleian Room’ en van zeer verschillende
verdienste. Men vindt er stukken onder van een meer uitvoerige en smaakvolle
sculptuur, maar ook haastig uitgevoerd en onbelangrijk werk. In het algemeen echter
ontbreekt aan de voorstelling niet een zeker sentiment van waardige en ernstige
melancholie.
Dit komt vooral uit in de grafreliefs van Aristeïs en Archagora, waarop figuren
afgebeeld zijn die elkander de hand drukken. Dit soort handeling vindt men
herhaaldelijk afgebeeld in Attische reliefs van de vierde en volgende eeuwen en zij
worden ‘Tafereelen van Scheiding’ genoemd. Het is niet zeker echter dat de
saamgelegde handen betrekking hebben op de lange scheiding van den dood. Meer
waarschijnlijk is het dat het gebaar een toespeling op intieme vriendschap bevat. De
uitvoering dezer beide reliefs is van wat vluchtigen aard, maar de pathetische
beteekenis van het geval is er zeer goed tot haar recht gebracht. Ook de vrouw met
den spiegel en de jongen met vogel behooren tot het beste van deze verzameling:
bewonderenswaardige stukjes, van verfijnde gratie getuigend, beeldhouwwerk.
Het votief-relief ter eere van de Thracische godin Artemis Bendis stelt het oogenblik
voor, waarop een tweetal oudere mannen en een groep jongelingen deze godin naderen
om haar eer te bewijzen. Het feest dezer godin vindt men beschreven in de eerste
bladzijden van Plato's Republiek. Vooral de rij jongelingen is, in de groote
verscheidenheid en natuurlijkheid van hun houdingen, met kunstvaardige hand
weergegeven.
Als laatste beeldhouwwerk onder onze illustraties opgenomen dienen wij ten slotte
melding te maken van het relief dat een bezoek van Dionysos aan het huis van een
sterveling, misschien Icarios, voorstelt. Deze Athener ontving den god op gastvrije
wijze en Dionysos leerde hem de kunst van wijn te maken. Dionysos vertoont zich
hier in zijn Indischen vorm, zwaar gebaard en corpulent en gevolgd door zijn stoet.
Op den achtergrond versiert een satyr het huis met festoenen. Het relief is vooral
belangrijk omdat er een Attisch woonhuis op afgebeeld is; het geldt als een van de
heel weinige autoritaire voorstellingen daarvan. Het beeldhouwwerk is van de jongere
Attische school.
Ten slotte wijzen wij den lezer nog op den in afbeelding hierbij gevoegden kop
van een Afrikaan, een realistisch brons uit de derde eeuw, waarin de
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kenteekenen van het ras scherp uitgedrukt zijn; en op de prachtige collectie v a z e n ,
s c h a l e n en m u n t e n , ook van de in dit artikel behandelde periode, die zich in het
Museum bevindt.
Wat deze laatste, de munten, betreft zijn het vooral de Grieksch-Italiaansche steden,
en speciaal Syracuse, geweest die zich in het ontwerpen daarvan bizonder
onderscheiden hebben. Het graveeren van muntstempels is misschien nergens tot
grooter volkomenheid gebracht, en met een zoo buitengewone en kunstzinnige
bekwaamheid beoefend, dan gedurende de vierde en derde eeuw in deze Grieksche
volkplanting op Sicilië.

Nabetrachting.
Zoo wij van kultuur tegenover beschaving mogen spreken, dan zoeken wij in het
woord kultuur, dat in elk geval een minder vage en algemeene strekking heeft, in de
eerste plaats zekere eenheid van ethische en aesthetische, staatkundige en
godsdienstige tendenzen, een harmonisch verband en samengaan van de verschillende
geestelijke motieven, welker werking en gebied wij, gespecialiseerden van een later
tijd, gesplitst in het leven aanschouwen. Die nu uiteenloopende en dikwijls strijdige
drijfkrachten van ons geestelijk wezen voelde de Griek nog niet als verschillend; zij
vormden in hem een éénheid.
Die harmonie, die éénheid was ook lang niet absoluut, zij had haar menschelijke
onvolkomenheden. Noch in het maatschappelijke, noch in het religieuze, en in geen
enkele periode, vertoonde het Grieksche leven een vlekkeloos zuiver en feilloos
aaneensluitend geheel. Ook in den tijd van zijn hoogste prestaties, was dat lang niet
het geval. De verhouding van de slaven, heloten e.a. tot hun Helleensche meesters
was er meer eene van tegenstelling dan van samenwerking; de aanhangers der
Orphische leer en vooral de vorschers en denkers, die de nieuwe wetenschap en
wijsbegeerte inleidden, stonden zeker nogal halfhartig en skeptisch, zoo niet bepaald
vijandig, tegenover de godsdienstige levensbeschouwing der massa.
Maar voor die massa, de groote massa van het Helleensche volk, - want het werk
dier weinige geleerden drong eerst langzamerhand tot hen door - bestond die
samenhang, dat sterk verband, 't welk de Helleensche beschaving tot zulk een gaaf
en machtig bouwsel, tot een kultuur maakte.
Politiek, godsdienst, kunst, zij vormden het lichtend geheel; welks veelzijdige en
buitengewone scheppingskracht nog steeds onze bewondering wekt.
De samenleving, waaruit de Homerische godenwereld haar oorsprong nam, was
geenszins een democratische. Het was de Grieksche koningsen heldentijd, die aan
deze reproductie in hemelsche gewesten het aanzijn gaf. En ofschoon dit gezelschap
van Olympische machthebbenden allengs
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meer beschaafde en poëtische vormen aannam, ofschoon het ook in ethisch opzicht
de transformaties onderging, die het in overeenstemming moesten brengen met de
zich wijzigende denkbeelden der aardebewoners, die hen in 't leven riepen, en waarop
zij van hun kant inwerkten, ofschoon het van een orthodox in den loop der eeuwen
een meer modern, van een meer rigoureus een meer zachtzinnig aanzien kreeg, het
bleef er een van krijgshaftige en intrigeerende heerschers en meesters. En ook het
Hellenendom voelde zich als een maatschappij, of liever als zoovele maatschappijen
als er stadstaten waren, van heerschers en meesters. Van meesters, die voor hun
gronden en industrieën van slaven gebruik maakten, om eigen vrijen tijd aan militaire
oefeningen en politieke debatten te kunnen geven.
Een zeer intense vaderlandsliefde, heel het leven omvattend, hun zedelijke en
schoonheidsopvattingen regelend en stimuleerend, verbond den Griek, d.i. den
Grieksenen meester, aan zijn stadstaat, dien eigenaardigen maatschappij vorm,
waarvan er honderden, vrij, zelfstandig, eigenmachtig, de landen van Hellas dekten.
En elke stadstaat had zijn specialen beschermer in de Helleensche godenwereld.
Het was een in 't algemeen blijmoedig en feestelijk bestaan dat deze beschermers
leidden, zooals ook het leven van de Grieken zelve, vol van de feesten en
offerplechtigheden en kunstscheppingen, waarmee zij de goden huldigden, een zeer
optimistischen en vertrouwensvollen, levenskrachtigen, feestelijken kant had. Het
was een bestaan dat zijn keerzijde had, gepaard als het ging met veel naijver en strijd
tusschen stad en stad en de daarmee gepaard gaande vernieling en doodslag. Want
het grooter Hellenendom werd slechts saamgehouden door het los verband van de
Homerische poëzie, het orakel van Delphi, de Olympische of andere spelen. Maar
het was een bestaan, sterk en levensvol genoeg om zijn religieuze opvattingen te
belichamen op een misschien geëvenaarde, maar niet overtroffen, schitterende wijze.
Men moet tot de middeleeuwsche steden gaan om uit zoo kleine gemeenschappen
zoo groote kunst te zien voortkomen.
Een aesthetisch-religieuze zin, die zich uitte in poëzie, in bouw-en beeldhouw- en
schilderkunst, in het schoone handwerk doordrong, vormde en verheerlijkte heel het
maatschappelijk samenzijn.
Helaas, die godenwereld was een prachtige schepping der verbeelding, maar zij
was niet meer dan dat. Hoezeer leven wij menschen van illusies en misschien niet
veel minder wij twintigste-eeuwers dan de Grieken, al nemen de onze zoo heel andere
vormen aan. En hoeveel sterker zijn zulke illusies dan het individueele menschbestaan.
Die Grieksche godenwereld was gedoemd tot ondergang en tegenover den
drievoudigen drang van den handel, die de grenzen ontsloot, van de democratie, die
de gelijkheid wilde en de wetenschap, die het intellect ten troon verhief, moesten
Zeus en zijn hemelbewoners het onderspit delven.
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Zij waren ten slotte niet veel meer dan kunstenaars-droomen, idealen, aspiraties, en
ieder begon dat in te zien; hun goddelijke macht werd een doelwit van spot en van
hoon.
Maar met hen viel de heele structuur van het Helleensche leven in haar ethischen
en godsdienstigen samenhang, in haar, daaruit zijn oorsprong nemende, aesthetische
productie; een periode van verafzondering, van isolatie, van individualisme volgde.
Die kleine, altijd vechtende stadstaatjes moesten opgelost worden in een grooter
geheel. Het egoïsme stak er steeds driester den kop op en het vertrouwen in de
rechtvaardigheid van het politiek samenstel verzonk er in een zee van twisten. Hellas,
gescheiden in elkander bestrijdende gemeenschappen, die elk op zich zelve een strijd
van verschillende facties te zien gaven, moest aan Macedonië en later aan Rome de
taak overlaten om het individu en de klasse met het geheel te verzoenen dat door de
eeuwen heen het groote, nooit meer dan tijdelijk optelossen politieke probleem bleef.
En ook het vinden van een nieuwen grondslag voor de samenwerking van de
religieuze, ethische en aesthetische motieven in het menschenleven bleef het ontzaglijk
vraagstuk aan later geslachten vermaakt.
Met den val van den stadstaat verloor het leven zijn kleinheid, maar ook zijn doel.
Men zal het meer in de persoonlijkheid gaan zoeken. Dit individualisme bracht zijn
compensaties, wij hebben er in een vorig artikel op gewezen. Maar in het algemeen
bleek het een nedergang. Van den hoogen bergtop, waarop de menschheid zoo vol
fierheid en zelfvertrouwen, zoo zeker van zichzelve, haar tempels gebouwd had,
welks bereiking honderden jaren van inspanning en strijd gekost had, bewoog zij
zich nu weer benedenwaarts, naar de vlakte, naar de engten, naar de spelonken. Zij
weifelde en twijfelde, zij wist niet waarheen en zocht het waar het niet te vinden was.
Velen eeuwen duurde het en er waren schoone uitzichten op de hellingen.
De Hellenistische periode volgde de Helleensche. Zij loopt van Plato tot Paulus
en de Gnostici. Het is een periode gekenmerkt door het bewustzijn van velerlei
mislukking; van het Olympisch godendom, van den vrijen stadstaat, van menschelijk
bestuur in het algemeen, van de mogelijkheid om, zelfs gesteund door de macht van
Rome of de rijkdommen van Egypte, een waardig en waardevol bestaan voor den
mensch te scheppen, van de groote propaganda van het Hellenisme, waarin de, zich
over vele eeuwen uitstrekkende pogingen om een half-barbaarsche wereld op te
voeden tot Grieksche idealen, slechts scheen te leiden tot de corruptie of verwildering
dier idealen zelve.
Dit gevoel van mislukking, dit toenemend verlies van hoop in de wereld en in
georganizeerde menschelijke krachtsinspanning, wierp den lateren Griek terug op
zijn eigen ziel, op emotiën en mysterieën, op de betrekkelijke
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verwaarloozing van dit voorbijgaand en onvolmaakt leven om den wille van een
vergelegen droomwereld, die bestaan zal zonder bederf, in onaantastbare heerlijkheid
en onvergankelijkheid.
‘Wie zich van de groote schrijvers van het klassiek Athene,’ zoo merkt Gilbert
Murray op in zijn ‘Four Stages of Greek Religion,’ ‘van b.v. een Sophocles of
Aristoteles, tot die van de Christelijke jaartelling wendt, wordt zich bewust van een
groot verschil in toon. Er is verandering gekomen in heel de verhouding van den
schrijver tot de wereld om hem. De nieuwe eigenschap is niet specifiek Christelijk:
zij treedt even sterk op in de Gnostici en de Mithras-aanbidders, als in de Evangelieën
en de Openbaring, in Julianus en Plotinus evenals in Gregorius en Jerome. Zij is
moeilijk te beschrijven. Het is een toeneming van ascetisme, van mysticisme, in
zekeren zin van pessimisme; een verlies van zelfvertrouwen, van hoop in dit leven
en van geloof in normale menschelijke krachtsinspanning; een wanhoop in geduldig
onderzoek, een noodkreet om onfeilbare openbaring; een onverschilligheid voor het
welvaren van den staat, een bekeering van de ziel tot God. Het is een atmosfeer
waarin het doel van den goeden mensch niet zoozeer is om rechtvaardig te leven,
om de maatschappij, waartoe hij behoort, vooruit te helpen en zich de achting van
zijn medeburgers waardig te maken dan wel dat hij door middel van een brandend
geloof, door minachtingvan de wereld, haar eischen en haar maatstaf, door
geestvervoering, lijden en martelaarschap vergiffenis zal ontvangen voor zijn
onuitsprekelijke onwaardigheid, zijn onmetelijke zonden. Er is een intensificatie van
zekere geestelijke emoties, een vermeerdering van sensitivisme, een gebrek aan
moed.’
Uit deze vallei, die soms een engte, een hol wordt, van hulpeloosheid en
zelfvernedering, zal de menschheid weer opstijgen tot hoogten van een meer hoopvolle
gestemdheid, van meer levenslust en levensliefde, werkzaamheid, krachtsinspanning.
tot een nieuwe beschaving, een nieuwe kultuur, van niet minder onvergankelijke
beteekenis en schoonheid ook zij als de Grieksche: tot de Middeleeuwsche stad, de
Middeleeuwsche gilde, de Middeleeuwsche kathedraal. En wie zal zeggen, dat de
menschheid niet even als de mensch haar periodes - periodes van eeuwen of vele
eeuwen - van teleurstelling en lijden moet doormaken om haar op te voeren, moeilijk
stijgend en telkend weer terugvallend, tot velden van hooger wijsheid en schoonheid.
Wij leven in een Alpenland en zeer diepe en donkere dalen scheiden lichtenden top
van lichtenden top.
De opbloei van Helleensch leven in de vijfde eeuw v. C. geeft ons zulk een top te
zien; hij blijft ons het schoone voorbeeld van een kultuur, waarin de verschillende
tendenzen van onze menschelijke vermogens, de verschillende drijfkrachten van
onze menschelijke ontwikkeling en grootheid zich nauw en harmonisch vereenigden
tot een edel en zeldzaam verband.
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Deze éénheid van leven, van geestelijke en materieele krachten, van religie en kunst,
blijft het meest opmerkelijk en onvergankelijk element, waardoor Hellas zich
onderscheiden heeft in de geschiedenis der wereld.
Het heeft zijn deel in de grootheid van haar letterkunde zooals het zijn deel heeft
in de grootheid van haar tempels en beeldhouwkunst.
Zeker, een Shakespeare geeft ons rijker en meer subtiele schakeeringen te zien in
de veelheid en fijnheid, de zich ver en diep uitstrekkende vertakkingen van zijn
aandoenings- en gevoelsleven. Tegenover hem schijnen de Grieksche treurspeldichters
min of meer elementair. Maar zij hadden iets heel belangrijks, dat Shakespeare miste.
Shakespeare was een ontdekker van zieleleven als geen ander voor hem. Uit het
nieuw gebied door hem gevonden, en waarin hij zulk een machtig heerscher zou
worden, schiep hij het cynicisme van M e a s u r e f o r M e a s u r e , of den twijfel
van H a m l e t of de wanhoop van L e a r , of het stralend fantastisch beweeg van A
M i d s u m m e r n i g h t s d r e a m en T h e Te m p e s t . Maar wat hij ons vermaakte,
was een serie gezichten op landstreken vol van de meest aangrijpende bewogenheid
en poëzie en schoonheid, maar niet aaneensluitend, ver uiteenliggend, gaande in de
meest verscheiden richtingen, openend op niet te peilen horizonnen, het was geen
kaart van het wereldleven als geheel, als éénheid, in de door wijsbegeerte of religie
aangegeven proporties. Wat Shakespeare gaf was een veelzijdige representatie van
het leven; wat de Grieksche dramaturg gaf was een interpretatie van het leven. Een
interpretatie niet alleen hem persoonlijk betreffend, maar vertegenwoordigend heel
de nationale traditie en het nationaal geloof. De mannen, welker daden en hartstochten
hij vertolkte, waren de voorbeelden aan den eenen kant ter navolging, aan den anderen
kant ter waarschuwing voor zijn ras; de goden, die beslisten over de lotgevallen door
hem bezongen, werkten nog onder de menschen; de zedelijke wetten, die golden
voor het verleden, golden ook voor het heden; en de geschiedenis van het Helleensche
ras bewoog zich, onder de hoede eener zichbare voorzienigheid, uit zijn goddelijken
oorsprong naar een einde dat voorspoedig of het tegendeel daarvan zou zijn, naarmate
latere generaties zouden voortgaan in den eeredienst en de tradities van hun vaderen,
afkomstig van helden en goden.
En zoo dit afwezen van een harmonische éénheid Shakespeare's superieure kunst
geldt, het geldt heel ons later beschavingsleven, het geldt ook van de besten die na
hem kwamen
Wat al daden en dingen in die negentiende eeuw van ontwijfelbare grootheid: hoe
sterk van overgave een Barrett-Browning, hoe wonderbaar van kleur en rythme een
Keats, van welk een overweldigende klankenmachteen Beethoven, wat al stralende
passie in een van Deyssel, hoe onpeilbaar diep, hoe somber grootsch de
gestaltenwereld van een Dostojevski - wij
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zouden door kunnen gaan, - er is in ons moderne leven een veelzijdigheid van
diep-speurend gevoelsleven, er zijn fijnheden van zien en zeggen, er is een intensiteit
van scheppende krachten, er zijn sublieme verheffingen van schoonheid in het
verbeeldingsleven van een vorige eeuw, als de Grieksche kunstenaars niet gekend
hebben; nieuwe terreinen van denken en voelen hebben zich aan alle kanten voor
ons geopend
Maar deze kunstenaars en deze dingen staan betrekkelijk op zich zelf. Zij geven
niet het leven der massa, zij geven niet het leven als geheel, zij geven ons niet de
samenvattende eenheid. Geen volk staat achter hen. De wereld, zooals een Aeschylus
en Sophocles die zagen en gaven, was die van een goddelijk plan dat allen verbond;
die van Shakespeare en de onze is een prachtige chaos, waarin ieder zijn eigen weg
gaat.
Onze taak is zooveel moeilijker. De Grieksche wereld was klein, het was de
stadstaat; de onze is heel deez' Aarde met haar verscheidenheid van rassen en
hartstochten en mogelijkheden. Maar in welk een verdeeldheid, in welk een
verwarring, hoe vol van tegenstrijdigheden, voelen wij haar. Onze zedelijkheid, ons
maatschappelijk voelen, onze aesthetische en religieuze verlangens - er ligt de kiem
in van oneindig grooter dingen dan de Grieken bereikt hebben. Onze concepties zijn
zooveel ruimer en rijker, zooveel veelomvattender, zooveel veeleischender; onze
wetenschap heeft schatten ontgraven en wonderen ontdekt, heeft vergezichten
geopend, als waaraan de Grieken niet denken konden. De utopieën van Wells liggen
minder ver weg als die van Plato.
Maar nooit was er zulk een afstand tusschen wat b e h o o r t te zijn en wat i s ,
tusschen wat wij zouden kunnen zijn en wat wij zijn. Tusschen ideaal en werkelijkheid
bestond een organisch verband in Hellas. Als twee polen uiteenliggend schijnen zij
ons in dagen als deze. Ons ethisch willen en ons aesthetisch verlangen zijn
herhaaldelijk in conflict. Zij moeten het zijn in een maatschappij als de tegenwoordige.
Het fundament, waarop heel de ideologische bovenbouw onzer samenleving rust, is
ondergraven en ten deele ingestort. Nu de wetenschap ons 's menschen plaats in de
natuur en haar hulpmiddelen zooveel beter heeft leeren kennen en de techniek tot
zulk een geweldige macht - geweldig in zijn welvaart of verderf-scheppende potenties
- in ons leven opgegroeid is, nu de wetenschap ook, en vooral de socialistische
wetenschap, ons een zooveel dieper en helderder inzicht in de maatschappelijke
verhoudingen en mogelijkheden gebracht heeft, en daarmee ook ons
verantwoordelijkheidsgevoel versterkt en verwijd heeft, nu zoekt het christelijk
ideaal, in zooverre het een meer algemeene en verdiepte menschenliefde
vertegenwoordigt, en door deze krachten tot nieuw leven gewekt werd, zijn toepassing
niet alleen in de verhouding van mensch tot mensch, in het persoonlijk leven, maar
ook in den samenlevingsvorm, in het leven der gemeenschap.
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Het is een ontzaglijk moeilijk vraagstuk, er een eenigszins volledige oplossing voor
te vinden, maar het is een vraagstuk, waaraan met groote overtuiging en geestdrift
en krachtsinspanning gewerkt wordt en dat, zij het dan niet zoo snel, als velen hopen
en verwachten, en heelemaal niet zoo snel, als wij het vraagstuk van zijn geestelijken
kant beschouwen, in den loop der tijden zijn oplossing wel zal vinden. Een nieuw
gemeenschapsleven, ons geheele bestaanszijn omvattend, is bezig zich te vormen,
een nieuw gemeenschapsleven, waaruit idealen rijzen, oneindig mooier en grootscher
en dus verder, dan die van het oude Griekendom; en de dragers van zijn wording
leven in ons midden. Wij bewegen ons onder den druk van een zelfzuchtig en cynisch
individualisme, en daardoor van veel voorkoombaar onvruchtbaar leed, een
individualisme dat vijandig staat tegenover de éénheid van denk-voelen, noodig voor
de schepping van een monumentale kunst, maar toch - wij leven in dagen van groote
vooruitzichten, van groote verwachtingen.
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Gemengd metaalwerk,
door J.A. Loebèr jr.
I.
Indonesisch smeedwerk.
MEN kent de Indische krissen, het lemmet met pamor-werk versierd, met houten
gevest en dito scheede.
In tegenstelling met onze Europeesche wapens is de laatste van hout, evenals het
gevest, tenminste bij de wapens van minderen rang. Bij de praalwapens, door vorsten
en edelen gebruikt, is de greep van ivoor of van gemengd goud met kleurige steenen
vermooid, de scheede van min of meer edel metaal, uitvoerig geciseleerd, van drijfof gietwerk voorzien.
De kris door den man uit het volk gebruikt, is veel en veel eenvoudiger. Weliswaar
is de scheede van hout, doch wat voor hout! Geelbruin hout, hier en daar donkerbruin
doorvlamd met grillig beweeg van lijnen en vlekken. Houtschakeeringen, die geen
meubelmaker in Europa ooit gezien heeft, artistiek van werking, heel anders dan de
meer regelmatig gevlamde houtsoorten uit Midden- en Zuid-Amerika.
Het huis, het bovenstuk van de scheede, afzonderlijk gemaakt, breed van doen,
opdat de kris tusschen den gordel geschoven kan worden en hier hangen blijft.
Dat bovenstuk, soms symmetrisch, niervormig, soms weelderig, haast uitbundig
van doen. Het ontplooit zich naar beide zijden, krult aan de kortere zijde om, buigt
aan de andere feestelijk in een golvenden punt uit.
Schoonheid, ook hier in het dagelijksche van het leven!
In het pamor-werk van het lemmet die zelfde ‘Abstufung’ zonder dat het mooie
verloren gaat.
De pronkkris, blank glanzend met gepolijst oppervlak, met pamor-werk, helder
verschijnend op het zwart gebeitst metaal, het patroon in haast zilveren lijnspelingen
mysterieus doende op het diepe, zwarte vlak.
Simpeler, o, veel simpeler het lemmet van den gewonen kris! Het is bijna grof,
doet eerst denken aan onafgewerkt metaal en dat is het ook! Het is ongerept gebleven,
alsof de kris zóó van het aambeeld gekomen is. De mengeling der metaaldeelen is
nog zichtbaar in de lange lijnen, die zich soms als houtschakeeringen verwarren en
vermengen en daarneven weer als lange lijnen ongerept doorloopen.
En indien de kris gegolfd is in vlammenden vorm, loopen die lijnen gedwee mee
met de welving, de plooiing van het metaal.
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Soms ziet zoo'n lemmet er uit als een stuk metaal, dat jarenlang onder aarde verroest
is en weer gezuiverd van dien roest. Het krisvlak schilfert als rotsachtig steen en met
veel moeite ontdekt men iets als regelmaat, dat langzamerhand een pamor-patroon
wordt.
Als tegenstelling tegen al dit ‘Ungewisse’ de scherp gepreciseerde klingvorm,
recht of gegolfd, bovenaan breed beginnend, verdeeld in een puntigen doorn en een
meer stompe basis, waarin het geestige pandja-motief met den olifantenslurf meer
of min rudimentair bewerkt is.
Dit begin van den kris met soms getanden doorn, scherp afgelijnd, is met recht
het uitgangspunt, vanwaar het gegolfde metaal zich uitspreidt. Het gandja-motief,
uitgehakt en gevijld met wat relief-deuken in het gloeiende metaal gehamerd, is
steeds een kostelijk détail en juist deze artistieke détails leeren ons, dat ook dit
schijnbaar grove lemmet een ‘thing of beauty’ zijn kan.
Indische schoonheid is bijna steeds mysterie, iets, dat men eerst langzamerhand
met toewijding en vereering leert kennen, iets, dat men jarenlang in musea voorbijgaat
en dat zich als een bloemenheerlijkheid ontvouwt, als men het dagelijks bij zich
heeft. In al die Indische dingen schuilt sprookjespracht, die men jarenlang niet ziet
en die plotseling zich ontvouwen kan.
Men kent de verhalen van Indische ambtenaren, die verbaasd vertellen van de
vereering, die soms doodarme inlanders voor zoo'n schamelen kris toonen. Het is
voor hen een stuk heiligdom, dat ze zorgvuldig in lappen inpakken, al naar hun
middelen zijn. Ze poetsen het lemmet geduldig droog, wrijven het met citroensap in,
opdat toch geen atoom van roest het metalen wonderspel ontsieren zal. Ze koesteren
den ouden kris met liefde en zien steeds in de mengeling van het metaal nieuwe
sproken van schoonheid, die de antieke meestersmid in het heete vuur heeft doen
ontstaan.
Het is niet gemakkelijk deze vereering te begrijpen.
Schrijft zelfs Multatuli, die veel voor den Javaan voelde en dien meende te kennen:
‘Toen nam S a i d j a h ' s vader een k r i s die p o e s a k a was van zijn vader. De kris
was niet zeer schoon, maar er waren zilveren banden om de scheede en ook op de
punt der scheede was een plaatje zilver.’ Dezen kris laat hij van wege de
edelmetaalwaarde (!) voor 24 gulden aan een Chinees verkoopen! Zoo een dergelijke
kris voor dien prijs verkocht is, lag natuurlijk de waarde in de bewerking van het
lemmet, niet in de paar zilveren banden, die op z'n hoogst een gulden waard waren.
Voor den Javaan was die kris wel degelijk schoon, kostbaar als metaalwerk en tevens
dierbaar als erfstuk van zijn vader.
Doch wie dacht in Multatuli's tijd, dat ook een inlander een eigen - en wel een
zeer eigen kunstgevoel kon hebben!
Op metaalgebied is 't hetzelfde als vroeger op artistiek-textiel gebied.
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4. BALINEESCHE HOFKRIS MET METEOORIJZER.

PAMORMESSEN (COLLECTIE MR. J.G. HUYSER).
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TWEE JAVAANSCHE KRISSEN MET PAMORLEMMETTEN; IN HET MIDDEN EEN SCHEEDE VAN GEDREVEN
ZILVER.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

25
Voor veertig jaren begreep men niet, dat die Javanen zooveel geld gaven voor een
gebatikten kain, die ze goedkooper en mooier als Europeesche katoendrukjes konden
krijgen.
Eveneens gold het Indonesische edelmetaalwerk als minderwaardig, omdat het
goud- en zilvergehalte zeer onbetrouwbaar is.
Dat is het ook! Ons hoog goudgehalte - voor ons de waardemeter - geldt niet voor
den gevoeligen inlander. Hij let allereerst op de schoonheidswaarde van het metaal,
in de tweede plaats op de zuivere metaalwaarde.
De inlandsche goudsmid mengt z'n goud met allerlei bijvoegsels, tot zijn soewasa,
alias spinsbek, een bizondere kleurschakeering krijgt. Die schoonheid wordt door
zijn klant begrepen en den laatste is het vrijwel onverschillig, of het zuiver goud is.
Een voorwerp van gehamerd goudblik, massief uitziende, is in zijn oostersche
verbeelding gelijkwaardig aan een dergelijk ding van massieven vorm.
We zien daaruit duidelijk, hoezeer het Westen en het Oosten in waardeering
verschillen. En zoo wordt het duidelijk, dat niet alleen de glanzende pamor-krissen
voor den inlander waarde kunnen hebben, doch ook de meer simpele, de haast grove
krissen van den man uit het volk. Beide zijn ongeveer op dezelfde wijze ontstaan,
slechts het materiaal verschilt in kwaliteit.
Pamor komt van wor-mengen. In den voornamen kris is staal en nikkelhoudend
ijzer in vele lagen saamgesmeed, welke massa in gloeienden vorm gevouwen en
gebogen wordt tot het gewenschte patroon gevormd is. Na het afvijlen en polijsten
wordt het gemengde smeedwerk gebeitst, het staal wordt zwart, het nikkelhoudende
ijzer blijft zilverwit. Zie afb. 4.
Dit meteoorijzer, afkomstig uit den Kraton van Solo, materiaal voor den kostbaren
kris, komt bij den gewonen niet voor. Het geval is nog zoo weinig onderzocht - men
bestudeerde in Indië alleen het wapensmeden aan de inlandsche hoven - dat het nog
de vraag is, of heuschelijk staal bij den gewonen kris gebruikt wordt. De inlander
kiest uit oud ijzer pamor pesan en p. sanag en mengt dit met of zonder staal tijdens
het smeden tot een kling. Door deze mengeling van hard en zacht metaal ontstaat
een vaag patroon, dat in tegenstelling met den kostbaren kris niet gevijld of gepolijst
wordt, ongerept de schoonheid van het werkstuk toont. Het ontstaan van dat patroon
is gemakkelijk te verklaren. Bij het smeden worden de weeke metaaldeelen
neergehamerd, de harde blijven zich aan de oppervlakte vertoonen. Zie afb. 2 en 3.
Het zou natuurlijk voor den inlandschen wapensmid een kleinigheid zijn, die
oneffenheden door afvijlen te verwijderen. Doch hij doet 't niet, hij laat het smeedsel
ongerept, omdat juist dit eventjes te voorschijn komen der metaalkwaliteiten dan
verloren zou gaan. De kwaliteiten der meeste krissen als technisch metaalwerk is
meestal zoo gering, dat men sterk
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moet betwijfelen, of ‘überhaupt’ staal gebruikt wordt. Zelfs een Balineesche hofkris
in mijn bezit kan men met de hand ombuigen.
Hierbij is vooral, of liever uitsluitend aan Java gedacht, omdat de volkskris hier
tot heusche schoonheid gekomen is. Want elders, op Sumatra, Celebes, het kustgebied
van Borneo, Bali en Lombok vooral niet te vergeten, heeft men prachtige
pamor-krissen geproduceerd, waarbij het nikkelhoudend meteoorijzer meestal van
Loewoe op Celebes kwam. Dit metaal is ook helderder en dus meer nikkelhoudender
dan het meteoorijzer van Solo.
Maar ook van Celebes, en wel van de Toradja's komt een zwaard*) met zeer
gekompliceerd pamor-werk, dat echter zonder meteoorijzer bewerkt is, een zeldzaam
bewijs, dat ook buiten Java het mengen van ijzer bekend moet zijn geweest, d.w.z.
zonder het toevoegen van nikkelhoudend meteoorijzer.
Bij dit werkelijk gekompliceerde vraagstuk is het geraden de aandacht op Java
alleen te concentreeren.
Hier vindt men den kris in velerlei stadia met meer of minder geraffineerd
pamorwerk.
En allereerst doet zich daarbij het vraagstuk op: hoe kan een volk als het
Javaansche, dat in zijn lagere rangen toch allerminst tot de hooger beschaafde behoort,
zóó geestelijk ontwikkeld zijn, dat het behagen vindt deze - voor ons gevoel - grove
krissen, als ‘things of beauty’ te waardeeren.
Dat het Javaansche volk zulks doet, daarvoor zijn de rijkversierde grepen, de
scheeden van mooi hout of soewasa het klinkende bewijs. ‘Grof’ metaalwerk hult
men niet in zoo prachtige scheeden, versiert ze niet met sierlijke grepen!
In Oostersche kunst heerscht de traditie: wij, wars van traditie, hechten meer aan
individueel gevoelen.
Bij alle studies over Indische kunst komt men steeds datzelfde traditiegevoel tegen,
die machtige geestesstroom, die sinds eeuwen ongezien golft en zich niet laat
onderdrukken, den geestesarbeid van vele geslachten, die zich steeds ontwikkelt en
ondanks Islam en Christendom b l i j f t bestaan, die, als op Borneo, begint met
vruchten, kralen, schelpengeld en een hoogtepunt weet te vinden in een weven
met........Europeesche glaskralen.
Op Java een analoog verschijnsel bij het wapensmeden!
Hier heerscht inderdaad de ijzeren traditie!
Er is op Java een periode van metaalkunst geweest, waaraan men met of zonder
hoogbeschaafde Hindoes niet zou wagen te gelooven.
Onder de antieke overblijfselen van die kunst behooren de zoogen, krissen van
Madjapahit. Of ze daarmee iets te doen hebben is een tweede vraag! Zie afb. I.

*) Museum Rotterdam, No. 1669.
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Madjapahit was een Hindoe-rijk en deze krissen waren vermoedelijk van een ander
volk afkomstig, nl. van het oudste, het autochthone, Indonesische volk op Java.
Men kent de honderden overblijfselen, de illustere débris der Hindoebeschaving
op Java, de tallooze bronsgietsels in meer of minder verfijnden vorm, de schitterende
schotels in brons met fijn ciseleerwerk vermooid, de wapens in gegoten brons.
Dikwijls sublieme dingen, doch daarnevens ‘Massenfabrikation,’ grove dingen voor
de massa, die onomstootelijk bewijzen, dat het Hindoeïsme zeer verbreid moet zijn
geweest. Bij veel van die dingen van Hindoe-devotie moet men aan.... Kevelaer
denken!
In klein aantal zijn ook beelden gevonden in ijzer gegoten, wat dus onmogelijk
Hindoe-werk kan zijn. Bronsgietsel is reeds door de hoogere temperatuur voor het
gieten benoodigd van zelf een meer ontwikkelde techniek dan het ijzergieten. Ook
in type zijn deze Polynesisch genoemde beelden totaal verschillend van het
Hindoe-werk.
Dat ook de zoogenaamde krissen van Madjapahit tot dezelfde herkomst gerekend
moeten worden, is aan geen twijfel onderhevig. Met de bronzen Hindoe-wapens
hebben ze niets gemeen en de figuurtjes, die den greep vormen, zijn van zuiver
Indonesisch type, ze konden evengoed van de Zuidwester-eilanden of van Timorlaut
komen.
En al zien ze er ietwat primitief uit, technisch zijn het meesterstukjes.
Geheel uit één stuk gesmeed, greep en lemmet, de figuurtjes in ‘Eisenschnitt,’ de
kling in gemengd metaalwerk, saamgesmeed uit zacht en week ijzer, zoodat lange
lijnen ontstaan zijn, die de meestersmid terecht heeft laten staan. Met uitzondering
van den gesmeden greep geheel het prototype van den huidigen Javaanschen kris.
Of deze antieke exemplaren werkelijk als wapens gediend kunnen hebben, is aan
twijfel onderhevig. Door het ontbreken van staal kan men de punt ombuigen. Ook
is de greep onpraktisch gevormd en meer sierend dan wel doelmatig!
Doch in ieder geval, deze interessante exemplaren zijn afkomstig van een nog
onbekend volk op Java, dat blijkbaar allesbehalve onbeschaafd geweest kan zijn en
dat den grondslag gelegd heeft voor de huidige wapenkunst met pamor, het kunstig
smeden, een techniek, die nog op Java voortleeft.
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Symbolische bergtocht,
door dr. J.D. Bierens de Haan.
I.
IN niet steile glooiïngen rijst hier boven gindsche heuvelen en gindsch meervlak het
voorgebergte en vormt den overgang tot het hooggebergte daar verder. Ik wandel
verheugd door dit Zwitsersche dorp, welks van hout gebouwde woningen verspreid
liggen tusschen geurige weidegronden met hagen omzoomd. Vruchtboomen hier en
daar, kersen en appelaars en kleine tuintjes waarin velerhande bloemen bloeien langs
den weg. Menige wellende bron stort hier zijn water uit in de langwerpig houten
ontvangbak. In den kom van het dorp staan de huizen dichter opéén gebouwd, de
grootste van steen opgetrokken, de meeste van hout, met lage balkons langs vóor en
zijgevel onder het overhellend dak. Op de balustraden potten met afhangende
petunia's; kinderen spelen op de trappen, die langs den buitenwand opleiden.
De sfeer van deze bewoonde bergstreek is een van gelukkigen arbeid en schoon
genieten. Is het de toeschouwer die deze sfeer schept, òf is zij aan dit bergdorp zelf
eigen? Ik wandel op den slingerenden landweg tusschen de weiden en tuintjes en
houd onder het landelijk geboomte een wijle stil.... ben ik de schepper òf de
ontvankelijke genieter van dit geluk? Ik verheug mij over dezen overvloed van witte
bloemschermen en blauwe klokjes, berenklauw en campanula, in deze bergweiden,
terwijl ik den boer groet, met wien ik gisteren lange gesprekken hield. Thans zie ik
hem op den rug van zijn geheuvelde weide bezig zijn grasveld te bemaaien. Donker
is die man en sterk; zie hoe hij den omzwaai doet met zijn zeis. Hij staat als silhouet
tegen de lucht, monument van den arbeidzin!
Geniet hijzelf zijn arbeid of geniet ik hem? Welke geur wolkt op uit zijn gestorte
grasweelde! Ik sta hier om der schoonheid wil en tot mijn schoone vreugd behoort
dat hij zijn arbeid geniet. Heden morgen in de vroegte zag ik den jongen herder door
het dorp komen en hoorde hoe hij zijn horen blies, zoodat als bij afspraak de geiten
uit hun open stallen aankwamen in zijn gevolg om met hem te gaan ter hooge
weideplaats waaruit hij des avonds terugkeert. Zijn hoornsignaal klonk vroolijk als
een jonge dag.
Dit dorp ligt uitgelezen en ik wensch hier te blijven.... mijn leven lang. Ik kan geen
einde wenschen aan deze schoonheid, nu ik deze wereld rondom mij met de kleur
van mijn vreugde kleuren mag. Ik die hier niet arbeid, schouw toe en merk op, dat
de arbeid dien ik zie gebeuren, voortloopt
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zonder hinder; ginds een zagerij die door de natuurkracht van het water gedreven
wordt en waar, naar mij toeschijnt, de arbeiders meer regelen en toezien dan dat zij
zich behoefden in te spannen. Ik ruik van het gezaagde dennenhout de harsig-bittere
geur; midden in het dorp ligt de herberg, waar vroolijkheid genoeg is, wanneer 's
avonds de landwijn wordt geschonken.
Daarnevens de kleine winkel aan welks lage zoldering de verschillendste zaken
afhangen, terwijl voor het venster katoen- en kruidenierswaren zijn tentoongesteld.
Wie er komt gaat er vandaan met groote voorraden en niet zonder een blij en soms
leutig woord te hebben vernomen en gezegd. De leerwerker, die velerlei diensten
voor de dorpers verricht, staat vaak op het kleine plein en overlegt met een ieder; ik
zag hem naast de springbron in welker frisschen waterstroom hij zijn vingers spelen
liet, terwijl de ander met wien hij praatte wees naar de klok van het witte kerktorentje
met het spitse puntdak. Twee kinderen kwamen aan, die op hun rug kleine lasten
droegen, en ik groette ze nog eer ze het mij deden.
Maar thans ben ik niet daar, doch op den smallen landweg bij de hooger gelegen
en glooiende weiden, waar ik nog steeds den boer beschouw, die de zeis door zijn
bloemige grasvelden slaat. Ik geloof nog dat hij het om de schoonheid doet, en dat
ook zijn zweet en zijn vermoeienis behooren tot de levensidylle, die hier wordt
opgevoerd. Vermoeienis? Maar hij werkt voort zonder ophouden en achter hem zijn
de vrouwen met het harken bezig. Waarvan zou hij vermoeid zijn op dezen zomerigen
dag, nu alles aan de schoonheid dienst bewijst, en de zon over bergen en velden
schittert, niet zonder het waaien eener frissche koelte? Zie, daar komt de kleine jongen
met een kruik, die hij aan zijn vader overreikt.
Is deze bergwereld een wereld zonder kamp? Is hier de arbeid natuur zonder dat
strijd en spanning hem bemoeilijken? Is het gemoed dezer bewoners bevredigd met
zijn dagelijksche onledigheid? Is de mensch hier vanzelf t o e s c h o u w e r tot het
leven? Maait de boer zijn grasweide bij wijze van een uitgeoefend toeschouwerschap,
zoodat hij zijn eigen werk geniet en genietende doet? En de vrouw, die hier beneden
op het dorpsplein haar winkel heeft, is haar handel en dorpspraat een genietend leven,
waarin zij op de harmonie van haar leefwereld toeschouwt, opdat ik, die de schoonheid
dezer woonstreek geniet, ook haar als medespeelster in dit lustspel plaatse?
Dit land ligt boven het schoone meer ter eene, en beneden het hooggebergte, dat op
verderen afstand opstijgt, ter andere zijde. Beide liggen niet al te verwijderd, maar
het meer is dichterbij en telkenmale trekt het mijn blik. Het is aan de overzijde ingevat
in een bergwand die Westwaarts rythmisch af glooit tot heuvelhoogte en Oostwaarts
stijgt tot een scherpen
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rotskam. Aan het meer liggen dorpen, waarachter de bergwand zich smaragdgroen
verheft. Het meer spiegelt de dorpen en den bergwand. Het is thans zeegroenkleurig;
gisteren in den avond versmolt het tot vloeiend zilver, en eens zag ik het meer als
een bronzen vlak, dat door plotselingen zonnegloed, die uit donderwolken schoot,
tot goud werd betooverd. Ook dit was een schouwspel. Harmonisch ligt deze schoone
watervlakte tusschen haar bergen.
Ik ben hier toeschouwer en heb geen anderen wensch dan de schoonheid. Ik wil
de wereld zien in haar edelste gestalte, maar het grootsche zij getemperd door den
afstand. Wie na de beturing van het schoone meer zich omwendt naar de andere zijde
en over dit voorgebergte heen naar het hooggebergte schouwt, ziet hiervan de
grootsche gestalten, de rotswanden en bergsteilten; maar de atmosferige afstand
matigt den aanblik. Voor hier is het hooggebergte een omlijsting dezer herbergzame
dorpswereld; een zeer schoone verte, die geen overmacht of druk uitoefent, en die
veeleer een bescherming is en wal tegen ongeweten gevaren van elders. Op dezen
afstand wordt de menschelijke fantasie door de grillige bergvormen niet al te hevig
bewogen. Gindsche gebergten waar steile dalen binnenleiden, zijn wachters voor de
veiligheid van dit harmonische land.
Met deze onoverwogen zekerheid gaat in nacht of avond de toeschouwende mensch
te rust.

II.
Eenigen tijd later stond ik op het dorpsplein bij de altijdvloeiende bron, welker water
neerspat in de langwerpig steenen ontvangbak, waaruit ook de dieren drinken (hier
is het geen uitgeholde boomstam die het water opvangt!) en beschouwde het verre
hooggebergte, dat hier als ingelijst tusschen de wijd uit elkaar gebouwde huizen
zichtbaar is. Een koopman kwam den last afzetten, dien hij op den rug droeg, en
leschte zijn dorst aan de stroomende koelte. Hij had een verren tocht achter zich uit
een hooggelegen berggehucht, waar hij jaarlijks op denzelfden zomerdag zijn bezoek
bracht. Met hem in gesprek ontdekte ik, dat voor hem het hooggebergte iets a n d e r s
was dan het tot nu toe voor mij was geweest. Hij was van jongsaf op deze bergen
verzot. Zij waren hem een andere wereld en hij wilde daar eenmaal sterven. Eerst
begreep ik zijn woorden niet, maar zij werkten na.
Toen hij zijn tocht had voortgezet, liep ik het dorp uit en zocht een hoog punt
tusschen de open weiden om beter de bergen te zien. Zij praalden in alle kleuren van
doorschijnend oker, opaal en jaspis en witte nevelpluimen speelden om hun spitse
toppen en getande kammen. Op éénmaal werden zij ook in mijn verbeelding iets
anders dan de harmonisch-dekoratieve
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omlijsting der wereldvrede van het gelukkige dorp. Tot nu toe had ik ze aanschouwd
als behoorde hun verheffing in de verte te blijven en als kon de beschouwer hen
slechts op een afstand prijzen; maar opeens ontwaakte in mij het verlangen om dáár
te zijn. Wel zeide ik tot mijzelf, dat zij door deze nadering hun rythmisch lijnenschoon
verliezen zouden, en dat hun doorschijnende kleuren een atmosferisch spel waren,
dat van dichtbij geen stand hield - maar wat ik mijzelf ook voorhield uit overweging
van harmonische schoonzinnigheid: het verlangen thans ontwaakt slonk niet maar
zwol.
Nu werd mij deze sfeer van het aanglooiend gebergte met zijn schoone meer,
dorpelijke bekoring en zijn stralend vergezicht tot niet meer dan vóórgebied, zooals
het voorhof nog maar vóór het heiligdom ligt doch niet daarbinnen. Ik wilde hooger
en verder, de sfeer der milde menschelijke herbergzaamheid uittreden, het dorp
verlaten, zijn geestige huizen vaarwel zeggen, zijn kerkklok niet hooren luiden, noch
zijn herberg zien openstaan voor vroolijke gasten. Binnen in de steile bergdalen
dwars door het rijzig geboomte en langs de watervallen, en tegen de rotswanden op
- dáarheen lokt het Mysterium.
Niet allen die in het hooggebergte gaan zijn daarheen g e r o e p e n . Velen gaan voor
hun genoegen of met sportieve bedoeling en zullen den z i n der bergen niet verstaan.
De eersten zoeken een aangenaam onderdak en verzekeren, dat de hooge lucht goed
is voor hun gezondheid; zij gaan om te rusten, door de hoogzon beschenen te worden
en zich te amuseeren op de manier van het hotelleven. De anderen gaan hun spieren
oefenen en hun behendigheid bewijzen. Vaak zijn het hun geprikkelde zenuwen die
deze afleiding behoeven. Zij ondernemen gevaarlijke toeren met één of twee gidsen.
Hoe moeilijker en gevaarlijker een bergtocht, des te aantrekkelijker en te meer
prikkelend voor hun waaglust. Behouden teruggekomen voelen zij hun heldhaftigheid
die door het hotel wordt toegejuicht en tot nieuwe kunsten geanimeerd. De tocht is
interessanter naarmate hij moeilijker is; voor lenige onvermoeide menschen met
sterk hart en longen, en die niet duizelig zijn, is geen bezwaar van bestijgen
onoverkomelijk; zij zijn als gemzen, hoewel dan vastgebonden aan een touw. Hebben
zij even een spits bereikt waar geen twee bestijgers tegelijk kunnen plaats nemen,
dan moeten zij weer naar beneden, want de tijd laat geen vertoef toe; men zou dan
niet vóór het donker den veiligen weg terug hebben. Let op elke schrede bij het
afdalen, gelijk bij het stijgen! Let op het punt waar de voet neerkomt! één verkeerde
schrede kan doodelijk zijn, ook voor de anderen, die aan het zelfde touw zijn
vastgebonden. Het is een prachtige sport; het is waagstuk en de wagende is enthousiast
van zijn kunnen; hij ademt de berglucht, terwijl hij nog wel even tijd heeft voor

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

32
een rondblik. Maar sport, lichaamskunst, dát is wat hem tot zijn spitsen tocht bezielt,
fysiek enthousiasme. Een geroepene tot de bergwereld door de geheime stem des
verlangens is hij, de sportieve mensch, niet. Dan zou de moeilijkheid hem niet
hoofdzaak zijn en doel van zijn tocht.

III.
Toen ik in den vroegen morgen naar het hooggebergte uittrok was het dorp nog in
rust, maar juist kwam de boer uit zijn woning en keek den weg af. Ik groette hem,
waarop hij met zijn scherpen boerschen lach mij goede reis toeriep en verzekerde,
dat ik geen beteren dag kon uitkiezen voor een bergtocht. Ik had mijn rugzak geladen
met wat kleeren, brood en vruchten en een paar kleine boeken. Mijn veldflesch hing
terzijde, een bergstok was in mijn hand; een landkaart in mijn zak. Hoe vele dagen
ik zou uitblijven wist ik niet.
Na verscheidene uren gaans begint de weg die tot het hooggebergte toegang geeft.
Het hemellicht dat grauwig schemerde toen ik uitging, begon de toppen te bestralen
en overwon de duisternis der bergwanden. Het bergdal dat tot het hooggebergte
inleidde, was donker door het zware sparrenwoud tegen zijn hellingen, die nog het
licht der zon niet vingen. Hier werd het stijgen steiler; een steenig pad zigzagde
tusschen bergweiden naar boven.
Hier ving het gebied aan, dat uit het dorp als afgelegen gebergte en veilige
schutswand gezien werd, en waar de dorpsbewoners heenzagen zonder verlangen
derwaarts. Nu ik aan zijn ingang neerzat, besefte ik dat deze wereld zijn lokking mij
had doen voorvoelen toen ik nog in het dorp vertoefde, en dat het verlangen zou
toenemen naarmate ik binnentrad. Hier zou de schoonheid niet een bevrediging zijn
gelijk in de harmonische wereld van het voorgebergte de toeschouwer bevredigd is.
In de dalen en rotswanden van het hooggebergte is de bevrediging voorbij; daar is
het streven werkzaam, en het streven verlangt, al weet het niet waarnaar; het is niet
toeschouwend, maar ingespannen en jaagt naar hetgeen verder ligt en hooger reikt.
Hier eerst wordt de lokroep voluit vernomen, waarmee het gebergte zijn bestijger
noodigt, en die, zoolang men stijgt, van steeds hooger wanden klinkt. Weldra zal
alles sprake hebben en is er niets dat niet tot de ontroerde verbeelding medespreekt,
beek, geboomte en waterval, rotswand en begroeide helling -alles roept met verholen
stem tot den wandelaar: hierheen! gindsheen! daarheen! voorwaarts! opwaarts! kom!
Gij zijt genoodigd. Vrees de goden niet, zij zijn u bevriend.
Toen ik van de goden hoorde werd ik een ingewijde, die eerst nu verstond
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de plaats waartoe hij is genaderd. Het hooggebergte omving mij als een nieuwe
wereld waar goden wonen. Rondom herkende ik hun aanwezen in de majesteit dezer
bergnatuur. Zij zijn het die in den bereide het diep verlangen wekken, en vuren mij
aan nu ik in hun nabijheid treed.

IV.
Nog is het woud van sparren donker, hoewel de zon schijnt, nu en dan door een
drijvende wolk onderschept. Tegen de steile wanden wassen zwaar en lijnrecht de
stammen, en vochtig is de atmosfeer. Het voetpad ligt halverhoogte van het bergdal
en beneden ruischt de bergbeek, veelal gedempt; dan opeens wordt de beek zichtbaar
en haar bruisen luidruchtig. Het pad is donker, modderig en slecht, door een diep
karrespoor gehavend. Een open plek, door het hooge hout beschaduwd, is met zwaar
hoefblad volgegroeid, dat alreeds zijn rose schermbloemen vertoont. Het klimmen
gaat onregelmatig, stijgend en soms dalend. Hier houdt het karrespoor op. Door de
boomen waait de morgenwind.
In dit woud is de aarde vrouwelijk, waar de moeder-godin op donkere gedachten
broedt als ware het ten allen tijde avond. Tot het onbewuste sluimert in de wandelaar,
die hier lang vertoeft. Tusschen geboomte ligt een bergweide open. Treed derwaarts
en luister hoe de boomen zwijgen, nu de wind stil houdt. Zij staan op wacht als voor
een mysterium; donker zijn ze, en hun zwarte omranding van de kleine weide staat
plechtig als een oude tempelwand, waarachter het zeer heilige pleegt te gebeuren.
Luister nogmaals en zie toe: hier zweeft de chthonische geest gestalteloos en
levenszwaar. De aardemoeder zint op haar geheim en noodigt tot zwijgen. Zing hier
geen morgenlied, maar wacht tot den middag als ge niet meer hier zijt. Stoor niet de
rust van haar in wier milden schoot jaarlijks de groeikracht van geboomte en
gebloemte zich hernieuwt; Magna Mater. Haar ongeweten gepeinzen zijn de aardsche
vruchtbaarheid. Als ik hier insliep, ik zou aan haar boezem slapen en voelen de zachte
warmte van haar weldadig wezen. Haar milde harteklop houdt den mijne gaande en
haar adem omvloeit mij. Dit geheim is nergens zoo nabij in de lage landen, noch in
de dorpen van het voorgebergte of aan het schoone meer. Mij bevangt de lethargie
van dit daemonisch gewest; ik drink met groote teugen den zoeten slaapdrank.
Op dezen steen blijf ik zitten en zie toe. Niet, dat mijn verlangen naar stijging
verminderd is, maar het is afgeleid. Ik wil inniger verstaan deze sfeer des wouds.
Voor mijn blik, die in het donker tusschen de stammen binnendringt, ontwaken nauw
herkenbare gestalten. Ik zie droomwezens, ik zie de gestalte van den eenhoorn achter
de boomtronken voortbewegen naar den zoom des wouds.... hij is vertrouwde van
de aardsche godheid.
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Oude Al-moeder, gij ademt zielesluimer en droomenweelde. Hier is de oerbodem
uwer geboorten en uit deze vochtige gronden zendt gij uw beken neder. Het water
vloeit uit uw bemoste wellen mild en koel onder de groote bladeren dezer vegetatie.
De boomen zijn uw zonen en hoe staan zij zinrijk op het graf, waarin gij niet zijt
gestorven! Ik heb uw sprake verstaan. Moe was ik van 't stijgen, maar op dezen steen
heb ik gerust en nu ben ik niet meer vermoeid; een dronk uit de kleine beek, die gij
deedt wellen, heeft mijn dorst gelescht. Aarde-daimoon, nu gaan mijn schreden door
uw welvertrouwde gebieden op naar hooger grond. Wat aan slaap in mij was heb ik
uitgeslapen aan uw groote hart.

V.
Ik ben nu de woudstreek te boven en bevind mij in de hoogere gebieden van het
bergdal. Ter rechter en ter linker rijzen de rotswanden, sommige loodrecht, tot waar
ze steile terrassen vormen, waarop hun schamele vegetatie wast. Slechts hier en daar
groeien verenkelde arme sparren uit den bodem. De beken stroomen zichtbaar over
hun beddingen. Door de boomen heen was hun geruisch gedempt, maar hier niet.
Over dezen open, om beurten steenigen en moerassigen berggrond jagen zij schuimend
en wentelend, en nog hooger zie ik de beek neerstorten in felle watervallen. Waartoe
deze haast? Vanwaar deze ferventie?
Is deze vraag dwaas? Nu ik door het verlangen in deze bergwereld binnentrad en
de inwoning van het daemonische heb verstaan, heb ik andere zienswijze en andere
vragen dan toen ik in het dorp verbleef. De vraag, waartoe het water deze haast heeft,
zou mij toèn belachelijk en als een kinderlijke verpersoonlijking der natuur zijn
voorgekomen. Nu niet alzoo. Wel weet ik dat deze beek geen doelen stelt, maar weet
ook dat de verklaring door oorzakelijke begrippen een mechanische is, die het wezen
der dingen niet raakt. Al het uiterlijke heeft innerlijken zin en is aan de ziel verwant.
Als ik vraag: waartoe deze haast? zoo stel ik de vraag in den trant der personifieering,
alsof ik sprak tot mijn medemensch; maar op deze wijze kom ik juist aan het
verborgen leven der natuur nabij, omdat voor mij dit verborgene den vorm der
menschelijkheid aanneemt om te worden benaderd.
Niet wie terloops op dezen drang des waters let verstaat de haast waarmee het
nederspoedt. Hij vindt veeleer deze wenteling en kolking een boeiend spel, waarin
zich de blik vermeit, door telkens de beweging na te volgen totdat hij duizelt. Maar
na herhaalde beschouwing en na oplettende luistering dringt zich de aandacht des
wandelaars de zekerheid op, dat hier geen spel wordt gespeeld. Deze voortbeweging
is niet speelschheid der natuur, niet darteling van haar vlietendst element, maar zij
is verlangen, aandrift - zij is gedrevenheid. Het water schijnt, zoodra de
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bergstijger deze drift oplet, het verkeerde element dat nederstort waar ik opstijg; de
daemon, neerjagend van de gebergten als in haat tegen de hoogten en onweerhoudbaar
naar de laagste plaatsen afstroomend. Het gedruisch des waters, dat ik aanhoor, klinkt
als een duurzame kreet, naar het eene en zelfde. Beneden waar het langzaam
voortbeweegt, zingt het en vermindert zijn roep; boven, waar het ijlings neerschiet,
zingt het niet, maar krijt; in zijn razernij gilt de waterval zijn bruisend alarm. In alle
tempo's zijner hevigheid klinkt dezelfde versmachting; somwijlen dreigend als een
drift en soms verzuchtend als een smeeking. Is het woest of klagend: altijd verneem
ik den zelfden toon in zijn luiden.
Dezelfde toon: het gedruisch der waterbeek heeft in al zijn modulaties denzelfden
zin: in haar smeekt het neerwaartsche verlangen. Ik heb vele malen toegeluisterd en
langen tijd niet begrepen wat deze neerwaartsche drift beduidde en dacht nog aan
een vijandschap tegen de hoogten.
Maar toch, zoo peinsde ik, nu ik aan deze beken stond, dit gedruisch kan niets
vijandigs zijn; ik hoor deze muziek met graagte en blijf lang geboeid door het grillig
spatten van den stroom over de gesteenten. Het kan niet zijn dat deze beweging mijn
opstijging logenstraft, zoodat het goddelijk-daemonische dezer bergnatuur zich in
den watervloed als het ware afwendt van zichzelf en eigen opwaartsche beweging
tegenspreekt. Ik heb den zin des waters niet verstaan en ga van hier niet eer ik hem
doorgrond.
Toen trok ik mijn schoenen uit en plantte mijn voeten op de groote steenen
waarlangs en waarover de stroom stortte en zette mij op een rotsblok neer dat aan
zijn zijwand werd bevloeid; en ik boog mij voorover, leunend op mijn bergstok om
niet te glijden; en ik riep tot het water: waartoe deze haast? En nadat ik in zijn kolken
starend, zijn geluid opving in mijn gespannen aandacht, verschrikte mij zijn antwoord:
naar de zee!
Het water is element des verlangens; het spoedt en dringt en stort zich.... naar de
zee. Het voorziet op het einde zijner neerstrooming de zee groot en wijd, ontvangster
aller vloeden. Van de bergen af ijlt het onverpoosd en zonder wachten, in het
voorgevoel van gindschen uitvloei. Nu hoorde ik in zijn klaaggedruisch het jubelgeluid
doorklinken en vernam den lokroep der zee in zijn gedaver. Het water is tot de zee
bestemd! Ik verstond hoe weinig ijverzuchtig de daemon dezer bergen is, daar hij
aan de zee gunt wat haar toebehoort. Het zelfde verlangen dat den bestijger naar hem
heendrijft weerkaatst hij als een verlangen naar het ander oneindige. Het daemonische
van dit hooggebergte wordt geëvenaard alleenlijk door het daemonische van de zee;
het goddelijke hier roept tot het goddelijke ginds.
En dan, zoo dacht ik, terwijl nog de stroom langs mijne voeten spoelde,
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dit water keert weer. In de zee uitgestort zal het door zonnewarmte verdampen, door
den wind worden teruggevoerd en door afkoeling als regen vallen op de hoogten; en
opnieuw vangt aan zijn bruisende verlangensreis naar de zee. Stort neder, stroom,
vloei henen. Nimmer is deze reis ten einde.

VI.
De plantengroei is hier een andere dan in het lagere bergland: blauwe monnikskappen,
bruinpaarse gentiaanstengels, en ook felblauwe gentiaanklokjes steken op uit den
steenigen grond, die met parnaskruid, steenbreek en silene is bezet. Ik pluk een greep
vol van het groot gebloemte dat ik vastmaak aan mijn rugzak. Nu onderzoek ik met
de oogen het berggebied waar ik stijgen moet. Over gindschen hoogen wal zal ik
klimmen, om van een nog weer verhevener terras van dit hooge bergdal het bergmeer
beneden mij te zien, dat ginds moet liggen, tusschen rotswanden ingevat. Over deze
ruwe gesteenten loopt geen voetpad, en zelden komt langs deze helling een mensch
genaderd. Het klimmen gaat zeer langzaam, maar wat ik bereik zal alle moeiten
vergoeden. Men moet het meer niet het eerst zien aan zijn oever, maar van hooger
punt en daarna tot zijn oever afdalen.
Nu ik van het stijgen uitrust, eer ik de kam van dezen rotswal bereikt heb, zie ik
terug en beschouw hoe fel de rotswanden omhoog rijzen uit den begraasden bodem.
Het groen dezer matten is grijzer dan dat der dorpsweiden, die ik heden in de vroegte
verliet; ook is de geur een andere, niet het welig aroma, maar fijner en scherper. De
vertikale berglijn der rotswanden gaat in de matten tot zachter glooiïng over. Het
bergdal heeft in zijn bedding den vorm eener legerstede. Hier legert, bij menschelijke
afwezigheid, het godendom dezer streek op zijn verheven peluw. De grootschheid
der streek is nergens afwezig, maar is in haar matten liefelijk tevens, wat den indruk
geeft eener vermeiïng.
De goden vleien zich neder eer dan hun horst te bewaken, zich verschansend tegen
menschelijken overval. Ook mijn oog vermeit zich en geniet, nu de blanke lucht over
de matten straalt, en daarginds de rotswanden wijken uit elkaar en de ruimte
binnenlaten.
Na een weinig rusten en hernieuwde beklimming bereik ik den bovenrand van den
steenwal. Vóór mij ligt wat ik verwachtte.... het ingesloten meer.
Niet overal is de mensch verwinnaar; niet op alle gesteenten zet hij den voet; er zijn
wanden die hij niet beklimt en toppen, die hem op afstand houden. In de
onherbergzaamste oorden is het daemonische onaangerand. Hier verdedigen de goden
hun natuurrecht, dat van duizend eeuwen
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dateert en waartegen de mensch, deze jongeling in het rijk der schepping, niet is
opgewassen, hoe vermetel ook zijn aanval zij.....
Deze rotswanden staan uitgebogen als bastions wier voet in het bergmeer
vooruitschuift. Vestingmuren zijn zij door een ieder gevreesd. Bruine en grauwe
kleuren, diepe en loodrechte spleten teekenen hun barschheid. Achter hun scherpe
bovenkanten verrijzen op een tweede plan nog weer hooger transen, die in getande
kammen eindigen. Deze massa's zijn om te beschouwen geweldig. Wie zich vermat
ze te beklimmen wierd weldra zijn onmacht gewaar; maar wie ze met de oogen
navolgt, staat in één onafgebroken bewondering voor hun majesteit. Verschanst zich
hier de oude godenstam? Het bergwoud is zetel van de oudmoeder Gaia, maar hier
houden haar zonen, de Titans, wacht, in oertijden bezitters van de wereld, doch thans
achter deze rotsen gelegerd.
De wandelaar in dit hooggebied heeft de vrouwlijker gevoelens der woudrijke
droomsfeer verlaten. Hij verkeert in de steenen fase zijner bewustwording en ducht
het geweld dier goden, die rotsblokken neerwentelden in het bergdal.
Eenzaam is hier de mensch en overgegeven aan zijn verlatenheid. In dit
onherbergzame zet zich niemand naast mij neder. De idylle van het bewoonde land
is in deze hoogten vergaan. Eenzaam is de mensch doch niet klein. Wie zich klein
gevoelt in de bergen kent noch hen noch zichzelf. Denken is meerder dan vreezen
en het kleingevoel is een vrees. Het goddelijk- daemonische spreekt tot den mensch,
die zijn verwantschap herkent. Hij verstaat de spraak, en het gebergte vertrouwt hem
zijn geheim. Ik wacht op den daemon die aanstonds gindsch overhangend gesteente
tegen het meervlak zal nederstorten.
Maar hij wil thans geen verwoesting en wellicht wacht hij op mij of ik zijn wezen
herken. Ik verhef mijn stem en roep hem aan: ontwaak! dat de zoom uws kleeds langs
de bergen sleepe! Ik ben hier opgestegen in verlangen, driftig naar het geheim der
aarde, dat uit haar bergen getuigt; ik wil het meest grootsche aanschouwen; ik wil
verschrikt zijn en verrukt. Vervoer mij; het is voor den eersten maal dat mij deze
ontzaglijke natuur omringt.
Terwijl ik nog aan deze rotsen stond, betrok de lucht; zwarte wolken stegen op
van alle zijden en hulden de kammen in dichte sluiers; een onverwachte
bliksemschicht flitste langs den wand en een donderslag geweldig dreunde om mij
heen. Ik zocht instinktmatig naar beveiliging, maar vond niet waar. Toen ving het
regenen aan en stak een windstoot op die het meervlak zwiepte. Een kort oogenblik
slechts, want geen tweede slag volgde en weldra brak het wolkgevaarte en schoof in
dampen uiteen; de lucht achter de bergen werd vrij en op verderweg-gelegene
bergtoppen scheen de zon. Ik daalde tot den steenigen oever van het bergmeer, tot
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dichtbij waar een nog ongesmolten sneeuwbank overbleef. Nu eerst zag ik de
spiegeling, daar het water vlak lag en niet meer door eenige bries bewogen: hoe alles
zich in dit watervlak vertweevoudigt, gebergte en hemel! Gebergte en hemel één
geworden in hun spiegeling. Spiegeling des Universums in het meervlak,
aanschouwelijk voor den opgestegen mensch; in het bergmeer weerkaatste
oneindigheid! Ik kon niet doordenken hoe schoon dit was, en toch het allerschoonste
niet, noch ook het eind des verlangens, want dit dreef mij weer hiervandaan en
voorwaarts en lokte mij om deze schoone tusschenpooze te besluiten. Gij zult het
grootere bevinden, opwaarts tot gindsche pashoogten. Hier spreekt de god nog maar
in donder.

VII
Langer hier blijven mocht niet omdat de dag was gevorderd en de tocht nog vooreerst
niet ten einde. Ik bleef nog een wijle met mijn oogen aan het spiegelend watervlak
verbonden. Daarna zocht ik hoe het best tot de pashoogte op te stijgen, die door geen
gebaand pad werd aangewezen, maar van hier uit niet moeilijk te vinden was; niet
veel meer dan een tweehonderd meter scheidde mij nog van daar. De bergpas lag in
een vernauwing tusschen twee rotssteilten ingeklemd en ik vermoedde dat daar, dáar
het groote gezicht zou zijn. Ik wist niets, maar het verlangen dreef daarheen. Het
werd mij alsof dit hooggelegen bergdal met zijn gesteenten en zijn meer, niet meer
dan toegang zijn wou, uitleidend tot het allerschoonste. Lag ginder het doel waarom
ik in zoo vroegen morgen het dorp had verlaten? Toen in mij, zoo kort geleden, het
verlangen ontwaakt was, had ik toen onwetend gindsch punt voorzien, waartoe ik
thans nabij kwam?
Het was als had hier nooit een mensch gewandeld. Deze onherbergzaamheid van
het hooggebergte moest afschrikken wie zich elders welbevond. De eenzaamheid
was zóó groot, dat ik omzag of niets levends nabij was. Twee arenden omcirkelden
in wijde kringen een bergtop; eerst stegen zij en daalden toen, drijvend op hun
uitgespannen vleugelen, totdat zij zich wendden naar hun in rotskloof verborgen
horst. Groot is de Aarde die dit schouwspel levert van berg en vogel en den mensch
aanroept tot toeschouwer. Ik vernam in mij Haar stem: tot mijn wouden heb ik u
geroepen; zwoel zijn zij van vochte schaduw en donker en gij waart daar droomende;
groote planten bedekken den bodem, waar het klein gedierte huist; alles zoekt
veiligheid, maar voor veiligheid is niet de mensch geschapen, doch om zich te wagen.
Alles zoekt koestering en schaduw, maar niet voor koestering en schaduw is de
mensch. In het woud zwijgen de stemmen en viert de dood zijn lokkend spel van
sluimer en slaap; de groote Moeder smeekt de zielen aan, naijverig op wie ze baarde,
en voor het daglicht
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bevreesd. De mensch is bestemd tot opene klaarheid. Zijn toekomst straalt op de
bergen in het vrije licht der zon. De mensch is een voorbestemde tot schouwing van
de sneeuwige bergtoppen der eeuwigheid.
Bij deze inspraak drong mij de kracht des verlangens met grooteren spoed naar
de pashoogte, waar de reistocht van dezen langen dag zou zijn bekroond.... de mensch
schouwer van de besneeuwde bergtoppen der eeuwigheid!
Stijgen vermoeit niet zooals neerwaarts gaan, maar vereischt meermalen een korte
rust. De wandelaar, zoo dicht bij den grond waarop zijn voeten staan, houdt telkens
weer de schijnbare hoogtelijn van zijn berggrond voor den werkelijken kam en vergist
zich evenvele malen, daar steeds weer boven deze lijn een hoogere berglijn zichtbaar
wordt bij het voortstijgen. Eindelijk weet hij met vreugde het eind nabij en, verzekerd
zich niet te bedriegen, houdt hij stil om uitgerust met vrije ademhaling den hoogsten
drempel te bespringen.
Hij houdt zich in om tot dien laatsten stap te besluiten, waarheen zijn vuur des
verlangens brandt; hij wacht op zijn volledige gaafheid, opdat zijn ontvankelijkheid,
door niets verminderd, ten volle zij gespannen. Hij vreest de overweldigende genade
van het laatste oogenblik. Totdat hij, wagend den laatsten sprong, staat.... in de glorie
van het vergezicht!

VIII.
Van deze hooge post vooruitschouwend geniet ik den aanblik der eeuwig besneeuwde
bergen; een ondiep dal scheidt mij van deze, die zich verheffen vlak tegenover mij.
Zij zijn niet voor den menschelijken voet, maar voor het menschelijke oog. Wie ze
wou met voeten treden, trappen hakkend met zijn houweel in hun ijswanden, breekt
hun illusie. Hem laat de bepeinzing los en hij vervalt tot sport. De geest dezer
besneeuwde hoogten zou hem worden tot materie. Niet hun heerlijkheid verstaat hij
maar beseft zijn eigen macht. Hij waant zich den opgestegene en vermoedt niet dat
dit goddelijk-daemonische aan hem slechts zijn masker te beroeren gaf. De hardheid
en de gladheid tast hij en moet voor de witheid zijn oog wapenen of sluiten. Hij heeft
de d i s t a n t i e uit het oog verloren.
Het sneeuwgebergte is een i d e ë e n - w e r e l d . Toen Plato dichtte den steilen wagenrit
der ziel, dien zij in der goden geleide ondernam, en waarbij het geheven hoofd des
wagenmenners zich boven de grens van het zichtbare in de onzienlijkheid verhief hij schouwer der ideëen - kende hij toen het sneeuwgezicht van deze pashoogte, waar
ik thans in vervoering sta?
Nu het zwijgen der eerste aanschouwing voorbij is, zit ik neder. Een rotspunt is
mijn zetel, waar rondom wat steenbreek met kleine witte
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bloemtrossen opschiet. Mijn bergstok is neergevallen en mijn rugzak ligt terzijde.
Ik leun tegen den rotswand en weet niet of wat ik zie waarneemsel is of gedachte.
Mijn oogen staren verwonderd. Alles in mij komt tot klaarheid en de geluiden zwijgen.
In mijn herinnering ruischte nog even het stroomende water der beken en de wind
van straks; maar ook dit is nu voorbij. Een beeldenreeks van al het dezen dag
doorleefde zweeft mij voor, alsof ik moest herhalen wat ik genoot om tot hier op te
stijgen. Ik strijk de herinneringen weg, opdat de heerlijkheid van het sneeuwen
schouwspel mij omvange. Na het verdrijven aller voorbije beelden openen zich mijn
oogen verhelderd en ik aanschouw wat vóór mij is.
Het is niet anders: de wereld der ideëen onthult zich, waarin zuiver is wat bij de
zinnelijkheid der ervaring vertroebelt. Met geen lijfsoogen kan gezien wat aan de
bezinning is toevertrouwd. Met geen hand is tastbaar wat zich van binnen onthult.
Begeer niet hartsdriftig gindsche besneeuwing te naderen, opdat niet met hun beeld
hun zin verga. Het onzegbare neemt gestalte aan. Het eeuwige verzichtbaart zich
voor wie eer denkt dan ziet..
Lang bleef ik in de aanschouwing die het doeleind mijner bergreis was. Ik genoot
de blankheid der gedachte en haar steile verheffing. Ik bleef in het vizioen verzonken,
sprakeloos van aandacht, totdat ik opmerkte niet waar te nemen, want mijn oogen
waren gesloten en ik leefde binnen mij zelf.
Opalen luchten waarin de zon schuil ging en die deze blankheid overkoepelt:
oer-verleden en oer-toekomstig zijt gij, boven tijd en buiten ruimte. Uit u daalt de
Anthroopos die op de bergspitsen wandelt, en zijn aangezicht straalt in den glans der
wijsheid. Mensch der eeuwigheid in wiens denkend wezen het Mysterium der wereld
openligt. Niet de idylle van beneden is uw sfeer, niet het moederwoud of de
rotsvesting, maar de blanke vloeren waarover gij heenschrijdt, gij vriend der Godheid.
Op de planeet waar ik woon zijt gij gezant van het Universum. Uw mantel hult de
bergtoppen in sluiers en de avondwolken strijken langs uw flanken.
Avondwolken legerden zich rondom en nevels stegen op uit de dalen terwijl de
schemering zonk. Nu ik oprees van mijn steenen zetel zong rondom mij het
woordelooze lied der bergen, en klonk mij toe als een groet aan den hoogeren mensch,
dien ik aanschouwd had in zijn glorie.
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Lenterythmen,
door Urbain van de Voorde.
I
Ten voorjaars drempel; ijs op 't eenzaam bosch.
O reine rust op 't aangezicht der dagen!
O blankheid vóor de lent die wringt zich los
uit diepte en scheur van wolken en van vlagen!
Verjongde zonne toovert gouden blos
om 't sneeuwgebloemte op twijg en tak en hagen,
smeltend en vriezend weer tot tuil en tros,
met klaren glimlach van bezield behagen!
- 'k Ontmoette u, vóor de lente ons was begonnen:
Ons bloed zong hoop en onze geest was licht;
en, als in 't woud wordt tot één bloem geronnen
smeltende sneeuw, omgloord van 't eeuwig licht,
reikten we als groet de nieuwe en verre zonne
't dankend veréénd zijn van ons stergezicht.
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II
O zachte zegen van de stille dingen!
Nóg is de lente jong, nóg 't loover schriel,
maar gouden vogels in den morgen zingen
en alles hoort naar 't groeien van zijn ziel.
Gaan wij thans weer waar reeds zoo vaak we gingen:
Lente is nog heil wien alle heil ontviel!
De schoonheid en de rust die ons omringen
bevreedgen 't hart na 't veel en oud ge wiel....
Voelt gij niet ook, mijn kind, ons mooi genieten
van liefdes mildheid onder 't diep azuur
heilig en rein als 't leven der natuur,
wijl 't vizioen der lichtende verschieten
en aller dingen schoone, kalme duur
't loutren tot lust die laat geen wrang verdrieten?
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III
O wat is 't goed je lijfje aan mij te voelen,
te weten: al dit wit-en-goud is mijn!
- Mijn kindje, wat kan 't leven wel bedoelen
dat 't ons nu laat zoo heel gelukkig zijn?
O wat is 't goed in je lang haar te woelen;
Wat is je kus stil heul van de oude pijn en dit, wijl over ons de winden joelen
in de muziek van 't ruischend loofgedein!
O wat is 't goed je borstjes zacht te streelen
en warm te zijn en innig bij elkaar,
dankbaar voor 't heil waarmee we elkaar bedeelen O lent des levens in dees lent van 't jaar!
- Laat ons als kindren met dit alles spelen:
Kindren alleen valt 't leven niet te zwaar!
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IV.
Na duizend lenten, in 't verleên verzwolgen,
lilt weer een nieuwe lente in 't ijl azuur.
Duizenden lenten zullen déze ook volgen,
jong en fataal in de eeuwige natuur.
Even fataal, mijn lust die laait als vuur!
- Moet dan begeerte ons steeds verwoed vervolgen
in lente en zon? Is op ons de aard verbolgen
dat met haar gloor ze ons foltert uur aan uur?
Lenten vergaan en nieuwe lenten komen;
Steeds paren dieren, groenen hooge boomen;
dit leven denkt noch streeft - en staat in God,
onsterflijk stoer, en gróót het Al deelachtig Maar óns, helaas, is 't eigen Zijn te machtig
dat wil zijn lúst in weerwil van zijn lot!
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Bram*)
door Siegfried van Praag.
ZEG, man, kan jij zelf nou niet effe weg? Die kippen motte nog gebrach worre bij
Levie op 't Museumplein......’
‘Ben je nou heelemaal mesjogge, Eef! Kan ik nou weg op Vrijdagmiddag! De
kelder staat stikkevol straks!’
‘Ja maar de kippe motte beslist gebrach worre. Je weet, hoe 'n kapsones dat mensch
van Levie maak, als ze d'r niet op tijd benne. Gisteren was ze aan de kelder, ze het
't me zelf op 't hart gedruk. Ze het een diner, zeg ze.’
‘Aar een zorg! No, weet je wat! We zullen d'r Bram naar toesture, mot ie vanmiddag
maar niet naar school.’
‘Dan zal je 'm hooren angaan!’ riep de moeder terug. ....‘Je weet, hoe ie op dat
school gesteld is.’
‘Bram zal vanmiddag die kippe brenge, 't mot!’ riep vader terug.
En daar bleef het bij. Van hun kamertjes op 't Waterlooplein, waar zij de derde
etage van een overbevolkt huis bewoonden, strompelden 't mannetje en 't vrouwtje
naar beneden en spoedden zich naar hun kippenkelder op de Breestraat. Bram had
daar zitten wachten om op de kelder te passen, terwijl zijn ouders tehuis gingen eten.
Z'n vader zei hem, dat hij dien middag niet naar school mocht gaan, omdat hij de
kippen naar de Levie's op 't Museumplein moest brengen.
Bram kwam eerst in opstand tegen dit bevel. Z'n lippen bibberden zenuwachtig
van ingehouden kwade woorden tegen Vader, die uit angst, dat hij te zwak zou zijn,
dadelijk begon te schreeuwen: ‘Ik zeg je, je mot 't doen! Ik zal een briefie schrijve
voor meester, dat je verkoue was.’
‘Dat zal me niet doen, man, me zal de hemel niet tarte,’ riep angstig moeder.
‘Nou, dan zal ik 'm schrijve, dat we een chassene hadde, is dat goed?’
Bram had zuchtend zijn jasje al aangetrokken. 't Was een rafelig, veel te wijd
afleggertje van vader, met vlekken op de revers en twee veel lichtere lappen van een
andere stof, ingeruit op de ellebogen.
Z'n moeder zette een mand met twee kippen erin op de toonbank. Vette kippen
waren het, wier geplukte bleeke huid blauw geaderd was en wier halzen, waarvan
de kop was afgesneden, haken schenen om de lichte, vette lijven aan op te hangen.
Bram duwde zijn petje, dat niet veel meer was dan een dik lapje goed, in z'n
krullekop, nam de mand op, gromde een kinderlijk-verontwaardigden groet naar
vader en moeder en vertrok.

*) ‘Bram’ vormt het eerste hoofdstuk van een roman, getiteld: ‘De Weegschaal’, te verschijnen,
bij de Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’ te Amsterdam in de herfst van 1925.
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Het was zomer en de Breestraat zweette haar stof en haar vet uit. Het plaveisel tintelde
van geronnen zonnelicht. In de etalages kleefden de eetwaren aan de borden. Dikke
vliegen zoemden over dien overvloed, als in beraad, waarvan zij proeven zouden,
telkens uitschietend uit eigen cirkelvlucht om op nieuwe aantrekkelijkheid neer te
dalen. Kindertjes leefden heel dicht bij de straat en woelden met hun warme,
gezwollen handjes in de droge hoopjes afval en stof, die tegen enkele huizen lagen
opgeleund. Alle ramen stonden open en gaven menschen te zien, die zoo veel als
eenigszins paste van hun kleeren hadden opengezet. Bram, moede voordat ie begon
te wandelen, z'n schoenen opbrandend tegen z'n voeten, sjouwde door, de kippenmand,
bengelend aan zijn arm, ophotsend tegen z'n knie, die er pijn van ging doen. Zoo
strompelde hij in de afmattende hitte het Meyerplein over en kwam eindelijk op 't
blinkende asphalt van de Weteringschans, die trilde van zon en waar trams en fietsen
hun vroolijk geklingel mengden met het gekwaak der auto's.
Bram was nu al een jongen van dertien jaar, die op school in de hoogste klas zat.
Hij was eerder klein dan groot, en zag er wat pafferig en dik uit. Z'n bolle wangen
puilden uit tot bijna op de hoogte van een stomp, breed ingeplant neusje, waarop een
dikke bril zich ingegraven had. Heel groote, ronde glazen beschermden twee
zachtbruine, vriendelijke oogen.
Zoo zag Bram er van buiten uit. Van binnen was 't ook nog heel eenvoudig
gemeubeld. Bram hield veel van school en van leeren, van den meester en vooral
van den bovenmeester, die af en toe les gaf in Joodsche geschiedenis en zoo mooi
wist te vertellen, vooral in den Poerimtijd, van Haman en Esther. Hij hield van z'n
vader, z'n moeder, z'n broertjes en zusjes, van Oome Raffie, die zoo wijs en zoo
vroom was, en hem een mooi, echt nieuw tefilletje*) cadeau had gedaan.
Doch bovenal hield hij van voetbal. Dat spel overwon in hem een zekere natuurlijke
loomheid en ontstak in hem een vuur, dat hem deed draven en schreeuwen, juichen
en verontwaardigd zijn. Vooral een goed keeper was hij. Dan stond ie bij z'n ‘goal,’
't putje op 't Rapenburgerplein, of 't ‘honden fonteintje,’ de pomp op 't Meyerplein;
met generaalsoogen overzag hij dan 't veld, gespannen van opwinding, met mannelijk
zich verantwoordelijk weten. Hij zag de ‘voor's’ tegen elkaar inrennen, geschouderd
doorhollen, elkaar de bal betwisten en, met de beenen schrapgezet, worstelen, totdat
degeen, die den bal verder door wist te sturen, overwon. De eerste linie was nu
verbroken en de beurt kwam aan de ‘half-backs’ en de ‘backs’ en als eindelijk ook
die linies gepasseerd waren, dan was nog alle hoop van zijn partij gericht op hem,
op Bram, den keeper, die fier bij zijn goal stond, niet verroerend, met heel z'n aandacht
vastgeklampt aan den bal, totdat deze hem toegeschopt werd door een kracht-

*) tefillah = gebed; gebedenboek.
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trap van de tegenpartij, een trap, die een zool van een schoen kostte en den verminker
van die zool een pak ransel van vader. Als een arend greep Bram den bal, stortte zich
op hem en met een triomphantelijken zwaai wierp hij hem weer terug tot midden op
het plein, terwijl zijn partijgenooten brulden van tevredenheid.
Soms echter gebeurde het, dat zoo'n kleine, felle bal schichtig langs hem schoot,
dat zijn sprong te klein was en hij zonder resultaat plat op den grond viel. Dat
behoorde tot de grootste smarten, die Bram kende.
Vanmiddag, toen Bram daar zoo moede sjokte over de straat, terwijl de hitte de
bruine effenheid van z'n bol gezicht verbrak en dit grauw vlekkerig maakte, dacht
hij zeker niet aan voetbal. Het speet hem, dat hij van school moest wegblijven, iets
dat slechts zelden gebeurde. En vanmiddag was juist Hebreeuwsche
dikdoek*)-repetitie! Meester zou zeker denken, dat hij bang daarvoor was en zoo het
proefwerk trachtte te ontwijken. Waarom had vader Michel, zijn broertje, er niet naar
toe gestuurd? Maar die vroegen ze nooit wat; 't was of ze voor Michel meer kowed
hadden dan voor hem. Kowed voor zoo'n kleinen jongen, die nog een jaar jonger
was dan hij! Toch was 't zoo. Als vader van den een of ander een mooi afleggertje
kreeg, was 't voor Michel. Michel had zoo'n mooie vlammende lavalière gekregen
voor Sjabbos, en hij niet. Toch was hij al bar-mitswoh†) geweest en de heele chevre§)
had geroepen over z'n parsje**). Misschien kwam 't, dat Michel op 't gewone school
was en hij maar op 't Jode! Ook leerde Michel nog beter dan hij, hoewel Bram geen
slechte leerling was, soms iets afwezig - dan dacht ie nog na met z'n trage, maar
aandachtige hersens over iets wat meester zoo juist gezegd had, als meester al lang
reeds iets anders vertelde. Ja, voor Michel zou gezorgd worden. Dat had Bram wel
kunnen merken aan 't spreken van vader. Rijke menschen, die door Oome Raffie op
hem opmerkzaam gemaakt waren, zouden hem als ie van 't gewone school kwam,
naar de H.B.S. sturen; Bram maakte zijn laatste schooljaar mede. Z'n vader had hem
gezegd, dat ie in een zaak kon komen of bij hem in den kippenkelder. Bram wist nog
niet, wat hij kiezen zou. 't Liefst had ie nog wat doorgeleerd, was naar school gegaan,
maar dat kon nu niet.
Onder 't denken was 't loopen hem vlugger gevallen. Daar stond ie al voor 't
Rijksmuseum. Hij liep de poort in. Hier was het rustiger en koel als in een kelder;
het geraas van de stad was er geëffend tot een staag geruisch, als van de zee. Daar
was het Museumplein al! Nu naar 't huis van de Levie's. Voor ieder huis bleef hij
zoekend staan, z'n oogen wijd open, z'n pet achter op 't zweetend voorhoofd.
........Eindelijk, toen Bram lang genoeg de deuren der groote alleenstaande huizen
bekeken had, zag hij plots aan één der hekken een heel klein bordje, dat den naam
Levie

*)
†)
§)
**)

grammatica.
kerkelijk meerderjarig.
kerkelijke vereeniging.
Torah-hoofdstuk.
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vermeldde. Een duw met zijn korte ingedrongen romp en het hek was open.
Een dienstmeisje - wit muts-kroontje met wapperenden wimpel op - in 't zwart
gekleed, deed open, keek naar Bram en holde terug. Een oogenblik daarna stevende
Mevrouw zelve naar de vestibule toe; een kleine, magere vrouw, met een
huilerig-kwaadaardig gezicht en neergetrokken mondhoeken.
‘Je kunt je kippen wel weer mee terugnemen. Is dat een komen! Om drie uur in
den middag. Je bent zeker een zoon uit de kippenkelder. Nu, je kunt tegen je moeder
zeggen, dat ik weer bij d'r koopen zal. Voor twaalven zou ik ze al hebben........’
Toen Mevrouw haar woede uitgegoten had, nam ze toch de mand en keek naar de
twee rozig-naakte lichamen, die in den dood nog tegen elkaar aangekropen
waren....Een bijna onmerkbaar tevreden trekje meende Bram bij 't zien van zooveel
vette schoonheid over Mevrouw Levie's gelaat te zien trekken. Toen keek ze weer
zuur.
‘Nu, voor dezen keer zal ik ze in godsnaam toch maar nemen, maar 't is de laatste
keer geweest....wacht even op je geld......’ 't Vrouwtje liep haar paleis in om 't geld
te halen, terwijl Bram weer in zijn kindergedroom terugzonk. Hij en de zijnen waren
aan het gekijf van 't rijke kippen-koopend publiek gewend en trokken zich er niet te
al veel van aan. Bram was heel moede. Z'n voeten broeiden in hun te kleine
schoenkassen. Z'n knieën knikten. Door z'n hoofd trok een golf van slaap en spoelde
bedwelming in zijn denken. Bram leunde op tegen den muur en had een vaag
behagelijk gevoel of de muur met hem mede in de rust gleed. Plots, een slag, een
schreeuw, een gil! Krijschend stormde Mevrouw Levie op Bram af en één oogenblik
haar dameswaardigheid vergetend, gaf zij den jongen een klap in 't gezicht. Het was
niet tegen den muur, dat Bram opgeleund had, doch tegen een zware Indische siervaas,
die op een klein voetstukje, dat het marmeren vestibuletrapje tot wand diende, was
gezet, en waaraan Bram geen aandacht had geschonken. De zware vaas was onder
Bram's gewicht verder en verder gekanteld, was eindelijk van het trapwandje gegleden
en lag nu in scherven op den vloer. Juist op dat oogenblik kwam mevrouw uit haar
kamer en zag het onheil. Daar stond zij nu te schreeuwen voor haar vernietigd bezit:
‘Je hebt het expres gedaan. Maar ik zal je wel klein krijgen. De kippen worden niet
betaald en ik zal 't al mijn kennissen zeggen, wat voor menschen ze in hun huis halen.
Betalen zullen jullie ' t! M'n groote Indische vaas! Wat, en je staat daar onbeschaamd
te kijken en je huilt niet eens!’
Inderdaad stond Bram verbouwereerd te kijken, zonder begrip, slechts lijdend
onder een alleronaangenaamste, doch niet definieerbare onbehagelijkheid. Hij wist
zelf niet, hoe hij er toe kwam, doch plotseling door vlucht reageerende op 't gekrijsch
van mevrouw, snelde hij de deur uit,
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die hij achter zich toesmeet, zonder er aan te denken, dat hij z'n mand en de kippen
had achtergelaten.
Een terugweg is altijd aangenamer dan een heenweg, al ging men met groote
vreugde op reis. Bram stapte nu stevig door en trapte op de maat van zijn ferme
gedachten. Hij gevoelde zich verontwaardigd. Wat maakte dat mensch een drukte
over d'r vaas. Zoo'n rijk mensch! Met opzet had ie 't toch niet gedaan. Wie zou nu
zoo gemeen zijn, zoo iets met opzet te doen? En toch, nu zou hij 't met opzet kunnen
doen, die andere vaas ook breken. Dan keek ze niet meer scheel. Maar 't was toch
verschrikkelijk. Als hij nu tehuis kwam zonder geld en zonder kippen en zonder
mand. De huid vol zouden ze 'm schelden. Kon hij dan nooit iets goed doen? Zou ie
dan altijd een schlemiel blijven? Hij zag z'n vader al met 'n van drift rooden kop. En
ze waren tehuis toch al zoo arm. Z'n moeder zou 'm een lijst presenteeren van al hun
zorgen en al hun sores*) en hem vertellen, hoe dat gemiste kippengeld hen in den
afgrond wipte......En toch was 't zijn schuld niet, stampvoette hij in z'n hoofd en op
de straat. Maar hij zou 't dat mensch terug betalen en haar dan meteen eens zeggen,
hoe hij over d'r dacht. Toen schoot hem de klap te binnen. ‘Een patsch het ze me
gegeve, dat reschaante, een patsch’ Z'n vuisten knepen zich samen. En dat had hij
zich laten doen. Hij, een man, die al bar-mitswoh geweest was. Een onaangenaam
gevoel van ongestilde en niet meer te stillen verontwaardiging, joeg hem het vuur
naar z'n hoofd. Voor het eerst voelde hij, hoe de rechtvaardigheid letsel was aangedaan
en nu werd zijn woede tot verdriet......Z'n verontwaardiging maakte plaats voor een
gevoel van ‘hoe kan me zoo zijn’. Zoo kwam Bram tehuis en strompelde de drie
knoestige trappen op van de woning op 't Waterlooplein.
Op de bovenste trede zat met opgetrokken knieën en bloote beentjes z'n jongste
zusje Rozetje, die vier jaar was, naast een ruïne van een pop, die broer Izaak voor
haar uit een vuilnisbak had gekaapt. Opzijn vraag, waar de ouders waren, zei het
kind met een hoog, doch nog steeds klimmend stemmetje: ‘Ze binnen nog in de
Breestraat.’ Bram liep maar weer naar beneden, de steeg door, naar den kelder.
Vader en moeder waren beiden druk in de weer. De kelder stond vol met kakelende
vrouwen; kleine vrouwtjes, met dikke onderlijfjes, als ronde zuilen voeten, scharrelden
met hun drukke armpjes en staken ze door de leemten tusschen hen en de groote
vrouwen, die voor hen stonden en tot wier schouders zij reiken konden. De kippen
werden beknepen en betast tot het vet naar een andere plaats stroomde en de vingers
kuilen in het vleesch boorden, die langzaam dan weer zich effenden. Vader, met
schorre, beslijmde stem, wierp woordbrokken op het zijn ‘schore’†) afbrekend betoog
van een koopster, die de kippen te hoog in prijs vond. Moeder

*) verdriet.
†) koopwaar.
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trachtte te redeneeren met de clientèle, vergoelijkte met vriendelijken lach de
gebreken, die de klanten van haar kippen opsomden. ‘Wat, niet groot? Nee, groot is
ie niet, maar fijn. Ziet U, 't vet druipt er geregeld uit......’
‘Die kip is niet groot genoeg,’ donderde vader een bitse dame tegemoet. ‘Mot U
een zwanehaan koope.... Het U lang an......’ Nieuwe klanten kwamen niet meer
binnen! De gegoeden waren al voorzien voor den naderenden Sabbath; slechts de
arme lui uit de buurt, die pas op 't laatste oogenblik de centen voor 'n kip bij elkaar
gescharreld hadden, doch als door een wonder het geld steeds nog juist bijtijds wisten
beschikbaar te hebben, kochten nog op dit late uur.
Zoo werd de kelder allengs leeger en alleen een paar vrouwtjes, die nadat zij hun
inkoopen verricht hadden, nog even na bleven praten over de duurte, de kwaliteit
van het huidige gevogelte, de goddeloosheid, waren nog in 't keldertje. Toen pas
bemerkten vader en moeder Bram, die op een houten, manke bank, met z'n hoofd op
z'n handen en z'n armen op z'n ellebogen steunend, voor zich uit zat te turen.
‘Zoo, ben jij d'r weer?’ zei vader. ‘No, wat zei Mevrouw....het ze weer zoo'n
kapsones gemaak? Waar zijn de centen?’
Bram had zichzelf al afgevraagd, hoe hij 't vader zeggen zou, en een tiental
manieren had hij daarvoor reeds aangenomen en verworpen. Nu smeet hij z'n geheele
gewetensvrachtje maar op eens d'r uit:
‘De cente zijn er niet. We krijgen ze niet. Ik heb een vaas gebroke en nou houwe
ze de cente achter en de mand ook.’ Met een plons was 't er uit, 't stekend geheim,
en spartelde in de gemeenschap. Vader reageerde vlug, begreep met z'n nuchteren
kop direct de ‘soeschtand.’
‘Stuk ongeluk, stuk schlemiel, kan me je dan nooit wat late doen. In 't ongeluk zal
je ons nog storte. Een vadermoordenaar ben je. M'n huis gaat nog an je te gronde.’
En na de woorden kwamen de klappen, dikke, breede klappen met open hand en
slappe arm, vlak op Bram's dikke wangen.
‘'t Is mijn schuld niet, ik kon 't niet helpe, ik was zoo moei, ben 'k gaan leune.’
‘Hij is moei, hij is moei, zoo'n stuk chammer. Wij kenne moei zijn, je moeder en
ik, die hier den heelen dag in die stikkelder hebben staan te schwitsen om voor jullie
een sjabbostafel te verdiene. Versta je? Breken wij vaze, pertaliseeren wij onze
ouwers......?’
Bram moest even glimlachen bij de gedachte aan de vazen, die vader eventueel
in den kippenkelder had kunnen breken en aan de ouders, die hij had kunnen
brutaliseeren, daar Bram geen grootouders meer had. ‘Daar, stuk beheime!’*) en de
laatste patsch kletste neer op Bram's gezicht.
Toen, zonder dat iets het geannonceerd had, brak Bram los in een balkend gehuil.
Dat huilen sprong bij hem op, alsof plots een slagader in zijn

*) vee.
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gemoed opengelegd was. Bram huilde bij onweersbuien, zonder climax, 't Kwam
plotseling en hield plotseling op, maar 't was steeds hevig. Tranen stroomden, hikken
botsten, verbonden aan elkaar door een taaien band van geschreeuw.
Plots was 't afgeloopen. Bram veegde de tranen van z'n bolle wangen, zette z'n pet
recht op z'n hoofd, schoof z'n bril goed. En toen kwam de beurt aan de philosophische
beschouwing van de zaak.
Vader, moeder en Bram begrepen tegelijkertijd, dat 't geval in z'n tweede stadium
was geraakt.
‘Nou, en wat het 't mensch nou gezeg, toen je d'r d'r huis afgebroken heb,
kwajongen?’
‘Ze het gekrijscht of ik een moord begaan had en toen het ze gezeg, dat ze nooit
bij ons koope zou, en dat ze 't an d'r kennisse zou zegge en toen het ze me een patsch
gegeve.’
‘Wat!’ schreeuwde vader woedend. ‘Ze hèt jou durve patsche?.... Dat zal ik 'r
betaald zette. Ik zal d'r anklage voor 't gerech.’
Zoo verontwaardigd als vader was, zoo verteederd was moeder. Zij ging naar Bram
toe en streek hem met d'r van kippenvet klamme handen over z'n hoofd. ‘M'n schoof!
Het dat wijf je geslage, hè....aan d'r kindere zal ze 't beleve, wat ze jou aandoet.’
De woede tegen Bram was geheel gaan liggen en was veranderd in liefhebbende
bewondering jegens Bram, den martelaar, den geduldigen lijder van
onrechtvaardigheid. Moeder ging geheel op in die bewondering, doch vader wilde
het gedane onrecht gaan wreken, wond zich op, sprak ervan naar een advocaat te
gaan. Bram had ook diep nagedacht. Plots riep hij: ‘Nee vader, over een maand ga
'k van school, dan ga ik verdiene. Ik zal opsparen, totdat ik geld genoeg heb om die
vaas te betalen, maar dan zal ik dat mensch meteen eens wat vertellen.’
‘Ben jij mesjogge, jonge, 't geld naar vreemde gateisim brenge en je ouwers dan
maar laten verhongere, hè die komen d'r niet meer op aan!’ schreeuwde vader,
plotseling weer van voorwerp van drift veranderend. ‘In 't ongeluk stort hij ons met
z'n geiwe’*).
Moeder sprak het laatste woord: ‘De jonge het rech, man, laat 'm maarbegaan.
Bram is een goed kind.’
De laatste wolk was verdwenen, de laatste donderslag weggerold. Het werd weer
goed weer. Moeder zei, dat 't al laat geworden was en dat zij hoopte, dat Saar maar
goed op 't eten gepast had. 't Was sluitenstijd. Vader grendelde 't deurtje en 't drietal
verliet den kelder en spoedde zich naar hun woning.
Juli was gekomen en Bram was van school gegaan. Veel verdriet had het

*) trots.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

52
den jongen gedaan, verdriet, dat hij zelf niet begreep, doch dat hem beklemde......Toen
hij den meester vaarwel zei, was deze heel verwonderd tranen te zien in de oogen
van het logge jongetje, achter wien hij nooit veel gezocht had. 't Was hem nog nooit
gebeurd, dat een jongen met zoo veel verdriet van hem afscheid nam en hij vertelde
het den bovenmeester, die 't iets beter begreep, omdat hij in Bram's oogen gekeken
had, onder de geschiedenisles......
Tehuis was er lang en breed over geredeneerd, wat Bram worden zou, of men hem
bij een meubelmaker in de leer zou doen, of dat hij bij Vader in den kippenkelder
zou komen en eindelijk was het zoo geloopen, dat Bram factotum werd in een
‘broodjes-met-vleesch-winkel,’ een zaak, waar fijne vleeschwaren, met als
aanverwante lekkernij eieren, en haring - en al deze waren op broodjes uitgespreid
- verkocht worden. Bram had in de klas gezeten met een zoon van den winkelhouder.
Deze had zijn zoontje naar de H.B.S. gestuurd, waardoor een plaats in zijn zaak, die
hij voor zijn kind bestemd had, onbezet bleef. Zoo was hij op het denkbeeld gekomen
het vriendje van zijn zoon als remplagant te nemen, en hij had Bram het voorstel
gedaan in zijn winkel te komen helpen, tegen betaling van drie gulden per week, plus
eventueele fooien van edelmoedige klanten.
Bram werd een echte nachtbraker. Tot één uur toe moest hij in den winkel zijn
om zijn hongerige mede-Joden de broodjes toe te reiken en dan moest hij nog sluiten
en de glazen spoelen, waaruit de thee gedronken was, welke zijn baas met voornaam
gebaar gratis zijn vleescheters schonk. Zoo was het niet voor twee uur, wanneer allen
tehuis, vader, moeder, Michel en Izaak, Sarah en Rozette reeds sliepen, dat Bram
thuis kwam en zich met al de zachtheid en soepelheid, die zijn bonkige aankomende
jongens lijf hem veroorloofde, neervlijde op een oude matras voor 't venster op den
grond, waar ook Izaak, 't broertje, lag, die als hij wakker werd, even griende en zich
dan aan Bram vastklampte, met de aanhankelijkheid en handigheid van een jongen
aap. Op Izaak was Bram erg gesteld, 't meeste van al z'n mannelijk ‘maagschap’. 't
Was een klein, dik jongetje, ontzettend driftig, die schreeuwen kon als een getergd
dier, terwijl 't schuim hem op de lippen kwam, zijn vuistjes zich zoo klemden, dat
z'n nagels in eigen vleesch drongen en z'n voeten trapten, dat men vreesde, dat zij
door de plankenvloer zich een weg zouden weten te banen. Maar Izaak was een
goedig jongetje, die als hij een stuiver kreeg van Oome Raff ie, er zure ballen voor
kocht in 't snoepwinkeltje in de Rapenburgerstraat en ze dan deelde met Saar en
Rozette.
Op Bram was Izaak heel erg gesteld. Bram was de sterkste en de edelmoedigste.
Als Bram centen had, dan hadden ze 't allen goed. Bram had ook geduld en hielp
Izaak bij z'n werk voor 't ‘Jode’ Izaak was geen hoogvlieger en toen al zijn makkers
al konden vervoegen, begreep hij er
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nog niets van. Toen leerde Bram het hem. 's Ochtends stond de moede Bram vroeg
op, ging met kleinen Izaak naar de gang, en gezeten op de bovenste trede van de trap,
leerde hij hem met onuitputtelijk geduld eindelijk de ‘kal’*) van een Hebreeuwsch
werkwoord vervoegen. Ook oefende hij met Izaak in een tefille†), zoodat de meester
op ‘'t school’ verstomd was over de vorderingen van 't domme jongetje......
Van z'n broer Michel hield Izaak niet zoo veel. Dat was zoo'n fijne, die had
‘kapsones’ en bemoeide zich niet veel met z'n broertjes of zusjes. Die lachte ze uit,
als ze domme dingen zeiden of maakte 't Ghetto-accent van Izaak en Sarah na. Nooit
wilde hij ze helpen en toch was hij knap, de knapste van allen. Op de H.B.S. ging
hij nu en altijd had ie centen op zak. Netjes gekleed, dat ie was! Nooit een gat in z'n
kous of z'n broek! Altijd droeg hij een boordje en een das, en z'n handen waschte hij
driemaal per dag. Hij wilde schoone nagels hebben. Izaak vond zwarte nagels veel
mooier: om een prentje doen ze toch ook een randje, juist om de mooiheid.
Michel sprak veel over z'n handen - die hij zelf bewonderde - en spotte met die
van Bram, die dikke roode kussentjes geworden waren, met sneden en kerven erin,
sinds zij zoo veel met rauw vleesch omgingen, waaraan zij zich geassimileerd hadden.
Voor Izaak, die dom, klein en leelijk was, had Michel de grootste minachting. Hem
zei hij zelfs geen goedendag. Vader en moeder sloegen Michel nooit en krijschten
nooit tegen hem, terwijl hij toch het onaardigste tegen hen was. Hij maakte ook hun
schorre en overslaande stem na, maakte aanmerkingen op vader's sjabboskleeren,
juist als vader er zoo trotsch op was, en wilde nooit mee uit wandelen gaan.
Nee, dan was Bram anders, die was maar blij als ie bij hun was....Toch was Bram
stil. Uren kon hij voor zich uit zitten turen. Vader kon dat niet hebben en gaf hem
een patsch. ‘Een jonge jongen mot springen en draven,’ zei vader. Dat Bram zoo
vroom was, trouw sjoel bezocht, 's ochtends tefilim legde, gaf hem in de huishouding
een ander soort prestige, dan de knappe, chique Michel. Als de menschen verdriet
hadden, gingen ze onwillekeurig naar Bram toe, en als ze iets beweerd hadden, keken
ze angstig naar Michel.
In de zaak was langzamerhand een inzinking in Bram's werklust gekomen. Hij
had zich in den beginne met grooten ijver op z'n baantje geworpen, met gulzige
slokken het nieuwe naar binnen gewerkt, doch weldra vond hij het vervelend om z'n
gedachten bij het werk te houden en deed hij maar machinaal, wat hij eerst met
aandacht volbracht. Zijn gedachten verdeelde hij tusschen zijn geliefd voetbalspel
en z'n oude leerboekjes. Eerst was hij er zoo trotsch op geweest, dat hij nu een man
was geworden, met bezigheden, die zich met dat ‘kindergedoe’ niet meer bemoeide,
doch nu ging het hem aan 't hart, dat hij, wanneer hij de ruiten van de ‘zaak’ moest
lappen, z'n vroegere vriendjes, op 't Rapenburger-

*) bedrijvende wijs.
†) tefilah = gebedenboek.
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plein zag voetbal spelen. Hij was in functie. Hij mocht niet naar ze toe. Maar z'n
voeten stonden trapgereed, als hij de domme keeper niet 'n goede plaats zag innemen
en een bal, dien hij zag aankomen, dien hij had kunnen stoppen, zag doorschieten.
Soms ging zoo'n bal zijn richting uit en dan kon hij zich niet weerhouden er een
stoeren trap tegen te geven, dat ie in de lucht vloog en z'n vroegere makkers met
bewondering naar boven keken, in spanning, waar 't balletje neer zou komen. Eén
keer was 't gebeurd, dat hij een bal tegen z'n witte dienstjasje had opgekregen. 't Had
een groote zwarte plek achtergelaten en de baas, die 't gezien had, had hem voor een
schlemiel uitgescholden en hem gezegd, dat als hij nog zoo'n ‘jeled’*) was, hij hem
niet meer gebruiken kon. Ook z'n vrouw had geweeklaagd over d'r pas gewasschen
jassie en gezegd dat Bram haar d'r huishouding ‘verreneweerde.’ Bram had gehuild
en de zaak was weer in orde gekomen. Deze gebeurtenis had Bram echter voorgoed
gescheiden van de overige jeugd - hij was nu man. ‘'t Zal je niet gedacht zijn man te
zijn,’ zuchtte Bram. En dan z'n boeken. Op 'n middag, 't was stil in de zaak, herhaalde
Bram onwillekeurig 't vroeger geleerde en toen hij aan 't Hebreeuwsche werkwoorden
vervoegen ging, schrikte hij op, toen 't in z'n ‘binnenste’ plotseling stokte en hij de
hif-iel†) van ‘matsa’§) niet meer zeggen kon. Den volgenden dag had hij vlug z'n
boekjes voor den dag gehaald en die nam hij mee naar de zaak en leerde erin,
herhalend het vroeger gekende, eerst als er niemand in den winkel was en wanneer
de baas het niet kon zien, later als hij merkte, dat de baas naar hem keek en eindelijk
zelfs als er iemand in den winkel aanwezig was.
Bram kreeg een ware leerwoede. Niet tevreden meer met z'n grammaticaboekjes,
ging hij naar de bibliotheek en haalde zich geschiedeniswerken, die hij met open
hersens naar binnen liet zakken. Z'n baas was ontevreden over hem. Bram werd hoe
langer hoe onoplettender. De klanten van den winkel noemden hem ‘de Rebbe,’
wanneer hij daar in z'n wit jasje, gebogen over een boek, dat onder de toonbank werd
gehouden, zat te lezen, een zware bril op z'n dikke wangen, rood van opwinding.
‘De broodjes smaken veel lekkerder als de Rebbe ze geeft’ spotten de koopers en
om aan te toonen, dat ze door Bram bediend wilden worden, vroegen ze naar een
broodje onder Rabbinaal toezicht.
Het was een druk beklante zaak. De voorwinkel glom van vet tot op den steenen
vloer toe, waarop men uitgleed, wanneer men er niet op bedacht was. Een hondje
bedelde er steeds de stukjes vleesch, die uitpuilden en afvielen, wanneer een paar
stevige kaken ze uit hun sandwichgrenzen drongen. Voor honden was 't een paradijs,
die winkel. Steeds stond er ééntje op de stoep, tegelijkertijd in de houding om naar
voren te schieten,

*) kind.
†) causatief.
§) vinden.
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indien men hem een stukje voedsel zou aanbieden en om te vluchten, wanneer er
onverwachts een schop mocht vallen.
Op de toonbank stond de glorie der zaak, de vleeschmachine, die op haar bascuul
't gewicht aanwees van 't afgesneden pekelvleesch. Vlijmscherp sneed het de lapjes
vleesch, die dun als dierentongetjes, kronkelend en glimmend van vettigheid, op 't
witte bascuulschaaltje vielen. Er was van alles in dien winkel. Zware worsten
kronkelden als slangen aan hun haken, terwijl een bruine lever reeds aangesneden
op de toonbank te wachten lag.
Met hun drieën bedienden ze, de baas, zijn vrouw en Bram. De vrouw van den
baas was een zware vrouw met git-zwart haar, waarin een witte kam blonk. Haar
oogen glinsterden als vroolijke kraaltjes. D'r mouwen had ze opgestroopt, waardoor
men d'r ronde vleezige armen zag, terwijl haar dikke, roode handen stevig in de lever
knepen of met groote behendigheid een ei dopten, door de schaal ervan te laten
afvallen of het een rokje was.
De baas droeg ter voltooiing van zijn uiterlijk schoon, een eeuwig stoppelbaardje,
waardoor hij, noch tot de categorie der cleanshaved moderne menschen, noch tot die
der gebaarde vrome Joden behoorde. Hij had steeds een vettige oude pet op, die in
schuinen stand zijn hoofd dekte, en waaronder geniaal een Napoleon-vlok
uitwapperde.
De baas was de gangmaker van de gesprekken in den winkel, welke hij inleidde
met een opmerking over het weer of over de politiek, onderwerpen, waarvan hij
weinig op de hoogte was, doch die dan, ingeluid tusschen hem en een klant, voortgezet
werden tusschen de klanten onderling, terwijl de baas zich bescheiden terugtrok.
De baas zorgde voor de ingewikkelde bestellingen. Hij mengde de
‘broodjes-speciaal’ (een broodje, belegd met rauw gehakt en een ei) en de ‘broodjes
half om half’ (broodjes belegd met lever, gewikkeld in pekelvleesch), die door de
klanten op die eigenaardige elliptische manier gevraagd werden, zooals men vraagt,
wanneer men honger heeft en voor woorden dus niet veel tijd. Als het niet heel druk
was, schonk Bram ‘de gratis kopjes thee’ in. Maar dikwijls, vooral tegen twaalf uur
's avonds, als de buurt-jongens en meisjes, moede gelachen en moede gestoeid naar
huis gingen, was 't druk in de zaak. Dan kwamen al die jongens, grappige
handelsreizigers, met hun ironische complimentjes, slijpers met zwarten, zwaren
baard, die in den loop van den dag weer aangegroeid was, straatventers uit de buurt,
met bloote, bruin-gebrande nekken, boordloos, een losgebarsten eind cigaret als
bruine franje aan de mondhoeken hangend - allen nog een broodje koopen en dan
had Bram de handen vol werk.
Maar z'n aandacht was ie kwijt. Z'n vuur was gedoofd. Hij reikte niet meer met
vriendelijken lach en tot eetlust aanwakkerend gebaar zijn ‘broodjes’ over. Machinaal,
als koekjes den oven in, schoof hij ze de gretige handen zijner bezoekers toe. En
weldra gebeurden er ongelukken.
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Vroeg men een ‘broodje-pekelvleesch’ dan had Bram ‘lever’ verstaan, en kreeg de
pekelvleesch-behoeftige een tartend stukje lever. Vroeg men ‘broodje-rauw-gehakt’
dan schoof Bram een heet croquetje uit de kast, waarin deze vleesch-kunstwerkjes
eeuwig warm gehouden werden. De vrouw van den baas wiegelde dan verwijtend
hoofd en bovenlijf of prevelde een afkeurend ‘te-te-te’ tusschen de lippen en de baas
schold hem dik uit, voor ‘schlemiel, chammer, verstopt gemauch’*) waar de klanten
bij waren, zoodat Bram met een vuurrooden kop van schaamte als boetedoener voor
den volke stond, terwijl de mannen te zijnen koste grappig trachtten te zijn tegen de
meisjes. Dan zei een oudere, wijzere bezoeker: ‘ochenebbisch, 'n kunst zoo'n jongetje
in de maling te nemen’ en de boosheid week uit hun midden, de spotstemming
vervloog en Bram's beschaamdheid gleed weg van de roode nuance der emotie naar
de bruine der innerlijke rust.
Langzamerhand echter zag de baas ervan af, wanneer Bram ‘schlemilischkat’†)
bedreef, in 't openbaar ‘schandaal te maken,’ zooals z'n vrouw dat noemde, doch
verslond z'n grieven in eigen zielsdiepte, wat heel gevaarlijk is. Niemand wist, dat
de baas, die men een uitgedoofden vulkaan dacht, van binnen kookte van woede. En
op 'n dag gebeurde het, toen Bram z'n centen uitbetaald kreeg, dat de baas met een
kalmte en een waardigheid, welke hij vooruit geoefend en opgemaakt had, den jongen
vertelde, dat hij zich als ontslagen kon beschouwen en dat er Zondag een andere
dienaar des vleesches in zijn winkel zou aanwezig zijn. Maar een driftig man, die
van binnen ‘kookt’, geeft het weinig voldoening, als hij met ijskoud gebaar en spitse
lippen een koel, waardig zinnetje heeft gezegd. De ‘baas’ volhardde dan ook niet bij
z'n waardigheid, doch stortte weldra in steeds sneller tempo al z'n opgekropte grieven
over Bram uit, vermengd met Jiddische scheldwoorden, die Bram's onbeholpenheid
en domheid moesten karakteriseeren en welke eindelijk bezegeld werden met de
opmerking, dat Bram's ouders wel zwaar door den hemel getroffen waren, door zoo'n
stuk ongeluk van 'n zoon te hebben voortgebracht. Toen Bram daarop in een hikkende
huilbui losbarstte, kreeg de baas ‘rachmonoes§). Eerst trachtte hij dit door gemoedelijke
aanmaningen tot een mogelijk betergaan in een nieuwe zaak tot uiting te brengen,
en toen dit niet hielp, reikte hij Bram een vettig dichtgevouwen ‘muntje’ met zwarte
vouwrandjes over, een ‘zakduitje’ voor de eerste paar weken. Daarop gaf de baas
hem een hand, zeide heel inconsequent, dat hij geloof in Bram's toekomst had en dat
't wel beter zou gaan als Bram maar eerst wat ouder en wijzer zou geworden zijn,
den ernst eener ‘vleeschzaak’ zou gaan begrijpen en zich de ‘leermesjoggaas’ uit z'n
kop zou gezet hebben. Toen wenschte hij hem ‘mazzel en berogoh’ en Bram liep
hikkend en snikkend, met stille schokken, af en toe nog ‘geluidhoudend’, naar huis.

*) verstopte mauch; mauch = hersens.
†) domheid.
§) medelijden.
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Den volgenden morgen vertelde hij vader van zijn ‘eervol ontslag.’ Een geweldige
woedevlaag, gevolgd door een wanhoopsuitbarsting, begeleid door smartgeschrei
van moeder, angstkreten der kleine kinderen en sneer-lachen van den reeds wat
ironischen Michel, volgden. Doch toen de bui voorbij gedreven was, wist men er
geen anderen raad op, dan Bram tot deelgenoot in de kippenzaak te bevorderen. Zoo
werd Bram van hoeder van dood hoornvee, tot waker over dood pluimvee.
Belangrijker dan Bram's uiterlijk leven, dat nu geheel in de laagte verliep, in het
keldergewelf in de Joden-Breestraat, was zijn innerlijk leven.
Hij had nooit de behandeling vergeten, die hem ‘beentje gelicht’ had in 't
maatschappelijk bestaan, den eersten stoot, waardoor hij zoo holderdebolder alle
treden der maatschappelijke ladder was afgerold tot hij kippenjongen was geworden.
Het was het onheil van de vaas. Dat Bram gedurende zijn
‘broodjes-met-vleeschwinkel-tijd’ weinig uit was gegaan, weinig de bioscoop bezocht
had, noch cigaretjes had gerookt, werd veroorzaakt door een groot spaar-ideaal.
Nadat hij drievierde van zijn bezittingen aan het ouderlijk huis had afgedragen, legde
hij de rest weg in een oud kindertalliszakje, dat in de familie achtergebleven was,
toen de bijbehoorende tallith*) martelaar van zijn ouderdom was geworden in den
sheimes-bak.†) Met dit geld wilde hij de wond zijner existentie heelen; daarmede zou
betaald worden de schade, die hij bij zijn medemenschen had aangericht; tot oprichting
eener nieuwe vaas in het huis Levie zou dit geld aangewend worden. Niemand wist
iets van Bram's voornemen af. Niemand kende zijn halsstarrige eerlijkheid, zijn
eergevoel, zoo robuust als zijn kleine gestalte. Naast zijn nu langzaamuitstervende
jeugdliefde voor 't voetbalspel, en z'n steeds groeiende liefde voor z'n Hebreeuwsche
boeken, was het afbetalen der groote schuld doel van zijn leven geworden, de
torenspits van zijn denken en begeeren.
Met het groeien van Bram's schat, toen hij reeds onder den rook van zijn ideaal
wandelde, werd Bram's geheim zóó zwaar en zóó groot, dat het naar expansie zocht.
En op een nacht - het was tusschen twee en drie uur -, dat alles in de stad en in de
kamer in diepen slaap gevallen was, behalve twee kinderen, openbaarde zich Bram
aan zijn meest geliefden huisgenoot, broer Izaak, en vertelde hem van den schat, die
zwol in de tallith-zak, en die nu weldra de tien gulden, het voldoende kapitaal, dat
Bram vooruit bepaald had, zou bereikt hebben, opdat het werk der gerechtigheid kon
geschieden. En Izaak werd beklemd door een groote bewondering voor z'n broer.
Bram vertelde Izaak van den rijkdom en het groote huis der Levie's, alsof hij zelf in
die glorie deelde en daar trotsch op was. Izaak echter vond, dat als die Levie's zoo
rijk waren, ze Bram's centen best konden missen, een bijkomstigheid, waarover Bram
niet nadacht, omdat hij dit van geen belang

*) bidmantel.
†) plaats waar men onbruikbaar geworden ritueele boeken en voorwerpen brengt.
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vond. Toen sliepen beiden in, denkend en droomend langs andere wegen, doch rustend
met den arm om eikaars schouders geslagen.
Op een ochtend, het was nog heel vroeg in den morgen, werd er gescheld aan de
huisdeur der Levie's en kwam de meid mevrouw, die in een teerrose peignoir, aan
de ontbijttafel zat, melden, dat er een jongetje was, die haar wenschte te spreken.
Mevrouw schreeuwde met haar snerpend stemmetje, dat ze zoo vroeg niet was te
spreken en dat ze er ook niet op gekleed was iemand te ontvangen. Mevrouw moest
namelijk algeheel door haar kleeren gemaakt worden en het was ochtend, zoodat er
nog slechts de fundamenten waren van 't persoontje, waaraan zij pas 's avonds, voor
zij naar de bridgetafel ging, de laatste hand legde. De meid liep de gang weer in en
kwam terug met de boodschap, dat de jongen van geen weggaan wilde weten en dat
hij mevrouw absoluut spreken moest, ‘'t Is maar een arm jongetje,’ voegde de meid,
die als ‘arme’ haar meesters en als ‘rijkeluismeid’ de armen haatte, op minachtenden
toon, die tegelijkertijd mevrouw en het jongetje in kwestie moest treffen, er nog aan
toe. De minachtende toon der meid en het weten, dat het jongetje ook nog den
treurigen moed had een arm jongetje te zijn, waren niet bevorderlijk voor mevrouw's
humeur. Ze hield niet van arme menschen, vooral niet van de ‘tegenwoordige’ arme
menschen, omdat zij wist, dat deze haar het recht op den rijkdom betwistten en in
plaats van eerbied, haat jegens haar koesterden. Het was dan ook mopperend, dat zij
de gang inliep en het jongetje ontwaarde. Half-doornijdigend tegen iemand, die zoo
onbeschoft was een dame op dit uur te spreken te vragen, werd ze plots getroffen
door het voorkomen van 't ventje. Ze had hem meer gezien. Van verwondering vergat
ze door te schelden. Hiervan maakte Bram nu gebruik om haar een tien-guldenstuk
in de hand te duwen, terwijl hij zeide: ‘Ik ben hier gekomen, mevrouw, om U 't geld
te geven voor de vaas, die ik hier gebroken heb. Ik heb er eerlijk zelf voor
opgespaard.’ Toen, instinctief voelend, dat ieder verder woord de plechtigheid en
afdoendheid van 't oogenblik verstoord zou hebben, daalde Bram weer vlug de trap
af, 't stom verbaasde dametje in haar roze negligé achterlatend op de treden der
majestueuze vestibule.
Opgewonden van aleindelijke voldaanheid, blij een moeilijken plicht volbracht te
hebben, stapte hij naar de zaak. 't Was Donderdag en een ongewone drukte heerschte
in den kelder......Vader, met een grauwbruin voorschoot aan, bespat met dierlijk
afval, waaraan donsjes kleefden, liep bedrijvig rond. Moeder nam bestellingen op,
die ze noteerde op een oudgroezelig zakje, waarin suiker had gezeten. De kleine
Rozette zat rustig in een zwart hoekje van den lagen kelder en kauwde op een pijp
kaneel, die ze voor twee centen, welke edelmoedige broer Izaak met haar had gedeeld,
kocht. Izaak, van school weggebleven om te helpen, stond een ci-
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garetje te rooken voor den ingang. Z'n gehavende broek, vol gaten en lidteekens van
vroegere gaten, was afgezakt, ondanks een gerimpelden sportriem die eindigde in
een mooien glinsterenden gesp in achtvorm. Zijn wijde schoenen slobberden losjes
om z'n voeten, geulen openlatend tusschen been en leer. Zijn ééne kous was afgezakt
en kronkelde onder de knieschijf; zijn andere, strak gespannen, toonde een groote
maan van vuil-grauw-wit-vleesch, juist op de knie......Moos, de knecht, die op heel
drukke Donderdagen en Vrijdagen wel hielp, was de kippen gaan halen, die vader
op de markt te Purmerend gekocht had. Daar kwam ie al de Breestraat in, duwende
achter z'n karretje.
Moos was niet schoon. Zijn onderlip hing, bol en glimmend, naar beneden en
toonde de uitgebeten geultjes, waarlangs tabakssap naar beneden droop. Zijn ééne
oog was steeds gesloten, waardoor het andere slimme ‘zielen-spiegeltje’, dat goed
openstond, eeuwig lonkend de wereld inkeek.... Omzijn hals, die zoo bruin en
ongewasschen was, dat de grens van zijn tweedaagsche baard er niet goed op viel
waar te nemen, droeg hij een goren en verfrommelden doek, welke als een slak aan
beide zijden, voelhorens had uitgezet. Tusschen Moos' vest en zijn pantalon gaapte
een breede strook ondergoed.
Daar hield hij stil voor de deur. Op zijn wagen stond een lange, lage, getraliede
ren, als een reusachtige griffelkoker. Deze kooi was volgepropt met kippen. De
weinige ruimte, die nog door de dieren opengelaten was, hadden zij gedempt met
hun vuil, hun dons, hun losgelaten veertjes. Het dons had zelfs het traliewerk bekleed.
Verdoofd, rustigjes, met de scherpe besliste kopjes afkeurend in de verte starend,
gaven zij geen geluid. Bram, die voor den kelder naast Izaak was gaan staan, drukte
krampachtig diens hand en op z'n tien gulden duidend, zei hij: ‘'t is gebeurd!’ Toen
greep hij de kar en nadat vader de kippen goed had bekeken, reed hij ze met Moos
naar de plaats van hun ondergang.
't Was maar een kort eindje van den kelder naar de slachtplaats in de
Uilenburgerstraat. Kippengekakel kwam hen reeds tegemoet. In de slachtplaats, waar
de grond bezaaid lag met stuivende kippenveeren, dwarrelde een eeuwige sneeuw
van dons. 't Was Donderdag, de drukste dag der week, omdat de kippen, die Israël
Vrijdagsavonds verorbert, op deze wijze den minsten tijd nebben te bederven. In
wijde manden, van boven toeloopend als de hals van een flesch, zaten kippen
opgesloten en van allerlei kleur en allerlei grootte. Er waren er zwarte met groenen
glans, en bemorste witte, geparelde, geschroeid-roode.
Moos en Bram laadden de ren van de kar en droegen haar binnen. Vast beraden
plonsde Moos' harige, bebloede hand de ren in een greep in 't weeke lijf van een
luid-kakelende kip, die hij uit de klomp harer soortgenooten loswerkte. Dat bracht
ruimte en beroering te weeg in de ren. Een verdwaasd gekakel brak los. De kippen
wilden vrij komen, drongen elkaar
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op, tot hun lijven uitpuilden tusschen de tralieruiten, pikten op elkaar in, hun groene
cirkeloogen schitterend van algeheel egoïsme, en stegen op elkaar, met de dikke,
vleezige dijen het lijf van een ‘ondergeschikte’ omklemmend. Een nuttelooze
‘sauve-qui-peut.’ Met handigen greep had Moos de heftig uitslaande vleugels van
de schreeuwende kip bij elkaar gebracht, zoodat slechts pooten en hals zich nog
roerden. Toen werd het dier naar de slachttoonbank geleid; achter een door een
schutting afgesloten gedeelte stond de schouget*). Boven het lage toonbankmuurtje
liep een breede goot, welke het bloed moest opvangen. In een oogenblik had Moos
met zijn ééne hand het dier achter den kop gegrepen en de hals uitgerekt. Toen, met
een vlugge snede van het vlijmscherpe mes, sneed de schouget luchtpijp en slokdarm
door, hiermede het dier van iederen pijn beroovend. Het bloed droppelde in den bak.
‘Ki hadam hoe-hanefesch!’ (want bloed is ziel). Daarna gaf Moos de mechanisch
nog stuiptrekkende kip aan Bram om zelf een nieuw slachtoffer te kiezen. Bram was
plukker, 't Liep tegen den zomer en dan zijn de veeren heel los; met bossen trok Bram
ze uit 't kippenlijf; met één handgreep scheidde zich de staart van 't lijf; ook de
vleugels vielen onder Bram's vlugge vingers, tot weldra het roomkleurige kippetje
in haar naakte vel, met de blauwe ondertint, in de mand kon gegooid worden. Slechts
de roode, bebloede kop versomberde de vriendelijkheid van 't bloote lijfje, terwijl
de bloedroode kam van kleur veranderd en grauw-geel geworden was, gelijk een
verschrompelde appelschil. De één na de ander werden de kippen geslacht en geplukt.
Met een mes werd dan een kerf je in hun poot gemaakt, waardoor een ijzerdraadje
gestoken werd. Hieraan bevestigde de schouget een looden blokje, waarop de datum
der schechitah†) vermeld stond. Daarna werden de dieren allen bij elkaar in één mand
geworpen en Moos en Bram gingen terug naar de Breestraat, waar de kippen op
houten tafels naast elkaar gelegd werden, de slappe hals met den bloederigen kop
naar beneden bengelend.
Aan klanten was er dien Donderdagmiddag geen gebrek, doch groote beroering
bracht het in den kelder, toen een deftige Joodsche mijnheer in een ruig-grijs pak,
en met geslobkousde schoenen, de afgesleten steenen treden van den kelder afdaalde
en met doordringende oogen naar binnen keek.
‘Is hier de firma Jacobs?’ vroeg de heer, waarop hem niets geantwoord werd, totdat
moeder in stillen ootmoed, den man herkennend, lispelde: ‘'t Is meneer Levie van 't
Museumplein.’
Toen Bram mevrouw Levie het ‘tientje’ in de hand had gedrukt en daarna was
weggesneld, was de krijgslustige dame roerloos, in stomme verwondering, in de
vestibule blijven staan. Ze vroeg zich af, om welke reden die jongen haar die tien
gulden gebracht had en bezon zich toen op de

*) ritueele slachter.
†) slachting.
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geschiedenis met de vaas. Nadat ze instinctief het ‘tientje’ weggeborgen had, was
haar eerste gevoel er één van niet volkomen gestilde rechtvaardigheid. Zoo onbillijk
als zij tegenover anderen was, zoo billijk was zij jegens zichzelve. Dat Bram haar
een door hem gebroken, reeds lang vergeten voorwerp kwam betalen, scheen haar
nu de meest gewone zaak ter wereld; dat hij met tien gulden van zijn verplichting,
waaraan niemand meer dacht, doch die hij door zijn daad haar als iets heel
begrijpelijks weer in het geheugen had geroepen, meende af te zijn, vervulde haar
met verontwaardiging: ‘Zoo'n bengel. Tien gulden voor een echte Indische vaas!...’
Nu zij wist welke betalingsmogelijkheid Bram bezat, speet het haar slechts dien
‘mijn’ niet geheel uitgeput te hebben. Zoo besloot zij naar de Jacobsen toe te gaan
om de rest der schadevergoeding te innen.
Met die gevoelens, haar bleeke, meestal uit elkaar gebogen lippen vastgeklemd
om de naar buiten uitstaande tanden, ging het vrouwtje de huiskamer in, waar meneer
Levie, die inmiddels beneden gekomen was, reeds zat te ontbijten. Mijnheer keek
de als opzettelijk zwijgende vrouw, die wachtte op het woord van haar man, gelijk
kruid op een lont, in het bleeke, zure gezicht en hield zich stil. Zoo'n groote
nijd-broeiing heerschte er echter in Mevrouw Levie's gemoed, dat zij niet langer het
woordsignaal van haar man kon afwachten en als van zelve losbrak: ‘Nu moet je
toch eens even hooren. Daarnet komt me die kwajongen uit de kippenkelder, die hier
de vaas gebroken heeft en durft me tien gulden ervoor te brengen. Tien gulden voor
een vaas, die ons misschien honderden gekost heeft. En voor dat tuig interesseer jij
je nog. Ondankbaar gebroed is 't, en als je ze niet noodig had.... Maar ik ga er vandaag
nog naar toe; als ze me niet de heele som betalen, dan zal ik eens zien, wie gelijk
krijgt.’
Mijnheer Levie, die net aan het bedenken was, wat er dien ochtend op kantoor
voor werk op hem wachtte, werd als door een mes, van zijn overpeinzingen
afgesneden door mevrouw's verhaal. Mevrouw Levie werd niet zonder reden door
Karel, Levie's jongsten, ongetrouwden broer, de ‘guillotine’ genoemd. ‘Maar, vrouw,
die vaasgeschiedenis heeft zich toch al maanden geleden afgespeeld en we weten
zelf niet, hoeveel ze indertijd gekost heeft, 't Was toch ons huwelijkscadeau van
Gustaaf Polak, die toen net van z'n Indische reis terugkwam.’
‘Dat doet er niet toe. Daardoor was ie niet minder waard. Maar jij hebt natuurlijk
altijd wat tegen te spreken. Dat tuig trek jij nog voor boven je eigen vrouw. Op 't
stroo komen we nog door jouw nonchalance. Maar wat ik eraan verhinderen kan, zal
ik -’ krijschte mevrouw, wier stem van de laagvlakte harer zure ontevredenheid in
één ren tot den heuveltop harer wanhoop snelde.
Langzamerhand drong de geschiedenis tot mijnheer door. Dus dat jongetje had
maanden na het ongeval, dat geheel in 't vergeetboek was
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geraakt, tien gulden schadevergoeding gebracht......Dat was toch mooi! Mijnheer
Levie had zoo weinig vertrouwen in menschelijke gewetensvolheid overgehouden,
en zijn eigen gedrag, dat hem de norm van het levensbedrag van een fatsoenlijk
mensch leek, had hem in dit weten nog gesterkt, dat iedere niet noodzakelijke
plichtsbetrachting hem iets uitzonderlijks leek en hem weldadig aandeed. Levie was
gedurende een leven, algeheel gericht op geld verdienen, en alles metende naar de
hoeveelheid geld, die het kon opbrengen, niet geheel verhard en achter zijn bedorven
onverstand om (dat hij zelf ‘verstand’ noemde) speelde zijn gevoel hem soms parten
en liet hem ‘domme dingen’ doen, zooals hij zeide, die echter in werkelijkheid de
eenig verstandige dingen waren, welke hij in zijn leven had verricht. Zoo ging het
bericht van Bram's kinderdaad als een steek door zijn beter ‘ik’ en oprechte
bewondering, gemengd met verwondering, gevoelde hij voor dat arme jongetje.
Mijnheer Levie was lid en bestuurslid van meerdere liefdadige colleges. Hij deed
dit, omdat zijn stand en aanzien hem hiertoe verplichtte en niet uit ‘heerschzucht
over arme menschen,’ zooals velen zijner collega's, doch tevens - en hierin was hij
van tegenovergestelde gemoedsgesteldheid als zijn vrouw - omdat hij een instinctieve
sympathie voelde voor een arm man, die door het één of ander uitmuntte. Het was
zijn eigen proletarische oorsprong, die in hem dit gevoel opwekte. Mevrouw Levie
daarentegen, was rijkeluisdochter en haar bruidsschat de polsstok, waarmee Levie
zich van gezeten klein koopman, die hij was, met een sprong over de barrière van
het ‘onvoldoende bedrijfskapitaal’ heen kon slingeren en het veld van het
groot-kapitalistendom had betreden. Mevrouw herinnerde hem hier van tijd tot tijd
aan, iets, dat Levie, toen hij jonger en onstuimiger was, woedend deed worden, terwijl
hij haar en de haren verpletterde onder een socialistische klassenstrijdterminologie,
welke hijzelf in zijn nuchtere oogenblikken het meeste bestreed. In den loop der jaren
antwoordde hij haar echter slechts met een minachtend zwijgen.
Enfin, Levie was getroffen door Bram's handeling en gevoelde behoefte den jongen
in kwestie te leeren kennen, iets dat niet algeheel uit ‘mooiedaden’ cultus voortkwam,
doch ook uit praktische overwegingen. Want zoo Levie nooit idealistische
beweegredenen liet meespreken in zijn talrijke materialistische pogingen, zoo wist
hij toch den enkelen keer, dat hij ‘idealist’ wilde zijn, zijn idealisme een voor hem
praktischen draai te geven. Hoort maar.
Levie was lid van een vereeniging van rijke en notabele heeren, die zich ermede
belastten ieder jaar een tweetal Joodsche jongens op gezamenlijke kosten te laten
studeeren. De heeren stelden er eer in, als hun protégé vlijtig was en meer vorderingen
maakte dan een gunsteling van één der anderen. Ze zeiden dan, dat ze iemand hadden
‘ontdekt’, een woordje,
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dat den gebruiker ervan een akte van bekwaamheid uitreikt, omdat ‘ontdekken’ den
ontdekker nog hoog boven het ontdekte stelt.
Levie, die zakenman was en geen tijd had kennis met eventueele beursaspiranten
te maken, had steeds toegestemd in de aanneming van één der door de medeleden
als ‘beursjongen’ voorgestelde jongelingen, zonder ooit zelf een toekomstigen
‘dankbare’ aangebracht te hebben. Toen nu het plan in hem opkwam, den jongen
held der eerlijkheid een bezoek te gaan brengen, schoot het hem onmiddellijk te
binnen, dat hij misschien tevens een prachtig weldadigheidsobject zou kunnen
opvisschen. Hij zeide hiervan echter niets aan zijn vrouw, die het geval waarschijnlijk
reeds had vergeten, daar zij nu op het dienstmeisje aan het schelden was. Mevrouw
maakte, verlegen met de veelheid harer grieven, slechts korte schetsjes, opzetjes van
voorgenomen ruzies, die zij nooit volledig uit kon werken. Toen was mijnheer met
een vluchtigen, binnensmonds geprevelden groet weggegaan en zoo kwam het, dat
wij hem aangetroffen hebben in den nederigen kippenkelder van Jacobs op de Joden
Breestraat..........
Weldra was de familie Jacobs van den schrik bekomen, die de onverwachte
majestueuze verschijning van den heer Levie had teweeggebracht. Als in een volière,
waarin een voer-uitdeeler komt, krijschten, gilden, gromden, knorden de gezamenlijke
stemmen van vader, moeder, Moos, Izaak, Rozetje en Bram dooreen......Er bovenuit
klonken twee stemmen, die van vader, die met schorre woorden den heer Levie, die
inmiddels in hun kring stond, bedankte voor de eer, zijn ‘woning en zaak’ aangedaan
en die van moeder, die met ingetrokken lipjes, ‘fijn’ praatte, omdat ‘ze wist hoe 't
moet,’ en die zich excuseerde ‘over de schmeerboel en de rommel en de drukte, maar
't was Donderdag, weet U.’ Toen ging het strakke gezicht van den heer Levie, die
zich amuseerde met de onderworpenheid van al die menschen aan zijn behagelijke
deftigheid, uit de plooi. Dat het vrouwtje zich verontschuldigde over de rommel en
de veertjes en de ingewanden in een kippenkelder, leek hem, of de zee zich
verontschuldigen zou over haar rennende golven. En hij begon te spreken over Bram's
daad, eerst ernstig en waardig, daarna, z'n rol laten varend en zich overgevend aan
z'n niet weg te cijferen saamhoorigheidsgevoel met al die menschen, in wier milieu
ook zijn jeugd geleefd was, met vriendelijkheid en gemoedelijkheid, z'n gesprek
aanzettend met Joodsche zegswijzen......Bram, de nederige Bram, de stilste der
kinderen, werd weldra het middelpunt van aller belangstelling. Levie, die alles nu
verteld had en hem onverholen zijn achting hiervoor zei, had den hoogkleurenden
Bram zelfs onder de kin gestreken en zijn hand op Bram's schouder gelegd, een
schouwspel, dat de kinderen met stomme verbazing, moeder met trotsche
bewondering, vader met begrijpende instemming aanzagen. Toen Levie's verhaal uit
was, was vader's
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eerste woord: ‘Jaa, ik heb de jonge in deug en godsvrees opgevoed,’ waarna hij een
knikkend gebaar maakte, als salueerde hij voor zichzelf; maar moeder, nadat zij
eerbiediglijk Bram's schouder en gezicht van Levie's streeling had laten afkoelen,
plakte haar zware lippen op Bram's bolle wang en zei: ‘Oh, meneer, 't is toch zoo'n
goeje jonge, zoo'n geschiewes, met Uw permissie. Wat wij voor simche an die jonge
belewe!’ Izaak was trotsch naast Bram gaan staan, in wiens grootheid hij deelde, en
zich niet meer kunnende houden, riep hij: ‘ik wist 't, mijn het ie 't verteld!’
Rozetje was maar weer gaan zitten en haar kleine vingertjes in haar neusje
gedompeld, ter meerdere wijding, keek zij aandachtig Bram en Levie aan. Moos v/as
de onverschilligste en woog de bloote kippen op zijn handen, waarna hij ze met een
klets-klap op hun koude, vette lijfjes, op de planken tafel legde. Langzamerhand
gingen allen weer aan het werk, nieuwe koopers helpen, die ondertusschen in grooten
getale waren komen opzetten, terwijl vader en mijnheer Levie nog stonden te praten,
voor den kelder in de drukke straat. Plotseling riep vader Bram, die bezig was een
kip te verdedigen tegen een juffrouw, die het beestje tot in den dood toe nog
beschimpte en afbrak.
‘En vertel jij me nu eens Bram - je vader zegt me zoo juist, dat je zoo'n flinke
jongen bent en je ouders zoo goed helpt en dat meester op school ook zoo tevreden
over je was - wat zou je nu graag willen worden?’
Bram keek vader aan en zei op onbeslisten, stamelenden toon: ‘Ik wil graag ook
in den kippenhandel gaan.’ Een half ironische, half verteederde glimlach verhelderde
Levie's gezicht en toonde aan, dat Levie volkomen de oorzaak van Bram's antwoord
had begrepen. ‘Dat is heel mooi van je, Bram, dat je je vader in zaken helpen wil,
maar hijzelf vertelt me zoo juist dat je vroeger nog heel andere verlangens had. Kom
er nu maar eens heel oprecht mee voor den dag.’ Toen vermande zich Bram, en zijn
oogen neergeslagen, zei hij, dat hij graag weer naar school wilde en leeren. ‘En voor
wat zou je dan willen leeren?’ vroeg Levie. ‘Ik zou Raav willen worden,’ zei toen
Bram, moedig zijn onbereikbaren wensch in de wereld werpend en keek mijnheer
Levie hierbij ferm aan. ‘Wat, wil je rabbijn worden?’ Mijnheer Levie, die een liberale
Jood was, verborg met moeite een glimlach; een geestelijk ambt leek hem iets, dat
hinkte in de moderne samenleving. Toen zei vader, voor nog Levie antwoorden kon:
‘Ik zou 't een kowed vinden, dat begrijpt u, een reuzenkowed, een raav in de familie
te hebben, maar ik kan 't niet opbrengen en ik heb Bram noodig in de zaak.’
‘Ik vind dat Bram een heel mooie roeping heeft, mijnheer Jacobs en we mogen
daar maar niet zoo direct in beslissen. Laat U mij de zaak nu eens goed overdenken
en dan komen we er nog eens op terug.’
Daarna drukte Levie 's Heeren Jacobs hand en tikte Bram op de schou-
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ders om met vluggen tred weg te loopen en spoedig opgeslokt te worden in de drukte
van de Breestraat.
Nauwelijks was de heer Levie verdwenen of vader's enthousiasme voor z'n oudsten
zoon zakte en hij vond het zelfs noodig Bram over z'n onmatige eischen te
onderhouden. ‘Die jongen brengt ons nog in 't ongeluk; leeren wil ie, net als Michel,
alsof me toch geen fatsoenlijk man kan zijn, als me niet zoo mesjogge knap is. Me
kan tòch een man van inzich zijn. Wat geef ik om die frotte schoolgeleerdheid.’ En
vader dacht met trots aan eigen gezond verstand en minachtte iedere kennis. Maar
moeder sprak hem tegen en wilde geen kwaad op Bram hooren, die in één daad zijn
groot geweten den menschen geopenbaard had.
De gebeurtenis zakte langzamerhand weg in den zuigtrechter van den tijd, toen er
plotseling een briefje kwam dat vader en zoon uitnoodigde 's middags tusschen twee
en drie uur ten kantore van den heer Levie te verschijnen, dat gelegen was aan den
Singel bij het Koningsplein.
Het was een kort zakelijk briefje, getypt, met een gedrukt hoofd, alles grauw en
't eenige persoonlijke eraan was een onleesbare blauwe letterzaag, die de
handteekening van mijnheer Levie moest voorstellen. Als een zware steen viel dat
briefje op 't gezin en bracht er een angstige, diepe beklemming.
Dien middag ging het tweetal op stap. Bram was onder den indruk der gebeurtenis.
Vader, zooals uit alles, trok er persoonlijken trots uit, dat hij bij zoo'n deftigen
mijnheer op kantoor was uitgenoodigd, voelde zich gewichtig en sprak veel over
zichzelf.
De heer Levie was leerhandelaar, wat door een glimmend emailbord bij de deur
vermeld werd. Zij gingen de trap op en nu verloor vader zijn zelfbewuste zekerheid,
zette z'n hoed af, wreef zich 't zweet van 't voorhoofd en klopte na lang aarzelen,
eindelijk aan een loket je. Vader en Bram grepen elkaar bij de hand, als wilden die
twee zwakken elkaar beschermen. Het loketje werd geopend door een blonden, jongen
bediende, die vroeg, wat hij wenschte. Op uiterst beleefden toon, met een omhaal
van in den knoop geraakte zinnen, zei vader, dat hij mijnheer Levie spreken wilde.
De jongen naaide de schouders op, glimlachte ongeloovig, sloot 't loketraampje om
eenige oogenblikken daarna terug te komen en beleefd te vragen, of mijnheer Jacobs
hem maar volgen wilde. Hij bracht ze in een wachtkamertje, waarvan hij de deur
weer sloot. Vader en Bram waren algeheel uit het veld geslagen door het vele, dat
er met hen gebeurde. Zij durfden de kamer, noch elkander, aanzien en voelden zich
onder de controle van een hoogere macht. Plotseling werd er gescheld. Weer kwam
de bediende en vroeg of beiden hem volgen wilden. Uitgeput door onrustigheid, als
na een zeer vermoeiend werk, volgden zij met knikkende knieën en werden in een
ruim vertrek, dat vol trillende, wazige zonnenweefsels stond, gelaten. Levie,
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met vriendelijk gebaar, kwam ze tegemoet en noodigde ze uit in de clubfauteuils
plaats te nemen, waarin zij zich zoo langzaam en voorzichtig neerlieten, als een pas
beginnend zwemmer in het zwembad. Eindelijk voelden zij bodem. Toen, vriendelijk
lachend, zei Levie, dat hij Bram graag lijden mocht en hem helpen wilde. Een plaats
op het Rabbijnen-Seminarium was er voor hem. Hij had informaties ingewonnen bij
Bram's vroegeren onderwijzer, die vol lof over hem was. En ook voor Bram's
onderhoud zou een vereeniging, waarvan Levie de eer had lid te zijn, zorgdragen,
terwijl hijzelf, want hij wilde niets half doen, Jacobs wekelijks wat geld zou
overhandigen, waarvoor deze een knecht kon huren, die Bram's werk zou verrichten.
Vader, die achter z'n schorre ruwheid een zeer licht te ontroeren, week gemoed had,
stonden tranen in de oogen, en de ‘groote woorden’ waarvan hij hield, als hij kalm
was, tevergeefs zoekend in z'n bewogenheid, drukte hij Levie's hand zoo sterk, dat
het den man pijn deed. Bram, diep onder den indruk, nam Levie's andere hand, en
Levie, die alles niet zoo goed bedoeld had als de Jacobsen het opnamen, voelde zich
zelf ontroerd over de dankbaarheid dier nederigen, en alles wat er puur en
onberekenend in hem was, had even de overhand; in zijn hart vernederde één
oogenblik de rijke koopman zich voor de eenvoudigen, die zich voor hem vernederden.
Toen sloot Levie weer z'n openstaand gemoed en met minzamen groet nam hij
afscheid van het tweetal, dat met brokken grove ontroering in de keel, huiswaarts
ging.
Toen moeder het groote nieuws hoorde, wiegelde ze van gelukzaligheid en haar
woorden smolten in vochtig-glijdende accenten. ‘Wat een geschiewes, wat een
gebenscht engel, die Levie.’ En naar links en naar rechts omhelsde en kuste zij de
om haar verzamelde kinderen.
Vader, z'n ontroering te boven, ging nu zeer verstandelijk aan 't overleggen, zat
met tevreden gezicht, het lichaam over de tafel gebogen, argumenten te bedenken
tegen de nieuwe regeling, die hijzelf weer aan 't weerleggen ging, sprak uitvoerig
over al het geziene van dien middag, en deed alsof hij niets nieuws ondervonden
had, en alles in de ‘groote zakenwereld’ had teruggevonden, zooals hij 't eens had
gekend, Heel genoegelijk snoepte hij van eigen woorden en ook de kinderen, angstig
uit de gebeurtenis en de mijnheer Levie-stemming weg te glijden, konden niet
ophouden erover te spreken, er naar te luisteren, hypotheses te stellen en varianten
te vinden. Dien avond was het gezin Jacobs één groot hart, dat klopte in dankbaarheid,
wegens het goede, dat aan hen geschied was.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

67

Kroniek.
Boekbespreking.
J.W.F. Weremeus Buning, In Memoriam, nieuwe uitgave, Amsterdam,
Em. Querido, 1925; en Enkele Gedichten, Palladiumuitgave, Arnhem,
Hijman, Stenfert Kroese & van de Zande, 1924.
Onlangs heb ik aan een mijner meest vereerde collega's en vriendinnen, een
voortreffelijk prozaschrijfster, de Enkele Strophen voorgelezen, die achter in den
bundel ‘Het Verlangen’ van J.C. Bloem staan. Zij kende ze niet. Mijn voorlezing
dezer gedichten was haar een openbaring. Ik heb mij toen afgevraagd, hoe men zich
nog zou kunnen verwonderen, dat de oplage van de mooiste nederlandsche verzen
voorloopig althans tot enkele honderden beperkt blijft, wanneer er zelfs zijn onder
onze uitnemendste literatoren, die deze gedichten niet kennen.
En dit heeft mij doen mijmeren over de critiek, die van gedichten vooral. Er is
veel critiek van gedichten tegenwoordig. De jongere dichters, bijna allen, schrijven
over elkaar. Zij kwalificeeren en karakteriseeren, zij bewonderen soms, zij laken
zeker niet minder, en dit beide waarschijnlijk zeer terecht. Er worden n.l. vele mooie
gedichten geschreven in Nederland, maar ook vele gekunstelde en geknutselde,
vervaardigd naar model, en vooral: van een zeer gezochte diepzinnigheid, een ijverig
aangekweekte onduidelijkheid, zonder veel hart. En o.a. een van de allerknapste
versbeoordeelaars, P.N. van Eyck, publiceert in den Gids analyses van dichtwerken,
zoo verbluffend scherp en meedoogenloos doordringend, dat de angst voor hem en
zijn ontleedmes den knutselaars en mooidoeners wel vaak moet slaan om het.... hart
(dat zij toch wel hébben moeten).
Uitstekend! Maar wat m.i. veel te wéinig geschiedt is: het hoog uittillen, ten
aanschouwe der menigte, van het mooiste, het subliemste, uit al die beoordeelde
gedichten. Spreken hierover tot het publiek, bewonderend en vereerend spreken, en
aanmanen tot lezen en genieten, tot gelukkig zijn met dat heerlijke wonder dat een
werkelijk schoon gedicht is. Want het is niet voor de analyseerende critici alléén dat
een kunstwerk geschreven wordt. En niet dat er zoovele min of meer fraaie gedichten
geschreven werden is m.i. van het hoogste belang, maar wel dat er enkele
verrukkelijke gedichten geschreven werden, gedichten die behooren tot het kostbaarste
geestelijk bezit van het nederlandsche volk. Zoo te spreken over nieuwe litteraire
verschijningen, het is - ik weet het - eigenlijk niet wat vele litteratoren goede litteraire
critiek noemen; het is een juichend getuigen - dat dan ook voor mijn part critiekloos
mag zijn. Het is daarom dat ik, die mij in de dichtkunst een leek voel, mij verbeeld
aan dit soort werk wel mee te mogen doen. Ik ben, betrekkelijk althans, een leek in
de dicht-
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kunst, maar ik ben een hartstochtelijk genieter van echte, groote dichtkunst - als van
alle echte, groote litteratuur - en ik houd ervan anderen in mijn geluk te doen deelen.
Wat is dat, de echte, de groote dichtkunst? Dat is de dichtkunst, die in elk harer
woorden sterk en waar is, de dichtkunst die komt recht uit een levend hart, een lijdend
en juichend hart, en die geschreven werd in diepste inspiratie. Het is het innigste
geluid dat ter wereld mogelijk is. Het is een dichtkunst als waartoe Bunings I n
M e m o r i a m behoort: een uitspreken, uitzingen, uitstamelen soms ook, van
hetallerwerkelijkste, innigste, essentieelste, dat in den dichter leeft, het
geheimzinnigste tevens en het bijna onuitsprekelijke, dat hij toch nog kans ziet aan
te duiden, te doen bevroeden althans. Zulk een dichter is eigenlijk niets anders dan
een diep, rijk en nobel mensch, die veel geleden heeft, en die er nu in geslaagd is,
het schoonste wat hij door dit leed heeft ondervonden en verkregen te geven aan zijn
medemenschen. Ook zijn verzen zijn onduidelijk soms, bij vluchtige lezing
onbegrijpelijk misschien. Maar wat doet er dat toe? Wat beteekent van schoone
gedichten de vluchtige, de eenmalige lezing? Net zoo weinig, neen zoo niéts, als van
een verheven muzikale compositie het vluchtig doorzien!
Het bundeltje van Weremeus Buning, dat hij I n M e m o r i a m genoemd heeft,
bevat gedichten, geschreven na den dood eener beminde vrouw, waarin hij zijn liefde
en zijn verdriet heeft uitgesproken, maar tevens: hoe hij genas van dit verdriet. Want
men moet vooral niet meenen hier met weeke klachten te doen te hebben. Wat men
klachten zou kunnen noemen is in deze gedichten slechts hoorbaar in de teederheid
zelve waarmee over de geliefde gesproken wordt - misschien ook in enkele, als
onwillekeurig tusschengevloeide, versregels of woorden, die ontroerend zijn als diepe
snikken. En het is zelfs of deze, bij al haar onweerstaanbare uitingsbehoefte,
overschuchtere ziel zich wegens zoo luttele klachten nog schaamt en verdedigt. Hij
bidt God, dat ze hem vergeven mogen worden:
‘Vergeef het lied, vergeef het blinde leed
Hoe vaak het in de woorden komt gestegen.
Haar voeten waren smal en snel, gij weet
Hoe mij te moede is, op de bekende wegen.’

Uit alles blijkt dat het geluk, hem door de geliefde geschonken, en dat haar bestendige
aanwezigheid in zijn herinnerende mijmering, hem van oneindig hooger waarde en
beteekenis zijn dan zijn verdriet. Deze teedere heeft door de kracht van zijn liefde
den dood volkomen overwonnen. Ook zijn later verschenen bundeltje: E n k e l e
Ve r z e n , bevat niets dan de voortzetting zijner genezing - Van Eyck heeft dat m.i.
zeer juist opgemerkt - maar uit de laatste gedichten dezer kleine verzameling: E e n
V l a m I-III, blijkt dat de voortzetting dezer genezing de voortzet-
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ting van het heel niet belet....
Moge dan, nu en later, ontelbare nederlandsch lezenden tot deze schoonheid
naderen in den eerbied, die er altijd aan verschuldigd zal zijn.
H.R.

Johan Toot, Verzen. Weltevreden, G. Kolff en Co, z. j..
Ik ben gaarne bereid, den Heer Johan Toot voortaan te houden voor wat hij graag
wil wezen: ‘een stil goed mensch’ ‘van waan en trots genezen’ (79)......maar wat ik
met zijne lyriek, met zijne tragiek, met zijne gemoedelijkheid, met zijn weemoed,
met zijn eeuwig tobben over voorbije smarten en een doorstaan verleden moet
aanvangen, dat is me, uit zijne v e r z e n althans, niet duidelijk geworden. Met
belangstelling heb ik naar dit geluid, dat, hoewel immer bescheiden en zacht, toch
soms zeer goed klinkt, geluisterd - maar blijft dit alles nu niet wat erg ver van de
groote macht des levens, is het niet louter steriel gedroom van eene slappe verbloede
ziel? Hoe hij zich de ‘nieuwe wereld’ (76) denkt; zijne ‘hoogvlakten der vreugde’
(47); ‘het wreede spel van hart en hart’ (53); het jonk vrouwelijk wezen van het
meisje......kom-kom, ik heb mij zoowaar verstout, daar gematigd en ingetogen om
te zitten schuddebuiken, en dat is mooglijk tegen de goede vormen, maar ‘oome
Toot’ (18) moet het mij vergeven: ziet nu zóó het staal van eene nieuwe dichtkunst
eruit? ‘Wilde rozengaarden’, ‘blanke bloesems op de paden’, ‘lachen op gestorven
mond’ (45) - wel, is dat niet het volmaakt onmoderne werk van den volmaakt
modern-anemischen jonkman, wiens geest niet modern kon worden, omdat hij eeuwig
‘toeft’ bij het verleden, het ‘smartelijk’ verleden? Het lijkt mij een geval van te ver
gedreven goedhartigheid. Als redelijk welgesteld man-van-dichterlijke-gevoelens
heeft de Heer Toot op een goeden dag besloten, allen die hongeren en dorsten naar
poëzie de helpende hand te reiken, en ofschoon hij beweert ‘ik werp geen brandend
lied de duistere wereld in’ (79), in zijn beste oogenblikken kan hij toch niet nalaten
te
........brengen tot de vreemden, cie onze vrienden zijn,
Het licht gelaat, den stillen lach, gezuiverd van de pijn (3).

en daarvoor zal ik hem mijn leven lang dankbaar zijn, d.w.z. voor de goede intentie.
Want overigens! Het blijft, ook bij de grootste welwillendheid, onbegrijpelijk voor
den lezenden en luisterenden tijdgenoot, hoe deze Toot er toe gekomen is, al wat hij
ooit heeft gekend en beleden zoo geestdriftig te beplakken met het klatergoud van
zijn waardeloos gerijm:
Bloemen zijn een groet des hemels,
Zijn een glimlach van de aarde;
Waar zij bloeien, bloeit de liefde
In heur geurige zonnegaarde,
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Iedren morgen reiken handen,
Slank en fijn, mij zegeningen..........(73)

Bravo! Nog vele jaren! Al zie ik het donker in. Want dit eigenaardig gespannen leven,
dit al maar hysterisch tot het goddelijke willen verheffen van het doodgewone......is
het niet een beetje, zooals men wel zegt, ‘op de zenuwen leven’? Is het wel gezond?
Blij ft het ons niet veren vreemd, omdat telkens zoo nadrukkelijk blijkt, dat de
aardsche Hauch uit het gebeurde en met-hem-zijnde niet is waargenomen? Stellig is
wel het hart; stellig zijn wel steeds de bedoelingen van den Heer Toot zuiver en rein
geweest, - maar is niet juist het feit, dat wij dit zoo herhaaldelijk beseffen, eene
aanklacht tegen de kracht van zijn dichterschap? Vertoont dit hart, in plaats van met
een zuiveren reflector van het leven, niet veeleer overeenkomst met de bekende
fopspiegeltjes uit onze jeugd? Er spreekt een naïef zelfbedrog uit de enthousiaste
wijze, waarop hier de dingen des levens en der ervaring......rose gekleurd zijn. In den
grond is dat een soort van leugen - zij het dan ook wellicht geboren uit vertwijfeld
en schrijnend verlangen; en stellig met de beste bedoelingen opgedischt.
Die geestdrift, dat enthousiasme......is dat niet wellicht het pijnlijkste aan dit
onsoliede bundeltje? Welk een vlijt en toewijding, bij zóó weinig gave vrucht! Dit
is, dunkt mij, nu volkomen de befaamde volhardende taaiheid, die, bij eene zekeren
sympathieken gemoedseenvoud, gemeenlijk als het sieraad beschouwd wordt van
den plichtgetrouwen beambte. Er is zoo echt iets in dit bundeltje van
den....kantoorbediende-niet-ontbloot-van-gevoel-voor-het-schoone, en daarom, in
vrijen tijd, ook zèlf dichtend! Brengt men zich het vijftigval verzen, ons hier, in een
door den dichter zelf versierden omslag, geboden te binnen, dan kan men niet zeggen:
ziehier vleesch van ons vleesch-: de verschijning van den Heer Toot als dichter, is,
gelijk gezegd, onwaarachtig. En dus vooreerst onbelangrijk.
Of het ooit anders zal worden? Of hij ons nog zal schenken ‘een levend werk,
gegroeid uit sterk vervoeren’? (57) Hij schijnt zelf niet zonder moed, want
nieuwe smarten groeien met den nacht!
Wij heffen 't wakker hoofd - en nieuwe kracht
Rukt als een stormlied aan en jong en blij
Staan w' in den nacht herboren, sterk en vrij!
Wij gaan niet onder in een donkren vloed
Van rouw. Uit elken droef begonnen strijd
Gaan wij verheugd en rijker, met nog vaster moed
Tot jonger, smartelijker heerlijkheid! (58).

Inderdaad? Nu, dan zullen wij dezen dichter later ook nog wel ontmoeten.
D.TH.J.
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Louis Couperus, Nippon, 's-Gravenhage, H.P. Leopold's U.M., 1925.
Ellen Forest. Yuki San, Modern meisjesleven in Japan, Rotterdam, W.L.
en J. Brusse's Uitgevers-maatschappij, 1924.
Wij weten weinig van Japan. Tenzij van zijn verleden, zijn prentkunst, bronzen en
lakwerk, zijn godsdienst en zijn oude wijsheid. Maar van het heden? Vage geruchten
over Europeaniseering, verslagen over binnenlandsche politiek, - geeft dit alles ons
een duidelijk, een indringend beeld?
Doch nu is Couperus - het is alweer drie jaar geleden - naar Dai Nippon gegaan
en heeft er ons van verteld, zóó, dat wij een gevoel hebben Japan in duizend levende
tafereelen voor ons te zien. Hij heeft ons iets gegeven dat de bioscoop in uiterste
volmaking ons nimmer zou kunnen bieden, iets dat door geleerde verhandelingen of
oppervlakkige journalistiek nooit tot ons zou komen - hij gaf ons een beeld, dat wij
nooit vergeten. En toch is dit geen bezonnen en bezonken litteratuur - maar het is
werk, geboren uit een geest die zoo rijk was, zoo gemakkelijk in zich opnam, zoo
onvermoeid reageerde op indrukken, het is gesproten uit de innerlijke werkzaamheid
vaneen wezen, dat aan fijn gevoel een trillend verlangen naar schoonheid paarde en
gesteund werd door een zoo helder verstand, dat het combineeren en het zich
herinneren hem een licht spel was. In één woord, een geest die boeit, omdat hij sterk
en persoonlijk is.
Niettemin wiekt over dit werk de schaduw van ziekte, matheid en vermoeienis en
zingt er een verlangen in naar diepere vervulling. Een heimwee naar grooter
schoonheid, wijder harmonie, trilt door de brieven, die Couperus schreef - moedig
schreef ondanks vermoeidheid en ziekte. Ons vervult een weemoed bij het lezen van
die brieven. Hoe dicht was het einde nabij van dat werkzame, heldhaftige,
aristocratische leven, dit leven, waar aldoor een fijne pijn doorheen sneed, een pijn,
die telkenmale gelenigd werd door het beleven van schoonheid.
Schoonheid heeft Couperus in Japan gezocht, maar te weinig gevonden. Zijn geest
die rijkdom en weelde liefhad, beminde toch méér nog de harmonie. En in Japan
voelde hij het ontbreken van eenheid. De praal der oude cultuur was hem soms te
stemmingloos of te zeer ondermijnd reeds door een sfeer van vervlakking, ongeloof
of propaganda. Het volk wekte menigmaal zijn antipathie, omdat het geen zuiver
geteekend karakter meer toont; veel van de Europeesche gewoonten heeft het
overgenomen, echter zonder ze te begrijpen. Het Japansche volk is dikwijls slordig
gekleed - hoe piept, op een wijze die juist den delicaten Couperus degouteeren moest,
Europeesche borstrok boven Japansche kimono te voorschijn! - is in zijn manieren
dikwijls banaal, zonder kinderlijkheid die verrukt, in zijn godsdienst dikwijls vervlakt,
en in zijn gevoelens voor ons dikwijls ondoorgrondelijk; het Japansche volk bracht
Couperus zoo goed als nooit het geluk dat in bewondering is gelegen. Een hoogst
enkele
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maal slechts kon hij, daar waar strenge zede en zuiver gevoeld Boeddhisme nog
samen gingen, den antieken en schoonen geest van het Oosten in een mensch van
het heden geïncarneerd zien. Wel vond hij, de heidensche Couperus, in wien een
smachten bleef naar eene zekerheid die zijn wezen verlichten zou, wel vond hij - en
hij zegt het op zijn onnavolgbaarboudeerende, charmeerende wijze, - de wet van
Karma wreed en Boeddha al te zeer der wereld ontstegen, te zeer vergoddelijkt van
rust en weten, maar zijn ziel gevoelde toch diep de wijsheid en de vroomheid der
Oostersche cultuur. Hij die door de landen gaande, voorwerpen ter aanbidding zocht,
hij beminde ‘Aminda’ meer dan Boeddha, want ‘Aminda’ kijkt naar de arme wereld!
Aminda heeft medelijden met ons.’
‘Boeddha is ons ontstegen. Aminda is tusschen ons, bij ons, hij rijst met de zon
mee, iederen dag, hij treedt als over een hemelbrug’.
Toch - ondanks vele ‘gemengde indrukken’ - ontving de schrijver op zijn reis
diepe impressies van schoonheid. Hoe verrukt hem Nikko en de cryptomeria-alleën
die naar de graven van Ieyasy en Iemitsei leiden! Hoe indringend schildert hij ons
die duistere, eeuwenoude cederlanen, die immense, zwartlooverige boomen te midden
van een schoon heuvelig landschap - hoe bewondert hij de hooge bronzen Boeddha
te Karnaburk - hoeveel verfijnd genot schenkt hem het antieke Boeddhistische
Nôspel.... Hoe voorzichtig en zuiver zijn zijn opmerkingen omtrent Oostersche poëzie
- de oude en de moderne! Ja, hoewel dit boek een aaneenrijging is van epistels zonder
strakke lijnen en niet altijd even sterk van compositie en stijl, het boeit ons, niet
alleen omdat het tot het laatste behoort van wat Couperus ons heeft geschonken,
maar ook omdat het ons verrijkt met kennis omtrent een land, dat wij onvoldoende
kenden.
Hoewel het boek van Ellen Forest ons ook Japan binnenleidt, geeft het ons toch
het gevoel een hollandsch romannetje te lezen; het is een Japansch binnenhuisje, met
zekere nieuwsgierigheid en plezier door een hollandsche vrouw bekeken. Niet zonder
intelligentie, maar van een intelligentie die op een geheel ander niveau staat dan die
van Couperus. Cultuur voelt men niet als onderstroom van haar werk, dat intusschen
eenvoudig is en eerlijk; onderhoudend vertelt zij van hare ervaringen. Haar boeit het
conflict waarin tallooze Japanners geraken, die - gedreven tot den geest van Europa
- de traditie en de godsdienst hunner voorvaderen verwaarloozen. Vooral zij die in
Europa gaan studeeren, ze komen vervreemd terug. Hun tragiek is dat zij ook in
Europa nog niet thuis behooren....
Ook zij, Ellen Forest, erkent dat wij Westerlingen ten slotte toch niet doordringen
in de geheime bewegingen eener Oostersche ziel. De moderne techniek tracht ons
te saam te brengen, maar zal ooit ware gemeenschap mogelijk blijken?
J.D.W.
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KÄTHE KOLLWITZ.

FRANS MARC.

‘TOD, MUTTER UND KIND.’

‘SPRINGENDE PFERDCHEN.’

EIGENDOM FIRMA J.H. DE BOIS, HAARLEM.
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KÄTHE KOLLWITZ.

‘WERKLOSEN.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

XIV

J. FRANKEN PZN. HOUTSNEDE ONTWORPEN VOOR EEN UITNOODIGINGSKAART VOOR EEN
TENTOONSTELLING TE AMSTERDAM.

J. FRANKEN PZN. HUGO DE GROOT. HOUTSNEDE VERVAARDIGD IN OPDRACHT VAN HET HOOFDBESTUUR
DER P. EN T. VOOR DE GROTIUSHERDENKING IN JUNI 1925.
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FRANS MARC.

‘WILDPFERDCHEN’

EIGENDOM FIRMA J.H. DE BOIS, HAARLEM.
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Huib Luns, Rembrantiana, Van Munsters Uitg. M., Amsterdam.
Een nieuw boek over Rembrandt! Nieuwe vondsten, nieuwe inzichten? Och neen!
Soms bekruipt mij wel eens de gedachte of al dat wetenschappelijk gezoek - hoe
belangrijk ook voor de historie - ons wel iets nader tot Rembrandt brengt, tot het
begrijpen van zijn kunst. Zou Rembrandt zelf er niet in vroolijke oogenblikken om
gelachen, en in sombere tijden de schouders over opgetrokken hebben? Wat is het
dan, dat ons toch, telkens weer, naar een nieuw boek over hem verlangend doet
grijpen? Ik geloof de verwachting, dat die nieuwe uitgave ons den kunstenaar
Rembrandt zóó zal teekenen, dat hij voor ons leeft, dat wij met hem medevoelen.
Dit nu vond ik in het boek van Luns.
In de voorrede bepaalt hij zelf de plaats die zijn geschrift in de Rembrandt-literatuur
in moet nemen, o.a. met: ‘Het vermeerderen van de kunsthistorische vakliteratuur
werd met dit boekje geenszins bedoeld.’
Het is dan ook ontstaan als resultaat van een serie lezingen voor leerlingen van de
museum-scholen, voor cursisten der volks-universiteit, en daarbij komt het in eerste
instantie aan op ‘het levende woord.’ Een goed docent moet belangstelling wekken,
moet zijn gehoor weten te boeien, te pakken, mee te sleepen zoo noodig, en daarvoor
moet hij zelf, behalve de gave van het woord, het warme enthousiasme hebben dat
zijn leerlingen kan bezielen. Ook deze beide eigenschappen bezit Luns.
Zijn boek is dan ook niet g e s c h r e v e n maar g e s p r o k e n ; men hoort hem
telkens; op iedere bladzijde klinkt zijn zware stem door de woorden heen. Zijn ietwat
Vlaamsche gemoedelijkheid en luchtigheid, onderstreept met een breed gebaar, komt
ons bij het doorbladeren telkens in herinnering.
Men make hieruit niet op dat zijn boek maar praterij is - in tegendeel, het is overal
waar noodig behoorlijk gedocumenteerd.
In twee gedeelten splitst hij Rembrands oeuvre; het eerste noemt hij e n e r g i e en
duidt dit nader aan met: ‘In 's levens bruisenden opgang, door den tijdgeest gedragen,
grijpt de eerste Rembrandt in stormende vaart leven en geluk en die goederen der
menschen, die te veroveren zijn. In daverende hymnen vertolkt hij 's werelds heerlijke
rijkdommen.’ Het 2e gedeelte: g e e s t e s v r i j h e i d , karakteriseert hij met: ‘Na strijd
en geweld, in arrenmoede en verdriet, eenzaam en gelouterd in vrijen geest, zal de
tweede Rembrandt die dingen ontvangen, die nu eenmaal niet te grijpen zijn, maar
die toegeworpen worden. Voor alle tijden doet hij van de Liefde en het Rijk Gods
fluisterende verhalen van ziel tot ziel.’
Uit die indeeling zien wij meteen de wijze waarop hij Rembrandt beschouwt; en
lezen wij, of liever luisteren wij naar wat hij vertelt over Rembrants werken, dan
voelen wij, dat hier naast den docent, die zijn kunsthistorie kent, ook de schilder die
zijn hart aan Rembrandt verpand heeft, aan het woord is.
R.W.P. Jr.
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M.J. Friedlaender, Die Altniederländische Malerei, II, Rogier van der
Weyden; Der Meister von Flemalle, Berlin, 1924.
Wederom*) is een probleem als bindend motief voor den tekst genomen, hetwelk ook
nu is: de verhouding tusschen twee kunstenaars, omtrent wie de overleveringen vaag
zijn. Zoo wordt het karakter eener aaneenschakeling van biografiën vermeden.
Hier is dat probleem: een groep schilderijen is zeker het werk van Rogier van der
Weyden. Een andere, eveneens het werk van éen schilder, staat in nauw verband met
de eerste groep. Omtrent den maker bestaat echter geen aanduiding. Slechts de
verhouding, waarin deze werken tot die van Rogier en die van Jacques Daret staan,
heeft gevoerd tot de opvatting, dat deze ‘Meester van Flemalle’ indentiek zou zijn
met Robert Campin, beider meester. Tegen deze hypothese zijn echter bezwaren, en
het ligt geheel in Friedlaenders werkwijze die daartegen zoo scherp mogelijk af te
zetten. En hij durft niet beslissen (ook de titel van dit deel van zijn werk toont dat),
al blijkt hij zeer geneigd, deze hypothese te aanvaarden.
De grootste moeilijkheid is, dat men bij een vergelijking van beider werk, welhaast
evenveel invloed van Rogier op den ander, als andersom meent te constateeren. Er
is een oogenblik in beider ontwikkeling dat hun werken als het ware naar elkaar toe
schijnen te groeien. Maar uit de archieven blijkt dat Rogier geenszins als onervaren
knaap bij Campin kwam, maar als gehuwd man die (bijna zeker) reeds een zijner
voornaamste werken voltooid had. Hier komt dus, wat de werken ons leeren, overeen
met wat de archieven over Campin en Rogier aantoonen.
Maar er zijn nog heel wat meer problemen. Zoo b.v. wordt het, juist in het
voorgaande verband, uiterst moeilijk de beroemde Kruisafneming van Rogier uit het
Escoriaal chronologisch in zijn werk onder te brengen. Friedlaender begint dan ook
dit deel met de woorden: Der Autor soil die Mühe des Aufstiegs allein tragen, den
Leser nur das Vergnügen der Aussicht geniessen lassen. Wenn dies ginge. In diesem
Falle geht es nicht.
Zeer belangrijk is de analyse van Rogiers persoon en scheppingswij ze. Fijn
psychologisch wordt uiteengezet hoe deze streng-godsdienstige en
formalistisch-geneigde, daardoor in wezen onpersoonlijke kunst tot verstarring en
schematisme voeren moest. Zij was in wezen anti-modern, eer gothisch dan
renaissancistisch. Van Eycks realistische tendenzen waren er vreemd aan. Dat echter
niet van Eyck doch Rogier de voorganger van de eerstkomende generaties werd,
bewijst hoever van Eyck zijn tijd vooruit was. Trouwens, het karakter van Rogier
maakt het zeer begrijpelijk, dat zijn kunst het voortdurend gevolgde voorbeeld werd.
Geen kunst

*) Men vergelijke mijne bespreking Els. G.M. Oct. '24, waar achter de hoofdtitel bij vergissing
V in plaats van I als nummer van het deel gedrukt werd.
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welhaast had zoo wijde uitstraling. Zijn stijl, zoo onmiddellijk herkenbaar, dat men
daarover slechts zelden kan twijfelen, was ook zeer gemakkelijk over te nemen en
werd zoodoende het onpersoonlijk eigendom van een geheele werkplaats niet slechts,
maar bijna van een geheel tijdperk.
Bij de behandeling van den Meester van Flemalle wordt vooral diens verhouding
tot Rogier in het oog gehouden. Deze is de eigenlijke hoofdpersoon in dit boek. Met
alle respect voor den schrijver, moet ik hier toch tegen protesteeren. De meester der
werken in Frankfort, Brussel en Madrid is een zeer groot kunstenaar en een scherp
afgeteekende persoonlijkheid, of hij nu Campin heette of niet. Friedlaender behandelt
hem eenigszins, zooals hij Hubert tegenover Jan van Eyck stelt. Misschien heeft de
daaruit voortvloeiende paralelliteit tusschen de twee eerste deelen van zijn boek hem
wat sterk bekoord! Maar van Hubert kent men wel den naam, doch geen enkel werk
met zekerheid, bij den Meester van Flemalle is het juist omgekeerd. En die werken
van den laatste toonen een zeer individueel karakter. Ook hij is een van de groote
baanbrekers van de moderne kunst geweest. Zijn werk toont merkwaardige
onbeholpenheden, die een typeerend verschijnsel zijn voor een kunstenaar uit een
overgangstijdperk; ruwheden, pathetische overdrijvingen, uitingen van
onevenwichtigheid. Maar dan ook diepten van gevoel, die bij Rogier niet zóo zeer
treffen, felheden van psychische waarneming en onbarmhartigheden in de weergave
daarvan, zooals men die zelfs niet bij van Eyck aantreft. Zijn blik is vaak karikaturaal,
toegespitst op het bijzondere. En al het bijkomstige negeert hij systematisch. Zoo
wordt zijn kunst pakkend, eenvoudig, groot van stijl, zonder de geringste mate van
behaagzucht, en zelfs zonder dat streven naar schoonheid, dat Rogiers werk, vooral
't latere, wel eens vervelend maakt. In den vorm echter is deze kunstenaar, hoewel
hij in het oplossen van optische problemen en in het weergeven van realistische
milieus sterker nog dan Rogier, medewerkt aan de vernieuwing, die in dien tijd de
kunst onderging, veel ouderwetscher dan zijn vermoedelijke leerling. Meer dan bij
dezen laatste wordt men bij hem door allerlei stijleigenaardigheden of andere
uiterlijkheden herinnerd aan verschillende iets oudere kunstrichtingen, zoo b.v. in
zijn draperieën en geschilderde beelden aan Claus Sluter, in de fantastisch
gecostumeerde personen, en vooral in de op den rug geziene vrouwtjes aan
kunstwerken uit de omgeving van de Kruiziging te St. Petersburg of de
Turijnsch-Milaansche-Getijdenboek miniaturen, die beide aan Hubert of - volgens
Friedlaender b.v. - als jeugdwerken aan Jan van Eyck worden toegeschreven; en in
het type van zijn Madonna's zou ik op de oude Keulsche school willen wijzen.
Het spijt mij in Friedlaenders werk niet een sterker nadruk op deze ‘archaïsche’
eigenschappen en op den samenhang met andere kunstrichtingen gevonden te hebben.
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Tenslotte - een zéer belangrijk gedeelte van dit werk! - de critische catalogus van de
werken van Rogier, den Meester van Flemalle en Jacques Daret met uitvoerige
vermelding van replieken en kopiën. Men kan er zeker van zijn, dat deze werken
voortaan met het Friedlaender-nummer geciteerd zullen worden.
Soms echter kost het mij moeite schrijvers oordeel, zooals dat bij ieder werk in
deze lijst gegeven is, te begrijpen. Uit bewondering voor Rogier zou men diens oeuvre
van enkele hem als eigenhandig toegewezen werken willen ontlasten. Wel is geen
kunstenaar steeds op dezelfde hoogte en houdt de kunsthistoricus vaak te weinig
rekening met het wisselvallige, levende en onberekenbare in het oeuvre van éen
mensch - maar waar bij Rogier, als bij Rubens, zelfs het authentieke werk niet eens
geheel eigenhandig behoeft te zijn, en er zoo veel gekopieerd is, terwijl ook de manier
van schilderen van dien tijd, het zuiver technische dus, zeer weinig individueele
karakteristieken vertoonde, kan men tegenover hem eer niet kieskeurig genoeg zijn,
dan dat men te veel met gewoon menschelijke zwakheden rekening houdt. Ik noem
een paar gevallen waar ik de betreffende schilderijen uit autopsie en eenigszins
nauwkeurig ken. In de eerste plaats de twee fragmenten uit de veiling Onnes (Friedl.
No. 36) waaraan bij die gelegenheid over het algemeen ook weinig vertrouwen werd
geschonken. Zij hebben iets ij Is en mats, iets benepens en kouds, waardoor men
Rogiers eigen hand moeilijk kan herkennen. En verder de bekende ‘Beweening’ in
het Mauritshuis. Ook hier is Friedlaenders overtuiging verrassend. Het schilderij
mist de volle toon, het gedragen rythme van de zekere werken. Het is brokkelig, de
details zijn klein gezien, het is haast een typisch voorbeeld van een atelier-werk
geheel volgens de beginselen, volgens het schema, met de typen, de kleuren, de
compositie van den meester -maar zonder diens geest.
Naast elkander werden afgebeeld twee tafereelen met de ‘Ontmoeting van Maria
en Elizabeth,’ de z.g.n. Visitatie, in Lützschena en in Turijn. Op het eerste gezicht
is de overeenstemming treffend, bij nader inzien echter is de geest, uit beide werken
sprekend, zóó verschillend, dat men gaarne zou twijfelen aan de
gemeenschappelijkheid van kunstenaar. Zeker is dat in Turijn het meest aan Rogier
verwant. Ik zou dan ook geen reden zien, om dit niet als een eigenhandig werk te
beschouwen, ware niet de verhouding tusschen beide werken zóó, dat men eerder
aan een gemeenschappelijk voorbeeld moet denken, dan dat het stuk in Lützschena
naar dat in Turijn gekopieerd zou zijn. De Maria in Lützschena heeft daarbij een
koptype (haardracht, gelaatsvorm, uitdrukking), dat op geen der geheel zekere werken
van Rogier terugkeert, wél echter op de hlg. Margaretha en Apollonia te Berlijn
(Friedl. 17) dat mij evenmin als een zeker werk aandoet; en bovendien op de Visitatie
van Jacques Daret (Friedl. 78) in Berlijn, die in een hoogst eigenaardige verhouding
tot het paneel in Lütz-
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schena staat. En dit, van Rogier's gewoonte afwijkende type staat veel nader tot dat
van den Meester van Flemalle, dan zijn andere vrouwengestalten. Zoodat het
vermoeden rijst, dat niet een Visitatie van Rogier, doch een van den Meester van
Flemalle het voorbeeld is geweest.
Maar deze opmerkingen bevatten slechts geringe restricties in mijn waardeering
voor dit kostelijke boek. Het zijn enkele reserves tegenover meeningen, met groote
omzichtigheid geuit ten opzichte van een materie waarin nog zeer veel onzeker is.
Het tweede deel van Friedlaenders groote werk is niet minder dan het eerste een
kunstwerk in zijn bouw en schrijftrant en voorloopig het belangrijkste en volledigste
wat er nog over dit onderwerp geschreven is.
G. KNUTTEL WZN.

J. Franken pzn. en Jansen van Galen in den kunsthandel ‘toegepaste
kunst’, Den Haag.
Door zijn aardigen kalender 1924, uit zes houtsneden bestaande, heeft J. Franken
Pzn. zich bekend en bij velen bemind gemaakt. Die zes bladen waren ongelijk van
waarde, maar de ‘Winter’ zal men zich als iets voortreffelijks herinneren.
Thans hangt er eenig schilder- en houtsneewerk van hem in den kunsthandel
‘Toegepaste Kunst’ aan het Valkenboschplein te 's Gravenhage en daarvan blijkt het
grafische gedeelte het sterkst en het oorspronkelijkst. Zijn schilderijen, meest
stillevens, zijn aangenaam van kleur, nog al vlot opgebouwd, met een gemakkelijke,
breede allure gedaan, maar het gaat niet diep en voor zoover het diep wil gaan, staat
het te zeer onder invloed van andere modernen. Karakter en eigen wil vind ik veel
sterker aanwezig in zijn houtsneden en die geven dan ook hoop, dat Franken onder
de goede grafische kunstenaars zal mogen worden geteld. Een mooie, zinrijke
compositie als b.v. zijn ‘Vrouwen’ heeft in een strakken, goed verantwoorden vorm
een geestelijken inhoud, die Franken tot iets meer maakt dan een ‘chasseur d'images’.
Mij trof nog sterker een reeks van vier heel kleine prentjes, alle niet grooter dan het
bovenvlak van een lucifersdoosje, tezamen het ‘nachtleven’ van een groote stad in
beeld brengend, of eigenlijk: het in vier zeer sobere beelden kristalliseerend. In die
lijn hoop ik nog eens meer van Franken te zien. Zijn groote houtsnede, voorstellende
de deugdzame en de slechte vrouw, is wat gewild-modernistisch van vorm en doet
daarentegen in haar gedachten- inhoud te veel denken aan de wat al te eenvoudige
psychologie van vele romans van 50 jaar geleden, die slechts de tegenstelling van
‘de brave’ en ‘de slechte’ kenden.
Van het beeldhouwwerk van Jansen van Galen zag ik hier te weinig om er veel
van te kunnen zeggen. Zijn (bekroond) Roodkapje is ongetwij-
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feld een fijngevoelig werk, zeer schoon van lijn en van schaduwwerking. Alleen
blijft die wolvekop, die ergens uit haar kleeren kijkt, een ‘Spielerei’ welke gevoeglijk
kon worden gemist. Een subliem masker (zelfportret) geeft het verlangen meer te
zien van dezen beeldhouwer, die teeder en krachtig kan zijn en altijd een fijn mensch
schijnt.
J.S.

Teekeningen en grafiek van Duitsche meesters bij De Bois te Haarlem
Op deze tentoonstelling brengt De Bois uit zijn veelzijdige grafische collectie,
houtsneden, etsen, litho's en teekeningen van Duitsche kunstenaars. Een collectie
van groote verscheidenheid, die een tijdvak omspant van een kleine honderd jaren
en tevens op overtuigende wijze bevestigt de groote bekwaamheid der Duitschers
als ‘Meister der Graphik’.
Daar hangen o.m. de oude bekenden, de groote etsen en litho's van K ä t h e
K o l l w i t z , die reeds in 1914 door De Bois in ons land werden geïntroduceerd; een
zeer representatieve en bekende Liebermann ‘Badende Knaben’; een klein dingske
van den burgerlijk-romantischen Hans Thoma, en vooral de prachtige bladen van
een der belangrijkste figuren uit het moderne grafische Duitschland, O s c a r
Kokoschka.
Kollwitz en Kokoschka. Beider werk neemt u geheel in beslag, het laat u niet los
door zijn suggestieve kracht en toch staat het mijlen van elkander af.
Bij Kollwitz het objectieve naturalisme, soms verhevigd tot een gepassioneerd
pathos; bij Kokoschka het geestelijk fluïdum dat nu eenmaal van binnen-uit geeft en
weinig zich bekommert om het uiterlijk der dingen. Echter, hoe verschillend het
uitgangspunt ook moge zijn, al dit werk is op eigene wijze doordrongen van de
innerlijke beroeringen der levensdingen.
Kollwitz spreekt daarbij door de keuze en de behandeling van haar onderwerp
meer direct tot de menigte; Kokoschka vergt voor zijn somtijds geëxalteerd vormen lijnbeweeg' de totale overgave van den beschouwer. Het eerste werk is de
verbijsterende kreet tot de massa; het tweede de ontroerende, nadrukkelijke en zeer
bijzondere taal voor den enkeling.
Maar wat mij in beide uitingen eender trof, is wat ik zou willen noemen de
psychologie der handen.
In die handen met grijpvingers, gekromde nagels en pezige dikgezwollen aderen,
soms meer klauwen dan menschelijke ledematen, heeft Kollwitz vaak de meest
dramatische accenten van haar prenten gelegd. En ook heeft Kokoschka in zijn
mysterieuze litho ‘Christus am Ölberg’ de beide smeekend geopende handen - als
het treffelijk midden der compositie - in een goddelijk licht geplaatst.
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Het werk van Käthe Kollwitz heeft de ruige kracht, die slechts kan ontstaan uit het,
door de ellende der maatschappelijk misdeelden, gewekte medegevoel.
Maar daarmee bepaalt het ook tevens zijn gebondenheid aan den zakelijken inhoud,
die uit den aard der zaak tijdelijk is. Want hoewel dit werk steeds uitkomt boven het
tendentieuze, zal toch de sociale propaganda voor velen het meest gewaardeerde en
gezochte er in zijn. Echter kunst met een bepaalde strekking of bedoeling is met zich
zelf in tegenspraak, omdat de kunst ten slotte niet bedoelt te moraliseeren, als zijnde
volkomen in strijd met de roeping van den kunstenaar en het wezen der kunst.
Het pleit ten slotte voor het geestelijk element in het werk van deze vrouw dat het
- ondanks de sterk materialistische tendens - zich niet als b.v. de arbeid van een
Steinlen heeft verstrikt in den tredmolen der politieke illustratie.
Van de verschillende stukken moeten om hun treffelijke kwaliteiten speciaal
vermeld worden: de ets ‘Tod, Frau und Kind’; een crayonstudie voor de groote ets
‘Losbruch’ uit den Bauernkrieg; de prachtige litho ‘Das Warten’ en de bekende
houtsnee ‘Liebknecht Gedenkblatt’.
Men bewondert dan in de ets niet alleen de wijze waarop het onderwerp - de
moeder, die het doode wicht tegen zich aandrukt om het te beschermen tegen den
knekelman - is voorgedragen, maar ook de techniek zelve, ook al is deze door het
afdekken en bijten, het bewerken met amarilpapier, schraapstaal en allerlei toonen
feitelijk te doorwerkt om nog den naam van het eenvoudige procédé te dragen, al zij
direct erkend dat juist de atmosfeer in deze prenten niet zonder het z.g. tinten zou
verkregen zijn.
In de kapitale houtsneê ‘Liebknecht Gedenkblatt’ imponeert het contrast van de
donkere massa der figuren, - stil en vol eerbied gebogen, de hoekige kakementen
saâmgeknepen - tegen den onder een witte lijkwade uitgestrekten voorganger, waarvan
rechts de als uit graniet gehouwen kop zichtbaar is.
En toch vertolkt deze kunst, ondanks deze en andere treffelijke kwaliteiten, een
bepaald genre, dat in zijn soort het volmaakte benadert. Maar het is juist de soort,
die ten slotte is aangewezen op zeer persoonlijke appreciatie.
Zoo spreekt ook het werk van Kokoschka een niet voor ieder verstaanbare taal. Zijn
litho's zijn meestal wild en slordig voorgedragen, met een opvallende geringschatting
voor de techniek, nochtans zonder deze te verwaarloozen of miskennen. Soms is zijn
werk zeer praegnant, dan weer droomerig vergeten in visioenaire voorstellingen.
De voordracht is persoonlijk en karaktervol, vooral in het portret van den
tooneelschrijver Walter Hasenclever met dien intens doorleefden
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kop, vol van lichtende expressie en dien-even-wreeden trek om den halfgeopenden
mond.
De andere portretten benaderen zoomin door inhoud als conceptie het voorgaande.
De heer De Bois, die ook allerlei merkwaardige werken over kunst in zijn
verzameling heeft, biedt hier den bibliophielen een waar buitenkansje met het groot
folio-boekdeel ‘O Ewigkeit, du Donnerwort’, Worte der Kantate nach Joh. Seb. Bach,
door Kokoschka met een aantal kapitale litho's, waarbij een opmerkelijk zelfportret,
verlucht.
Deze prenten - en dat is de groote deugd - worden nergens teruggebracht tot een
vlot geteekende illustratie om den kijklust van den lezer te bevredigen, maar het zijn
simpele, ja, soms rauwe verbeeldingen, waarin echter de diepere beteekenis van de
woorden der Schrift beleefd en doorleefd is in den voortdurenden strijd tusschen ‘die
Furcht’ en ‘die Hoffnung’. Daardoor wordt een verbeelding van de woorden van den
Heiligen Geest ‘Selig die Toten’ verdiept tot een stil innerlijk gebeuren en verre
verheven boven een of andere ritueele of cerebrale voorstelling.
Er leeft in dit werk iets van de magische kracht en de bezieling van het geloof. De
moderne Duitsche grafiek bereikt met Kokoschka een top die ver uitsteekt boven de
middelmatigheid der vele ‘ismen’ verkondigers, die de laatste tien jaren door onze
oostelijke buren zijn aangekweekt.
Van de overige kunstenaars dienen speciaal vermeld, de begaafde, in 1916
gesneuvelde Münchener F r a n s M a r c , met een paar kleine houtsneden, waarvan
vooral zijn ‘Wildpferdchen’ de bekoring heeft van een oud primitief prentje. En ook
de andere drukken zijn door hun tintelende en toch fijn afgestemde
zwart-witverdeeling houtsneden in de ware beteekenis. De andere, D i e t z E d z a r d ,
een in Holland vrijwel onbekende figuur, verrast met zijn cyclus ‘Ave Maria’, een
serie fijn-geëtste verbeeldingen uit het leven der heilige maagd; drukjes, simpel en
eenvoudig, maar vol van meesterschap over de lijn; kostbaarheden om op de hand
bekeken te worden.
G u s t a v K l i m t , de in 1918 gestorven voorman der W i e n e r S e c e s s i o n ,
is hier met twee onbelangrijke aquarelletjes vertegenwoordigd. En tusschen al deze
modernen staat - eenzaam als een voorjaarsbloempje - stil te bloeien een door A l f r e d
R e t h e l geteekend meisjeskopje; een potloodschetsje niet grooter dan een
notitieblaadje, maar zóó overtuigend door ongezochte simpele uitdrukkingswijze,
dat het ons moeilijk valt dit gedaan te weten door den knappen Dusseldorfer, die zijn
leven zoo tragisch beëindigde. Maar ook een vergelijking met het werk van onzen
tijd bevestigt bovenal, dat dit wel gecompliceerder is en intenser, doch dikwijls
zonder de overtuigende beeldingskracht van dit oudere werk te overtreffen. Haarlem,
Juni '25.
A. VAN DER BOOM.
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W.A. VAN KONIJNENBURG. MIDDENFIGUUR UIT DE MUURSCHILDERING IN HET HOLL. PAVILJOEN TE
PARIJS.
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Een wandschildering van W.A. van Konijnenburg,
door Kasper Niehaus.
REEDS lang had ik lust onzen meest klassieken schilder, W.A. van Konijnenburg,
denker en groot verteller,-wiens werk, dat zoo apart staat in onze nieuwe kunst, mij
op bepaalde wijze trekt -, op z'n atelier in Den Haag te bezoeken. Een wederzijdsche
vriend bracht hemm'n wenschover, waarop hij tot m'n genoegen gaarne inging. Hij
had echter een belangrijke opdracht, - welke spoedig gereed diende te zijn -, voor
een kolossale muurschildering, waarvoor hij al heel wat schetsen gereed had, zoodat
z'n atelier erg overhoop lag. Hij had het hiermee zoo volhandig, dat er geen uren
tusschen te breken waren. Daarom wilde hij het bezoek liever wat uitstellen, en ook
omdat er over een paar weken wat te zien zou zijn.
Van Konijnenburg's atelier is in een oud en stil Haagsch hofje, dat men
onwillekeurig met de oogen van een Pieter de Hoogh ziet, in een bijgebouw, dat
vroeger waarschijnlijk tot vergaderplaats der regenten gediend heeft. Hij mag hier
z'n leven lang werken. Wij bellen aan en Van Konijnenburg komt ons - nog gekleed
in z'n werkcostuum, een kamerjapon, bruin en ruig als een monnikspij - hartelijk
verwelkomend tegemoet. Hij ziet er niet uit als die kunstenaars van wie men in
romantische boeken leest, van het genre met slappen vilten hoed, fluweelen jas,
fladderende das, met een ongemotiveerden afkeer van schoon linnengoed, met langen
baard, loshangende manen en al de oude schilderachtige chic, maar eer als een sobere
dandy, bijna pijnlijk zorgvuldig en correct, met een cachet van Engelschen eenvoud.
Hij ging ons voor naar z'n atelier, een hooge, lange zaal, aan een zijde verlicht
door een hoog, verticaal venster op 't Noorden. Het is geen ateliermuseum, waar de
bibelots, waar sommige schilders zoo verzot op zijn, zich ophoopen onder 't stof,
noch een atelier-salon, versierd met spiegels, maar het heeft het eenvoudige uiterlijk
van een werkzaal, zonder wanorde, een heldere, ietwat plechtige hal volgens de
klassieke traditie, opgevroolijkt door enkele reproducties van schilderijen aan den
muur, zooals van het aan Piero della Francesca toegeschreven jonge en schoone
meisjesprofiel in Florence en Botticelli's hautain portret van Giuliano de Medicis:
teekenen zijner genegenheid voor de statiek van het quattrocento. Het is verder
gemeubileerd met schilder- en boekenkasten en een heele verzameling antieke koperen
kaarsenkronen. De schilder heeft zich
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omringd met enkele zijner vroegere werken, studies en schilderijen. Als edelst sieraad
hangt op den schoorsteen een stuk, dat een springende centaur - het verlangen van
den aan de aarde gebonden mensch naar het oneindige verzinnebeeldend - voorstelt
en dat wel geschikt is hen, die dezen schilder een der kleur vijandig gezind teekenaar
noemen, den mond te snoeren.
Op ezels stonden verschillende werken, waaraan de kunstenaar nog bezig is, zooals
een repliek van de ‘Vrouw met kat’, dat voor mij naar den geest verwant is met een
werk door Gauguin en het reeds bijna voltooide ‘Aarde’, waarvan men de voorstudie
op de Van-Konijnenburgexpositie in ‘Arti’ heeft kunnen bewonderen. Twee ezels
torsten de groote, voor het Hollandsche paviljoen der internationale tentoonstelling
van decoratieve kunsten te Parijs bestemde wandschildering, voor welker bezichtiging
wij eigenlijk gekomen waren. Zij is getiteld: ‘Verbi Divini inspiratio’ (Des
Goddelijken woords inblazing).
De opdracht werd den schilder reeds een jaar geleden gegeven, maar de idee,
zonder welke hij er zich niet van had kunnen kwijten, kreeg hij pas kort geleden,
waarna hij het 8 bij 2 M. metende doek in ongeveer een maand voleindigde: een in
alle opzichten bewonderenswaardige prestatie.
In 't centrum der aandacht, met een opengeslagen boek, een viriele, naakte
halffiguur, een Godsgezant, een profeet, getuigend van het licht, dat alle menschen
verlicht die in de wereld komen; maagdenen jongelingen, mannen van de daad en
van de contemplatie, allen gelooven door hem en zien de heerlijkheid van het woord,
dat vleesch werd en onder hen woont.
De vergankelijke kleur is ondergeschikt gemaakt aan den vorm, die al de
veranderingen van het pigment overleeft. De sterke teekening, de klare contour, is
gerehausseerd door gevoelig genuanceerde grijzen, waarbij partij getrokken is van
den overal doorschemerenden ondergrond van het witte doek, dat in het boek, waarop
het hoogste licht valt, zelfs geheel onbedekt is gelaten. Spaarzaam, aquarelachtig
aangebrachte bruine en blauwe kleuren scheiden de verschillende partijen duidelijk
vaneen.
Als aspect nadert dit doek het primitieve fresco; Van Konijnenburg heeft zorg
gedragen voor een volmaakte harmonie van de schildering met den wand. Er is
nergens een gat of verhevenheid, alle vormen en kleuren blijven in 't zelfde vlak.
Zooals Puvis de Chavannes, toen hij z'n doeken in z'n groot atelier van Neuilly
uitvoerde, nooit in 't Panthéon kwam, zonder zich te vergewissen van den toon van
densteen, door vergelijking met een zakboekje, zoo had van Konijnenburg onder het
schilderen steeds een staal van de wandbedekking van ons paviljoen onder de oogen,
want, zooals Puvis eens een zijner collega's, die verklaard had, dat hij op zijn manier
zou schilderen en den brui gaf van den muur, energiek antwoordde: ‘Quisef .... de
la muraille, la muraille le vomira’. -
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Wat de verhouding tusschen architectuur en schilderkunst betreft, was van
Konijnenburg de meening toegedaan, dat de taak van den wandschilder begint daar,
waar die van den architect ophoudt. Hij hecht met z'n hooger gepotentieerde kunst
een diepere beteekenis aan het gebouw, dat door zijn arbeid als 't ware een gezicht
krijgt en bezield wordt. Als voorbeeld van een architect, die deze meening met hem
deelt, haalde de schilder Berlage aan, die in z'n ontwerp voor het Panthéon der
menschheid op de voornaamste plaats een zinrijk beeldhouwwerk geprojecteerd had.
Een der voornaamste zorgen der jonge kunstenaars, voor wie niet alle gedachte
koud en alle ordonnantie vervelend is, maar die door de gedachte van ‘faire l'image’
beheerscht worden, hun gevoel aan de controle van het intellect willen onderwerpen,
hun sensaties organiseeren, hun schildersdrift disciplineeren, is tegenwoordig het
construeeren. Zij moeten Van Konijnenburg wel als een voorganger eeren om z'n
werk, dat geboren is uit die harmonie van zinnelijkheid en geestelijkheid, welke de
Franschen den ‘grand goût’ noemen, om den mathematischen geest, die erin heerscht,
den constructieven zin voor orde en klaarheid, om het evenwichtige, de voorname
tournure en om den stijl, die volgens Goethe op de diepste grondvesten der erkenning
en op het wezen der dingen berust.
‘Een kunstwerk, dat de stof niet in de mathematische figuur doet verschijnen ter
verheerlijking daarvan, is aesthetisch onvolledig, zal niet tot aesthetische idee komen
en geene kunst worden’, schreef Van Konijnenburg in z'n ‘Aesthetische idee’. Anders
dan ik na lezing hiervan echter meende, staat deze mathematische figuur niet van
den aanvang af vast. Zij komt pas later. Van Konijnenburg demonstreerde dit met
een der eerste staten van den thans in het Stedelijk Museum te Amsterdam berustenden
‘Zacharias’. Nadat hij de dingen, zooals men zou kunnen zeggen, volgens zijn droom
geordonneerd had, fixeerde hij een drietal punten, aandachtscentra, die hij vervolgens
ook tot mathematische centra maakte, door deze te verbinden met lijnen, die in dit
gelukkige geval, waarin de intuïtie zich wel een goede leidster toonde, direct een
regelmatigen driehoek vormden. Deze driehoek was de basis van het systeem, waarop
de compositie verstrakt werd en hielp hem ook bij het bepalen van het formaat. Het
cirkeldeel, dat de ‘Zacharias’ van boven afsluit, is er later nog bijgekomen.
Zooals Plasschaert, die dapper voor het doordringen van Van Konijnenburg's werk
gestreden en tenslotte overwonnen heeft, van z'n portret, schreef, dat de kop ineens
geheel-af op het witte vlak van het paneel geschilderd werd en een voor een witten
muur hangend masker leek, zoo werd ook op de groote teekening ‘Zacharias’ de kop
van den profeet het eerst beëindigd. Hij wekte toen echter bij van Konijnenburg en
z'n helper, den schilder Willem van den Berg, den indruk niet op de juiste
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plaats te staan, zooals op de werkteekening, waarvan hij nauwkeurig was overgebracht.
Later, toen ook alles wat er om heen staat voltooid was, bleek die eerste indruk
gezichtsbedrog geweest te zijn.
Het spreekt vanzelf, dat dit geometrische schema gekozen moet worden in
overeenstemming met den aard der stof of der voorstelling. De compositie van de
schildering ‘Verbi Divini inspiratio’, die niet aan alle kanten gesloten is, maar buiten
het kader als het ware doorgaat (het oneindige leven van het woord!), berust op een
systeem van cirkels, die in verschillende grootte-verhoudingen tot elkander staan.
Men kan dit schema wellicht het best vergelijken met de aldoor wijdere kringen die
een in 't water geworpen steen veroorzaakt: het Goddelijke woord valt onder de
menschen en wekt de echo's van hunne ziel.
Van Konijnenburg is van het hout, waaruit men apostels snijdt. Een zijner vrienden,
die hem aan de hand van voorbeelden van Egyptische, Assyrische en Europeesche
kunst trachtte aan te toonen, dat zulk opbouwen in geometrischen vorm een oud
principe is, antwoordde hij, dat hij hier geheel uit zichzelf was opgekomen en dat
hij het ook zou aanwenden, indien hij de eenige op de heele wereld was, die de winst
van maat en getal voor de schilderkunst zou beseffen. Zeker is Van Konijnenburg
een dergenen, die dit principe, dat een tijdlang niet meer in praktijk gebracht werd,
omdat het in academische formules verstard was, opnieuw bezield hebben. Z'n kunst
is het resultaat van de werkelijkheid, waaraan ook de idealist z'n vormen tenslotte
moet ontleenen; van den smaak, die volgens Cézanne de beste rechter is, en van de
mathematiek, die alles onverbreekelijk bindt.
Het eigenlijke leven onzer kunst gaat goeddeels buiten het tentoonstellingswezen
om. Het is bijv. heel moeilijk een eenigszins volledig overzicht te krijgen van de
ontwikkeling van Van Konijnenburg's zelden geëxposeerde kunst. Gaarne maakte
ik dan ook van de mij geboden gelegenheid gebruik om een aantal vroegere, ten
zijnen huize berustende werken te bezichtigen.
Groot-geziene Limburgsche landschappen, die men, - het werk uit deze periode
niet goed kennend-, zeker niet op 't eerste gezicht als van zijn hand herkend zou
hebben, toonen dat ook hij den invloed van het Hollandsche impressionisme en van
de Fransche Barbizonschool ondervond. Meer idéographisch dan natuurnabootsend,
- hoewel ook deze fabelwezens zeer waarschijnlijk gemaakt werden -, zijn dan enkele
schilderijen, centauren voorstellend, in een vollen, diepen kleurtoon. Van
Konijnenburg uit zich gaarne in deze oude, maar altijd nieuw-blijvende gegevens,
die een gemeenen grondlag van verstandhouding scheppen. Zooals Poussin reeds
schreef, bestaat de moderniteit in de schilderkunst niet vooral in een nog nooit gezien
onderwerp, maar in de goede en nieuwe
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dispositie en de uitdrukking: ‘en van algemeen en oud wordt het onderwerp
oorspronkelijk en nieuw.’
Als bijzonder doorleefd trof me een variant van het thema waarop Van
Konijnenburg reeds vaker borduurde, een Sint-Joris met den draak, waarin hij
krachtige aandoeningen sterk heeft uitgedrukt. Het is als elk goed kunstwerk een
zelfportret; had ook deze kunstenaar niet een draak: de doodende onverschilligheid,
te verslaan?
M'n bewondering voor dit schilderij - een harmonie van franke oranjes en groenen
te midden eener grijze tonaliteit - scheen den kunstenaar genoegen te doen.
Liefhebbers, die iets van zijn hand wilden bezitten en wien hij dit had laten zien,
wilden tenslotte toch liever iets anders hebben. Zoo zijn amateurs, zij weten niet wat
zij willen en komen altijd achteraan!
Van Konijnenburg had een conferentie met den architect van het interieur van het
Nederlandsch paviljoen, H. Th. Wijdeveld. Wij spraken echter af elkander na afloop
hiervan weer op 't atelier te ontmoeten. Wij hadden toen nog een rijk gesprek over,
ja waarover anders dan de schilderkunst: over merkwaardige perspectivische
verschijnselen, over gezichtsbedrog, dat soms zelfs de zinnen van bedreven schilders
begoochelt: een rechte lijn wordt dan bijv. aanvankelijk als een geknakte
waargenomen, maar mag natuurlijk niet als zoodanig worden weergegeven. Is het
ook hier niet, zooals het bij Descartes heet, dat alles wat wij van de zinnen ontvangen
eens terzijde moet worden gelegd, opdat wij vernemen wat de zuivere en on
verduisterde rede ons zegt. Ik weet echter niet, of dit gesprek, naverteld, zou
interesseeren, want het kreeg z'n belang mede van de met rappe hand op 't papier
geworpen houtskoolteekeningen, waarmee de kunstenaar z'n woorden illustreerde.
Hij bracht bijv. een stelsel van evenwijdige en elkander kruisende lijnen, - lijnen tot
welke alle bewegingen en richtingen in de werkelijkheid herleid kunnen worden -,
als bij toeval op het papier aan en borduurde vervolgens op dit stramien verschillende
voorstellingen. Eerst was het een landschap; toen een soort prieel of pergola met een
groep van twee figuren tegen den achtergrond van de zee. Het verrassende van deze
demonstraties nu was, dat zonder volgens de omslachtige regels der kunst in
perspectief te zijn gebracht, de voorstellingen doorzichtkundig toch volkomen juist
waren. Zooals een schilderij door een spel der drie hoofdkleuren tot harmonie komt,
zoo werden deze teekeningen waarschijnlijk, doordat zij de hoofdrichtingen bevatten
die in de natuur voorkomen.
Wij hadden aangename uren met den kunstenaar mogen doorleven en namen,
hooggestemd door alles wat wij zagen en hoorden, afscheid.
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De internationale tentoonstelling van sier- en nijverheidskunst te
Parijs,
door W.F.A. Roëll.
DE Internationale Expositie van Decoratieve Kunst heeft reeds zooveel aanvallen te
verduren gehad, dat men bijna geneigd zou zijn deze instelling te verdedigen. In elk
geval is het Parijsche initiatief om alle landen op het gebied der sier- en
nijverheidskunst uit te noodigen een daad van. wereldbeteekenis geweest en het bij
na-voltallige der verzameling geeft de beste waarborgen voor het succes. Alleen de
betreurenswaardige afwezigheid van het te-laat geïnviteerde Duitschland en ook die
van Amerika maken de totaalbeoordeeling minder zuiver dan men zou hebben
verlangd.
De plan-opzet heeft in het bijzonder veel pennen in beweging gebracht. Toch is
de plaatskeuze midden in het zoo wijde hart van Parijs tusschen Invalides en
Champs-Elysées een goede gebleken. Gegronde bezwaren mag men echter aanvoeren
tegen de indeeling van den plattegrond. Van het assenkruis, gevormd door Seine en
Esplanade heeft men lang niet genoeg gemaakt. Langs den rivieroever bemantelt de
goedgunstige natuur in den vorm van lommerrijke kastanjelanen de bonte afwisseling
der buitenlandsche paviljoens, zoodat men hier verreweg den aangenaamsten indruk
krijgt, doch op het barre, naakte Esplanade-plein wordt het oog ontsteld door een
cacophonie van schreeuwende bouwsels. Nu mag men dit niet enkel de opperste
bouwleiding verwijten. Immers deze zorgde door het openlaten der groote
middenperspectief met het gezicht op de Invalides, door het symmetrisch indeelen
der paviljoens, door het voorschrijven van bepaalde ruimte-maten voor een zekere
harmonische indeeling. Doch binnen die vrijgelaten ruimte zijn de brooddronken
decorateurs op een dergelijke overdreven wijze hun kiosken en vooral hun tuintjes
gaan detailleeren, dat het alras méér op een kermis of jaarbeurs geleek dan op een
manifestatie, waar de zuivere schoonheid moest zegevieren. Bovendien werd het
expositiemiddelpunt: de Pont Alexandre, wiens schoone booglijn vroeger reeds
bedorven was door barokke bloemslingers en theatrale pylonen door een reeks
kermiskraampjes nog dubbel zoo barok gemaakt, waardoor tevens het
onvergelijkelijk-mooi Seinegezicht op tragische wijze werd bedorven.
Velen hoopten op den avond om deze kaleidoscopische warreling tot een geheel
te binden. Het moet erkend worden, dat de Fransche tooneelachtige architectuur op
deze verbloemende momenten op zijn best uit-
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komt. Maar waarom al die kinderachtige kransen en snoeren van parelende electrische
lichtjes, waarom die vuurwerkfonteinen en watervallen, waardoor het kermiskarakter
nog méér werd geaccentueerd? Noch op bouwkunstig noch op lichttechnisch gebied
bereikt de Parij sche expositie die schitterende, oogverblindende geheelen, waarop
de laatste sierkunsttentoonstelling te Göteborg mocht bogen.
Doch al valt de totaalindruk tegen - het architectonische Europa is misschien nog
verwarder dan het politieke en economische: van een stijl is geen sprake! - zoo vallen
er in detail prachtige dingen te bewonderen. Sommige landen, zooals Polen, Zweden,
Tsecho-Slowakije en tot op zekere hoogte Rusland maken een verrassenden indruk;
anderen munten weer uit door een of andere uitzonderlijke kunstindustrie, die ter
wereld zijn weerga nauwelijks vindt. Wij zullen daarom, bij Holland beginnende,
de voortbrengselen der verschillende geïnviteerde staten bespreken, om bij Frankrijk,
dat meer dan de helft van het tentoonstellingsoppervlak beslaat, te besluiten.

I. De Nederlandsche inzending.
In de Rue des Nations maakt het Hollandsche paviljoen, tweede in de slagorde der
naties, met zijn zacht baksteenrood tegen het glanzende groen der omgeving een
indruk van vertrouwen en fijne harmonie.
Eerst ziet gij het van opzij; daarna buigt ge om, rust even uit op de zwevende
betonbank, die in front is opgesteld en uit welks leuning de rijzige vlaggestok met
leeuw van Lauweriks ontspringt, die U met zijn fleurig oranje-blanj e-bleu omwappert.
Vandaar hebt gij een uitstekend gezicht op ons hooggedaakte huisje, dat zich in twee
rechtlijnige vijvertjes ter linker en rechter van het baksteenen toegangspad spiegelt.
Uit den ongeveer rechthoekigen grondslag verrijzen drie lage wanden: eerst een
baksteenwal, daarna een ter weerszijden sterk-inspringende doorloopende glaswand,
welke bekroond wordt door een ver-overstekend buitengewoon hoog gebroken dak,
met roode panleien gedekt. Wat de achtermuur betreft, deze is tot boven de nok
opgetrokken als topgevel, waarin het dak - eenigszins als de kap van een
Oud-Hollandsche schouw - bevestigd lijkt.
Zonder een spoor van versiering is dit grondplan een bron van mooie
architectonische oplossingen. Zoo geven de zij muren een indruk van massieve
baksteenblokken, die aan de voorgezelzijde zichtbaar doorsneden worden door de
iets uitspringende glaskooi: een sober-aantrekkelijk spel van volumes! Verder wordt
de monumentaliteit der zij-massa's op vernuftige wijze versterkt door de
baksteen-omrande tuinterrassen, met begonia's beplant. Bij den voorgevel vormt een
uitstekend blokportaal met in-driekleur-versierde deur een teekenend contrast met
den glaswand, waarin het is ingelaten.
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Wat de decoratieve kunst betreft, deze blijft tot den achtergevel beperkt. Dit naakte
hoogrijzende baksteen vlak wordt alleen verlevendigd door de even kunstige als
kunstzinnige wijze, waarop ons nationale materiaal erin is verwerkt. Aan de zijkanten
lijkt het bekleedsel evenals een purperen gordijn opgenomen; in het midden is in
reliëf de achtersteven van een oud zeilschip geëvoceerd met de sterk-sprekende
golflijnen van het zog: een meesterstukje van gevelplastiek! Boven prijken ter
afsluiting in halfcirkelvormigen kam de helgekleurde wapens der provinciën van
Zijl, die enkel nog op 'n beetje patine wachten om zich bij den ingetogen
baksteenwand aan te passen. Op twee zijpenanten ontbloeien twee schoone
voortreffelijk- aangepaste figuurgroepen van Hildo Krop, bestemd om van de
voorzijde van het gebouw af gezien te worden: helaas is daar zoo weinig gelegenheid
om afstand te nemen, dat een groot deel hunner werking te loor gaat.
Over het algemeen voldoet het buitenaanzicht uitstekend. Behoudens een enkele
zwakkere plaats bij de aanhechting van achtergevel en dak, betreurt men alleen een
gebrek aan kleurwisseling, daar het gelijkgestemde baksteen- en panrood alles
beheerschen. De schaal en werking der speelgoedvijvertjes is ook wat klein. De
eenige vraag, die bij den beschouwer overblijft, is, hoe het zware dak, dat onmogelijk
op de glaswanden kan rusten, wordt geschraagd. Maar de zaak l i j k t stabiel, dat is
het voornaamste. De rationalistische drang om te weten, hoe alles in elkaar zit, is
misschien alleen kinderlijke nieuwsgierigheid. Een meer gegrond bezwaar, dat men
na herhaalde bezoeken bij zich voelt opkomen, is de zwaarte van ons permanente
tehuis, dat sterk met de losse expositie-gebouwtjes rondom contrasteert: misschien
is deze zwaarte in het luchtige Parijs een zonde, doch overgebracht in ons eigen
milieu lijkt dit in zichzelf gekeerde huisje waarvan de massa's volmaakt tegen elkaar
zijn uitgewogen, een zeer juiste weerspiegeling van onzen strengen calvinistischen
gemoedsaard. Sommige menschen zien er een eenzijdige uiting der z.g.
Amsterdamsche School in, maar daar is het althans uiterlijk veel te sober voor: men
kan er evengoed rationalistische en geometrische motieven der voorafgaande en
navolgende school in vinden, evenals aanknoopingspunten bij de 17e eeuw: alles bij
elkaar genomen is het, zonder typisch modern te zijn, een sprekend samenvattend
voortbrengsel onzer architectuur.
De hooggekoepelde binnenruimte heeft iets intiems en iets ge wij ds tegelijk. Een
tempeltje voor den God der zuivere bouwplastiek! De lage zijwanden, nog verlengd
door de uitgeschulpte horizontale beplanking der lambriseering, voeren het oog
vanzelf naar den achterwand, waar tusschen twee zijdeuren, gemaskeerd door een
barok scherm van Lion Cachet, een soort podium is gebouwd, omboord door prachtige
effen gouden ebonietplaten. Daarboven straalt breed-uitgespreid het fonkelende
glasraam van Roland-Holst, diepblauw op geel fond: in het midden de Klok-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

XVII

HET HOLLANDSCHE PAVILJOEN VAN VOREN GEZIEN (FOTO REP).

INTERIEUR VAN HET HOLLANDSCHE PAVILJOEN (FOTO REP).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

XVIII

NEDERLANDSCHE AFDEELING IN HET GRAND PALAIS (FOTO REP).

NEDERL. AFDEELING OP DE ESPLANADE, ACHTER MUURSCHILDERING DOOR VAN KONIJNENBURG (FOTO
REP).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

XIX

MEUBELEN VAN C.A. LION CACHET, RAMEN VAN PROF. A.J. DERKINDEREN, BEELD VAN J. MENDES DA
COSTA
(FOTO REP).

H.TH. WIJDEVELD, VITRINE (FOTO REP).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

XX

S. VAN RAVESTEYN, INTERIEUR (FOTO REP).

J.J.P. OUD, PLATENKAST (FOTO REP).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

J.L.M. LAUWERIKS, VITRINE VOOR DE STAD AMSTERDAM (FOTO REP).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

89
kenluider van den Dag en Harpspeelster van den Nacht, geflankeerd door de
poëtisch-geëvoceerde bedrijven en beslommeringen der beide daghelften: een van
de sterkste en evenwichtigste composities, die wij van den meester kennen. Voor het
podium bevindt zich een groen gemetalliseerde betonbank van Staal: middenkolom,
waaruit bankvlak een leuning ter weerszijden vrij als de vleugels van een scarabee
ontspringen en bekleed met een kleurvonkend gobelin van Gidding. Het middenstuk
eindigt van voren in een soort boegspriet met prachtig-gevatten betonkop van
Raedecker en wordt bekroond door een bronzen beeldje van Mendes da Costa: de
heilige Anna, wellicht iets te klein en overdreven gestyleerd voor de eereplaats, die
eraan werd toegekend.
Dieper indruk maken de verschillende sculpturen van Raedecker, die
niettegenstaande hun vrije opvatting zich uitnemend bij de lambriseering aansluiten.
Rechts vindt men den prachtig-gepolychromeerden kop eener Spaansche vrouw,
links een raadselachtigen rooden Egyptischen kop; meer overbodig lijken de
dier-sculpturen: havik, bok, hert, paard, die niettemin het vormstrakke paviljoen met
een geheimzinnig en bijna onheimelijk leven vullen. Ook de geestige diertjes, die
Krop hier en daar op balkkoppen sneed, werken meê tot verlevendiging van het
geheel.
Het meubilair werd geheel door den architect ontworpen en is voortreffelijk in de
ruimte ingepast. In de vóórhoeken verruimt de betimmering zich tot een mooie kast
en tafel. Verder bevinden zich evenwijdig aan de zijwanden twee lage
palissanderhouten banken, die driehoekig uit den beton voet ontspringen. Daardoor
ingedeeld, liggen de kleeden: in het midden een grijs en zwart tapijt van Poggenbeek
met ouderwetsch-gestyleerd visschenmotief; links een charmeerend kleed met
paarsroode kleurkolken van Mej. de Jong; rechts een strenge rechthoekig-omlijnde
zwartblauwgeel-compositie van Krop. De overige vloerbekleeding bestaat uit
zeldzaam-mooi linoleum in sobergelijnd geometrisch ornament van Kurvers. Ter
weerszijden van het portaal ontmoet men nog een gesmeed scherm, een soort net uit
staaldraad geknoopt, ontworpen door Staal; erboven prijkt een groote decoratieve
wandschildering van Lion Cachet: het nationale wapen door vaderlandsche leeuwen
getorst, die echter minder ras bezitten dan de schitterend-gesilhouetteerde roofdieren,
die deze groote pionier voor sommige onzer Indische schepen ontwierp.
Waarom spreekt het innerlijk minder dan het uiterlijk? Misschien voornamelijk,
omdat het ver-overstekend dak een groot deel van het buitenlicht onderschept,
waardoor het duistere interieur loodzwaar op ons drukt. Gelukkig wordt dit bezwaar
bij tijden ondervangen door de kunstmatige verlichting, die door Philips'
zonlichtlampen onder dakranden en in kapspleten is tot stand gebracht en in het
paviljoen een ideaalhomogeen schijnsel onderhoudt. Dan pas komen de kleuren goed
tot hun
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recht, zoowel het geel en grijs der lambriseering als het zachtgeel en wijnpaars der
wandvlakken. Alleen de groengemetaliseerde podiummuurplaat en bank detoneeren
even in dit voorname kleuraccoord, doch zij gaan voortreffelijk samen met het blauw
en geele schijnsel, dat uit het koorraam nederdaalt. De eindindruk is, dat hier veel
heterogeens zooniet tot een volmaakt, dan toch tot een zeer bevredigend geheel werd
gebonden. Tevens bemerkt men, dat de leus van de synthese der toegepaste kunsten
in de practijk veel meer bezwaren oplevert, dan men aanvankelijk zou denken. Alle
hulde voor den architect Staal, die met zijn medewerkers over zooveel moeilijkheden
wist te zegevieren!
Alle interieur-critiek wijkt echter als men de Hollandsche zaal op de Esplanade
bezoekt, waarin de ruimte door architect Wijdeveld tot iets zeer levends en zinrijks
werd verwerkt. Het is alsof gij van een imaginair tooneel de zaal inkijkt: vóór u het
parterre; er omheen in hoefijzervorm een lage galerij, welker vier hoeken ingericht
zijn tot kleine gezellige foyers, waar men onze verschillende ‘ensembles’ kan
bewonderen. Men is hier zoovér af van den traditioneelen hôtelgang met genummerde
cabinets-particuliers der andere landen, dat men een kreet van verrukking slaakt over
het door den decorateur gewrochte geheel: die eenheid van tegendeelen, die slechts
door de smaakvolste en gevoeligste kunstenaars kan worden bereikt*)
Het eerste, wat opvalt, is de groote plaats, die aan ons terecht vermaarde
bouwbeeldhouwwerk is ingeruimd en de uitstekende wijze, waarop dit in de wanden
is ingelascht. Ter weêrszijden van den ingang prijken de Gijsbrecht van Zijl, en
Mendes' vrouw van het damgebouw van Staal. Iets verder staren twee koppen der
broeders Raedecker - vooral de zwaar-aardsche van John is formidabel! - elkander
aan, gevolgd door twee komische houtgesneden kameelhoofden van Richters.
Rondgaande langs de galerij ontmoet gij van den Eynde, Zijl, mooie baksteenreliëfs
van Krop, terwijl in den achtermuur de prachtig-gestyleerde Transvaalsche boeren
van Mendes' De Wet-monument drie bloeiende glasvensters van Holst uit het
Haarlemsche Postkantoor omramen. Behalve deze toegepaste uitingen, die prachtig
getuigen van de renaissance onzer sculptuur, is er hier en daar op muurbanken of in
vitrines nog veel van onze verinnerlijkte kleinplastiek te waardeeren (ik herinner mij
o.a. een schitterenden reiger in gepolijst albast van v.d. Winkel), waarbij de beste
meesters van de naturalistische tot synthetische richting vertegenwoordigd zijn. Als
ge Ziji's impressionistischen buffel vergelijkt met den magnifiek-gestijlden hertebok
van Raedecker, blijkt onze vruchtbare evolutie op de treffendste wijze.
De overige wandversiering bestaat in de eerste plaats uit een groote wandschildering
boven het midden der galerij van Konijnenburg, voorstellende de goddelijke inspiratie,
die de toegesnelde scharen het dichter-

*) De zaalbekleeding is uitgevoerd in ‘cellotex’.
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lijk woord inblaast. Hoewel talrijke details te waardeeren zijn - vooral de middenfiguur
is een vondst! - is de compositie als geheel minder klaar en overzichtelijk dan wij
van onzen grooten schilder gewend zijn. Boven den ingang schittert het prachtige
driedeelige kalkoenscherm van Dijsselhof, geflankeerd door twee heerlijk-gevoelige
batiks van reeën herten, waaruit blijkt, dat in deze begenadigden kunstenaar, die door
den nood gedreven den weg der ‘vrije’ schilderkunst uitging, een onvergelijkelijk
decoratief talent is verloren gegaan.
Wandelen we thans eerst het parterre in. In het midden doemen Krop's koppen
magisch uit het marmer der klokbekroning van het Rotterdamsche stadhuis omhoog;
deze middenpartij wordt gelukkig voortgezet door een houtgesneden leuning van
Jacob v.d. Hof, waarin deze een zee met meeuwen zeer dichterlijk evoceerde. Ter
linker en rechter enkele uitgezochte meubelen: een barok buffet van de Klerk en fraai
gebeeldhouwde kast van Hildo Krop. Verder trekt een gebatikt scherm met Spaansche
vrouwen van den veelzijdigen Bottema de aandacht, terwijl een kleurig
naaldwerkpaneel van Nelly Bodenheim, voorstellende de huldiging van Van Deyssel,
even een humoristische noot brengt.
In het tweede deel der zaal, half cirkelvormig omsloten door de galerij, prijken de
eeremeubelen. Allereerst dringt een allerwonderlijkste étalagekast van Lauweriks,
gift van de stad Amsterdam, zich aan ons oog op. Deze kast,die niet g e b o u w d is,
maar lianen-achtig tropisch g e g r o e i d , lijkt de antipode van de tusschen de
ingangsdeuren opgestelde spiernaakte strengrechthoekige platenkast van Oud, voor
het Museum Boymans bestemd: grooter tegenstelling tusschen de vrij-decoratieve
en streng-geometrische tendenz onzer twee voornaamste steden had men nauwelijks
kunnen bedenken!
Beter bevallen de andere eere-meubelen. Ter weerszijden de exquisgedetailleerde
stil-aristocratische salonmeubelen van De Bazel. In het midden op de eereplaats vóór
een mooi-gefestoneerden haardplaat een interieur van een anderen grooten overledene:
De Klerk. Hoezeer ik dezen laatste als architect ook bewonder, kan ik het met zijn
meubelen niet altijd eens zijn. Naast een schoongewelfde tafel en allerleukst
guéridontje met uitgeslagen pooten zijn de stoeltjes op friesche schaatsen met
engelenbazuin- leuningen wel wat barok en de gewichtige fauteuils, hoewel mooi
van volume, doen met hun kwasten en kikkerbekken, die als aschbakje dienen, niet
weinig O.W.-ig aan. Maar welk een weêrgalooze fantasie in de quasi-metalen houten
klok en ook in den egelstekeligen lampion, die onze inzending in het Grand-Palais
verlicht.
In het midden van het parterre buigen twee trappen, gemaskeerd door de
architectonische kolommen der draai-standaards - aan onze stoffen en reclameplaten
gewijd - in sierlijke wending naar de hoef ijzergalerij terug. Het is allerhandigst,
zooals Wijdeveld, in de vier hoeken open en
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tegelijk intiem-gesloten kamertjes heeft ontworpen. Het in de wanden ingelaten
zwaar-mahoniehouten meubilair van Kramer lijkt beter dan zijn pompeuze losse
meubelen. Van Wouda's bureau-meubelen waardeert men den soberen bouw, hoewel
de verdunnende leuningstijlen niet bijster geslaagd zijn. Van de constructief zeer
belangwekkende, bovendien uitnemend zittende plankmeubelen van Berlage bevredigt
het aanzicht niet in die mate, als bij oudere binneninrichtingen van den grooten
voorman het geval was. Langs de galerij-wanden ontmoet men hier en daar nog losse
meubelen van Warners, Spanjaard, Muntendam, v.d. Sluys en v.d. Bosch. Bovendien
zijn in nissen of vitrines keur van voorwerpen opgesteld: ceramiek (o.a. Colenbrander,
Lanooy, Nienhuis), metaalarbeid, boeken, naaldwerk en ook glaswerk, waarbij dat
van Copier in het bijzonder de aandacht trekt.
Veel moeilijker was het om de lange donkere gang, die ons in het Grand-Palais
werd toebedeeld, tot een expositiegeheel om te scheppen. Toch heeft Wijdeveld ook
hier door het gedeeltelijk afschieten der hoeken, gemaskeerd, door plaatrotondes, de
ruimte weten te breken en rythmisch in te deelen.
In het midden zijn de pioniers onzer renaissance aan het woord. Naast eenige
edeldoordachte zetels van Dijsselhof treft men de weelderig-versierde stoelen van
Cachet aan benevens een plechtige coromandel-ebben muurkast met vrij willekeurig
‘opgeschoten’ zilvermotieven. Daarboven de bekende knielende vrouw van Mendes.
Ter weerszij de de ouderwetsche Beursramen van Der Kinderen, die ons nog verder
in het verleden terugvoeren.
Gelukkig vormen de hoekinterieurs met het behoudende centrum een gelukkige
afwisseling. Rechts wordt een stijlvol ingebouwd ebben ameublement van Rutgers
verlevendigd door een ietwat stijlloos, doch Vlaamschjolig kleurraam van Joep
Nicolas. Uiterst links doen de glasramen van Toorop en Schelfhout eerder ouderwetsch
aan - en hoe slecht als raam gedacht! - tegenover het ultra-moderne
slaapkamer-ameublement van Ravesteyn, dat in zijn a-symmetrische zwart-en-witte
blokken-compositie, overigens van de modernste Amerikaansche raffinementen
voorzien, sterk aan de grondbeginselen der Stijl-beweging herinnert. In den
tegenovergestelden hoek is er nog een prettig eenvoudig interieur van Van Dorp,
waaruit blijkt, dat wij ons niet alleen met luxe-kunst ophouden, maar ook ijveren
voor het huis voor allen; ook Blauw's studentenbureau met ingebouwd bed, wijst
ondanks zijn ietwat overdadige versiering naar een nieuwer economischer
wooninrichting.
De lange lage overzijde, afgesloten door een monumentale dubbele vitrine met
plaatrotonde van Wijdeveld, wordt bijna geheel ingenomen door een fries schitterende
architectuur-foto's, die een uitnemend beeld geven van wat bij ons op het gebied van
constructieve, decoratieve en meetkundige bouwkunst wordt gepresteerd. Ter
weerszijden brengen twee ramen, een kleurfonkelend van Gidding en een onaardsche
compositie
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M. DE KLERK, MEUBELEN (FOTO REP).

PIET KRAMER, INTERIEUR (FOTO REP).
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H.TH. WIJDEVELD, ESPLANADE-AFDEELING GEZIEN VAN AF DE GALERIJ (FOTO REP).

NEDERLANDSCHE ONDERWIJS-AFDEELING
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van Jacoba van Heemskerk nog even een oase van kleur. Ten slotte zijn de ingangen
versierd met uitnemende fragmenten van het decoratieve smeedwerk uit het
Scheepvaarthuis; bovendien zien wij als deurbekroning Toorop's onovertroffen
sectieltableau uit de Beurs, dat nog geenszins dateert, met de grootste instemming
terug.
Boven in het Grand-Palais is een rotonde voor ons kunstnijverheidsonderwijs
ingericht, gegroepeerd om een vitrine met het jongste aardewerk van den grijzen
pionier Colenbrander. Hier mag men Wijdeveld een klein verwijt maken, dat hij ten
bate der architectuur een groot deel der expositie- ruimte opofferde. De
vitrine-sectoren zijn zoo laag en diepgelegen, dat veel van het gebodene over het
hoofd wordt gezien. Toch is het een en ander zeer de moeite waard. Typisch om het
verschillend karakter der onderwijsinrichtingen te constateeren. De Rotterdamsche
school munt uit in het meetkundig ornament, welk beginsel men ook in de kennelijk
door de ‘Stijl’ beïnvloede blok-maquettes terugvindt. Haarlem wijdt groote aandacht
aan het styleeren van dieren en planten, hetgeen evenwel dichter de ‘vrije’ kunst
nadert dan de ‘toegepaste’. De school, die zijn voorwerpen niet alleen teekent, maar
ook vervaardigt, is die van Amsterdam, welks vitrine, opgevuld met zwierig-geronde
potterijen, plastieken, stoffen een ware lust voor de oogen is. Vooral de klok met
uitgesneden koperen cijfers en fantastischen dierenkam werkt suggestief, hoewel
men de tijd er bezwaarlijk op kan aflezen. Doch het cachet van deze luxe-voorwerpen
is dan ook, dat zij ver boven de lagere nuttigheid zijn verheven. ‘Seul le superflu est
nécessaire’, zeide Jules Renard. Het is intusschen maar goed, dat de andere scholen
eenigszins een rationalistisch tegenwicht vormen.
Het is moeilijk een slotindruk van onze inzending te geven. Geen beoordeeling is
mogelijk zonder eenigen afstand te nemen. Pas wanneer men zich in de andere
buitenlandsche afdeelingen heeft ingewerkt, bemerkt men als tegenstelling het
ietwat-zwaarwichtige, doch weldoordachte en vaak-zielvolle karakter onzer
binnenhuiskunst. Het eenige, wat men «chter als een groot gemis ondervindt, is het
gebrek aan kleur.*) Meesters van den vorm zijn wij schriel van tint. Onze atmosferische
stemmigheid wordt op het laatst van een duldelooze verveling. En toch behoeft men
de interieurs van 'n Vermeer of de Hoogh slechts te raadplegen om te zien, dat wij
tijden van magnifieken kleurzin hebben gekend, die zich nog weerspiegelt in onze
visschershutten, scheepsboegen en kleederdrachten. Het is te hopen, dat deze expositie
ons iets van den kleurigen, optimistischen levenskijk onzer stoffelijk vaak veel
slechter bedeelde naburen moge mededeelen!
(Wordt vervolgd)

Eindnoten:
*) De futurist Marinctti zeide mij, toen hij onze afdeeling zag: ‘Wat zijn jullie arm aan kleur. Wij
zijn veel vroolijker, optimistischer, dynamischer. En toch, wat zou het coloriet in jullie
regenklimaat een bron van verblijding geven!’
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Herinnering aan Assisi,
door Fenna de Meyier.
DE lucht hangt laag en schijnt ons Holland af te sluiten van al wat daarbuiten leeft
en gloeit. Traag vallen de zieke herfstbladeren en vochtige nevels omwikkelen boomen
en huizen. Dit is de tijd om zich met smachtend verlangen de zonnige dagen te
herinneren, toen het lichaam zich met wellust voelde opgenomen in de warme
atmosfeer, toen het licht op de huid gloeide en alle goud van de wereld scheen
uitgestort over bergen en rivieren.
Zulke zonnige dagen heb ik gekend in Assisi, het oude italiaansche stadje met de
vrome herinneringen aan den heiligen Franciscus. Zelden komt het voor, dat wat één
mensch eeuwen geleden gevoeld en gedacht heeft, zulk een sterken stempel drukt
op de plaats, waar hij geboren werd en waar hij leefde, zooals hier. De basiliek,
gebouwd op Franciscus' graf, beheerscht geheel Assisi. (Zie fig. No. i). Het stadje
is gedrenkt in de herinneringen aan zijn heilige. Ik kreeg, toen ik in de groote kerk
wasgeweest en door de oude schilderachtige straatjes liep, die nog steeds het karakter
van zijn tijd hebben behouden, het gevoel of de geschiedenis van Franciscus zich
pas had afgespeeld, of hij eerst eenige weken geleden was begraven. Welk een
vreemde aandoening en welk een verhevenrust om zoo, eenige eeuwen terug, het
leven mee te leven van een grootscheenvoudige ziel. En hoe goed begrijpt men de
hevig-levende, alles liefhebbende natuur van dezen grooten kunstenaar, als men daar
ronddwaalt in de lieflijke dreven van olijven en cypressen, op de glooiing van den
door de zon verheerlijkten berg, met het teedere dal beneden en de rythmische lijn
der blauwe bergen tegen den horizon. Ja, hier genoot hij van de schoonheid des
levens; was hij dankbaar voor de koestering van de lentezon, had hij dieren en
bloemen lief, beminde hij het wisselende, blinkende water. Ja, hier kwamen de zachte,
verheven gedachten op in zijn geest, werd zijn hart groot van liefde voor al zijn
medemenschen; nergens beter dan in Assisi begrijpt men dat.
En het stadje (waar goddank weinig moderne bouwsels de homogene schoonheid
ontsieren) heeft zijn karakter bewaard van landelijken vrede en ingekeerde rust. Wel
is waar hijgen en dreunen op gezette tijden eenige zware autobussen de helling van
den berg op om een aantal vreemdelingen aan de hôtels af te zetten, maar gelukkig
blijft het daarbij en bestaat het verkeer gewoonlijk uit antieke karren met groote
tonnen wijn of most beladen en getrokken door die machtige witte ossen, zooals het
‘groene Umbrië’ ze al sedert eeuwen kent. Ook de op zoovele primitieve schilderijen
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voortschrijdende ezeltjes met hun zachte, donkerbruine huid, witte buik en wit snoetje,
zetten er nog altijd hun ranke, wijze pootjes neer op de steile paden en worden nog
op dezelfde wijze bevracht. Soms zit er een in sluike plooien gehulde en met een
doek omhuifde vrouw met haar kindje in den arm op zoo'n gewillig beestje; en is het
dan niet of ze zoo door Giotto voor één zijner fresco's in de groote basiliek werden
vastgehouden?
Van die fresco's moet men langen tijd en rustig genieten. Zij zijn dikwijls moeilijk
te zien; alleen bij heel helder weer en dan nog op sommige uren van den dag valt er
in de donkere gewelven der benedenkerk genoeg licht om ze behoorlijk te kunnen
beschouwen. Maar welk een genot wacht ons dan! Met welk een vroomheid, hoe
innig liefdevol werden zij geschilderd. Zij verzoenen ons met de pijnlijke gedachte
hoezeer het indruischt tegen den geest van hem, den vriend der armoede - il poverello
-, die de katholieke kerk juist heeft willen redden van ijdelheid, weelde en eerzucht,
zulk een grootsche en rijke basiliek te bouwen op zijn graf 1 Doch nemen wij de
kerk nu eenmaal zooals zij daar staat, dan kunnen wij toch genieten van haar
schoonheid. Zie op de afb. No. 1 hoe mooi de lijnen van dit kunstwerk doen tegen
het landschap; zij geeft de kerk gezien van den top van den berg Subasio.
De basiliek is gebouwd op geweldige basementen en het klooster der Franciscanen
er naast, trekt dadelijk de aandacht door zijn enorme contraforten en arkaden, twee
verdiepingen van bogen op elkaar (zie nog eens fig. No. 1) Het klooster is sedert
1875 veranderd in een weeshuis. Het publiek mag er enkele zalen van zien (o.a. de
eetzaal) en in de open galerijen wandelen, vanwaar het uitzicht over de vlakte mateloos
en innig schoon is, met de bergen, op den achtergrond, die telkens verder weg wijken
en wier kleur wisselt van diep en zalig blauw tot den gloed van roodig purper. Assisi
ligt daar als een oostersche stad. Op één van de muren zag ik een zestal versregels
van Dante gegrift, waarin hij het (middeleeuwsche) ‘Ascesi’ prijst als het Orient van
Europa. (Paradiso, Canto XI).
Wat de basiliek betreft, deze bestaat eigenlijk uit drie deelen: de crypt, (met het
graf van Franciscus) de benedenkerk en de bovenkerk. Taine, in zijn bekende
beschrijving van dit gothische kunstwerk, heeft er woorden van innigen eerbied en
warm enthousiasme aan gewijd. De somberheid en de treurnis om den dood lossen
zich hier op in de stijgende blijde lijnen van de bovenkerk, die zich hoog en vreugdig
in den hemel verheft. Een persoonlijke voorkeur heb ik echter voor de benedenkerk,
met haar lage gewelven, haar warmdonkere kleuren en haar heerlijke, naïve
wandschilderingen. Onder een hemel van donker azuur-blauw en roode, goudbesterde
banden langs de lijnen der kruisgewelven, waar wondermooie versieringen als een
borduurwerk overheen loopen, ligt de
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ruimte van 't hoogaltaar besloten in donkere lieflijkheid. Ook de zijgewelven glanzen
van ingehouden pracht. Een wereld van lijnen en kleuren is er in harmonische
schoonheid ontbloeid. Het oog, eindelijk gewend, aan het streng getemperde licht,
ziet de schilderingen van Giotto, Gaddi Martini, Lorenzetti en Cimabuë, elk in hun
eigen karakter, opkomen als een levend wonder, (zie fig. No. 2).
Boven het hoogaltaar, in de vier driehoeken van het gewelf heeft Giotto, door
Dante geïnspireerd, in allegorischen vorm de drie hoofddeugden van de franciscaner
orde verheerlijkt: de armoede, de gehoorzaamheid en de kuischheid. (Ook de beeltenis
van Dante gaf hij daarbij). Een smalle trap leidt naar de bovenkerk; maar vóór wij
die bestegen, bracht de monnik die ons rondleidde ons eerst naar de geheime sacristie,
waar in drie fraai gebeeldhouwde kasten de kostbare relikwieën van den heilige
bewaard worden; o.a. de vilten schoenen, die zijn vriendin Clara voor hem maakte
en die hij droeg na het ontvangen van de stigmaten; een haren boetekleed en zijn
handschrift.
De bovenkerk is ruim en hoog en slank van lijn; het licht valt er mild en goud naar
binnen; er is ontegenzeggelijk een omhoogstijgende harmonie in die gothische pijlers
en gewelven die tot vreugde stemt en de fresco's van Giotto op de zijmuren, die
tafereelen geven uit Franciscus' leven, zijn hoogst merkwaardig. Maar omdat de
dienst gewoonlijk in de benedenkerk gehouden wordt en daar meer ‘stemming’ is
van lijden en diep vertrouwen, lijkt het hier wat leeg en koud.
Toen wij eindelijk het gebouw verlieten, stortte de volle middagzon zich op het
kerkplein uit. Auto's en rijtuigen beladen met kijklustige vreemdelingen vulden de
ruimte, waar op geschraagde planken koopwaar lag uitgestald; foto's, briefkaarten,
souvenirs van Assisi en vooral het borduurwerk dat de vrouwen er al sedert eeuwen
van geslacht op geslacht met traditioneele motieven maken: een donkere (roode of
blauwe) kruissteek op wit linnen; zóó werden al kleeden geborduurd voor altaars en
tafels in de dertiende eeuw; men ziet het op menige schilderij uit dien tijd. Een tenger
meisje met één verschrompeld been hinkte naar ons toe om ons een ruikertje bloemen
te verkoopen; het waren de kleine wilde bergcyclamen, zacht purper van kleur en
fijn, doordringend geurig. Ik zag met deernis in de gevoelige, doorzichtig-bruine
oogen van 't arme meisje, maar men kon geen echt medelijden met haar hebben; er
was een heldere blijheid in haar wezen en zij liep zoo vlug met haar verschrompeld
beentje en lachte zoo dankbaar! Sereen geluk hangt in Assisi's luchten. - Wij
wandelden het hooge pad op naast de kerk; het was of de lucht telkens minder woog
of er zelfs een kracht in trilde, die ons optrok, zoodat wij zelf minder zwaar gingen
wegen. De zonnestralen gloeiden nu van een rooder goud; de avond kwam, stil en
innig.
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FIG.

1. ASSISI.

DE BASILIEK VAN S. FRANCESCO.

FIG.

2. VLUCHT NAAR EGYPTE. MUURSCHILDERING VAN GIOTTO IN DE S. FRANCESCO.
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ASSISI. POORTJE.

ASSISI. OUDE STAD.
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3. ASSISI.

DE KERK VAN SANTA CHIARA.
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Slank en zwart stonden de cypressen tegen den hemel. Wij gingen door oude vervallen
poortjes; hier scheen het leven te hebben stilgestaan; oude vrouwtjes met het
spinrokken in de hand staarden ons vriendelijk aan. Rustige menschen zaten op
verbrokkelde trapjes te genieten van den avond. Wij stegen, stegen....en hoe eenvoudig
leek alles nu, hoe klaar; hoe belachelijk het zware, ingewikkelde van onze moderne
problemen. Hier was de schoonheid; hoe kon men anders dan de in de avondzon
verinnigde, heerlijke aarde liefhebben en de menschen die er liepen, als stukjes van
die aarde? Gods liefde koesterde immers alles en ons allen; Gods liefde was in alles,
was in ons allemaal. En de westerhemel kleurde zich dieper rood en de laatste
zonnestralen gloeiden op Assisi's roomkleurige en okergele huizen, op het bleeke
rood van de daken.
Wij daalden en zagen het smachtende dal, dat het laatste licht naar zich toetrok en
opzoog, maar waar het duister al ging vallen; onze oogen bleven geboeid aan de
bergen hangen en aan den wijden horizon, waar de muziek van kleuren en lijnen stil
weerklonk in de immense wijdheid.
Assisi's gele muren werden gloeiend; bleekrood en vurig tegelijk; een kleur, die
ik nooit ergens meer gezien heb. - De avond kwam; het was een goddelijk feest.
Den volgenden morgen lag het dal in den mist; alleen de koepel van Santa Maria
degli Angeli in de vlakte stak er vaag boven uit. Maar de zon kwam door en brandde
alles droog. Wij wandelden naar een oud kerkje, San Pietro; een vriendelijk
graspleintje ligt er voor, omboord met boomen, waartusschen weer een heerlijk
uitzicht over het dal is te genieten. Wij konden de kerk niet binnen; zij was dicht,
omdat er een schilder aan 't werk was, zei de portier geheimzinnig. Maar toen ging
de deur toch open en zagen wij in het oude romaansche schip hoe een priester in
stroomend groen gewaad voor het altaar stond, waarachter een gordijn hing van een
dof, verbleekt rood tegen blauwe doeken; een koorknaap stond op de treden en hield
het wierookvat in de hand. Het rood-goud en wit van dit jongetje was weer een
levendiger, realistischer noot in de droomerige schoonheid van den priester tegen
het gordijn. Een schilder keek verrukt toe en trachtte dit beeld op zijn doek te brengen;
maar toen wij binnen kwamen hield hij op, de priester verwisselde van kleed en het
koorknaapje verdween schaamachtig. Het was dus een ‘mise en scène’?
Wij liepen verder door de schilderachtige straatjes met veel poorten, bogen en
trappen, langs oude muren waar de wingerd-blaren bloedrood stierven, naar de kerk
van Santa Chiara gewijd aan Francesco's onsterfelijke vriendin. Hoe teeder
geheimzinnig en toch doorzichtig-puur moet de verhouding tusschen die twee edele
menschen geweest zijn. Zulk een liefde is even lieflijk als een bloem die ontbloeit
en even vol geheim. Suarès in zijn ‘Les Bourdons sont en fleurs’ - het mysteriespel
over Franciscus'
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leven heeft er de onbegrijpelijke en toch voelbare schoonheid van weergegeven. De Santa Chiara-kerk is een mooi gebouw (zie fig. No. 3) uit de 13e eeuw, eenigszins
in den stijl van de basiliek van San Francesco. Merkwaardig zijn de geweldige
contraforten die er in de 14e eeuw zijn aangebracht om de kerk te stutten. De
hoofdingang doet romaansch aan maar het inwendige met de hooge kruisgewelven
is wel echt gothisch. Hier vonden wij als een ware verrassing een paar fresco's die
nog niet lang geleden onder een kalklaag te voorschijn zijn gekomen. Eén er van (zie
fig No. 4) stelt de madonna voor met het kindje in de armen vlak naast de koppen
van een os en een ezel, die over hun ruif met zachte belangstelling naar het Wonder
staan te kijken. Vooral het ezeltje is zoo levend en met zoo'n innige liefde
weergegeven; er zit een vrome ziel in dat beestje. De met teedere overgave uitgestrekte
handen daarnaast zijn van een zwaar beschadigde figuur, (van Jozef of van een der
herders?) Dit fresco maakt een onvergetelijken indruk.
Ook treffend vond ik het graf van de heilige Clara zelve. Wij daalden af in de crypt
en zagen door een dubbel ijzeren hek een glazen kastje, waarin zij gemummificeerd
is neergelegd. Een droomgezicht is dat fijne profieltje onder de nonnenkap, dat zóó
als door een wonder behouden werd boven dat strakke, tengere lijfje - dood omhulsel
van een eens zoo vurige ziel!
De kerk heette vroeger San Giorgio, werd aan Clara gegeven door den aartsbisschop
en toen stichtte zij er het klooster der Clarissen. Wij hoorden een vaag gezang in de
verte; de monnik die ons rondleidde, vertelde, dat anders een der zusters het heilige
graf liet zien; maar om dezen tijd zongen zij allen. Zij zingen zeven uur per dag,
deelde hij glimlachend mee.
Dien middag gingen wij ook nog naar de oude kathedraal van Assisi, San Rufino
geheeten, (zie fig. No. 5) een gebouw van donkere schoonheid, romaansch van stijl,
uit de 12e eeuw.
De voorgevel is harmonisch van lijn, met symbolische figuren versierd, (zie de
details op de foto van een der zijdeuren, No. 6).
De toren, zooals bij veel italiaansche kerken, staat er vrij naast. Het inwendige
van de cathedraal is vrijwel bedorven door latere restauraties. Merkwaardig is nog
het romaansche doopvont, waaruit ook Franciscus en enkele zijner makkers gedoopt
zijn. Een andere bezienswaardigheid is de crypt. Hier zijn de overblijfselen van de
aloude basiliek (11e eeuw) die al aan den heiligen Rufino was gewijd en waarop de
tegenwoordige kerk gebouwd is. De sarcophaag van dezen heilige wordt daar beneden
nog bewaard; het is een louter heidensch kunstwerk, versierd met een wonderlijk
bas-relief, Diana voorstellend, als zij den slapenden Endymion bezoekt in de grot
van den berg Lamius.
De crypt is van een bijzondere schoonheid met zijn slanke, sterke
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zuiltjes en zware muren; het lijkt een geheimzinnig versteend woud.
Toen wij terugwandelden, gingen wij langs het heel oude gebouw dat eens de
Tempel was aan Minerva gewijd en waarin de katholieke eeredienst zich later heeft
genesteld (Santa Maria sopra Minerva) met leelijke barokversierselen. Eerzaam als
een veelbeproefde, maar sterk gebleven romeinsche, richt zich de koepel met haar
zes volmaakt schoone zuilen op. Even gaat de gedachte uit naar een wereld, vreemd,
ja bijna vijandig aan die van een Franciscus van Assisi! Maar de tijd, die glimlacht
om dogma's en levensconcepties van menschen, is over alles heen gespoeld en daar
staat de tempel, alsof ze zóó gegroeid is uit den bodem, in harmonie met het
omringende. Want harmonisch is Assisi, zeldzaam haar homogene schoonheid,
waarin niets scherp opklinkt in wanklank, waar alles zich voegt in één rythmisch
geheel. Hoe mooi sluiten de huizen zich aan bij de kerken; hoe ongemerkt gaan de
tinten van alle bouwsels in elkaar over, zóó dat men uit de verte de stad tegen den
berg ziet aangeleund als een groot monument, egaal geelachtig van tint.
Stil, lieflijk in haar zwijgen is Assisi in den boeienden maneschijn; mooi is zij als
de middag haar overweldigend in bezit neemt, koestert, doorgloeit en branden doet
als een juweel in de zon; maar het allerschoonst is zij bij avond, als de laatste kleuren
zich hechten aan haar gele steenen en de stad zich smachtend naar den hemel schijnt
te strekken om voor het laatst gezegend te worden door het licht. Zóó zagen wij haar
op den dag, dat wij van Perugia terug reden naar den berg toe, waartegen Assisi zich
leunt; den Subasio, paarsrood doorgloeid, waarboven de maan bleekgoud te rijzen
begon, als een lieflijke belofte. Daar lag Assisi, als het beloofde land, te vlammen
van een innerlijken brand, een zielebrand!
Den volgenden morgen maakten wij onze laatste wandeling naar het kleine klooster
van San Damiano. Het was een bekoorlijke landweg, waarlangs wij gingen, tusschen
moerbeiboomen en olijven, steil op en af met telkens opduikende en wegzinkende
vergezichten.
San Damiano.... voor hem, die waarlijk belang stelt in het leven van Franciscus,
is dit de gewijde plek. In dit oude, vervallen kerkje zocht hij een wijkplaats voor den
toorn van zijn vader; hier hield hij zich schuil en zocht naar klaarheid in zijn ziel,
terwijl hij als een eenvoudig; metselaar de vervallen muren herstelde. Hier kreeg hij
eindelijk het visioen, dat zoo'n hevigen indruk op hem maakte en richting gaf aan
zijn leven: vóór het crucifix in gebed verzonken, vernam hij de woorden: ‘Ga,
Franciscus en herstel mijn huis, dat in puin valt.’
Het klooster gaf hij later aan zijn vriendin Clara die hier twee en veertig jaren lang
geleefd heeft en die er ook gestorven is (in 1253). Hoe treft ons de armoedige eenvoud
van 't kerkje, van de koorbanken, van de cellen en van het refter, waar alles zoo
gebleven is als zeven eeuwen geleden
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(zie fig. No. 7). Hier, in deze onveranderde omgeving trilt als 't ware nog haar vurig
toegewijde natuur vol liefde. Ook 't heel kleine tuintje zagen wij, waar nog dezelfde
ouderwetsche bloemetjes worden gekweekt, die zij zoo liefhad: veronica,
ooievaarsbek, lavendel en marjolein. Hier had zij tusschen de kloostermuren een
plek om uit te zien over de wijde wereld; een stukje aarde om stil te staan en zich te
laten zegenen door de zoele zuiderzon. Later werd hier de schoone hymne aan de
zon van haar heiligen vriend op een marmersteen in den muur gebeiteld; die heerlijke
juichkreet van liefde voor zijn ‘goddelijken broeder zon.’
Toen ik uit het klooster gekomen, op een doorgloeid steenen muurtje te genieten
zat van de koesterende straling der herfstzon, wist ik: hier leefde zij gelukkig, die
zoo met hart en ziel haar vriend en meester was toegedaan en haar liefde overbracht
op Gods schepping, tot God zelf in haar te stralen begon.
....De monniken vertelden ons, dat in 1878, toen ook dit klooster door den staat
werd bedreigd met ontruiming, een edelmoedig Engelschman, Lord Ripon, het
gekocht heeft en het den Franciscanen terug gaf.
Nu leven de broeders daar rustig en tevreden, als kinderen, in die liefelijke natuur.
(Zoo was tenminste onze indruk). Zoo ergens dan leeft hier iets van de ideale gedachte,
die Franciscus bezielde, toen hij liefde, armoede en gehoorzaamheid predikte en zóó
de in haar hart bedreigde katholieke kerk te redden beproefde.
Nòch in de grootsche basiliek, nòch in het moderne en met afschuwelijke
namaak-gothische fresco's versierde Santa Maria degli Angeli (in de vlakte) voelt
men zijn geest; maar hier en in het eenvoudig-lieve stadje zelf, waar zijn jeugd is
vergaan en zijn idealisme opvlamde en zich bestendigde tot een hoog en helder licht.
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FIG.

4. ASSISI. GEBOORTE. MUURSCHILDERING IN DE BASILIEK VAN S. CHIARA.
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5. ASSISI. KATHEDRAAL VAN S. RUFINO.

FIG.

6. ASSISI. DEUR V.D. KATH. VAN S. RUFINO.
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7. ASSISI. HET KERKJE VAN S. DAMIANO.
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Bittere liederen,
door Annie Salomons.
I.
Van al dien storm van vreugde en pijn,
Dien rijken strijd van neme' en geven,
Is mij tenslotte niets gebleven
Dan bitter en alleen te zijn.
Ik laadde op uw aanbeden hoofd
Een wereldlast van sterk verwachten,
Maar 'k overschatte verre uw krachten
En vlam van hopen werd gedoofd.
Nu zing ik weer mijn oude lied:
Een zwerver zal 't hier nimmer vinden,
Geen hart kan hem voor altijd binden,
Hem bloeit geen trouw dan in 't verdriet.
Maar 'khad nog nooit zoo fel geëischt,
Mijn hart zoo aan één mensch verankerd,
Nu lijkt mijn wil voorgoed vergrijsd,
En bitterheid, die knagend kankert,
Hoont: 't leven is een sjacherspel,
De onkreukbren drukt het naar beneden,
Hun hoop wordt roekeloos vertreden,
Maar aan wie kruipen, geeft het wèl
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II.
Ik kan nog wel lachen, al branden mijn oogen,
Al hamert de smart als een smid in mijn borst,
Ik kan nog wel spelen en liegend beloven,
Al schrijnen mijn lippen van hunkrenden dorst.
Al vond ik geen liefde, ik weiger erbarmen,
En wondde ik mijn droom, 'kheb mijn fierheid gered;
Ik koester mijn hart wel in eigenë armen,
'k Verberg mijn kwetsuur achter tartend verzet.
En bleef mij onthouden de kroon van het leven,
Wat vraag ik naar kronen; - ik reik naar de zon.
Wie eenzaam en trouw aan zich zelf is gebleven,
Zijn sterren en wolken als vrienden gegeven,
En niets, dat hem ooit meer ontroofd worden kon.
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III.
Ach lentelicht, laat mij gestorreven zijn,
En wek toch het vredig vergetene niet.
Ik wil niet opnieuw uw verslappende pijn
En de oude, verbijsterde klank van mijn lied.
Ik zong al zoo vaak uw meedoogenloos licht,
Ik leed al zoo dikwijls uw zalig verraad,
Laat nu mij de rust van mijn wintersche plicht
En sluier den glans van uw liegend gelaat.
De wind voert de wolken, waarheen hij begeert,
De boomen, ze buigen met windewil mee,
En heb ik dan nog niet de wijsheid geleerd,
Dat steeds men weer kiezen moet tusschen die twee:
Of vreedlooze vreugde, - of vreugdlooze vreê,
En wàt wij ook kiezen, - 't is altijd verkeerd.
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IV.
Die dagen straalde elken ochtend opnieuw de zon,
Heel de wereld was bloei en geur en verblijden,
Toen wij als vertwijfelden van elkander scheidden,
En altijd opnieuw scheidden, omdat het toch niet kòn.
Die dagen stormde mijn hart zijn vleugels stuk
Van wanhoop en teerheid en uittartend streven,
Nooit heb ik meer zooveel weg kunnen geven,
Als toen met één blik van vertwijfeld geluk.
Die dagen waren rijk en van wonderen zwaar,
En hun kostbare pijn zal nimmermeer keeren;
Nu moet ieder van ons opnieuw trachten te leeren
Te leven naar tucht en maat en met beheerscht gebaar;
Want hun kostbare pijn zal nimmermeer keeren.
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De beeld-houding van Rädecker,
door A.M. Hammacher.
EEN enkel voorwerpje, een landschap of een gesprek kan plotseling de gansene
schatkamer van het herinnering of verbeelding geworden leven ontsluiten; wat lang
verloren of vergruizeld scheen doemt op en meer nog dan de herkenning van vergleden
ervaringen kan het verwonderd bewustzijn ontroeren over de magische menschelijke
vermogens, zóó het eens tijdelijk en ruimtelijk aanschouwde gebeuren te
transponeeren in het spiritueele grottenleven der herinnering.
Zoo ook ontsluiten de diepe werken het gansche rijke landschap van het verleden
leven, waar ze uit opbloeiden. Hun spiritueele uitstraling is van verleden zoowel als
toekomst, zoo van herinnering als van verwachting. Ze voegen als het ware vroeger
en later in éénen, ze verhevigen de herinnering tot ééne sublieme oogenblikkelijke
verbeelding, waarbij het bewustzijn van Herkenning en allereerste Ontmoeting in
gespannen verwondering in elkander overvloeien. In die werken leeft het jongste
leven, gedragen, gevoed en gestuwd door de vruchtbare al-oude aarde, niets
verliezende noch verstootende, maar zoo razend ontstuitbaar van organische kracht,
dat het de schatten van het Verleden, voor velen een zware last, wist op te tillen en
te verplaatsen; zoo werkzaam in wijsheid, dat het zware licht wordt, het vaste
stroomend, het troebele helder. Niets overheerscht daarin, nòch de zerk der traditie
nòch de fontein der revolutie, alleen de saamtrekking van voorhanden krachten, de
v e r d i c h t i n g van verspreide stof, magisch saamgebonden en wentelend om de
spil van het denken, zóó is het schouwspel der openbaring van een natuurlijk en
geestelijk leven in onophoudelijke werkzaamheid, zoo wijzen de diepste werken niet
op het granieten gebergte van het onomstootbaar vaststaande, maar op een
onafzienbare, duizendvoudig zich openbarende werkzaamheid: wentelen, verschijnen
en verdwijnen, aantrekken en afstooten.
***
De Egyptenaren van de 1e en 2de dynastie en van het oude Rijk wezen met hun
beste beeldhouwwerken op den mensch in betrekking tot een o n d o o r d r i n g b a r e
Onmetelijkheid, tot een on-beweeglijk makende Eeuwigheid. Zij richten op, het
steenen geweld, over en boven den eindigbegrensden- mensch. De eeuwige
werkzaamheid wilden zij vastzetten, onbeweeglijk maken, zooals zij het lichamelijk
verstervingsproces wilden terughouden met de verfijnde balsem-technieken, om de
ziele-onsterfelijki-
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heid daarmeê te winnen. Zij vonden in hun beelden zoo het van onbeweeglijke
eeuwigheid vervulde: Zitten, Knielen en Staren.
Maar toen Westelijk-Europa in de vroege middeleeuwen ook in de beelden- spraak
een schouwspel van mensch in betrekking tot goddelijkheid had geschapen, vonden
de meesters van het werk, naast en boven het stille zitten van een Moeder Gods, dat
nooit het Egyptische zitten en staren en het Boedhistische geloken-zitten te boven
was gegaan, vooral het S t a a n in de zachte stralende blijdschap van het in
goddelijkheid rustende gemoed. Dit Staan was niet langer de kenmerkende
beeld-houding van een onbeweeglijk-makende Eeuwigheid t e g e n o v e r den mensch,
doch een verwijlen, vol glimlach en mildheid. Zoo kan het, dat in de Middeleeuwsche
beeld-houding een beheerscht n e i g e n verschijnt, van ontroerende zachte
menschelijkheid.
Zoodra de liturgische religie het beeld loslaat en het wereldsche zijn gewelven
spant, verdwijnt dit alles voor de wereldsche beeld-houding van den dramatischen
mensch (inwendig en uitwendig). Nu vinden de besten het beeld-drama in het gaan
- een zwaar geladen schrijden in de burgers van Calais -, het wankelen, het spelend
zitten, dansen, het krampend zich wringen of buigen, het rekken, strekken en sidderen
van het menschelijk liefde-verlangen.
***
Alle excessen zijn mogelijk, als geen deel gericht is naar een eenheidsbesef, hetwelk
een zich voegen en terug-houden zou gebieden. Uitzinnigheden van een Eenheid
miskennend lyrisch gevoel, brengen nòch het vertikale, nòch het horizontale, ook
niet het statisch-rustende, maar de woelende wind-lijnen van het wolken en boomen
in fantastische grilligheid bewegende lucht-stroomen over de aarde, het dramatisch
zich wringen en springen, dat zoo dikwijls tot een beeldhouwkunstige stuip is
geworden.
Onze tijd heeft niet de vertikale statische harmonie der vroege gothiek, niet de
melodische welving van het stil-ruischende beste chineesche werk- Als de geest maar
stil-verrukt wist te zweven over het aardsche landschap, dan zou de beeldhouwkunst
onze steen wel tot een veder-lichte broze massa weten op te tillen. Als een harmonie
van zinnen en geest het leven centraal wist te binden, dan zou ook hier, zooals eens
bij de chineezen, de melodische doorspeling van den lach in het geestelijke wel
mogelijk zijn en zich plooien aan onze beeld-houding....
Daar is getast naar vele kanten en enkele zochten van uit de dramatische
stuip-gebaren naar de rondingen en zwellingen van de Egyptische beelden te geraken.
Dit kan geweest zijn in hoofdzaak een verlangen naar het onomstootelijk vaststaande
in zijn onbeweeglijk makende stille kracht, een verlangen te geraken uit de tierende
verwildering van het tomeloos-
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bewegende en de onweerhouden kracht-expansies van de ongebreidelde gebarenlust
van den lateren Rodin.
Rädecker was van den aanvang af vervuld van een eigen bezield leven. Waar het
Egyptische hem kennelijk heeft geboeid, is het werk toch duidelijk daarvan
onderscheiden. Hij heeft verleden-vormen ingeademd om weer uit te ademen. Zijn
beelden hebben nooit de kenmerkende Egyptische beeld-houding: het tegenover en
over zich weten van een ondoordringbare eeuwigheid, die een extatisch staren, een
vervuld zitten en knielen bracht. Zijn beelden verloren niet de kenmerken van het
aldoor meer naar binnen verplaatsen van de levensbron. Zijn figuren staan niet in
betrekking tot eene Uit-wendigheid, doch zijn de geladen dragers van eene onvatbare
Innerlijkheid. Lang zijn de figuren gesloten, ze verzamelen kracht zonder zich te
geven. De winst was, dat de lyrische bezetenheid van het dramatisch-gebaren eindelijk
tot stilstand was gebracht. De zelfgenoegzaamheid van de naar rede der vermindering
belangrijkheid toegenomen luidruchtigheid, sloot de bezinning buiten. Het ontroerend
eenheidsheidsbesef van mensch en wereld, in de kunst als een vervloeiïng mogelijk
van Ik en wereld tot één stroom van tegenwoordig leven, het zou, zonder die afsluiting
ter herwinning der pure geestelijke bron, nog steeds zonder veel mogelijkheden zijn.
De figuren van Radecker, de gezichten die hij telkens anders kapt, ze zijn stil en
van eigen moeiten en denken zwaar vervuld, ze hebben dikwijls lijnen van moeiten
tusschen geest en lichaam. Hij zag gezichten en figuren alsof het leven ze had
toegesloten tot k l u i z e n van afgezonderd heimelijk en broedend leven. Gespannen
zijn ze, staande nòch gaande; ze z i j n en verhouden zich niet van mensch tot mensch.
Radecker wist te komen over de menschelijke liefde-beelden heen (de kus, moeder
en kind, fugit amor, l'emprise enz.). Daar is de mensch weer in betrekking tot het
levenswonder, daar komen weer gezichten, die niet in de eerste plaats van
menschelijke relaties en psychische verwikkelingen getuigen, doch het schouwspel
geven van de werkzaamheid van een wonderbaarlijk Gebeuren. Voorloopig straalden
zijn figuren niet uit, maar waren toegesloten kluizen, een saamtrekking met
eigenaardig afplattende werking was duidelijk zichtbaar.
H e t f r o n t a l e werd d e b e e l d - h o u d i n g . Dit frontaal worden, van uit die
gansche wereld van beweeglijke vlakken en hoekige krachten der vorige eeuwsche
beeldhouding, is een nog niet in zijn gevolgen genoeg overziene daad van beteekenis
geweest. Hiermede is een basement gevormd voor de mogelijke beeldende openbaring
van een verticale of zwevende levenshouding. Het menschelijke in deze gezichten
is niet verbonden aan het portret, maar aan het gebied waar de voornaamste
levenskrachten in hun eeuwige werkzaamheid zich manifesteeren. Het anatomische
lichaam
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krijgt dus, als vanzelf onder deze wenteling der materie om een spiritueele as, de
schoone ronding en zwelling, vroeger, maar in andere verhoudingen, bij de
Egyptenaren waargenomen.
Het frontale, het was meteen een zich schikken naar een ongeziene architectuur.
Het was als overwinning op het portret, reeds in den Mijnwerker, het komt in de
vrouwe-buste als een niet meer kamer-achtig beeld van architectonisch-begrepen
ruimte spreken.
Dit frontaal-worden is nog scherper te begrijpen als daad van moeilijk te bereiken
waarde, door het frontale van de groote werken der historie, gemakkelijker te zien
voortvloeien uit een innige verknochtheid met het Gebouw; het Gothisch beeld als
bouwsteen der kathedraal, het Egyptisch beeld en het Boedhistisch evenzeer naar
plaats en functie bepaald door de liturgische religie.
Uit zulk een voorhanden architectuur en religie heeft Rädecker geen steun geput.
Hier was een geheel i n n e r l i j k wenden noodig om het frontale als een
eigen-gewonnen, wellicht onbewust zoo noodig gevonden, beeldhouding in dezen
daardoor aan macht gewonnen tijd te stellen.
De vreugde mag daar groot over zijn, want de liefde tot den eigen levenstijd kan
zoo diep geworteld blijken, dat ondanks de verliefde houding van hen die gaarne
roem blazen, de te korten pijnlijk openbaar worden in een onweerhouden schaamte
over onze mateloos virtuooslijke levenstechniek, over dit schitterend bewerktuigde
levensspel van tegenwoordig, waarin zoo vaak het essentieele wordt verzaakt. Er is
een wedloop in kunde, in de muzieken en de concerten, in de schilderijen en de
tentoonstellingen, in de ver keerstechnieken en de gezelligheids verfijningen der
verveling en er is een modern menschentype van de schrille lijn en de sidderende
emotie, van de cinema-schichtigheid en het radio- en jazz-genot. Ook dit is een beeld
van dezen tijd en wie door zijn tijd bezeten wordt, meer dan hij zelf den tijd bezit,
reflecteert het onherroepelijk.
Groot mag dus de vreugde wel zijn, waar dit ééne dagelijksche beeld niet in
onverdeelde liefde wordt gekoesterd, dat eene andere beeldhouding, zonder het
romantisch peinzend neigen van het hoofd, maar stoer en fel, robuust en dapper,
onweerhouden zonder sluipgangen denkend en voelend, m o g e l i j k en w e r k e l i j k
is gebleken.
***
In het werk van 1920/25 is de geslotenheid, het bedwang der uitstraling, waardoor
soms een sfeer van bij na-afweer, van den beschouwer een langzaam door-dringen
vroeg, gebroken. De vroegere kenmerken van een inademen van Egyptische werken
zijn verdwenen. Het saamgedrongene bleef, maar de uitstraling brak onweerhouden
door in de frontale figuur. Het ge baar ontstond in zijn werk. Het nieuwe gebaar,
vreemd aan het Gothische, vreemd aan het dramatische van-mensch-tot-mensch. De
ver-
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J. RÄDECKER. MANNETJE, GEGOTEN IN BETON, UIT TE VOEREN IN SYANIET.
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PILASTERS AAN DE PORTE ROYAL VAN DE KATHEDRAAL VAN CHARTRES.
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loren zoon van Rodin is een subliem acteur, de mimische verbeelding van een
ruggelings zich stortende wanhoop.
R ä d e c k e r heeft het gebaar de rust gegeven van een v l a k , hij heeft geweten
dat hij zich binden moest, wilde hij niet luid worden en verstoren de Ruimte.
Dit overal binden en offeren, dit zich inhouden, om dan met meesterlijke kracht
toch de verzamelde expressiviteit in het gebaar te doen uitgaan, dit voortdurend
voelen van de machtige ongestoordheid der Ruimte, waarnaar alles zich nu schikken
gaat, maakt het werk inderdaad tot Woord van Ruimte, dat den gegrepen beschouwer
niet in kamers, zalen, straten en pleinen voert, maar naar ruimten, zonder boven en
beneden, naar oorden zonder woorden en met geen andere muziek, dan die der stilte
van de sprakelooze beweging.
Dit mannetje kent niet het extatische staren naar een verre eeuwigheid, neen, het
staren is in hem, niets is tegenover hem. Hij geeft zich over, zonder verzet en verweer;
maar grooter dan de verloren zoon van den Franschman, die zich uitdrukte met het
lichaam en vooral met de pathetische armen, reddeloos-wanhopig; maar de altijd
inniger en grootscher spraak van het machtigste menschelijke deel (het gezicht)
daarin miste.
Laat mij ditmaal de zonde begaan van te spreken over de eigen ontroering. Bij het
napeinzen ontsloot dit oude wintermannetje niet alleen de schatkamer der verleden
beeldhouwwerken, waarvan de houdingen en hun verschillen vluchtig overschouwd
werden. Hij ontsloot ook de alleen aan de stilte gemeenzame gedachten, zoodat,
dezen menschelijken wintervogel gelijk, een nadrukkelijk gedachte-beeld neerstreek.
Dit is, sprak vagelijk de eerst sprakelooze ontroering, dit moet niet anders dan de
onvermomde Werkzaamheid beteekenen. Dit ruige beton spreekt van de zorgen en
de moeiten, maar inplaats dat de geest zich sloot, bleef ze bezig en door alles heen
werd déze de werkzame, maar het af gesjouwde lichaam verloor zijn waarde; hoezeer
de gestalte zwaar gedrukt werd door het torsen, de geest overschouwde het leven;
de dagtaak telkens ten einde gebracht, zij bleef aan het Werk zonder einde; de armen
en handen de aarde afgezocht en veel gegrepen, zij bleef rusteloos zoeken aan den
einder, die eindelijk geen einder bleek te zijn. Niets bleef in de handen achter, niets
hadden de armen te dragen en in den moeden kop sombert de verlatenheid en de
nachtelijke vernietiging der felle bewustheid ruischt als de zee van den Slaap over
hem heen. De mompelende mond verstomt, de oogen sluiten zich, de blik richt zich
naar binnen en aleer het leven voorgoed zal uitluiden in het onhoorbare en onzichtbare,
dat het gansche geluiden- en kleuren-leven draagt, schemert binnen het
bereikbaar-menschelijke de straling van den geest. Wijd openen zich de armen, zoo
groot en onweerstaanbaar voelt hij zich gedreven, dat het gebaar het eenige
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teeken werd, niet voor een mensch, maar voor het ongeziene in deze verlatenheid.
Machtig ruischen de elegische melodieën van onmetelijke eenzaamheid op hem aan.
Dit moet, heb ik stil vermoed, de ontroerende gemeenzaamheid van dit beeld zijn,
dat alle aanrakingen van het leven, alle botsen en lijden de werkzaamheid en
zuiverheid van het geestesbewegen niet kunnen breken noch besmetten.
***
Zoo gaf Rädecker de mensch; niet een type: de geleerde, de arbeider enz., niet een
scherp-bepaalde psychologische staat (de ironicus, scepticus, cholericus enz.); niet
een zinnelijke idealiteit; maar een geestelijk begrepen w e r k z a a m mensch, met de
sfeer der z i n n e n d e werkzaamheid; het lichaam dus teruggebracht tot natuurlijke
hoofdzaken, alle afleidende en neven-bewegingen geëlimineerd; geen conventioneele
nadruk op jeugd noch ouderdom, op- noch neergang; niet een bedacht-symbolistische
houding (de onmachtige nabootsing eener verlangde monumentaliteit); deemoed,
zonder Christelijke mimiek en onwaarachtige zelf verguizing; eenvoud; diep
eenvoudig een mensch zonder pretentie; ontroerend, wijl de levenszin onmiddellijker
vermoed wordt uit dezen onbegaafde-met-het-woord, begaafd met een werkelijk
Gezicht, met oogen, een mond en handen (wat een ontroerend geziene werkhanden),
sterker en feller van levensdoorstrooming getuigend, dan menig vlot-intellectueel
gezicht der nu gangbare woord-acrobaten en vermoeide dichters-aestheten.
Wie de grootsche eenvoud van dezen onbesmet gebleven geest - onbesmet in een
van theorieën kwistig versierden tijd - als een daad van droomrijke werkelijkheid
heeft ontvangen, hij zal dan ook verstaan, hoe deze zelfde beeldhouwer te bouwen
wist de schonkige vroegte van een nog vochtig-trillend geite-beestje, vol warmte en
zuiver manlijke innigheid.
Deze beelden op zich zelf vragen geen woorden: ze ontgrendelen het
vroegere-achter-ons en het latere-voor-ons; zoo zijn alle werken uit zuivere aandriften
ontgroeid, niet eenzame kasteelen van afgezonderde Bijzonderheid, maar verbindende
organismen, openbarende Verbanden. Voorzooverre deze na-beschouwing anders
doet, dan het werk erkennen als een van de pelgrims uit den nooit voltooiden Tocht,
voorzooverre is zij dan in strijd met het gebod der zwijgzame ontroering, dat eene
ontmoeting met dit werk oplegt.
Wellicht dat deze woorden-zonde dan vergeven worde door de menschen, zoo
ook zij de niet alledaagsche vreugde ondergingen van het vinden eener sterke en
wijze beeldhouding.*

*

Het hierbij afgebeelde mannetje, een zwakke en door de schaduwen wat onrustige, feitelijk
onvoldoende photographische weergave, was te zien in Januari 1925 in de zaal van Mak,
Rokin, Amsterdam. De vrouwenbuste is in het bezit van mevrouw Kröller, 's Gravenhage
en gekapt in 1915(?) uit Egyptische witte kalksteen.
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De verloren zoon,
door Marie Schmitz
HET was om de kleinkinderen - al wilde zij zoo openlijk dit niet aan ieder toegeven
- dat de oude mevrouw Josselijn de groote tuinkamer, eigenlijk ‘de zaal’ van het
oude heerenhuis, tenminste in de zomermaanden was gaan bewonen. Want zij wist
heel wèl, dat het niet vóor alles Oma-zelf was, die in alle vrije uren tusschen
school-uitgaan en etenstijd drie paar rappe jonge voeten lokte naar de achteraf gelegen,
vroeger gezellige, doch nu alleen nog maar deftige straat, doch veel meer de oude
diepe tuin, waar de houtduiven koerden in het donker lommer en de merels nestelden,
die, eindeloos doorkruist en doorzocht, toch altijd vol geheimen bleef, dien Hanneke
‘een park’ achtte, en het zevenjarig Woutertje ‘een heuzig bosch’. En hoe onbereikbaar
leek dit aardsche paradijs den begeerigen hartjes, als zij werden gevangen gehouden
in de sombere voorkamer, waar nóoit de zon kwam en waar de hunkerende oogen
niet anders zagen dan de doodsche straat achter de zwartomlijste blauwe horren.
Sinds deze nieuwe instelling begonnen voor Oma de zomermaanden vroeg en zij
eindigden eerst in den laten herfst, wanneer het weer het maar even toeliet. Het viel
hier trouwens altijd mee, doordat de tuinkamer op het Zuiden lag, en bij den grooten
open haard, onder den rijk-gebeeldhouwden witmarmeren schoorsteenmantel, lagen
al van begin September af de zware eikenblokken klaar.
Zeker had dit weidsch vertrek in tientallen van jaren niet zooveel fleurigheid van
jeugd aanschouwd als nu Oma, in haar beschutte hoekje genesteld, met open oor en
arm ontving wat blink-oogend en opgewonden kwam binnengestormd, met
verwonderlijke behendigheid zwenkend om de open tuindeur heen, ineens tot vlak
voor Oma's schoot. Mevrouw Josselijn overdacht het soms met een glimlachje om
haar dunnen mond, wanneer het geluid van kinderstemmen en rap gedraaf over grint
haar ooren vulde en zij onwillekeurig opzag naar het geschilderde portret van den
ouden Henri Josselijn, den grootvader van haar overleden man, op wien, ondanks de
statie van zijn gladgeschoren, hooghartig aristocraten- gezicht boven den kant-bef
uit den hoogen jaskraag en het bont over zijn schouders, de kleine Henri Josselijn,
die daar buitelde in den tuin, zoo opmerkelijk veel geleek. Hij was het geweest, die
na Napoleon's val en den aftocht der Franschen, het fransche bloed, dat hij van
voorouders in zich droeg, verloochenend voor het land, waarvan hij zich zoon
gevoelde, den eersten Oranje-koning mee hielp inhalen en, zijn plaats bekleedend
in het verrustigde en verdiepte nationale leven, dit huis hier voor zich
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bouwen liet. Hijzelf had niet meer dan een vroeggestorven dochter en één zoon gehad,
die na den vader het huis met zijn gezin bewoonde. Dat waren de jaren dat deze
muren jeugd en vroolijkheid hadden gezien, tot langzaam aan de kinderen waren
groot geworden en verstrooid. Toen moest het lang stil zijn geweest in de hooge
kamers, waar twee oude menschen wachtten op den talmenden dood. Maar eindelijk
was het uit het verstrooide gezin de oudste zoon, die er nieuw leven bracht in het
oude huis....
Wanneer haar gedachten tot dit punt der geschiedenis genaderd waren, ontlook er
altijd een glansje in mevrouw Josselijn's verdofte oogen. Want wel waren zij hun
eerste jeugd lang voorbij geweest, Henri en zij, toen zij de te kleine, toèn moderne
woning, waar zij nooit recht hadden kunnen aarden, verlieten voor deze statige
behuizing, maar zij hadden zich voelen jong worden als twee kinderen, toen zij hier
het leven nieuw begonnen, een leven, dat eerst recht hùn leven werd, omdat het
voelbaar en zichtbaar de voortzetting was van het verleden, dat deze muren-zelf
bewaard hielden. En naast hun jonge kracht de bloei der kinderen! Wouter was toen
tien jaar geweest en Henri twee; daartusschen de meisjes acht en vijf.... Hanne en
Wiesje.... ach, dat was het eenige donkere, maar dan ook héél donkere geweest in al
die lichte jaren, het weggaan van die twee.... En nu speelden hier Wouter's kinderen,
het vierde geslacht na hem die hier de eerste was. Maar of Wouter zelf, wanneer zij
er eenmaal niet meer zijn zou, de traditie voortzetten en het oude huis bewonen
zou?....Mevrouw Josselijn dacht hieraan liever maar niet, want het was een pijnigende
gedachte en wie bleef er na Wouter, wanneer Henri niet trouwde?......
Maar dit...... dit...... zij schudde zacht het hoofd en haar oude oogen waren nu heel
dof geworden. Want ach...... zij wist het nu eigenlijk wel, dat dit, het eenige dat zij
van het lot nog afsmeekte, voorzeker nooit gebeuren zou. En zij wist niet eens of zij
het nog wel wenschen mócht...... En toch...... en toch, als een meisje hield van een
man, vergaf en vergat zij dan niet alles en was dan in hun liefde het verleden niet
voor altijd uitgewischt? Het verleden...... ach, maar wat wist zij eigenlijk van het
leven van dezen zoon? Wat menschen praatten, insinueerden...... wat Wouter soms,
zijn eigen broer, scherp en minachtend, schoon toch nooit in recht-uit-sprekende
woorden...... Maar had niet ieder die mooi en jong en rijk was zijn benijders en dus
belasteraars?...... En zou misschien toch niet éens de dag komen, dat de jongen,
bekoord door een lief meisje, een rustiger leven zocht na de wilde jaren? O, als het
mocht gebeuren, dat zij dàt nog beleefde...... als zij toch nog de heerlijke zekerheid
mocht ontvangen, dat na haar dood haar zoon, zij 't dan niet Wouter, de oudste, maar
dan toch Henri hier de rij
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zou voortzetten waarin zij zichzelf een schakel voelde! Weer een Henri Josselijn......
En was hij niet, naar het uiterlijk, veel meer dan zijn broer een Josselijn, hij met zijn
zwierige rankheid, zijn fijn gezicht, aristocratisch als dat van den ouden
overgrootvader daar aan den wand, al miste hij de zelfverzekerde hooghartigheid
van dezen voorvader, die, ondanks zijn gehechtheid aan den Hollandschen bodem,
toch meer Franschman leek dan Hollander. Die zelfverzekerdheid en trots waren
meer het erfdeel van Wouter, die in zijn uiterlijk overigens alléen Hollander was:
breedgeschouderd en kloek, eenvoudig.
Wèl hadden zij immer weinig op elkaar geleken, als kinderen al! Hoe gemakkelijk
was het geweest Wouter op te voeden tot wat hij eigenlijk vanzelf moest worden:
een deugdzaam mensch van ernst en plichtsbetrachting, en wat een harten-hoofdbrekende moeilijkheden had 't altijd gegeven met Henri, met wien er altijd
iets verkeerd liep. En toch, hoeveel warmte en geluk was er niet gekomen jùist van
dit kind! Hadden zij ooit zooveel vreugde beleefd aan Wouter's onafgebroken reeks
mooie rapporten als aan éen onverwacht mooi getuigschrift, waarmee Henri in
zwierig-nonchalanten triomf alle bekommernissen teniet deed, of als aan éen
snikkend-berouwvol gestamelde belofte van beterschap? Had ooit Wouter zulke
zonnige oogen bezeten en zulke aanhankelijke maniertjes? En o, was 't dit...... hadden
ze, had vooral zij, de moeder, zich zwak laten maken door dit zoete kindergefleem,
door de bekorende liefheid van den al grooten jongen? En was dan deze zwakke
toegeeflijkheid misschien oorzaak, dat de jongen, een man geworden, zelf zwak
bleek?.... Was zijzelf schuldig, had zij hard moeten zijn tegenover die lieve vleiende
oogen?...... Ach......
Haar zuchtje glipte nauw hoorbaar in de kamerstilte weg. Welk een diepe rust lag
er vandaag over de dingen. Misschien doordat boven het roerlooze groen een fijn
floers den hemel dekte en er geen gloed en glinstering van zon speelde over de in
doffe goudbiezen gevatte, zijde-behangen wandvakken. Zwaar van droomerige
loomheid was deze vroege middag, waarin een dreiging van onweer verholen broeide.
Mevrouw Josselijn dacht aan de rozen, die nu juist, na zooveel dagen van droogte
en windlooze zonnigheid, in een gave weelde bloeiden, maar met dieper
bekommerdheid toch aan dat andere: wanneer de bui losbrak vóor het schooluitgaan,
dan kwamen de kinderen niet. Hoe eindeloos lang en leeg werd de dag zonder deze
gewende vreugde en hoe ver leek het morgen na dit onvervulde heden.
Langzaam, wat moeilijk, stond zij op, steunend op den rand van de kleine tafel,
waarbij zij, in het kalme groen-getemperde licht van het lmksche venster altijd zat,
en dat immer de zelfde dingen droeg: haar werkmandje, kleurig en knus-ordelijk,
een boek, een rank vaasje met twee,
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drie rozen, een kristallen reukflesch met lavendelwater en haar kleinen waaier van
fijne zwarte struisveeren. Voorzichtig, om niets om te stooten, voette zij met korte
schuifelpasjes om de tafel heen, en, steunend op haar ebbenhouten stokje, omdat de
ischias haar gewrichten stijf had gemaakt, wandelde zij, een fijn-statig dametje,
ondanks haar licht gebogen zijn, tot voor de open tuindeuren, waar zij boven de
kruinen der boomen de lucht kon zien. Er schemerde nog een ver blauw achter het
trage waas. Misschien wàs 't toch geen onweer...... En als 't tòch...... men kon niet
weten...... het was broeierig...... dan dúurde 't misschien nog wel even eer het kwam......
Als het maar eenmaal kwart over vier was, dan had ze de kinderen hier, dan kwam
't er voor 't overige niet veel meer op aan. Desnoods, als de bui bleef aanhouden, kon
ze Johan voor een rijtuig laten zorgen. Haar oogen zochten nog eens het stukje hemel
af en mistroostig opeens besefte zij het als een ongeluk, dat de volheid van haar
dagen van zulke toevalligheden afhankelijk moest zijn.
Weer trof haar, toen zij terugschuifelde naar haar hoekje, de glansloosheid van
het licht, dat door de hooge ramen, langs de met neteldoek bespannen, ruit-verdeelde
deuren naar binnen vloot. De zaal leek holler, hooger dan gewoonlijk. Nu scheen het
haar toe als rook zij den ouden geur van meubelen en wanden, waarover Hanneke
het altijd had, maar die zij-zelf nooit gewaar werd. En zoo stil als het was, zoo
dreigend, beklemmend stil, of er iets moest gaan gebeuren! Voor 't eerst voelde zij
zich eenzaam, een eenzame oude vrouw. Nu zou ze er bijna toe kunnen komen om
het te betreuren dat zij nooit den raad had gevolgd van Wouter en Jacqueline om
toch een gezelschapsdame te nemen. Ze had het nooit gewild en, neen, nu wilde zij
het nog niet, want tegenover al die eenzame uren stonden toch elken dag opnieuw
die wel gauw voorbije, maar zoo heerlijke oogenblikken, dat de kinderen er waren,
en diè wilde zij voor zich alleen hebben. Ach, die kinderen...... wat zou zonder hen
haar leven zijn......?
De witte pendule onder haar stolp tikte éen gedempten slag de stilte in, half drie.
Nog bijna twee volle uren!...... Lang viel vandaag het wachten in de onzekere kans
op vervulling. Mevrouw Josselijn trok de rozen naar zich toe en snoof er den edelen
geur van op; vroeg in den morgen als pas ontloken knoppen geplukt, waren ze nu in
de zware warmte al vol-open gebloeid. Morgen zouden ze verwelkt zijn. Ach, het
ging zoo gauw alles, zoo gauw...... net als het leven...... En dan morde een mensch
om een uurtje wachten!
Het geluid van de huisschel, verweg in de vestibule, leidde haar denken af.
Bezoek?...... Het leek niet waarschijnlijk, zoo weinigen bezochten haar, omdat zij
zelden ontving. Misschien de post......
Even later hield zij den vierkanten witten brief in haar handen en legde
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hem een oogenblik voor zich neer, vóór zij er eindelijk toe kwam hem, bijna met
weerzin, te openen. Een brief van Reinout, dezen eenig-nogovergeblevene van haar
drie broers, juist dengene, die haar immer het vreemdst, het verst was gebleven,
beteekende altijd een stoornis in den kalmen gang der dagen. Want wel altijd stond
er in of tusschen de koelcorrecte zinnen iets, heel of half uitgesproken, omtrent haar
eigen leven, of, meer nog, over dat van wie haar lief waren, dat een vaag gevoel van
bezeerdheid naliet, waarvan zij zich dagenlang niet bevrijden kon. Kil doorstroomde
het haar al uit het strak-getrokken schrift, zonder zwier, zonder éen haaltje te veel,
op het groote witte vierkant.
Langzaam sneed zij het couvert open, vouwde het eene groote brief vel eruit, en
las.
Zwaar woog de stilte, waarin allengs een dof ruischen leek te groeien, of de
woorden, die strakke, koele, wreede, verruischten als een snijdende wind in nacht.
Maar het was het gegons in haar ooren, door het zware bonzen van haar hart en een
prikkelige warmte voelde zij uitslaan bij haar slapen.
Lang zat zij zoo, in roerloosheid als verstijfd, en haar oogen staarden blind in den
vergrijzenden dag. Haar rug was als in pijn en vrees iets dieper gebogen; al haar
fijn-gracieuse statigheid leek in een triest vernederd zijn verschrompeld. Tot zij aan
het ritselen van het briefpapier gewaar werd hoezeer haar handen trilden. Zij schoof
den brief van zich af en de blauw-dooraarde witte handen om de stoelleuningen
klemmend, rechtte zij zich een weinig. De strakheid van haar fijn oud gezicht, als
een bleek cameetje, brak plotseling; een bleek rood overstroomde het vluchtig en
verdween weer, haar mond trilde in een smartelijk-teederen glimlach.
Henri...... moest het dan altijd om hem zijn, alle zorg en verdriet, nu nog in haar
ouderdom? En moesten om hem de menschen haar pijnigen en vernederen?
‘Je zoon, dien je beter zoudt doen niet langer als je zoon te erkennen, omdat zijn
levenswandel een schande is voor zijn moeder en voor het hoovaardige geslacht der
Josselijns......’ - Kon iemand anders dan Reinout woorden vinden, die zoo
meedoogenloos en opzettelijk wondden als deze, waaruit, behalve zijn uit eigen trots
geboren afkeer van die immer door hem hoovaardig gescholden Josselijns, zijn
bijtende verachting sprak voor dien eenen, zooals hij zei ‘rotten loot van den stam’,
dit, het kind van haar bekommernis en haar liefde?
Met trillende vingers greep zij weer naar den brief en herlas de woorden, die zich
dien eersten keer reeds als brandmerken in haar denken hadden geprent en die zij
toch herlezen móest:
‘......Hoewel ik, die een man ben, schroom om te gewagen van zaken, door de
gedachte waaraan eerbare lieden zich alleen reeds onteerd achten,
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wil noch kan ik nalaten je nogmaals, hoe opzettelijk blind je je hiervoor immer hebt
betoond, in te lichten omtrent het gedrag van je zoon, dien je beter zoudt doen niet
langer als je zoon te erkennen, daar zijn levenswandel een schande is voor zijn moeder
en voor het hooghartige geslacht der Josselijns. Opdat je je moedwillige verblindheid,
die er je, toen het wellicht nog tijd was, van weerhouden heeft je moederlijk gezag
te doen gelden, zult afleggen en je beseffen zult, dat het geen looze woorden of
valsche verdachtmakingen van mij zijn, wanneer ik je zeg, dat je zoon moreel een
verloren mensch is, is het noodig dat je weet, dat alleen een wonderlijke bestiering
van het lot hem dezer dagen uit de handen der Justitie heeft kunnen redden. En opdat
je ook dit niet in twijfel zult kunnen trekken, voeg ik hierbij nog, dat ik uit zijn eigen
mond de bevestiging hiervan ontving.
Ik vermoed, dat deze mededeelingen je den aard van zijn misdragingen zullen
doen begrijpen.
Ik geef je daarom in overweging - neen, ik verwacht van je, dat je dan ook, uit
eerbied voor jezelf en je familie èn voor de familie, welker naam je draagt, dezen
rotten loot van den stam zult afsnijden.’
Haar wit gezicht had zich nu verstrakt en als gesloten; een hardheid had er alle
teedere ontroering van weggevaagd. Want nu rees de trots, dien zij toch met dezen
broeder gemeen had, doch die zich in haar had verzacht in de jaren van haar
ouderdom. Waaruit nam hij het recht iets van haar te eischen? Waaruit het recht in
te grijpen in haar leven en dat van haar kind, waarvan hij, ook nu weer, alleen in
duistere woorden, haar een schandelijkheid wilde doen gelooven, waarvan zij den
waren aard niet kon vermoeden? Waarom sprak hij niet rechtuit en onverbloemd?
Wat kon er zijn voor donkers en vreeselijks, dat den eisch rechtvaardigde, dat een
moeder haar zoon niet meer zou kennen? Wat...... wat was dit, waarom Reinout zei,
dat Henri een verloren mensch was....?
Een groot beven voer door haar tenger lichaam; alle hardheid-van-trots brak in de
plotselinge overweldiging van leed en angst. Duister en groot stond het vóór haar,
het ongeluk, verhuld en daardoor te vreeselijker. En haar opgejaagde gedachten
tastten, zochten, in afschuw en een dringend verlangen tegelijk. Wàt kon er in het
leven van een man?...... vrouwen...... slechte vrouwen...... had hij wellicht met zoo
eene...... een liefde...... gehad...... en wilde men hem nu...... om...... de gevolgen......
hem die rijk was...... uitbuiten......? Kon men anders met Justitie...... waarvan Reinout
sprak......? Maar dan was er met geld dan kon met geld...... alles nog...... gered
worden......O, ontzettend was 't......geld voor zulke dingen...... afkóon......zooiets......
O, God, hoe diep was hij dan toch gevallen! Hoe kon hij in zulke verdorvenheid......
in het állerlaagste......?

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

117
Haar gedachten konden het niet omvatten, eindeloos ver lag het buiten haar
vredig-heldere leven, een donkerheid, een poel, afschuwelijk. En daarin had het
allerliefste - hoe stralend en heerlijk was het toch ééns geweest! - zijn glans verloren.
Want dit was onherroepelijk, onherstelbaar. Niets in de wereld kon dit uitwisschen.
Dieper kerfde de smart in haar, een brandende wonde.
Zij huiverde in de warmte van den zomermiddag; langzaamaan doemden de dingen
weer voor haar op. Een levenlooze grijsheid, als de avondschemering van een triesten
dag, lag over alles uitgebreid. Werktuiglijk zochten haar oogen het stukje hemel
boven de boomen; het was nu heel en al met een zwaar wolkenfloers betogen. Het
schoof opeens de gewone zoete werkelijkheid weer voor haar geest, de kinderen......
straks, aanstonds ....Het leek of zij in een lief oud land terugkeerde. Maar een zware
last was haar op de schouders gelegd.
Zij had den brief weer in het couvert geschoven en borg hem nu diep in haar
werkmandje weg. Niet meer zien dit, wat pijn deed. Een smartelijk glimlachje deed
haar mondhoeken trillen: ook nu weer, zélfs nú, haar gewone struisvogelpolitiek; ze
deed immers altijd zoo met Reinout's brieven om ze maar zoo gauw mogelijk te
vergeten. Maar deze...... dit kon niet vergeten worden, mocht niet...... Hier zou iets
moeten gebeuren...... wat?...... het viel nog niet te overzien, ze begreep het niet. Maar
het zacht-lichte toekomst-verschiet leek opeens verduisterd door de dreiging van iets
dat nog geen vorm had en waaraan toch niet viel te ontkomen.
De grijze middag schoof zoetjes voort en stil zat de oude mevrouw Josselijn,
kleintjes weggedoken in haar stoel, de witte vingers, die almaar beven wilden, in
haar schoot ineengestrengeld, en haar oogen tuurden doelloos weg in het stille vertrek,
waar een triestheid langs de wanden sloop en langs de oude meubelen, en nauwelijks
bewoog onder het stemmige zwart de ademhaling haar borst. Want de eerste
schokkende heftigheid, de verwarring van het leed, was allengs in haar bezonken;
domp woog het op haar, een druk, een grijsheid, zooals de grijsheid van den dag als
een zware wâ over de wereld lag.
De vier fijn-gedempte tinkels uit de pendule, die als vier heldere druppen in de
stilte vielen, raakten haar moede aandacht. Het leek of er iets in haar wakker werd.
Zij maakte de bijna pijnlijk geworden vingers los en duwde zich een weinig in den
stoel omhoog; een glans je ontlook in de dofheid van haar oogen. Vier uur...... en
wel hing zwaar en grijs de lucht, maar regenen deed het niet. Zij zag om zich heen,
of zij iets zocht, en vast schikte zij vóór zich, op de kleine tafel, een plaats vrij voor
het blad met de glazen limonade voor de kinderen en de thee voor haarzelf, dat
Carolientje, het tweede meisje, elken middag van de gewone school-
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dagen, prompt om vier uur binnenbracht en onder haar bereik schikte met het zilveren
trommeltje met waf eitjes, waar Hanneke zoo dol op was. Er waren voor Hanneke
anders nog wel andere heerlijkheden verborgen in het ouderwetsche bruin-satijnen
bonbondoosje in Oma's werkmandje. Even tastte zij, om zich te overtuigen, hoewel
zij toch wel wist, naar het bekende plekje; diep daaronder zag zij het wit van den
brief en zij huiverde licht.
Carolientje was juist verdwenen, toen de klank van de huisbel, kort, luid, aantoonde
uit de stille gang. Hanneke...... wist mevrouw Josselijn; die was altijd de eerste,
doordat de school van de broertjes iets verder weg was. Rechtop zat zij achter het
theeblad, het gezicht, waarover een ijl glimlachje lichtte, naar de deur gekeerd.
Een blijheid omstreelde haar als een koestering, of er een vleug zon naar binnen
kwam en alles aanraakte. Diep in zich voelde zij de warmte van het zoet geluk.
‘Oma......’ Hanneke's gloeiende wang lag tegen haar koel gezicht; het vochtige
mondje kuste Oma's slaap. ‘Voelt u wel hoe warm ik ben? Ik heb ook zoo vreeselijk
hard geloopen, omdat 't zoo donker zag, en Ma had gezegd, als 't regende, dan mòchten
we niet, dan moesten we direct naar huis komen. Maar het is nét nog droog, fijn!’
Zij lachte zachtjes, een vonk je danste in haar grijze oogen, die zoo wonderlijk koel
en wijs konden kijken in haar gaaf-blank kindergezicht. ‘Als 't nu nog regenen gaat,
dan zijn we tóch hier!’
‘Maar de jongens....’ weifelde Oma in een nieuwe bezorgdheid. Doch als een
antwoord galmde daar de bel, luid en driftig, twee- driemaal.
‘Gunst!’ schrok Hanneke, haar witte tandjes in haar onderlip. ‘Hoor toch eens!’
‘Ze hebben haast!’ glimlachte Oma, stil-gelukkig.
Zij tuimelden tegelijk naar binnen - en Oma ried de in de gang neergesmeten
mutsen, die Carolientje wel zou oprapen en aan den kapstok hangen - maar nog niet
halverwege toomde Henri, in een plots besef, zijn onstuimige vaart en trad, na een
korten wenk achterom naar Woutertje dat hij de deur zou sluiten, licht en kalm tot
naast Oma. Hij stak al hoog uit boven de kleine tengere oude vrouw in haar stoel,
de ranke twaalfjarige, en terwijl hij zijn warme stevige jongenshand op haar dunne
vingers legde, boog hij bij zijn ‘dag Oma’ en zijn kus in een zachte reverentie tot
haar over. En zoozeer geleek hij in dit licht-hoffelijke doen, dat zijn blond
jongensgezicht plots verernstigde en verinnigde, op de beeltenis van den
over-overgrootvader aan den wand, dat mevrouw Josselijn, getroffen, van het jonge
gezicht zag naar het oude, en haar verbazend, beklemmend, het besef doorstroomde
van de vreemde macht van het leven, dat op onnaspeurbare wijze een verleden levend
bewaart.
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Maar het was snel voorbij, toen Woutertje, na zich in moeilijk bedwongen ongeduld
van de onwelkome taak gekweten te hebben, in éen draf om de tafel aangerend tot
waar Oma zat, zijn broer opzij duwde en, zich omhoogwerkend op de armleuning
van Oma's stoel, van haarzelf bezit nam in een onstuimige omhelzing. Stil en
glimlachend liet Oma de overstelping over zich heen gaan.
‘En ik heb zoo'n vreeselijken dorst van de warmte, Oma! Verbeeld u, we mochten
geeneens even drinken gaan op school! Zoo onrechtváardig!’
‘Wij gaan tòch,’ snoefde Hanneke, wat geringschattend, ‘in de keuken bij den
concierge.’
‘Kijk eens hier,’ glimlachte Oma, ‘drink dan maar eens gauw. Maar niet teveel
ineens, nu je zoo warm bent!’
‘En mogen we dan dadelijk in den tuin, Oma?’ vroeg Woutertje driftig-voort
varend, tusschen twee slokken, waarin hij zich haast verslikte.
Henri, rustig-rechtop met gekruiste armen, tuurde den tuin in, bezag de
stil-dreigende lucht.
‘Er zal wel onweer komen,’ peinsde hij. ‘Jammer van de rozen.... ze zijn nu juist
zoo mooi.’
‘Vooral die héel donkere hier vooraan,’ dweepte Hanneke. ‘Vindt ù 't niet akelig,
Oma, als de regen die heelemaal vernielt?’
Oma herkende haar eigen spijtgevoel van daarstraks.
‘Laten we er een huisje overheen bouwen!’ riep vurig Woutertje.
‘Hoe kàn dat nou?’ wist Hanneke minachtend, het gezichtje met de grijze oogen
koel.
‘O jawel’, vond Henri bedaard. ‘Van een kistje of zooiets...... Dit is maar een laag
struikje.’ En opeens vol popelende verheuging om dit plotseling gerezen plan: ‘Hè
Oma, mógen we? Als we èrg voorzichtig zijn?......’
‘Goed dan,’ stemde Oma toe, met een lachje. ‘Vraag Johan maar of diè soms......
Maar voorzichtig!......"
Ze waren al weg, de jongens; Hanneke, spelend met een krul van haar lichtbruin
haar, draalde nog wat bij Oma's tafeltje. Hanneke was een snoepstertje en er moesten
nog kersenpralines zijn in het bruin-satijnen doosje, wist ze. Maar Oma presenteerde
eerst een wafeltje, en als een muisje, kleine hapjes af knabbelend, stond Hanneke,
tegen Oma's stoel geleund, droomend in den tuin te turen.
‘Is Rein nog niet geweest?’ bedacht ze opeens, haar oogen, levendiger nu, naar
Oma heen.
‘Rein...... neen......’ zei Oma verrast. ‘Zou die dan komen?’
‘Hij zei 't tusschen den middag...... Hij wou u komen vragen of hij nu
Zaterdagmiddag die electrische schel mocht komen aanleggen.’
‘Die lieve jongen......’ fluisterde Oma, verteederd om dit oudste
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kleinkind, dat wel zijn vrijen middag wilde gebruiken om iets te knutselen bij zijn
oude grootmoeder.
‘En zulke leuke belletjes heeft hij uitgezocht!’ snapte Hanneke verder. ‘Eén
heelemaal van paarlmoer, zoo snoezig! Maar duur was dat.’
‘Och dat hindert niet,’ haastte Oma zich te zeggen, ‘hij mag het maken zooals
hijzelf het mooi vindt.’
‘Knap toch wel, hè Oma, dat Rein dat zoo kan,’ peinsde Hanneke. ‘Hij is toch pas
vijftien.’
‘Hij is zoo'n knappe, flinke jongen...... en tòch een liéve jongen,’ praatte Oma,
heel en al verinnigd, en vergetend dat het maar een kind was met wie zij sprak. ‘Soms
al heelemaal een man, zoo ernstig...... en dan weer net zoo kinderlijk en vroolijk als
Woutertje...... Zijn vader was ook zoo knap toen hij een jongen was...."
De woorden berouwden haar, zóo als zij ze had uitgesproken. Waarheen voerde
dit herinneren? Een pijn vaagde den glimlach om haar mondhoeken weg.
‘Lijkt Rein op Vader, toen die een jongen was?’
Nee...... dat toch weer niet...... Je vader was stiller...... nooit zoo uitgelaten als
Rein kan wezen.’
Oom Han was zeker wel heel ánders, hè Oma?’ vorschte Hanneke.
Het gaf, ofschoon verwacht, een schok van pijn, als het aanraken van een wond.
Ja,’ zei Oma, en keek in het grijze buiten, ‘heel anders.’
Ach, dat dit er toch zijn moest, dit donkere, onder het blije lichte!.... Een pijn, die
je wel eventjes vergeten kon, maar die toch altijd weer terugkwam.
Uit den tuin klonk nu het gerucht van haastige voetjes over het grint; een zwaardere,
grootere pas daartusschen, Johan...... En nu boven het verwarde gepraat Woutertje's
hooge, in driftige voortvarendheid telkens overslaande stem. Hanneke rekte zich wat
hooger op de slanke beenen. ‘Ik ga eens kijken,’ zei ze, en drentelde naar buiten.
Moe, als ware plots een spanning gebroken, leunde mevrouw Josselijn in haar
stoel terug. Een kilte leek haar te omsluipen. Was dit het zorgeloosheerlijke, het
stil-gelukkige van elken middag?...... Als daaronder niet dat booze dreigde! Als daar
maar niet aldoor was dat beklemmende bange besef, dat er iets gebeuren moest......
dat zijzèlf...... Als ze Hanneke eens een boodschap meegaf voor haar vader, dat hij
bij haar moest komen, morgen...... vanavond nog?...... Ach nee, niet Wouter......
Woúter toch niet...... Deed ze niet beter Henri zelf...... Als ze hem schreef...... hem
zei over te komen...... hij zou 't niet durven weigeren...... En dan hem onder handen
nemen, streng, zonder pardon ditmaal...... maar toch zonder hardheid ook...... juist
een moeder
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die liefheeft, vermag zooveel. En géen derden erin halen; Wouter en hij...... Wouter
had hem nooit begrepen...... Zij verschilden teveel. Ja, vanavond nog zou zij......
Hanneke wipte luchtigjes weer binnen; haar naar voren gegleden krullen zwaaide
zij, met een ruk van haar klein trotsch hoofdje weg.
‘Zal ik wat bij u blijven?’ vleide haar stemmetje, met een zangerige intonatie. ‘U
zit zoo alleen.’
‘Och kindje...... daarvoor moet je niet......’
‘Heeft u hoofdpijn, Oma? U ziet zoo wit!’
De opmerkzaamheid, méer nog de lieve deernis in de vraag, ontroerden haar.
‘Een beetje,’ zei zij, en jokte niet, want een pijnlijke gespannenheid omknelde
haar slapen.
‘O maar dan zal ik u wel helpen! Daar weet ik zoo'n goed middel voor.’ Bedrijvig
greep zij al naar de flacon lavendelwater. ‘Mag ik Oma?’
Oma knikte glimlachend. En met haar fijne vingertopjes wreef Hanneke licht en
vlug het geurig watertje over Oma's rimpelige voorhoofd, langs haar fijn-dooraderde
slapen en dan, terwijl het nog vochtig was, blies zij, dunne vluchtige ademteugjes
uit het tuit je van haar toegespitste lippen. Met gesloten oogen zat Oma, doodstil.
‘Helpt 't Oma? Gaat 't weg?’
‘Nog niet heelemaal,’ zei Oma glimlachend, ‘maar heerlijk is het wel; zoo koel....’
Het timmeren, dat zij in den tuin gehoord hadden, was opgehouden; Woutertje's
stem klonk van verder weg.
‘Ze zijn zeker klaar,’ meende Oma.
‘'t Werd wel een leuk huisje voor de roos,’ vertelde Hanneke; zij zette het fleschje
weg.
Oma haalde het bruin-satijnen doosje te voorschijn.
‘Moet je niet eens snoepen?’ vroeg ze.
Hanneke nam een kerspraline, den grootste. Er tintelde een gloedje in haar koele
grijze oogen.
‘Gunst Oma, er zit nog nèt zooveel in als laatst!’
Oma lachte fijntjes. ‘Hadt je ze dan geteld?’
Een blosje vervloeide over het gave kindergezicht.
‘Nee...... maar...... ik dacht 't maar zoo......’
Goedig haastte Oma zich: ‘Oma snoept niet meer. Als je zoo oud bent..’
‘Lust je dan geen zoetigheid meer?’ vroeg Hanneke ontsteld, als ware haar met
dit nieuwe inzicht de duisterste schaduwzijde van den ouderdom geopenbaard.
Maar Oma's antwoord ging voor haar verloren, want Woutertje kwam daar
binnentuimelen, bijna zijn evenwicht verliezend op den parketvloer,
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rood en opgewonden, zijn blonde haar verward. En met zijn open rechterhand
vooruitgestoken zóo haastig op Oma inrennend, dat deze beducht naar tafel en
theeblad greep, schreeuwde hij:
‘Kijk es! Er zit nóu nog een aardbei aan onze aardbeiplanten! Zie eens wat een
dikkerd! En ik heb hem voor ù geplukt Oma!’
En Oma, nog nauw' bekomen, liet zich gewillig het zanderige aardbeitje tusschen
de lippen duwen en kon nog met een verzaligd glimlachje verzekeren, dat het
‘overheerlijk’ smaakte.
‘Wees toch niet zoo wild!’ snibde Hanneke. ‘Zie je dan niet dat Oma hoofdpijn
heeft?’
Het rappe Woutertje had er niet dadelijk een antwoord op; bedremmeld deed hij
een pasje terug. Maar Oma knikte hem eens toe, geruststellend.
Met een luchtig sprongetje opgeveerd stond Henri binnen en schudde zijn blonden
kop als een hondje, dat uit het water komt. ‘Het regent groote druppels,’ vertelde hij,
‘boven in de boomen kan je 't hooren suizen.’
Het gaf een algemeen geroep en allemaal, zelfs Oma, moesten ze kijken of 't erg
was. De hemel was nu éen gesloten loodgrijze effenheid en hoog in de boomkruinen
zong een fijn ruischen.
‘Zou 't onweer worden?’ vroeg Hanneke, wat benepen. Ze was bang van onweer,
al wilde ze 't niet weten.
‘Me dunkt van niet,’ zei Oma, ‘misschien valt ergens anders een bui en krijgen
wij alleen den regen.’
Een plotselinge wind kwam door de boomen gevaren, de hooge kruinen golfden
als een bewogen zee. En tegelijk werd de regen zwaarder, en dieper zong het gonzende
geruisch.
‘Hoe komen we nog thuis?’ zei Hanneke met een bedenkelijk fronsen, maar met
in haar koele oogen een twinkeling van verholen plezier in dit avontuurtje dat den
gewonen gang der dingen brak.
Toen kwam Oma voor den dag met wat zij den heelen middag als een verrassing
heimelijk had gekoesterd: een rijtuig.... ze mochten met een rijtuig....
Hanneke streelde Oma's wit rimpelhandje. ‘U bent 'n schat,’ prees ze, rustig zelfs
in haar uitbundigheid en Henri had een korten blij en lach, méer veroorloofde zijn
twaalfjarig zelf-gevoel hem niet. Alleen Woutertje, vurig, en door geen overwegingen
geremd, juichte en bedelde, hakkelig van een driftig verlangen, of hij dan op den bok
mocht zitten, wat hem heftig blozend achter Oma's zwarten rug deed wegkruipen,
toen het lachen van allemaal hem zijn domheid openbaarde.
‘Johan moet er dan nu maar dadelijk voor gaan zorgen,’ bedisselde Oma, en
indachtig aan haar schoondochter's strenge tucht, liet zij zich noch door Hanneke's
zoet gefleem, noch door Woutertje's verontwaardigde
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protesten van haar stuk brengen. ‘Morgen komen jelui immers weer.... En Zaterdag
den heelen middag!’ troostte zij, en voelde bij dit zeggen, hoe de vreugde warm haar
doorstreek. Een heelen middag-lang de kinderen, in- en uitloopend, de klank van
hun stemmen, het gerucht van hun voeten, vullend de stille, hooge kamer.... En Rein,
die lieve jongen, bedaard en ernstig bezig,als een groote vent.... Zij drukte het Hanneke
nog eens op 't hart toen zij gingen: ‘Zal je niet vergeten het Rein te zeggen?.... dat 't
goed is Zaterdag?’
Alleen, beluisterde zij het zingende ruischen van den regen. Was het niet waarlijk
een zingen.... of hoorde zij dat in zichzelf? Als langs een helling, die naar duisternis
voert, voelde zij haar denken afglijden naar dat andere, Reinout's brief.... Henri....
Dat wàs er toch, donker en dreigend.... Hoe kon ze dan nu....? Maar het leek verder
weg geschoven, minder scherp geworden. Ach, ze had het natuurlijk daarstraks, toen
't haar overvallen kwam, véel te groot gezien, zooals men een toren zoo schrikkelijk
groot ziet, wanneer men er opeens vlak voor staat.... Reinout zou wel weer.... zij
kende toch zijn gewoonte van vrees aanjagen door groote woorden, waarin hij niet
eens een duidelijke bedoeling uitsprak. Ook ditmaal zou 't wel weer, als altijd, blijken
minder te beteekenen dan het leek....
Mevrouw Josselijn's blik gleed langs het half-verborgen witte briefvierkant in haar
werkman dj e, haar hand greep, maar weerhouden door een plotselingen huiver, die
haar dunnen mond als in pijn verneep, sloot zij snel het mandje en schoof het van
zich. En zij wist het nu duidelijk: zij moest dit zelf ter hand nemen, zonder uitstel,
al was 't alleen om er zichzelf van te bevrijden, maar ook-en als een milde,
smartelijk-zoete vreugde, die tranen in haar oogen dreef, doorstroomde het haar-ook
om den jongen zelf, om hèm vooral. Wie anders dan zij kon hem helpen? En wie
anders raakte dit dan hàar? Haar bleek oud hoofdje richtte zich op in iets van de oude
trots en een plotselinge beraden waardigheid rechtte haar eerst gebogen rug en leek
het gebaar te besturen van haar dooraderde kleine hand, die dicht bij haar kloppend
voorhoofd de veeren waaier wuifde.
Dien avond, bij het licht van de groen-omkapte lamp, aan het breede bureau, waar
de beeltenis van den ouden Henri Josselijn op neerzag, nam zij een vel van het
vaag-doorgeurde ivoorpapier, en haar nog immer beverige vingers met gespannen
zelfbeheersching tot rust dwingend, waarbij haar gezicht in een vreemde strengheid
zich verstrakte, zette zij zich te schrijven.
Zij schreef voorzichtig en bedachtzaam, met een diep-innerlijke aandacht voor
ieder woord. En nog méer dan het enkele woord moest de toon het zijn, die hem won,
de geest van heel den brief. Eén onjuist gezegde, verkeerd- opgevatte gedachte kon
een schade doen aan het geheel. Scherp moest hij beseffen haar gekwetst gevoel, de
strengheid en onwrikbaarheid
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van haar opvatting, die geen pardon kon kennen voor den lossen levenswandel zelfs
van den zoon, neen, júist van hem, die haar zoon was. In géen geval mocht zij hem
nú ontzien. Wie zijn kind liefheeft.... Had zij jaren eerder dit begrepen, wellicht ware
alles Het striemde haar tot een smartelijker strengheid en tot een inniger, vuriger
liefde tevens: onder alles moest hij blijven gevoelen haar ruime warme moederliefde,
die onveranderlijk bereid bleef het schuldige kind te ontvangen. Met haar ragfijn,
vloeiend lettertje vulden zich allengs de regels, vlot nu, want na de eerste, moeizaam
gevormde zinnen, welden de woorden, klaar en eenvoudig, als uit een verborgen
bron.
Een vage geur van rozen, donker en zoet, dreef aan, uit het lichtloos grijze buiten
van den zomeravond. In de stilte der hooge kamer vloeiden de ijle pendule-tikjes als
dunne druppels uit. In den koel-groenen lichtschijn schreef, met geen ander bewegen
dan van haar dunne witte rechterhand, de oude vrouw haar stuwende brandende
gedachten neer. Hoog-donker stolpte over haar het huis zijn stilte....
Eén galm van de verre huisbel, als een onverwachte stem, toonde helder en kort
door de stilte, waarin hij lang bleef uitzingen.
Met een scherp schokje hief mevrouw Josselijn het hoofd en luisterde, wachtte.
Een donker bonzen ving aan binnen in haar roerlooze lijf; zij legde de handen, waarin
de pen ging trillen, over elkaar. Nog sponnen werktuiglijk haar gedachten aan den
zin, waaraan zij bezig waren, maar de draad ontglipte haar al, en terwijl zij luisterde,
strak gespannen, naar wat nader kwam, hielden haar lippen het ‘ja’ al klaar voor
Johan's klop op de deur. Toen hij met den brief op haar toetrad en nog vóór zij vorm
en kleur van het couvert in het schemerig kamerlicht onderscheiden kon, wist zij
dezen van Henri. En in dezelfde gedachteflits besefse zij dit reeds al deze minuten
verwacht, geweten te hebben.
Een schokkende ademtocht hief haar tenger lichaam, terwijl zij, met het zware
paarse couvert in haar twee handen, wachtte op het dichtgaan van de deur.
Toen las zij.
Reeds bij het eerste woord doortrilde haar een siddering, als bij een lichamelijke
aanraking. Als een stroom, suizel-snel en zacht aanvankelijk, nam het haar op, allengs
zwaarder haar omgonzend, allengs heftiger, een overstelping. Een pijn doorsneed
haar, bijna lichaamspijn, schroeiend achter haar droge oogen, maar een brandende
teederheid welde van diep in haar op en deed plotseling haar tranen stroomen. Het
was of uit elken zin, uit ieder woord, haar hart het oude verbond met dit kind opnieuw
gewaar werd, of zij, beklemmend en ontheffend tegelijk, opnieuw en voorgoed
besefte, dat niets in dit verbond ooit had kunnen anders zijn en dat de dingen kwamen,
zooals zij komen moesten.
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En het was alleen nog maar die diepe heete verteedering, die als een smart en een
weelde haar doorzinderde, toen zij blind voor zich heen staarde, het paarse briefvel,
dat haar bevende vingers nauw' nog hielden, in haar schoot gezonken.
En allengs legde zich in haar het heftig bewogene, stiller werd haar jagende denken.
Als een stem, in haar sprekende, hoorde zij het: nu werd het angsten en tobben om
hem ter rust gelegd in wat hijzelf besloot, in wat zij zoo vurig had gewenscht, maar
nauwelijks had durven hopen. Nu sprak hij zelf het woord.... dat bij haar de eenige
plaats was waar hij in de wereld nog zijn kon. Was ooit het kind, dat in zonde en
nood tot zijn moeder vluchtte, een verloren kind? Maar opnieuw doorsneed haar het
vlijmende zeer: welke was dan die zonde, waarom hem de wereld uitstiet? Want
deze noemde hij niet. Nog wist zij niets méer, nu, dan daarstraks, na Reinout's brief.
Maar hoe viel dàt ook te verwachten? Was zijn biecht niet alleen mogelijk van mond
tot oor.... van hart tot hart? Ze mocht niet teveel verlangen.... uit zichzelf kwam hij
tot haar - ging dat niet alle verwachten te boven?
Mevrouw Josselijn wreef de klam-verkilde handen over elkaar en wendde langzaam
den blik uit den zachten schermerlichtkring naar buiten, waar eindeloos-triest de dag
stierf. Een huiver omgleed haar als een kille wind. Zonde.... het woord was als een
duisternis.... duister was wat het borg, vreesaanjagend. Was een zondaar niet als wie
aan een donkere heimelijke ziekte leed, een afzichtelijke wond, die niemand zien
mocht? Alleen wie liefhad.... wie liefhad alleen mocht dit lijden genezen.... dit lijden
....ja....
Een zucht hief haar borst, waarin de laatste bewogenheid zich effende in een haast
plechtigen vrede.
(Slot vogt).
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Boomen in bergen,
door Jan R.Th. Campert.
De duinen, waàr ons oog zich ook wendt
en van zee het ver geruchten,
tegen diepe zomer-luchten:
- een Japansche prent de boomen.
Zij rijzen vreemd-gedrochtlijk omhoog
en vervormd door ruige winden,
machtig en als éensgezinden
onder hemelhoog:
de boomen.
Gesproten uit het zandige duin
en gegroeid tot stoere stammen,
beurend boven witte kammen
een verwrongen kruin:
de boomen.
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Verlaten lijnt hun scherp silhouet,
overheerschend allerwegen,
eenzaam midden storm en regen
zijn ze neergezet:
de boomen.
En wij bij 't schouwen van dit geweld
zijn verbijsterd door hun krachten,
stijgend in een trotsch verwachten,
en door géen geveld:
de boomen.
Eén bede als tijd's donkere druk
heeft gekwetst ons kleine leven,
dat wij tòch weer opwaarts streven
als het stèrk geluk
dier boomen.
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Bezinning,
door Jan R.Th. Campert.
Soms brengt een enkel uur het zeker weten
wat tusschen hen werd omgebracht, hij dacht, dat in der jaren wilde jacht
die oude pijn al was vergeten.
Maar als de nachten duist'ren in de straten, der huizen gevels schijnen doof en blind komt met het vleugen van den koelen wind
die éene droom, die hem niet wil verlaten.
Hij ritselt door de vensters van zijn ziel naar binnen
en als de wind door 't weifelend gordijn
zoo prevelt hij zijn teedere refrein
van schuchter, onvolgroeid beminnen,
totdat hij niets meer weet dan, naakt-bewogen,
't verloren lied, dat hij nog eens belijdt,
en enkel schouwt in de ontstelde eenzaamheid
een scheem'rend handen-paar en stille oogen.
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‘Blosje’
Hein Bakker's eerste tocht naar het geluk
door R.J. Spitz
Cet âge est sans pitié
LA FONTAINE.
HEIN Bakker zat in zijn werkkamer aan de schrijftafel. De deuren naar het voortuintje
waren open. En het heimwee van den Juni-avond was in zijn hart.
Hein Bakker was leeraar in de wis- en natuurkunde aan het kleine gymnasium in het
grijze, lieve, oude stadje, op den rand van de Veluwe aan de Zuiderzee, een antiek
stadje met veel verweerd rood van dakpannen, wat mooie oude gebouwen, bochtige
straatjes met kleine huisjes en rustig-deftige grachten met breed gebladerte. Naar
den omhoog-glooienden Veluwkant een modern villa-park - waar hij woonde.
Hij was jong nog, 'n acht-en-twintig jaar, - blond en gezond-gebruind. Zijn oogen
waren goedig-blauw, èn - als héél zijn gezicht - zonder veel expressie, hij was wat
slobberigjes in de kleeren en wat stijf jes van manieren. Een man als duizend-andere,
zonder bijzonderheid, en zonder distinctie, - 'n intelligente burgerjongen....
Hij was de zoon van een klein winkeliertje uit een Amsterdamsche
kleine-winkelstraat. De jongen had ‘een goed hoofd’ en - eenig kind - zou hij ‘verder
leeren’. Werd onderwijzer. Een oom, goedhartig, rijk-gescharreld in oorlogstijd, liet
den ongemeen-begaafden jongen studeeren: staatsexamen, Universiteit.
Studentenleven had hij niet kunnen meeleven, maar hij had zich ook verder bij
niemand aangesloten. Hij voelde smartelijk zijn vreemd-zijn in den kring waarin hij
voortaan leven zou; hij wist zich schutterig, onbeholpen, harkerig, z'n accent niet
geheel vrij van de klanken der derde-rangs-winkelstraat. Van nature was hij niet héél
vrijmoedig; nu groeide 'n ontzaglijke verlegenheid in hem. De nadering van een
responsie-college sloeg hem met angsten dagen te voren....
Het was niet een opzien-zonder-meer tegen menschen die voor de
derde-rangs-winkelstraat de ‘hoogere standen’ heetten. Het was ook niet een
zelf-zich-gering-schatten om afkomst en manieren, dat hem schuw maakte. Hij was
zich de waarde van zijn vaardigen geest - zonder hoovaardij - bewust, maar hij voelde
zijn figuur schutterig en wellichtbelachelijk tusschen menschen van vlotte manieren
en gemakkelijkzich- bewegen. Het was geen onberedeneerd respect voor geld of
positie, maar het besef van de disharmonie tusschen innerlijke waarde en
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uiterlijk-zich-kunnen-voordoen bij hem zelf, dat hem zoo deed zijn.
Zoo werd vooral de aanraking met meisjes-studenten hem een verschrikking.
Als een van haar op laboratorium of practicum den knappen Hein Bakker iets
vroeg: hulp of een inlichting, sloeg de verlegenheid uit in felle vlammen op zijn
gezicht, deed zij zijn handen beven om 't instrument dat hij hanteerde, kwamen z'n
woorden stokkend en stamelend als was hij 'n betrapt misdadiger. En tòch was hij
vroeger met meisjes nooit zóó verlegen geweest: met de meisjes uit z'n kring had hij
't altijd best kunnen vinden en als hij niet gerukt was uit den bodem, waarin z'n wezen
wortelde, had hij licht een vlot machineschrijfstertje of jolige winkeljuf durven vragen
tot zijn vrouw.
Maar dat vreemde, dat niet-te-zeggen verfijnde, dat sommigen van die
studentenmeisjes hadden, dat ‘je-ne-sais-quoi’, wat in zijn meisjeskennissen ontbrak:
die gemakkelijke welgemanierdheid, die zachte en volle klank van stem en die
welgekozen woorden, die fijne handen en die gezichten waarin soms geslachten-lange
beschaving haar merk had geboetseerd, die vrijmoedige ingetogenheid - hoe miste
hij ze in de luidruchtige winkelnimfjes en kantoorjufjes; hoe leerde hij dat zijden
kousjes en dure schoentjes, fijne bloesjes en kokette hoedjes niet de ‘dame’ maken.
En 'n machtig verlangen rees omhoog in zijn ziel. Om den onbeholpen burgerjongen
af te schudden, om óók te worden man van distinctie en gemakkelijk bewegen,
goed-gekleed en wèl-bespraakt. Niet omdat hij 'n ‘Streber’ was, niet om zich een
weg te banen naar een voornaam ambt of aanzienlijke positie, maar opdat het
on-schoone van zijn verschijnen, de stunteligheid van zijn-zich-voordoen niet de
erkenning van zijn innerlijke waarde - die hij toch wist méér dan die van anderen in den weg zoude staan. Maar ook om de begeerte die schuchter ontwaakte in zijn
hart: om éénmaal zulk een meisje dat hem een wonder-wezen leek, als zijn vrouw
te zien in zijn huis. En hij wilde niet dat zijn immense verlegenheid en schutterigheid
zouden staan als grimmige wachters voor de poorten van dit paradijs.
***
Hein Bakker zat in z'n werkkamer en het heimwee van den Juniavond was in zijn
hart....
Toen hij, nu 'n kleine twee jaar geleden z'n doctoraal had gedaan, was hij spoedig
erin geslaagd een leeraarsbetrekking te krijgen. De fortuin had zijn verlegenheid
veelvuldige sollicitatie bespaard: in het nederige Geldersche stadje was plotseling
de oude leeraar in wis- en natuurkunde gestorven, oud en verzadigd van lesgeven en het viel niet licht in het begin van den nieuwen cursus een anderen geroutineerden
leeraar te
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krijgen. De grijze rector, Dr. de Bassecourt, een classicus van de oude, goede soort,
zoon uit 'n aanzienlijk, niet-ongefortuneerd refugié's-geslacht, man van humanistische
cultuur en welwillendheid, had wel wat bezwaar eerst gehad om den jongen
doctorandus te doen benoemen: zijn fijne geest had een stempel-van-oude-deftigheid
op zijn gymnasium gedrukt en de weinige leeraren, die met hem aan de kleine school
doceerden, hadden bijna allen 'n zekeren stijl. Zooals de meeste leerlingen kwamen
uit de weinige families van intellectueelen en aanzienlijken uit het stadje en de
omgeving. En nu deze schutterige burgerjongen - 't bezwaarde hem eerst heusch wel.
Maar keuze was er nauwelijks, de benoeming was maar tijdelijk tot de groote vacantie
- dan kon men immers verder zien - en de inlichtingen van de professoren vertelden
van groote begaafdheid....
Zoo was Hein Bakker gekomen aan 't gymnasium van het grijze stadje aan de
Zuiderzee. En wat de Rector gevreesd had, wat hem-zelf als 'n den-adem-benemend
spookbeeld lange nachten den slaap had geroofd - het bleek ijdel: de wanorde bleef
uit! Wat z'n verlegenheid bedierf, herstelde z'n goedhartigheid al spoedig; de kinderen
mochten hem. Hij had het als-van-zelf gewonnen. En bovendien - als hij na de eerste
oogenblikken van het lesuur over z'n ongeneeslijke verlegenheid was héén gekomen,
herkenden de jongens telkens-meer, wat hij waard was. Hij gaf duidelijk, helder, les.
Ze begrepen spelenderwijs; hij was heel knap en - wijl hij zijn vak liefhad, gréép
hem de stof die hij beheerschte en die hij voor de leerlingen wist te bezielen: hij was
'n best docent! Tegen de Paaschvacantie erkende de rector: de heer Bakker was 'n
aanwinst, wel minder héér dan zijn voorganger, maar beter leeraar: de overledene
was oud en verzadigd van dienstjaren!
Maar Heins verlegenheid bleef. De collega's mochten den stillen jongen man, die
zich weinig uitte, weinig aansloot en dien zij een uitmuntend docent wisten; de
jongens mochten hem ook, - maar zooals schooljongens zijn in hun genegenheden
voor 'n leeraar: lang niet blind voor z'n tekortkomingen en zijn eigenaardigheden!
Ze wisten maar al te goed hoe verlegen meneer Bakker kon worden, als je hem strak
aankeek onder de les, hoe rood zijn blos dan kleurde. Of als de rector plots het
leslokaal binnenkwam.... Maar 't meest als een van de meisjes, soms extraplagerig omdat zij 't gevolg kende - iets vroeg, vooral een van de oudere meisjes! Die meisjes,
jonge exemplaren van de nog-immer-gevreesde soort: van de nog-immer
heimelijk-bewonderde, in de diepte-van-zijn-hart kuisch-begeerde studentenmeisjes!
Met diezelfde maniertjes, diezelfde verfijning, diezelfde aangeboren distinctie.
En de bijnaam bleef niet uit: het was geen boosaardige bijnaam, 't was een niet
zonder welwillendheid, een van goedhartigen spot met den knappen, gezienen,
goedig-blonden, verlegen leeraar: ‘Blosje’.
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De eerste winter in het stadje was voor Hein zonder veel bijzonder gebeuren
voorbijgegaan. Zijn bezoeken aan Amsterdam waren schaarsch, de nieuwe omgeving
vervreemdde hem steeds meer van de oude. Hij besteedde veel tijd aan het prepareeren
van zijn lessen en ook kwam hij er toe om veel te gaan lezen. Hij had snel gestudeerd,
door weinig omgang met menschen van fijner eruditie en 't geforceerde
staats-examenwerk in de jaren van zijn jongeling-zijn, was hij zelden tot lezen
gekomen. Zijn Collega in Nederlandsch, Dr. de Bas, ongetrouwd als hij, met wien
hij wel wandelde en een enkelen avond doorbracht, had hem er toe gebracht - en het
was hem een openbaring geworden: Perk en Kloos, Henriëtte Roland Holst, Adama
van Scheltema en wat jongeren, en dan de liefdevolle kijk-op-menschen en het
blootleggen van hun smarten en begeerten van Ina Boudier-Bakker, Herman Robbers,
Couperus en ook wat gedichten van Heine en Goethe, van Shelley en Verlaine,
ontdekten hem ongekende diepten in eigen wezen en gemoed en gaven woord en
gestalte aan zijn droomen en zijn heimwee, aan zijn eenzaamheden en zijn
Gods-verlangen. Zij deden hem uitgroeien tot een gevoeliger, rijper en breeder mensch
en naarmate die mensch in hem wies, nam zijn verlegenheid af. Ze zagen het, collega's
en leerlingen wezen het elkaar met genoegen en toen tegen Pinksteren de vroege
zomer over de landen blonk, kwam de rector hem vertellen, dat hij hem voor een
vaste benoeming zou voordragen, zonder nieuwe sollicitaties: hij beschouwde hem
als 'n aanwinst voor de school.
Toen Hein in den herfst in het stadje gekomen was, was hij zóó overweldigd en
in-beslag-genomen door al het nieuwe van werkkring en milieu, dat hij nauwelijks
oog had gehad voor het natuurschoon zijner nieuwe woonplaats. Maar toen een mild
getij een vroege lente en een vroegen voorzomer bracht, leerde hij, de stedeling die
van de natuur nimmer méér genoten had dan 'n dagje-naar-Zandvoort of naar 't Gooi,
de glorie van den buiten kennen. De bekoring van het wonen in de villa-wijk bij de
hooge boomen en de vele bloemen kwam over hem. Uren kon hij dwalen langs de
hooge zeedijk en zijn ziel verwijdde zich bij 't veelmaals zien van de zee in haar
eeuwige wisseling: in goud-vloeiende rust bij 't ondergaan der zon, of wild gezweept
door storm of rimpelig bewogen bij stevigen, frisschen bries. Kilometers-ver verkende
hij 't schoone, glooiende land van de Veluwe, tot Apeldoorn, tot Ede toe: immer
alléén, alléén met zon en wind en wijden hemel, met dennenbosch en korenveld en
purp'ren heide. Lectuur en natuur samen maakten hem steeds meer ontvankelijk, wijs
en diep, de jongen-uit-de-derden-rangs-winkelstraat werd een man van eruditie en
ruim denken en zuiver gevoel, de blozende stadsjongen een gebruind buitenman.
Maar ook de vale landen der eenzaamheid had hij leeren kennen en het verlangen
naar de ééne, de
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gebenedijde, de af gebedene, die komen moest als 'n verbeide Messias, die alles puur
en goed en volkomen maken zou.
Hij was de meisjes, die hij kende, gaan zien met minder schuwen eerbied dan te
voren.... maar z i j was nog niet gekomen.
In de groote vacantie bezocht hij met Dr. de Bas Parijs. Hij was weer rijper, toen
hij terugkwam. Zijn verlegenheid was weer minder, maar 'n
gemakkelijk-zich-bewegend-man van de wereld was hij nog allerminst. En zou het
ook wel nimmer worden. De banden die aan het verleden binden zijn sterk - en taai.
***
Hein Bakker zat voor zijn schrijftafel terwijl de avond aandonkerde en het heimwee
van den parlemoeren Juni-avond verteerde zijn hart....
Bij het begin van den nieuwen cursus was het gekomen - het wonder - met 'n
schok, met een fel-slaanden schrik. Hij was binnen gekomen en zij had er gezeten,
het was hem in 't oogenblik dat hij zag, als waren de hemelen geopend geweest en
hadden het wonder daar neergetooverd voor zijn machtelooze, aandachtige oogen.
En hij wist in dat eigen oogenblik dat hij aanbidden moest, dat hij slaaf zou zijn, dat
al zijn moeizaamveroverd zelfvertrouwen versplinterd lag voor die-daar, omdat de
droom die verholen en verstolen in zijn ziel verborgen was, zoodat hij 't zelf bijna
niet wist, in 'n levend, bloeiend menschenlijf vleesch-geworden, gekomen was vlak
in zijn nabijheid. En dat elk verzet van zijn ruime rede en scherp verstand zou
gebroken worden door de gepantserde tirannie van zijn ontketend verlangen.
De oude kantonrechter had in het voorjaar ontslag genomen en was de rest zijner
dagen gaan slijten op zijn groot buiten bij Epe.
In zijn plaats was een nieuwe magistraat gekomen in het stadje, Jhr. Mr. Sandhurst,
van Gelderschen adel, een vriendelijk en toegankelijk edelman. Zijn achttienjarige
dochter Anneke, die in Deventer, waar haar vader griffier was geweest, op het
gymnasium was, kwam nu hier in de zesde klasse. Zij was vriendelijk als haar
opgeruimde vader, maar van haar stille moeder had zij het stroeve en droomerige
dat bijwijlen 't deed schijnen of ze laatdunkend en zonder belangstelling was. Ze was
slank en van goede gratie waren haar bewegingen; het smijdig-welige, donkerblonde
haar werd in 'n wrong van achter opgenomen, haar teint was van een teeder
ivoor-crême; was 't gezicht toch levendig-bruin van gezond buitenlucht-leven, haar
fijne mond en krachtig-gelijnde kin spraken van wil en zachtheid beide, het hooge
voorhoofd van intelligentie. Maar het wonder waren de oogen, onbestemd van kleur
tusschen grijs, en groenblauw. Wanneer ze lachte deden zij het lichten over haar
gezicht als 'n vloedgolf van zonnegoud over een zomerland doet, als ze ernstig sprak
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met haar rustige stem, met warmen klank, waren die oogen klaar en puur, maar als
zij ontstemd was of weemoedig, kwam er in die oogen met de lange wimpers,
weerschijn van zwart, iets van een ver en angstigmakend mysterie.
Van wat voor vreemde schoone ziel zouden deze oogen de spiegel zijn?
Bij het begin van den nieuwen cursus had Hein Bakker op het klasselijstje gezien
dat er 'n ‘nieuw meisje’ in de zesde klasse was gekomen, hij had het gezien, zooals
men zooveel dingen ziet, waarvan men zich geen rekenschap geeft.
Maar toen hij de zesde klasse binnenkwam, had hij haar aanschouwd: Ze zat met
de klare, rustige oogen op hem gericht om het ‘nieuwe exemplaar’ te verkennen
zooals zij het de andere nieuwe leeraren reeds had gedaan. En toen brak in Hein
Bakker de storm los van zijn heimwee.
De roode vlammen die naar zijn gezicht opsloegen verrieden hem gelukkig niet:
hij was immers ‘Blosje’ en zoo'n mooi meisje, meende 'n geestig jog in de vrije tien
minuten was ‘voor den pas bekeerden zondaar ook 'n zwaar brok om te verduwen.’
Zóó had voor Hein Bakker de nieuwe cursus zich ingezet. De buitenwereld
bespeurde niets van wat hem teisterde, collega noch leerling merkte iets aan hem,
konden zelfs niet vermoeden dat er achter het onveranderd masker van zijn gezicht
een laaiende, verterende hartstocht zijn ziel verdierf - èn eindeloos gelukkig maakte
om het niet te vatten schoone en heerlijke dat elken dag zijn oogen mochten schouwen.
Alleen hield de zesde klasse tegenover de anderen met kracht en klem vol dat Blosje
toch nog altijd erg verlegen was. Waarop 'n aap van 'n jongen uit de vierde opmerkte
dat hij dan misschien wel op die mooie freule verliefd was, want bij hùn was 't erg
verminderd.
Het gelach daverde over het zonnige marktplein, waar het gymnasium stond, ‘'t
Idee alleen’!
Dit judicium van Mies Brans formuleerde raak en afdoend aller meening en Blosje
bleef dus volgens de zesde klasse ‘èrg verlegen’ terwijl elders hem het praedicaat
‘verlegen’ zonder meer werd toegekend.
De eenzame, gevoelige man bezat zijn nog-niet-gekende, machtige aandrift in
geduld en resignatie. Maar toen de lente kwam en rijpte tot vroegzomer, toen het
jonge, teere groen kwam aan de boomen en de pure, zoete avonden aangeurden over
de landen, toen de bloei der seringen en der sereene bloemen der magnolia en der
jasmijnen en het wuiven der populieren en der bloeiende accacia's in den zachten
avondwind voor den stadsknaap rezen tot de hoogte van weer-opnieuw-een-wonder
en hem bedwelmden en verlokten en de duistere begeerte deden opborrelen uit de
onzichtbare spelonken en afgronden van zijn verdoolde ziel, - toen werd hem zijn
heimwee tot waanzin en zijn begeerte tot bezetenheid.
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En op een zwoel-zoeten Juni-avond zat hij bij de open deuren van zijn kamer, en alle
dingen stonden in een vreemd licht, en de avondlucht vervloeide in violet en rose en
uit 'n piano in de verte tinkelde 'n lied van heimwee. En jolige kinderen hoorde hij
bij hun spel en op de tennisbaan riep een meisjesstem, die hem tot op zijn gebeente
met 'n huivering sloeg. Vóór hem op de schrijftafel lagen groote vellen papier, bezaaid
met cijfers en letters en figuren en hij moest ze corrigeeren maar hij dééd het niet,
want hij was in zijn hartstocht verloren. En bovenop lag 'n vel papier en 'n naam
stond in den rechter bovenhoek, een naam geschreven in kloeke, voorname letters:
Anneke Sandhurst. En hij zat aan de schrijftafel op den dronken-makenden Juni-avond
en het immense verlangen verschroeide zijn hart....
Hij bedacht - poogde te bedenken - wat hij in lange winternachten, al zoo vaak
bedacht had, - nog eens en nog eens bedacht, dat het toch niet kón: hij - 'n stijve hark
van 'n burgerjongen, met ontóónbare familie - Anneke, - Anneke, een freule
Sandhorst.... Als hij 't haar zeggen zou, met stamelende woorden en klanklooze stem:
dat hij van haar hield, dat zij het onstilbaar heimwee van zijn dagen en zijn nachten
was, hoe wellicht haar lach, haar heerlijke lach hem slaan zou om de grap, om de
zotte en wei-bedachte comedie en dat zij hem, Blosje, hoor je Blòsje, niet voor zóó
geestig had gehouden, 't Kon niet, 't kon niet en 't kon nog eens niet - en als hij 't
n i e t zei, werd hij gek. Hij kon 't niet dragen meer: dat hij elken dag aan haar voorbij
ging en dat zij niet wist wat er in hem brandde en schroeide, dat zij argeloos pret
maakte met de jongens van haar klas en voor hem niet had dan de beleefde reserve
van 'n welopgevoed meisje voor een sympathiek leeraar. Krankzinnig, hij was
jaloersch op die blagen uit de zesde.... maar 't was ook zoo laat gekomen in zijn
eenzaam, vaal en bekrompen leven, dat verlangen naar dat ongekend mooie, fijne
kind, voor hem'n Gods-wonder, voor de anderen, voor wie voornaamheid iets
vanzelfsprekends was, niets dan 'n wel-héél mooi meisje. En de bitterheid drukte 'n
brok in z'n keel en joeg tranen naar z'n oogen: als hij maar van 't soort was van dr.
de Bassecourt, den rector, 'n humanist uit 'n roman van Vosmaer, of van den conrector,
Dr. de Graaf f, innerlijk wellicht een ploert, maar een hoffelijk keurig man, maar 'n
‘heer’, 'n ‘heer’, God-betere-'t met officieren en notarissen in de familie, of zelfs
maar 'n domme, chique, sportjongen, of al was hij maar als de Bas, 'n
onderwijzerszoon, wiens joviale cameraderie ook niet altijd de burgerjongen volkomen
camoufleerde, maar die door z'n sonore stem (noemden de jongens hem niet ‘de
bas’?) harten won met het voorlezen van mooie dingen en zóó de leerlingen nader
kwam. Maar hij, hij was Blosje, en hij had geen manieren en hij kon geen zwierig
dasje strikken en hij kon niet tennissen en hij kon niet dansen en hij kwam uit 'n
achter-
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buurtwinkeltje. Hij kon alleen maar naar-binnen leven en naar buiten 'n hark zijn en van de diepten zijner ziel wist geen mensch. Dus hij moest zwijgen maar hij kon
niet zwijgen, want zijn ziel verbrandde en hij kon niet spreken, want hij was te
verlegen, en hij mòcht niet spreken, want hij was leeraar - en paedagoog. God betere
't - en zij was leerling en hij moest minstens wachten tot na het eindexamen, als hij
nog 'n beetje fatsoenlijke kerel was. Maar de demon der zwoele-geurende
Juni-avonden had hem bij de kraag en Blosje, het nuchtere, verlegen Blosje van
weleer, kon geen fatsoenlijke kerel zijn en hij kon niet meer zwijgen, al had hij met
zwijgen Hemel en aarde en het eeuwige leven kunnen beërven en hij kon ook niet
spreken want de verlegenheid zou hem de keel toesnoeren.
En toen was het of 'n vreemde macht hem handelen liet en hij-zelf het slechts zag
als toeschouwer: hij griste het papier met de cijfers en de teekens en de figuren vóór
hem, waarop in kloeke en voorname letters ‘Anneke Sandhurst’ stond en aan de
onbeschreven achterzijde schreef een geheimzinnige hand letters van vuur:
‘Anneke, Anneke, als ik zwijgen kon zou ik niet spreken, maar ik moet
het je zeggen, ik vind je zoo mooi; je bent zoo'n ongekend wonder voor
me, ik verlang zoo naar je dat ik verga. Ik ben altijd zoo eenzaam geweest.
Ik weet wel dat ik niets kan verwachten van je, maar je moet het weten,
want ik verteer van binnen. Doe me één dienst, laat het me met je oogen
niet merken, dat je het weet en Blosje misschien uitlacht en spaar me, zeg
het niemand. Ik schaam me dat ik je zoo schrijf en het is schandelijk van
me - maar als ik je het niet gezegd had zou ik gek worden.
Er is iets wat me aandrijft 't je te zeggen, terwijl m'n verstand weet dat ik
't niet doen mag.
Vergeef het me en God zegen je.
HEIN BAKKER.
Hij stopte 't papier in een enveloppe, schreef haar naam en adres er op, sprong op
z'n fiets en reed als 'n vervolgde naar de stad. In het oude, deftige, breede huis van
den kantonrechter op de gracht, die stil lag onder het kastanjeloover en zonder
voorbijgangers was in den sereenen zomeravond, stopte hij 't briefje in de bus.
***
Toen hij thuis kwam was hij doodmoe, z'n hoofd was ijl-leeg en zonder vermogen
tot denken: hij had vage visioenen van schandaal; de rector, de kantonrechter, die
zich ermee zouden bemoeien. Heel de school, heel het stadje dat zou daveren van
den gierenden lach, maar z'n geloof in 't meisje met de schoone ziel, die immers uit
de schoone oogen blonk en droomde, had de overhand: ze zou niets zeggen, het als
'n dierbaar
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geheim van 'n eenzaam, weemoedig man hoeden zooals men 'n lief kleinood van 'n
afgestorvene bewaart.
En lang nog zat hij bij de open deuren voor zijn schrijftafel in den geurenden
Juni-nacht en voor het eerst na vele weken kwam er in zijn ziel iets van tevredenheid
en berusting.
***
Hij had er niet aan gedacht, maar den volgenden ochtend had hij les in de zesde.
De eerste beide uren was hij vrij en dat was hem welkom na den avond vol
zielsteistering en den ijlen sluimer van slechts enkele uren. Hij was leeg van hoofd
en doodmoe, toen hij naar school fietste. Slechts een vage beklemming was er in
hem: de folterende driften en de afmatting daarna hadden zijn denken verlamd. Hij
stapte rustig de zesde klasse binnen. Anneke zat in 'n boek te kijken, zag niet naar
hem, ook niet toen de les begon. De klasse was in den beginne kalm en aandachtig
als steeds, terwijl een der jongens een meetkundige figuur op het bord teekende en
uitlei.
Maar geleidelijk kwam er ongewone rumoerigheid: Mies Brans had 'n
zeldzaam-conversabele bui en confereerde telkens hevig met haar buurlieden. Hein
Bakker had haar al eenige malen vriendelijk verzocht stil te zijn, maar toen ze niet
ophield kwamen z'n moeheid en prikkelbaarheid boven en voegde hij haar op voor
hem ongewoon-bitsen toon toe ‘Hou nou eindelijk eens je mond, vervelende kletskous,
of kùn je je mond niet houden?’
Toen hief Mies Brans langzaam haar kattig kopje omhoog en zei bedaard, met
klemtoon op elk woord: ‘als ik zwijgen kon zou ik niet spreken’....
Het was Hein Bakker één kort oogenblik of hij verging in jammer en gansch de
wereld met hem. Maar toen hij zijn droom verraden zag en zijn illusies kapot en
vervuild als 'n verdorde bruidsbouquet van witte rozen in den modder, verbrak de
man in hem de windselen, die den droomenden jongeling gebonden hadden en met
een kalmen blik op Anneke, die verbleekte onder zijn spreken, zei hij: ‘Er zijn meer
menschen die niet zwijgen kunnen, Mies.’ En na een pauze: ‘Ik heb ook in m'n leven
er wel 'ns last van gehad. Maar je straf ervoor ontloop je niet. Dat heb ik toen ook
ondervonden. Ga nu maar heen en vertel den rector dat je niet kunt zwijgen in de
les.’
Er was een starre verbazing in de klasse.... het meisje ging heen met gebogen
hoofd....
***
Toen Hein Bakker dien avond weer bij de open ramen aan zijn schrijftafel zat in
den zoeten en perlmoeren Juni-avond, schreef hij 'n sollicitatiebrief. Een advertentie
in het leeraarsweekblad vroeg een leeraar in de wiskunde aan 'n driejarige te
Amsterdam.
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Wilg in den nacht,
door Jan J. Zeldenthuis.
In de stilte van den nacht
Staat een wilgen-boom verloren
In een weide, als stompe toren
Eenzaam en verlate' op wacht.
Glans van maanlicht op het land
Maakt den boom een donker wonder,
Met een schaduw, als een vlonder
Reikend naar den over-kant.
In het trillen van het licht
Staat hij stil als een bedreiging;
Uit de vlakte een zware stijging
In die klaarten opgericht.
En de nacht wordt stiller bij
De eenzaamheid van dezen wachter;
En het maanlicht wordt nog zachter,
Streelt zijn takke' en gaat voorbij.
Tot de dag hem overwint:
Donk're vlonder gaat verloren;
Als uit hem plots wordt geboren
't Eerste fluist'ren van den wind.
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Kroniek.
Boekbespreking.
R. van Genderen Stort, Kleine Inez, Arnhem, van Loghum Slaterus, 1925.
Wanneer het voor iemand mogelijk ware, van een ander, een láter maar vooral ánder
leven uit, over dit ie ven-van-ons te schrijven, dan zou dat geschrift waarschijnlijk
in vele gevallen, althans wat het diepste wezen ervan betreft, van het boek dat hier
voor mij ligt niet zoo heel veel verschillen. Nu een oogenblik aangenomen (wat n i e t
waarschijnlijk is) dat zulk een geschrift ook in vele gevallen even goed geschreven
zou kunnen zijn. De heer van Genderen Stort schrijft voortreflijk, maar hij schrijft
in de eerste plaats als iemand die, van het eigenlijke leven afgestorven, zich dat alleen
nog maar sterk herinnert. Ik zeg: ‘alleen nog maar,’ maar ik acht dit zich sterk
herinneren om de weerga geen kleinigheid. In Stort's geval is het van een
helderziendheid, een kracht, een felheid, die door werkelijk zien, werkelijk hooren,
voelen, meebeleven, nauwelijks te overtreffen zou zijn. Toch is het niet h e t z e l f d e ,
en dit is het maar waar ik even op wijzen wou. Zóó schrijven als de heer van Genderen
Stort hier deed kan alleen iemand die van ‘het leven’ - men kan ook zeggen van ‘de
wereld’ - in zekeren zin is afgestorven, ja die er zelfs in geslaagd is van dat leven
een considerabelen afstand te nemen.
Afstand nemen van het leven - de wereld, de menschen, de natuur - is één der
eerste voorwaarden waaronder goede epische kunst ontstaan kan. Wie het leven al
te fel ondervindt, kan er niet t e g e l i j k over schrijven. Vandaar b.v. de zeker juiste
bewering, dat men niet tegelijk een roman beleven kan en hem beschrijven. Niet a
priori onmogelijk lijkt het mij echter, tegelijk den éénen roman te beleven en den
anderen te schrijven. Den zeer krachtigen, in staat zich te dwingen tot diepe
concentratie, zal dit wél mogelijk blijken. En de vraag is nu maar, wát is iets beters:
midden in het leven te staan, het met zijn gansche, desnoods exuberante natuur te
doorlijden en te doorjubelen, dus om zoo te zeggen voortdurend romans te beleven,
en dan toch ándere te schrijven, of: zich uit het leven terug te trekken, er als 't ware
van af te sterven, dan zijn herinnering er op te concentreeren - zijn sterke herinnering,
met al wat zij meebrengt aan visionnair vermogen, aan begrip en meegevoel dan
natuurlijk! - en er zóó over te schrijven. Ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat iemand
als Van Genderen Stort - het zou misschien alleen maar formeel juister zijn, te zeggen:
iemand als Peter uit ‘Kleine Inez’ - nóg meer gevaar loopt onbillijk te worden over
het leven, dan iemand die er middenin leeft-d.w.z. vandaag er onder, morgen
erbovenop.
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Zoo iemand, zeer zeker, zal geneigd zijn heden te vloeken, morgen te jubelen; men
zou zijn inlichtingen striktelijk onbetrouwbaar moeten noemen; maar daar het ten
slotte toch iets anders is dan inlichtingen - ja zelfs dan een betrouwbaar eindoordeel
- wat men van een kunstenaar verlangt... daarom... weet ik het niet. Stort's Peter komt
tot de conclusie dat ons leven niet ‘het ware leven’ is, hij ziet zijn nog heftig
mee-levende menschen als ‘allen vastgebeten in de natuur, gelijk de wilde eend,
wanneer zij doodelijk gewond is, zich vastbijt onder water om aldaar te sterven.’ Het
is mogelijk, dat hij gelijk heeft. Ik herhaal, dat ik het niet weet - en misschien wel
nooit zal weten. Maar dit zijn - wat nu even zeer bepaald Van Genderen Stort's roman
betreft, en mijn lectuur van dit boek - redeneeringen achteraf. Want tijdens de lezing
voelde ik mij vele malen innig overtuigd dat Peter gelijk had - en zeker weet ik, ook
nu nog, dat Van Genderen Stort van Peter's en Kleine Inez' roman iets schoons
gemaakt heeft.
Kleine Inez - ik heb haar op mijn hand. Ook zij, de lieflijke, de heerlijke, het reine,
aanbiddelijke kind, ‘voelde’ d a t P e t e r g e l i j k h a d (bl. 269; Ik spatieer, H.R.)
maar zij h a n d e l d e niet naar dat gevoel, maar naar haar eigen levenskrachtige,
levensbegeerige natuur. Zóó zijn de menschen - ook de fijnste, de edelste onder hen,
ook kleine Inez - wat natuurlijk volstrekt niet behoeft weg te nemen dat Peter en Van
Genderen Stort gelijk hebben. Ieder heeft gelijk die denkt zooals het leven hem
geleerd heeft te denken. Men kiest die dingen niet.
Hoe voortreflijk is dit boek geschreven! In welk een fraaie, rustige, harmonisch
gevormde volzinnen! Men kan dit begrijpen als een ontwikkeling: na de onstuimige
‘woordkunst’ der tachtigers, het begin der reactie in de natuurlijke menschelijkheid
van '90, de voortzetting ervan in Van Oordt, van Schendel, van Moerkerken.
(Opmerkenswaardige bizonderheid: ook Van Genderen Stort had oorspronkelijk het
plan historische romans te gaan schrijven; hij heeft de historie nu niet meer noodig;
ook over het hedendaagsche leven kan men schrijven in dezen toon) Eenontwikkeling:
reactie en voortzetting...Niettemin, hoe ánders klinkt het proza der jongsten, van de
Vrije Bladen. Hoe afkeerig blijken zij van den rustigen volzin. Toch moet ook dát
ontwikkeling zijn. In alles is voortzetting en reactie; de vraag is maar: wát men
voortzet en waarop men reageert; de vraag is tevens: in hoe sterke mate men het een
en het ander doet. Toen Van Schendel zijn ‘Een Zwerver Verliefd’ had gepubliceerd,
was het, meen ik, André Jolles, die er op wees: heel mooi, deze rustige en gedragen
volzinnen, maar zoo kwamen er immers al vele voor in het werk van.... mevrouw
Bosboom- Toussaint. Bij de lezing van sommige der fraaie volzinnen in Van Genderen
Stort's ‘Kleine Inez’ heeft de naam Potgieter mij door het hoofd geklonken. Waarlijk,
het is voor die enkele, dwaze, jongeren, die vóór alles nieuws en
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ongekends, vóór alles originaliteit in onze letteren willen brengen, wel om wanhopig
onder te worden. Ziehier de zonder twijfel allerbeste onder onze jongere prozaïsten,
en hij doet, door zijn schijfwijze althans, vaak aan Potgieter denken. Er zijn vele
wijzen om de banaliteit te vermijden. De zijne is niet nieuw, zeer zeker, maar heel
voornaam. Rust en voornaamheid is het dan ook wel vooral, wat het leven - het lijden
en de zelf inkeer - aan den schrijver Van Genderen Stort heeft gebracht.
Ziehier dus weer een échte prozaïst. Wij hebben er zoo weinig onder de jongeren.
Hopman is er een - maar kan men hem nog wel tot de jongeren rekenen? Trouwens,
met werk overladen laat hij weinig meer van zich hooren. Het proza is zulk een
moeilijke, zoo veel tijd vorderende kunst! - Gerard van den Hoek wás er een; zijn
korte leven, helaas, liet hem niet toe, tot vollen bloei te geraken. Van Genderen Stort
daarentegen bereikte zijn artistieken bloei pas, toen de menschelijke voor hem was
voorbijgegaan. Maar dat hij, in artistieken zin, thans pas tot zijn ‘ware leven’ gestegen
is, het lijkt mij niet aan twijfel onderhevig. Dit proza, alleen zéér langzaam, bij kleine
stukjes, kan het ontstaan; er moet aan gewerkt worden, aan gewerkt in diepste
afzondering en concentratie, aan gewerkt met inspanning van alle krachten der ziel.
Dit werken is een worstelen. Het is goddank een scheppen tevens, en - als niet alle
teekens bedriegen, alle vergelijkingen mank gaan-eenscheppen voor nu en later. Het
woord klassiek is al verscheiden lezers van dit werk op de lippen gekomen.
Inderdaad... En toch, dit woord is er geen van critiek, maar van historie.
H.R.

Johan Wesselink, Jan Windevaart, Amsterdam, Van Holkema en
Warendorf, z.j.
Wel fnuikend voor een boek als dit, ons in handen te komen vlak na de lectuur van
zoo gedegen en doorwrocht werk als Van Genderen Stort's K l e i n e I n e z ! Het
smaakt daarna als de van oudsbekende ‘blauwebliksem,’ meel met water en suiker,
na een bloedrijk en pittig gebraad. Wat een flauwe en slappe kost! Moet dit soms
ook een hollandschen Pallieter verbeelden? Aan geïdealiseerde zwervers heb ik al
evenzeer ‘het mier’ als aan geïdealiseerde dominees! Waarheid alsjeblieft! Waarheid
- die heusch geen ware werkelijkheid behoeft te zijn. Geef mij de dolste romantiek,
geef mij sprookjesfantasie, geef mij symbolen, maar laat ze vol zijn van die innerlijke
waarheid, die het eenige is wat mij boeien, mij overtuigen kan.
En ‘zijn wij zoo niet allemaal?’
Wat doen wij in vredesnaam met zulke boeken, in dezen tijd? Uitgevers klagen en met reden, ik weet het! - dat zij de beste litteratuur thans niet verkoopen kunnen;
waarom dan tóch zulke ten eenenmale overbodige prullaria uitgegeven?
H.R.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

142

Carry van Bruggen, Vier Jaargetijden, Amst., Em. Querido, z.j.
Of dit boekje den reeds zoo hoog gestegen roem van Carry van Bruggen nog
vergrooten zal? Men kan het betwijfelen. Toch zijn er fijne, uiterst gevoelige
bladzijden in, die deze nog altijd zelfvervulde, intellectueelhooghartige en agressieve
natuur mede van haar sympathieksten kant doen kennen, n.1. als de innige,
droomerig-joodsche dichteres, die zij óók altijd geweest is.
H.R.

Dr. W. van Bemmelen, Miraculeuze Verhalen. Amsterdam, Uitg. Mij.
Elsevier, 1924.
Het bijzondere van de Miraculeuze Verhalen van Dr. van Bemmelen schijnt mij
hierin te zijn gelegen, dat het er, voor de waardeering van zijn boekje, in het minst
niet op aankomt, of men wel, na kennisneming van deze wonderlijke geschiedenissen
der stof, ook tot eene wetenschappelijke appreciatie kan geraken -: wij b e z i t t e n ,
nalezing, deze verhalen als een werkelijke w a a r d e ; zelfs al overwegen wij, dat er
hier en daar op de taal nog al wat valt aan te merken; en al zij daarnaast aanstonds
vastgesteld, dat hier geen sprake is van monumentaliteit. Wat dit laatste betreft: al
doet Dr. van Bemmelen denken aan geleerden als Haeckel, Bölsche en Flammarion,
(aan den laatste misschien nog het meest), toch zou ik hem, na dit boekje met b.v.
Flammarion, als publicist, niet op eene lijn durven stellen. Maar er is ontegenzeggelijk
geestesverwantschap. Afgezien van quantitatieve en qualitatieve verschillen, zijn
deze beiden elkaar namelijk hierin verwant, dat ze niet slechts hetzelfde akkerland
bebouwen, maar dat ook bij beiden, gelijk men zoo pleegt te zeggen, naast het
geleerde, naast dat wat van den onderzoeker-en-vorscher is, het kunstzinnige zich
manifesteert. Bij Flammarion soms grootsch en hartstochtelijk, met wild uitslaan
van lichtende vlammen en schitterend vonken-sproeien; bij van Bemmelen vooralsnog althans - ofschoon niet zonder markant persoonlijke gevoelsinnigheid,
toch vooral met de tendenz, aangenaamaandoende en verrassende oplossingen te
vinden, die den mensch de mogelijkheid openen, het leven in schoonheid te genieten.
‘De hand vol roet, maar den geest vol licht, vol sterrenlicht... slechts wie deze melodie
te vinden weet, die verstaat de grootheid van dezen man,’ aldus Bölsche in zijne
biographie van Haeckel - en het is met deze zelfde genoeglijkstemmende gedachte,
dat wij, na de lectuur, van Bemmelen's boekje wegleggen. Men leest deze verhalen,
alsof... nu, laat ons eens eene ouderwetsene uitdrukking gebruiken: het lezen van
deze verhalen is een verkwikking. Vooral omdat zij zoo oneindig ver blijven van
wat tegenwoordig een nerveus geslacht te voelen en te ervaren pleegt. Wij begrijpen
ook, al lezende, dat dit alles niet maar zoo geschreven is; maar dat achter dit boekje
een man moet staan, wiens leven vervuld is van rusteloozen arbeid.
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En van verlangen naar schoonheid. Het is onmiskenbaar, dat wij hier te doen hebben
met hetzelfde ‘aesthetische Empfinden’ dat ook Goethe (vermoedelijk als eerste)
gevoeld heeft, toen hij zich op het terrein van de botanie bewoog.
‘Maar het verfrisschende bad van den verplichten arbeid, die telkens en telkens
meer het tooneel van gemoed en geest schoonveegt en opruimt, zoodat de auteurs
van het spel der schoonheid vrijelijk op kunnen treden, dat miste hij. En ook had hij
den tijd om zich, als de prikkel der schoonheid hem vermoeide, over te geven aan
overpeinzingen, en zich door hen te laten overmeesteren en meesleepen. Geld en
gelegenheid had hij om een doel na te jagen, dat een ander, achter wien het heilige
moeten als meester stond, glimlachend, als zijnde eene onvruchtbare gril, verlaten
zou hebben.
‘Zoo was hij sinds lang zoekende naar eene nieuwe kleur.
‘Niet eene nieuwe kleurmenging; geen nog onbekende nuance van oranje of amber,
van purper of paars; geen nog nimmer geziene iriseering; maar een gloednieuwe
grondkleur, die naast de vijf kleuren van den regenboog, naast rood, geel, blauw,
groen en violet, een zesde, even oorspronkelijke kleur zou zijn.’ (142).
Het is, bij zulk een citaat, geen wonder dat onze gedachten gaan naar Goethe. En
naar de straks genoemden: Haeckel, Bölsche, Darwin zelfs, en den modernen
Flammarion. Behoorde niet Haeckel tot dien engeren kring, die door Goethe direct
beïnvloed is? ‘Von Goethe’, zegt Bölsche, ‘stammt der Urgrond seiner
Weltanschauung’. En ook: ‘Als Haeckel auf seiner eigenen Bahn sich mit Darwin
berührte, war er der erste, der sah und mit Nachdruck betonte, dass Darwin nur eine
logische Entwickelung Goethescher Ideen war.’ En Flammarion? En nu van
Bemmelen? Laten wij ons beperken tot de opmerking, dat van Bemmelen zich in
goed gezelschap bevindt - eene opmerking, die wellicht eenige beteekenis zou kunnen
hebben in een tijd, die te licht geneigd is, achteloos voorbij te gaan aan zoo
beteekenisvol werk als hier geboden wordt. Men zou niet weten wat voor eene
nerveuze jeugd beter is dan zulke lectuur en eene dagelijksche wandeling - beide
doen terugkeeren naar de natuur. In dit boek is niet slechts een vreugdevol en
opgewekt begeleiden van den enthousiasten verhaler weldadig voelbaar; maar het
geeft ons ook, in elk dezer miraculeuze verhalen, een klaar beeld van de ontwikkeling
der idee. En eindelijk: het wonderlijke; bekoring; geboeid-zijn. ‘Moet dáár geen
wonderlijkheid geboren worden,’ zegt de schrijver zelf in zijn voorwoord, ‘waar men
laat samenkomen de leeringen der strenge natuurwetenschap, - zoowel met de driften
die woelen in 's menschen gemoed, als met den bonten stoet van verbeeldmgen, die
uitging van den godsdienstigen en kunstlievenden geest der menschheid?’ Mensch,
zoo gij onrustig zijt: wandel, en lees van Bemmelen.
D.Th.J.
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In memoriam Jan Veth
1864-1925
Nu wij bij het onverwacht heengaan van Jan Veth overdenken, wat wij wel het meest
in hem zullen missen, nu blijkt ons meer dan ooit, welk een bijzondere plaats hij
ingenomen heeft in de kunst en het kunstleven van het begin dezer eeuw.
Zeker, wij wisten het, hij onderscheidde zich door verschillende en zeer belangrijke
gaven, hij was van een buitengewone veelzijdigheid; maar het is alsof wij, wanneer
iemand nog in ons midden verkeert, dit niet altijd beseffen of er ons rekenschap van
geven.
Wij zien dan telkens een facet van dat rijke leven en vergeten dat juist zoo'n
persoonlijkheid vele schitterende kanten heeft.
Jan Veth immers was schilder, teekenaar, criticus en geschiedschrijver, dichter en
scherpzinnig debater, voorvechter wanneer er belangen van kunst en schoonheid op
het spel stonden, een trouw vriend, wanneer het er op aankwam jongeren te helpen,
hun pad wat te effenen. En dit laatste deed hij op een zoo delicate wijze, dat het
dikwijls leek alsof hij geholpen werd in plaats van dat hij hulp verleende.
Zoo is het jaren geleden, dat ik voor het eerst met hem in aanraking kwam, en ik
herinner mij hoe ik niet zonder vreeze hem bezocht om te spreken over de initialen
en boekversieringen, die ik zou maken voor een door hem te schrijven prachtwerk
over Jozef Israëls.
Wij, jeugdige kunststudenten, hadden in dien tijd onze bijzondere vereering voor
een reus als Breitner, met wiens werk, al begrepen wij het misschien niet volkomen,
wij dweepten; dan had Steinlen door zijn voortreffelijke Gil-Blas-prenten onze
onverdeelde sympathie verworven, en zagen wij tegen Jan Veth, wiens ‘bekende
tijdgenooten’ uit den Groene onze wanden sierden, op als tegen onzen geestelijken
mentor.
Zijn portretten van Schaepman, van Veltman, van Couperus en Jac. van Looy, wij
bewonderden ze om het meest, maar niet minder waardeerden wij zijn critieken, die
dikwijls fel en raak waren, maar waar wij in voelden dat het nooit om den persoon
maar steeds om de zaak en dan om ‘de goede zaak’ ging.
En hoe gevoelig waren wij in die jaren, wanneer ieder blijk van medeleven ons
goed doet, voor een klein pluimpje van Jan Veth, het werd als een veer-op-den-hoed
van een Tiroler jongen.
Hoe anders eindigde dan ook het bezoek bij hem, waar ik zoo tegen op had gezien,
en mijn angst, of mijn werk wel naar behooren zou zijn om in een boek door Jan
Veth te worden afgedrukt, zij sloeg bijna om in trots bij zijn verzekering, hoe 'n
pleizier het hem deed dat ik zijn tekst zou verluchten.
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En sinds dien hebben wij telkens, bij langere of kortere tusschenpoozen, punten van
aanraking gehad en ondanks zijn veel omvattend werk, zijn uitgebreide
correspondentie, was hij steeds bereid, behulpzaam te zijn waar hij kon.
Dat ik nu, bij het verscheiden van dezen, zoo belangrijken figuur, het eerst aan
den mensch denk, men make hier niet uit op dat ik den kunstenaar minder waardeerde,
integendeel, maar voor mij waren zijn persoon en zijn werk zoo volkomen met elkaar
in overeenstemming.
Hij nam een zeer aparte plaats in tusschen de kunstenaars van zijn tijd. Noem ik
Breitner, Witsen, van Looy, denken wij aan Mauve en de Marissen, die allen min of
meer schilders waren van de breede allure, die het impressionisme der Fransche
school huldigden en navolgden, dan zien wij daar tusschen Jan Veth met zijn vereering
voor de oude Duitschers. Zijn liefde ging uit naar een Dürer, Holbein, Cranach. De
puntige teekenachtigheid in hun schilderijen, de scherpte van waarneming, het
physiologisch element in hun portretten, dat was het wat hem aantrok, waarschijnlijk
omdat hij zich hieraan het meest verwant voelde.
Hij was meer teekenaar dan picturalist, bij hem ging de waarde van de lijn uit
boven de impressie van de kleur, en geen wonder dan ook dat hij in zijn portretten
een liefde voor het profiel toonde en een portret van Prof. Stoeder destijds graag
wilde schilderen, omdat de hoogleeraar ‘zoo'n eerste rangs profiel’ had.
Zijn scherp waarnemingsvermogen deed hem dan in de lijnen van neus, van mond,
in den vorm van kin, in de welving van voorhoofd heel het karakter van den persoon
vastleggen. Hij verlangde het meest markante, de kern der dingen en niet den
uiterlijken schijn.
Deze eigenschap zij kenmerkte hem ook als schrijver en criticus. Hij preciseerde
graag en was niet tevreden met een ten naasten-bij, maar formuleerde zeer scherp
zijn indrukken, en zocht naar de meest juiste uitdrukking als het er op aankwam, om
in zijn kritieken datgene naar voren te brengen, waarvan hij wenschte dat de beteekenis
tot zijn lezers zou doordringen.
De schrijver en de schilder, zij dekken elkaar hier volkomen. Het was niet de
vluchtige eerste indruk die hij in een portret aangaf, maar het resultaat van langdurige
en nauwgezette beschouwing, en daardoor meende men dan wel eens dat zijn
portretten wat men noemde ‘droog’ waren, te ‘savant’ en te weinig emotioneel. En
toch is dit niet juist, en ik zou ze bij tientallen aan kunnen wijzen, de portretten door
Jan Veth geteekend of geschilderd, waar juist het leven u uit tegenblinkt. Het is alleen
meer het innerlijk leven dan de spontaniteit van een oogenblik.
Daartoe was zijn natuur en aanleg misschien te weinig impulsief en toch kon hij
plotseling in beeld en geschrift fel uit den band springen.
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Als het sujet er aanleiding toe gaf, dan kon ook in zijn schilderij de kleur en verlichting
hem zeer sterk boeien, al bleef die immer ondergeschikt aan vorm en teekening; en
voor hoe menige goede zaak kon hij fel en hartstochtelijk opkomen. De kalme,
nuchtere opmerker toonde zich dan in polimiek een fijn en raak maar ook verwoed
tegenstander als het om een goede zaak ging.
Zoo schrijvende over Veth als schilder, komen wij als van zelf telkens weer terug
bij den criticus en den schrijver. Eigenlijk omdat zij zoo nauw aan elkaar verwant
waren. Zijn critieken en artikelen waren van den schrijvenden schilder, kleurrijk en
beeldend, en zijn teekeningen en portretten van den scherpen, analyseerenden
opmsrker. Daarom dan ook is Jan Veth meer geweest dan een portretschilder die wel
eens schreef, meer dan een kunstcriticus die ook wel schilderde; hij was zooals ik in
den aanhef van deze beschouwing neerzette, een zeer aparte figuur in de kunstwereld
van dezen tijd. Hij was een mensch van zeer groote veelzijdigheid en zeer bijzondere
gaven.
En nu wij dan ook zijn heengaan moeten betreuren, weet ik niet wat wij in hem
het meest verliezen.
Zeer zeker den kunstenaar, die ons nog veel schoons had kunnen geven, maar niet
minder den scherpen en raken criticus en schrijver en ten slotte den mensch, die zoo
menig jong talent wist te steunen en op te bouwen.
R.W.P. Jr.

Jan Weiland in ‘de oogst’ te Arnhem.
Het herleven van de Grafische Kunst en wel in 't bijzonder van de Houtsnedetechniek,
welke laatste eeuwenlang verwaarloosd werd, vindt voor een goed deel zijn oorzaak
in het streven bij de Beeldende Kunstenaars, zich vrij te maken van de traditioneele
tendenzen, en 't zijn vooral de jongeren, die er het middel in zien tot grootere
zelfstandigheid bij de uiting kunner frissche, aan den nieuwen tijd zich aanpassende,
denkbeelden.
De houtsnedetechniek eischt een sterk concentratievermogen, een vaste hand en
groote zuiverheid in de uitbeelding . Ze laat geen ruimte voor toevallige effecten en
trucs, wat eenmaal staat moet blijven staan en ‘raak’ zijn. Een houtsnede moet
‘houtsnede’ zijn, d.w.z. ze mag niet den indruk wekken langs anderen weg te zijn
ontstaan dan door middel van het houtblok. Slechts voor den ernstigen, doelbewusten
werker is dit prodécé daarom van waarde.
De houtsneden van Jan Weiland zijn inderdaad ‘houtsneden’. Geen andere techniek
zou hem in staat hebben gesteld zóó uit te beelden als hij 't hier vermag, zóó ook te
zoeken naar den juisten vorm voor elk ge-
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geven. Zijn werk is technisch zuiver en het bezit psychische diepte.
Zoo hangt hier een afdruk, die een aangeschoten meeuw voorstelt, waarin hij op
treffende wijze het plotseling machteloos neerploffen van dit gehavende brokje leven
schetst met al het schrijnende van het koudwreede gebeuren, van het onverbiddelijk
ten onder gaan in den levensstrijd.
In een andere, D e B l i n d e e n d e V r o u w , teekent hij het contrast van het
w i l l e n e n n i e t k u n n e n zien en het k u n n e n e n n i e t w i l l e n zien. In
den oogloozen profielkop van den Blinde ligt de ontzetting over de onafwendbaarheid
van het Noodlot, dat staren, als 't ware, in de ‘Eeuwige Duisternis’ en die ontzetting
spiegelt zich af in de ineengekrompen vrouwenfiguur, die de oogen met de handen
bedekt houdt.
Deze beide houtsneden openbaren ons de sombere levensbeschouwing van een
mensch wiens innerlijk gestadig in botsing komt met de tragiek van het leven, 't Zijn
geen producten van een wild-oproerigen geest, het werk is daarvoor te fijn, niet
bruusk genoeg; veelmeer spreekt er een wanhopige weemoed uit en dit somber
weemoedige vormt den grondtoon in Weiland's werken.
Nog sterker wordt men dit gewaar wanneer men plotseling komt te staan voor zijn
F r a n c i s c u s e n d e Vo g e l s , een beeld dat als een reactie op de beide vorige
aandoet, ontstaan nadat de woelingen in zijn binnenste tot rust zijn gekomen, waaruit
de berusting spreekt van een menschenziel die, na veel strijd, voor een oogenblik
dien strijd opgeeft en het evenwicht zoekt terug te vinden in devote meditatie. Het
is een uit driehoekvormen opgebouwde compositie waarin door enkel rechte lijnen
de idee is uitgedrukt en waarin elk spoor van realisme verdwijnt achter de streng
gestyleerde wit-en-zwartverdeeling.
Mooi is ook de houtsnede met de ineengelegde handen, die niet maar enkel ‘een
paar handen’ zijn, maar waarin de synthese is uitgedrukt van een gemoedsleven;
waarin men den mensch met zijn geestes- en zielewendingen voelt leven.
Weiland, die een functie bekleedt bij het Openbaar Onderwijs en dus alleen zijn
vrijen tijd aan de Kunst kan wijden, is nog jong; wat hij evenwel tot nog toe heeft
gewrocht is van voldoende beteekenis om met vertrouwen zijn verdere ontwikkeling
als kunstenaar tegemoet te zien.
J.D.

H.A. van Daalhoff in de Lakenhal te Leiden.
In de Lakenhal te Leiden zijn, eenigen tijd geleden, 53 werken van van Daalhoff
tentoongesteld, schilderijen en enkele pastels. Deze verzame-
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ling maakte den indruk niet door keuze te zijn verkregen maar een toevallig,
voorbijgaand geheel te zijn. Want het was geen superieure collectie, gelijk mogelijk
ware, wanneer het beste was uitgezocht. Te veel accentueerde deze tentoonstelling
des schilders betrekkelijke eenzijdigheid. Er is n. 1. iets eentonigs in die reeksen van
schemerachtige gevallet]es van huisjes, verzonken in een haast onwezenlijke stilte.
Van Daalhoff heeft zich vaak herhaald en niet alle herhalingen waren even sterk.
Maar wie alleen van hem zijn typisch gegeven zag, het huisje, het poortje met een
enkele figuur, in een verdroomd, dampig en weifelend licht, die zou van Daalhoff
beperkter wanen dan deze is. En het nuttige van deze tentoonstelling was dan ook,
dat er althans enkele werken hingen, die ons deden zien, dat van Daalhoff, zij het
ook schaars, een zekere veelzijdigheid toont. Ik bedoel daarmee geenszins de triptiek
Lente, op een eereplaats gehangen om een voor mij onbegrijpelijke reden, want het
is al bijzonder zwak van vorm en kleur beide en ook niet van het stilleven ‘Holland’,
dat zoo droog is als zand maar van dat van diepe kleur broeiende ‘Oude wallen van
de stad Leiden’ en dat hoogst bijzondere ‘Stadshofje te Leiden’, waarvan iedere
baksteen en elke voeg even nauwkeurig is geschilderd, heel dun op het doek en dat
desniettegenstaande onze aandacht niet op het materieele richt.
Hoe men van Daalhoff's werk ook vindt, niemand zal mogen ontkennen, dat het
persoonlijkheid heeft, dat er een bepaalde geest in leeft, die van dezen kunstenaar
alleen is. Het is absoluut oorspronkelijk voorzoover dat natuurlijk mogelijk is. Van
Daalhoff heeft een eigen uitdrukkingswijze en er is een in-zichzelf-gekeerdheid in,
welke sympathiek is.
Alles is bij hem verinnerlijkt; het materieele - hoe nauwkeurig soms weergegeven
- speelt geen rol bij hem. Zijn landschappen, zijn huisjes en figuren lijken nooit een
rechtstreeksche impressie van de natuur maar altijd is het, of ze in een droom zijn
gezien. Sterk komt dit uit bij de pastei ‘Feest aan de dorpsdeur’; verkleede kinderen
in een feestelijke omgeving, die muziek maken. Maar dit feest is onwezenlijk; het
is geluidloos en onbewegelijk; het is als gezien in de verte van een droom.
Alles is bij hem stil, getemperd. Ook als hij het zonlicht geeft is het een gesluierd
licht (zie de ‘Huizen in de zon’). Geen wind waait er, geen geluid van stemmen
hooren we, niets dan een zacht gefluister en een geschuif el van weinige voeten.
Het mooiste van alles, wat hier hing, vind ik de magistrale zwartkrijtteekening op
strookarton ‘Maart’. Het is een weidsch landschap met een tuinderij op den voorgrond,
liggend om een paar huisjes heen. Het is vaster van vorm en minder week dan het
andere werk en het is ook blij der van geest. Er is ook een sentiment in van wijdheid
en ruimte: het is of van Daalhoff hierbij uit zijn droomen is ontwaakt. Wanneer ik
deze
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teekening zie, ben ik niet meer zoo bang. dat hij in zijn droomen gaat verdwalen of
sentimenteel zal worden. Op het kantje van sentimenteel is hij hier en daar....
Deze dichter van innigheid en avondstilte, die opgroeide temidden van het
uitlaaiend impressionisme, is wel eens te veel vergeten, omdat zijn zachte stem niet
werd gehoord tusschen de vele luidruchtigheden, die sindsdien zijn verklonken en
omdat hij werkte in het halfduister van den avond, toen anderen de zon zochten.
Dit tijdschrift heeft hem in 1920 herdacht met een groot artikel van Anne Hallema;
ik heb er niets aan toe te voegen dan de hoop, dat er eens een in karakter volledige
keur-collectie van zijn werk worde tentoongesteld. De triptiek ‘Kerstnacht’ uit de
collectie-Mevrouw Kröller zou daarin niet mogen ontbreken.
J.S.

Aanwinsten-tentoonstelling bij de firma Goudstikker.
Onder de stukken op deze belangwekkende en leerzame tentoonstelling zijn o.a. zeer
mooie werken van Jacob Ruisdael, v. Goyen, v.d. Neer, Jan van Kessel, Willem v.d.
Velde de Jonge, Boilly, Jan Miense Molenaer. Dan: een opmerkelijk landschap van
Arent Arentz, een interessante, schetsmatige manskop van Rubens, een kardinaal,
fraai gestyleerd bloemstuk van Bosschaert, belangrijk ook als kompositie en om 't
prachtig gedaan stuk Italiaansch aardewerk, een aan Benson toegeschreven Madonna
met een uitvoerig doorwerkten landschap-achtergrond. Voorts twee importante
stukken, van Herri met de Bles en Fluweelen Brueghel, even schoon van kleureffekt
als rijk aan fantasie. Van Jan Weeninx een schitterend, groot Gevogelte, waaronder
tooverachtig gedane pauwenkoppen, die met die van Rembrandt wedijveren. Maar
bizonderlijk dient wel te worden gesignaleerd wat aanwezig is aan vreemde kunst,
die hier te lande uiterst zeldzaam voorkomt: een tweetal delicate stillevens van
Chardin, zacht tintelend in hun stille, blanke voornaamheid, savoureus gedaan als
zijn allerbeste werk in dit genre. Den hoofschen en schoolschen Gérard leert men
kennen uit het groote, koel-statige portret van de Duchesse de Berry.
Gansch niet storend doet, in dit milieu van oude kunst, het kostelijk gepenseeld,
innig doorvoeld dubbelportret van twee meisjes-tweelingen door Berthe Morisot, de
Fransche, te jong gestorven schilderes, die daarin een persoonlijke, treffende
vertolking gaf van kinderlijke teerheid, doch in wier door Manet, haar zwager,
beïnvloede schilderwijs men hier tevens, vooral in de behandeling van het haar en
de teekening van het
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halskraagje, de curieuse nawerking bespeurt van haar vereering voor haar voorvader
Fragonard.
Van Louis David vindt men nog een zeer fraai, stemmingsvol heerenportret in
donkeren toon, van Goya een vlotte, expressieve schets naar een lachende vrouw,
van Moro een streng uitzienden, blozenden, donker ombaarden manskop in zwart
gewaad en witten plooikraag tegen een nog dieper-zwart fonds, van Parmigianino
een belangrijk heerenportret, waarvan de blanke handen glansvol gedaan zijn in één
belichting met het blinkend-wit papier en tegelijk zoo wondermooi daarvan zijn
losgehouden.
Boven alles echter domineert het fameuse, geweldige stadsgezicht van Canaletto,
fameus en geweldig niet zoozeer door zijn ongewone afmetingen, als door de enorme
kracht en fijnheid der impressionistische schildering, de heerlijke, eindeloos
gevarieerde kleur, de geestige, levendige teekening der figuren. Men zie rechts,
geheel in den voorgrondhoek, dien neergehurkten man op den rug en in den gebogen
nek, of links den man tegen de pilaar, waarop zijn breede schaduw valt, en elders
weer de plots losgelaten contour van een profiel, - en overzie dan ineens, boven al
die kleurvolle, staande, wandelende en altijd bewegelijke straatfiguren tusschen de
hooge gebouwen, de immense, zachtblauwe, van zonlicht en atmosfeer vervulde
lucht, die alles omvangt en overkoepelt. - Welk een picturale macht van beelding,
die zulk een ongewoon formaat zoo gemakkelijk te beheerschen en te vullen vermocht,
zonder ergens in te zinken of ook maar te verflauwen.
H.F.W. JELTES.

De letter ‘Lutetia,’ ontworpen door J. van Krimpen voor de firma Joh.
Enschede en zonen te Haarlem.
Gedrukt op het prachtige Oud-Hollandsche papier van Pannekoek ligt zij in enkele
proefbladen voor mij: de letter L u t e t i a , ontworpen door den bekenden
Palladium-drukker J. van Krimpen.
De naam, die een brok traditie waarborgt, dankt de letter aan de Parijsche expositie
(Lutetia is de oorspronkelijke Latijnsche naam van het eiland in de Seine dat de kern
van Parijs zou vormen). Van Krimpen's letter is daar voor het eerst geëxposeerd en
wordt tevens aangewend voor het drukken van den Nederlandschen catalogus, die
overigens wel wat als mosterd na den maaltijd komt.
Nu zullen velen zich afvragen of het verschijnen van een nieuwe letter te midden
van het groot aantal reeds bestaande soorten voor het schoone boek zooveel belang
heeft, als men geneigd is er aan toe te kennen. Ik meen van wel; tenminste als zulk
een letter ook werkelijk de kern raakt van de nieuwe problemen, die de
vlak-decoratieve kunst van het boek inhoudt. Er is in onze dagen echter nog een
heerlijk stokpaardje n.l.:
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de leesbaarheid. Natuurlijk, zult ge zeggen, leesbaarheid is primair. Al het andere is
daaraan ondergeschikt, en hoewel mijn ongewijde handen daarin geen verandering
zullen brengen zou ik u, leesbaarheids-maniakken, toch bescheidenlijk de vraag
willen voorleggen: wat is leesbaarheid en waaruit bestaat dezelve.
Volgens mij is dat niet meer dan wat U, ik en anderen daaraan als brevet gelieven
toe te kennen; het wordt dan ook hoog tijd dat wij nu eens breken met de gewoonte
om iedere poging tot letter-hervorming in onze dagen met genoemd stokpaardje te
bestrijden.
De algemeen geldende opvatting is tevens, dat de letter gebonden is aan den vorm,
dien zij in den loop der eeuwen heeft aangenomen en bijna ongewijzigd behouden
(de Latijnsche letter n.l.).
Volgens deze inzichten is de letter een skelet, omkleed met het bij de heerschende
kunstopvattingen zich aansluitend omhulsel.
Wij doen echter verstandig deze letter-traditie niet al te hoog aan te slaan, omdat
dit niet vervormen - in groote trekken althans - tezamenvalt, met een tijdperk, het
renaissancistische, en de daarbij aansluitende tijd, dat voor de kunst meer decoratieve
dan principieele beteekenis had.
Een feit is het dat de oude drukletters, der Italiaansche humanisten bijv. geheel uit
de vormen van de schrijfletter gestyleerd zijn; evenals de alleroudste gedrukte boeken
gecopieerde handschriften waren.
Maar is daarmee voor onze dagen verantwoord de meening dat de drukletter al
schrijvende behoort te worden vastgesteld?
Een principieele beschouwing hierover zou zeker haar nut hebben.
Ook van Krimpen maakte bovengenoemde opvatting tot de zijne bij het ontwerpen
van de Lutetia; hetgeen heel begrijpelijk is, omdat deze knappe kunstnijveraar in de
prachtige met de kalkoen-of ganzepen geschreven boeken (o.m. La Deffense et
illustration de la langue Francoyse, par Joachim Du Bellay) zijn opmerkelijk talent
als boekversierder voldoende heeft bevestigd.
Een meer gedetailleerde beschouwing dwingt meteen tot een vergelijking met de
eenigste Nederlandsche letterserieën die wij tot nu toe bezaten nl.: de Roos'
Hollandsche en Erasmus-mediaeval.
Afgezien dan van bepaalde vormen ligt het meest opmerkelijke verschil in de
vergrooting van het letterstaafje, die van Krimpen voor de staarten halsletters heeft
aangewend.
De Roos deed dit niet en drukte zijn lettervormen (men vergelijke de g's en ook
de p, l, b, enz.) in de door de techniek geboden rechthoekige bovenkant van het
letterstaafje.
Van Krimpen springt dus met deze letters uit den band, met 't gevolg dat zijn
letterregelen een breedere interlinie vereischen, m.a.w. meer wit
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van noode hebben. Minder fraai is, dat wanneer staart en halsletters onder elkander
staan, deze zoo goed als samen vallen, evenals de buitensporig lang geplaatste punt
van de i, die bovendien in onevenredige verhouding staat tot de zeer korte hals van
de t.
Tegenover deze kleine gebreken staan echter de aangename leesbaarheid door de
breede interlinie en de veel grooter levendigheid van het totale letterbeeld, die
eveneens verkregen is door het meerdere verschil in dikte tusschen op- en neerhalen.
Dit zijn aesthetische kwaliteiten die voldoende opwegen tegen de minder economische
zijde van het geval. De kapitalen (hoofdletters) kunnen mij niet onverdeeld
bevredigen.
Men mist in verschillenden te zeer het poëtisch voldragen karakter van de Roos'
Erasmusletters. M.i. gaan vooral de N, M en A hieraan mank, terwijl het mij eveneens
onbegrijpelijk is, dat de kapitalen kleiner zijn, dan de bij hetzelfde corps behoorende
onderkastletters.
Dat dit tot kleine onvolkomenheden aanleiding geeft bewijzen verschillende
combinaties, waarvan II de meest hinderlijke is; maar ook Ah, Ch, El e.a. hebben
iets geforceerds. Van Krimpen ontwierp ook Initialen voor zijn nieuwe letter, waarvan
er echter te weinig op de bestaande letterproeven zijn toegepast om ze te beoordeelen.
Principieel lijkt mij de Initiaal - als nalatenschap uit het handschrift - verouderd
en in het moderne drukwerk overbodig.
Resumeerende: de Lutetia heeft onze schaarsche letterserieën zeer zeker verrijkt
met een noch-nicht-dagewesen voorbeeld, dat ondanks kleinere gebreken een letter
is van edelen zwier en vol voorname gratie. Als aanwinst voor Enschedé's collectie
voorziet de Lutetia nu eens werkelijk in de, overigens stereotiepe, lang gevoelde
behoefte.
Den bekwamen ontwerper een compliment voor zijn omvangrijken en zoozeer
geslaagden arbeid; eveneens aan de Fa. Joh. Enschedé en Zonen, die naast de
roemrijke traditie, die zij in het drukkersvak bewaart, toch ook besefte dat men met
het getij de bakens dient te verzetten.
A. VAN DER BOOM.
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PAULUS POTTER. RUITERPORTRET VAN DIRK TULP; 1653.
NAAR DE SCHILDERIJ IN DE COLLECTIE SIX, AMSTERDAM.

Paulus Potter (1625-1925),
door mr. H.F.W. Jeltes
DOOR heel de wereld heeft de naam van P a u l u s P o t t e r - wiens geboorte weldra
driehonderd jaar geleden zal zijn - nauwelijks een minder grooten klank dan die van
R e m b r a n d t . Maar bij Potter doet zich het eigenaardige geval voor, dat de
wereldberoemdheid van zijn naam omgekeerd evenredig is aan de diepte der
waardeering, die men zoo algemeen voor hem betuigt, aan de feitelijke belangstelling,
die zijn werk ondervindt.
Die wijdvermaardheid toch dankt Potter vrijwel uitsluitend aan zijn Jongen Stier
in het Mauritshuis, die met Dr. Tulp's Anatomische Les van Nederlands Grootmeester
en de griezelwekkende Gevangenpoort het fameuse drietal bezienswaardigheden
vormt, dat jaarlijks, en des zomers vooral, heele kudden van op ongewoon kijkgenot
beluste vreemdelingen naar de Residentie, al ware het slechts voor een verblijf van
enkele uren, stroomen doet. Voor Potter's levensgrooten Stier pleegt het publiek - in
meest uitgebreiden zin en zonder eenige uitsluiting - in rijtjes neer te zitten en aan
het verbluffend ‘trompe l'oeil’ van zijn geweldige verschijning, als aan een curieuse
enormiteit zonder weerga, zich met open mond en in tamme verbazing te vergasten.
Maar verder gaat de belangstelling, zelfs bij degenen, die toch met een iets inniger
waardeeringsvermogen, een iets zuiverder kunstbegrip het Haagsch museum betreden,
gemeenlijk niet.
Hiertegenover staat, dat juist bij de meest geoefende en bevoegde kunstkenners
de doorluchte, onthutsende Jonge Stier, de aldus betitelde schilderij als geheel nl.,
steeds slechts een gemengde waardeering vond en in dien engeren kring de aandacht
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zich allengs meer richtte op Potter's overige oeuvre, waaronder menig veel kleiner
stuk als gaver kunstwerk, als rijper geestesprodukt dan zijn épatante jeugdwerk de
Stier wordt aangemerkt. Reeds de beroemde Fransche kunstcriticus, Thoré (Bürger),
de tijdgenoot van Millet en Rousseau, beweert, dat Engeland wel een half millioen
gulden voor den Stier zou willen geven, doch Holland hem zelfs voor dien prijs niet
zou afstaan; zelf echter verkiest hij de kleine schilderijen van Potter verre boven
diens roembrengende praestatie. Voor deze heeft ook T. van Westrheene, die in 1867
bij Mart. Nijhoff zijn uitvoerige en zeer gedocumenteerde studie ‘Paulus Potter, Sa
vie et ses oeuvres’ publiceerde, slechts beperkte bewondering en de fijne
onderscheiding, waarmee Fromentin zijn lof en blaam over het glorieuse dierenstuk
verdeelt, vult eenige der boeiendste bladzijden van het in 1875
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ontstaan en nog immer belangwekkend relaas zijner indrukken van de
oud-Hollandsche en oud-Vlaamsche schilders, van zijn veelgelezen boek ‘Les Maîtres
d'autrefois’. Daarentegen is de bewondering voor werken als ‘La vache qui pisse’
en de Wolfshond in de Ermitage te St. Petersburg, voor de ‘Koe, die zich spiegelt’
in het Mauritshuis, steeds eenstemmig en onvoorwaardelijk geweest; men heeft ze,
om 't hier bij deze enkele voorbeelden te laten, altijd tot de meest onbetwistbare
meesterwerken der oud-Hollandsche School gerekend. In den lateren tijd hebben de
ernstige onderzoekingen en beschouwingen van Bredius, Hofstede de Groot, Six, E.
Michel, e.a. de kunsthistorische belangstelling in het gansche werk van Paulus Potter
bewezen.
Geboren te Enkhuizen uit een der deftigste families van dat stadje, als zoon van
Pieter Symonsz. Potter en Aegje Bartius (dochter van den stadspensionaris Paulus
Bartius), en aldaar 20 November 1625 gedoopt, overleed hij te Amsterdam op
28-jarigen leeftijd aan een sloopende kwaal en werd 17 Januari 1654 in de Nieuwe
Zijds-Kapel begraven vanuit zijn woning aan de Oude Schapenmarkt bij de
Regulierspoort, zooals reeds Van Westrheene vermeldt op grond van een aanteekening
in het Weeskamer- register van de Kapel der Heilige Stede (N.Z. Kapel)*).
Het prachtig geschilderde portret door Barthol. van der Helst in het Mauritshuis,
een der mooiste en diepst aangevoelde beeltenissen van dezen meestal koel-virtuosen
figuurschilder, stelt Potter voor in het laatst van zijn leven, met weemoedige,
lustelooze oogen in het ziekelijk gezicht, waarboven een breede vloed van rosblond
haar in krullen neergolft over de schouders. Teerder, fletser nog doet dat bleek gelaat
tegenover het donker-fluweelen kleed, waarin de jonge kunstenaar bij den
schildersezel zit, met palet, penseelen en schilderstuk in de linkerhand, de rechter,
in eenigszins brani-achtige pose, op de heup gesteund. Er zijn goede redenen, om
aan te nemen, dat dit met 1654 gedateerde portret eerst na Potter's dood geschilderd,
althans voltooid, werd, en wel naar een nog tijdens zijn leven geteekende schets,
thans in het Prentenkabinet te Stockholm, die vroeger aan Corn. Visscher werd
toegeschreven, doch in 1908 door Dr. Jos Meder voor het eerst als een voorstudie
van v.d. Helst zelf werd aangewezen.
Paulus Potter's weduwe, Adriana Balckenende, dochter van den bekenden
Haagschen architekt, hertrouwde zeven jaar later in haar vaderstad met den weduwnaar
Dirk van Reenen, wijnhandelaar, hoofdman van het St. Jozefsgild (timmerlieden) en
kapitein van een schutterscompagnie, behoorend tot een aanzienlijk Haagsch geslacht
(waaruit de latere staats-

*) De juistheid dier vermelding bij v. W. bleek mij nog onlangs door vergelijking met de
betreffende plaats in bedoeld register, mij door den bereidwilligen Amsterdamschen archivaris
Dr. Breen aangewezen.
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man Jhr. Mr. G.C.J. van Reenen is voortgekomen). In haar tweede huwelijk hield
Adriana de eer en den naam van haar eersten manhoog - de eerstgeborene uit de
nieuwe verbintenis werd zelfs Paulus gedoopt - en in de woning van v. Reenen aan
de Paviljoensgracht, ook door diens nakomelingen nog gedurende lange jaren
bewoond, werd het boven beschreven portret van Potter en de meeste zijner nagelaten
schilderijen steeds met groote piëteit bewaard, totdat zij eindelijk in 1820 in veiling
werden gebracht.
Ook Dirk van Reenen's zoon Nicolaas gaf blijk van zulke eerbiedige, waardeerende
gevoelens in de gegevens, die hij over Paulus Potter aan Houbraken verschafte.
Pieter Potter, de vader van Paulus, schilderde bijbelsche voorstellingen,
herdersstukken, ruitergevechten, wachtlokalen, stillevens en ook enkelfiguren. Voorts
was hij glasschilder en bovendien nog deelhebber in een goudleerfabriek te
Amsterdam, die niet best ging. Van 1631 af is hij in Amsterdam, waar hij in 1652
zonder middelen komt te overlijden in een klein huis aan de Beulingstraat en op 4
October in de Oude Kerk, blijkens de zeer duidelijke notitie in het begrafenisboek
dier kerk, wordt ter aarde besteld. Fromentin noemt Pieter Potter nog een
‘peintreobscur’, maar Bode vestigt in zijn hoofdwerk over de oud-Hollandsche
schilderkunst de aandacht op hem en Bredius heeft hem door zijn uitvoerige
mededeelingen (Oud-Holland, 1893) geheel uit het duister naar voren gehaald en
kenschetst hem zelfs als ‘een der veelzijdigste kunstenaars onzer XVIIe-eeuwsche
School’. Van hem heeft Paulus zijn eerste onderwijs gehad en daarna, zooals op
grond eener verwijzing naar een notitie in een verdwenen aanteekenboek des schilders
wordt aangenomen, sedert Mei 1642 van Jacob de Weth te Haarlem, vermoedelijk
óók van Nicolaas Moeyaert, wiens invloed men in de veeschildering op Paulus'
eerstbekende werk, ‘De uittocht van Abraham naar Kanaän (1640),niet twijfelachtig
acht. In Augustus 1646 is Paulus Potter te Delft, in '49 wordt hij in de boeken van
het Haagsche St. Lucasgild vermeld, in Mei '52 bevindt hij zich weer te Amsterdam.
De zooeven genoemde ‘Uittocht’, een zeer groot stuk (h. 97, b. 130.5 c.M), door
Potter als knaap van ongeveer 15 jaar geschilderd (!), hangt thans in het Germanische
Museum te Nürnberg. Na dit bijbelsche stuk schilderde hij nog tien jaar later, ofschoon
hij zich-zelf toen reeds geheel gevonden had, een mythologisch werk: ‘Orpheus, de
dieren met zijn lierspel temmende’ (Rijksmuseum). Het is duidelijk, dat de schilder
beide onderwerpen slechts gekozen had als aanleiding, om allerlei dieren in zijn
kompositie te brengen. Aan de Natuur en het dierenleven heeft hij van jongsaf zijn
liefde verpand. De vrije, eenvoudige, grootsche natuur van het zich eindeloos, in alle
richtingen, onder hoogen, open hemelkoepel
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uitstrekkende polderland, het typisch-Zuidhollandsche landschap, was het eigenlijke
terrein van zijn werkzaamheid en het dier het met liefdevolle, onbegrensde aandacht
beschouwde en doorvorschte voorwerp van zijn onvermoeide studie. Dat vlakke,
simpele landschap van groene weiden, klare watertjes met wilgen aan den kant, met
hier en daar een lage boerenwoning, beschut en overhuifd door dicht geboomte, dat
wijde, opene, kleurige land, vol licht en vochtigheid in de lucht, vaak verduisterd
onder de zware schaduwen van donkere, ontzaglijke wolkenmassa's, dat zag hij in
zijn Haagsche jaren al heel gemakkelijk uit zijn aan de toenmalige grens der stad
gelegen woning, het aan zijn buurman Jan van Goyen toebehoorende huis aan de
(Dunne) Bierkade, vanwaar hij het gezicht had op de torens van Rijswijk en Delft
en op het aardige kasteeltje de Binckhorst, die zoo menigmaal aan den horizon van
zijn stukken, ook nog van latere, zijn te ontdekken.
Van uit zijn atelier was Potter dus zóó in zijn geliefde polderwei, waar hij de koeien
en paarden, in alle verscheidenheden van leeftijd en van bouw, van kleuren en tinten,
van steeds wisselende houdingen en vluchtige belichtingen, maar voor het kiezen
had. Onnoemelijk veel moet hij naar die natuur en naar die beesten geteekend hebben
en het verwondert dan ook niet, bij Houbraken de door dezen aan Nicolaas van
Reenen ontleende mededeeling te vinden, dat Potter nooit op de wandeling ging,
zonder een schetsboek mee te nemen, waarin hij telkens een krabbel maakte, om een
opmerkelijke waarneming, die hij benutten kon, vast te houden.
Dank zij dien geweldigen arbeidsdrang, koortsachtiger en onweerstaanbaarder
misschien juist door het vooruitvoelen van een vroegtijdig levenseinde, heeft hij in
den korten arbeidsduur, die hem was gegund, niet minder geproduceerd dan menigeen
in een veel langer reeks van jaren. Wellicht, dat hij er door datzelfde jachtige,
dreigende voorgevoel toe kwam, zich zoo vastberaden te specialiseeren, zich te
beperken tot het weidelandschap en de dieren, die het bevolken. Van het begin af
wordt de menschelijke figuur bij Potter steeds meer iets bijkomstigs; zij is voor hem
slechts onmisbare stoffage, bijna een noodzakelijk kwaad. Wezenlijke verlevendiging
geeft zij aan zijn stukken vrijwel nooit. Hij maakt het er zich dan ook nog al
gemakkelijk mee en herhaaldelijk ontmoet men een mansfiguur, sprekend gelijkend
op den boer van den Stier in het Mauritshuis; den man, de vrouw, de baby en de
bezige melkmeid op de Boerenfamilie in de Pinakothek te München vinden we, meer
of minder voltallig, telkens terug, bijv. in ‘De Weide’ van de Collectie-Six, ‘Die
Herde’ te Dusseldorp, den ‘Landmann mit seiner Herde’ te Cassel.
Op het meerendeel van Potter's stukken mag men de beesten gerust als het
hoofd-onderwerp beschouwen; er zijn echter verschillende kompo-
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sities, waarin het landschappelijk element haast even belangrijk is als het dierlijke
en zelfs zou men in een enkel werk het eerste meer overwegend kunnen achten.
Dit hangt natuurlijk niet hiervan af, of de landschap-détails uitvoeriger en
opzettelijker nog dan anders behandeld zijn, of nòg opvallender dan gewoonlijk de
kleinste finesses van den terrein-voorgrond of van het volle gebladerte van een boom
gegeven zijn (zooals bijv. op de Weide der Coll. Six, waarin ons de beide elementen
vrijwel tegen elkaar schijnen op te wegen), maar hiervan, of de innigheid der aandacht,
de volheid van sentiment in de behandeling van het landschappelijke, het aandeel,
dat dit in de kompositie inneemt, ons de overtuiging schenken, dat het landschap
hoofddoel was.
Zoo kan reeds een afbeelding van ‘Au Pâturage’ (uit de Parijsche verzameling de
la Tournelle) dien sterken indruk wekken door den opbouw van het geheel, door de
zware, dichte boschpartij links en de lange boomenrij aan den lichtenden einder,
maar bovenal door de wolkenvorming en de lichtverdeeling in de hooge, heel het
landschap domineerende lucht. Ook het weidestuk, dat van de Collectie-Steengracht
deel uitmaakte, deed, al staan ook hier weer de beesten als hoofdsujet op den
voorgrond, door het krachtig meespreken van den hoogen hemel, die verreweg het
grootste gedeelte der schilderij beslaat en haar daardoor overheerscht, veel meer
landschap- en veel minder genre-achtig aan dan de meeste Potter-stukken.
Aan den anderen kant schijnen twee om hun sujet typisch genre-achtige werken
als bijv. het prachtige, stemmingsvolle Morgenlandschap met vee der Collectie
Czernin te Weenen met dien klaren lichttoon en het zoo fijngevoelig perspektief, en
de achtergrond van den forsch-realistischen, grootsch gezienen Herdershond - een
subliem dierenportret - in de Ermitage, met het weideverschiet, zich verliezend in
oneindige verte, door het zuiverste landschapsgevoel geïnspireerd en daarvan geheel
doordrongen. De hond zelf trouwens op dit laatste, zeer beroemde, schilderij (h. 81,
b. 147 c.M.) is inderdaad veel dieper opgevat dan als eenvoudig genre-onderwerp.
Het stuk heeft ál het levendige, ál het individueele, marquante van de weergave van
één bepaalden hond. Het is een zuiver hondenportret geworden, de ten volle
aangevoelde en meegeleefde beeltenis van een welvertrouwd dier. Met zijn stoere,
ruig-begroeide lichaam, zijn speurenden snoet, zijn trouwe oogen, staat hij in de
verte te staren, gebonden aan zijn ketting, den rechter-achterpoot wat zijwaarts naar
achteren, voor zijn open hok, vlak aan den hoogen oeverrand van een rivier, aan wier
overzijde zich het weideland uitstrekt met grazend en drinkend vee, en een kerk in
de verte. Een modern kunstenaar als Decamps zou hem niet mooier gedaan en zeker
niet sterker het individueele van het dier uitgedrukt hebben. Juist het eenigszins
anekdotische, het geval-
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achtige, dat zelfs aan Decamps' beste honden-afbeeldingen altijd aankleeft, is Potter
totaal vreemd.
Ook het Rijksmuseum bezit een schilderij van Potter naar een hond, een Patrijshond
nl., met jager en honden op den achtergrond, een zeer veel kleiner stuk, van ook veel
bescheidener opzet en werking, dan het vorige.
Behalve koeien en stieren schilderde en graveerde of etste Potter zeer dikwijls
paarden (een zeer fraai schilderij van een bruin en een wit paard o.a. in het
Rijksmuseum), ook meermalen varkens (stukken in het Mauritshuis en in Brussel),
en wilde zwijnen (een Zwijnenjacht in de Coll. Carstanjen), troepen paarden en
honden op jachtstoeten (zooals die bij het Haagsche Bosch en de Maliebaan op een
stuk in het Kaiser Friedrich-Museum te Berlijn), herten, beren (Berenjacht,
Rijksmuseum) en een notenknabbelende aap (gravure). Ook zijn paardenstudies
hebben soms heel sterk het portretmatige, waardoor de hond in Petersburg zoo opvalt.
Uit Potter's laatsten tijd (1653) is het bijna 2 M. breede en ruim 1.5 M. hooge stuk
van de Hamburgsche Collectie-Weber, een prachtstuk vaneen vlak-nabijen voorgrond
met geheel voorop het groote paard, gezien tegen de hooge, imposante lucht, die
slechts door een lange, ijle boomenrij van den terrein-einder gescheiden wordt. De
eenvoud, het eerlijk-rechtstreeksche in deze uitbeelding van dierenleven, in dit
raak-realistische, scherp omschrijvende dierenkonterfeitsel schijnt door niets te
overtreffen in knapheid en kunde en tegelijk roerend als uiting van meeleven. Dit
zeldzaam belangrijke stuk kwam uit Frankrijk in ons land terecht, te Rotterdam en
in het bezit van de Kunstclub aldaar, die het in 1892 aan den Hamburgschen
verzamelaar verkocht, een geval van betreurenswaardig laten gaan van een der beste
werken onzer oude School! Een ets van Ph. Zilcken heeft tot zijn ruimere bekendheid
bijgedragen. Het museum te Schwerin bezit nog een dergelijk dierenportret in het
Witte Paard, dat op een voorgrond-hoogte bij een eenzamen, schraal getakten boom
- twee veel voorkomende kompositie-détails bij Potter - afgekeerd staat van een lager
liggend, heuvelachtig terrein, waarop men twee herten ontwaart.
In dit verband moet met nadruk worden gewezen op Potter's graveerwerk, dat in
diverse staten in 's Rijks Prentenkabinet aanwezig is, waaronder bewonderenswaardige
exemplaren. In dit graveer- (en ets-) werk toonde Potter zijn merkwaardige
vroegrijpheid. Het bevat vele frappante dierstudies, zonder eenigen twijfel gegraveerd
naar teekeningen, die op haar beurt onmiddellijk naar de natuur werden gedaan. Zij
bezitten het onmiskenbaar karakter van strikt getrouwe, geduldige observatie zoowel
van beesten als van planten en treffen door het direkte derlevensbeelding, door het
karakteristieke, aparte van ieder afzonderlijk dier, menigmaal óók nog door het
eigenaardige van het vastgehouden moment. Potter
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bereikt dit door een gaven eenvoud, een zuivere, recht op de realiteit afgaande
eerlijkheid, door een groote zekerheid van hand, een vaste, kernachtige, dan weer
ragfijne, verteederde lijn, door een meestal heel richtig en levendig gevoel voor
proportie, kortom door een meesterschap van teekenkunst. Behalve vol-werkelijk,
bewegend leven in de groote contouren en in de kleinste détails zijner dierlichamen,
wist Potter ook ruimte en landelijke rust te tooveren in zijn gravures. Tot de meest
indrukwekkende behooren: de Koeiendrijver met tal van loopende en liggende beesten
op een heuvelig boschterrein (Bartsch 14) van 1643, een Liggende koe bij een hek
(B. 3), het lichte Friesche paard met den langen pluimigen staart en de gevlochten
manen (B. 9) van 1652, kijkend naar een dorp met kerk,toren en bosschige omgeving,
onder een donker-dreigende regenlucht. Dan, het Hinnikende Paard met de in den
wind vliegende staart en manen, staande aan een hoogen rivieroever; onrustig kijkt
het paardenoog naar den verren overkant van het fijn gegolfd water, waarop
zeilschuiten; de houding van den kop en den hals, de opening van den brieschenden
bek suggereeren het hinnikgeluid; een tweede paard, op 't middenplan, kijkt toe (B.
10). Voorts, de Twee Paarden bij een hek en een echt-Potterachtigen hollen wilg,
met een prachtig geteekenden weide-achtergrond, waarin rechts beesten en een dorpje,
links een stadsverschiet (B. 12).
Kan men Potter alzoo ten onzent als graveur volledig leeren kennen, ook van den
schilder geven onze musea een tamelijk kompleet beeld. De ‘Jonge Stier’, van 1647,
dwingt ons, ondanks zijn haast ontstemmende vermaardheid, telkens weer tot
bewonderende verbazing om de enormiteit der weergave van al wat vorm en materie
is aan het prachtige dier, tot in de meest minutieuse details, om de volmaakte
‘echtheid’ van zijn stand en blik, van de dunne haren op zijn snuit, van den stuggen,
grofbehaarden huid van rug en flanken, van zijn stoere, korte pooten, zijn soliede
hoeven en geduchte horens. Dezelfde, niets over het hoofd ziende gedetailleerdheid
kenmerkt den voorgrond, waarop we achtereenvolgens kleine plukjes gras, een stukje
steen, een halm, een strootje en nog veel meer opmerken en een nietigen kikker heel
vroolijk zien huppelen aan den voet van het geweldige beest, alles saamgehouden
in één grootrustig, evenredig geheel en verbonden door een doordringende intimiteit
met natuur- en dierenleven. Daarbij vol expressie de zware, atmosferische regenlucht,
somber hangend boven het verre, lage weidenland met zijn boerenwoningen, half
wegschuilend achter boomgroepen als groene bouquetten. We kunnen voor àl dit
schoone de oogen niet sluiten, trots de fletse kleur en de te vlakke schildering van
de liggende koe, trots het stelselmatig vermij den van een tweede plan, wat tot het
schema van Potter's landschappen behoort, en andere minder geslaagde gedeelten.
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De Koe, die zich spiegelt, van 1648, eveneens in het Mauritshuis, is een meesterwerk
en van veel bescheidener omvang. Welk een delicate toon, welk een blanke weligheid
van licht- en kleurnuance in het malschgroene weitje, het fijne koetje, het doorzichtige
water! Welk een beschaafde, beheerschte schildering, welk een idyllische en tevens
gezond-rustieke stemming! Ranke teekening, spits en toch week modelé bewondert
men zoowel in de koeien en den bok op den voorgrond als in de lichamen der voorste
baders en hoe mooi wijkt de zoo luchtig als vast, in teedere détails, gepenseelde
achtergrond.
Een pracht werk je in hetzelfde museum is de Weide met vee en varkens (1652),
waarin allerlei verrukkelijks aan doorvoelde peinture: hetsmeuige, vleiende zonlicht,
schietend over den weg en de roodachtig-gevlekte witte koe, de ruigharigheid der
beestehuiden, de rose kleur der varkenssnoeten met hun dom-kleine oogen, de
aandachtige detailleering van de waterplanten in het vijvertje, de begroeiing van den
hollen wilgenstam en van heel den voorgrond. En boven dat alles de van
weide-atmosfeer doortrokken, fijnkleurige, Gabriël-achtige lucht, uit geel, grijs,
blauw, rose en paarlemoer tezamen-gevloeid, duisterend en vervagend boven den
horizon.
Het Rijksmuseum geeft nog weer andere kanten van Potter's talent te zien in een
aantal, meerendeels waardevolle en onderling verschillende, stukken: de Twee
Paarden bij een weidehek, (1649, variant op een zijner mooiste kopergravures), met
mooie kontrast-werking en vol leven, de Vier Koeien (1651) - een fraai belichte
hel-bonte in 't midden - onder een blauw-grijze, zwaar-bewolkte zomerlucht, het
Herdersgezin (1651) met prachtig geschilderd vee (de stier op den midden-voorgrond,
bruin, met witten kop, doet denken aan den ‘Jongen Stier’), schapen, geitenen bokken;
dan ‘Orpheus, de dieren met zijn lierspel bedwingend’ (1650). De linkerhelft van dit
stuk, met het vrij steile heuvelterrein, gelijkt zeer veel op die van het vorige. De
picturale werking, die, door kleurschoonheid en lichtintensiteit, van dit stuk uitgaat,
is buitengewoon bekoorlijk en geeft aan het mythologische onderwerp een dichterlijke,
waarlijk boeiende charme. Ten slotte toont een Landschap met vee (een jager met
geweer over den schouder op den achtergrond) nog weer eens, hoe Potter het
vermocht, een warmen goudglans van licht te laten spelen over een koehuid, over
een effen, wijkend riviervlak, over zomersch gebladerte, over fijne wolkjes aan een
zachtblauwen hemel.
De Berenjacht van 1649 behoort wel tot zijn grootste, maar niet tot zijn beste
stukken; J.W. Pieneman, eertijds directeur der Rijksverzameling, heeft een groot
gedeelte ervan overschilderd. Ondanks respektabele vaardigheid in menig opzicht,
is er niet veel aantrekkelijks in de Berenjacht. Al doet de man te paard, met getrokken
sabel, als in een veldslag,
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nòg zoo'n vervaarlijken sprong en al staat de bruine izegrim, ijselijk brullend uit
wijd-open muil, niet minder mooi op zijn achterpooten dan de best gedresseerde
kermisbeer, we komen toch niet onder de impressie, een strijd op leven en dood bij
te wonen, en voelen veeleer een lichte trekking in onze lachspieren.
Ook het paardenportret der Collectie-Weber was een van Potter's héél groote
stukken. Een doek van nog exorbitanter afmetingen - volgens den ooggetuige Danneux
(1652) van wel 4 bij 3½ voet - schijnt verloren te zijn gegaan (Oud-Holland, 1886).
Op het laatst van zijn leven waagde Potter zich nog eenmaal aan zulk een
veeleischende opgave, het pompeuse Ruiterportret van Dirk Tulp (Collectie-Six,
gegraveerd door P. Dupont). Al kan dit niet in alle deelen even sterk van faktuur
genoemd worden, is het toch verbazingwekkend, waartoe de verzwakte kunstenaar
in het laatste stadium van zijn ongeneeslijk lijden nog bij machte bleek.
De hoogtepunten van zijn kunnen en geheel eigen gave echter vinden wij in de
volle, soms phenomenale verwerkelijking van een bescheiden, niet buiten de sfeer
van het alledaagsche tredend oogmerk: het levende, bewegende dier in zijn gewone
omgeving, de simpele Hollandsche poldernatuur, in een modeste schoonheid van
eindelooze wisseling en van roerende, eerlijk en eenvoudig aangevoelde intimiteit.
Het rustig vegeteerende dierenleven, een vredige, effen stemming in het weideland
bij klaren morgen, de guldene sproeiing van het zonlicht in 't latere middaguur, de
alles overheerschende, hooge lucht en tegelijk het nietig-mooie détail, laag bij den
grond, liefdevol bekeken met de aandacht van den nauwlettenden graveur, in den
onuitputtelijken rijkdom van diè meest reëele, landelijke heerlijkheden vond Potter's
vriendelijke, gelijkmatige, maar teedere en bestendig ontvankelijke kunstenaarsnatuur
haar volledige en wezenlijkste bevrediging.
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De internationale tentoonstelling van sier- en nijverheidskunst te
Parijs,
door W.F.A. Roëll.
II. Het buitenland.
Op de expositie is er geen aantrekkelijker wandeling dan de Rue des Nations, waar
de buitenlandsche paviljoens hun schatten uitstallen. Men vindt daar volop
gelegenheid de kunst-geografie weer eens bij te werken en men komt tot de
ontdekking, dat het Versailles-verdrag, dat zooveel politieke en economische banden
verscheurde, tenminste met zijn Wilsonsch rassenbeginsel op vele plaatsen de
kunstnijverheid is te stade gekomen
Het kleine Oostenrijk vertoont een laten maar prachtigen bloei. Men voelt hier
een eeuwenoude kultuur, die gesteund door Staat en Hof tot een ongewone verfijning
der gebruiks- en luxe-voorwerpen leidde. Het vaak-opzichtige ‘article de Paris’ kan
hier niet tegen op. Dit is pas distinctie, dat moeilijk te omlijnen begrip, dat men in
de Fransche democratie nauwelijks meer aantreft. Intusschen vraagt men zich af,
wat de kleine arme republiek met deze onbetaalbare luxe-voorwerpen moet beginnen.
Het spreekt vanzelf, dat het meerendeel op export is aangewezen, wat een welkom
middel lijkt, om de handelsbalans te verbeteren. Toch hadden wij liever gezien, dat
er ook interieurs en nijverheidsproducten voor eigen gebruik werden tentoongesteld.
Ook artistiek ziet men de toekomst niet zonder gevaar in. Al vergeet de oude Hoffman,
ziel der moderne Weensche renaissance, den vorm niet, zoo zijn er velen, die de
grondslagen geheel uit het oog verloren en enkel in ornementatie hun heil zoeken.
En zelfs deze versiering lijkt bij velen dood te loopen in een Chineesch-overdreven
barok. Tot waar moet deze fin-de-siècle-kultuur leiden?
Laten we ons echter na dit kleine voorbehoud geheel aan ons genot overgeven.
Het charmante paviljoen van Hoffman lijkt met zijn horizontale gewelfde banden
eerder een schoongegolfd meubel dan een simpel bouwsel en de indruk van
bevalligheid wordt nog versterkt door de hier en daar als spelenderwijs geplaatste
reliëfnamen van groote mannen, van Vogelweide tot Mahler toe, elk van een
teekenend poëtisch attribuut voorzien. Jammer alleen, dat de totaal-indruk eenigszins
verstoord wordt door een hoogen blinden vreemdvingerigen orgeltoren van prof.
Strnad en ook door een ijzer-en-glas-serre, die prof. Peter Behrens aan de Seine
bouwde en die op in-'t-oogloopend constructieve wijze aan twee hefkranen is
opgehangen. Hoe het nuchtere duitsche rationalisme van dezen laatste
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met de broze fantasie van den Weenschen bouwmeester valt te rijmen, wordt mij
niet recht duidelijk....
In de binnenruimte, van boven verlicht, vindt men niets dan hooge vitrines, waarvan
het hout geestig zwart-en-wit is gebloemd. Zoo wordt men door eindelooze couloirs
en gangen langs de smakelijkste ‘bibelots’ geleid, die in bonte mengeling zijn
uitgestald: edelsmeedwerk, email, damestaschjes, ceramiek, karikaturale dieren. Iets
verder ziet men zijden stoffen, toiletten, kant, negerachtige tooneelcostuums. Wat
een betooverende dingen: de majolica-bacchante van Singer, het Chineesche
ceramiekpaard van Powolny, het welvige zilverwerk van Hoffman. Iets verder is een
nis ingericht voor het fijn-rijzige tulpenkelkige glaswerk van Lobmeyr. Dan is er een
ideaal schrijfstersboudoir, geheel met kleurverschietende papierdoozen van Ebemühl
bekleed en een uitgeklopte zinken kapel met uiterst-merkwaardige uit messingplaat
uitgeslagen heiligenfiguren van Prof. Hanak, die de geest van het Christendom op
geheel up-to-date wijze met die van Bouddha vereent. Minder voldoet de orgeltoren,
die van binnen als tango-stijl-muziekhal is ingericht en de plaatsing van den organist
in de vensternis lijkt evenmin gelukkig. Wat de serre betreft, die met exotische planten
en schildpadden werd gestoffeerd, deze maakt met zijn talrijke koperen lichtkronen
een indruk van overladenheid en verwarring en de middeleeuwsche-handgesmede
ijzeren hekken van Behrens doen in dit moderne glas-en-ijzer-bouwsel eenigszins
archaïsch aan. Doch welk een opluchting, als men eindelijk uitmondt op het over de
Seine uitgebouwde betonterras, een zitgelegenheid, die alle Parij sche ver den loef
afsteekt en waar men onder een onvergelijkelijke Weensche ijskoffie, - wat de
Franschen na den oorlog ‘café liègois’ doopten -, begeleid door de Mahler-symfonie,
die uit den orgeldom weerklinkt, over het zeldzame ‘art de vivre’ van dit
kunstzinnigste en muzikaalste aller volken kan napeinzen.
Uiterst belangwekkend is ook de onderwijsafdeeling. Men is vol bewondering
voor wat de school van het Weensche Kunst- en Industrie-Museum biedt. Geen
onderwijs is minder dogmatisch! Men vindt hier kleurorphische, kubistische,
expressionistische uitingen. Begaafd zijn ze van huis uit, de Weeners! Alleen zou
een terugkeer tot grondvormen en grondkleuren in vele gevallen niet overbodig zijn.
Gelukkig evenwel, dat de architectuurmaquetten-afdeeling, op Stijl-beginselen
ingericht door Prof. Haertl, een heilzaam tegenwicht vormt. Onder invloed nog van
den grooten voorganger Otto Wagner heerscht hier een blokkenbouw, die voortgezet
door Hoffman en Strnad een modern-economischen basis vormt, waarop allernuttigst
voortgebouwd kan worden. De aangeboren Weensche smaak zal wel steeds
verhinderen, dat deze geometrische architectuur in vormverstarring ontaardt.
Het modernst van opvatting is de inrichting der tooneel-afdeeling.
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Deze s t a a t nml. niet, maar h a n g t . De architect Kiesler, apostel der
Contra-architectuur, eischt in zijn kwistig-rondgestrooid manifest:
‘Een spanningssysteem in de vrije ruimte.
Wijziging der ruimte in den stedebouw.
Geen enkel fundament, geen enkele muur.
Zich losmaken van de aarde, opheffing van den statischen as.
Door schepping van nieuwe levensmogelijkheden vormt zich een nieuwe
maatschappij.’
In de toelichting verzet schrijver zich tegen het dwangbuis van nut, techniek,
hygiëne, dat de moderne bouwkunst beknelt. ‘Ons huis is net een graf. De muren
hinderen het leven. Het huis lijdt in zijn onbeweeglijkheid. Wij hebben de lucht
veroverd; onze woning moet ons daarin volgen. Ons modern gevoel eischt de vrije
ruimte op.’ Maar waarom gaat deze enthousiast dan niet buiten wonen? Waarom
blijft hij hangen aan een dak, dat opgehangen moet worden, niemand weet waaraan?
Het inconsequente van zijn leer blijkt daaruit, dat de heele Oostenrijksche afdeeling
bevestigd is aan de zoldering van het Grand-Palais, dat op zijn beurt op zeer zware
beknellende muren rust. Kiesler leeft dus als parasiet in het graf van een ander. De
theorieën van dezen Stijl-man doen niet onder voor die van v. Doesburg, die in zijn
zwevende architectuur met de zwaartekracht geen rekening meer houdt en aan de
ingenieurs overlaat, dit onoplosbare vraagstuk practisch ten uitvoer te brengen!
Daar Kiesler's systeem bovendien voor expositie-doeleinden geheel ongeschikt
is, kost het moeite de tooneelontwerpen te waardeeren: het bekende draaitheater van
Strnad, de sobere Appiaansche terrassenbouw en het bontkleurige plateau van
Trechlinger met het ongewone recept: ‘De acteur verandert van toon, als hij van 'n
warme in 'n koude kleur komt.’ Ik hoop niet, dat men de texten der klassieken aan
deze lachwekkende cameleon-behandeling onderwerpt.
Het jonge Ts j e c h o - S l o w a k i j ë maakt een indruk van frissche groeikracht.
Het paviljoen in gewapend beton door Gocar, hoewel eenigszins zwaar als tijdelijke
expositie-ruimte, doet typisch modern aan. Van voren loopt het toe als een
pantserschip en hoog boven den voorsteven vlamt de Genius der Overwinning van
den pas overleden beeldhouwer Stursa. Zeer zeker is dit geen strenggebonden
bouwbeeldhouwkunst als bij ons, doch aan den anderen kant heeft het ook zijn
charme, als de geest zich zegevierend uit de drukkende stof verlost. Wat de wanden
van het paviljoen betreft, waarvan de veroverkragende portaalluifels uitnemend het
betonkarakter doen uitkomen, deze bieden een monumentale afwisseling van matglas
en koraalroode glastegelbekleeding, welke laatste met het glanzend-groene
kastanjeloover een heerlijk vol accoord vormt.
Van binnen valt het paviljoen helaas tegen. De kunstmatig-verlichte
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glasgedakte benedenzaal met slecht aansluitende vitrines stelt te leur door allerlei
banale industrie-artikelen: ouderwetsch-Boheemsch kristal, salonsculpturen,
naturalistische reliefs, waaraan letterlijk niets nieuws valt te ontdekken. Alleen het
uitnemend-verzorgde Tsjechische boek, het alleraardigste moderne speelgoed, sommig
Slowaksch aardewerk op donker fond en het prachtige boerennaaldwerk zijn
aantrekkelijk.
De in twee kleuren eikenhout betimmerde traphal in de voorplecht van het schip
maakt een indruk van statigen eenvoud. Daarentegen heeft men jammer genoeg de
glaswanden van binnen versplinterd door indeeling in kleine vierkanten blauwen
medaillons. Wel zijn sommige der ingeschilderde bedrijfsspreuken, zooals
‘De goudsmit vereenigt uw vrouw en u door een gouden band’ mooi gevonden,
doch veel liever had men de lichtvlakken als één geheel zien opgevat.
De groote feestzaal boven is naar het grondplan van Janak door de leerlingen der
kunstnijverheidschool te Praag uitgevoerd. Hij is bestemd voor het beroemde kasteel
Hradtchany, waar de jonge republiek zijn doorluchte gasten pleegt te ontvangen.
Men denkt aan de renaissance-zalen onzer oude stadhuizen. Dit beteekent, dat het
kader met zijn pilasters en casetten-plafond volmaakt conventioneel is. Verder is het
geheel dusdanig overwoekerd met plantenmotieven en arbeidssymbolen in relief,
gobelin of wandpaneel, dat men er op het laatst geen wijs meer uit wordt. Alleen het
handgeknoopte vloertapijt met de steden en rivieren van Bohemen met het middelpunt
Praag maakt een indruk van voorname ingetogen pracht.
De andere afdeelingen zijn gemengd. De zaal met zigzag-vitrines en bronzen
lichtstandaards is mij te barok; de rotonde daarnaast is overvuld met banaal kristal
en aardewerk. Evenals het Kopenhaagsche aardewerk teert het Boheemsche kristal
veel te veel op de oude overlevering. Op de Invalides ontmoet men eenige interieurs,
die evenals die der schoolafdeeling bewijzen, dat de meubelkunst nog te veel door
de Prager barok wordt verdrukt. Daarentegen herademt men bij de ontwerpen der
speciale school van Gocar. Op den grondslag eener simpele blokkenkunst, waaraan
de afwisselende beton- en glasbanden een uitgesproken horizontaal karakter verleenen,
is hier een utiliteits-architectuur ontstaan, eenigszins verwant met de Rotterdamsche
woningblokken van Oud, die een uitstekende belofte inhoudt voor de toekomst.
P o l e n is de grootste verrassing dezer expositie. Als men bedenkt, dat dit land
nog kort geleden onder drie rijken was verdeeld, staat men verplet over de zeldzame
eenheid en voldragenheid der inzending.
Onder de verdrukking, bleef de heroïsche geest van dit volk vaardig. Groote
schilders en dichters getuigden ervan. Intusschen sluimerde de volkskunst. Gelukkig
was het uur van ontwaken nabij. Een kwarteeuw
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geleden ontdekten Stanislas Witkiewisz en Dr. Matlakovski in het Tatragebergte,
het ontoegankelijkst deel der Karpathen een volkskunst, die van Zakopane, waarin
de eeuwenoude karaktertrekken zoowel in constructie als ornament op zeldzame
wijze waren bewaard gebleven. Deze bergstijl verspreidde zich alom in den lande
en werd het symbool der artistieke renaissance. Op die basis werd in 1901 te Krakau
de Poolsche Maatschappij van Toegepaste Kunst gesticht, aangevoerd door den
ongeëvenaarden bezieler Warchalowski, thans regeeringscommissaris te Parijs. Het
doel was niet de oude modellen slaafsch na te bootsen, maar door nauwkeurige
bestudeering ervan het nationale genie, zoolang verdrukt door Germaansche,
Latijnsche en Russische invloeden tot ontluiken te brengen. Uit de expositie blijkt,
dat men daar reeds schitterend in is geslaagd!
Een der pioniers der artistieke vrijheidsbeweging: Czaikowski schiep het nationale
paviljoen: sneeuwwitte pleisterbouw met geestige looze topgeveltjes, verlicht met
de houtsnijmotieven der Zakopaansche berghuizen en bekroond door den beau-geste
van een ranken facetten-achtigen glas- en staaltoren, welks toppen met stalen
helmpluimen zeer ridderlijk zijn versierd. Overdag flonkerend als een kristal, wordt
het binnenlicht 's nachts honderdvoudig vergroot als door vuurtorenlenzen. Van
binnen komt men eerst in een sober-strengen vóórhof met sgraffiti, groen en wit op
zwart fond, gedecoreerd. Daarna betreedt men een achthoekige met kleurige fresci
versierde koepelzaal, waarvan het glasdak rust op merkwaardige houtgesneden
kolommen, waarvan het materiaal, onlangs uit de Weichsel opgedoken, ettelijke
honderden jaren oud moet zijn. Op de wanden evoceerde Sophia Stryjenska de
legendes van het Poolsche volksleven. Misschien had men op deze plaatsen strakker
vlakker muurschildering gewenscht, doch alras wordt men geboeid door de zeldzame
vondsten van beweging, vorm, kleur, waarvan deze naïeve doch allerminst onkundige
schepping overloopt. Wat de blankhouten meubelen betreft, deze bezitten alle die
karakteristieke zaaglijn, die ook op de prachtige bekleedingsstoffen van het
ameublement in den eere-salon aanwezig is.
De Poolsche interieurs op de Esplanade behooren tot de beste der geheele expositie.
De binnenbouw lijkt van een kritallen eenvoud. De werkkamer van Kotarbinski is
een wonder van eenheid. Overal: in de blankhouten-stoelen, het geometrische kleed,
den witgeglazuurden schoorsteen en koperen luchters komt als leitmotief de bekende
scherpe hoek en prismatische omgrenzing der Zakopaansche kunst terug. Daarenboven
kleurt het geelgeverniste hout uitnemend met het diepgezoden groen van den wand.
In de eetkamer van Jastvzebowski, met blauw- en witte batiks bespannen, ontaarden
deze populaire motieven in buffet, klok, tafel helaas in een zekere barok. Maar het
blankhouten Roomsche
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kapelletje van Szczepkowski is weer uitnemend. Welk een opfrissching na al de
Katholieke zoowel als Protestantsche misbaksels ter expositie! Hier voelt men voor
het eerst weer den zuiveren geest van het Evangelie. Vooral de houtsnij motieven
zijn een nadere bestudeering overwaard. Dit is geen mode-kubisme, waaraan ieder
zich tegenwoordig bezondigt, maar een synthetische verstrakking, een stijl-zoeken,
welke zich uitnemend bij den aard van materiaal en werktuig aansluiten. Vooral de
Aanbidding van het Kindeke Jezus en de vioolspelende en bazuinblazende aartsengel
lijken mij pure meesterwerken!
Bewonderenswaardig zijn ook de handgeknoopte kleeden ter expositie, door
moderne kunstenaars vervaardigd, doch geïnspireerd op de nationale ‘kilims’. Bij
ons zoowel als overal elders zijn de artist en teekenaars, die zich vaak bedroevend
weinig met handenarbeid bemoeien: hier heeft de kunstenaar met zijn overal
terugkeerende liggende hoek zich volmaakt bij de eenvoudigste mogelijkheden van
het onheuglijk vak aangesloten. En uit deze trouw-beleden techniek is vanzelf een
onontkenbaren stijl ontstaan, die zich zoowel weerspiegelt in de strenggestijlde
plantaardige patronen als in de geometrische motieven, terwijl het prachtige coloriet
nóch te hel nóch te mat is gekozen om den vlakken wand in allen deele te eerbiedigen.
De Poolsche afdeeling op de Invalides versterkt den indruk van een moderne kunst,
die zich nauw bij de traditie aansluit. Ook hier ontmoet men betooverende kleeden.
Belangwekkend is verder het batikwerk, door jonge meisjes beoefend en dat op
verschillende punten aan het Javaansche herinnert. Men vergete voorts niet de
uitnemende typografie met folkloristisch-versierde boekbanden te bezichtigen. Dan
is er een hoogst-schilderachtige boerenkunst-afdeeling met gepintuurleerde meubelen,
typisch-geverfde paascheieren en kinderspeelgoed en ook mooi naaldwerk. En welk
een decoratieve begaafdheid bezit dit volk nog heden ten dage, wanneer men de
spontane school voortbrengselen bekijkt! Het wonderlijkst zijn misschien de
kerstboom-versierselen van uitgeknipt papier: in een nis van het Grand-Palais vindt
men een naïeve klaterendgekleurde kerst-scène (Szopka), die alles overtreft, wat de
Russische balletten in hun glanzendsten tijd hebben gepresteerd!
Een van de grootste aantrekkingspunten der expositie vormt de S o v i e t -af deeling.
Ieder was natuurlijk ten hoogste gespannen, hoe degroote onbekende uit het Oosten
zich zou ontpoppen. Men moet volmondig erkennen, dat de Russische inzending een
eerbiedwaardige prestatie is en zelfs een conservatief blad als de Temps zien wij zijn
instemming met deze uiterlijk-bizarre, doch in wezen verre van irrationeele kunst
betuigen.
Het paviljoen van hout en glas is verrassend van oplossing. Het heeft heusch geen
zin aanstoot te nemen aan het goedkoope afbraakmateriaal, waaruit het werd
opgetrokken. Immers er schuilt veel grooter verdienste
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in met ± geen middelen iets te maken dan met al onze dure permanente bouwstoffen.
De uitgeschreven prijsvraag om met een minimum crediet aan werkuren en materiaal
op maximale wijze het proletarisch karakter der U.R.S.S. uit te drukken, is tenminste
door den winnaar Melnikoff aldus opgelost, dat een typisch expositie-gebouwtje is
ontstaan, dat van binnen en buiten uitnemend reclame maakt. Vergelijken we daarbij
ons oerdegelijke ingetogen Hollandsche bouwwerk, dan behoort dit eigenlijk op een
ras-voorbij gaande tentoonstelling niet thuis.
Allerhandigst heeft de architect van den beperkten grondslag partij getrokken. De
hoofdas wordt gevormd door een open diagonaaltrap, die oploopt tot de eerste
verdieping om aan de andere zijde neer te dalen. Zigzag-gekruiste luifels beschermen
dezen gang tegen regen, zonder zon en licht buiten te sluiten. Boven wordt het
paviljoen in twee gelijke driehoekige expositie-ruimten verdeeld, terwijl men beneden
één ruimte aantreft, die echter door talrijke scheeve schotten in etalage-gangen is
ingedeeld. Wat de houten muren betreft, deze bestaan uit doorloopende glaswanden,
afgewisseld door grijze en roode sterk-contrasteerende vlakken. Vóór naast de trap
staat in houten vakwerkconstructie een slanke seinmast met de geheimzinnige
monogrammen der Soviëts en hun roodlaaiende vlag in top.
Binnen ondervindt men eerst eenige teleurstelling. De benedenverdieping is geheel
aan de boerenkunst of ‘koustari’ gewijd. Deze onheuglijke kunst is natuurlijk
geenszins modern. Toch kan men hier een hoogstbelangwekkende folkloristische
reis maken van Lapland tot Turkmenistan. Welk een overgangen van het realistische
Noorden tot het poëtisch bebloemde Zuiden! Hoe grappig om die kleedjes, die eerst
in hun meetkundige teekening sterk aan Polen herinneren, steeds meer den
bloementooi der Perzische 1001-Nacht te zien naderen. Hier ondervindt men pas
volop, dat Rusland, de poort van het oosten, niet europeesch meer is, maar aziatisch
in diepste wezen!
Boven links vindt men een receptie-ruimte met typisch-geconstrueerde
zandlooper-achtige stoeltjes en een kostbare verzameling hout en gesneden ivoor.
Aan den overkant van het couloir is het Russische boek geëxposeerd. Men staat
versteld van wat de Gossizdat, de staatsuitgevers-firma, een der grootste der wereld,
in korte jaren tot stand bracht! Daarbij welk een werk om al die revolutionaire
klassieken in 25 à 30 dialecten vertaald te krijgen. In sommige opschriften flirten de
Grieksche en Arabische letterteekens op gansch-onvoorziene wijze. Overigens heeft
de kunst van het uitgeven groote vorderingen gemaakt. Hoewel men hier en daar
nog Duitsche invloeden ontdekt, is het kaft, waarop òf de schematische
kleurcompositie òf de kloeke reclame-letter overheerscht, van een
uiterst-oorspronkelijke werking. Aan luxe-uitgaven ontbreekt het evenmin.
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De futuristische wijze, waarop de gedichten van Majakovsky zijn gedrukt - met een
vingerwijzing als in een ‘catalogue de nouveauté’ - wekt een onweerstaanbaar
verlangen om met het electriseerende woord van den grooten volksbard kennis te
maken.
De afdeelingen in het Grand-Palais zijn nog belangwekkender. Ook hier werd een
deel ingeruimd voor de volkskunst: stoffen, shawls, bibelots, speelgoed,
bizantijnsch-beschilderd lakwerk, ivoor, waarin men echter weinig nieuwe elementen
ontdekt, behalve dat Lenin overal de plaats van vadertje den Tsaar inneemt. Beter is
het nieuwe porcelein der genationaliseerde keizerlijke fabriek te Leningrad, hoewel
dit na de te hoog gespannen verwachtingen lichtelijk teleurstelt. Als men enkel den
Tsarenkroon door sikkel en hamer vervangt, is men er nog niet. Evenmin door de
verburgerlijkte kopjes en bordjes met kubistische motieven te beschilderen, hoe goed
deze soms ook zijn getroffen. Het zit nu eenmaal niet in de versiering, maar in den
vorm. Men begrijpt niet, dat het volk uit die onpractische salonserviezen kan eten.
Sommigen hebben den knoop doorgehakt door bizar-uitgeschulpte theekommetjes
te vervaardigen, doch men moet wel een bizonder-mismaakten mond bezitten om
daaruit te kunnen drinken. In het eetservies drukt de marxistische geest van dit volk,
die de tentoonstellers wilden veruiterlijken, zich nog niet recht duidelijk uit.
Ik neem echter mijn hoed af voor hun nieuwe bouwkunst en in het bijzonder voor
de utiliteitsarchitectuur. Op de zaagvormig-uitgetande expositie-wanden van het
trappenhuis achter in het Grand-Palais kan men zeldzaam-mooie fabrieken
waardeeren, waarin het Amerikaansche gegeven van een glas- en betonconstructie
op uiterst harmonische wijze is verwerkt. Nog mooier is misschien de teekening van
een fabriek, silo en spoorbaan in de schoolafdeeling. Minder bevallen mij de
gebouwen, waarin bepaalde ideeën of idealen uitgedrukt moesten worden. Sommige
Pantheons der Onmenschelijkheid, zware steenen kapellen-omkransde koepelruimten,
vestingachtige vergrovingen van het Coliseum, op bizarre wijze met scheepskranen,
seinmasten en T.S.T.-pylonen getooid, lijken mij monsters van ziellooze barok. ‘Die
hier binnengaat, laat alle hope varen’. Alles is drukkend als in een zwaren
donkergetunnelden droom. Alle geruchten van Tseka-executies, gruwelen,
hongersnood, pest, inquisitie worden door het aanzicht van zoo'n babelschen
moloch-tempel bewaarheid!
De standbeeldenbouw der Soviets doet mij eveneens vreemd aan. Het monument
voor de Derde Internationale van Tatline met zijn doellooze spiralen en bleeke
lampions lijkt eerder guillotine of radbraakwerktuig dan uiting van vrome vereering.
En het torenmonument te Bakoe is niets dan een vreemd-slingerende trap, die de
goedkoopste stalen van alle bazar-architecturen doorloopt om in het pure niets te
eindigen. Nooit heeft men het marxisme doelloozer voorgesteld dan hier!
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Welk een heiligschennis om dezen potsierlijken opgang met den wondermooien
Mont St. Michel te vergelijken!
In de uitnemende schoolafdeeling staat ook de nuttigheidsarchitectuur bovenaan.
Verder bewondert men de logische wijze, waarop de leerlingen door practische
oefeningen in de eigenschappen van oppervlak, volume, constructie, ruimte, dynamiek
worden ingeleid. Dit architecturale A.B.C, is volmaakt. Maar waarom dit moest
leiden tot die verheerlijking, die kinderachtige romantiek der machine (wie leest nu
nog de gedichten, die onze voorvaderen op de e e r s t e locomotief maakten?) is mij
niet recht klaar. En in den grond heeft deze officieele architectuur, compendium van
kubisme en futurisme en reeds geheel in Picasso's plaatijzer-guitaren vervat, al heel
weinig met het wezen van het communisme te maken.
Veel karakteristieker is de model-arbeidersclub, die men op de Esplanade kan
bewonderen. De eenvoudig-gebouwde half-cylinder-meubelen, de vernuftige dubbele
lessenaarstafel, het staketsel voor het scherm van den projectie-lantaarn, het
schaakspelersgestoelte, geven een voorbeeld van den leerhartstocht, die Jong-Rusland
bezielt. Typisch steekt dit af bij het meer traditioneele kleurinterieur met dampenden
samovar van de boerensocieteit. Heel karakteristiek zijn ook de
kubistisch-beschilderde schuinsoploopende winkelkraampjes onder de lindeboomen
op de Esplanade.
Het volledigst openbaart de nieuwe republiek zich echter in de tooneelarchitectuur.
Hier doet het c o n s t r u c t i v i s m e , in plaats van de machine na te bootsen, werkelijk
wonderen. Dit is eindelijk tooneel! Men begrijpt, dat voor de jonge daadkrachtige
Russen de trage belemmerende dichtertext niets meer is (o slaapwekkende Gijsbrecht!)
en dat de koning acteur met zijn gebaar alles moet veruiterlijken en belichamen. In
deze nieuwe tooneelbouwsels van Meyerhold en Taïroff, die met hun verticale en
horizontale staketsels aan gymnastiekzalen of zwemtorens herinneren, ziet men den
speler onder alle gezichtshoeken in de verschillendste standen en bewegingen. Soms
zooals in de machine-costuums van Exter, kennelijk geïnspireerd op Léger, wordt
de acteur een stuk bewegend décor. Doch ook onder de oudere tooneelinrichtingen,
die zich alle door een afschuw van het naturalisme onderscheiden, vallen er prachtige
dingen te bewonderen. Dat goudgepoeierd plateau met vreemde mineraalvormige
boomen en oprukkende plaatkoperen ridders suggereert iets van een apocalyptische
heerlijkheid, terwijl men in sommige eindelooze zuil- en boomperspectieven door
een ongekende huivering wordt aangegrepen. In talrijke documentaire foto's ziet men
evenals in de oude mysterie-spelen onnoemlijke scharen in deze suggestieve decors
gebaren en men krijgt eerbied voor dit groote volk, dat in tijden van kou en
hongersnood genoeg bezieling overhield om Racine, Schiller, Claudel e.a. op
onnavolgbare wijze te vertolken. Dat deze menschen met de zwoele

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

171
dekadente oostersche sfeer van het Russisch ballet, dat ons zoo bekoort, braken, is
misschien een teeken van opstanding geweest. Al dit nieuwrussische doet ons wellicht
barbaarsch aan, maar is daarom juist vol nieuwe levensmogelijkheden.
De Z w e e d s c h e inzending maakt een zeldzaam-voornamen indruk. Zonder
bepaaldelijk modern aan te doen, zijn vormen en kleuren op uiterst-gedistingeerde
wijze afgestemd. Als grondslagen dezer kunst vinden we de oude volkstraditie, die
echter, vooral op meubelgebied overheerscht wordt door den invloed der Fransche
18e en begin 19e eeuw.
Het paviljoen van Bergsten, omringd door fraaie gietijzeren vazen, maakt een sterk
neoklassieken indruk. Eerst een loggia, waarvan de witte archaïsche kolommen
afsteken tegen een lichtblauw met terra-cotta figuren bezaaid fond; dan een rotonde
gedragen door ijzeren zuilen, magnifiek in den stijl der oude landkaarten beschilderd;
vervolgens een deftige salonruimte, zachtrose gepleisterd, met meubels, die ondanks
hun verre Viking-afkomst sterk aan het Empire herinneren; ook het Davidbeeld van
Johnsson in de slotnis versterkt dien indruk.
In het Grand-Palais ontmoet men dezelfde edelstatige zaalinrichting. In het midden
de oersimpele fonteinkelk van de Gotenborgsche expositie. Tegen de zachte
pleistertinten, even gereleveerd door het oranje-baldakijn op geele majolica-zuilen
en door den blauwen weerschijn der glasluchters, komt het sneeuwige glaswerk op
de ijzergegoten tafels magnifiek uit. Hier ligt ongetwijfeld de groote kracht der
Zweden. Niet alleen bewondert men de kostelijkste unica, zooals de
gegraveerd-kristallen eerebekers van Simon Gate, maar zelfs in het soberste,
goedkoopste wijnstel van Örrefors, grijsbruin tot violet getint, zijn materie en vorm
tot de puurste onstoffelijkheid vergeestelijkt. Zelden schiep een democratisch bij na
socialistisch volk aristocratischer voorwerpen voor zijn dagelijksch gebruik!
In de opkamer is de tapijtafdeeling. Hier is nog geheel de nationale huisindustrie
aan het woord. De eenvoudige meetkundige dessins werden volmaakt aan de techniek
aangepast. De kleuren zijn uiterst bescheiden, bijna koel. In enkele gevallen gaat
men over naar de ingewikkelder teekening der Oostersche karpetten. Dit lijkt mij
jammer. Men zou hier van de Polen een lesje kunnen nemen, hoe deze inheemsche
industrie op nationalen basis verder te ontwikkelen.
Op de Invalides treft men behalve zachttintige kleeden ook eenige interieurs aan.
Weêr die onvergelijkelijke distinctie! Rechthoekige boekenkast, schrijftafel, leerstoel,
alles beschenen door een kleine ronde lunet; ziehier de binnenkamer van den peinzer.
De groene dameskamer van Ahren met even blauw in het concentrisch kleed en bijna
niets van meubelen lokt een kreet van verrukking uit. Deze smaak-vondsten mogen
ons echter niet doen vergeten, dat zoowel in meubel als gebouw deze
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neo-klassieke sfeer - is Bernadotte daar nog schuld aan? - weinig
toekomstmogelijkheden bezit en dat de Zweden beter doen hun heil op nationaler
en moderner paden te zoeken.
Ven D e n e m a r k e n is het paviljoen van Kay Fisker ongetwijfeld oorspronkelijker.
Het zijn niets dan vier hooge rechthoekige raamnissen op het plan van het kruis van
Dannebrog en die in afwisselend roode en witte baksteenlagen zijn opgebouwd.
Helaas is er binnen van de leege holle receptie-ruimte met dwaze pompejaansche
stoeltjes niet veel gemaakt. Aardig zijn alleen de bolvormige messing-lichtkronen,
waarvan de horizontale banden het licht vernuftig neêr-spiegelen. Doch de fresco's
der landkaarten - men bezondigt zich wel veel aan de geografie! -, die van de
mythologie af tot den vrijheidsoorlog de heele Deensche historie retraceeren, vallen
in hun ruwe realistische behandeling sterk tegen. Het best lijken mij de
bestuurskamertjes met blokvormig bureau en fraai-ingedeeld matglas-plafond. Elders
vindt men de kunstnijverheidsvoortbrengselen. De meubelen zijn óf Empire óf Duitsch
biedermeyer-achtig verzwaard. De hoofdzaak vormt natuurlijk de ceramiek. De
grijsblauwe houten paviljoentjes op de Esplanade, eerbiedig naar Koning en Koningin
genoemd, vertoonen zich met hun halfronde doorloopende glasfronten als modellen
van expositie-gebouwtjes. Dit vergoelijkt echter den inhoud niet. Helaas heeft de
Kopenhaagsche fabriek zoo star vastgehouden aan het naturalistisch aardewerk en
porcelein, dat haar wereldreputatie heeft gemaakt, dat men slechts bij uitzondering
iets nieuws aanschouwt. Behalve Gauguin, die zijn barokke dieren aan het
Tang-tijdperk ontleent, behalve Jais Nielsen, die tot een simpel gestyleerde versiering
overgaat of enkel de mooie materie tot zijn recht laat komen, valt hier al heel weinig
te bewonderen behalve de technische virtuositeit. Ondanks het applaus van het publiek
- zeker snoezig faïence-hondje werd al over de honderd keer verkocht! - had men
het meeste m.i. op deze moderne expositie radicaal moeten weigeren.
Z w i t s e r l a n d valt op de expositie weinig op. Een hooggedaakte houten berghut,
waar reclame gemaakt wordt voor chocola en sneeuwbergen. Gelukkig geschiedt dit
op hoogst artistieke wijze. De schilder Hodler wist iets van zijn machtige bergen
visie zelfs aan de geringste plakaat-teekenaars mede te deelen. Ook in het Grand-Palais
ontmoet men naast de goede grafieken voortreffelijke reclame-platen. Maar waarom
nemen alle klokken het Louis XV-model aan, ondanks hun kubistische tirlantijntjes?
Op de Esplanade bevinden zich ietwat-pronkige meubelen, doch magnifieke gebrande
glazen. Evenals in de onderwijsafdeeling blijkt overal het drieledig karakter van dit
land. Genève met zijn cloisonné's is sierlijk-Fransch, Bazel zwaar-Duitsch, Zürich
coquetteert met de Wiener Werkstätte. Intusschen staat men versteld over alles wat
door de leer-
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lingen niet alleen is gedacht en geteekend maar tevens uitgevoerd. Het best is
misschien de kleurige kamer der Bazelsche school: de blauwgefestonneerde ramen,
groene meubelen, zwart-marmeren hertefontein vormen een aller aantrekkelijkst
geheel.
E n g e l a n d komt allerdroevigst voor den dag. Het paviljoen is net een kerk,
waarvan toren, schip en koor allerminst bij elkaar passen. Alleen de torenlantaarn
met fregat-windvaan is aardig gevonden en ook in de indische buitenkleuring is iets
prettig on-Engelsch. Maar wat is er van die prachtige Arts and Crafts-movement
overgebleven? Moest het profetisch voorbeeld van Morris en Ruskin hiertoe leiden?
Alles - eerebekers, prijsbeelden, cretonnes, juweelen, salonvazen - alles is even
karakterloos en ongelukkig. Behalve een enkele gezellige kinderkamer in wit hout
met blauwe gordijntjes zijn de interieurtjes allervervelendst. De torenhal is gewijd
aan de kerkelijke kunst. Als Huysmans de hier aanwezige suikerzoete beelden, tamme
reliëfs, middeneeuwsche ramen, preraffaelitische schilderingen zag, zou hij nieuwe
woorden ververzinnen om de ‘bondieuseries’ van dit vrome schijnheilige volk te
geeselen.
In de ruimten van het Grand-Palais is ook bijna niets. Zelfs het aardewerk en
porcelein van oude reputatie is bezig te ontaarden, 'n enkele Ruskin-pottery
uitgezonderd. Het eenige, waar de Engelschen twijfelloos in uitmunten zijn de
onversierde gebruiksvoorwerpen: tennis-rackets, scheermessen, sport- en
heerenkleeding. We hadden ook graag wat van hun prachtige reiskoffers en -tasschen
gezien. Verder trof ons een leelijkversierde doch practische dames-secretaire met
ingebouwd kasboek, dictionaire, atlas, engagements, encyclopedie en zelfs van een
barometer (die der liefde?) voorzien. Hoewel we ons zeer wel bewust zijn, dat een
vrouw deze geestelijke hulpmiddelen van noode heeft, vreezen wij toch, dat de
grootste charme harer brieven, die zoo heerlijk kop- of staartloos kunnen zijn, hierdoor
te loor zal gaan en dat zij op bedenkelijke wijze onzen administratieven bureau-stijl
zal naderen.
In de schoolzalen vinden we nog eenige wandpaneelen van moderne conceptie:
een zondvloedtooneel, dat in zijn geometrische compositie onzen Konijnenburg zou
behagen en in zijn schematische ‘puristische’ kleuren prettig contrasteert met al die
renaissance-gevalletjes, waarin onze overzeesche buren nog steeds behagen scheppen.
Het eenige, wat de Britsche afdeeling nog eenigszins redt, zijn de architectuurfoto's.
Niet dat de monumentale gebouwen, behalve het machtige Adelaïde-house te Londen,
ons vermogen te bekoren, maar de landhuizen, voortgesproten uit den boerenstijl,
handhaven ten volle hun oude reputatie. Men vraagt zich alleen af, als men den
bazarrommel ter expositie heeft gezien, hoe de gedistingeerde Engelschen deze
cottages dan wel inrichten. Uitsluitend historisch? Of zou hun inzending, slecht-geleid,
een onvol-
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ledig beeld geven van het huidige Britsche streven? Wij hopen het laatste.
B e l g i ë is met zijn paviljoen weinig gelukkig geweest. Het is een flauwe
afschaduwing van het Palais de Justice te Brussel. De groote voorganger Horta is
thans helaas afgezakt tot de achterhoede. Wel zijn er oorspronkelijke dingen in zijn
gebouw, zooals het telescopisch ineenschuiven der verschillende ruimten en de
lichtverschaffing door een à-jour-relief-fries, doch de vormelementen binnen en
buiten lijken zoo weinig oerzakelijk en voor het oog bevredigend, dat men dit
koekebakkerspaleis, ideaal eener promotie-taart, algauw den rug toedraait.
Van binnen is het nog erger. Het academische gekleurde glas is beneden peil. De
groenmarmeren eetzaal met volgespreiden disch (welken wijn moet men uit deze
bierglazen drinken?) is van een bijna germaansche burgerlijkheid. En waarom kijkt
een naakte marmeren vrouw op zoo onbescheiden wijze door de ramen? Beter zijn
de andere consistoriekamertjes met ietwat zware blokmeubelen en 'n benedictijnsch
kapelletje met mooi-gestijld Madonna-fries. Ook op ceramiek-gebied vertoonen onze
zuidelijke broeders staaltjes van weldoordachte vorm- en materiaal-behandeling.
In het Grand-Palais lijkt de vergulde rotonde met ingebouwde vitrines
typisch-Brusselsch: dat is de geestige wuftheid der Ville-Lumière tot iets
vervelend-pronkigs verzwaard. In die hoedjes, veeren, stoffen, onechte bloemen is
bijna iets, wat uit Parijs kon zijn en het nog niet is. Ook de overdadig-versierde salon
heeft alle gebreken der latijnen, zonder een enkele hunner goede eigenschappen.
Gelukkig ontmoet men in de galerij van den Quai d'Orsay eenige goede moderne
interieurs: een klaterend oranje- en blauw kinderkamertje van Jasinsky en een
voortreffelijk bureau van Huib Hoste en Servranckx. Even denkt man aan een
Stijl-interieur, doch de rechthoek is gelukkig minder dogmatisch toegepast. Het
zwarte bureau met aangebouwde schrijfmachine, de stoere clubfauteuils lijken al
even geslaagd als de ingebouwde kasten, onverbloemde radiatoren en sober-gekleurde
wandvlakken. Een draaipaneel dient om zoo nu en dan een schilderij op te hangen.
De oplossing lacht ons bizonder toe. Tot nu toe was er een doorloopende twist
tusschen schilderij en wand. Sommigen trachtten beide te verzoenen door de oude
wandschildering in eere te herstellen. Doch in onze tijdelijke meestal gehuurde huizen
heeft dit weinig zin. Bovendien is het moeilijk in het vlakke decoratieve die diepte
te brengen, die het ezelschilderij veroorlooft. De modernen zooals Corbusier preeken
daarom een radicale scheiding tusschen den architecturalen muur en het
geconcentreerde geestesproduct, dat schilderij heet. Evenals boeken en muziek
worden de doeken in handige muurkasten opgeborgen en op de momenten, wanneer
men daaraan behoefte voelt, voor den dag gehaald. Zij kunnen dan op moderne stalen
ezels, zooals Chareau er fraaie ontwierp, worden
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geplaatst. Doch het draaipaneel van Hoste lijkt een niet minder geschikte oplossing.
Een bezwaar kan men echter aanvoeren tegen het opgehangen doek van Servranckx,
dat op kleiner schaal precies de meetkundige wandversiering herhaalt. Inplaats van
deze geheel-onnoodige verdubbeling had men he ver een welsprekende tegenstelling
gewenscht.
Bizonder teekenend is de Belgische edelsteen-afdeeling. In een rouwige zwartglazen
satanisch-doorvlamde serre bevinden zich op den diagonaalgelijnden vloer onder
lage schijnwerperlampen de vitrines, waar de edelsteenen in sterre-schittering
flonkeren. Alle aandacht wordt zoodoende op deze prachtige diademen vereenigd!
Welk een verschil met den pompeuzen tempelhal der Fransche juweliers, waar de
nouveau-riche-tooisels nauwelijks in het alomheerschend verblindend schijnsel
uitkomen!
Het I t a l i a a n s c h e paviljoen heeft van een paviljoen alleen den naam. Het is
een zwaarwichtig paleis uit natuur- en baksteen, dat bijna vier millioen heeft gekost
en de eeuwen kan trotseeren. Er is natuurlijk geen noot modern aan. Bij de opening
haalde Graaf Rossi het beroemde woord van Lucretius aan: ‘De natuur maakt geen
sprong’. Maar staat ook niet stil! Het paviljoen resumeert getrouwelijk de architectuur
vanaf de Etrusken tot de Renaissance toe, maar geen steen gaat daar voorbij. Het
geheel is dan ook dood als een mausoleum.
Van binnen is alles overdreven rijk en doelloos. Het wemelt van licht-fonteinen,
gekleurd marmer, virtuoze reliëfs, gouden baksteen, ingelegde vloeren. De meubelen
zijn buitensporig ingelegd, doch hoogst barok van vorm. Een geweldige bronzen
Cesaren-buste van Mussolini schijnt dit alles goed te keuren. Alleen sommige
glasluchters van Murano en de smeedijzeren hekken van Mascotelli kunnen er meê
door.
In het Grand-Palais is de indruk niet minder droevig. Waarom die zeldzame zijden
en fluweelen stoffen, dat virtuoze ijzerwerk, die prachtige faïence, als er niets
oorspronkelijks mee gedaan wordt. Tevergeefs zoekt men ergens naar een levende
traditie, tot men ineens verwonderd stilstaat voor de boerenkunst van Sardinië. Naast
die sterk-geteekende kleedjes, wat een prachtig houten speelgoed, waarin de volumes
der dieren op een wijze begrepen zijn, waaraan de grootsten een lesje konden nemen!
Zoo'n kleurige ossen wagen uit dit vergeten eiland is een van de kostelijkste
herinneringen, die men van de expositie kan meenemen. Gelukkig, dat het Latijnsche
figuur ietwat gered wordt door de Futuristen. Het spreekt van zelf, dat de ontembare
Marinetti het met de officieele museum-inzending geenszins eens is. Onomwonden
geeft hij zijn misnoegen te kennen: ‘Het Paviljoen? Een droevige “combinazione”
van rijke fabrikanten en academische artisten, die door Mussolini, die sterk op onze
hand is, zeker niet werd goedgekeurd. En zelfs als klassieke herschepping is het
mislukt: dan had men beter een van onze oude monumenten kunnen copieeren!’
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De futuristische inzending voldoet niet geheel aan onze hooggespannen verwachting.
Men had zich voorgesteld, dat deze revolutionaire modernen nieuwe oerpractische
meubels en gebruiksvoorwerpen, overeenkomende met hun snelle dynamische
levensvisie zouden vertoonen. Doch zij beperkten zich tot de versiering van
aartshuishoudelijke kleedjes. Zelfs op divankussens vindt men hun motieven terug.
En als een beweging tot dit jammerlijk ‘Art décoratif’ is afgezakt, blijft er van den
geest niet veel over. Niet, dat alles te versmaden is. Balla maakt gevoelige zee- en
zeilen-composities, die aan de oude orphisten (Valensi e.a.) herinneren. Depero
gebruikt het kleed op modern-russische wijze als propaganda-middel. Het zijn niets
dan sneltreinen en bombardementsvliegtuigen, die de oude museum-wereld
vermorzelen. Sommige groteske mannetjes met opgeheven mokers:
‘Hommes-machines pour ouvrir les têtes passéistes’ vindt men in alle formaten in
alle materialen terug. Het best lijkt mij de humoristische artist in zijn mechanische
figuren, voor het tooneel bestemd: in sommige bizarre ezelmannetjes evenaart hij
bijna de naïeve fantasie van den Sardijnschen houtsnijder.
Het meest moderne karakter bezitten de tooneelontwerpen en maquettes van
Prampolini. In zijn Teatro Magnetico treft men dezelfde driedimensionale
ruimte-indeeling aan als bij de moderne constructivistische Russen. Uitstekend laat
hij ons de ontwikkeling zien van het synthetisch tooneel, bouwkunstig verstrakt
aanzicht over het ruimteontwikkelend plastisch tooneel naar het beweeglijk dynamisch
tooneel, dat met zijn werktuiglijke figuren eenigszins herinnert aan het mechanisch
ballet van den Stijl-man Vilmos Huszar.
Over de overblijvende Europeesche landen kunnen wij kort zijn.
S p a n j e gaat meer en meer naar den Moorschen stijl terug. Het paviljoen met
zijn loggia's, zijn dubbelgeschulpte boogvormen, zijn patio (waarom door gebrand
glas afgesloten?) herinnert aan de Sevillaansche lust verblijven, waar de koelende
fontein het hartje van het huis is, gelijk bij ons de warmende haard. Ook op
kunstnijverheid-gebied richt men zich naar Andalousische voorbeelden. Vooral in
de donkerblauwe, roodkoperdoorglinsterde ceramiek is dit merkbaar. De ingangspoort
met de aardewerkzuilen en trotsche goudblauwe leeuwen is een sprookje gelijk.
Binnen doen de donkere, goudafgezette tegels met hun spectrale kleuren niet minder
prachtig. Helaas is de vormgeving niet op de hoogte van het materiaal. Wanneer men
geen Fransche voorbeelden neemt, imiteert men de kerkelijke reliëfs en emailschrijnen
der middeleeuwen. Op een enkele plaats is Spanje alleen modern en tegelijk van alle
tijden, dat is in den monumentaalgestijlden tijger in dioriet van Mateo Hernandez,
die den toegang bewaakt.
In het Grand-Palais bewonderen wij de Spaansche reclame-platen. De ouden zijn
nog te veel schilderij, doch de nieuwsten lijken in hun vlakke
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schematische kleurcompositie van een voortreffelijke afstandwerking. Als wij daarna
onze eigen plakaten bekijken, die men voorzichtiglijk in plaatrotondes opborg, daar
men ze met het bijziende oog van den collectioneur moet bezien, dan bemerken we,
dat deze overal geschikt voor zijn behalve om den blik te trekken. Bescheidener,
onopvallender uitingen zijn moeilijk denkbaar. Wij zijn nu eenmaal een volk, dat
wars is van reclame!
G r i e k e n l a n d stemt eerst gunstig door zijn simpele pannengedekte boeren
verblijf, dat eenigszins aan de ‘mas de Provence’ herinnert. Het bekende antieke
relief der spinnende vrouw, symbool van huishoudelijke trouw, verlucht den
voorgevel. Helaas wordt er binnen door dit toch anti-fransche volk dusdanig met den
bon-goût van den boulevard geflirt, dat men alras dezen tempel der wansmaak, die
veel beter de fluitspelende courtisane tot embleem had kunnen kiezen, verlaat.
Nationaler van karakter is Yo u g o - S l a v i ë . Het sobere rechthoekige paviljoen
met zijn fraaie poort van behakt Sloveensch eikenhout is vol folkloristische
verrassingen: wondermooi-geborduurde kleeding, houtgesneden koffers met heerlijke
poppen, oude spiraal-versierde boerenkasten. Twee slanke houten nymfen torsen de
traplantaarns. Boven vormt een uiterst karakteristiek boerenfries eenigszins een
pendant van de rustieke fresci in het Poolsche paviljoen. De uitgestalde kleeden
getuigen van een aangeboren meetkundigen versieringszin. Als volkskunst lijkt dit
alles bizonder vruchtbaar, maar wanneer zal de bewoner der steden zich op de
levend-gebleven traditie inspireeren, zooals Mestrovich alreede deed in zijn
wijdingsvol mausoleum? Als moderne kunst zagen wij enkel sommige synthetische,
bijna expressionistische tooneel-ontwerpen, die wij bij dit jonge primitieve volk
nauwelijks hadden durven verwachten.
Tot slot vragen wij ons af, wie in dezen vreedzamen wedkamp der volkeren den
prijs zal wegdragen. Het is misschien voorbarig op den uitslag der jury vooruit te
loopen. Toch kan ik mij niet weerhouden een persoonlijken indruk te geven. Als
geheel genomen lijkt het herontwaakte Polen mij de leidende partij. Daarentegen
munten de overige landen alle uit door een of andere zeldzame specialiteit. Wat geeft
men niet voor: glaswerk uit Zweden, 'n messinglamp van Denemarken, speelgoed
uit Tsjecho-Slowakijë, 'n tooneelinrichting der Soviëts, 'n affiche van Spanje, en niet
te vergeten een uitgelezen Weensch bibelot. Doch als we al deze diversen willen
onderbrengen,- van het beginsel uitgaande, dat al het goede zich verdraagt -, dan
zouden wij niet weifelen aan een Hollandsch architect ons huis op te dragen. Daarin
en in de aanverwante bouwbeeldhouwkunst staan wij onbestreden vooraan. Geen
enkel ander land vertoont een sterk-volgehouden bouwkunstigen bloei als waarop
wij sinds den aanvang dezer eeuw kunnen bogen. De erkenning hiervan lijkt mij een
daad der simpelste rechtvaardigheid!
(Slot volgt).
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Een wajang-spel in den Mangkoenegaran,
door Jan Poortenaar
DE Mangkoenegaran is het verblijf van den Javaanschen prins, Pangeran Adipati
Ario Mangkoenagoro, Hoofd van het Mangkoenagorosche Huis, zelfbesturend vorst,
te Solo woonachtig.
Hoewel dit vorsten verblijf niet zoo omvangrijk is, als het complex, dat de Kraton
van den Soesoehoenan van Solo uitmaakt, toch is het naar Europeesche begrippen
van zéér ruimen aanleg, ook voor een vorstenwoning.
Zijt ge door de buitenpoort, na eerst lang de hooge ommuring te hebben gevolgd,
het breede voorerf aan het over-rijden, dan liggen daar links en rechts de kazernes,
waar het eigen legioen van den Prins is gelegerd. Een tweede poort geeft dan toegang
tot het ombouwde binnenplein, aan den tegenovergelegen kant door de eigenlijke
woning afgesloten en ter zijde door lagere gebouwen met administratieve
bestemmingen begrensd. Vóór de vorstenwoning ligt, en zij beslaat een groot deel
van het geweldige binnenplein, de ontvangzaal, de pendoppo. Zulk een pendoppo is
het best te vergelijken met een zaal zonder wanden - die in de tropen voor een
lokaliteit met deze bestemming overbodig zijn - waarvan het dak, hoog in het midden
en naar de vier zijden laag afloopend, door tal van houten pilaren wordt gedragen.
De marmeren vloer dezer open zaal ligt eenige treden boven het peil van het erf
daaromheen, zoodat bij de zware slagregens der tropen geen water ongerief kan
geven. In het midden aan de voorzijde is een oprit met een afdak, waar de gasten de
zaal betreden. Nu is de pendoppo van de Mangkoenegaran de grootste zaal van dien
aard op Java, zij beslaat dan ook een oppervlakte van ongeveer duizend vierkante
meters. Aan den achterkant sluit het dak aan bij dat wat bij een gewone woning de
voorgalerij zou zijn, en hier den naam van peringgitan draagt: de plaats waar de
schimmenwajang wordt vertoond. Daarachter is de groote binnenzaal, de dalam,
gelegen; ook hier wordt het hooge dak door houten pilaren gedragen, en daarop
volgen de woonvertrekken, verdere appartementen en tuinen.
In de pendoppo nu waren op den avond van het feest de zeshonderd gasten gezeten,
om het schoone spel te zien dat in het voorste deel dier ruimte vertoond zou worden
en waar de figuren zich zouden afteekenen tegen den nachtelijken achtergrond van
palmen en zwaar hemelblauw. Het erf bood plaats aan de honderden en honderden
der inlandsche be-
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volking, want al is het Javaansche tooneel een hof-tooneel, men is tevens zoo wat
wij democratisch zouden noemen, om een ieder van het volk in de gelegenheid te
stellen, het evenzeer te zien. En buiten de pendoppo is dan ook alles vol van
hurkend-zittende gestalten, afwachtend, in het donker van den avond.
Zij zien het schouwspel aan, hoe eerst de voornaamste bezoekers aankomen en
ontvangen worden, hoe op de eerste rij, nevens den zetel van hun vorst, de broeders
en de zonen van den Soesoehoenan zijn gezeten, sommige in onze, de meeste in hun
statige Javaansche kleedij, fonkelend van vorstelijke juweelen hun sieraden, gespen
en krissen in scheden van goud.
Daar zetten zich ook de Europeesche genoodigden, zij het in simpeler dracht, maar
daarachter en op zij vinden de overige Javanen en Javaansche vrouwen een plaats.
Het matgeel hunner huidskleur is bleek boven de pauwblauwe, oudgroene en
karmozijne zijden baadjes, en in het nachtzwarte haar zijn fijne bloemetjes gestoken.
Als de Prins en de Ratoe, gastheer en gastvrouw, zich naar hunne zitplaatsen
begeven, is er een kleine stoet van volgelingen, de gamelan speelt, en rustig en
deinend, zooals Javanen gaan kunnen, schrijden zij allen voort in waardigheid.
Dan vangt het spel aan.
De gamelan is opgesteld bij de poort, waardoor de spelers opkomen, tredende uit
de ruimte, die in de pendoppo is afgeschoten tot hun gerief en die als kleed- en
rustvertrekken dient. Want het is de wajang-orang die hier nu gegeven wordt, de
door acteurs gespeelde legenden, en dat is de wajangsoort die aan dit hof is
voortgebracht en daarna door de andere Javaansche vorstenhuizen is overgenomen.
Het is wel eigenaardig, dat de wajang zich uitingsvormen schiep, die alle stadiën
doorloopen tusschen het platte vlak en het drie-dimensionale spel als andere uiterste.
Want dit spel is van het platte vlak zoo mogelijk nog verder verwijderd als ons
hedendaagsch tooneel, dat van één zijde wordt gezien: hier is de spelruimte door
toeschouwers aan alle kanten omgeven, zoodat het spel ‘in the round’ wordt
gadegeslagen als in Shakespeare's dagen.
Het platte vlak heeft men in de wajang bèbèr, waar de voorstelling op een doek is
geschilderd, dat wordt afgerold naar gelang van de voortgang in het verhaal dat wordt
voorgelezen, zoodat het deel der schildering tegelijk met de brokstukken van den
tekst te zien komt, waarvan het de illustratie vormt. Als een film! Maar welk een
verschil..........
In de genoemde gedachtengang volgt als tweede stadium de meer bekende
schimmen-vertooning. Hier zijn de figuren uit buffelleder gesneden en gekleurd en
beschilderd, want zij worden niet alleen aan de achterzijde
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van het witte scherm, waarop zij zich af teekenen, gezien, doch evenzeer aan de zijde
waar de vertooner zit, en vanwaar zij worden belicht. Deze wajang-koelit- (koelit
beteekent leder) figuren zijn geheel vlak; bij de wajang-klitik zijn ze platte poppen
met lederen armen, en eveneens beschilderd, terwijl de wajang-golek ronde poppen
heeft, welke bekleed zijn en zich dus eenigszins laten vergelijken met onze
marionetten.
Worden de tooneel-figuren voorgesteld door levende personen die maskers dragen
(wajang topeng), dan is het nog maar een kleine stap naar het tooneel dat wij zooeven
noemden en waar elke acteur naar den aard van den persoon uit het stuk dien hij
voorstelt is gekleed en gegrimeerd (wajang orang of wajang wong).
De wajang poerwa, die van wege de vertooning met lederen schimmen hierboven
als wajang koelit is aangeduid, ontleent zijn repertoire aan de Hindoe-heldendichten
Mahabharata en Ramayana, doch is met verhalen uit het eilandengebied vermengd;
de ouderdom van deze soort en van de maskerspelen is wel niet nauwkeurig te
bepalen, doch in geschriften van de elfde eeuw onzer jaartelling worden ze vermeld.
De andere wajangsoorten komen enkele eeuwen later voor, behalve de door acteurs
gespeelde wajang wong, welke in de achttiende eeuw in den Mangkoenegaran haar
oorsprong vond.
Laten wij nu dadelijk voorop stellen, dat zulk een Javaansche tooneelvoorstelling
een grandeur heeft, zoowel in spel als in regie en kleedij, waarmede het westersche
theater zich, behoudens een enkele uitzondering, in de verste verte niet meten kan,
hoewel dit veelzijdiger genoemd mag worden.
Het spel behoeft geen decor. Zelfs geen Shakespeariaansch bordje, waarop men
vertelt dat het tooneel een bosch voorstelt. Er is eens op gewezen, hoe het lied bij
Shakespeare dikwijls wordt aangewend als middel, om plaats en tijd der handeling
aan te geven, jaargetijde of weersgesteldheid. De voorbeelden daarvan liggen voor
het grijpen:
‘Under the greenwood tree,
Who loves to lie with me,
And tune his merry note
Unto the sweet bird's throat.’

is een heel wat raker en poëtischer tooneelaanduiding dan een boschdecor in
realistischen stijl.
Ditzelfde middel vinden wij bij het Javaansche tooneel terug. Wordt van de vogels
gesproken, die in de boomen zingen, dan weet de toeschouwer, dat hetgeen hij ziet
zich in een bosch afspeelt. Hier is dit bijvoorbeeld het geval met den zoon van den
held Ardjoena, de dappere Angkawidjaja, die zich met eenige volgelingen door
demonen verrast ziet. De Europeaan,
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die geen Javaansch verstaat of niet voldoende is voorgelicht in dat geval - het wil
nogal eens voorkomen - en dus het ‘ontbreken’ van decors als een gemis aanmerkt,
is er met dat oordeel dan ook geheel naast.
Angkawidjaja's volgelingen, ‘clowns,’ zou men kunnen zeggen, doen een andere
verwantschap met Shakespeare in het oog springen, zoowel in den bouw van het
tooneelstuk, als in het doorzicht, waarmede afwisseling van onderwerp wordt
aangebracht. Naast de hoofdzaak, die in den gang der bedrijven tot ontwikkeling
wordt gebracht, komen tooneelen van een ondergeschikten aard, die zoowel dienen
om aan de acteurs van de hoofdintrige rust te verschaffen als om de toeschouwers
als het ware te verfrisschen door de verandering van onderwerp en thema, zoodat zij
straks weer met meer spanning de volgende schreden der oplossing of verwikkeling
kunnen volgen. Daarbij geeft zulk een neven-spel de gelegenheid tot waarlijken
humor: 't contrast van het ernstige met het grappige, dat in het leven ook op het
onverwachtst intreedt en 't den tooneelschrijver mogelijk maakt de spanning te
verhoogen. Zoo is de doodgravers-scène in Hamlet niet maar een buiten alle verband
staande dialoog om nu eens het publiek te doen lachen, zooals wel eens beweerd is.
Zoo zijn ook niet de grappen van Petroek en zijn kornuiten met de duivels en demonen
een deel, dat men evengoed weg kon laten. Zij maken het ander optreden dier kwade
geesten, wanneer zij in het gezelschap van den dood den halfreus op de proef stellen,
er dubbel indrukwekkend door.
Halfreuzen, halfgoden, godheden, demonen, vorsten, zij zijn de persoonlijkheden
die ons in den Javaanschen wajang verschijnen.
En zijn zulke tooneelopvoeringen door de lange voorbereiding en de hooge kosten,
die zij vereischen, betrekkelijke zeldzaamheden, in de wajang- koelit heeft men het
middel, het kunstbesef in het volk elken dag levend te houden.
Het goede en het booze element worden in zulk een spel doorgaans ten tooneele
en met elkaar in botsing gebracht. Dat ondanks tegenwerking van reuzen of duivels
het goede ten slotte toch overwint, geeft aan het spel een religieuzen ondergrond en
een wijding die slechts door het koninklijk- statuaire spel van Oosterlingen zoo kan
worden uitgebeeld. De rijke praal van schitterende kleeding wordt daarbij niet
versmaad, maar wordt door den hoogen inhoud van het stuk en den waarlijk
vorstelijken smaak der Javaansche hoven voor Javaansche kleedij geheven op een
peil, waarbij de kakelbonte, klaterende wirwar der Russische balletten een akelig-leege
maskerade wordt, op zijn best in staat om het blasé boulevardpubliek der wereldsteden
een oogenblik te verblinden en divertissement te verschaffen.
Hoe kan ik de Bijbelsche grandeur beschijven, waarmede vorsten met hunne
raadslieden, verwanten en dienaren optrekken? Zoo moet Salomo
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of Nebukadnezar aan het volk verschenen zijn. En wanneer het Booze, in den
geweldigen Gatoetkatja gepersonifieerd, door allen tevergeefs bestreden, ten slotte
voor den in heilige verontwaardiging ontstoken Vorst van Awangga vlucht, die met
zijn tooverpijl, zijn goddelijk wapen, tegen dien vermomden Bradjadenta optrekt,
dan is dat wel het hoogtepunt. Alle strijd, alle gaan, elke beweging is gestyleerd,
teruggebracht tot een bewegend ornament dat gevormd is uit de menschelijke
beweging, zooals wij westerlingen een ornament styleeren uit een plant of bloem.
Het binnentreden van zoo een groep acteurs geeft een sensatie van verhevenheid
die het westen niet kent. Hun gaan is het optrekken van het eene been onder
gelijktijdige bewegingen van handen en armen, zóó dat aan de andere zijde van het
lichaam een armstrekkend gebaar gepaard gaat aan het opnemen, uitstrekken en
plotseling wegslaan van de aan den gordel gehechten sampoer (sjerp). De golvende
beweging van de eerste hand en arm voor de borst zijn van een vloeiende gratie en
hoogheid, als werd een denkbeeldige hindernis koninklijk weg-gewuifd. Het hoofd
is hoog geheven, de blik ver en rechtuit gericht. Dan wisselt alles: het andere been
wordt even trotsch, zijdelings en hoog, opgetrokken, de handenbeweging wisselt, en
de gloeiende kleuren van de tweede sampoer vlammen op. Zoo schrijdt de vorst, zoo
schrijden zijn volgelingen, zwevend, als goden langzaam en hoog. Hun gelaten zijn
strak als maskers, wenkbrauwen, oogen, haren, alles is tot ornament gemaakt.
Lichaam, armen, beenen zijn goudachtig met borèh gezalfd, de hoofdtooi is al naar
gelang van den voorgestelde gekleurd, verguld, van uitgesneden en als kant zoo fijn
bewerkt buffelleder. Armen en beenen zijn met vergulde banden, evenzeer
uitgesneden, gesierd; de krissen zijn getooid met de lange trossen van aaneengeregen
bloemen, aan welke de Javaan den dichterlijken naam geeft van ‘de kwast, welke
den dood niet vreest.’
Spreekt de vorst, dan is daarvoor het conventioneele gebaar van de uitgestrekte
rechterarm, strak en gebiedend. De toegesprokene hoort hem met licht-geneigd hoofd
aan, hij spreekt met den arm gebogen voor de borst, in nederigheid. Het schijnt, alsof
Egyptische sculpturen tot leven zijn gekomen.
Voor allen geldt dezelfde stijl, maar het lijkt wel, of juist door die eenheid het
karakter der personen nog doordringender op ons inwerkt: het brute, gepassioneerde,
het geestelijk-hooge, het laag-berekenende en wat er meer mag zijn. De reuzen,
grimmig en vurig, schieten heen en weer als pijlen uit een boog geschoten, schuddend
hun ruigen haardos en wilden baard; als spoken uit een hel komt de grillige rij der
mismaakte, afgrijselijke demonen luguber-langzaam, hinkend, wiegelend, met
maskers, grijnzend en boloogig, gevolgd door den dood.
De Vorst van Awangga en de Gatoetkatja, die de vermomde Bradja-
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denta is, zij worden beiden gespeeld door broeders van den Prins. Zij zijn begenadigde
acteurs, en wie der overigen zijn dat niet? Welk belang heeft het voor ons, wat zij in
het dagelijksch leven zijn en doen, of zij familieleden van hun vorst,
administratieklerken of misschien maar knechts zijn? Zoo is Doermagati, die felle
Herodes-figuur, het kwade in vorstelijke hoogheid, misschien maar een onaanzienlijk
dienaar. Doch waar zijn in onze landen de prinselijke families, die tezamen met hun
bedienden een tooneelspel van de hoogste orde geven?
Spelers en gamelan, beide spraken voor ons een vreemde taal, maar de indeeling
en de gang der tooneelen had de gastheer in onze eigen spraak op schrift doen stellen.
Maar zelfs zonder dat hulpmiddel zouden wij, hoewel minder binnengeleid in dien
wondertuin, de aanraking met het eeuwige hebben beleefd, die een volmaakte
kunstuiting altijd schenkt. De uren vervlogen; diep in den nacht eindigde het spel.
Wij namen afscheid, maar de betoovering, waarin wij waren gebracht, duurde voort.
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De verloren zoon,
door Marie Schmitz
(Slot).
‘....En ik moest zeggen, dat Vader vanavond na achten bij u komt!’ Zoo
blank-achteloos en zonder eenigen nadruk droeg Hanneke haar bijna vergeten
boodschap aan Oma af, dat er deze aanvankelijk nauwelijks een indruk van nableef.
Maar allengs, terwijl het spel der kinderen, naar de diepte van den tuin teruggeweken,
haar alleen liet, verscherpte zich een gevoel, dat zij zich langzaam was bewust
geworden: een wrevel tegen dit pront aankondigen van een voornemen, dat voor
tegenwerpingen of bezwaren harerzijds geen ruimte overliet, een gekrenktheid om
wat zij in Wouter immer het moeilijkst verdroeg, een gemis aan hoffelijkheid, aan
hoofsch respect voor haar ouderdom.
Toch roerde zich hieronder nog iets anders, troebel en onrustig. Had Hanneke
onbewust iets overgebracht van haar vaders autoritairen toon? Al bij voorbaat voelde
zij in deze boodschap wát Wouter's bezoek voor haar ging beteekenen, zag zij hóe
hij tegenover haar zou staan, hóorde zij hoe koel en scherp zijn woorden zouden
klinken, de woorden tegen den broeder, die hem altijd vreemd gebleven was. Hij
zou, zooals hij in zijn hoovaardig meerderheidsbesef dat gewend was, oordeelen en
richten. Maar o, dan kon zij - en als een golf van gelukswarmte door joeg het haar dan kon zij met éen gebaar hem al die wreede felle wapens uit de hand slaan, dan
kon zij met éen enkel woord allen hoon en smaad bezweren. Want zeker wie misdreef
te laken was, maar trof wien berouwvol keerde verwijt nog wel zoo zwaar?
Was het dit besef, dat die rustige zekerheid in haar legde onder het toch wel nerveus
opzien tegen het komende gesprek, toen zij, dien avond, op haar gewone plaats bij
het raam, Wouter wachtte? Buiten ontstak de dalende zomerdag den hemel achter
het geboomte in een brandenden kopergloed, die met een vreemden weerschijn de
hooge kamer vulde. En was het in dien onwezenlijken schijn, dat zijn gezicht, toen
hij binnentrad, haar anders leek dan zij het kende?
Er dreef, toen hij na de begroeting zich had tegenover haar gezet, een stilte tusschen
hen, die lijken kon een leeg stilzwijgen na een uitgevloeid gesprek, maar inderdaad
van het nog onuitgesprokene zwaar was vervuld. Dan kruisten elkaar een paar losse
woorden, van haar een vraagje naar thuis.... Jacqueline.... dat zij voorzichtig waagde
in het wachtende zware; van hem een antwoord, afgetrokken, bruusk weggestooten
van achter zijn kortgesneden knevel, waaronder zijn kloeke tandenrij, als in een
moeilijk betoomde drift, de onderlip bebeet.
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Teruggeleund in haar stoel, had mevrouw Josselijn de handen, waarvan zij met een
strak-gespannen willen het beven bedwong, over elkaar gelegd en sterker dan zooeven
trof haar, terwijl zij met verstolen blik het gelaat van den zoon beschouwde, die haar
vreemde uitdrukking, die zij nog niet begreep. Een vage verontrusting overkroop
haar kil. In een plotse vleug hervoelde zij de duistere beklemming, die haar bij de
lezing van Reinout's brief omnepen had. Een driftige drang om aan dit pijnlijke en
noodelooze dralen een eind te maken dreef haar, maar juist toen zij de lippen openen
ging, keerde hij zijn gezicht haar toe. En terwijl, één kort oogenblik, vast en vol hun
blikken in elkander rustten, scherp de hare, als een tarting van wat kwam, werd zij
zich, in wat zij in den zijne las, met een schok bewust, wat haar, bij zijn binnenkomen
al, zoo vreemd verontrust had. Het was de aan zijn zelfverzekerde, stroeve wezen
zoo oneigen deernis, en deernis, zacht en bijna beschroomd, als waarmee men aanziet
wien men het ongeluk brengen komt, dat zijn hart zal breken. Maar nog in ditzelfde
oogenblik, waarin zij moeilijk en verward zich hiervan rekenschap trachtte te geven,
kwam zijn woord, dat eindelijk de zware stilte scheurde:
‘U hebt zeker al begrepen, Moeder, waarvoor ik hier ben.’ Zijn stem was zacht.
Vast boven haar innerlijke onrust, antwoordde zij:
‘Ja, tenminste ik vermoed dat ik het begrijp.’
En zij zweeg en wachtte op wat hij verder zeggen zou.
‘Heeft oom Reinout u geschreven?’ vroeg hij snel.
‘Gistermiddag kreeg ik zijn brief,’ sprak zij, begrijpend uit zijn vraag, dat hij ook
door Reinout was op de hoogte gebracht. Zij wilde er nog bijvoegen: ‘en gisteravond
dien van Henri-zelf’, maar nog bewaarde zij dit en zweeg. Aanstonds, straks.... als
Wouter's woorden scherper werden, als zijn aanklachten kwamen en zijn verwijten....
Maar nog trilde in zijn stem die ontroerde zachtheid:
‘Ik ben blij, dat oom Reinout u geschreven heeft; dat bespaart mij het moeilijkste.
Maar ik wilde nu met u spreken.... wij zullen moeten vaststellen wat er dient te
gebeuren.... Hij noemde Henri's naam niet, zoomin als zijn moeder dit had gedaan.
Snel onderbrak hem mevrouw Josselijn - en in haar rees het oude trotsche verzet
tegen wat zij achtte zijn onrechtmatige inmenging in een zaak, waarin toch zij alleen
te oordeelen en te richten had -:
‘Wat zou je dan willen, dat “wij” deden gebeuren?’
Hij voelde onmiddellijk de verholen bedoeling in haar woorden en zijn trots zette
zich schrap tegen de hare. Met de korte vastheid, waarin hij plotseling weer zijn
gewone wezen terugvond, antwoordde hij:
‘Maatregelen nemen voor de toekomst. U zult moeten toegeven dat die noodig
zijn.’
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Tegen het goudige avondlicht zag mevrouw Josselijn zijn kloek-gehouwen kop met
het stugge bruine haar vast-gelijnd silhouetteeren. Hij zat heel stil, rechtop, onder de
rechte wenkbrauwstreep de donkere beradenheid der oogen; de rustige mond gesloten,
vast. En boven het trotsch verzet tegen den eisch van zijn woorden en zijn
zelfverzekerde wezen, rees warm de vreugde om wat zij nog bewaarde als een laatst
verweer. Zacht bijna sprak zij:
‘Je moogt je niet laten leiden door je gevoelens voor je broer. Jelui hebt elkaar
nooit verstaan, en dat....’
‘Mijn gevoelens doen hier niets ter zake,’ sneed hij fel haar woorden af. ‘De feiten
hebben wij te beoordeelen - of dan misschien u alleen - en daarnaar onze houding te
bepalen. En die feiten zijn het, die maatregelen eischen.’
Zij hief de dunne witte hand in een afwerend gebaar; een schijn van glimlach
waarde om haar lippen.
‘Niet meer wanneer de.... de zondaar op zijn weg terugkeert.... en berouw toont....’
Zij ademde diep, met kleine schokjes; haar woorden trilden: ‘Hij komt naar huis....’
‘Schrijft hij u dat?!’
‘Gisteren kreeg ik zijn brief. Hij zegt, dat hij naar huis komt....’ héel zacht werd
haar stem, ‘omdat hier, bij zijn moeder, de eenige plaats ter wereld is, waar hij nog
zijn kan....’
‘En zult u hem ontvangen, Moeder’
Een verwondering trok door haar blik. Zij vroeg:
‘Hoe zou ik hem niét ontvangen?’
In de stilte hoorde zij Wouter's zware ademhaling; zijn donkere blik, die haar
omving, was als een zwijgende, klemmende vraag. Dof begon het te bonzen in haar
terwijl zij wachtte. Zijn stem leek haar veranderd toen hij weer sprak.
‘Moeder, weet u wàt het is.... waarom u Henri.... een zondaar noemt?’
‘Neen! En ik wènsch het ook niet te weten. Er kunnen dingen zijn in het leven van
een jongen man, die....’ Met een kleinen glimlach, of zij om toegeefelijkheid bad
voor de verhouding tusschen haar en haar kind: ‘Als hij hier is zal hijzelf het mij wel
zeggen....’
Maar Wouter had zijn stoel dichter aan de tafel gerukt. Zijn groote blanke hand
lag vlak-neergeklapt op het tafelblad naast de flacon met lavendelwater, waarin, door
den schok, het vocht kleursprankelend schommelde.
‘Ik kan niet verder hierover met u spreken vóór u alles weet. Heeft dan oom Reinout
u niet verteld....?’
‘Oom Reinout maakt vage zinspelingen op iets héel ernstigs en hij spreekt....’ hier
trilde haar zich dempende stem om dit nu toch wel erge,
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dat zij noemen ging, ‘hij spreekt van Justitie, waarmee Henri.... bijna .... Daarom
dacht ik, dat misschien.... dat een slechte vrouw, met wie hij.... dat zoo een nu.... als
dreigement.... of afpersing....’ Zij zweeg, verward en beklemd, nu het geval, dat haar
verbeelding haar had opgebouwd, onder haar tastende woorden wegschimde. En met
haar bevende vingers saamgeklemd, stil en bang, oogde zij Wouter na, die, opgestaan,
bij de open tuindeuren, hoog en breed opgericht, wegstaarde in den verbleekenden
dag. Dan keerde hij zich langzaam naar haar toe, in een huiver voelde zij het
duister-strakke kijken van zijn oogen, zag zij de ontroerdheid van zijn gezicht, hoorde
zij den dof-gedempten klank van zijn stem, toen hij langzaam, als zoekend zijn
woorden, sprak:
‘Wat u zich.... na oom Reinout's halve mededeelingen hebt voorgesteld.... dat is....
dat zou op zichzelf erg genoeg zijn geweest. Maar toch zou zooiets voor ons gevoel....
tot op zekere hoogte nog normaal zijn.... al was 't dan ook grof en minderwaardig.
Maar waar Henri toe gekomen is, dat is niet meer een minderwaardigheid, dat is
misdadigheid....niet alleen voor de wet, óók voor ons moreel gevoel, omdat het niet
normaal meer is, omdat 't zijn perversiteit is, die hem ertoe dreef.... zich te
vergrijpen.... aan een kind.’
Of een slag haar velde, zoo schokte zij ineen; een duizeling, die haar koud doorvoer,
trok een floers voor haar oogen. Zich voorover buigend staarde zij hem aan, haar
mond bevend opengevallen. ‘Wouter.... Wouter....’ fluisterde zij, en zoo
sidderend-gewond klonk haar oude stem, dat hij in hetzelfde oogenblik naast haar
was.
Over haar hulpelooze koude vingers lag warm en groot zijn hand. Zij spraken niet.
Langzaamaan vloeide weer wat warmte in haar verijsde leden. Als een koestering
en een pijniging tevens was over haar de deernis van zijn oogen, die zij nu, in een
krimpend leed begreep.
In een siddering, waarin haar woorden als wegbrokkelden, kon zij eindelijk
fluisteren:
‘Vertel me.... ik wil nu.... alles weten....’
‘Er valt verder niet veel te vertellen, Moeder. Bizonderheden doen er niet toe en
de hoofdzaak weet u. Geen vrouw.... zooals u dacht, is er voor Henri nog in 't spel.
Dat schijnt voor hem een stadium dat voorbij is.’ Bitterheid en ontroering
bemoeilijkten zijn stem. ‘Meisjes.... kinderen, zooals....’ even haperde hij, ‘zooals
onze Hanneke.’
Zwaar hing de stilte, waarin alleen het steunende ademen ging der oude vrouw.
Wouter's stem, toen hij weer sprak, klonk strakker van ernst:
‘We hebben een wet die minderjarigen beschermt - Goddank! Voor dit heb ik geen
excuus. Ik kan niets vinden, dat dit begrijpelijk, of zelfs maar uit de verte verdedigbaar
maakt. Zelfs niet voor mijn broer. God née,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

188
júist voor hem niet! Hem vergeef ik 't minder dan wien ook, dat hij een lichtmis is!
Straf is soms een gerechtigheid, Moeder, voor ons gekwetst moreel gevoel. Zelfs in
dit geval, van mijn eigen broer, zou ik dit zoo gevoelen. Dat hij door de mazen van
't net is heengeglipt.... en dat is alweer zijn gelukkige gesternte én oom Reinout's
invloed.... ja, ik bén er blij om, maar niét om hém! Dat is alleen, laten we maar
zeggen, m'n familietrots, die nog altijd het vuile linnen niet graag buiten hangen ziet.’
Diep ineengebogen, als in knauwende lichaamspijn, knelde de oude vrouw de
witte vingers samen; in haar benarde borst wrong een kreunen omhoog, waarvan
zijzelf niet wist. En haar oogen, die brandend wegstaarden in den stillen tuin, zagen
niets, want voor haar innerlijk aanschouwen rees het beeld van het liefste, ontluisterd,
verminkt. En zoo fel en vlijmend doorsneed haar het besef, van het onherroepelijke,
het onherstelbare hiervan, dat, al het andere in haar wegbrandend, deze éénige vurige
wensch haar vervulde, dat de dood dit kind, haar liefste, van haar had weggenomen,
lang voor het leven het aldus voor immer had verminkt.
Zij sprak niet meer, zij schreide niet; ineengebogen staarde zij voor zich heen. Om
haar was de wereld leeg geworden. Maar Wouter's hand raakte zacht haar schouder.
Zij bewoog zich niet.
‘Moeder.... kom....’ sprak hij en zijn stem was nog mild van deernis en ontroering.
‘U moet sterk zijn. Dit is wel het ergste dat gebeuren kon. Maar zoo heel
verbazingwekkend toch niet eens.... Wie eenmaal op het hellende vlak is.... En Henri
heeft nooit in iets een rem bezeten. Wat zelfrespect is weet hij niet.... of
zelfbeheersching....’
Het sloeg haar als een verwijt om eigen tekortkoming, opnieuw. En zoo plotseling
dringend werd dit schuldbesef, dat zij het ook uiten moest:
‘Ik had het hem misschien kunnen leeren.... ik ben tekort geschoten.... Ik was....
zwak voor hem....’
Hij had niet dadelijk een antwoord. Nu, in den uitersten nood, deze erkenning van
de fout, die hij haar immer had verweten, met geen ander resultaat, dan dat haar trots
hem het recht op deze inmenging had ontzegd. Maar haar gebrokenheid, daar naast
hem, verzachtte zijn gevoel; hij zei alleen:
‘'t Is nu te laat voor zelfverwijt. En misschien zou u toch de dingen niet verhinderd
hebben....’
Weer hing tusschen hen de stilte, waarin de oude vrouw in haar peinzen wegzonk
en de aanwezigheid van den zoon scheen te vergeten. Hij verzette zich op zijn stoel
en streek met een korte beweging over het bruine haar. Er moest nu afgepraat worden.
Zacht nog, maar besloten en vast, begon hij:
‘We moeten nu tot een resultaat komen, Moeder. De knoop dient nu doorgehakt.
En u zult wel toegeven, dat ìk dat in deze omstandigheden
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beter kan doen dan u. Daarom wilde ik u voorstellen, dat ik zonder verwijl er heen
ga, morgen-vroeg.... Ik kan dan eerst met oom Reinout spreken en dan....’
Zij had, terwijl hij sprak, het witte ontdane gezicht langzaam naar hem toegekeerd
en wachtte, nu hij zweeg.
‘En dan....?’ fluisterde zij.
‘Tja, dat valt nog niet precies te zeggen. Ik wil hooren wat oom Reinout raadt. In
elk geval staat het vast, dat hij dáar vandaan moet - hij erkent dat trouwens zelf liefst zoo gauw en zoo ver mogelijk en dat hij hier niet komen kan.’
Met een schok voer mevrouw Josselijn omhoog; in een groote bewogenheid brak
de strakheid van haar wit gezicht.
‘Dat hij hiér niet komen kan, zeg je?.... Hiér niet?.... Wáar moet hij dan heen?’
‘Dat kan hij ten slotte zelf uitmaken; hij is zijn eigen baas. Maar ik denk, dat hij,
na wat er is gebeurd en na wat oom Reinout voor hem heeft weten te voorkomen,
wel zoo wijs zal zijn om diens reddende hand nu ook verder niet weg te stooten. Ik
weet niet wat oom Reinout nog zal kunnen en willen doen, maar hij heeft relaties in
Indië en in Afrika, en....’
‘Voel je dan niet, wat er van je broer moet worden, als hij daár terecht komt, waar
hij ....’
‘Dat maakt geen verschil; hij is tóch verloren,’ zei Wouter, somber zijn oogen
onder de strakke wenkbrauwstreep.
Mevrouw Josselijn huiverde; dit waren ook Reinout's woorden.... een verloren
mensch.... Maar haar stem beefde niet, toen zij zeide:
‘Niemand is verloren, die nog een stuk leven vó;ó;r zich heeft.’
Wouter rukte de vierkante schouders op.
‘Misschien is dat zoo.... maar dan kan hij ook daarginds....’
Rustig, hoog opgericht, viel zij hem in de rede:
‘Morgen komt Henri hiér.’
Wouter's hand neep zich driftig dicht; met moeite hield hij zich in om haar niet
op het taf el vlak te doen neerbonzen.
‘Moeder! Gebruik uw verstand! Wilt u hem, nu u weet wat er gebeurd is, nu u
weet wat hij is, toch nog hier ontvangen?’
‘Ja,’ zei ze, ‘nu meer dan ooit. Ik kan niet anders.’
‘Maar dat is dwaasheid Moeder! Dat dient tot niets!’
Zij zat heel rechtop, heel stil, het kleine bleeke hoofd een weinig geheven. Er was
geen zweem van trots meer in haar, enkel smartelijke zachtheid. Om haar dunnen
mond trilde een vaag glimlachje, dat een heete ontroering naar Wouter's oogen joeg.
Hij hoorde in haar stem een teederheid trillen:
‘Jongen.... luister naar me.... Ik heb het nooit willen erkennen, niet alleen tegenover
jou niet.... maar ook, voorál niet tegenover me-
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zelf.... dat ik vroeger.... al de jaren door misschien.... jegens Henri.... verkeerd, te
toegevend ben geweest.... zwak.... Je moet denken.... hij was de jongste.... hij was
zoo anders dan jij.... dan jullie allemaal. Ik heb het nooit kunnen zien.... of misschien
niet willen zien.... maar nu.... eindelijk.... nu heb ik 't wel begrepen, dat ik tekort
geschoten ben jegens hem, dat ik een schuld aan hem heb.... En daarom, dat voel je
toch wel, nietwaar jongen.... daarom kan ik nu niet.... nu iedereen hem loslaat....’
Haar mond schokte in een plotseling beven, een gloed steeg in haar wit gezicht en
ebde weer weg.... ‘En zie je, zelfs al hád ik niet dit gevoel, dat een deel van zijn
schuld mijn schuld is, hoe zou ik mijn huis.... en mezelf.... voor hem kunnen sluiten,
wanneer hij zélf zegt, dat hij hier, bij zijn moeder alleen, nog zijn kan?’
Hij slikte zijn ontroering weg; weekheid gaf hier niets.
‘Ik begrijp wel, Moeder, u luistert alleen naar uw gevoel.... uw liefde.... God, ik
zal u daar waarachtig niet hard om vallen! Maar u moet toch eens even probeeren
de zaak objectief te bezien. U laat u nu door Henri's brief een mogelijkheid
voorspiegelen die niet bestaat. Henri zal zijn leven niet verbeteren; hijkán 't niet
meer, daar is hij te ver voor afgedwaald. Ik weet niet wát hij u schrijft, maar als hij
u daaromtrent iets....’
Zij had al, met bevende vingers, naar het paarse couvert getast, tusschen haar japon
geborgen.... ‘Hier, lees zelf....’
Onwil verstroefde zijn trekken; hij maakte een bruusk gebaar.
‘Neén moeder! Uw liefde doet u nu eenmaal in zijn woorden iets hooren, dat ik
er toch nooit in hooren kan. Ik kan mij Henri nu eenmaal niet voorstellen als een
berouwvol zondaar. En ik moet u waarschuwen Moeder, dat u niet uzelf, uw eigen
leven opoffert om te redden wat niet meer te redden is!’
Zij antwoordde niet. Weer zat ze in een vreemde strakheid stil. Zelfs haar oude
oogen knipten niet. Het was als stond er een kou om haar heen, die haar afsloot van
wat haar omgaf. Nog eens probeerde hij:
‘Wees toch redelijk, Moeder! U moet toch begrijpen, dat wie eenmaal tot dít in
staat bleek, niet meer tot een beter leven komen kan!’
En vanuit diezelfde starre onbewogenheid antwoordde zij:
‘Ik begrijp alleen dit ééne: dat ik mijn huis voor hem moet openstellen als hij zijn
toevlucht daar nog vinden wil. Iets anders is er niet.’
Wouter was uit zijn stoel opgerezen; de handen op het tafelblad gesteund, stond
hij naar haar toegebogen, zijn oogen in de hare. Het bloed trok weg uit zijn gebruinden
kop. Zij zag het, en wachtend, voelde zij de kou haar hart omnijpen.
‘Dan zult u ook het gevolg moeten aanvaarden, Moeder, dat de kinderen hier niet
meer komen.’
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Zij deinsde en haar oogen knipten, of een felle flits ervoor verschoot. Eindelijk vond
haar mond de stamelende woorden:
‘Wouter.... Wouter....! Ik had niet gedacht, dat je me hiérmee zou willen
dwingen!....’
Er was een donkere onverzettelijkheid in zijn strak-overwelfde oogen onder het
vierkante voorhoofd, maar deernis verzachtte de wreedheid van zijn woorden:
‘Ik zeg dit niet om u te dwingen, waarachtig niet.... Het is eenvoudig een maatregel
dien ik nemen moet om mijn kinderen.... mijn dochter te beveiligen.’
Als onder een smaad, haarzelve aangedaan, zag hij haar krimpen. Klein zakte het
hoofd haar op de borst, boven de ineengewrongen handen. Hij raakte haar arm,
‘Moeder, u begrijpt toch wel....’
‘En de jongens dan?’ wilde zij vragen, maar het verlangen leek al bij voorbaat
onvervulbaar en een beduchtheid als van wie, te diep in schuld, niets meer vragen
durft, snoerde haar den mond.
‘Ja ja ja....’ fluisterde zij dan, verslagen, ‘je zult wel gelijk hebben..’
Weer wachtte hij. Dan vroeg hij, voorzichtig:
‘Kan zelfs dit uw besluit niet veranderen?’
Langzaam zag zij om zich heen in het hooge, stille vertrek, waar nu het
avondduister binnensluipen kwam. En in een wonderlijke helderheid opeens bedacht
zij, dat het voortaan niet meer noodig zijn zou hiér te wonen. Zij schudde het hoofd,
zwijgend. Dan, den zwaren blik tot hem opheffend, sprak zij met een effen, verre
stem:
‘Als het waar is, dat zijn schuld ook mijn schuld is, dan is dit mijn straf, dat ik nu
eenzaam word....’
Hij beet op zijn snor en vloekte inwendig om wat hij vond haar oudevrouwenstijf hoofdigheid, om héel deze ellende. Maar een weerwoord vond hij niet. En terwijl
hij nog draalde, onzeker hoe dit, waaraan nu blijkbaar toch niets meer viel te doen,
te beëindigen, kwam daar opeens haar bevende kille hand over zijn vingers schuiven
en zielig, met hulpeloos-trillenden mond, murmelde zij:
‘Wat.... wat zal je hun dan zeggen, Wouter?’
Zijn gezicht vertrok.
‘God, ik wéet niet.... Misschien, dat u hen voorloopig niet hebben kunt.’
‘Nee, nee.... dát niet!’ smeekte zij. ‘Dat ìk hen weren zou!....’
‘Ja.... wat wilt u dan?’ vroeg hij gekweld, ongeduldig. ‘Vindt u de waarheid dan
beter, dat ik hun uw huis verbied?’
Hij hoorde haar zacht steunen en voor de laatste maal probeerde hij:
‘Kom Moeder, wees verstandig. U ziet, het wordt niets als misère zoo, voor
iedereen. Laat mij doen zooals ik zei.... Ik zal Henri telegrafeeren
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.... het kan nog.... dat hij ginds blijft, voorloopig.... dat ikzelf morgen daar kom.
Daarna kunnen wij verder zien.’
‘Neen,’ zei ze alleen.
Hij stond nu en rukte zijn stoel een eind opzij; knoopte zijn jas dicht.
‘Dan valt er niets meer te zeggen. Hij legde zijn hand op haar smal zwart
schoudertje. “Adieu, Moeder.”
‘Dag jongen....’
Hij zag nu de duisternis der kamer, waarin haar donker figuurtje wegschimde. ‘Zal
ik licht maken, Moeder?’
‘Nee,’ zei haar stem zonder klank, ‘laat mij maar zoo.... ’
Met zachter schreden dan hij anders placht ging hij.
Zij keek hem na tot de deur achter hem sloot; haar luisterend oor volgde zijn
voetstappen door de gang.... verder.... verder.... niets.... Dan de verre bons van de
huisdeur, die dichtviel. Stilte.
Het was voorbij.
Wat was voorbij?.... Deze pijniging, ja, maar ook iets anders.... Een stuk leven lag
achter haar afgesloten; een nieuw begon. Voortaan geen getrip van kin dervoeten,
geen hoog gezing van kinderstemmen. Voortaan zou hier stilte zijn. Want hij die
kwam.... Hij zou met geen gerucht van blij leven haar huis vervullen, hij keerde weer
als een, dien het leven gebroken heeft, een gewonde, een zieke.... Want ja, zóo kwam
hij hier zijn toevlucht zoeken, in de stilte van dit oude huis, in dit vergeten stadje.
Voelde hijzelf het niet evenzoo, toen hij schreef - zij wist de woorden nog of ze voor
altijd in haar geheugen waren gebrand, of haar ooren ze hadden gehoord en den klank
ervan voor altoos bewaarden - ‘U weet, dat ik altijd als een vrije vogel door het leven
heb gezworven, zonder er mij veel om te bekommeren wat ik deed, of waar ik terecht
kwam. U hebt mij genoeg bebromd en beknord, Mamaatje; u hadt gelijk. Ik weet het
- maar nu is het te laat. Want ik heb gedaan wat de menschen nu eenmaal slecht
vergeven kunnen. Nu stooten ze mij uit, maar ik weet dat bij u de eenige plaats ter
wereld is, waar ik ook nu nog zijn kan, dat u voor uw slecht aard van een zoon altijd
nog wel een plekje open houdt in uw hart en in uw huis.’
Het was of een warmte haar kille lijf doorvloot bij het innerlijk beluisteren van
deze woorden; een warmte van liefde en mededoogen. De wereld veroordeelde hem
schuldig.... hij was ook schuldig.... en toch had hij, evenals Wouter, geleefd volgens
zijn diepsten aard. Was het hem te wijten, dat zijn wezen zoozeer anders was dan
dat van zijn broeder? Laadde een mensch een schuld op zich door te zijn, zooals een
macht die hij niet kende, hem geschapen had? O maar zóó had zij toch nóoit kunnen
denken! Het was dwaasheid, dit, zwakheid! En ontzettend zoo het waar was.... want
dan was hij ook gedoemd om altijd verder te gaan
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op dezen weg. En dat kón niet.... niemand kon toch bij voorbaat veroordeeld zijn....?
Haar gedachten stokten als stroomend water tegen een plotselinge hindernis,
vloeiden weg in het ijle. Zij voelde de bonzende moeheid van haar hoofd. Een zacht
klagen steeg in haar. Jongen.... kind van me.... hoe was je toen je voor 't eerst van
mij wegging? Los en dartel.... ja.... naar toom en tucht heb je nooit willen luisteren....
maar je oogen waren zoo helder als de oogen van een kind.... en je ziel was als je
oogen. En nu.... hoe krijg ik je nu terug? Wat heeft het leven met je gedaan.... zoo
geschonden.... bezoedeld.... gewond.... Voor altijd is 't van je afgenomen dit heldere,
zooals van een zieke den glans van gezondheid....
Zij voelde het zelf niet dat nu eindelijk de tranen langs haar wangen drupten. Haar
oogen zochten buiten de laatste bleekte achter de boomen. Een zieke, ach, ze wist
het immers!.... En met het instinct van een zieke zocht hij de stilte en de afzondering.
En kòn het dan ook niet mogelijk zijn, dat hij hier, in de atmosfeer van zuiverheid
en liefde van het ouderlijk huis de genezing vond? Werd dan dit haar laatste
levenstaak, dit kind terug te voeren tot wat het verloren had: zuiverheid van leven?
Een schemer van glimlach gleed om haar bevenden mond; haar handen legden
zich in haar schoot ter rust.
Dít haar taak? Hoe zou zij dan een droefheid van gemis nog kunnen afmeten naast
zulk een geluk?
Een zacht licht leek in haar te schijnen, helder, verwarmend. Het bleef in haar,
heel den nacht, dien zij bijna wakend doorbracht en vredig-stil leek het uit te schijnen
over alle wachtende dingen in den nieuwen dag. Over de doffe pijnschrijning, diep
in haar verborgen, gloorde het met een zoete mildheid, en het scheen in haar doffe
oogen, boven haar droeven mond.
Zacht schuifelde zij dien morgen op haar stokje geleund, door het huis. Zij liet
zelf het oog gaan over zijn kamers, of het alles daar was, zooals 't zijn moest. Zij gaf
orders in de keuken en zond Johan om de sigaren, waarvan zij wist, dat Henri ze
gaarne rookte. Even, of zij uit een vreemden droom tot bezinning kwam, rees
verbazing in haar om al dit, wat zij deed. Bereidde zij de feestelijke ontvangst van
een lieven en gevierden gast, of was het haar verdoold en zondig kind, dat zij wachtte?
Deed zij dwaas en verkeerd met deze zorgende goedheid.... moest niet haar strengheid
....? Warm viel in haar de gedachte aan het Bijbelsch verhaal van den verloren zoon,
voor wien, bij zijn terugkomst, het gemeste kalf geslacht werd. En, zegde zij zichzelf,
hoe zal ik hem ooit winnen en behouden wanneer hij niet het eerst mijn liefde voelt?
Weer gezeten in haar gewone hoekje - en in de rust van het niet meer bezig zijn
voelde zij het naderen van het groote uur - zag zij om zich
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heen, waar de zomermiddag stoeische lichtspelingen langs vloer en wanden wierp.
Er dreven fel-witte lichtwolken langs het blauw achter de boomkruinen, die een
groote wind bewoog; van hun golvend ruisch-geluid stond de kamer vol. Er leefde
een weelderige gloed in het zijde-behang, en de trijp-bekleede oude meubelen hadden
hun stroefheid afgelegd. Waarom zou zij, overdacht mevrouw Josselijn, hier niet
blijven huizen, nu het eenmaal haar gewoonte was geworden? Henri had altijd van
dit vertrek gehouden om zijn weidsche statigheid én om zijn fleurigheid; er was altijd
zon en licht en tuin-geruisch.... Henri.... Een zenuwbeving schokte door haar
schouders, haar handen.... Hoe nabij was het nu al! Hoe stilvreugdig, hoe
alles-vervullend heerlijk was het immer geweest, de schaarsche keeren, dat hij thuis
kwam, en nu.... nú.... Even golfde, allesoverstelpend, het zwarte leed weer in haar
op; het verduisterde haar blik en neep zoo fel-pijnigend haar borst dicht, dat een
kreunen zich uit haar keel wrong. Maar met de oude trotsche kracht van haar wil
dwong zij het omlaag. Niet zóo, niet dit eigen leed, geen gedachte voor haarzelf....
hij was het alleen nu, aan wien zij denken moest! Nu mocht zij niet zwak meer zijn;
voor altijd moest zij sterk zijn in liefde.
Het had zich alles in haar gelegd tot een stil-bezonken weemoedigheid, toen zij,
wachtend, wist, dat nu de tijd gekomen was. In de stilte van het huis verstierf de
driftig-luide belgalm. Mevrouw Josselijn had het gezicht naar de deur gekeerd, haar
oogen beidden kalm, haar lippen lagen rustig opeen. Toen ving haar oor den klank
van zijn stem, helder-luid, met dien metaligen schal, die opeens het heele huis leek
te vervullen, den korten klater van zijn lach. En plotseling rees daar bij dit
oud-bekende, onveranderde geluid, het visioen van den jongen, die frisch en vol
jongen overmoed het leven was ingestormd, begeerig en driest, maar met heldere
oogen.... In een schok van pijn en ontroering brak haar rust, haar handen omknelden
de stoelleuningen. Haar mond vond geen klank toen zijn luchtig klopje tikte op de
deur, met een fel-gespannen hevigheid omving haar blik den jongen man, terwijl hij,
dwars door den goudigen zonnebundel heen, vlug op haar toeschreed, glimlachend,
luchtig, tot hij vlak voor haar stond.
‘Mamaatje....’
Hij strekte de hand niet naar haar uit, stil stond hij daar, licht naar haar toegebogen,
en al wat de oude vrouw in dit korte en toch eindeloos moment doorvoer, loste zich
op in de trillende bewogenheid om dit woord, om den klank ervan, die streelde als
zachte vingers.
‘Jongen,’ murmelde zij, ‘kind.... kind....’
En weelde en weedom braken als een golf over haar heen.
In de stilte worstelde zij om rust en helderheid, om het woord dat gesproken moest
worden en de kracht om het uit te spreken. Groot stond
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het sprankel-helle licht van den zomermiddag over haar; zij voelde het zwaar op haar
moe hoofd, op haar knipperende oogen, waarin een schuwheid was om hem aan te
zien, die zij zelf niet begreep. Zij zag alleen, wanneer onder haar halfgezakte oogleden
haar blik hem die daar bij haar zat zocht, het spel van zijn tot elkaar gebogen blanke
handen met de spitse, zéer-verzorgde nagels, den tooi van den eenen grooten zegelring.
De ring met het familiewapen. Met een schok dreef deze aanblik de herinnering in
haar aan hem, die tevoren dezen ring gedragen had, den vader, van wien hij op dezen
zoon was overgegaan - aan Wouter's kloeke handen was hij immer te nauw geweest
- en aan dien anderen Henri Josselijn, boven het oude schrijf bureau, wiens
aristocratische hand, heengrijpend over de bonten schouderbedekking van eenderen
vorm en gebaar was en hetzelfde sieraad droeg. En den blik heffend naar het portret
tegenover haar, sprak zij - en trillend-diep was haar stem:
‘Hoe heb je zoozeer kunnen vergeten.... wie je was.... welke verplichtingen je aan
je naam.... en wie hem vóór je droegen....’
Haar blik rustte nu op zijn fijn gladgeschoren, toch nog jongensachtig gezicht; een
vluchtig rood overvloeide het, en was weer weg, een kleine grimas, die bijna een
glimlach werd, brak even de lijn van zijn geestigen mond. Luchtig antwoordde hij:
‘Kom Mamaatje, dat is nu toch geen argument meer in onzen democratischen
tijd.!’
Een huiver verkilde haar, minder om het woord, dan om den toon, waarop het
gesproken was. Strakker zeide zij:
‘Het kan zijn, al begrijp ik het niet, dat de zuiverheid van klank, die een naam
langer dan een eeuw gedragen heeft, je zelfs niet weerhouden kon om door je daden
dien naam te.... te bezoedelen.... maar dan moest het toch de achting voor jezelf
zijn....’
Even raakte zijn blik den hare, maar gleed dadelijk weer van haar weg. Hij drukte,
voorovergebogen, de vingertoppen tegen elkaar.
‘Ach ja Mama.... U hebt gelijk, natuurlijk. U hebt altijd gelijk. Dat schreef ik u al.
Maar wat baat dat nu nog? Het is gebeurd.... Ik heb meer van den levensboom geplukt,
dan mij blijkbaar was toegemeten. En nu.... wel, nu wil men het mij laten boeten....’
Zij zag naar zijn neergebogen hoofd met den correcten snit van zijn blonde haar.
Wat leefde er nu op zijn gezicht, dat zij niet zien kon? Wat leefde er in hem, dat hij
misschien niet uitsprak en wel nooit uitspreken zou? Was hij de vertrouwelijkheid
ontgroeid? Hij was een man, en toch, waarom zag zij in hem nog altijd het kind en
in Wouter nooit meer? Haar hart hervond de zoete zachtheid van liefde en
mededoogen.
‘De wereld straft ons nu eenmaal zwaar wanneer wij opstaan tegen haar
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wetten. Dan kunnen we alleen maar.... de boete op ons nemen, die ons toekomt....’
Hij was luchtig opgeveerd en stond nu rank en recht opgericht voor het opene
buiten, midden in het licht. Een glimlach speelde om zijn mondhoeken.
‘Of haar afwenden, nietwaar? Wat wél zoo verstandig is. Een boetende zondaar
is een armzalige figuur, waar de wereld niet veel mee doen kan.’
De oude vrouw zweeg onthutst; een wee-leeg gevoel begon haar te besluipen, of
iets, dat zij het hare meende, haar ging ontglippen. Zij begreep het nog niet goed.
Tastend-voorzichtig probeerde zij:
‘Het wasgoed van je.... dat je naar hier kwam. Hier.... in de rust..’
‘Wel ja,’ lachte hij luchtig, ‘een Moeder is immers altijd de laatste toevlucht!’
En hij keerde zich met een korten slag weer naar haar toe, waar hij stond,
hel-zon-beschenen, in zijn licht zomercostuum met de bloem in het knoopsgat, vreemd
mondain en wuft in deze omgeving van ingetogen voornaamheid. En teruggedrenteld
streek hij losjes weer neer aan haar kleine tafel, lichtte de stop uit de reukflacon,
plooide den zwarten waaier dicht en open, en om zijn mondhoeken trok het cynische
glimlachje fijntjes weg.
De moeder zat stil tegenover hem; al nijpender omgreep haar de beklemming.
Haar verstolen blikken zochten langs zijn gezicht, dat trek voor trek gebleven was,
zooals zij het kende, en toch zoo onnaspeurbaar anders geworden. Zij had eigenlijk
verwacht, dat het leven dat hij leidde, zijn uiterlijk zou hebben aangetast, doch niets
van de frischheid ervan had het geroofd. Wat was het dan dat het haar zoo vreemd
maakte, voor immer anders geworden? Waren het alleen de oogen?.... Of dat lachje
dat zij niet kende en waar zij bang voor was?.... Nog even frank en driest was hij als
ooit.... en zij had gemeend.... o dàt was ' t.... zij had gemeend hem klein en gebroken
en nederig te zien tot haar komen. Wouter had gelijk gehad.... niets, niets was er van
dit alles in hem, geen berouw, geen schaamte, geen besef van het afschuwelijke van
wat hij bedreef. Al hadden dan zijn woorden het niet uitgesproken, omdat hij dit nu
eenmaal niet zeggen kó;n, dan zou 't toch wel getrild hebben in zijn toon, geleefd
hebben in zijn oogen, zijn heele wezen. Maar niets..... niets .... o God.... Niet als een
gewonde, die genezing zocht, kwam hij tot haar, maar als een die misdreef en nu
smaad en schande ontvluchtte, verstokt en schaamteloos. En zelfs haar liefde zou
hem niet kunnen redden, omdat hij niet wilde gered worden.
.... Het krampte in haar keel, het schroeide heet achter haar droge oogen; moeilijk
hield zij in haar schoot haar bevende handen stil. En hiér
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voor had zij.... hiervoor had zij opgegeven.... wat haar oude leven zonnig en licht
maakte.... omdat zij dacht, dat zij een táak.... o, God!....
Henri was opgestaan.
‘Kom Mamaatje, ik ga mij eens opfrisschen als u 't goed vindt. Het is boven zeker
nog de oude weg?’
Zij knikte stom, de oogen van hem weggewend.
Hij stond naast haar en bevend, bijna bang, snoof zij het zwaar-zoet parfum, dat
hem omzweefde. Zij sloot de oogen als in pijn.
‘En straks wilt u mij zeker wel veroorloven, dat ik mijn eigen vrijen gang maar
weer ga? U weet, ik ben nu eenmaal een ietwat losse vogel.’
Zij boog het hoofd, klein en verslagen en mompelde een paar klanken die geen
woorden werden.
‘En niet te veel grübeln, Mamaatjelief!’ lachte hij in luchtige scherts, ‘dat is de
zondaar niet waard. En de zonde óók niet!’
In de suizelende kamerstilte zat zij en bewoog zich niet. Stil lagen haar
zwaar-dooraderde oude handen op de stoelleuningen, haar oogen bleven droog. Zij
zag hoc Johan ernstig-zorgvuldig de tafel dekte, de rozen schikte in het middenvak,
de fruitschaal plaatste onder haar bereik, de wijn bij Henri's bord. En stil weer ging.
En zij wist: zóo werd nu het leven, dit leege samenzijn. Achter haar lag het oude;
zij had het willig prijsgsgeven voor wat het nieuwe van haar vragen zou: een offer,
zwaar maar heerlijk, het offer van haar lichte levensvreugde om haar kind te behouden.
En nu was het er, het nieuwe, en het vroeg haar niets, het liet haar niets dan een
werkeloos, machteloos toezien.
Zij liet het hoofd moe in den stoel terugzinken, dof doorschroeid van leed, dat
geen tranen koelden.
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Uit eigenwijze jeugd,
door Annie Salomons.
Ik voelde je zengenden mond op mijn hand
En mijn hart als een vogel vloog op in mijn borst,
Bijna had ik mijn lippen gebogen....
Maar mijn blik staarde langs je in het wijd-liggend land,
O, het leven is méér, dan wat hunkrende dorst
Naar kussen en streelendë oogen.
Want de liefde, die liefkoost, verbloeit met den tijd,
Als in 't weiland de bloeiende boomen,
En ik dacht aan mijn geest en mijn waardigheid,
En ik zei iets diepzinnigs van ‘eeuwigheid’,
Want ik wou niet aanvaarden je droomen.
Toen ben je weer stil in den avond gegaan
Met een glans in je moedigë oogen.
Ik meende, ik had iets verstandigs gedaan,
Ik heb trotsch en alleen aan mijn venster gestaan....
Hoe hàd ik mij zelve bedrogen!
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De oude vloek,
door Annie Salomons.
Komen nu al die oude droomen weer
Van onvree, vrijheid en vertwijfeld zwerven,
Zou dan die onrust nimmer in mij sterven,
Die láát zijn rijkdom om den lust van 't derven,
Die schrikt voor volheid en toch haakt naar méér.
Heeft dan mijn blik nog niet den waan verleerd
Hunkrend te staren naar de horizonnen....
'k Heb reeds zoo'n rijpen, zwaren oogst gewonnen; Waarom nog eens een schraler grond ontgonnen,
Waarom nog eens gebroken en begeerd?
Gij hebt mij rijk gezegend, o mijn God,
Zwaar van vervulling wentelden mijn dagen.
Gij liet mij niets te wenschen of te vragen,
Dan om een hart, dat hoog zijn heil kon dragen,
Dat sterk genoeg was voor zijn zalig lot.
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De wondertuin
door Emmanuel de Bom.
DE tuin, door geen hand besnoeid noch geordend, was thans geworden een wilde
weelde, waar, aan alle kanten, ongemerkt, vreemde bloeisels waren opgeschoten, uit
toevallige zaden, door de winden willekeurig daarheen gestrooid, of wellicht door
een vliedenden vogel in zijn vlucht verloren, waar ze naderhand opdoken als
verrassende geheimzinnigheden.
Eerst waren 't, in 't voorjaar, de iberissen geweest, die als sneeuwvlokken aan alle
kanten lagen te blanken, naast de bonte verschheid van primula veris en crocussen,
diep-purperen deze of lila of okergeel, en de felle blauwdruif of wilde hyacinth.
Dan waren 't de teerblauwe vergeet-mij-nieten, waartusschen paarse
monnikspenningen oprezen, die heel den tuin innamen en onder 't jonge loof der
struiken als een Perzisch tapijt weefden.
Nog vóor hun lichtgroene bladertjes uitgepuild waren, hadden de peperboompjes
een sieraad van geurige purperen kleine bloempjes vertoond, die later tot vuurroode
bolletjes uitgroeiden.
Toen in den boomgaard de pruimelaars, de perzikboomen, de perelaars, de
kerselaars en laatst de appelaars in witten en rosen tooi uitsloegen, spreidde zich in
't wilde gras aan hun voet een welige goudgele sprei van boterbloemen.
Hier en daar hieven kersouwkes naïef hun knikkende rose en witte kopjes.
Seringa's bewierookten uit hun bosschages heel de lucht.
Tot langzaam zich ontvouwde de ivoorgele teederheid der narcissen, de weduwlijke
staatsie der purperen irissen en de vermiljoenen pracht of de goudgele glorie der
tulpen.
Dan, in een schattige weelde, kwamen te voorschijn, aan alle kanten, oranjebloesem,
balrozen, pioenen, Spaansche kers, campanula's, lupienen, ridderspoor,
vingerhoedkruid en de hartstochtelijke papavers.
...Maar, op een avond deden zich, aan lange ranke stelen, vreemde maanbleeke,
citroenig-gele bloemen open, als in reien bijeengeschaard vóor en terzijde van het
huis. Des middags bleven ze geloken, om 's avonds en des nachts tot in de koelere
ochtenduren, van als de maan zachtkens aan den hemel zich verhief tot als ze 's
morgens wegbleekte, hun teedere kelkbladen te ontplooien. Het was een geheimzinnig
gebeuren.
Langsheen de rozige appelbloesemig-geverfde gevelwanden van het
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stille huis gleed het weeke maanlicht. De laatste merel in den tuin zweeg... En in de
perken rond het huis in droomerige maneklaarte rezen ze hoog-op, de rilde
nachtschoonen, de lichtgele kronen als mystieke kaarsvlammen.
's Avonds, als de zon geheel verglommen was, de hemel diepblauw verdonkerde
en aan de wijde lucht alleen schemelde de droomerige bleekgele lamp van de maan,
wijl hier en daar aan 't gewelf eenige kopergelige sterretjes te pinkelen begonnen,
waren ze, als droomprinsessen ontwaakt...
Roerloos en vroom hieven de maanbloemen de weekgouden lantaarnen der
lichtende kronen op.
Er was in den tuin niets anders meer dan de suizende stilte - en daarin de
maanbloemen, die, in het geheimzinnig avondruischen, stil ontloken waren...
Niemand had het gezien...
Het was een wondere aanwezigheid.
De slanke gele bloemen schenen in stille processie te waren om het huis ...erover te
waken...
In den droomenden tuin zweeg alles... De manestralen waren een ijlig glansen over
alles ...
Toen, door de wondervolle ure, waarde een lijzig prevelen, ruischte,
geheimvol-zacht, een sleepend slaapvooizeken ... zoetjes...
's Avonds als ik slapen ga
volgen mij veertien engeltjes na...
twee aan mijn hoofdeind,
twee aan mijn voeten-eind...
twee aan mijn rechterzij,
twee aan mijn linkerzij...
twee die mij dekken,
twee die mij wekken...
twee die mij wijzen
naar 's Hemels paradijzen...

De tuin lag in ongebroken zwijgen. De bleekgele maanbloemen zongen haar nachtlied.
De wake der engelen was over het stille huis.
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Einde
door Roel Houwink.
I.
ZIJN ledikant staat aan het venster. In het koele licht bewegen vaag zijn
blauw-omwalde oogen. Hij blikt naar de lage boomlooze verten, waar, onder walm
en schuwflikkerende lampen, de stad verzonken is. Nerveus verpluizen zijn nietige
vingers het gordijnkoord, maar zonder scherm blijft zijn eenzame kamer tegen den
alom aanstormenden nacht. Op de blanke plek van het laken, door het haastig duister
ongemoeid, vereenigen zich zijn bloedlooze handen. Nog een tijd luistert hij naar
het dorre klepperen der luiken in den donkeren wind....
***
Onder de sombere veranda hebben zij zijn bed gereden: klimop-slingers hangen dicht
af langs de verweerde balustraden, Japansche matten bedekken met verschoten
kleuren het afgebladderd schilderwerk. In de ronde perken zijn de laatste
herfst-bloemen neergewaaid en door het vochte loof begraven. De oude pleegzuster,
bij wie hij ter verzorging opgenomen is, heeft zwijgend een moedige spreuk boven
de deur gespijkerd. Maar tusschen bonte vogels en guirlanden gaan de woorden
schuil. Even rust haar gerimpelde hand op zijn schouder en hij glimlacht om haar
beschroomden blos, wanneer zij hem aanziet. Eigen stervens-angst doorhuivert de
vreedzame oogen, nu zij zelve binnen de laatste kringen van het leven getreden is....
zelve, na de velen, die zij uitgeleide deed. En nu een ander, meer dan zij wellicht
met het sterven vertrouwd, in haar stomme zorgen de uiterste vrees heeft herkend.
Zij zet zich naast hem, de smalle lippen wrang tesaâm genepen, en voelt zijn
medelijden dwalen om haar neergeslagen blik. Op zijn klammen, zwakken pols
druppen haar bitterste tranen. Dan bergt zij met een norschen ruk het horloge onder
de strak-gestreken schort en gaat gehaast heen. Tusschen de verkreukte kussens blijft
hij dommelig achter. Een ijle zon vlucht in dunne strepen over den tegelvloer, waarop
verschrompeld blad machtloos als een vertrapte vlinder te sidderen ligt. Zijn hoofd,
zwaar van ellende, zakt scheef tegen het planken beschot; de tengere schaduw van
zijn profiel vervaagt: vergeefs betasten zijn handen het hout.
Zij heeft de melk neergezet op een stoel naast zijn bed en is zelf den tuin in
geloopen, leed kropt haar keel. Zij schramt zich aan wilde doornen,
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het bloed is lauw en zoet in haar verwrongen mond. Een kleine geknakte chrysant
bezwijkt onder haar voeten, spinrag kleeft aan haar grauwe slapen, ingevallen en
blauw-dooraârd. En ook zij, staand voor de naakte afsluithaag, vermoedt aan den
valen einder den jagenden hartklop der stad; zij, die uit het leven koos de smartelijkste
plicht, de schrilste afzichtelijkheden.... den monotonen aanblik der gekalkte gangen,
nimmer zonder de wisseling van ether en lysol. Haar denken hecht zich aan de doffe
stratenwarreling, waardoor zij werd gevoerd, bleek naast de nog ledige brancard,
achter den wreedbrullenden claxon.
Hij roept, maar zijn stem versmoort en bereikt haar herinneringen niet; hij belt:
zijn nood snerpt in haar oor. Eén seconde houdt haar verlamd, stokkend den adem;
lucht en aarde mengen zich zwart.
Achteroverliggend vindt zij hem: op het losgerukt verfrommeld laken zijn kwistig
bloed. Zij strijkt de kille haren van zijn voorhoofd terug, neemt zijn hand. Uit den
donkeren kelder haalt zij ijs en zet het kamerschut wijd om het wit-gelakt ledikant.
Even opent hij de loome oogen. Dan verlegt hij zich en strekt de jonge beenen
behagelijk.
***
De morgenzon kruipt over het vergeeld behang. Geduldig volgt hij de fletse
bloempatronen in hun stijve windingen tot waar zij achter geborduurde texten en
antieke kopergravures verdwijnen. Beneden hoort hij de knippen van de voordeur
schuiven en de blinden vastzetten; een onrust, waarmee hij bij den eersten schemer
koortsig was ontwaakt, die hem den ganschen langen nacht in een benauwde
droomslaap hield bevangen, wijkt bij het eindelijk weer vernemen van den
vertrouwden klank der daggeluiden.
De zuster komt schuifelend over het portaal en trekt de stores op: aan den
vries-helderen hemel zeilen de laatste wolkschimmen heen, rookpluimen schuiven
traag langs den verren spoordijk naar de onzichtbare stad. Te wandelen door de
breede parklanen in licht-welvende ruimte, zonder verlatenheid: 's avonds met
vrienden te zitten aan een praattafeltje achter de statig-geplooide gordijnen! Zij
hebben hem alleen gelaten. Tusschen zijn boeken liggen hun slordige brieven
verspreid. Hij herdenkt het leven, waaruit hij onverhoeds geroofd werd, met een
teedere gelatenheid, doch aarzelt zijn herinneringen te herlezen: nog te gretig ademen
zijn gebroken longen de snijdende lucht om zich te kerkeren in het verleden. Genezing
bidden zijn droge lippen, hij wringt zijn lichaam voor het bewasemd venster, kil is
het glas aan zijn fladderende vingers. Een schorre hoest stoot hem terug op de matras.
Vuisten klemmen zijn gezwollen strot, hij kan zich niet verzetten.
***
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Zij zit bij hem. Hun brandende oogen ontwijken elkaar en zien bewegeloos uit naar
de blinkende kusten van hun verlangen. Tusschen hen is de korte kristallen dag tot
een zoo volkomen gemeenzaamheid gegroeid, dat zij elkanders blikken niet behoeven
om in hun diepste denken één te zijn. Het is of de late rijpe drift hunner verbeelding
de stad oproept aan den wijd-stralenden hemel in een vizioen, waarvan al wat hun
lief zou zijn bespotting werd:
Zwervend door leege straten, over leege pleinen, langs huizen, die zonder deur en
venster zijn.... in het nachtelijk park de paden leeg, maar om het effen vij vervlak te
samen hokkend op het vernield gazon den doffen sluimer der verzadigde gelieven....
het klein zorgvuldig pavillioen met zijn gekleurde ruitjes onder de trouwe schaduwing
van twee verweerde beuken: een kroeg, waarin de lampen rood-gesluierd zijn over
den dronken dans der dierlijke gestalten.... buiten, op het dorstig grind, bloeden hun
namelooze wonden....
In de kamerhoeken heeft zich de schemer reeds gezet, als zij hun huiverende
handen in elkander leggen en bij de stervensglimpen van het verwaarloosd vuur hun
lot ontwaren: voortaan te leven naar den laatsten hartklop binnen de oude wanden
dezer woning, binnen de doodelijke grenzen van hun samenzijn. Nog houdt een trage
weemoed om wat zoo onherroepelijk en tegen eigen zwak verwachten in verloren
ging hun vingers blind verstrengeld, doch aan hun blik is uit den eendren afgrond
van hun ziel de hoogste toorts, brandende tot haar vernietiging, ontvlamd. Zij maakt
zich los; bij het toedekken van zijn blootgewoeld lijf beroert haar kille arm zijn
gloeiend voorhoofd, zijn koorts-heete mond. Uren laat zij hem in het wemelend
donker.
Op de keukentafel rust haar vervallen, behuild gezicht.
***
Het schijnsel van de petroleumlamp is warm en weldadig om hun zwijgen. Tegen
de verborgen ramen spettert regen. Zij bladert in zijn boeken: hier en daar ligt een
beschilderd lint, een nauwelijks verdroogde bloem. Bezorgd ziet hij toe hoe zij met
pijnlijke nieuwsgierigheid de brieven die zonder hulsel zijn, betast en machinaal
ontvouwt.
Lees.... fluistert hij, bijna overstemd door het kreukelend papier in de weeke
kamerstilte. Haar lippen prevelen. Van zijn bed volgt hij het dunne rondschrift
tusschen de afgewerkte handen, maar haar heesch geluid bereikt hem niet. Onder
zijn aandacht voelt hij haar onrust toenemen, hij draait zich naar den muur en sluit
de oogen. Het ritselen der ontplooide vellen is achter hem als het laf verraad van zijn
eenigst geheim. Moeilijk bedwingt hij zijn opkomenden toorn.
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Dan hoort hij plotseling haar meedogenlooze vingers met harde rukken een blad
verscheuren. Wanneer hij zich driftig omwerpt, ziet hij nog de verfrommelde snippers
in haar schortzak verdwijnen. Stom van woede staart hij haar aan, zij krimpt onder
zijn blik. Dan schatert zij luid op, hem schril aankijkend van onder haar verwarde
haren, de rimpels om haar mond trekken krampachtig saam. Hij kan zijn bonzende
armen niet meer beheerschen.
Naar haar fel geslagen kaak stijgt het bloed. Zij klemt zich, knielend neergezonken,
aan zijn ledikant en vraagt met afgewend gelaat vergeving; begeerig omgrijpt zij zijn
willoozen pols, hem drukkend aan haar vochtige lippen. Zijn vrije hand woelt door
haar grauwende lokken, verdwaald.
***
Ze slaapt in het aangrenzende vertrek. Op een nacht ontwaakt hij van haar grelle
zenuwsnikken; reeds raken zijn wankele voeten het gladde zeil, als hij haar deur
hoort opengaan. Vóór hij beseft wat er gebeurd is, staat zij tegenover hem aan het
andere einde van de flauw verlichte kamer, tenger in de strakke witte Meeren. Tastend
of zij blinden waren, naderen zij elkander. Tusschen hen de lage speeltafel,waarop
een waspitje dobberend brandt. Schaduwen slaan over hun angstige lijven, vage
schaduwen van hun sidderend bewegen; ontastbare boeien, die hun omarming beletten.
Binnen het louter gebied van de kleine vlam worden hun oogen getrokken, doch hun
snelle adem verschroeit in den deinenden vuurkring. Zij wijken terug naar het duister
om roekeloozer te keeren en in het duizel-diepen donker van het uitgewaaide licht
ontzet elkanders wreedste smart te vinden, zonder tranen schreiende, hoofd aan
schouder in den omvermurwbaren nacht. Tegen haar weeke borst kloppen zijn holle
slapen, troost zoekend en brengend, terwijl ellende over hen neerstort zonder
erbarmen. Want ook dit blijft hen niet ongeschonden: hun uitgeputte krachten - zoo
zijgt een winde-rank verdord met de omknelde bloem - kunnen de zwaarte van hun
saamgehecht bestaan niet langer dragen. Eindeloos hun val door zwarte wentelende
ruimten naar den marmer-kouden vloer.
Van den grond heeft zij, tusschen de scherven van het lampballonnetje, de lucifers
geraapt. Een vluchtig licht scheert over hun belachelijke houdingen. Walgend kruipen
zij op en gaan huns weegs in de teruggesprongen duisternis, tastend of zij blinden
waren....
Tot den ochtend duurt zijn korte onderdrukte kuch. Haar draagt een zachte droom
meelijdend naar de late winterschemering.

II.
Onder de knoppende struiken begint het speenkruid te bloeien. Zij wandelen arm in
arm langs de spichtige villa-hekken, waarachter het gras
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is vergeeld. Hun langzame stappen zijn week op den dooienden grond als hun harten.
Het is de eerste dag dat zij te samen buiten zijn.
Nog bedwingt een gehavend ijsvlies het ontwakende water, stengels rekken zich
naar het scheurend oppervlak. Zij ademen de versche voorjaarslucht met koele,
kind-open monden.
Heb je die brief nog? vraagt hij zacht en maakt zijn stem klein, dat maar zijn
moeilijke woorden haar niet verontrusten zullen, doch zij heeft voor zijn sluiken blik
geen antwoord en over hen valt donker het zwijgen den ganschen blijden weg. Als
zij weder binnen de sombere beslotenheid der kamer gekomen zijn, herhaalt hij
dringender zijn vraag, moedig zich recht houdend onder haar stekende oogen, maar
ook nu is haar antwoord niet meer dan een smartelijk afwerend gebaar, dat hem
hulpeloos beschaamd doet staan in haar starre aanwezigheid. Verlaten blijft hij aan
het koude venster en luistert naar haar wilden zooislag op de onbekleede trap. Dan
volgt hij haar, hijgend. Wrikt tevergeefs aan de gesloten deur, waarachter hij haar
rauwe snikken hoort. Aan de gevlamde wanden van het portaal ketst zijn bezorgde
roep.
Hij eet het kruimel brood alleen; tegenover den spiegel, die zijn eenzaamheid
getrouw weerkaatst, tegenover den zwarten schoorsteenmantel, waarop de nieuw
vergulde kandelaars hun gave kaarsen dragen, naast de pendule, nietig en broos onder
den ruimen stolp. In zijn vergeten handen kronkelt - oppermachtig - het servet. Met
de dingen vergroeid, hun eeuwig leven leidend, zit hij aan de hooge tafel;
trillend-omneveld ziet hij hun omtrekken, hun magnetische bewegingen, tot een grijs
waas, luw van tranen, hun geheim verbergt. Oogwrijvend staat hij op en loopt de
deur uit, pal in den bollen lentewind, die zijn broeiende haren glad strijkt. Zijn knieën
knikken, zijn adem knelt, maar sterker jaagt zijn verlangen hem voort op den reenten
boomloozen weg. Bij den laatsten spoor-overgang moet hij keeren, uitgeput. Kort
rust hij in de wrakke veranda van een buitencafé, drinkt cognac. Zijn schokkende
greep stoot na een paar teugen het glas aan den ijzeren tafelrand stuk. Zonder verzet
laat hij zich door een grof dreigement buiten het hek zetten en strompelt huiswaarts,
bang als een weggeloopen kind.
***
Haar gestalte, vredig over een kleurig borduurwerk gebogen, verheft zich schuw,
zoodra hij binnen treedt.... waggel en bezweet, met troebele oogen. Achteloos wil
zij hem voorbij gaan, maar deinst ondanks zichzelve bij den aanblik van zijn
vaal-bleek, overspannen gelaat. Masker-strak beloeren zij elkander vanonder hun
saam-geknepen wenkbrauwen. Niets verraadt hen dan een doodsangst, die bloed en
denken langzaam verlamt. Zij houden de verslapte armen laag, als werden zij door
gewichten uit den schouderkom getrokken. Hun spieren dreigen te scheuren....
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Geen geluid, geen gebaar verlost hen. Maar snel klimt door de roerlooze stilte hun
nood en wijkt naar den altijd-barmhartigen hemel: een glimlach, die zij van elkander
kennen, donker, doch zonder ellende - spiegelt voorspellend in hun oogen het zachte
einde. Zij naderen verward, grijpen de haastig toegestoken handen.
Bij het naar bed gaan vindt hij den brief op de waschtafel: zij heeft er anemonen
naast gezet in een slanken, driekanten odeur-flacon.
Hij wij feit norsch voor haar dwaze hulde, vat al de geloken knoppen in bittere
wraakzucht, dan snippert hij het amber-blond papier neuriënd boven den ledigen
korf.
***
Onder de dubbel-gevouwen plaid ligt hij en tuurt in den prillen, omsluierden tuin.
Aan het voeteneind van zijn ruststoel stijgt crocus paars en wit uit matte windselen,
over hem glijden zilveren wolken.... mild als dauw. Hij heeft, vermoeid, de
tijdschriften naast zich neergelegd en zich afgewend naar den stijven, ontkleurden
achtergevel. Voor de bovenramen ontwaart hij haar nijver-bezige figuur, lakens
rekkend met het simpel dagmeisje. Even raken hun blikken elkaar, maar hij slaat de
oogen neer, wrevel om haar dwalenden lach. Wanneer hij weer op ziet, is zij alleen:
met den rug naar het venster gekeerd, staat zij aan den uitersten rand van het
kamerdonker, haar vingers talmen bij het fletse blauw der half-ontknoopte dienst
japon. Vloekend verbergt hij zijn hoofd in de kussens, zijn tanden bijten het welig
satijn. Doch zijn jeugd kan zich niet bedwingen.... Statige sitsgordijnen wijzen hem,
vernield van schaamte, terecht.
Als hij haar, na een wrangen strijd van zelf-verwijt en martelend zoeken naar
rechtvaardiging, naderen hoort, veinst hij te slapen. Door zijn oogharen schemert
haar verbeten ontgoocheling, nu zij hem sluimerend vindt.
Des avonds knarst in beider deur het slot.
***
Zorgeloos wordt zij, verwaarloost kleeren en maal. Als hij van een verre wandeling
- in een roes van geluk neemt de lente zijn laatste kracht - onverwacht met bemodderde
schoenen de keuken betreedt, merkt hij hoe zij tusschen poetsgoed en todden een
fleschje moffelt. Zonder spreken rijgt hij de veters los, gaat op kousevoeten naar zijn
kamer, waar het bed ligt afgehaald voor de gesloten ramen. Zelf tilt hij de breede
dekens en legt zich duizelig op de matras.
Zij komt: besmeurd zijn haar handen, brandend haar keel. Lallend streelt zij zijn
koorts-rood voorhoofd, kust zijn bedonsde lippen. Onder haar dorre adem stuipt zijn
uitgeteerde lijf.
***
Over haar breekt zijn bloed.... stervend.... ontferming.
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Stadstuin in lente,
door Martien Beversluis.
Voor de vensteren wanden
van de hooge warande
de stadstuin, doodstil.... achter glas.
En het plots zich ontwinden
van een smart in zich vinden,
die van altijd en nimmer was.
En het leven zoet pijnlijk,
en de vreugd onwaarschijnlijk,
te beleven in een dood moment,
bij den tuin te doorschouwen,
tusschen grijze gebouwen,
als een droom die niet aanvangt noch endt.
Onder perken en paden
voelen barsten de zaden
tot een bloei die van hier is en her,
en zich weten te zijn in
een grijze omlijning
van een wereld die vreemd is en ver.
In de takken het prille
oud wachten, oud willen
het zwellen, oud breken, oud wanen ....
en in ons hart het ontwende
het opeens weer bekende
geluk tusschen vreugde en tranen.
Laat de toppen maar wieglen
achter hooggaande spieglen,
en voor weelde of wind staan bereid,
Laat ons voelen en denken
tusschen beiden zacht zwenken
in den schijndood van leven en tijd.
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O! de stadstuin in lente!
op de steenornamenten
voelen spelen een jeugd die verging,
van de bekkens en beelden,
wijkt een vogel die kweelde
tusschen groen licht en schemering.
Hooge heesters en planten
in het koel transparante
staan gesprenkeld, gevarend, gevleid,
vruchtboomen gebogen,
sprank tot sprank onbewogen
onder 't water der eeuwigheid.
Plots het zacht heen en weder
gaan der takken hoogteeder
zoo geluidenloos of het niet was,
en de tuin vol bewegen
takken heen, takken tegen,
maar geluidenloos doof.... achter glas.
Het weer stil zijn en wachten,
als een tuin vol gedachten,
en wat dor blad op grint en op gras;
en de vogels druk zingend
door de takken verspringend,
gedempt als in kooien van glas.
Uit den slaap aller dingen
het opeens klaar bezinnen,
het oprijzen, het luisteren tot,
weer ten slaap aller dingen
deze stem zou verzingen
in de peillooze echo van God.
O! die dag aan de wanden
der verhoogde warande
voor den tuin met het barstend gewas,
en uw leve, en het mijne,
voelen gaan en verdwijnen,
tusschen wanden van tranen en glas.
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Avondliedje,
door Agatha Seger.
Toen, Liefste, ik U tegenging,
zacht zingend door de schemering,
het moegeglinsterd Westen zacht
weerkaatsend in de stille gracht,
toen ging er plots in 't zwaar geboomt,
waar stilte aan de takken droomt,
een merel aan, die hel en luid,
luid-juichend droomde van zijn bruid.
Eén jubelzang, - één oogenblik,
toen steeg zijn vreugde tot een snik,
nu hij zijn droom verloren had,
maar wakker naast zich wist zijn schat....
Toen, Liefste, ik U tegenging,
zacht zingend door de schemering,
en ik van ver U komen zag,
wààr als het licht, schoon als de dag,
toen trok de dauw mijn oogen door....
In waarheid ging mijn droom te loor....
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Kroniek.
Boekbespreking.
J.P. Zoomers-Vermeer, Het Huisje bij de Dennen, Amsterdam, van
Holkema en Warendorf, zonder jaartal.
Wij zijn in de laatste jaren - ik had haast geschreven: zoo onbemerkt, maar gelukkig,
wij merkten het wél - een heel belangrijke romanschrijfster rijker geworden: mevrouw
Zoomers-Vermeer. Haar B o e k v a n K o o s j e en B o e k v a n G i j s hebben
aanstonds de aandacht getrokken; toch is er bij den bestendigen groei van het aanzien
dezer schrijfster al bizonder weinig luidruchtigheid geweest en bijna heelemaal geen
gejuich. Dat ligt misschien gedeeltelijk aan aard en geest der geschriften van mevrouw
Zoomers. Deze aard bleek zeer innig, maar zeer stil en teruggetrokken, deze geest
een sombere, dikwijls bittere en onderdrukt opstandige. Mevrouw Zoomers is een
realiste, maar vaak bepaalt zij zich niet tot de realistische beschrijving, dramatiek en
karakteristiek, vaak barst, als in een kwalijk bedwongen stil mokkend gemompel,
haar woede los over stinkende plekken in onze samenleving, over de wreede ellende
vooral en het menschelijk bederf der armoe. De romans van mevrouw Zoomers zijn
- of liever wáren tot nog toe - niet geheel ontendentieus en haar houding, hoe stil
ook, had soms iets voor den gevoeligen lezer onloochenbaar agressiefs. Om dit aan
te toonen zou ik uit die vorige boeken groote stukken moeten citeeren - waarvoor
hier geen plaats kan worden afgestaan - dus dien ik mij wel te bepalen tot de bewering
zonder meer, en tot het verzoek-aan u, lezer - deze bewering aan eigen lectuur te
toetsen. Gij zult u daar trouwens geenszins over beklagen. Want de ‘Boeken’ van
Koosje en Gijs mogen somber en mistroostig zijn, zij bieden door hun diepe innigheid,
hun ontroerende menschelijkheid, een groot geestelijk genot; zij brengen in contact
met levenswaarheden, die niet altijd voor de hand liggen; zij wijzen bestendig - zij
het bijna gebaarloos - op wat in ons leven het essentieelste is. De moederfiguur in
deze boeken - zoo stroef, zoo wrang soms als zij gegeven is, zoo heerlijk vrij van
alle sympathiekerigheid! - zal mij voor altijd onvergetelijk zijn.
Dit H u i s j e b i j d e D e n n e n nu schijnt mij toe in zeker opzicht iets nog beters,
mooiers te zijn dan die vorige romans, en toch, als geheel, een minder sterke uiting.
Hierin n.1. blijkt de schrijfster hetgeen ik haar agressiefheid, haar.... tendenz noemde
gansch en al overwonnen te hebben, maar dat dit mogelijk werd, kwam misschien
wel ten deele doordat de uitingsbehoefte, de innerlijke schrijf-noodzakelijkheid
ditmaal niet zoo heftig was, zoo dringend en hartstochtelijk. Ook in dit nieuwe boek
staan sombere bladzijden, die tot haat en wrok jegens
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leven en noodlot kunnen stemmen, misschien niet zoozeer meer: jegens de
maatschappij. En de geheele roman ademt een geest van berusting, van het goede in
het sombere leven opmerken, die na H e t B o e k v a n G i j s op een, zij het lichte,
geestelijke wending duidt. Ook van dit H u i s j e b i j d e D e n n e n heb ik zéér
genoten. Niet juist van stijl en zeggingswijze. Het veelvuldig gebruik van eenigszins
stijf of plechtig klinkende woorden (als: doch, echter, slechts, heden) past voor mijn
gevoel niet bij het familjare, eenvoudig-vertrouwelijke van den dagboek- of
mémoire-stijl, waarin dit boek is geschreven - de ‘ik’ in het verhaal is een zeer
eenvoudig meisje, die uit haar herinnering beeldt en vertelt. Maar ook het telkens,
met strepen, afbreken der zoodoende als in stukjes gehakte hoofdstukken, heeft iets
vermoeiends, dat ik geen gelukkige compositievondst acht; het werkt m.i. als zoovele
hindernissen voor den gang van het verhaal, de bewegende gedragenheid. Neen, wat
mij het meest deed genieten was opnieuw: het stille van dit boek, bij de toch zoo
groote ontroeringen die er aan ten grondslag liggen, het met kracht van wil gesmoorde,
het waardig stille. Ook hier is de moederfiguur wederom de voornaamste voor mij,
en, mij dunkt, in het beschrijven, het doen leven van zúlke karakters toont mevrouw
Zoomers haar krachtigste zijde. Ook deze vrouw en moeder, deze diep en ernstig
tobbende, gesloten vrouwenfiguur, ik zal haar nimmer vergeten, en voor wie haar
zoo sterk voor mij oprijzen deed voel ik diepen eerbied, warme dankbaarheid.
H.R.

Elisabeth Zernike, De Overgave, een korte roman, Amsterdam,
Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’, 1925.
Het stille, onderdrukte, onuitbundige, dat ik in mevrouw Zoomers prees, het leeft tot
op zekere hoogte ook in den - ons allen trouwens al langer bekenden - schrijfstersgeest
van Elisabeth Zernike. En toch, welk een gansch andere persoonlijkheid spreekt zich
in haar boeken uit! Ook hier, in dit nieuwe boekje, geen sprake van wrok of
opstandigheid, ook hier weer niets dan stille en wijze berusting met een bijna
constante, zeer lichte trilling van humor, soms ook wel éven van spot of ironie. Maar
dat laatste duurt nooit voort - onmiddellijk herstelt zich de schrijfster weer, wint het
haar mildheid, haar menschelijkheid, haar meelijdende glimlach.
Er zijn menschen, die althans in de laatste hoofdstukken van dit fijne romannetje
iets sentimenteels hebben meenen te bespeuren. Ik kan dat inzicht niet deelen. Van
het weekelijke, het huilerige der sentimentaliteit lijkt mij Elisabeth Zernike's geest
geheel gespeend. Verteederd is zij vaak, maar verteedering is nog geen sentimentaliteit
goddank! Dat zij van den ouderen man, aan wien het jonge vrouwtje van dezen
‘korten roman’ zich ‘overgeeft’, geen door zijn wijsheid of talenten krach-
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tige figuur maakte, maar niets dan een teeder-begrijpende, een toegewijde, een
onzelfzuchtige, ik prijs het in haar; het geeft het karakter dezer ‘overgave’ aan, het
duidt op den ongestilden drang naar moederlijkheid, die in ‘Josien’ leefde. Deze
vrouw is zonder ijdelheid. Zij bespot zichzelve door te praten alsof het haar alleen
maar te doen ware geweest om een dak boven haar hoofd. Ook de ziel kent een
kuischheid, die de ware oorzaken van haar drang tot overgave te verbergen tracht.
Niet geheel zonder aanmerkingen - als men dat vittige woord hier mag bezigen sta ik tegenover ‘De Overgave’. De eerste en de laatste hoofdstukken vind ik verreweg
de beste, de tusschengelegene toonen m.i. hier en daar iets mats. Maar in die eerste
hoofdstukken, welk een stille sprankeling, welk een voorzichtige keuze van typeerende
zinnetjes, in den dialoog vooral. Elisabeth Zernike - ook in haar vorige boeken - is
uit overmaat van kieskeurigheid dikwijls onduidelijk. De zucht tot raadseltjes opgeven
der allermodernsten - misschien wel naar Holland overgegewaaid uit het Duitsch
expressionisme? - is haar niet geheel vreemd. Ik begrijp het eerlijk gezegd niet goed,
waarom sommige stelligheden, al verklanken zij dan geen geest of bewogenheid,
niet eenvoudig-weg gezegd zouden kunnen worden. De klassieke vertellers hebben
dat állen gedaan. Zóó gedrenkt van ontroering behoeft m.i. geen episch werk te zijn,
dat men den lezer als 't ware geen oogenblik respijt gunt. Dit respijt behoort natuurlijk
nooit te lang te duren, maar in zijn kortheid heeft het vaak iets goeds, iets vasts en
rustgevends - 't geen echter misschien wel méér door mannen gewaardeerd en
aangedurfd wordt dan door vrouwen; dergelijke verschillen van uitdrukking en
appreciatie zullen altijd overblijven.
In de laatste hoofdstukken van D e O v e r g a v e gaf Elisabeth Zernike ditmaal
iets m.i. zeer fijns, een bijna-uiterste van beschroomde teederheid, die mij voorkomt
haar direct uit het hart geweld te zijn en die mij - o geenszins heftig, maar wel diep
en stil, wel als een zachte, edele, ‘simpele melodie’ heeft bewogen.
H.R.

Alie Smeding, Het Wazige Land, Rotterdam, Nijgh en van Ditmars Uitg.
Maatschij 1925.
H e t Wa z i g e L a n d - vanwaar toch deze titel, heeft al menigeen gevraagd. Is
hier misschien het land der onuitgesproken meisjesverlangens bedoeld? Iets
onduidelijks-eenigraadseltje of kwasi-diepzinnig vaagheidje - schijnen onze
allermodernste romans nu eenmaal te moeten nebben.
Ook in dit boek is de moedige, bijna uitdagend moedige en mannehjkforsche
schrijfster van A c h t e r h e t A n k e r terug te vinden. En geschreven werd het...
misschien zelfs nóg beter dan die vorige roman. De vooruitgang in Alie Smeding's
stijl en schrijfwijze is niets minder dan
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verbluffend. Ook zij is in korten tijd één onzer beste schrijfsters geworden.
Overigens zal m.i. dit nieuwste boek haar roem niet veel verhoogen. Het onderwerp
is, juist in de latere jaren, zoo goed als uitgeput. Sterk, stroef, met wrangen ernst
werd het hier behandeld - maar een nieuwen kijk schenkt ons deze behandeling niet.
Noch een zeer persoonlijken.
H.R.

André Jolles, Idylle, ‘Palladium’-serie, Arnhem, Hij man, Stenfert Kroese
en v.d. Zande, 1924.
André Jolles, ik noemde zijn naam al meer in den laatsten tijd, in goede herinnering
aan kostelijke jaren, die van P.L. Ta k ' s K r o n i e k . André Jolles-‘Piet de
Smeerpoets’-wij zijn hem nog lang niet vergeten. Is de tegenwoordige professor nog
even dartel en geestig als de student van toen? Nog even geestig zéker - nu, en van
dartelheid is deze zijn ‘dichterlijke’ grap eveneens niet juist vrij te pleiten. Ik ten
minste heb er mij best mee geamuseerd. Een pittig gevalletje, pittig en met klassieken
levensvreugde verteld.
H.R.

Felix Timmermans, De Pastoor uit den Bloeienden Wijngaerdt,
Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, zonder jaartal.
Maurits Neels, Van een Jongeling, Brussel, Internationaal Telegraaf
Agentschap, zonder jaartal.
‘De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaert’ heeft den roem van Timmermans wederom
vergroot - werd deze goede geestelijke niet gevonden bij de drie scheppingen, die
het nederlandsche publiek door zijn keuze stempelde als de beste van het jaar 1924?
Wij denken aan andere boeken, die ons liever zijn, o.a. aan het bekoorlijke Prutske
van Streuvels, een boek vol óók van warmte, glans en humor, maar hoeveel échter
dan dit van den virtuoos Timmermans. Prutske, het blije, springlevende boek, hoe
werd het door het publiek als onaanzienlijke gave achteloos voorbij gekeken en hoe
dweept men met den Pastoor!
Ik vat het niet recht. Timmermans heeft een zinnenstreelenden stijl, maar
desniettemin vind ik hem soms kortweg vervelend. Hij bedwelmt zich aan den eigen
woordenrijkdom, hij is als een violist wien de klanken van het instrument zoozeer
behagen, dat hij vergeet nog een hart en een ziel te hebben om uit-te-spelen.
Timmermans is een knappe kerel, een handig verteller, iemand die als met
toovermacht heerscht over zijn materiaal en hij is vol jolijt en overmoed.
Ik geloof dat het voornamelijk Timmermans' overmoed is, die hem maakt tot een
schrijver in wiens werk voor velen dat ondefinieerbare ontbreekt, dat ‘zeker iets’ dat
den ernst van den scheppenden kunstenaar
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uitmaakt. Hij gaat al te gemakkelijk met zijn rijkdom om, hij goochelt met zijn
gegevens, met dood en leven, liefde of vroomheid - en altijd weet hij er wàt op.
Opgepast.... een handgebaar, een zoete toon, een kleurtje en het leeft. ‘Ziet ge
wel’, zegt Timmermans, en hij bloost van genoegen ‘ziet ge wel hòe het leeft!’
Stellig, het leeft, en toch.... 't Is al te gloednieuw, te zwellend van directe ontroering.
Het is niet neergeslagen tot in de diepten van de ziel waar 't kon groeien in licht en
duister, in de geheimzinnige sfeer van het toe-gedekte, tot de scheppende geest het
aanvatten dorst met eerbiedig en vast gebaar.
Timmermans vertrouwt te veel op zijn verbeelding alleen, op zijn rijke
zinnelijkheid, die echt Vlaamsch gezond is en blij, hij laat zijn natuur alleen spreken,
want ook zijn godsdienst is in hem zinnelijke natuur; zij weent en schreit, is
goedmoedig en dichterlijk, zij is immer met zichzelf tevree.
En zoo is Timmermans heelemaal. Tevree met zich zelf, met zijn credo, met zijn
kennis, zijn inspiratie, zijn onderwerp en stijl. Heel het boek ademt een
onweerstaanbare welwillendheid. Ach, hoe lief.. murmelt de auteur, hoe zoet die
meisjesfiguur, hoe menschelijk menheer Pastoor, hoe teeder de geschiedenis, hoe
treffend de oplossing!
En 't is ook aardig en teeder, maar is het zoo dat het u doordringt, dat het u verrukt,
dat het u pijnigt en geneest? Neen, duizendmaal neen, het is een spel en een wel
genoegelijk spel voor een achter-namiddag, want weinigen die niet eventjes bekoord
zullen worden door den glans, de straling en de vriendelijkheid ervan. Ach, dat arm,
mooi Leontientje, ach, die gebenedijde Isidoor, voor wiens heil Leontientje sterven
moest, ach, menheer Pastoor, die zulk een schoone taak te vervullen had!
Maar is het niet al te plaatjes-achtig met zijn gouden randjes en donkere wolken,
met 't Lieve Heertje troonend in een witten hemelberg, met engeltjes en zoete
offervaardigheid, met den rooden wijn van het bloed in de bokaal van den miskelk....
en is het niet iettewat vreemd dat de regens in Vlaanderen altijd zalvend en smijig
neervallen, de hemel er immer vol sterren staat, de lente er altijd komt of is, de
vroomheid immer zegeviert, het sterven er is als een glimlach en de strijd vluchtig
als een booze nachtmerrie....
En het andere Vlaamsche boekje dat naast me ligt, 't is als 't ware een antipode
van den Pastoor.
Het is een ‘zielkundige schets’, zoo staat op 't titelblad te lezen en 't is eigenlijk
een echt onnoozel beginnersboekje. Toch zit er iets in dat treft, juist als tegenstelling
met Timmermans' werk. Hier geen bravour, geen taairijkdom, geen zacht-fluitend
behagen, 't is alles stroef, zonder structuur
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zonder glimlach, 't is één en al jonge ernst, maar juist die ernst is aardig! Laat ik om
alle vergissing te voorkomen, zeggen dat dit boekje litterair vrijwel geen beteekenis
heeft, maar ik geloof dat de grondgedachte, de kern van overpeinzing, waaruit het
werk geboren is, mij liever is dan het gloedvol relaas van menheer Pastoor.
Laat ik in 't kort den inhoud van beide boeken verhalen. Het bloemzoete, jonge
en vrome Leontientje, 't nichtje van den Pastoor, bemint een ongeloovige, een
‘Framasson’ - een zoeker met donkere oogen, die ook haar bemint als een heilige.
Hoe hoopt hij door haar het geloof te vinden - want er kan immers nooit iets van een
huwelijk komen zoolang Isidoor ongeloovig blijft en er om huichelen kan hij niet.
Menheer Pastoor lijdt veel door deze geschiedenis en hij doet al wat hij kan om
Leontientje tot het geluk en Isidoor tot het geloof te brengen (zonder dwang of
overreding, alleen maar door zijn toenadering). Eilaas, 't baat niet, Isidoor, hoezeer
ook tot Leontientje aangetrokken, hij kàn de leer der kerk niet aanvaarden en
Leontientje door haar goeden oom overtuigd van de noodzaak tot een offer aan het
geloof, breekt met den man dien ze mint. Maar dit kunnen heel jonge, bloemzachte
meiskes niet zoo, zonder meer, doen, ze worden ziek en soms sterven ze. Leontientje
sterft en haar dood brengt Isidoor de openbaring van het geloof. Ziende hoe zij sterft,
komt de genade over hem. Hij geeft zich over aan God en aan de leiding van Oom
Pastoor. Zalig en verrukt zijn Isidoor en hij tesamen. ‘De hemelen dauwden wijn in
hun zielen’. Leontientjes offer is niet vergeefs geweest.
En nu de jongeling van Maurits Neels. Hij is een buitennissig jonkman, die de traditie zijner familie ontvluchtte. Zoo-maar
- omdat hij anders was dan d'anderen, romantisch, vrijbuiterig, verliefd, ongedurig
en verlangend naar een eigen wereld, waarin hij zichzelf kon beleven. Dan komt de
oorlog, dien hij verafschuwt, hij trekt ten strijde en - terwijl hij leert een gewoon
soldaat te zijn, eenvoudig, gehoorzaam en onbevreesd, groeit in hem het besef eener
oneindigheid, waaraan hij zoo eenvoudig weg deel heeft dat al het buitennissige
overdaad is. Hij leert zich zelf zien, een simpel mensch, een eenvoudig soldaat, hij
doorleeft in droomen zijn jeugd en hij neemt zich voor, een ijverig en gewoon leven
te gaan leven. Hier is de oneindigheid die met eigen stem spreekt in het hart van een
die ‘het leven schoon bedoelde’, maar die niet wist, waar het schoone, voor hem,
gelegen was.
Zooals ik zeide, litterair heeft het niet veel te beduiden, maar 't is eerlijk, een heel
eenvoudig levensschetsje, wat magertjes en zonder opschik, maar na het virtuoze
spel van Timmermans is dit simpele boekje niet zonder bekoring.
J.D.W.
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Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst 1923-1924, Rotterdam,
W.L. en J. Brusse's Uitg.-Maatsch.
Een nieuw jaarboek, dat den stand der Ned. Ambachts- en Nijverheidskunst over de
laatste vijf jaren doet zien? Het wil mij toeschijnen, dat het niet goed mogelijk is
telkenjare een nieuw overzicht te geven; daartoe is de productie te gering en ook de
evolutie niet merkbaar genoeg. Het verwondert ons dan ook niet dat wij er het
glasraam door Der Kinderen ontworpen voor de Kamer van Koophandel in de Beurs
en een kalender van Rueter uit 1913 in terugvinden, zoo ook grafisch werk en
semi-grafisch (als de teekeningen van Wichman), die bezwaarlijk tot de Ambachtsen Nijverheidskunst gerekend kunnen worden. Wij zullen dit begrip zoo ruim mogelijk
moeten nemen, vooral wanneer wij den tekst lezen, die hier en daar wel zeer vaag
verband houdt met Ambachts- en Nijverheidskunst.
Trouwens, de samensteller, N.J. van de Vecht, zegt in zijn ‘Voorwoord’:
‘Wijsgeerige beschouwingen in een jaarboek voor Ambachts en Nijverheidskunst?
Wat is daarvan de bedoeling? Onze houding is toch ontegenzeggelijk....! Lezer, Gij
en ik weten dat allemaal al lang, we weten het zelfs zóó goed, dat vóór de lezing
onze critiek al lang klaar ligt. Overpeinzen? Echter ik bid U, laten we desnoods alles
overslaan, behalve juist dit, wat we ons beter weten omzetten in beter kunnen. Daden!
Woorden zijn hoe moeilijk soms, heel vaak makkelijk te vinden.’ Ik weet niet of dit
laatste wel van toepassing is op de bijdragen van Prof. W. van der Pluym ‘De
kunstenaar en zijn zending in het leven’, van A.H.L.Bähler, ‘Liefde 'n grondslag der
kunst’, H.C. Verkruysen ‘Kunst vorm van wijsheid’, Dr. M.H.J. Schoenmaekers
‘Religieuze schoonheid’, Prof. R.N. Roland Holst ‘Enkele gedachten over de harmonie
van constructieve en vercierende vormen,’ en die van Erich Wichman ‘Kunnen,
enkele notities.’
Misschien bedoelt de inleider het ook wel anders en beschouwen wij dit jaarboek
zooals het eenige jaren geleden werd opgezet, dan dient het, om in zoo ruim
mogelijken kring propaganda te maken voor de nederlandsche kunstnijverheid, om
door woord, maar vooral door afbeelding, te laten zien wat ten onzent op dit terrein
gepresteerd wordt.
En dan is het wel merkwaardig als wij bijv. op de laatste bladzijde een ‘stookplaats
voor kachel met bovenpijp,’ ontworpen door J.J.P. Oud, zien, naast een ebbenhouten
standaard van C.A. Lion Cachet. De constructieve eenvoud naast de rijke ornamentiek.
Of vergelijken de hall van Theo van Doesburg met die van Jac. van den Bosch, of
van de Bazel, de lamp van V. Huszar met de lichtkroon van Lion Cachet. Ik doe hier
slechts enkele grepen, maar waaruit wij de groote verscheidenheid, de groote
individualiteit in de Nederlandsche kunstnijverheid ten duidelijkste kunnen opmerken.
Al zijn er werkers die zich scharen om een grooten voorganger, de meeste
nederlandsche nijverheids-kunstenaars, die voor een deel uit de
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beoefenaren der vrije schilderkunst gerecruteerd zijn, voelen zich te persoonlijk om
hun werk aan een algemeen stijlbegrip ondergeschikt te maken. Om dit na te gaan
en vast te stellen biedt deze uitgave zeer goed materiaal; moge zij aan den anderen
kant het publiek kunnen overtuigen, dat er in Nederland ook door nederlandsche
kunstenaars smaakvolle meubelen, aardewerk, glas in lood enz. gemaakt worden,
dan heeft zij zeer zeker haar doel bereikt.
R.W.P. Jr.

Boekkunst.
De firma Leiter-Nijpels te Maastricht liet wederom een paar goedgeslaagde uitgaven
verschijnen; n. 1. een herdruk van Frans Erens' ‘Dansen en Rhytmen’ en een bundel
‘Verzen’ van Jan R. Th. Campert. In ‘Dansen en Rhytmen’ werd niet opgenomen
de schets Berbke, welke niet lang geleden in een Palladiumuitgave verscheen, doch
toegevoegd werd het vluchtig-geestige ‘de Conferentie’. Beide werkjes werden, gezet
uit de Erasmus-mediaeval, voortreffelijk gedrukt op deugdelijk papier. S.H. de Roos
ontwierp voor den omslag een nobel en poëtisch vignet dat, onder het zwart van de
titels, in goud gedrukt op het blauwgrijze zoowel als op het dof groene omslag een
lieflijken en toch niet onstrengen indruk maakt. Ook de eenvoudige open initialen
waarmede in blauw de schetsen in ‘Dansen en Rhytmen’ aanvangen en waarmede
in rood het eerste vers van Campert werd versierd, zijn van dezelfde hand. Het aardige
van deze initialen is het schijnbaar nonchalante dat zij bezitten, waardoor zij een
indruk van argeloosheid geven. In werkelijkheid zullen zij wel ontstaan zijn uit
welbewust overleg, anders toch zouden zij niet zoo overal tot de harmonie der
bladzijden medewerken.
Tegenover den titel van Frans Erens' boek werd een portret van dezen auteur
geplaatst in hout gesneden door H. Jonas. Een krachtig levend, decoratief portret,
een afbeelding door rythme bewogen; zeker een van de beste dingen welke ik van
Jonas mocht zien. Veel minder bewondering kan ik gevoelen voor Campert's portret
(in ‘Verzen,’ eveneens tegenover den titel). Dit portret, geteekend door Wijbo Meijer
is wel niet onknap, doch het is erger dan dit.. n.1. nuchter en bijna vervelend.
Volkomen te roemen is voorts de typographische verzorging der beide boeken.
De heer C. Nijpels, welke dit alles voor zijn rekening nam, deed dit ook nu breed,
zonder pijnlijke gezochtheidjes en toch geenszins zonder verfijning. Als voorbeeld
van dit laatste kan o.a. dienen de aardige gedachte om de aankondiging van de
nummering niet zwart te drukken doch met de matblauwe inkt waarmede ook de
druk der initialen geschiedde: daardoor kreeg die aankondiging iets schaduwachtigs
dat er het gewichtige (welke een nummering bijna altijd medebrengt) aan ontneemt.
L.V.D.W.
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M. Kamerlingh-Onnes †
De Juni-maand bracht ons helaas, kort voor het overlijden van Jan Veth, het bericht
dat ook Kamerlingh-Onnes was heengegaan En herdenkende de fijne-voorname
persoonlijkheid die ik een enkele maal mocht ontmoeten, verblijven mijn
herinneringen bij die spiritueele portretten die hij o.a. van Prof. van Bemmelen
maakte, maar toch bovenal bij die wondervol geaquarelleerde bloemstukken. Soms
waren het slechts vervloeiende tinten, van een prachtig paars, of fel en sterk
ultramarijnblauw, of van een zalmkleurig rose met diep cadmiumgecl en toch
suggereerden ons die kleuren het effect van cineraria's en theerozen. Zijn wijze van
aquarelleeren was dun en transparant, zooals een goede aquarel behoort te zijn,
geenszins echter slap en onzeker; want waar het noodig was om een glazen vaas of
aarden flesch scherp aan te duiden, daar toonde Onnes zich meester over het materiaal,
spaarde een glimlichtje, en marqueerde een contour om het gewenschte effect te
verkrijgen.
Wat ook zijn bloemenstillevens tot zulke opmerkelijke kunstwerken maakte, was
de volkomen samenhang tusschen het sujet-zelf en den achtergrond. Achtergronden
bij een stilleven te schilderen, is voor vele kunstenaars een puzzle, waarschijnlijk
omdat zij ze niet in hun verhouding tot het onderwerp beschouwen; maar bij
Kamerlingh-Onnes vormde de omgeving van zijn bloemen er één geheel mede. In
dit verband denk ik aan zijn begaafde kunstzuster, de bloemen-schilderes Mej. C.
van der Willigen. Zij aquarelleert niet zoo vlot, maar ziet en maakt eveneens haar
bloemen en entourage tot één schoone kleurenpracht. Wij voelen dat beiden door de
kleuren, door de vaak grillige vormen, bekoord en ontroerd werden. Waar het werk
van een ander ons dikwijls den indruk geeft alsof een nauwgezet waarnemer het
maakte, die alles heeft wat het leven en de studie geven kunnen, behalve juist datgene
waardoor de kunstenaar zich van den kunstminnaar onderscheidt; daar kenmerkte
dat van Kamerlingh-Onnes zich naast fijne beschaving, naast technisch meesterschap,
door het spontane, het overweldigende.... door de ontroering van den kunstenaar.
R.W.P. Jr.

Lovis Corinth †
Ook deze schilder van kleur en hartstocht, over wiens werk nog niet lang geleden in
dit maandschrift een uitvoerige studie verscheen, was een kunstenaar wiens
temperament hem boven het niveau van velen stelde. Hij was een schilder van de
breede allure, van sappige kleur, van zware, weelderige vormen. Men kan hem rauw
vinden als wij aan Kamerlingh Onnes denken, hij was als mensch ook een geheel
andere persoonlijkheid,
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maar hun gevoel voor kleur, ook in bloemenstillevens, hadden zij gemeen.
Corinth had de forsche, bijna ruige streek der impressionnisten en geen wonder
dan ook dat zijn sympathie uitging naar die oude Hollanders der zeventiende eeuw,
wier werken eigenlijk van-alle-tijden zijn. Hij bewonderde Rembrandt, en meer
misschien nog Frans Hals wiens vlotte schilderwijze zoo modern aandoet, dat wij
zijn werk voelen als dat van een der grootsten van onzen eigen tijd; en zijn laatste
tocht naar ons land was dan ook om de Halsen in het Haarlemsch Museum weer te
zien.
Het heeft helaas niet zoo mogen zijn. Wel heeft hij ons land teruggezien, maar
een longontsteking maakte in korten tijd een einde aan het leven van dezen stoeren,
krachtigen figuur, die volgens menschelijke berekening wel tachtig jaar had kunnen
worden.
Met hem is een der meest typeerende kunstenaars van het impressionisme in
Duitschland heengegaan. En juist in deze tijden van onrust en verwarring op
kunstgebied zijn zulke figuren (de jongeren mogen ze dan ook wellicht als
vertegenwoordigers voor een voorbij zijnde periode achten) van steun voor hen, die
in deze verwarring den rechten weg zoeken. Zooals hijzelf een pelgrimstocht deed
naar de werken van Rembrandt en Frans Hals, zoo zal het werk van Lovis Corinth
voor anderen zijn als een voorbeeld van kracht en meesterschap.
R.W.P. Jr.

Historische tentoonstelling te Amsterdam. Oude schilderkunst
(Rijksmuseum).
Iederen aanloop achterwege latende, beginnen wij maar dadelijk met ronduit te
zeggen, wat sinds de bezichtiging van deze tentoonstelling ons het allermeest en
voortdurend vervult: dat de tijdelijke plaatsing en belichting van het kroonstuk dezer
expositie, R e m b r a n d t ' s N a c h t w a c h t , ons een groote verrassing is. De schelste
lichteffekten van den voorgrond zijn nu getemperd, terwijl daarentegen in de donkerste
partijen van den achtergrond meer licht daagde, zoodat o.a. de cartouche in de hoogte
en de allerachterste hoofden rechts duidelijker zichtbaar werden. De totaal-werking
van de geheele kompositie schijnt ons alzoo evenmatiger, meer geconcentreerd en
daardoor sterker en rustiger. Ook de h o o g e r e plaatsing, de grootere r u i m t e
r o n d o m de schilderij en de langere a f s t a n d van de voor de toeschouwers
neergezette banken werken zeer voordeelig en dragen er ongetwijfeld toe bij, het
schilderij in een andere sfeer, op een ander plan te brengen, een diepere aandacht,
een ernstigere stemming in den beschouwer te wekken. Het wil ons voorkomen, dat,
moge er ook al verschil van meening blijven omtrent belichting, plaatsing en
omgeving,
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het reeds jarenoud probleem in elk geval thans - dank zij het artistiek en vindingrijk
oordeel van den heer Schmidt Degener - zijn oplossing is nader gekomen, wijl men
een nieuwe basis heeft gevonden, waarop, door eventueele detailwijzigingen, zooals
bijv. in de aangebrachte kap of in den open doorloop ter rechter zijde, nog kan worden
voortgebouwd.
Onder de vreemde gasten, die het Rijksmuseum herbergt, neemt ‘Het Avondmaal
van C l a u d i u s C i v i l i s ’ van Rembrandt (uit het Nationaal Museum te Stockholm)
den hoogsten rang in, een schepping, zoo breed van structuur, zoo vol van diepen,
orkestralen kleurtoon, zoo weidsch en plechtig van harmonie, zoozeer de onverwachte,
vreugdevolle vervulling der schoonste mogelijkheden, dat we ons gewennen moeten
aan de gedachte, haar slechts voor korten tijd in ons midden te hebben en haar weldra
weer, voor goed, te zullen moeten laten gaan. Volslagen onmachtig moet iedere
omschrijving in woorden ten slotte blijven. Bepalen we er ons dus toe, de aandacht
te vestigen op de niet gansch naspeurbare - op het midden der tafel gegiste - bron en
de mysterieuse werking van het bleek-glanzende, melkachtig-wit omwademde licht,
dat over het witte tafellaken stroomt en wolkt, over de kleurrijke figuren vloeit, de
verschillende, individueel zoo verscheiden koppen bestraalt, overglanst, omblinkt
en besproeit met een ongeëvenaarde differentiatie van kracht en toon-nuance. In en
op de kleuren doet dat licht wonderen, zoodat héél de geheimzinnige figurengroep
gedompeld zit in één magische kleur- en licht-omwemeling van tallooze gradaties,
die tezamen, in hun versmelting, het dramatische van het moment voor ons doen
leven en waarvan elke de persoonlijkheid van een ieder dier gebarende figuren helpt
suggereeren. Claudius Civilis zit daar in zijn commandeerende houding, met zijn
biologeerenden éénoogsblik kijkend vanonder de hooge muts, waarin het prachtige,
in Rembrandt's palet vrijwel onbekende, blauw een zoo rijke kleurnoot vormt
tegenover het geelbruin en het wit bont van dat hoofddeksel. Aan zijn linkerhand
zien we een witgelokten grijsaard met een schitterenden halsketen op het zachtgeel,
goudachtig gewaad en een ernstigen, afwezigen, als in een onheilstoekomst spiedenden
blik in het bleek, priesterlijk gelaat, sterk afstekend tegen het lachende,
boerschombaarde, blozende gezicht van den man aan het andere eind der tafel. Het
heerlijk warme, gloedvolle bruinrood - waarop, zooals hier blijkt, 's meesters begaafde
leerling Aert de Gelder het wel speciaal voorzien moet hebben gehad - der beide ons
den rug toekeerende gestalten contrasteert op boeiende wijze met het van licht
overvloeide zachtblauw, zilverig wit en beige-grijs van Claudius Civilis' gewaad en
de precieuse mengeling van lichtende tinten in de kleeding der naast hem zittenden.
Een schilderij, vol van zeldzame, ondefineerbare macht, - en dàn te bedenken, dat
het, zooals het nu voor ons staat, nog geen vierde deel is van
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Rembrandt's oorspronkelijk gewrocht en dat wellicht hij -zelf, door de harde, nuchtere
werkelijkheid gedwongen, het eigenhandig zoo gruwelijk moest verminken, om het
verkoopbaar te maken!
Hoe oneindig veel koeler, reëeler doet, naast dit unieke wonderwerk, Rembrandt's
nog wel zooveel later ontstane, F a b i u s M a x i m u s aan! (Coll. Ch. Sedelmeyer,
Parijs). Hoe bedacht, hoe overlegd schijnt hier alles, hoe los, hoe afzonderlijk van
elkander staan hier de figuren! Dit werk verhoudt zich tot het vorige als het zakelijk
historie verhaal tot het episch gedicht, als relaas tot poëtische verbeelding.
Verder ontmoeten we van Rembrandt uit het Museum Boymans te Rotterdam de
‘E e n d r a c h t v a n h e t L a n d ’, die onvergelijkelijke, kleurrijke schildering van
grijs en bruin in allerhande modulaties, symbolische voorstelling van de
verbondenheid der steden van Holland in haar verzet tegen de Spaansche
onderdrukking, vermoedelijk de schets voor een schoorsteenstuk in de groote zaal
van den Amsterdamschen Kloveniersdoelen.
Tot de aanzienlijkste ‘vreemdelingen’ op deze nationale tentoonstelling mag men
ten slotte het viertal superieure portretten van R e m b r a n d t rekenen. Daar is
allereerst het imponeerende Zelfportret van ± 1663-'65 (Coll. Lord Iveagh, Londen),
de aangrijpende uitbeelding van een in harden levensstrijd veroverde innerlijke
hoogheid, van een boven het aardsche verhevene geestelijke ‘standing’. Warm licht
overvloeit den achtergrond, het doorgroefd gezicht, het zilvergrijze krulhaar, de witte
muts. De oogen schijnen, heenziende over de tijdelijke dingen, daarboven, daarachter,
in de verte, een andere wereld vast te houden.
Het geeft een eigenaardige gewaarwording, aan den anderen kant van diezelfde
wand het uiterste tegendeel van dezen zielsadel te vinden in Rembrandt's meesterlijke
psychologie van den schilder-schrijver Gerard de Lairesse (1665, Coll. Koppel,
Berlijn), die, gelijkend op een als grandseigneur vermomden boef, als naar zijn prooi
te loeren zit met gierigwreede, hebzuchtige jakhalsoogen, spookachtig uit een bleeke
tronie lichtend.
Vol leven, sterk plastisch en ook zeer treffend psychologisch in de houding van
een waardige, bescheiden statigheid, is het portret van den Vaandrig, in een
heerlijk-mooien toon van goudbruin en roodbruin geschilderd (1654, Sir Jos. Duveen,
New-York).
Eindelijk het laatst-bekende Zelfportret van 1669 (Erven Kappel, Berlijn), met
hetzelfde grijze, neerkrullende haar en een dergelijken hoofddoek als het boven
besproken portret, doch veel kleiner van formaat; het gezicht is nog iets dikker
geworden. Ook hier is een makelij van groote vastheid en prachtig-verfijnde
doorwerktheid te bewonderen.
Na het voorafgaand overzicht van de werken, waarin de afdeeling oude
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schilderkunst der tentoonstelling culmineert, moge, kortheidshalve, met een
vermelding van eenige der belangrijkste van de overige aanwezige stukken worden
volstaan: portretten der 16e eeuw uit de verzamelingv. Heereman (Surenburg), het
Occo's Hofje te Amsterdam, Mevr. von Pannwitz, het museum Boymans en dat te
Antwerpen door Dirck Barentsz, Aert Pietersz, Jan van Scorel of Dirck Jacobsz.,
Jac. Corn, van Oostsanen en onbekenden, voorts schutterstukken uit het Stadhuis
van Dirck Jacobsz. en Corn. Anthonisz., drie fragmenten van een groot schilderstuk
van Jan van Hout of Jac. Corn, van Oostsanen, de geschiedenis van het Mirakel der
H. Stede voorstellend, afkomstig uit de N.Z. Kapel, een Calvarieberg, kopie eener
triptiek van Jan van Scorel, uit het Begijnhof. Verder: interessante stadsgezichten,
zooals de Arent Arentsz. (Cabel) van Mevr. Nathusius, het IJ bij winter weergevend,
andere van Beerstraten, de Berckheyde's, Jan van Kessel (musea te Ixelles en
Rotterdam), van der Neer en Nooms (coll. Dreesmann), ten Oever (Mauritshuis),
Ém. de Witte, J. van Ruisdael (musea Berlijn en Rotterdam), en bovenal het toonfijne
en kleurschoone gezicht op het oude Raadhuis van Pieter Saenredam (uit het Stadhuis),
een waardevolle representatie van dezen vergeestelijkten meester. Dan tal van
kerkinterieurs. Onder de regentengroepen zijn vooral het kostelijke, kleine schilderij
van Th. de Keijser uit het Mauritshuis en de ‘Vier Regenten van het Leprozenhuis’
van F. Bol (Stadhuis) te noemen. Eindelijk een aantal schepenstukken, waaronder
zeer belangrijke van Vroom en Storck, en een groote serie portretten, waaronder
Rembrandt's Ephraim Bueno (Coll. Dr. Mannheimer, Amsterdam) en verscheidene
andere merkwaardige, te talrijk om in dit bestek nader te bespreken.
Een collectie prachtvolle, door picturale werking van verdiepte teekenkunst als
immer alles overtreffende teekeningen en etsen van Rembrandt vervolledigt deze
afdeeling der Oude Kunst, die, meer dan alle wetenschappelijke uiteenzettingen
vermogen, den geest der tijden zoo welsprekend openbaart.
H.F.W. JELTES.

A.H. Leinekugel le Cocq.
Dit werk, bij Kleykamp in den Haag tentoongesteld, is zoo ongewoon, vooral voor
onzen tijd, dat men het niet zonder opmerking naar België kan laten teruggaan.
Het zijn kleine aquarellen, landschappen en stadsgezichtjes, voor een groot gedeelte,
geloof ik, uit Bretagne. Ze zijn heel zakelijk en heel nuchter, met geen zweem van
streven naar atmosfeer, de teekening is simpel en precies, de kleuren vrij cru: het
groen, het rood uit een ouderwetsche kinderkleurdoos.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

224
Men moet deze waterverf-teekeningen dan ook van dichtbij en met aandacht bekijken
om te waardeeren wat er zoo bijzonder goed in is. Ze zijn argeloos vertellend, maar
ze vertellen niet alleen van een geval, zij geven er ook, terwijl ze met pretentielooze
duidelijkheid de huizen, de boomende bruggetjes en de klinkers op den weg
weergeven, de stemming van aan. Zonder de schoonheid eigenlijk ooit te raken,
zonder eigenlijk te trachten het licht, de materie te evenaren, zonder subjectiviteit,
doen zij voelen wat de karakteristiek, de bekoring, ja ik zou soms durven zeggen,
wat de ziel van de plaats en van het oogenblik is.
Hier is bijvoorbeeld een man, een plompe, stuntelige boerenman, die een os tracht
voort te krijgen, een beest dat dwars en dom blijft staan; daar komt op eigenaardig
boersche wijze voortstappend, een hoedster achter een paar koebeesten uit.
Genoegelijk ligt een dorpsweggetje, met lage huisjes achter hooge boomen, of in
een grachtje bij een ophaalbrug zwemmen de zwanen. Wij denken aan de kalme
nuchterheid, die toch lang niet poëzieloos is, van sommige laat-achttiende-eeuwsche
of begin negentiende-eeuwsche kunst, aan de groote eerlijkheid daarvan vooral.
Dat de waterverfteekenaar zonder jacht op het picturale, met geen naspeurlijke
middelen het karakter van het zonlicht op een mul weggetje met grijzend-groene
knotwilgen kan bepalen en de blanke vredigheid van een vijver bij een ophaalbrug,
een oude poort, het verweerd-rustieke van een steenen hek, begroeid met klimop,
wijst op een, in zijn trant, genoegzaam ontwikkelde techniek. Zijn behandeling van
het materiaal echter, schijnt zich onwillekeurig te hebben aangepast aan de simpelheid
en zekere lompheid van zijn onderwerpen, zoodat het bij de boerenvrouwen, die voor
haar huisje zitten, met haar schutterige houdingen, hardgekleurde kleeren en
onbehouwen vormen, bijna gelijkt alsof een geest aan den haren verwant, haar
observeerde en van haar verhaalt. Alles behalve geniaal, en van gratie verstoken,
mist deze positieve en eerlijke trant zeker geen ras. Ook geestigheid in engeren zin
is er niet vreemd aan, men erkent die in die op den keper te beschouwen, en dan zoo
boeiende typeeringen van de deelnemers aan bruiloftstoeten: boerenvrouwen in haar
bonte feestgewaden, stijve, modieuzer mannetjes. In een enkel stilleven en in het op
iets grooter schaal genomen kantwerkstertje met poes - volkomen raffinementloos
maar lang niet zonder teederheid gedaan zijn nog edeler hoedanigheden op te merken,
en in vrouwen en kinderen die linnen wasschen aan een oever, of een bukkende
vrouw met een in steile plooien vallende rok komt de teekenaar even boven zijn
koele zakelijkheid uit.
C.V.
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De beeldhouwkunst van Ernest Wynants,
door dr. Jozef Muls
DE beeldhouwkunst is wellicht de meest positieve aller kunsten, de architectuur
alleen uitgezonderd. Een schilder kan een moeilijkheid ontwijken, eene onhandigheid
of een gebrek verdoezelen onder kleurlagen of behendige toetsen. Een dichter kan,
door schittering van woorden, door goochelen met rijm en rythme, een indruk wekken
die door den inhoud van zijn poëma niet wordt gedragen. De beeldhouwer kan dat
niet. Zijn werk is tastbare vorm bij uitnemendheid en van alle kanten aanschouwbaar.
Die vorm moge nog tot de uiterste abstractie gestyliseerd wezen, hij moet leven, en
hij kan slechts leven, indien hij logisch gebouwd is.
De schilderkunst, zooals die sedert de Renaissance werd opgevat heeft ook hare
wetenschappelijke bestanddeelen, als daar zijn ontleeden doorzichtkunde, maar zij
kan daarzonder ook bestaan. Bewijs: de egyptische schilderkunst, de bizantijnsche
mozaïeken, de fresco's van Giotto. Of wel kan de kunstenaar, door zijn instinkt, aan
die afwezigheid van kennis verhelpen, zooals de Vlaamsche schilders uit de 15e
eeuw, zooals de Italiaansche uit het quatrocento dat deden.
In de beeldhouwkunst kan niet zoo gemakkelijk op het instinkt betrouwd worden.
De meest-primitieve negerplastiek, een egyptisch of assyrisch profiel in het steenvlak
van een sarkofaag, in een tempelof paleis-wand gegroefd, wordt bepaald door de
toppunten der onduleerende lijn van den levenden vorm: mensen of dier. De
beeldhouwer moest zich houden aan de noodzakelijke en meest-expressieve
uitsprongen van het lichaam. Hij kon die slechts ontdekken door aandachtige
waarneming van de natuur, door hare herhaalde en getrouwe wedergave. Doch eene
steeds verder en verder, door geestelijke overweging, gedreven veralgemeening
bracht hem tot de kennis van de wetten der innerlijke struktuur, tot het bepalen der
hoofdzakelijke vlakken, die den inwendigen bouw van het lichaam veropenbaren en
de voorwaarde zijn van deszelfs evenwicht. Dan eerst vermag de beeldhouwer, naast
de natuur, den eigen, levenden kunstvorm te scheppen. De wetenschap der
beeldhouwkunst zou aldus kunnen bepaald worden als de kennis van de wet der
profielen en der vlakken die door deze profielen beperkt en aan elkaar verbonden
worden en samen de massa's uitmaken van een langs alle kanten beschouwden vorm.
De Egyptenaars en alle zoogezegde primitieve kunstenaars verdoezelen den
overgang van het eene vlak in het andere onder eene geheim-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

226
zinnige rimpeling, eene gelijke subtiele golving, die hen van het realistisch détail in
den natuurlijken vorm verwijdert en alleen bij de uitsprongen doet stilstaan. Die
abstracte overgang bij de Egyptenaars wordt stilaan voller en meer bewerkt bij de
Grieken; de massa's tusschen de uitsprongen en binnen de grens der profielen worden
breeder, meer vermengd met licht en getrouwer de wedergave van den natuurlijken
vorm. En deze overgang wordt in de Renaissance het uitdrukkingsmiddel van het
anatomisch en psychologisch onderzoek der menschelijke verschijning. De Sint Joris
van Donatello staat met van onder tot boven gespannen spieren van bedwongen
kracht en drift. Michel-Angelo's beeld van den Dag op de Graftombe van Giuliano
de Medici schijnt in al zijn deelen als van storm doorwoeld.
Het inwendige leven eener gebeeldhouwde figuur moet dan ook niet hoofdzakelijk
of alleen gezocht worden in de uitdrukking van het gelaat. Het ligt verspreid over de
geheele figuur. Het wordt bepaald door de innerlijke kracht die van binnenuit den
vorm boetseert en kan dus in den tors, in een arm, in een hand, even goed worden
waargenomen als in een hoofd. Die innerlijke kracht is de bezieling van den
kunstenaar. De gedachte moet leven in zijn hersens voor zij levend kan worden in
het beeld. Hetgeen hij voelt, hetgeen hij denkt, hetgeen hij wil zal werkzaam worden
in den vorm er de vlakken, de onduleering, de uitsprongen, de verhoudingen der
massa's van bepalen, zooals warm bloed van het hart gaat stroomen tot in de uiterste
vingertoppen en de stille deining van het heele lichaam regelt.
Dit zijn enkele algemeene beschouwingen, die op alle beeldhouwwerk van toepassing
zijn en ook kunnen dienen om, in het bijzonder, het werk van den Mechelschen
beeldhouwer Ernest Wynants te beoordeelen.
Dat werk is niet uitgebreid voor wat de motieven betreft, die erin behandeld worden.
De groote verscheidenheid van een Rodin, die de vertolking van alle menschelijke
passies heeft aangedurfd, die vele historische en legendarische figuren heeft
geschapen, ontmoeten wij bij Wynants niet.
Hij is daardoor minder literair dan Rodin en meer een zuiver beeldhouwer te
noemen die, zonder eenige bijbedoeling, slechts levende vormen zocht te scheppen.
Voor den Franschen meester nochtans moet ook gezegd worden, dat vele namen
zijner beelden slechts toegevingen waren aan het leger van mondaine vereerders of
vereersters, die alle soort diepzinnige bedoelingen in zijn boetseerwerk meenden te
moeten vinden.
De beelden van Wynants dragen geen namen. Zij zijn de gedurig-wisselende
voorstelling van de vrouw in hare menigvuldige gedaanten, van het meisje in den
knop tot de bloeiende en rijpe godin, 't mysterievolle wezen dat het voorwerp wordt
der eindelooze verzuchting van den man. Er is
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in haar nochtans niets van die zinnelijke ontsteltenis, die vele vrouwenfiguren van
Rodin vervult. Wynants ziet de vrouw niet als de onderworpene aan de liefde, als
het van liefde overweldigde bevende wezen, dat zich in dronken vertroebeling geheel
aan den wellust en de marteling der passie heeft overgeleverd, een hulpelooze
lijdelijkheid waaruit alle kracht verzwond.
De vrouw zooals Wynants ze meestal ziet is een naamloos en een tijdloos wezen,
doch altijd sterk als een jonge wil. Zij doet soms denken aan een egyptische koningin,
frontaal opgericht in strakke geslotenheid van armen en beenen, aan de slank-buigende
gestalten van indische bronzen uit de XIVe eeuw met zware borsten en wegende
heupen, aan javaansche prinsessen ruischend van barbaarsche juweelen uit het leven
van Boeddha op de flanken van den Boeroe-boedoer, en wel nog het meest aan de
mysterieuse verschijningen der archaïsche Grieken, de kariatiden van den Schat der
Knidiërs of de atheensche oranten zooals zij, ruw-gekleurd nog, van onder de
grondvesten van het Parthenon te voorschijn werden gebracht. Maar de vrouwen van
Wynants hebben niets nochtans van het dubbelzinnige dezer minzieke en verzoekende
oostersche slavinnen uit oude havenstadjes van den Archipel of de aziatische kust,
van rooftochten, meegebracht. Zij hebben veeleer iets hiëratisch-edel over zich. Die
indruk wordt nog verhoogd door hare beweegloosheid. In heel zijn reeds rijke reeks
van vrouwentorsen of volledige gestalten is het gebaar of zeldzaam, of althans zeer
bescheiden: Vingeren die een bloem houden, armen en schouders die vruchten en
loof torsen voor een offerande; baadsters die aarzelend den voet zetten in den vloed
der zee met een schuw kind op hare schouders; voorzichtige handen die tooien, de
plooien van een kleed ophouden of een sluier openen.
Wynants zoekt niet naar een zeldzaam of toevallig gebaar, hij speurt niet naar
uitzonderlijke expressies of houdingen waartoe schrik, lijden, hartstocht een
menschelijke gestalte of een gelaat kunnen brengen. Zijn vrouwen zijn passieloos
en onbewogen, maar zooals zij daar staan met de lange haarlokken neerhangend over
den rug of in zware vlechten kronkelend links en rechts van den hals en tot op de
borst, met een geruisch van edelsteenen en sieraden-slingers over de weelde harer
naaktheid, laten zij zich argeloos bewonderen. Zij zijn schoon van een schoonheid,
die zichzelf onbewust is gebleven. Zij weten niet dat een kracht van liefde uit haar
straalt, dat zij de belichaming zijn geworden van 's mans droomen, dat al zijn daden
uit hare flanken zullen geboren worden. Buiten haar begrijpen om heeft de kunstenaar
een hooger, menigvuldig en als het ware heroïsch leven in haar neergelegd. Zij doen
soms aan ook als gothische madonna's uit een cathedraal van Amiens of van Chartres,
jonge, gelukkige moeders, vervuld van een innerlijke betoovering die ze van binnen
uit over heel hare gestalte verlicht.
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Het werk van Wynants spreekt ons van het lichaam der vrouw, zooals er maar zelden
in dezen zinnelijken en perversen tijd van gesproken wordt. Zij is niet ontkleed, zij
is schuldeloos naakt, als de Eva uit het Paradijs, die, verheven boven de kennis van
goed en kwaad, de schaamte nog niet kende. Vol pracht en vol gratie, vervuld van
een diep en kalm leven, veredeld door de rust van den geest, staat zij rechtop in hare
warme luwheid, de pralende levende zuil van bloed doorstroomd. Haar opgang in
het licht, met de broosheid van haar ranke leest, met de zachte welving der heupen
en der borsten, kan soms aandoen met een zoete verscheurdheid. Daaraan voelt men
het ontroerend-menschelijke van deze kunst. Zij is vervuld van een mannelijke
teederheid. Zij is de vrucht van een geweten dat, zelf-bewust, zijn instinkt heeft
goedgekeurd, dat de harmonie wist weer te vinden die er tusschen geest en lichaam
moet bestaan. Het is de arbeid van een kunstenaar die het lichaam der vrouw in eer
hersteld heeft als het schoone werk van Gods handen.
De beteekenis die elk aandachtig en napeinzend toeschouwer in het werk van Wynants
kan vinden is nooit vooraf door hem gewild. Hij had nimmer een eigenlijk onderwerp
in den meer literairen zin van het woord. Hij is te eenvoudig van aard om er hooge
bedoelingen op na te houden. Hij is eerst en vooral de goede stielman, die een mooi
stuk leven wilde scheppen. Hij zocht alleen het leven, al het overige is van zelf
gekomen en hij laat het aan ons over het te vinden in zijn werk.
Stoelmakerszoon, geboren te Mechelen in 1878 is hij van zijn elfde tot zijn acht
en twintigste jaar ‘sieraadsnijder’ geweest in het Mechelsch meubelmakersbedrijf.
Veertien jaar oud, ‘sneed’ hij reeds die van-figurenwemelende Teniers-paneelen, die
de Mechelsche Renaissance-buffetten versieren. Hij droeg toen al den last van zijn
gezin, want vader was vroeg gestorven en er waren zeven kinderen. Zoo heeft hij de
dagelijksche en gedwongen taak gekend van den ijverigen werkman. Zoo leerde hij,
jarenlang, niet in was of klei, maar met beitel en hamer in het harde hout. Hij wilde
verder en hij zou er komen, want hij zat vol wilskracht en volharding.
Hij kocht reducties van Michel-Angelo's D a g e n N a c h t en den S l a a f om ze
te bestudeeren. Hij leerde teekenen bij den schilder Rosiers te Mechelen en zou het
in de schilderkunst weldra tot een merkwaardig resultaat brengen. Hij bezocht drie
jaar lang het atelier van den beeldhouwer Van der Stappen aan de Brusselsche
Akademie. Hij werkte ook een tijdje onder leiding van Victor Roussaux, maar die
was van oordeel dat er niet veel van hem te verwachten viel. Toch won hij te Brussel
een eersten prijs voor samenstelling en een tweede voor figuur. Met de 200 francs
die eraan verbonden waren trok hij met zijn vriend Rik Wouters naar Amsterdam
om er een week lang van Rembrandt en Hals te gaan genieten.
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Hij voelde toen pas wat hem nog ontbrak, maar hij zou er komen. Bewust van de
gave in hem aanwezig en die duidelijk bleek uit zijn zin voor schoonheid, uit zijn
wonderhaar geheugen van vormen, verliet hij zich nochtans niet op zijn rijke natuur.
Hij wilde vooraf den stiel volledig meester worden. Zijn ambachtswerk zou hem
hierin van groote hulp wezen. Daarna eerst zou hij het vrije scheppingswerk
aandurven. Zoo vocht hij jarenlang met zijn inspiratie, steeds maar knedend zijn
kleiaarde, zelf mouleerend wat hij gewrocht had om zoo, proefondervindelijk, tot de
ontdekking te komen dat wat hij zag in het lichtvermenigvuldigend plaaster soms
geheel verschilde van wat hij in de licht-opslorpende aarde had tot stand gebracht.
Zoo heeft hij meer werken vernield dan verwezenlijkt. Tot hij op zekeren dag een
jarenlang bestudeerd model liet gaan en in de eenzaamheid van het atelier, van uit
zijn inwendig vizioen, met zijn memorie van den vorm, het definitieve beeld vermocht
te scheppen.
Zijn eerste sukses dagteekent van 1913 te Gent met zijn E c h o . In 1916 had hij
een paar beelden in de tentoonstelling der I n d é p e n d a n t s Zij waren zoo trouw
en zoo onverbiddelijk-echt naar het leven bewerkt dat hem, evenals vroeger Rodin,
het verwijt werd gedaan dat zij naarde natuur gemouleerd werden. In 1917, tijdens
den oorlog, had hij zijn eerste groote tentoonstelling van eigen werk in de zalen van
Giroux te Brussel: 30 beelden en 40 schilderijen. Hij verkocht niets, maar leerde den
Antwerpschen kunstminnaar en meceen Speth kennen die hem, drie jaren lang,
jaarlijks, - na dekking van alle onkosten voor modellen en vormgieten, - 10.000
francs zou uitkeeren, in ruil voor het werk dat hij binst dien tijd, vrij en zonder eenige
bepaalde opdracht, mocht maken.
Zijn volharding was nu gesteund. Men moet zijn mager en alsontvleeschd hoofd
maar zien - met den wilskrachtigen mondplooi en de energieke oogen, - om te weten,
dat die jonge man voortaan voor niets meer achteruit zou wijken. Acht en twintig
werken kwamen uit de overeenkomst met Speth tot stand. Hij leerde steeds meer en
meer uit de studie der natuur de inwendige constructie van zijn beelden vast te stellen.
Het menschelijke geraamte wist hij in zijn beelden werkzaam te doen zijn door het
gelukkig samentreffen der profielen en het geometrisch evenwicht der vlakken. Hij
zag hoe elk deel van het lichaam afhankelijk is van het andere en in verband staat
met het geheel, hoe een hoofd groeit uit den hals, hoe de armen neerdalen uit de
schouders, hoe de heupen de borst schragen, hoe de beenen als zuilen het lichaam
torsen. Herhaaldelijk boetseerde hij hetzelfde werk tot de volledige zekerheid bereikt
werd en hij zich vrij kon laten gaan en doordringen tot den geestelijken inhoud zijner
conceptie, de diepe kern, de zielsuiting van man of vrouw. Het lezen van schrijvers
en dichters, het volgen van de groote concerten te Brussel veredelden zijn inspiratie.
Heel zijn werk zou voortaan den stempel eener rijkgeworden persoonlijkheid dragen.
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Wanneer wij onder technisch oogpunt dat werk willen onderzoeken zooals het thans
geworden is, dan ondervinden wij hoe ver het staat van alle schoolsch idealisme en
van die ten doode opgeschreven ‘volmaaktheid’ die elke verdere poging, elken
nieuwen strijd, elken hoogeren opgang bij den kunstenaar uitsluit, doordat hij zich
gaat houden aan een bereikt ideaal of, eklektisch, het beste uit bestaande
meesterstukken samengaart voor toepassing in het eigen werk.
Elk stuk van Wynants is een nieuwe poging. Het boetseeren is bij hem niet louter
een aangeleerde .en voortaan definitief-gekende wetenschap, geen handig-verworven
stielvaardigheid die zich aan het verworvene houdt, maar telkens weer een levende
bezielende gedachte die alles van binnen uit aan 't vormen gaat. Een warme stille
stroom van leven doorvaart de ledematen, vervult ze, rondt ze, lengt ze uit, boetseert
de schedels en de gelaatsbeenderen, doet de ruggen zachtjes onduleeren, groeft
ravijnen door de vlakten der torsen, van den donkeren schoot naar de harde inhetlicht-trillende borsten. Een zelfde levenssap stijgt en doet elk lichaamsdeel kloppen,
zóó dat het minste fragment zijn deel heeft in het leven van het heele lichaam. Bezie
zijn V r o u w e n t o r s uit het Museum van Gent, bezie de drie torsen uit zijn groep
J e u g d , of de neergehurkte prinses uit den O p s m u k . Wat vooreerst treft is dat
zekere profiel van de gelijk naar de armen dalende schouders, en dan: de
machtig-gewelfde borst, die staag opgroeit in den toren van hals en hoofd, het hoofd
waarrond de haren kroezen of neerhangen, weelderig als een bloementros.
Zonder het bewust te willen, heeft de kunstenaar in zijn vrouwelijke scheppingen
het vrouwelijk mysterie benaderd. Het zijn geen portretten van bepaalde wezens, er
is telkens iets algemeens van het type, van het geslacht in uitgedrukt. Het is niet de
demonische macht van de glimlachende Mona Lisa. Het is veeleer iets argeloos en
primitief-heidensch. Het kinderlijke spreekt soms uit een te kleinen neus, uit den
mond - die is als een bloem-in-den-knop - uit de bollende wangen. En toch is het
reeds de volgroeide vrouw. Zij weet niet veel, zij heeft niets te zeggen. De kunstenaar
heeft haar mond gesloten, hare armen strak en zwaar doen neerhangen langs het
lichaam, maar al wat hij nog niet weet, al wat hij droomt en verlangt en eens zal
ontdekken, is geheel aanwezig in hare stomme en beweeglooze gestalte. Zij mag niet
spreken, niet bewegen, wil zij de afgod blijven. Zij is boven het persoonlijk en
momenteel geval verheven. Het licht dat uit haar straalt als uit een warme bron, het
zijn de verlangens en verzuchtingen van een jong, gezond, nog niet door te veel
beschaving verwend ras.
De soms meer duidelijk-uitgedrukte geestgesteltenis in zijn beelden is toch nooit
opzettelijkheid. De rust van het in-zich-zelf-gekeerd-zijn, de mijmerende meditatie
die wij kunnen waarnemen in zijn B u i g e n d e
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v r o u w e n t o r s is niet alleen zichtbaar op het gelaat, zij dwaalt met het licht over
de slank-buigende brooze leest met de zachte inzinkingen naar de donkere schaduw
van den schoot. De edele ernst van de B a d e n d e v r o u w is verwant met de
voornaamheid harer heele houding. Er is iets teeders en schuws in hare schuins
teruggetrokken schouders, in de aarzeling van haar te vermoeden tred, het zeewater
te gemoet. Het blijft zoo eenvoudig, zoo van zelf sprekend, zonder een schijn maar
van nadrukkelijkheid. De techniek zelf is als onzichtbaar. Wij merken haast niet hoe
het hoofd zoo mooi en sterk vast zit tusschen de schouders. De geweldige meesters
van de Renaissance, in den hoogmoed der eerste ontdekking van anatomie en
spierenstelsel, zouden dat veel opzichtelijker hebben aangegeven. Nu is het de
harmonie van het doorkunst- veredelde leven zelf. En nochtans men voelt de lasschen
van de spieren in die aandoenlijke schouderpunten en de normale trajecten uit den
hals naar den arm, men ziet hoe dat fijne hoofd en die warme tors onder den sluier
hunne noodzakelijke gebeenten-architectuur bezitten.
Zijn M e i s j e m e t d e b l o e m en zijn O n t s l u i e r d e v r o u w zijn hetairen
die de schoonheid en de macht van haar lichaam kennen, ermee gelukkig zijn of ze
bewaren voor wie haar zal ontdekken. De O n t s l u i e r d e v r o u w vooral is
indrukwekkend. Zij laat zich zelf bewonderen. Haar zwellende hals met parelsnoeren
behangen, haar rijpe borsten, hare bewogen flanken doen haar leven van een
rustiggrootsch leven. Zij geeft haar lichtglans aan de omgeving en laat zich streelen
door de ruimte. Het licht van den dag verguldt hare lokken, dwaalt over hare lenden
en doet de borst kalm en gelijkelijk op en neer gaan. Het is alsof zij zich weet het
uitdrukkingsmiddel te zijn der onuitputtelijke verbeelding van den man, wanneer zij
nochtans niets heeft dan haar warm-levend lichaam. Zij kent hare passioneele
mogelijkheid, maar er blijft iets hiëratisch in hare rechtopstaande, beweeglooze
gestalte, in hare nog passielooze oogen en gesloten mond. Zij is De Vrouw, het
mysterie, al wat de man met zijn droom van haar wil maken, de toren waarlangs hij
opklimt, de afgrond waarin hij neerdaalt, de bekoorlijke schijn, het waanbeeld van
het oneindig-schoone waar hij naar haakt. Maar zij is toch dezen keer de vrouw van
dit land, de kalme, Vlaamsche Venus, de hoop, het verlangen, de zekerheid van een
gezond volk.
De kleine S l a v i n uit D e o p s m u k d e r P r i n s e s heeft de frischheid en de
zinderende vastheid van een bloem die nog niet open is. Van de teenen, langs de
beenen en den onvolgroeiden buik naar het kinderlijke hoofd gaan de levenssappen
in een gelijke voortgezette golving. Het is de jonge plant, die opgroeit om het licht
te drinken. Het is de argeloosheid der jeugd.
Wynants is minder gelukkig in zijn volledige samenstellingen. In den
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O p s m u k d e r P r i n s e s heeft hij de stille hymne aan de vrouw, die aldoor zingt
in zijn werk, wat luider willen doen klinken, Het is de vrouwelijke Boeddha, de
schoone afgod die zich tooien laat en balsemen. Zij is met eerbiedige teederheid en
nederige dienstvaardigheid omgeven. Maar de band, die de figuren samenhoudt is
niet sterk, niet logisch genoeg. Het is geen vast geheel geworden. Elk deel afzonderlijk
is mooi en denkbaar op zich zelf. Het is niet de groep gegroeid uit een blok.
Michel-Angelo beweerde dat elk beeld of samenstelling van hem reeds heel aanwezig
was in het marmerblok uit de groeve, dat hij slechts wegkapte wat de figuren nog
onzichtbaar maakte voor het oog. Dat kan van Wynants' groep voorzeker niet gezegd
worden.
In J e u g d valt dat euvel minder op hoewel de figuren hier ook willekeurig naast
elkaar werden gezet. Doch zonder het te weten bereikte de kunstenaar hier iets van
die abstracte lijn der groote Grieken, die van de eene figuur naar de andere overgaat
door de ruimte en ze samenhoudt tot een geheel. Hier blijkt ook aanwezig gevoel
voor orde in de samenstelling, zin voor harmonieuse verhoudingen en evenwicht der
vormen. Zonder naar eenige bijkomstigheden te zoeken, zonder die niets meer
zeggende aanvulling van den troon in den O p s m u k d e r P r i n s e s , heeft de
kunstenaar hier den levenden blok van het volle lichaam aangedurfd, uitsluitend
bezorgd om de rondheid en de volheid der contoeren.
Toch zijn de fragmenten dezer groep uitdrukkingsvoller dan het geheel. De beenen
van de middenfiguur zijn wel wat kort en plomp, maar de kunstenaar hervat zich in
de mooi-opgroeiende torsen. Hij graaft de buiken en de lenden uit, rondt de
zuiver-schoone armen, doet ze zwaar neerhangen met uitgespreide handen vol
levenssap of opgeheven zijn in een sierlijk gebaar van verfijnde vingeren die een
bloem houden. Het wordt een lyrische interpretatie van den vorm. De ongekunstelde
langs alle zijden voortrimpelende ondulatie is als een lijnen-melodie, een zang die
den vorm begeleidt. De figuur links (voorkant) heeft iets van die slanke fijnheid der
Diana van den franschen beeldhouwer Jean Goujon. De figuur links (achterkant) is
wel het mooist zooals ze hierbij in fragment gereproduceerd wordt. De boetseering
van den rug is als een zachte streeling, voornaam ligt de eene arm met de hand te
rusten op het been, langs alle kanten streven sierlijke lijnen opwaarts naar het hoofd,
dat is als een bloementros met de bloemenslingers der haren.
Het meest-volmaakte werd wellicht bereikt in zijn E v a . Hier is alles rijpheid en
weelde van vorm. Heel de uiterlijke verschijning is tevens de juiste uitdrukking der
innerlijke zielsbewogenheid. Die vrouw is vol verwachting en vol verzoeking. De
linker neerhangende hand met de uitgespreide hand maakt het gebaar der schuwheid.
Voorzichtig is de tred en geluidloos wil hij wezen, vol heimelijkheid, doorheen de
bloemenweelde
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van het Paradijs. De rechter opgeheven hand met den appel verbeeldt de zekerheid
van het beslist en recht afgaan op het doel: de overwinning op den man. Vol
vrouwelijke bekoring is de eene vinger sierlijk omhoog gebogen. Hij doet denken
aan de subtiele vingers uit de M a d o n n a o n d e r d e R o t s e n van Da Vinci, aan
het raadselachtige wijzen van zijn B a c h u s e n St. J a n . Over het gelaat ligt de
afgetrokkenheid van het geheel-in-zich-zelf-bezig-zijn, de spanning van het
al-vergeten buiten het een almachtig-verlangde. Het is de Verleidster en die vrouw
heeft als een primitief wezen uit een oerwoud haar hoofd barbaarsch getooid en haar
lichaam heeft nochtans de fiere gratie eener ideale mensch-verschijning uit verfijnde
tijden van Mantegna, Il Sodoma en Michel-Angelo.
De mansportretten van Wynants, spijts de ruwe onafgewerktheid, vertoonen toch
de typische karaktertrekken van een sterk-geindividualiseerd leven. Zij zijn niets
geïdealiseerd maar blijven steeds echte en ons nabije menschen. Het algemeene in
hunne verschijning is het volksche dat ze verwant maakt met de plebejerskoppen
van heiligen en apostelen in de portalen van Amiens. Zijn IJ z e r s o l d a a t van 1917
is streng gestyliseerd en opgevoerd tot het aangrijpend symbool van heel die sterke
jeugd, die in den oorlog ten onder ging. De karaktertrekken, het persoonlijke inzicht
werden hier onderworpen aan enkele beslissende vlakken, met vaste hand zonder
een enkele aarzeling, uit de klei-aarde gesneden. Zijn IJ z e r s o l d a a t v a n 1919
is de ontgoochelde en de verbitterde die het eigen land en de menschheid niet beter
vond na het ontzaglijk offer dat werd gebracht. Hij is de levende aanklacht tegen de
verkrachting van al de edele leuzen, die den reuzenstrijd moesten bezielen. Hij is als
een verschijning, de geest van duizenden dooden die, stom met starren blik, betaling
eischt van den schuldbrief waarvoor zij hun bloed hebben vergoten.
Die werken waren de gelukkige voorbereiding van het Oorlogsmonument dat de
stad Mechelen aan den kunstenaar heeft opgedragen. Tegen een pyramidaal gehouden
architectuur van blauw arduin teekenen de twee bronzen figuren zich af, aangrijpende
zinnebeelden van een heel volk op een groot moment van zijn geschiedenis. De
Ijzer-soldaat is de krachtvolle boerenjongen van Vlaanderen, zooals er duizenden
vielen. Hij staat vast als een vesting met de onversaagdheid der jeugd die ‘vaar noch
vrees en kent’ en voor niets zal wijken. De vrouw met de lauwerkroon en den palm
der Victorie is de Vlaamsche Nikè, vol sterkte, vol grootschen eenvoud en spontaan
onstuimig gevoel. Zij ook is de landsche vrouw, gegroeid op Vlaamschen bodem en
met het heroïsche van een nationaal Symbool.
Het streng monumentale dat wij hier aantreffen is wel een nieuwe noot in het werk
van Wynants en die op indrukwekkende wijze werd uitgedrukt in zijn jongste werk,
‘Mijn vrouw’. De weelderige vormenroes
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en zijn lust tot versieren die hem in het bloed zaten, omdat zij een onafgebroken
traditie zijn in de Mechelsche houtsnijkunst, sinds den Baroktijd, worden thans
getemperd tot een rustig-imponeerende gebondenheid, die zich onmiddellijk kan
aanpassen bij een architektonisch geheel.
Dat Wijnants dikwijls het werk oproept van voorbije tijden, uit Egypte, het
archaïsche Griekenland, Indië, de gothische eeuwen, mag geen gebrek aan eigen
persoonlijkheid genoemd worden. Het wijst slechts op zijn verwantschap met al wat
eeuwig en jong is in de kunst. Het is een waar-, borg voor zijn deugdelijkheid. Al
dat oude en voorbije is weer in frissche jeugd in zijn werk aanwezig. Elk beeld is
vervuld van het enthousiasme van een nieuwe ontdekking. Alles is gezegd, alles is
uitgedrukt, herhaaldelijk sinds altijd, maar zalig is de man die, wanneer de bronnen
rondom hem verdorden, van niets meer wilde weten, opnieuw de groote
ontdekkingsreis begon en zoo de frischheid van vroegere tijden weer terugvond.
Wynants zingt met een verrukkelijke openhartige geestdrift zijn hymne aan de
vrouw. Hij is vervuld van het verlangen het vrouwelijk lichaam, rond en vol en
zwellend van kracht voor te stellen. Toch is er nooit iets erotisch in zijn werk
aanwezig, want zijn passie is vroom. Die teedere aandacht voor de Vrouw krijgt een
diepere beteekenis in den chaotischen tijd, die de onze is. Zij toch is de
onverwoestbare kracht die vaak miskend wordt in tijden van weelde, van orde en
zekerheid. Doch wanneer alle illusies vergaan, alle geloof, alle energie aan 't wankelen
worden gebracht, en de menschen als blinden, tastend ronddolen in onzekerheden,
dan bewaart zij de kracht en is de toekomst, de nieuwe, betere tijd, reeds in haar
schoot geborgen.
Wynants werkt aan een groote samenstelling, die hij noemt de O f f e r a n d e a a n
d e To e k o m s t . Het zijn meer dan levensgroote vrouwen-figuren, die
bloemenkorven heffen naar het licht van den dag, die vruchtenvrachten torsen met
volle armen, die vruchtentrossen dragen als tastbare zekerheden uit het Beloofde
Land. Hem zou de gelegenheid moeten gegeven worden dit werk te volledigen tot
een openbaar monument. Die groep van vrouwen zou moeten staan in het licht van
een stad, op een plein, in een weelderig park, bezield door den dag, meevierend in
de lichtfeesten van lente en zomer, lichtgevend door de nevelen en de donkerheden
van herfst en van winter. Alle akademisch beeldhouwwerk uit het atelier verkleint
en verdwijnt in open lucht, wordt verslonden door het licht. Het werk van Wynants
wint aan grootheid wanneer het verschijnt in vollen dag. Rustig en edel uitrijzend
boven het rumoer en beweeg, zou het den volke wezen een stil licht en een duurzame
vreugd.
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De internationale tentoonstelling van sier- en nijverheidskunst te
Parijs,
door W.F.A. Roëll
III. Frankrijk.
BIJ een behandeling der Fransche inzendingen, die vanzelfsprekend het leeuwendeel
vormen der expositie, dient allereerst de a r c h i t e c t u u r genoemd te worden, die
zich zoowel door bouw van paviljoens en poorten als door ontwerpen en foto's van
uitgevoerde monumenten manifesteert.
De hoofdingang is tusschen Grand- en Petit-Palais gelegen. De eerepoort van
Ventre en Favier bezit een hoogst-merkwaardigen trechtervormigen grondslag,
waardoor het ongeduldige publiek als 't ware wordt ingezogen. De ingangsloketten
bevinden zich ter weerszijden, terwijl de menschenstroom ongehinderd uit den
middenuitgang kan wegvloeien. De constructie bestaat uit stalen pylonen, bekroond
door gestyleerde watervalmotieven en verbonden door a-jour-gesmede ijzeren
schermen, uitgevoerd door Brandt, die ook het monumentale middenhek schiep.
Helaas moest bij de uitvoering wegens de hooge kosten het staal, symbool van
Frankrijk's recenten metallurgischen groei, door ‘staff’ worden vervangen; bovendien
werden de afmetingen sterk beperkt, zoodat een groot deel der beoogde
monumentaliteit te loor ging.
Van de overige poorten vertoont die van Patout in een hoek van de weidsche Place
de la Concorde de grootste massa-werking, doch deze lijkt jammer genoeg meer
afsluiting dan uitnoodiging. Het zijn tien in een cirkel opgestelde babelsche betonnen
pylonen, gedekt door bronzen platformen, van waaruit zoeklichten het uitspansel
verlichten. Natuurlijk biedt deze krans van schoorsteenen, dit gigantische kegelspel
van alle zijden denzelfden reclame-makenden indruk, maar van een frontalen poort
heeft het niemendal. Veel beter geslaagd lijkt aan den Seine-overkant de ingang van
Boileau: twee nagebootst-stalen pylonen, waartusschen een enorm verticaal
uithangbord is opgehangen: aan den eenen kant met de monogrammen der expositie
verlucht, aan de keerzijde beschilderd met een kubistische evocatie der toegepaste
kunsten, die ondanks zijn vrij kinderlijke conceptie een voortreffelijke af stand
werking uitoefent.
De Fransche paviljoen-architectuur openbaart zich allereerst in de omwerking van
het Grand-Paleis. Met deze holle ijzer- en glaskooi, gecamoufleerd door een vreeselijk
neo-klassiek tempelfront, zielige erfenis van 1900, was natuurlijk niets te beginnen.
Architect Letrosne heeft het vraagstuk uiterst-vernuf tig opgelost. Met behulp van
de groote over-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

236
spanning, die het gewapend beton mogelijk maakt, bouwde hij een cyclopischen
rechthoekigen hal, gedekt door een velum, die toegang geeft tot een trap van
fabelachtige afmetingen. Dit alles had grandioos kunnen werken, als de bouwmeester
voor de aankleeding niet tot zijn klassieke academische voorbeelden was teruggegaan,
welke op dezen reusachtigen schaal kinderachtig werken. Ineens denkt men terug
aan de klassieke oudheid van Sir Alma Tadema of aan Quo Vadis-in-de-film, en de
heele indruk is verstoord. Bovendien is deze trap méér schijn dan wezen. Onze tijd
bezit zoo weinig decorum, dat deze opgang zelfs bij deofficieele plechtigheden niet
tot zijn recht komt. Bovendien voert hij tot niets. De feestzaal van Sue et Mare, waar
de stemmige, tapijtachtige doch weinig karaktervolle ‘Feestmaanden’ van Jaulmes,
afwisselen met de barokste versieringen uit het beruchte 18e eeuwsche
vormenarsenaal, bezit al even weinig karakter als de daarachter gebouwde congreszaal,
waar de door zware steenen consoles gesteunde galerij in flagranten strijd is met het
gebruikte ultra-moderne materiaal.
Overschrijden wij thans den Pont-Alexandre. Deze brug, prachtig van overspanning,
werd in 1900 bedorven door dwaze gietijzeren bloemslingers en theatrale
beeldenbekroonde hoekpylonen. De beste oplossing was natuurlijk alle krulwerk en
franje weg te breken. Doch inplaats daarvan bouwde Dufrène er een dubbele
winkelgalerij op, waarvan de daken zoo golvend zijn gedrapeerd, dat de brug dubbel
zoo barok werd. Pas 's avonds openbaart zich de geheime bedoeling van den auteur,
om de doellooze pylonen tusschen de winkelfronten als knooppunten van een netwerk
van zoeklichten te gebruiken, doch het schijnsel is meestal zoo zwak, dat het effect
nihil is. Gelukkig, dat de indruk eenigszins wordt goedgemaakt door de ingebouwde
winkelpuien. Soms simpel rechthoekig met den staalgesmeden winkelnaam als eenige
versiering, dan weer zaagvormig uitgetand om het uitstalvlak te vergrooten, eindelijk
verkleind tot een minuscule glazen nis om het kostelijkste luxe-voorwerp aan te
prijzen, doen deze stijlvol-geëtaleerde winkeltjes uiterst-modern aan na de drukke
rammelende bazar-uitstalkasten, die men nog meestal in de Ville-Lumière te zien
krijgt.
Op het weidsche plein voor het Hôtel des Invalides bevinden zich de meeste
Fransche paviljoens. Reeds dadelijk bij den eersten aanblik blijkt het groote verschil
met de expositie van 1900. Toen waren gevels en daken bedekt met orgieën van
beeldhouwwerk; geen plekje was te vinden, dat niet met de heele fauna en flora was
overwoekerd. Thans heeft men van deze schijnpraal bewust afstand gedaan. Het
vormvraagstuk is weer aan de orde gekomen. En hier zien wij, onder invloed van
kubisme en purisme een weldadige terugkeer tot de eenvoudigste meetkundige
grondvormen. Zelfs cirkel en bol zijn voorloopig verbannen:
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PAVILJOEN VOOR DE PRINTEMPS, DOOR SAUVAGE (FOTO HENRI MANUEL).

SÈVRES-PAVILJOEN, DOOR PATOUT (FOTO HENRI MANUEL).
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PAVILJOEN VOOR LYON, DOOR GARNIER (FOTO MANUEL).

VERZAMELAARSHUIS DOOR PATOUT (FOTO MANUEL).
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de rechte lijn overheerscht, terwijl sommigen zich zelfs inperken tot de
alleenzaligmakende rechte hoek van Mondriaan en zijn Stijl-genooten. De mode
anno 1925 is dan ook een zuiver-prismatische architectuur van uitgesproken
stereometrisch karakter. Een bezwaar, dat men tegen dezen paviljoenbouw kan
aanvoeren is, dat de meetkunde zoo dogmatisch vooropgesteld is, dat er op
doelmatigheid en constructie-eischen pas in de tweede plaats wordt gelet. Zooals
Perret dan ook uitstekend in het licht stelt is deze ‘kubistische’ bouwkunst (hier krijgt
dit geuzenwoord eindelijk beteekenis!) vaak allerminst rationalistisch. Verder wordt
het weldadig-sobere aspect weer bedorven door de overdreven ingelegde versiering.
Nu het reliëf is verboden, zoekt de decorateur zijn heil in de drukste marmers,
ingewikkeldste glasramen, theatraalste goud- en zilver-motieven, zoodat er van de
naakte wandvlakken heelemaal niets terecht komt.
Teekenende stalen der laatste bouwmode vormen de vier paviljoens der Grands
Magasins, die het eerste gedeelte der Esplanade afbakenen. Bij het huis van den
Bon-Marché door Boileau wordt een vierkanten basis bekroond door een achthoekigen
bovenbouw, beide verlucht door een hopeloos druk kubistisch kant werk. Daarentegen
geeft het Louvre volgens het bekroonde ontwerp van Hiriart, Tribout en Beau twee
achtzijdige prisma's met scheeve doorsnijdingsvlakken en trappen om de terrassen
te bereiken. De gouden hoekbeelden van Leyritz werken stemmig, doch het als een
bom springende glas-in-ijzerraam is evenals het protsigdure materiaal voor de eenheid
weinig bevorderlijk. Een afzonderlijke oplossing biedt Sauvage voor Primavera: een
lage Oostersche koepel, die echter onvoldoende bij den veelhoekigen grondslag
uitslag aansluit. Over de banaal-opgesmukte Louvre-kiosk is het beter te zwijgen:
hier is alles zóó ‘decoratief’, dat er voor het zuivere ‘art’ geen plaats meer over is!
Twee lage zeldzaam-sobere blokgebouwen van Sèvres verbonden door een
mozaiektuintje met monumentaal-verstrakte Sèvres-vazen vormen den overgang tot
het tweede deel, waar de vier burchttorens van Plumet aan de Fransche wijnen gewijd
als middeleeuwsche kasteelen heerschen. Deze bouwmeester noemt zich rationalist:
toch geven deze gewapendbéton torens allerminst een denkbeeld van het materiaal,
waarin ze zijn uitgevoerd. Met hun nauwelijks-uitgebouwde erkers, n.b. door consoles
gesteund, zou men zweren, dat zij van natuursteen waren. Waarom deze nauwe
raampjes, als men doorloopende glaswanden had kunnen maken om het publiek een
schitterend rondzicht te verschaffen! De galerijen, welke de torens verbinden zijn
nog hybridischer: ijzeren kolommetjes, gecamoufleerd door dunne marmerplaten,
door ijzeren beugels vastgehouden (als bij rachitische kinderbeenen); daarboven een
luchtige open tralieligger, waarop het zware massieve dak rust. Schier onmogelijk
lijkt het in het kleinste bestek zooveel beginselfouten te begaan! Ook
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het door dezen architect gebouwde Hof der Ambachten, moderne kloosterhof, die
met den erboven uitrijzenden Invalides-dom het perspectief des Esplanade afsluit,
lijkt vleesch nog visch. De betonkolommen schijnen veel te licht om het cassettendak
van het atrium te dragen, terwijl het zuillooze afdak van den hof in hetzelfde materiaal
zoo ijl is uitgevoerd, dat men aan een gepleisterden perronkap denkt. De indruk wordt
nog droeviger door de ouderwetsch in nissen geplaatste bronzen beelden, symbolen
der ambachten en door de middelmatige fresco's, die de hoofdgroepen der expositie
verbeelden. Waarom slechte academici als Rapin, Marret, Guillonet te nemen, die
drukke bonte Illustration-plaatjes maken, als Frankrijk, onbestreden meesteresse der
vrije kunsten, een Bourdelle, Friesz, Derain, Matisse en zelfs Denis rijk is. Weliswaar
had men eerst eenige goede kunstenaars aangezocht, doch hun ontwerpen werden
verworpen, omdat hun onderwerpen niet modern waren. Net of het moderne schuilt
in het gegeven en niet in conceptie en uitvoering!
Ter weerszijden van den ambachtenhof zijn twee gebouwen: de bibliotheek van
Huillard, die met zijn asperge-kolommen weinig voldoening geeft en het proeftheater
van Perret. Dit laatste, hoewel architectonisch niet geheel gelukt, bezit
belangwekkende tooneeltechnische nieuwigheden. Zijn doel was ‘een zoo
simpel-mogelijke dramatische plaats te scheppen, waar men kan spelen zonder decor
en tooneel-illusie: slechts enkele accessoires en verlichting door een machtig
lichtorgel, dat plaats en atmosfeer schept, met de mogelijkheid door een veelvoudig
tooneel de snelheid der handeling te vermeerderen en daardoor zelfs meerdere
simultane actie's mogelijk te maken.’
Om dit programma te verwezenlijken schiep Perret een achthoekige zaal, waarvan
drie zijden dienen tot middentooneel, geflankeerd door twee zijtooneelen, die
desgewenscht door een proscenium tot een geheel zijn te verbinden. Dit dispositief
is niet nieuw en nog onlangs verwerkelijkte Van de Velde het in zijn Werkbundtheater
te Keulen, hoewel op eenigszins andere wijze, daar bij hem de scheidende kolommen
wegneembaar zijn. Een noviteit vormt evenwel de electriciteitsgalerij van beton-en
glas-lichtelementen, die de heele zaal onder het vlakke glasen ijzerplafond omringt
en van waaruit men tooneel en toeschouwerruimte op alle denkbare wijzen kan
beschijnen. De bespeler van het lichtorgel bevindt zich daartoe boven achter in de
zaal, zoodat hij zijn schootsveld voortreffelijk kan overzien.
Voor de contructie, die wegens de door de metro ondermijnde fundamenten zoo
licht mogelijk moest zijn, koos de bouwmeester houten zuilen, waarop het
betonliggergeraamte rust, dat op zijn beurt het stalen plafond-ruitwerk draagt. Binnen
zijn deze drie veelsoortige materialen voor het oog zeer bevredigend verbonden,
maar waarvoor dienen buiten die overbodige
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gootdragende zuilen, terwijl men natuurlijk effen betonmuren verwacht? Offert deze
rationalistische Franschman nog niet te veel aan zekere academische klassieke
conventie? De verdere binnenindeeling is ook niet geheel bevredigend. De vestibule
met rondloopenden foyer, verlicht door een magnifieke prismatische lamp is voornaam
van eenvoud, doch het trappenhuis, zoo prachtig in de groote Opera opgelost, is
hopeloos verdonkeremaand. De sneloploopende zaal, die in het midden door het
balcon wordt gekruist, is ietwat rammelend van indeeling: bovendien maakt de
opgespoten aluminiumkleur, die nauwelijks verlevendigd wordt door het bruin der
zetelbekledingen een kil-vervelenden indruk. Hierdoor mist het expositie-theater te
veel van de kleurige sfeer, die voor het feest-middelpunt eener expositie onontbeerlijk
is.
Onder de afzonderlijke paviljoens, die ter weerszijden van den middenas der
esplanade liggen, zijn enkele zeer te waardeeren. Van de stedelijke munt vooral Lyon
uit met zijn sober-geometrischen opzet, geschapen door den architect Tony Gamier.
Een langgestrekt laag front met rechthoekige nissen, waarop een toren van drie
achthoekige prisma's; in de neutrale van boven verlichte binnenruimte is Lyon's
zijdepracht uitgestald. Nancy schiep een open zuilrotonde, geflankeerd door twee
lage zalen. Boven de ingangen vindt men indrukwekkende zwart-graffieten
arbeidsreliëfs. Het ijzer is echter niet overal juist toegepast. Waar de klinknagels
noodzakelijk lijken, doen zij uitstekend als versiering, maar waarom die ijzeren zuilen
met kralen klinknagelkapiteelen? Zeer voornaam is ook het verzamelaarspaleis door
Patout, waarvan het dak zich trapsgewijs terrasvormig vernauwt en dat uiterst
smaakvol werd versierd met de schoone dansreliëfs van Josef Bernard. Karakteristiek
is verder het facettenachtig als een briljant geslepen glaskioskje der diamantwerkers.
Doch het hopeloos-versplinterde dak van Mulhouse schrikt ons al evenzeer af als
het tapijtgebouwtje van Roubaix, waarin de Hollander de Feure het gebruik van den
vaderlandschen baksteen geheel schijnt te zijn vergeten.
De oorspronkelijkste architectuur-oplossing biedt echter de toeristentoren van
Mallet-Stevens. Slecht geplaatst in den schaduw van het Grand-Palais, verkondigt
hij tenminste ten duidelijkste, hoe de bouwkunst in een kwarteeuw evolueerde! Het
is een typische demonstratie van de eigenschappen van den betonplaat en van de
schaduwwerking van rechthoekige vlakken. Naast den rijzigen klokketoren op
kruisvormige doorsnede bevindt zich een lange lage inlichtingshal met roode tafels
omboord en waar een glas-in-lood fries in sprekend zwarten- wit voor de
aanlokkelijkste reisoorden reclame maakt. Ernaast is een open roode nis voor de
brandweer, die al popelt bij de gedachte, dat al die omringende misgewassen van het
funeste begrip ‘art décoratif’
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in lichte laaie zullen opgaan. Ongetwijfeld is deze architectuur niet volmaakt, de
vormen wachten op verfijning, doch naast het Grand-Palais en den kermis der
expositie werkt zoo'n klare epigrammatische bouw als een verfrisschend bad. Zoolang
dergelijke uitingen opbloeien, behoeft men nog niet voor verstarring der latijnsche
architectuur te vreezen!
De uitgestalde bouwkunstige ontwerpen geven geen bizonder hoogen dunk van
de hedendaagsche Fransche architectuur. Wat een schreeuwendingewikkelde kerken,
lianenachtige ijzeren magazijnen, paskwillig- provinciaalsche villa's, tooneelmatige
doodenmonumenten! Slechts enkele goede uitzonderingen: de slanke beton
uitzichtstoren van Perret te Grenoble en de fantastische projecten van Tony Garnier,
van wien wij echter liever het stadion of de monumentale veemarkt hadden gezien.
Ook enkele tuindorpen in de verwoeste gebieden kunnen ermee door. Jammer, dat
men de utiliteitsarchitectuur voor deze expositie versmaadde! Ik bedoel niet de nieuwe
stations, zooals dat van Dervaux in Rouen, die steeds weer in een overversierde
gevelpraal doodloopen, maar de anonyme uitingen: de zeldzaam-rythmische
locomiefloodsen der Compagnie du Nord, de monumentale betonboogbruggen, zooals
die te St. Pierre-de- Vauvrey en niet te vergeten de verpletterend-grootsche
luchtschiphangars te Orly, die in ruimtewerking de geniaalste uitingen der Gothiek
evenaren!
Wil men de m e u b e l k u n s t beoordeelen, dan is het aangewezen vooraf het
Museum Galliera te bezoeken, waar de pioniers op dit gebied van 1890 tot 1910
tentoonstellen. Men komt dan tot het inzicht, dat er sinds dien tijd gelukkig iets
veranderd is. Wat staan wij ver af van die plantaardiggegroeide meubelen van den
zweepslagstijl, waarin deze nieuwe terugkeer tot de natuur, dit decoratief
Rousseau-isme ontaardde! Ondanks de uitzonderlijke begaafdheid van den voorganger
Émile Gallé worden we thans wee van de symbolistische titels als: ‘fruits de l'esprit’
of ‘parfums d'autrefois’, waarmeê hij zijn precieuze glaspoëmen en fantasiemeubelen
verrijkte en slechts enkele zetels van Jallot en Follot, die ondanks hun weelderige
ornamentiek toch rationeel wisten te blijven, vermogen ons in dit de hyper-artistiek
labyrinth te bekoren.
De expositie doorwandelende, bemerkt men, dat de verwoestingen van den
zoogenaamden ‘modern-style’ thans grootendeels geweken zijn. Ook de vormlooze
kleurorgiën, geïnspireerd door de Russische baletten, worden zeldzamer. Inplaats
van het opgeplakt of gebeeldhouwd ornament zoekt men meer en meer het
geometrisch geraamte. Het is hetzelfde als bij de gebouwen. In 1900 overwoekerd
met barokke sculpturen, thans naaktmeetkundig. Gelijk de ingenieur de plaats van
den architect inneemt, verdringt in het binnenhuis de architect den decorateur. Helaas
heeft de laatste zich bij dezen nieuwen stand van zaken niet goedschiks neergelegd.
Waar men niet meer op het vlak kan versieren, werkt men e r i n .
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SLAAPKAMER, DOOR SOGNOT (PRIMAVERA).
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BUREAU IN HET VERZAMELAARSHUIS, DOOR RÜHLMANN, BEELD VAN JOSEF BERNARD. (FOTO REP).
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EETKAMER, DOOR GUILLEMARD (PRIMAVERA). (FOTO REP).

DAMESKAMER, DOOR DUFRÈNE (LAFAYETTE).
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GYMNASTIER EN SCHERMZAAL, DOOR FRANCIS JOURDAIN. (FOTO REP).

FUMOIR VOOR EEN GEZANTSCHAP, DOOR FRANCIS JOURDAIN. (FOTO REP).
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Vandaar ook die meubelen, die evenals de druk-vergulde paviljoenwanden, op de
kostbaarste en bontste wijze zijn ingelegd. Men tracht de duurste koloniale houtsoorten
te vinden en deze met ivoor, lak, zeldzame metalen en mineralen te bewerken. Helaas
ontaardt het moderne interieur-accoord, dat op zuiverheid van verhoudingen berust,
hierdoor vaak in een schreeuwenden dissonant.
Een ander bezwaar, dat men schier overal ondervindt, is het volslagen gebrek aan
moderne aanpassing. Alle interieurs zijn gegroepeerd om een pronkigen, burgerlijken
salon, waaraan alle intieme huiselijkheid vreemd is. Waarom vindt men bijna nergens
een living-room, bureau, bibliotheek, fumoir, danshal, badkamer? In verband met
deze conservatieve woninginrichting, is het meubilair ook weinig veranderd. In de
eetkamers overheerscht een tafel met monumentaal blad op centralen voet of metalen
liervormig onderstel, zoodat het schikken der personen geen hindernis ondervindt;
de zetels zijn opvallend laag van leuning om het bedienen te vergemakkelijken. Wat
de slaapkamers betreft, hier is een breed praalbed aan de orde met aangebouwde of
in de lambriseering opgeloste kastjes, dat in de meeste gevallen tot een weelderigen
kussenversierden divan ineenzinkt. Den minsten vooruitgang bereikte men in de
stoelen. Men inspireert zich bij voorkeur op Lodewijken-modellen, zonder te
bedenken, dat wij met onze strikte kleeding heel anders zitten dan het bloemkelkige,
galant-converseerende markiezinnetje van weleer. Ons dagelijksch gebruik eischt
beknopte zetelvormen, terwijl wij ons daarentegen in onzen vrijen tijd op divans of
in luie stoelen aan onze fantasie willen overgeven. Dat dametje, dat 's middags achter
het stuurrad van haar 5 P.K.-Citroën zit, is 's avonds volgens Anatole France ‘répandue
sur un divan.’ Daar de meubelkunstenaar met al deze nieuwe zeden geen rekening
hield, zijn de meeste stoelen van het Concours Weill, ter expositie aanwezig,
niettegenstaande hun snoezige versiering jammerlijk mislukt.
In de groote meubelgalerij, waar de meeste der gemoderniseerde FaubourgSt.-Antoine-industrieelen exposeeren, ondervindt men deze bezwaren op zijn sterkst.
Bovendien wordt de archaïsche huisinrichting, de drukke bloem-versiering der
meubelen nog hinderlijker door de slecht begrepen binnen-architectuur en het
volslagen gebrek aan kleurgevoel. Een opluchting geeft Primavera, het
vooruitstrevende atelier der Printemps. Dit is geen weelderige, maar intieme practische
kunst. De slaapkamer van Mevr. Chauchet-Guilleré met haar eerlijke rechthoekige
meubelen; de zachtgeel gestemde eetkamer van Burkhalter met ingenieus buffet met
rechthoekigen stolp tegen stof en ongedierte; ten slotte de tintelende
keukenmachinerie: alles is even huiselijk en tevens voornaam van stemming.
Ook in vergelijking met de andere groote magazijnen staat de Printemps
onbestreden vooraan. De stijlvol-betimmerde fraai-gekleurde studeer-
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kamer van Guillemard is al even uitstekend als zijn sober-gebouwde eetzaal, waar
het licht door drie hooge smalle ramen op het glanzende tafelblad neervalt. Voor de
slaapkamers en damesbourdoirs is Sognot een fijngevoelig artist vol fantasie. Men
moet echter niet vergeten, dat hij in zijn prismatische vormen, kubistisch-versierde
tapijten en driehoeklampen veel aan den grooten voorganger Chareau ontleent.
Tegenover deze volledige bereiktheid bieden de andere winkelhuizen slechts hier
en daar iets goeds. Bij Lafayette wordt prijzenswaardig naar architectuur-aansluiting
gestreefd, doch het kleuraccoord is veelal mislukt. Alleen de damesslaapkamer van
Dufrène doet ondanks haar overdreven slingerlijnen verrassend aan. In zachte
roomwitte tot gele tinten is hier met zachte vachten, bonten en fluweelen een teêre
molligheid bereikt - alles is heerlijk tastbaar: Marinetti zou van dit ‘tactilisme’
watertanden - waardoor het vrouwelijk raffinement op ideale wijze wordt belichaamd.
Temidden van de bloemige elegante salonmeubelen van de Louvrekiosk vormt
alleen de strenggeblokte bureaukamer van Djo Bourgeois met zijn stoere roodleêren
halfcylinder-meubelen een welkome uitzondering. Wat de Bon-Marché betreft, deze
is geheel verwerpelijk. Geïnspireerd op de Lodewijken lijden de meubelen van Tollot,
aan een waren versieringswaanzin. Op kleeden, behang, kussens, zelfs vitrages tieren
de bloemmotieven. Het is tragisch om te denken, dat deze meubelen, in de provincie
gelanceerd, het oude trouwe Louis-Philippe-interieur, dat in den grond veel beter
aan onze behoeften voldoet, onbarmhartig zullen verdringen.
Onder de leidende ‘ensembliers’ zijn er twee, die zich niet ‘modern’, maar
‘hedendaagsch’ noemen en die bewust aansluiting zoeken bij de traditie: Sue et Mare
en Rühlmann. De eerste inspireert zich op Lodewijken en Louis-Philippe. In zijn
weelderige Musée d'Art Contemporain zijn er echter zooveel gulden slingers, rozen,
pluimen en hoornen des overvloeds, dat de magnifieke schilderijen van Ségonzac,
Marchand, Bonnard, Dufresne (de laatste eveneens vertegenwoordigd in het
schitterend bekleedsel der fauteuils) nauwelijks tot hun recht komen. Rühlmann, de
duurste en geraffineerdste der moderne decorateurs is de voorvechter van het Empire,
hoewel hij ter zijner tijd Louis XVI niet versmaadt. Hij rust niet voor hij zijn sobere
hoofdvormen door ivoorinlegwerk, bijna onmerkbare buigingen en subtiele
reeënvoetjes tot het uiterste heeft geraffineerd. De ebbenhouten werkkamer van het
Verzamelaarspaviljoen is evenals het damesboudoir van een ongehoorde verfijning.
Daarentegen schiet hij als ‘ensemblier’ kennelijk te kort. De groote muziekzaal met
zwaargebloemd damast, burgerlijke zetels en bedroevend academische plafond- en
wandschildering is weêr een monument van wansmaak,
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dat door de kwistig rond-gestrooide plastieken van Bourdelle en Josef Bernard
allerminst wordt gered.
Het hoogtepunt op meubelgebied vormt echter het model Fransch gezantschap,
dat door de vereenigde Artistes Décorateurs onder patronage van het Ministerie van
Schoone Kunsten werd uitgevoerd.
Links van den Ambachtenhof vindt men de officieele vertrekken waar de oude
garde aan het woord is, helaas met weinig succes. Onze tijd bezit geen
representatieven stijl en Peter Behrens in het interieur der Petersburger Botschaft
slaagde niet beter. In den drukken marmeren ingangshal van Selmersheim lijken de
gefresceerde La Fontaine-sprookjes eerder voor een kinderkamer geschikt. In het
pompeuze bureau bewonderen wij een archiefkast en vleugel van Rühlmann, de
eenige, die tegen het officieele meubel lijkt opgewassen. In den kleinen salon tracht
Dufrène tevergeefs de Lodewijken te evenaren. Plots een verrassing: een gansch
zwartgelakt blokvormig fumoir van Dunant met magische meetkundige dessins op
de bekleeding der ingebouwde divans. Doch de groote receptiesalon is een zware
beproeving. Een huzarensla van bloemtapijten, zuilen, friezen, wandpaneelen, die
elkaar onderling vernietigen. Men beklaagt den gezant - en vooral den kosmischen
dichter Paul Claudel, voor wien het werd bestemd - die in dit protserig milieu, dat
een allerwonderlijksten kijk geeft op het weelde-zwelgen eener democratie, zal
moeten ontvangen. Gelukkig, dat de aangrenzende eetzaal met glazen tongewelf een
roodlakken meubelen van Rapin deze rijke ellende eenigermate vergoedt.
In de particuliere vertrekken, ingericht door de beste jongeren, voelt men zich
beter thuis. Het geheel is niet alleen ‘salonfähig’, maar aangenaam bewoonbaar. De
dameskamer van Groult, gansch in de grijze en roze sfeer der opgehangen schilderijen
van Marie Laurencin is charmeerend met haar uitgebuikte of sierlijk geronde
meubelen, met haaienvel bekleed en lapis-lazuli ingelegd. Het kindervertrekje van
Lucie Renaudot is ondanks zijn eenigszins-bizare lijnvoering ook bizonder subtiel
van toon. De heerenkamer met strenge ebbenhouten meubelen van Jallot vormt een
ernstige afwisseling. Het oorspronkelijkst is evenwel de palmhouten
bureau-bibliotheek van Pierre Chareau. Deze onvermoeide zoeker, die het midden
houdende tusschen rationalisten en ornementalisten op grondslag van een
modem-aangepast meubilair zijn plastische fantasie laat werken, bouwde een
bibliotheek met in het midden afgesloten werkrotonde, bekroond door een electrischen
lichtkoepel, die men overdag door uitschuifbare sectorschotten naar wensch kan
afsluiten. Het bureau, prismatisch gevlakt als een samengesteld kristal, rust op een
kleedje met picassiaansche lijnfantasie van Lurçat. Dezelfde vindingrijkheid openbaart
het rustkamertje naast de gymnastiekzaal: aan het plafond opgehangen divan, handig
gemaskeerd toilethoekje (hangende nikkelplaten camou-
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fleeren de drogende handdoeken), geniaal-verzonnen opklapbaar lampekapje op
pyramidalen voet. De aangrenzende ‘salie de culture physique’ is van den voorganger
Francis Jourdain, die reeds in 1910 bij de geboorte van kubisme, de rechte lijn predikte
en toepaste: de wandbekleeding in vierkanten houtplaten met in het zicht gelaten
spijkers, hier en daar door 'n spiegel of demonstratiebord afgewisseld, lijkt in zijn
zakelijken eenvoud een uitnemend decor voor de strikte boks- en haltergebaren.
Dezelfde artist schiep beneden een ideaal fumoir, soort traphal, in welks betimmering
boekenkast, buffet, kaartsysteem en zelfs klok en thermometer zijn ingelaten, terwijl
de zwartfluweelen easy-chairs verrukkelijk contrasteeren met den kanariegelen
ondertoon. In beide interieurs demonstreert Jourdain volkomen zijn bewering: ‘Men
kan een interieur weelderiger inrichten door het te ontmeubelen, dan door het te
meubelen. De groote decorateur der toekomst zal diegene zijn, die zich houdt aan
de strikt-noodige elementen, maar die een zoo juiste verhouding, een zoo volkomen
evenwicht tusschen hen weet te bewerkstelligen, dat hij in hun ensemble geen enkel
gat, geen enkele lacune zal overlaten, zoodat het gemeubelde vertrek in geenen deele
naakt zal lijken.’ Tot slot betreden wij den betonnen wintertuin van Mallet Stevens,
een monument van eenvoud. Naast een streng kubistisch reliëf van Laurens,
aanvoerder der jongere beeldhouwers, vindt men hier de gewraakte paneelen van
Delaunay en Léger, die tijdelijk door den Minister van Schoone kunsten om hun
beleedigende vooruitstrevendheid werden verwijderd. Maar hoe kan men zich nog
verwonderen over den ineenstortenden Eiffeltoren van den eerste, een der voorloopers
der moderne beweging? Wat Léger betreft, de machineaanbidder, deze nadert in zijn
zwart-blauw-rood-wit compositie de strenge architectonische tegeltableaux van
Mondriaan. De plaatsing is uitstekend. Alleen betreurt men, dat de naam van onzen
grooten miskenden landgenoot, die in eenzame armoede voor zijn ideaal strijdt en
wiens invloed op talrijke punten der expositie blijkt, door geen der critici voor het
voetlicht werd gebracht.
Onze slotindruk is, dat de Fransche meubelkunst, verre van de buitenlandsche
afdeelingen te overtreffen, zooals Clouzot meent, vooralsnog in het teeken eener
overversierde salonkunst staat, doch dat de jongere generatie, aangevoerd door
Jourdain en Chareau, de twee polen van rationalisme en fantasie, druk doende is het
interieur te verstrakken, te versoberen en zoodoende te moderniseeren. Wanneer de
groote magazijnen, zooals Printemps nu reeds doet, zich van dezen stijl meester
maken, zal de interieur-aanblik van het achterlijk Frankrijk wellicht eerder veranderen,
dan men zoo oppervlakkig meent.
(Slot volgt).
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Graphische kunstenaars,
door Laurens van der Waals.
II. Henri Jonas.
WANNEER gij, zooals wij dat haast allen wel eens deden, in de zonnige lente of in
den loomen zomer, door de lichttintige straten en sloppen van het zuidelijke
levenslustige Maastricht hebt gedwaald, zult ge wel den indruk hebben gekregen dat
deze schoone stad vervuld is van dat luchtig doch gestadig vertier, dat bloeiende
handel en industrie met zich mede brengen, Gij zult haar zeker ook erkend hebben
als het middelpunt van een welvarende streek, waar een luchtiger en vroolijker
boerenbevolking woont dan in onze koele noordelijke streken en ge zult op de drukke
marktdagen op het ruime plein om het sobere renaissance-stadhuis U wel verheugd
hebben, U gekoesterd gevoeld hebben, in en aan den blijden handel en de vlottende
opgetogenheid der ronde boeren en boerinnen, en zeker hebt ge opgemerkt dat daar
de gogeme drukte der joodsche kooplieden minder met den samenklank der
eigen-bevolking detoneert dan bij ons. De tentjes der Israëlieten schijnen op de markt
daar althans minder als eilandjes van welsprekendheid te midden van een met stugge
belangstelling vervulde menigte, integendeel, hunne loslippige leutigheid gaat er
bijna, zooals het gebruisch van een neerstortende en snelle beek in het rustiger
duurzame geruisch van de Maas, in het gezoem der nijvere drukte verloren. En als
ge dan des avonds de langzame parade der jeugd op het Frijthof hebt gadegeslagen
(met als achtergrond de lage lindenboomen en de oude goedonderhouden Romaansche
en Gothische kathedralen) dan zult ge als een zachte bekoring de ongewichtige, bijna
sierlijke, levenshouding harer inwoners hebben ondergaan.
Zoo zult ook gij van de Maastrichtenaren een indruk hebben gekregen als van een
ruim en warm voelend volkje, dat met nauwlijks getemperde vreugde de moeilijkheden
van het leven ondergaat of overwint en met gezonde en gemoedelijke berusting zonder veel nadenken - de wisselvalligheden van het lot uit de hand van den Schepper
aanvaardt, zooals de roodborstjes in een barren winter de broodkruimels aan het
kozijn van ons venster.
Dat in deze stad, zoo diep in het Zuiden van ons land, ook het intellect, de
kunstenaar in het bizonder, op bovenkamers der nieuwere of op zolder-werkplaatsen
der van ouderdom gekromde huizen in de binnenstad, den gewonen strijd van
onbegrepen zijn en twijfel aan eigen kundig-
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heden te strijden heeft, is iets dat den vluggen bezoeker wel nooit in de gedachte zal
komen. Ik zou wel willen beweren dat dit ook haast onmogelijk is, want in afwijking
met bijna al onze provinciehoofdsteden komt Maastricht ons daarvoor te ongewichtig
voor, te volkomen natuurlijk en van een zoo verheven onverschilligheid voor de
ijdelheid van den menschelijken geest dat de pijn van het scheppen in deze stad wel
zeer slecht zou passen.
Als gij dan weer in de steilheid van ons Noorden onder den druk van een oude cultuur
de duisternis van den naderenden winter hebt te torsen in Uw geest, wil het wel
gebeuren dat ge als tegen een licht-zilveren verschiet deze licht-gouden stad als een
visioen van verlangen voor Uw oog ziet verrijzen.
Het is dan ook inderdaad niet zonder een soort verheugenden schrik dat ge opeens
als door een toeval, op een niet al te donkeren middag bemerkt dat ook daar boeken
worden uitgegeven, gedrukt, verlucht en somtijds zelfs geschreven (net als in Holland)
doch dan door rasechte Maastrichtenaars!
Wanneer ge dan weder wat van deze verbazing zijt bekomen, de boeken ter hand
neemt en met ernstig-hollandsche belangstelling en aandacht beschouwt, herstelt
zich allengs de rust in uw gemoed. Ziet, zooals de geest van Maastricht is, zoo is ook
het werk der Maastrichtsche artisten. Want al is er aan deze boeken gewerkt, soms
met pijnlijken twijfel aan eigen kunnen, dan weder met oplevende hoop iets goeds
te maken, voor ons die ze kant en klaar toegezonden krijgen, schijnen ze soepel en
eensklaps, zorgeloos, zoo uit het brein van hun scheppers te zijn voortgekomen,....
het lijkt alles wel even, in den aanvang, alsof hun makers het geheele geval niet zoo
buitengewoon belangrijk hebben gevonden.
Dit geldt ook, in 't bizonder zelfs voor het werk van Henri Jonas. Werk dat opvalt
door vlotheid en een onbewuste kracht. Het is gezond, zonder verstandelijke
opzettelijkheidjes en het heeft - dit is wel bizonder te waardeeren in Nederland zonder provinciaal te zijn, toch een zuiver locale kleur, van verfijnde zuidelijke
boerschheid somtijds.
Henri Jonas dan heeft zich in het jaar 1921 verdienstelijk gemaakt door zijne
medewerking aan een herdruk van ‘de Zeven Broeders,’ gedicht van Mathias Kemp,
dat reeds in 1916 met eenige andere gedichten van den zelfden auteur in een bundel
‘Het wijnroode Uur’ verscheen, en zich door deze medewerking doen kennen als
een graphisch kunstenaar van beteekenis. Bedoelde herdruk verscheen bij de uitgevers
Leiter-Nypels te Maastricht en werd op de eigen persen van deze firma gedrukt met
letter en initialen van S.H. de Roos. Als ik mij niet vergis is het de
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eerste van een aantal uitgaven van verzorgde boeken door bovengenoemde firma tot
stand gebracht, meerendeels, voorzooverre het de verluchting betreft, in samenwerking
met Jonas. Het werk verscheen in beperkte oplage en bevat, behalve een titelblad in
houtsnede, een negental illustraties benevens twee sluitstukken eveneens in hout.
Hun, die het gedicht niet gelezen hebben, zal bij een eersten aanblik het werk niet
dadelijk en volkomen bevattelijk zijn, want inderdaad is het geheel met de vrij
fantastische tekst samengegroeid, of eigenlijk - de heer Kemp vergeve mij, die toch
voor zijn schepping waardeering gevoelt, deze meening - boven den tekst uitgegroeid.
Doch wanneer men eenmaal weet dat het gedicht de wilde tochten der geweldige
winden over de stad en het wijde land van Limburg in rythme brengt; dat de zeven
broeders zijn de zeven winden van het stervend en uitgedroogde zomerland, ontdekt
men al gauw wat de breede zwier van lijn en de groote wijdheid van vlak in deze
afbeeldingen te beduiden heeft.
Werkelijk groot en wijdsch en stoer van conceptie zijn veel van deze houtsneden,
welke in zich, naar het mij voorkomt, den nauwlijks beheerschten hartstocht der
impressionistische met de bedwongen abstraktie van de expressionistische zienswijze
in zich vereenigen.
De vijf beste ervan zijn volgens mijne overtuiging zoowel illustratief, verhalend
dus, als typographisch onberispelijk. Het abstrakte welke toegepaste kunst bezitten
moet, wil zij inderdaad ‘toegepast’ zijn, is op onopmerkelijke, haast verborgen, wijze
in deze houtsneden aanwezig, zoo dus, dat daardoor het verhalende niet tot
onwerkelijke vormen wordt verstard.
Ik heb dan het oog in 't bizonder gevestigd op:
a. die waarop in beeld is gebracht de ruige stormachtige tocht van een der broeders
‘de Schoorsteenbruller,’ dewelke in donkeren nacht in al zijn ruwe geweldigheid
over weerlooze dorpen en gehuchten trekt.
De schoorsteenbruller zette dan zijn mond
op de oude hoorn der grofgehalsde schouwen
en bromde vreemde vreeselijke dingen
naar 't diepe duister van de zwoele kamers.”

b. Een welke zich bij het volgende fragment aansluit:
‘De groote hageldrager boog het hoofd
en hing geweldig over 't stille land........
de kranke halmen richtten traag zich op
en blikten siddrend in den hoogen hemel,
waar midden rossen gloor het grauwe lijf..
van Hageldrager en diens vracht zoo dreigde....
Hij boog de nek.... al de akkers werden donker....
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loste den snok.... en leegde traag de baal
licht-trippend ruischen rees van heinde en veer,
de grijze haverhalmen schrokken neder
in holle wegen kwam wat witte winter....’

c. De prent welke ons ‘de Danser’ voor oogen voert, de snelste en levenslustigste
der gebroeders en wij zien juist hoe hij met zorgvuldige zwier een aardsch meisje
gevangen neemt en na kortstondig geluk haar weer laat gaan.
d. De afbeelding van de werkzaamheid van den oudsten der zeven gebroeders, die
aan het einde van het gedicht verschijnt en als de wijzere, na de dolle tochten, de
wolkenstoeten (het speelgoed zijner broeders) opbergt, of zooals de dichter dat
verhaalt:
‘En dag verging en nacht en weerom dag
en nacht, en aldoor dreef de kalme herder
de regenherder uit het milde westen,
over de vlakke, koele, groene wereld
zijn geel- en grauw-gevachte regenkudden....

Dan rest nog, zeker niet de minstgeslaagde, de laatste, welke ons eenigermate als
een toegift nog achter den tekst wordt gegeven. Daarop ziet men: glooiende akkers
onder een zwaren stormhemel, een scheur bij den horizon laat even de grove silhouet
van opgaand geboomte zien en een hooge wind drijft langs gebroken regenboog een
wilde jacht van hagel en regen.
Ziet ge wel? in dit werk is het karakter van den Limburger, de ruige gemoedelijke
landbouwer aanwezig en tegelijkertijd is het toch, ondanks primitieve natuurlijkheid,
bezonken en in den grond goed en rustig overdacht. De verrassingen welke het U
bereidt berusten niet op bedenkseltjes of vernuftige aanpassing aan uitheemsche
theorieën, integendeel het gaat zooals een vlugge windvlaag door het loover der
abeelen, alle vreemde invloeden voorbij. Waar in enkele der andere houtsneden
minder belangrijke fragmenten aanwezig zijn is dit wellicht te wijten aan een te
weinig contact met tijdgenooten en gemis aan hun steun.
Men gevoelt Jonas hier als een eenzaam werker op een wijden akker, die in zijn
noeste vlijt niet uitziet naar de verre weg waarover de zwaarbeladen wagens der
moderne cultuur, of wat daarvoor moet doorgaan, den horizon tegemoet rijden. En
toch zit zijn werk vol moderne sentimenten.
Ook een ander boekwerk, dat als uitgave zelf naar mijn inzicht volkomen harmonisch
is, werd door Jonas van een belangrijke houtsnede voorzien.
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H. JONAS. DE STORMWIND.
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H. JONAS. DE SCHOORSTEENBRULLER.

H. JONAS. DE HAGELDRAGER.

H. JONAS. DE DANSER.
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Ditmaal een houtsnede in kleuren (te zamen met het wit van het tekst-papier in 6
kleuren). Deze houtsnede zullen wij hierbij niet reproduceeren, wijl zij waarschijnlijk
zonder kleuren te veel zal verliezen. Het boek is een herdruk van een der bijbelsche
profetieën (in oud fransch) en wel ‘La Prophetie de Ioei’; de houtsnede bevat in
vogelvlucht de belangrijkste gebeurtenissen uit deze voorstelling, is dus eenigszins
een verzameling van verhaalfragmenten geworden en het is op zichzelf wel reeds
een verdienste dat zij toch tot een zuiver geheel is gegroeid, de kleuren zijn frisch
en naïef gehouden. Deze houtsnede doet veel naïever en primitiever aan dan de
vroeger besprokene, zonder echter ook maar in een enkel opzicht tot onbeholpenheid
te vervallen en bezit daardoor juist wel iets zeer bekoorlijks, al is zij wellicht meer
als een belofte voor de toekomst, die naar wij hopen meerdere kleur-houtsneden van
Jonas zal brengen, te beschouwen. Behalve deze prent, welke tegenover de titelpagina
is geplaatst, heeft Jonas voor dit boek drie initialen ontworpen, deze niet in hout, en
wel voor den aanvang van ieder hoofdstuk een. De eerste is blauw en versierd met
een motief van gele sprinkhanen, zulks naar aanleiding van een der Egyptische plagen;
de tweede rood met gele omgeving, de schaduwachtig gestileerde schimmen van een
drietal trompetsters schallen als het ware den eersten zin van het hoofdstuk ‘Sonnez
la trompette en Sion, hurlez ma saincte montagne’ uit. De laatste, een C, is groen,
met als omgeving een paars druiven- en druivenrankmotief.
Deze initialen zijn wel zeer bizonder, zij passen prachtig bij de krachtige tekstletter,
verstoren de rust van den bladspiegel niet, doch dragen daartoe integendeel - zooals
dat bij oude boeken geschiedt - bij. Ook dit werk verscheen te Maastricht, in 1923,
en werd gedrukt bij de uitgevers (sur les presses des maitres-imprimeurs)
Leiter-Nypels.
Nog sneed Jonas titelhoutsneden voor een tweetal niet in den handel zijnde
bundeltjes verzen, n.1. een van Lousbergh en een van P. Baudin, terwijl hij ook de
omslagversiering voor de beide Vondel-herdrukken door de firma Leiter-Nypels
ondernomen - n.1. in 1922 Adam in Ballingschap en Lucifer - ter hand nam. Deze
versieringen zijn bijna louter decoratief, toch is op vrij duidelijke wijze de
nederstortende Lucifer in de driehoeksvulling aanwezig en de engel, welke Adam
en Eva uit het paradijs verdrijft in den goed verdeelden rechthoek, blank in het zwart,
herkenbaar.
Geheel anders, meer picturaal, zooals trouwens in dit geval wel niet goed anders
kan, is het portret in houtsnede dat hij naar een schilderij van Rembrandt van den
dichter-kruidenier Jeremias de Decker vervaardigde voor den zoo goed geslaagden
herdruk van diens ‘Goede Vrijdag.’ Ook dit werkje verscheen bij dezelfde uitgevers.
Terwijl bij hen nog in bewerking zijn de navolgende werken welke eveneens
houtsneden of versiering van Jonas zullen bevatten:
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H. JONAS. JER. DE DECKER (NAAR REMBRANDT).

H. JONAS. OMSLAG-VERLUCHTING.

De propheet Jonas, en een bundel verzen van M. Kemp*).
Behalve dit alles sneed hij een klein vignet voor Vondels Aenleidinghe ter Nederd.
dichtkunst en een houtsnede voor Vondels ‘Lof der Zeevaert,’ van welke werkjes
bij de ‘Trajectum ad Mosam-pers’ te Maastricht herdrukjes verschenen.
*) Welke oudertusschen reeds het licht zag.
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Nog te vermelden zijn dan ten slotte: kleiner werk, waarvan hierbij iets wordt
afgedrukt, en enkele affiches en litho's.
Zoo gesteund door althans een tweetal kunstzinnige uitgevers mogen wij
verwachten dat Jonas werkzaam zal blijven aan de verluchting van het boek.
Ongetwijfeld zal hij dan ook als gevolg van zijn sterker wordende belangstelling in
het graphisch werk zijner kunstbroeders - in het verleden en het heden - iets van zijn
eenzaamheid verliezen, hij zal hier en daar van hen wat leeren.... doch hij zal, rustig
en gemoedelijk als hij is, wel niets van zijn persoonlijkheid inboeten, in dezen
onrustigen en ongemoedelijken tijd.
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Stervende zonnebloem,
door Martien Beversluis.
In deze open hand wil 'k zacht
't verdorde hart nog tillen,
en eenmaal heffen nog, maar licht
naar mijn gelaat weer uw gezicht
uw blinde en stille,
dan moog het zuiver licht van 't leven
waarin wij rezen,
en U en mij gelijk begeven
voorgoed na deze.
De schemering zinkt rondom ons heen
als rond uw stam de bladen,
ik zoek vergeefs naar ouden glans,
wat rest van al 't verlangen thans,
dees donkre zaden?
van al de kracht en al Gods zegen
die wij verwierven?
dees schim van bloei waartoe wij stegen
voordat wij stierven?
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Is alles niet waarheen ons hart
zich op'nend heeft geheven
ons ver geweest als het heelal,
wisten wij nimmer dit is al
waarvoor wij leven?
Of nu? dit uur waarin wij beiden
de zaden winnen,
zal hier het leven mee verglijden?....
of mee beginnen?
Lig in mijn open hand o hart!
dat ik het stil aanschouwe....
dat op dit zinkend beeld van pracht,
dees droom en half bezweken kracht,
ik nog vertrouwe....
en laat mij eens nog uit U drinken
dan, keer den beker,
en laat al wat gij gaaft weer zinken
gerust en zeker.
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Carrière
door Cornelis Veth.
Je t'ai fait trop faible pour sortir du gouffre, par ce que je t'ai fait assez fort
pour n'y pas tomber.
ROUSSEAU, CONFESSIONS.
BIJ het wakker worden was hij eerst nog beklemd, bijna beangst. Maar langzamerhand
werd het boosheid.
Daar had je het waarachtig weer! Zijn voorhoofd was klam, zijn keel werd
toegeknepen. Belachelijk! stootte hij uit.
Maar te zeggen, dat iets belachelijk is, en er om te lachen, zijn twee verschillende
dingen. En Van Voorderen lachte niet, terwijl hij, op zijn rug nog liggend, in het
licht van den morgen dien vervloekten droom recapituleerde.
Het was een standaard-droom, die in wisselenden vorm met groote tusschenpoozen
terug placht te komen.
Hij bevond zich te midden van vele menschen, menschen die er op aan kwamen,
in zijn hemd, een te kort hemd. Niemand zei er nog wat van, maar het was onmogelijk
dat niet iedereen het opmerkte. Het scheen onmogelijk dat er geen moment zou
komen, waarop hij van alle kanten gehoond, met smaad en schande bejegend zou
worden. Men kon niet weg, men probeerde zich nog te doen gelden, men deed
gewichtig, men sprak veel. Maar o die gêne van binnen, dat wachten op een
geschandaliseerden blik van de oogen waarin men keek, - die doodelijke angst!
En dan moet je nog al nooit zonder je pyama gaan slapen!
Komaan, het was te flauw en te kinderachtig om er langer aan te denken. Hij
kleedde zich, ging naar beneden, en vond aan het ontbijt zijn brieven. Het mag dan
zijn, zooals het wil, maar het deed goed, dat de eerste brief dien hij opende, begon
met ‘Hooggeachte Heer!’ en nog meer voelde hij zich getroost door het Amice, en
het tutoyeeren, van zijn vriend, den minister. Laat eens kijken, was die er vannacht
ook bij? - Och, onzin hou toch op!
Voor een man van even in de veertig had Gustaaf van Voorderen het ver gebracht,
en dat hij uit een kruidenierswinkel te Delfzijl vandaan was, maakte het feit
opmerkelijker. Toen hij tot zijn tegenwoordig ambt benoemd was, had hij het geluk
gehad, daartoe wel zoowat de aangewezen persoon te zijn, en dat de regeering, door
hem te nemen, en niet bepaald een partij- of cöterie-benoeming te doen, werd geacht
democratisch te handelen. Hij bezat bovendien eenige van de vereischte capaciteiten.
Zoo was er geen critiek op zijn promotie.
Hij ontbeet altijd op zijn gemak, en las, na zijn brieven, het Ochtendblad.
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Misschien kwam het, doordat hij dezen morgen meer dan anders dacht aan het
bereikte; hoe het zij, een bericht dat hem anders niets zou gedaan hebben, trof hem.
Pieter Zeeuws zou een lezing houden. Piet Zeeuws, zijn neef en studiemakker. Hij
had misschien in geen tien jaar aan den man gedacht. Nu zag hij hem voor zich, een
lange, vrij stille, wat onhandige jongen. Ze waren als jongens niet erg bevriend
geweest, want Piet was een jaar ouder en dat maakt voor kinderen een groot verschil
en de families gingen niet druk om. Maar in de eerste jaren op de Academie werden
ze tamelijk intiem. Daarna weer minder. Zeeuws was geen lid van het Corps, Van
Voorderen wel, hij ging graag om met jongelui van stand. Zoo was de vriendschap
ongemerkt verloopen. Men hoorde niet veel meer van elkaar.
Erg bekend was Zeeuws zeker niet. Van Voorderen bracht zich te binnen, wat zijn
vak eigenlijk was. O ja, plant- en dierkunde. Dan wist van Wessem er natuurlijk alles
van, van Wessem die al een tijdje prof was in het zelfde vak. Misschien zag hij van
Wessem wel weer bij het eten in de Groote Club, waar hij, van Voorderen, dezer
dagen at, daar hij eenigen tijd Strohwitwer was.
De zaak ging hem echter volkomen door het hoofd, en hij zou ze ook aan tafel
vergeten hebben, als niet van Wessem terloops gezegd had, dat hij naar een lezing
moest.
‘De lezing van Zeeuws?’ vroeg Van Voorderen.
‘Ja, ken je hem?’
‘Hij is een neef van mij’.
Van Wessem was een veelweter, droog, een beetje saai. Er kon niets anders tot
zijn nadeel gezegd worden, of het moest zijn dat hij zijn vader was opgevolgd, die
een wereldreputatie had.... en niet was meegevallen. Hij maakte eigenlijk den indruk,
onder zijn geërfde waardigheid gebukt te gaan. Een zacht man, ongewoon innemend
van voorkomen, scheen hij altijd verontschuldiging te vragen voor zijn rang en voor
zijn middelmatigheid. Zoo iemand wordt met achteloozen lof ‘een erg fatsoenlijke
vent’ genoemd, maar het woord duidt dan op iets innigers en toch kleineerends: hij
is beminnenswaard, maar telt niet mee. Alsof het erg fatsoenlijke niet juist
buiten-fatsoenlijk, buiten-modelsch genoeg was om een kwaliteit te zijn. Een harde
vrouw die hem om zijn uiterlijk en positie had genomen, had hem weer opzij gezet.
Hij betreurde haar nog. Haar portret hing nog in zijn slaapkamer.
Van Voorderen en de andere dischgenooten vonden hem onschadelijk.
‘Zeeuws’, zei hij ‘is een heel merkwaardige man. Mijn vader had veel met hem
op’.
‘Is 't waarachtig?’ zei Van Voorderen, werkelijk verbaasd.
‘Ja zeker. Hij is heel knap’.
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‘Hoe is 't mogelijk?’ riep de ander bijna spijtig, ‘ik heb hem nooit hooren noemen’.
Er was niets scherps aan van Wessem. Ook nu lachte hij niet superieur om de
naïveteit van dezen uitroep.
‘De zaak is dat Zeeuws geen eerzucht heeft. Hij is leeraar in Alkmaar en
buitengewoon bemind bij zijn leerlingen. Hij weet het onderwijs levend voor ze te
maken, gaat met ze de duinen in, laat ontdekkingen doen. Hij schrijft ook wel, meest
in vakbladen, doch ook wel in andere, populair, onder pseudoniem. Omdat hij een
verbazend breede opvatting heeft van de biologie, nooit schoolsch, nooit academisch,
en hij er een soort levensbeschouwing uithaalt, is het altijd interessant’.
Van Voorderen luisterde maar half. Hij moest het nog verwerken, dat Piet Zeeuws
iemand bleek te zijn.
‘En nu leest hij, als ik mij niet vergis, over de dierenbescherming?’ ‘Juist, en ik
ben waarlijk benieuwd. Hij heeft niet alleen uitteraard verstand van dieren, maar hij
heeft ook een cursus van de veeartsenijschool gevolgd. Toch is hij verre van
sentimenteel. Hij zal zeker veel aardigs te vertellen hebben. Weet je wat, ga mee!’
Van Voorderen voelde werkelijk nieuwsgierigheid, en stemde toe. Daar van
Wessem weinig zei, kwamen onder het loopen naar het café, waar Zeeuws in een
bovenzaal zou spreken, allerlei herinneringen bij hem op. Zijn heele jeugd kwam
hem weer te binnen. Gek, hij wist nu op eens weer dat Piet en hij in der tijd op elkaar
heetten te lijken. Maar voornamelijk dacht hij aan thuis. Hij zag zich in de donkere
kamer achter den winkel zitten, 's avonds, huiswerk makend en lessen leerend,
ambitieus reeds toen, en van een ambitieuze moeder.
In dit gezin was de vader een non-valeur. De vrouw, wier eigen ouders een flinke
zaak hadden gehad, voelde zich maatschappelijk gedaald door het huwelijk met een
man, die eerst zetbaas was geweest in een andere groote zaak, maar niet had voldaan,
en kleiner was begonnen voor zich zelf. Hij had geen ondeugden, dronk niet, was
niet lui, maar had geen handelsgeest, geen zakenhoofd. Hij richtte zijn bestellingen
niet goed in, had dikwijls niet wat de menschen vroegen, zoodat zij wegliepen, hij
praatte te veel, hielp langzaam, had geen overzicht. Een concurrent in de buurt nekte
hem. De vrouw had geen geduld met hem, ergerde zich, haar wrevelige
geringschatting deelde zich aan de kinderen mee.
De zoon zag zichzelf nog in de achterkamer zitten, waar het na het middagmaal
nog naar het eten rook. De moeder was in de kleine keuken, vlak bij, aan het
afwasschen, de zuster zat aan tafel, ook te werken en beide kinderen hielden bij het
studeeren de handen tegen de ooren gedrukt. Want uit den winkel kwam ook rumoer.
De binnenkomst van den vader, tegen acht, om vlug een kop thee te drinken, werd
als stoornis ondervonden.
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Hij had altijd een praatje, deed opgewekt, maar ontmoette half verstrooide, half booze
blikken. Moeder en kinderen waren vol van den wil, vooruit te komen. Anderen
noemden haar een drijfster, haar kinderen behoefde zij niet te drijven; zij ging slechts
vóór. Maar zij wist veel voor ze te verkrijgen, lessen van den één, voorspraak van
den ander, en alles was welbesteed.
Het waren kinderen die vroeg keurig, in afgemaakte zinnen, hun woord deden,
die van de geboden kansen namen al wat zij noodig hadden. De dochter was naar
Indië getrokken. Toen de zoon dertig jaar was, stierf de moeder, na haar doel, een
positie voor beiden, te hebben bereikt. Zij was zwaar op de hand geweest, lachte
zelden, voelde boven haar ‘stand’ en drukte zich gaarne uit in uitheemsche woorden,
die niet altijd goed uitgesproken en juist te pas gebracht werden, wat voor zoon en
dochter een beschaming was, en een reden om haar op den achtergrond te houden.
De winkelzaak was allang verloopen en eenigen tijd voor haar dood van de hand
gedaan, en de vader leefde nu te Alkmaar, van een kleine erfenis, en door zijn kinderen
nog wel wat finantieel geholpen, stil en alleen, zijn eigen huishouden zoowat doende,
en een onschadelijke neiging voor het schaakspel volgend.
Hij dacht dit alles, waarom wist hij niet, misschien omdat Zeeuws op
Zondagavonden wel met zijn vader kwam spelen, en omdat moeder van Voorderen,
die in den winkel juffrouw, maar daarbuiten mevrouw moest genoemd worden, den
zusterszoon van haar man niet kon uitstaan. Een kenmerk van mevrouw respectievelijk
juffrouw Van Voorderen was een volkomen afwezigheid van gevoel voor humor
geweest, en de gesprekken die de beide schakers wel tusschen door hielden, vol
genoegelijke plagerij, irriteerden haar.
Zoo had Piet Zeeuws zijn aandeel in Gustaaf's verleden, en ook uit beider
studententijd herinnerde deze zich een paar eigenlijk bijzonder gezellige episoden.
Zij waren later geheel van elkaar vervreemd, en Van Voorderen had zijn neef eerst
weergezien op de receptie voor zijn eigen huwelijk met Jonkvrouwe de Couvier.
Hoe was het gekomen, dat hij Piet niet op de bruiloft had gevraagd, dat hij zelf van
zijn neefs huwelijk geen notitie had genomen? Hij herinnerde zich niet, dat deze
dingen het gevolg waren van een bepaald besluit. Wel gleed zijn herdenken opeens
af naar zijn eigen huwelijk, naar de vrouw die met haar adel en haar connecties hem
op een passieve manier had helpen carrière maken, doch die teleurstelde: een
eenvoudige ziel, een stil huisvrouwtje, dat den dood van haar kindje nooit te boven
scheen te komen en maar bleef sukkelen.
Maar Piet Zeeuws. Deze neef was voor Gustaaf een vreemdsoortig wezen,
onorganisch als het ware. Er waren bekwame en onbekwame menschen, de eersten
behoorden, volgens de regelen der natuur, naam, invloed en gezag te genieten. En
nu hoorde hij dat de oude professor van Wessem,
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een man van wereldreputatie, met den obscuren Piet op had. Hij zou de lezing eens
volgen, maar had een heimelijke, half bewuste hoop, dat ze niets zou zijn. De zaal
was tamelijk goed gevuld, met een publiek van studenten, leeraren, enkele
hoogleeraren zelfs, en een élite van belangstellende leeken. Hij zag er geen van de
gewone representatieve figuren. Een zoodje was het evenwel niet.
Piet Zeeuws verscheen, en begon, zonder voorgesteld of ingeleid te worden,
dadelijk. Hij had nog dezelfde ranke gestalte, en Van Voorderen meende de gelijkenis
nog steeds te zien. Hoewel hij zelf voller en zwaarder was. Zeeuws was echter vroeg
grijs, zijn ruig baardje was het zelfs geheel, en zijn vol, borstelig haar begon aan de
slapen. Hij droeg een gekleede jas. Zonder iets eigenlijk onhandigs - integendeel,
zijn voorkomen was zeker niet deftig maar volkomen on-burgerlijk - was hij dermate
ongewichtig dat hij voor onaanzienlijk gold. Hij sprak niet gemakkelijk; een groot
gedeelte van zijn voordracht werd gelezen, maar hij was zoo toegewijd aan zijn
onderwerp, en had zijn meeningen zoo geformuleerd in het hoofd, dat aan inhoud
en vorm niets wezenlijks ontbrak. Zijn neef herkende somtijds die oude, half-ironische
manier.
Van Wessem, die naast Van Voorderen zat, nam een pauze waar, om dezen toe te
fluisteren: ‘Echt levend, en toch serieus-wetenschappelijk’. Hij had de gave der
bewondering, die goede van Wessem.
Zeeuws besprak de psychologie van het dier, vooral van het huisdier in zijn
verhouding tot den mensch, oefende een veelzijdige critiek uit op de behandeling,
die het ondervond, illustreerde zijn betoog met vele feiten, bijzonderheden en
anecdoten, besprak terloops het dier in de litteratuur, waarbij hij de romantiek in
populaire boeken als die van Curwood aan een vergelijking met de werkelijkheid
onderwierp; hij was aldoor boeiend, vaak geestig, ergerde waarschijnlijk nu en dan
een deel van zijn gehoor, door alle sentimentaliteit te verwerpen, maar was nooit
hard.
Van Voorderen, ofschoon niet persoonlijk bij het onderwerp geïnteresseerd, had
geen oogenblik tijd om aan Piet Zeeuws of aan zich zelf te denken, en daar er geen
pauze was, begonnen de menschen op te breken, vóór hij daartoe kwam. Van Wessem
moest gauw naar huis, en hij zelf kon niet nalaten op den lezer te wachten; het was
toch zijn neef, en hij voelde zich zijns ondanks gemoedelijk gestemd. Die
gemoedelijkheid verdween, toen hij door een ander oud studiemakker werd
aangeklampt. Het was Bart Langen.
Nu was Bart Langen, en niet alleen voor Van Voorderen, een pijnlijke ontmoeting,
zooals mislukte genieën plegen te zijn. Ofschoon, naar men zeide, tegenwoordig
zoowat van den drank af, deed hij schutterigopgewonden. Hij vuurde zichzelf als het
ware op u af, stelde luidkeels vragen die het U niet altijd schikte te beantwoorden,
en zette het gesprek
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voort met een mengeling van afwezigheid en heftigheid, die verwarde. De afwezigheid
was eigenlijk alleen in zijn oogen, die overal heen zochten, en in zijn
hoofdbewegingen; hij liet zich niet afschepen. Hij bezat ook maar geen begin van
wereldwijsheid, en verscheen bij voorbeeld nu, hij wiens armoede spreekwoordelijk
was, op deze doodgewone lezing in een rok; iets waaraan Van Voorderen zich diep
ergerde. Daarbij waren zijn nagels niet heelemaal schoon.
Broodmager, hoog in de schouders, met een wat puisterig gezicht onder dik grijzend
haar, een grooten neus die recht inzette en krom eindigde, en een expressieve,
hongerige wuit, was hij opzichtig leelijk, maar ook op een zonderlinge manier
imposant; wie hem voor het eerst zag vroeg altijd wie dat was. Hij had een boek
geschreven dat men nergens meer dan op stalletjes vond. Het was tien jaar te vroeg
uitgekomen, niemand had er toen notitie van genomen. Nu werd het door elk die iets
aan geschiedkunde volgens moderne opvattingen deed, geciteerd, meestal uit de
tweede hand. De Rijksbibliothecaris Van Voorderen kon zoo iemand niet heelemaal
negeeren.
‘Hoe vin je 't?’ vroeg Langen, onbewust van het feit, dat Van Voorderen juist
professor Mahun wilde aanspreken, en dien hooggeleerde bijna tegen den schouder
stootend. ‘Hoe vin je 't?’ en zijn wuit scheen het antwoord gretig af te dwingen.
‘Heel interessant,’ zei Van Voorderen.
‘Dat haal je de drommel, dat het interessant is!’ zei de pijnlijke man eerlijk
teleurgesteld. Hij keek daarbij scherp naar den van zijn vreemd uitschietende stem
omkijkenden professor, die nu niet anders kon dan zich bij hen voegen, waarop een
voorstelling onvermijdelijk werd. Het belette hem alles niet, hardnekkig voort te
gaan.
‘Interessant zegt niks. Alles is interessant, wat zegt U, professor?’
‘Ik ben niet op de hoogte van het onderwerp van discussie’, zei deze glimlachend.
‘Ik vroeg aan Van Voorderen, hoe hij de lezing vond, en hij antwoordde, dat hij
ze interessant vond. Maar dat zegt men ook, als iets onbeduidend is geweest. Ja, Van
Voorderen, zoo is het! Haha! Nu, ik zeg, compliment van mij, het was prachtig. Ik
ben een leek, net als de heeren - U is immers chirurg, professor? - nu ik zeg dat 't
subliem was. Zeg, Zeeuws, het was subliem, kerel!’
Want de lezer was, met een paar bestuursleden, binnen gekomen, en had Van
Voorderen de hand geschud.
‘Het doet me plezier, dat je het goed vond,’ zei Zeeuws eenvoudig.
‘Ik zeg niet: goed, ik zeg: subliem. God, kerel, wat heb je ze er prachtig van langs
gegeven, die ezels, die hun eigen ziel aan het dier opdringen. Of neen, wat zei je?
Het dier willen zien als een mensch die niet praten kan. “De spraak ontbreekt hem.”
Haha!’
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‘En dan wat je zei over de aanstellerij bij huisdieren! Nou, dan moet je die kat van
mij zien zeg! Ho ho, haha! Aanstellerij! Hij is best, niet?’ dit tot de bestuursleden,
twee in getal, die van Zeeuws afscheid namen, en zich vriendelijk lachend uit de
voeten maakten.
Hij had er geen flauwe notie van, dat hij Van Voorderen's meening geheel als
quantité négligeable had ter zij geschoven, en dat deze inwendig woedend was. Toch
scheen hij zich volstrekt niet op te willen dringen, en weg te willen gaan, toen Zeeuws
hem terug hield.
De zaal was nu leeg, en het drietal ging naar beneden. Zij moesten door het café,
en bemerkten toen, dat het buiten slagregende. De menschen kwamen druipend naar
binnen vluchten. De bui was onverwacht, en geen van de drie had regenjas of
parapluie.
Langen legde haastig beslag op een tafeltje ‘Laat ons hier gaan zitten’ zei hij alsof
het van zelf sprak. Er zat niets anders op, ook voor Van Voorderen; Zeeuws voelde
blijkbaar iets voor den onbehouwen man.
De twee neven bestelden koffie, de ander bier. Er werden vragen en mededeelingen
gewisseld over gezamenlijke familieleden en Zeeuws vertelde van zijn twee aardige
jongens.
‘En je vader houdt zich toch maar kras’, zei hij toen.
Het was zoo iets heel nieuws voor Van Voorderen, dat iemand met eenigen lof
van zijn vader sprak, dat hij een nauw merkbare beweging van verrassing kan hebben
gemaakt. Hij voelde, dat de derde man hem aankeek.
‘Ja, maar hij is ook zoo oud niet.’
‘Toch haast zeventig. Oom is werkelijk een type’, ging Zeeuws voort, zich tot
Langen wendende ‘woont heel alleen op een bovenhuis, en doet letterlijk alles zelf.
Daarbij is alles keurig in orde. Hij is een filosoof. Ja, ja, ik praat graag met hem, en
hij is dol op mijn jongens. Wij schaken wel samen, en hij is mij vaak de baas.’
Van Voorderen, die den ouden man in meer dan een jaar niet gezien had - op zijn
laatsten verjaardag had hij hem een briefkaart en een postwissel gestuurd - wist niet,
wat te antwoorden. Hij verbeidde de volgende, wel te verwachten vraag met eenige
verlegenheid.
‘Je ziet hem niet veel, hé?’ zei Zeeuws losweg.
‘N.... Neen. Het leven is druk, hé!’
Er was even stilte. Het regende nog harder dan te voren. Langen had een tweede
glas bier besteld, en half leeg gedronken.
‘Och, wat, het leven!’ riep hij plotseling, op zijnvulcanische manier. ‘Het leven!
Wat noem je het leven? Zeg liever het gedonderjaag.’
Het leek Van Voorderen de wijste partij, geen notitie te nemen. Langen nuchter
was al erg, maar nu kreeg hij 'm blijkbaar om. Hij bleef Zeeuws aankijken.
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‘Je weet wat ik bedoel’, zei hij.
Zeeuws knikte, - en, met de goede bedoeling het gesprek af te leiden: ‘Zeg Langen,
je bent aardig aan den gang geweest tegen Schoonderlicht.’
‘Is dat de professor? vroeg Van Voorderen.
‘Ja’, zei Langen. ‘Een heele autoriteit, nog altijd. Zoo iemand die alles tegenhoudt
en de heele jeugd verpest. Maar ik heb hem, wat je noemt, afgedroogd.’
‘Hm, ja’ zei Van Voorderen, ‘dat is zoo'n bootwerkersuitdrukking, hé?’
Langen voelde nooit een steek, die buiten de hoofdzaak omging.
‘Juist. Bij zulke lui heb je juist de neiging, bootwerkersuitdrukkingen te gebruiken.
Plechtige ezels!’
‘Hij heeft nooit geantwoord, hé?’ zei Zeeuws.
‘Nee!’ zei Langen, en met naïeve bevreemding. ‘Begrijp je dat nou?’
‘O ja’, zei Zeeuws glimlachend. ‘Zoo is het 't eerst vergeten’.
‘Maar hij zelf.... slikt hij het dan maar zoo? Heeft zoo'n man dan geen gal?’
‘Daar zal zijn vrouw je meer van kunnen vertellen,’ zei Zeeuws.
‘Wat? O ja! Haha! Arme vrouw! Jij hebt geen vrouw hé, Van Voorderen?’
‘Zeker wel. Waarom?’ vroeg van Voorderen overrompeld, maar hij had dadelijk
spijt van zijn vraag.
‘Ach - neem me niet kwalijk - dan heb ik er niets mee bedoeld!.... Je hebt het druk,
zei je straks. Wat bedoel je met druk. Je bedoelt met vergaderingen, conferenties,
correspondentie. Je zit in alle mogelijke commissies, niet, Van Voorderen?’
‘Ach ja’, viel Zeeuws weer in, voor de ander kon reageeren. ‘Maar, zeg, ik heb je
allang iets willen vragen’.
Hij deed niet één, maar verscheidene vragen in verband met de volksverhuizingen
en de rassenkwestie, en Langen beantwoordde ze alle met rapheid en aanvankelijk
met bijna te groote zekerheid.
En Zeeuws zag telkens de zwakke plekken van zijn betoog, en vroeg door, aan de
stelligheden rukkende, die daartegen geen stand hielden.
‘Ja’ zei Langen dan, met een vaag gebaar. ‘Ik voel het soms zoo.... maar’.
Voor Van Voorderen was dit gesprek nauwelijks te volgen. En hij leed daaronder.
Hij voelde nu en dan een soort van pijn, alsof hij zich vertilde. Het was niet zoozeer
zijn intelligentie, maar zijn belangstelling, die de discussie niet kon bijhouden. Hij
dwaalde af, maar niet naar zijwegen, die van het onderwerp zelf uitliepen, doch naar
een soort van zelfonderzoek. Hij zag zich, nu drie dagen geleden, terug in een
gezelschap van dames en heeren, die aan zijn lippen hingen. Met aplomb had hij
toen zijn oordeel
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uitgesproken over zaken waar die menschen niets van wisten; hij was het orakel. Nu
voelde hij een soort gêne over dat succes, onder de rustige klare oogen van Zeeuws
gezien, over zijn koele zekerheden, naast het hartstochtelijke tasten van Langen, en
diens wanhopige zelfcritiek. Was hij van een ander ras dan deze twee? Was hij met
elke nieuwe functie, met elk eerbewijs, met elke vermeerdering van macht een stap
verder gekomen van de liefde voor de dingen zelf, om ze zelf? Met zijn overwicht
scheen hij zijn evenwicht kwijt.
Er was iets on wezenlijks in het zitten hier, in de rookerige warme ruimte, onder
schel licht, ontdaan van het gerespecteerd zijn waar hij niet buiten kon, tegenover
die twee onaanzienlijke menschen, zonder invloed, tot wie niemand zich ooit wendde
om hun naam en stem, de ruige, kinderlijke Piet Zeeuws, en die fantastische
dronkaard. Daar streden die twee, die de wijsheid en den hartstocht schenen te
vertegenwoordigen, een vreedzamen strijd om groote begrippen, en hij was er buiten.
Een soort van jaloezie neep hem. Maar ook een besef van onveiligheid. Hij tastte
naar zijn overwicht als naar een stut.
Langen verwijderde zich. Zijn afwezigheid werd gerekt, want op zijn terugtocht
sprak hij andere bekenden aan, en men zag hem druk met hen oreeren. Van Voorderen
had graag, om zich lucht te geven, iets van hem gezegd dat raak was, en toch niet
malicieus klonk, maar hij kon niets vinden.
‘Hij slaat weer door,’ zei Zeeuws lachend. ‘Zeg, ik bestel nog iets - het is nog
noodweer, en wij kunnen hier niet langer op dit ééne kopje koffie zitten. Mag ik voor
jou ook iets bestellen, iets alcoholisch.... een grocje?’
‘Goed’, zei Van Voorderen, ‘whiskey-soda dan maar.’
‘Wij komen dan meteen onzen vriend iets nader met onzen geest,’ ging Zeeuws
verder, toen hij zijn bestelling gedaan had, ‘'t is toch zonde van den kerel?’
‘Waar leeft hij eigenlijk van?’ vroeg Van Voorderen.
‘O, hij geeft wat lessen, leidt op voor middelbaar Geschiedenis. Dat kan hij wel.
Maar 't is armoe, 't Is verder heusch een beste vent. Hij had een beetje aanmoediging
moeten hebben. Maar alles is hem tegengeloopen.’
‘Maar hij lijkt me zoo - onbruikbaar, maatschappelijk.’
‘Hm ja, dat is hij misschien - nu. 't Is en blijft een zonderling. Hij heeft zijn
stokpaardjes. Maar lieve hemel, anderen hebben die ook. Alleen zij hebben er slag
van, er jou en mij mee overhoop te rijden. Hij niet, hij valt er mee om, en weet het
niet te verbergen. Hij heeft nooit genoeg geloof in zich zelf gehad - of alleen bij
vlagen. Maar,’ voegde hij er peinzend bij ‘Hij is niet ordinair. Hij heeft trots en
ootmoed. Zulke menschen zijn nooit ordinair.’
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Van Voorderen voelde tot zijn eigen verbazing neiging, meer nog dan om Langen
aan te vallen, om zich zelf te verdedigen, alsof dat toch eensklaps noodiger was.
‘In mijn positie’, zei hij: ‘moet je met allerlei menschen omgaan. Je moet hun
ijdelheden menageeren, je moet soms, om iets gedaan te krijgen, een heel end met
ze meegaan. Anderen nemen je dat weer kwalijk - dat weet ik wel. Als ik bij voorbeeld
de bibliotheek in aanzien kan verhoogen, al moet ik er dan wat bij slikken, dan zal
ik het niet laten. Ik krijg wat gedaan. Je zult toegeven, als je er iets van hebt
opgemerkt, dat ik wat gedaan krijg.’
Hij was bijna vertrouwelijk geworden na een paar slokken whiskey.
‘Je moet kiezen of deelen. Laat je de lui, die maatschappelijk nu eenmaal de lakens
uitdeelen, merken dat je op ze neer ziet - waarom eigenlijk? - dan sta je er buiten,
dan krijg je niets gedaan’.
‘Neen,’ zei Zeeuws. ‘Het beroerde is, dat je, zooals je zegt, kiezen moet.’ Van
Voorderen keek hem scherp aan. Moest hij nu ook tegenover dien kalmen Zeeuws
op zijn qui-vive zijn?
‘Wat bedoel je?’
‘Dat je op moet passen, het andere - waar je van uitging - niet te laten loopen.
Datgene, waarom je bijvoorbeeld dit vak hebt gekozen, en geen diplomaat bent
geworden.’
‘Diplomaat’, zei Van Voorderen, die dit woord, zelfs als het in blaam tegen hem
werd gebezigd, eigenlijk graag hoorde. - ‘Ja, dat ben ik soms. Zonder dat bereik je
niets. En vergeet niet, dat ik altijd mijn afkomst tegen heb gehad.’
‘Kom, kom’ zei Zeeuws, ‘in dezen democratischen tijd.’
‘En toch is het zoo. Denk je dat ze me niet hebben laten voelen, dat ik uit een
kruidenierswinkel ben? Maar dat heb ik er nu toch uit gekregen.’
‘Niemand denkt daar meer aan’, zei Zeeuws, schouderophalend.
‘Juist, maar als ik alleen maar knap was, al was ik nog zoo knap, en me afzijdig
hield, zouden ze het nooit vergeten. Dan was ik nooit iets geworden. Je moet laten
zien dat je er prijs opstelt een der hunnen te zijn. Het is wel gemakkelijk voor jou,
of zoo'n Langen, te doen alsof er niets bestaat dan de wetenschap....’
‘Och, waarom gemakkelijk?’ zei Zeeuws.
Langen kwam terug. Hij zag de beide whiskey's en bestelde er dadelijk ook een.
‘Zeg zoo'n voordracht is eigenlijk toch niets’, begon hij. ‘Je hebt er eigenlijk niks
aan. Let eens op, het publiek is er dol op. Dat is teekenend. Maar ik heb nog nooit
een lezer van eenige beteekenis gesproken, die er niet het land aan had, en ik ga er
nooit naar toe, als ik het laten kan’.
‘Kon je het nu niet laten?’ vroeg Zeeuws lachend.
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‘Ik wou je nog wel eens zien en hooren. Het is gek, maar waar blijven al die lui, waar
je mee gestudeerd hebt? Ik ontmoette onlangs Van Hoven, weet je wel. Dat was nou
een van je geniaalste kerels, all-round begaafd. Op en d'op je vegeteerende burgerman
geworden; je weet niet wat je met hem praten moet. En hij zit niet zoo maar ergens
weggestopt, maar hier in Amsterdam. Heeft a b s o l u u t geen kans gezien, met zijn
gaven iets te doen....’
‘Zie je, dat is het fatale. We worden ouder, en we verwaarloozen iets, vergeten
iets, soms het beste dat we hebben. We denken dat we ons leven maken, en het wordt
gemaakt, door een stukje van ons, misschien niet het beste, maar dat wat het
makkelijkst glijdt, het gladste. Wij komen ergens uit, - ten minste de fortuinlijkste
komen ergens uit. Ik spreek niet voor mezelf. Ik ben mislukt. O jà - zeur niet, zoo is
het.
‘Ken je die passage bij Conrad, in dat verhaal van zijn eigen ervaringen op zee?
Daar is een stuurman, die aan wal zich altijd bedrinkt. Stomdronken komt hij elken
avond aan boord. En dan doet hij een paar stereotype vragen. Is de kaptein aan boord?
Is de hond aan boord? Conrad voegt er bij, dat de man zich, nuchter, nooit iets van
den hond aantrok, niet scheen op te merken dat hij bestond. Toch moet er een
verborgen sentiment in hem zijn geweest, dat sprak, als hij bezopen was. Iets heel
dieps. De drank laat onze hersens, en misschien onze ziel, anders functionneeren dan
anders. De dronkaard ontdekt dat hij in het diepst van zijn wezen, zijn vrouw haat,
daarom slaat hij haar. Het is een soort waarheid die hij zoekt in den alcohol. Ik geloof
dat wij bijna allen iets in ons schromelijk verwaarloosd hebben, dat we ons zelf niet
herinneren. Als we het ons herinneren, bij een flits, zijn we ongelukkig, maar dat
ongeluk zoeken we toch.... Als ik wel eens gedronken heb’, - hij keek half uitdagend
om zich heen - ‘heb ik geen vergetelheid gezocht, maar herinnering. En geslaagd geslaagd noem ik niet hen die ergens heen gegleden zijn - ergens uitgekomen, maar
die zich niets behoeven te herinneren, dat hun ontglipt is. Meestal is de mooiste
carrière maar een pis-aller’.
‘Maar nu voordrachten?’ zei Zeeuws.
‘O já, voordrachten. Je krijgt te veel en te weinig. Je denkt: wacht even daar moeten
we 't eens over hebben - maar de kerel is alweer met iets anders bezig.’
‘Deze kerel is 't volkomen met je eens’, zei Zeeuws.
Langen had blijkbaar nog iets op het hart.
‘Zeg, Van Voorderen, waarom is Zeeuws nog geen professor?’
‘Weet ik dat?’ zei, Van Voorderen, geprikkeld, want hij voelde weer wat komen.
‘Wat zal je gebruiken’, zei Zeeuws schertsend.
Maar Langen bleef peinzend voor zich heen praten.
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‘Dat ik geen kans heb, dat is begrijpelijk. Wat moet ik de lui vertellen? Ik weet niks.
Ik heb de geschiedenis een duw gegeven, een opdonder, hé. Ik duizel zelf van de
consequenties. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Maar nu is het juist zoo
aardig, dat anderen het zoo goed weten. Zij trekken lijnen, lijnen (hij wees het in de
lucht aan) waar ik.... stippeltjes heb gezet. Dwars er over heen. Haha! Die
damesdokters!’ Hij trok hevig aan zijn sigaar. ‘Ik zou op geen college durven
vertellen, wat zij vertellen. God bewaar me! Ik heb een geweten, al zou je het me
niet aanzien.’
Zijn wilde kop met den grotesken neus, rood, dook als een visioen uit den walm
van het café op.
‘Maar Zeeuws, jij? Waarom jij niet? Jij wordt gepasseerd. Jij bent nou pas tweemaal
gepasseerd. Verdomd, als het niet waar is!’
‘Man schei uit’, zei Zeeuws lachend: ‘Niemand denkt aan mij. En ik ben heusch
volkomen tevreden met wat ik ben.’
‘Ja, omdat je zoo vervloekt trotsch bent. Al die bescheidenheid van jou is larie. Je
bent trotsch boven eerzucht uit. Maar wat hebben wij er eigenlijk mee te maken, of
jij het ambieert of niet. Er is waarachtig nog wel een andere belanghebbende partij.’
Zeeuws haalde de schouders op. ‘Kan ik als professor beter werk doen?’ vroeg
hij. ‘Zeg me dat.’
Langen zweeg. Zijn oogen bolden, zijn bewegingen werden nog wilder dan anders.
‘Jij bent nu eenmaal een genie. Ik vind het heerlijk dat het genie bestaat of ik het
zelf nu heb, of een ander. Maar ik wil het erkend zien.’ Toen opeens, als bij invallende
gedachte:
‘Jongen wat lijken jullie op elkaar. Wat een familietrek. Maar jij hebt al een buikje,
Van Voorderen. En je weet het te exploiteeren. Haha! Jij bent imposant. En toch,
Van Voorderen, jij en ik lijken nog meer op elkaar. Waarachtig, zooals Zeeuws zijn
we geen van beiden. De man is niet ijdel - voilà tout’.
‘Och kom,’ zei Zeeuws, ‘dat is allemaal maar betrekkelijk.’
‘Juist betrekkelijk. Herinner jullie je dien prof. Lucas, in Leiden. Een uitgepieterd
suffig ventje, gammel. Ik heb hem nooit anders gekend. Hij had eens een uitvinding
gedaan, en daar teerde hij op. Elk jaar - het was vooruit te berekenen wanneer, kwam
die uitvinding op zijn college ter sprake, en dan zei hij altijd hetzelfde: dat de
bescheidenheid hem verbood den naam van den uitvinder te noemen. Je weet wel,
er kwam geen sterveling op zijn colleges, maar dien dag was de zaal vol, en als hij
aan dien zin toe was, ging er een geweldig gejuich op. De vent wist dat hij bedonderd
werd, hij kende het relletje dat zich elk jaar herhaalde, en toch kon hij er niet buiten,
buiten die hulde, die grof-ironische schijn van
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hulde van ons, apen die we waren. Hij was over zijn schaamtegevoel heen, zijn
ijdelheid moest dat hebben. Die vent is altijd mijn afschrik. Ik zal je eens wat zeggen,
Van Voorderen, wij zijn net zoo ijdel.’
Dat die regen ook niet ophield!
‘Maar mijn ijdelheid, zie je, is getemperd door schaamtegevoel. Daar heb je me
heelemaal. Ik heb een te sterk ontwikkeld schaamtegevoel. Maar ik vind het
allemachtig aardig, als iemand geen schaamtegevoel heeft. Zooals die gladakkers
die mijn theorieën toepassen en uitwerken voor de argelooze jeugd, en de zoekende
dames. Ik observeer dat, weet je, en ik geniet, als filosoof. En dan ben ik toch weer
blij, dat ik daar niet sta, op hun plaats. Zeg, Van Voorderen, ik heb onlangs die
redevoering van je gelezen, bij het jubileum van Dingemans. Man, ik gun iedereen
zijn jubileum, maar hoe kun je nu toch meedoen om zoo'n kwakzalver te vieren? Dat
je bij zoo iemand het woord wetenschap te pas brengt, dat is toch een zonde tegen
den heiligen Geest! Nou, toen ik die rede las, weet je wat toen bij mezelf zei?’
‘Kom’, zei Zeeuws, ‘ik geloof dat ik mijn kamer ga opzoeken.’
Van Voorderen stond ook op. Hij moest in 's hemelsnaam dan maar natregenen.
‘Ik zei tot mezelf; wat ben ik blij, dat ik mislukt ben en zulke redevoeringen niet
behoef te houden.’
‘Gaan jullie weg?’
Maar de tijd, terwijl de kellner betaald werd, was nog zijn buit.
‘Als ik zeg, dat ik ook een Streber ben, dan bedoel ik -’.
‘Adieu, heeren’, zei Van Voorderen, ‘ik zal zien dat ik thuis kom.’
‘Dan bedoel ik, dat, -’.
Waarom had die kellner nu niet vlugger terug?
‘Dat ik best zoo'n positie zou willen innemen, als ik maar nooit voor iemand in
mijn hemd behoefde te staan.’
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Ontkluisterd,
door C.W. Sangster-Warnaars.
Ik ben een deel van U, o Heer,
Gij storttet mij in 't leven neer.
Ik heb geleden en gedorst,
ik heb geworsteld en gevorscht
en mij doorwondde de ééne pijn
van, kennend U, alleen te zijn.
Toen lag ik met gebogen hoofd.
Wel had mijn trouw in U geloofd,
maar toen mijn gift niet werd gevraagd,
voelde ik mij ijdel en verlaagd
en wanende mij niet begeerd,
heb ik mijn liefde afgekeerd.
Toen dacht ik, dat de dood mij nam,
maar 't was Uw Zelf, dat tot mij kwam
en Gij gingt zitten, waar ik lag
en toen ik zien kon, was het dag. Nu ben ik het bekken, waar Uw wijn
in wordt tot vonken karmozijn,
ik ben de bodem, waar de zee
zich intrekke en naar buiten treê,
ik ben de aarde, waar het zaad
in neervalt en weer groeien gaat.
Ik ben het water, Gij de bron,
Ik ben de schaduw, Gij de zon.
Ik ben het nietige onderdeel,
het noodige in het groot geheel
en doe den arbeid van Uw wil
en doende wordt mijn denken stil en als de dag wordt uitgebluscht,
strekt zich mijn spanning tot Uw rust. -
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Het poortje
door Lode Zielens.
Aan Frans Verschoren.

I
EEN groote geheimzinnigheid in den zwarten, zoelen avond staat daar heel eenzaam
in de straat: het oude Poortje. Vernepen tusschen twee moderne blokhuizen in, zet
het heel simpeltjes uit, heel gewoontjes, alle dagen eender en toch altijd anders. Door
de eeuwen vergeten, verweerd en verzwart, als van zijn luister ontdaan, bloeide het
echter, doorheen den tijd, uit zijn eigen, tot een schoonheid voor immer op. Midden
de in sierlijke krullen uitgehouwen kap lacht een Cupido'tje met opgeblazen wangen
al wie binnenkomt tegen en de dikbuikige, met vele versierselen bebeitelde pilaren
staan daar als trouwe schildknapen bij. Maar zooals het daar staat, dat oude, vergeten
Rubenspoortje - en nogal in een buitenwijk van de groote Havenstad, - verlaten
tusschen al 't hedendaagsche gedoe in, is het geworden: een wezen op zich zelf, een
ding met eigen ziel van lang verganen tijd; nog immer van oude glorie omhangen.
Een smalle, benauwende gang - in den avond een donker lint - kronkelt dan naar
een koerken, waar huizen van voor vele jaren - en dus heel schoon - huizen, met
goddelijke trapgeveltjes, van genegenheid naar elkaar overhellend, gegroeid zijn tot
een schrijn van zeldzame kostbaarheid.
Nu, in dezen wonderlijk, zachten winteravond - de avond is zacht als in den uitkom
- foefelt geel-rood lamplicht zich van onder de deurspleten, sijpelt door de gordijnen
als door een teems en valt gedempt goudelend in lange lansen op 't brokkelend
koer-plaveisel.
En, onder dat oude, zwarte poortje, in de stilte, die haar omzoeft en haar als een
ijle sluier omgeeft, wacht daar: Nathalieke Gauloos.
Nathalieke heeft haar hoofdje - enkel haar hoofdje! - reikhalzend buiten de
duisterheid gestoken en haar oogen - schalksche wónderdingen - blikken en turen....
den zwarten avond in. En ze rekt zich en haar handen vingeren wel een beetje
zenuwachtig aan haar wit boezelaarken. En ze tuurt en gluurt - 't is zoo donker! Als
't hoofdje moe gewend is, trekt ze 't even terug, mompelt booze woorden; maar dra
spiedt ze weer.... Wie zou ze toch wachten, dat Nathalieke?
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II
Tom Mix, Napoleonneke en Rosseknoster - wijl Nathalie een eindeke van hen, onder
dat oude poortje blijkbaar iemand wacht - de drie rakkers liggen god-zalig-lui tegen
de spiegelruit van de herberg: ‘De b r a v e Z i e l e n ’ en wachten met stijgend
ongeduld hun kameraad: Figaro. Al heel lang. Veel te lang, volgens hun gepeinzen.
Tom Mix fluit 't liedje van den dag: H a d t g e n i e t d i e m o o i e , b l a u w e
o o g e n , en Napoleonneke en Rosseknoster, de handen flink in de zakken, vervelen
zich danig; nu en dan gromt en bromt een kwajongensvloek uit hun verbolgen monden.
Waar blijft, sakkerdeboere, Figaro toch? Driftig stapt Tom Mix nu overendweer en
sakkert binnensmonds: een groote meneer. Rosseknoster wil juist enkele kwade
woorden over den afwezigen Figaro gaan verzeggen of daar komt Lowie Janssens een schoolbengel van hun soort - aangestapt en blijft wat staan sjawelen. Dat geeft
afleiding.
En alzoometeens - een vallende vogel in volle Lenteweelde - komt Nathalie
aangedresseld - kressend zoo meisjes doen; maar als zij dien slungel van een Lowie
Janssens ziet verzinkt haar groote verheugenis spoedig weg en blijft zij even
bedremmeld staan. Dan komt ze pruilend nabij. Dacht Nathalie misschien dat het
Figaro was, die aangestapt kwam?
- Dag, mannen, zegt ze, een beetje ontgoocheld en ze draait en keert daarbij,
wat-zal-ze-doen?
- Dag mijn lief engeltje, begroet Tom Mix, buitengewoon en verrassend vriendelijk.
- Lief kind, knikt Rosseknoster minzaam.
- A-a.... zingt Napoleon.
- Dag uffra, aarzelt Lowie Janssens.
- ‘Wa doede golle zoo laat op straat?’
- Wij? ‘Ik’ wacht naar a.... vleit Tom Mix, schuddebollend.
- Nor mij? is Nathalie verwonderd.
- Nor ‘U,’ lacht Tom Mix al zijn tanden bloot.
- Mor ‘ik’ zal nooit of nooit naar ‘U’ wachten, lacht Nathalie en maakt daar schalks
een gracieuse hertoginne-buiging bij.
- Lap! triomfeert Napoleon.
- Ráak, krijscht Rosseknoster.
Lowie Janssens waagt het maar niet een simpel woord te verklanken. Torn Mix
is zóó sterk! Toch komt een stille deugd hem aangenaam streelen: Tom Mix boft
altijd zoo.
- Waar is Figaro, vraagt Nathalie argeloos weg. Maar Tom Mix ziet wel dat haar
oogen ernstig kijken.
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- Figaro, vlamt Torn op, die.... die.... Mutte gij Figaro hebben? Hij is hier niet.... die
apekop.
- Zoo kwaad Tommeke? Waarom?
Wat zegt ze het lief! Ze zegt: ‘Tommeke’.
- Waarom? Lief kind? vraagt Torn en kijkt haar wát minzaam aan.
- Hij plakt ons, brutaalt Napoleon, kortaf.
- Hij zal nog schoolwerk moeten maken, verontschuldigt ze.
- Werk? Straf, ja.... schampert er een.
- Zeg eens, gij moet nooit straf pennen hé, doet zij bits.
- Nee, nooit
- Leugenaar..
- Mor Figaro bléft weg, sakkerdeboert Tom Mix.... misschien antwoordt Nathalie
nu weer eens met ‘Tommeke’.
- Tommeke, als ‘ik’ Figaro eens ging roepen....
- Mor als ‘gij’, ‘mij’ eens moest komen roepen, 'k kwam ook subiet, antwoordt
vinnig, vóór Tom Mix adem halen kan,.... Napoleon met stralende oogen. Tom genoot
te veel van dat lieve ‘Tommeke’ en daardoor kon die lange scharminkel van Napoleon
hem vóór zijn.
Nathalie moet er met schokskens om lachen....
- Ik ook, zegt Rosseknoster.
- Ik ook, durft Lowie Janssens nu talen.
- Hij óók, nijdigt Tom Mix, danig kwaad omdat Napoleon zooiets fijns heeft
kunnen zeggen. ‘Hij ook.... ga d'algauwkes nor huis, manneke, moeder heeft vischkes
gebakken.
- Oe....oe, leelekaard, trekt Lowie Janssens een verwrongen gezicht, maar gaat
toch maar seffens, wijzekens, op stap.
- Ja, ja, Nathalie-ke, als gij mij kwaamt roepen, begint Torn opnieuw.
- Ge kwaamt subiet, ze weet het al, zeeverer....
- Dat hebde ook tegen Julia gezegd, zekers, Rosse, lacht Nathalie.
- Da's zekers, zegt de Rosse, grenzeloos fier: hij heeft een meisje gehad.
- Och, zijt zoo fier niet, z'heè e toch laten staan, bitst Tom Mix. Rosseknoster haalt
verachtend de schouders op.
- Ze was te leelijk voor mij, zegt hij dan, heel uit de hoogte. Gij zijt veel schoonder,
Nathalie.
- Watte, Julia Schepers leelijk?
Tom grijpt de Rosse vast en blaast als een nijdige kat.
- Ik zal e subiet....doet Rosseknotser nijdig, vechtensgereed.
Nathalie is echter daar en zegt, wel een beetje angstig: allez na, allez mannen.
Even valt een pijnlijke stilte.
En in de gang, de lange, benepe gang, klinkt nu klompengeklepper
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op en uit 't zwarte hoefijzer van 't oude poortje komt, fluitend met lange trekken en
breede halen, Figaro geloopen.
- Dag, Figaro, lacht Nathalie; een engeltje zoo lief.
- Dag mannen, dag Nathalie, groet hij druk. Zeg, 'kheb ons Marieke geholpen, z'
hadt zooveel huiswerk.
De oogen van de kameraden blijven strak en kijken ongeloovig. Hun monden
grijnzen; dat hij dat z'n moeder wijsmaakt. Alleen Nathalie klatert met haar zoetste
stemmetje:
- Da's héel schoon, Figaro, héel schoon....
Maar hoe komt het toch, dat zij nu Tom Mix en de anderen vergeten schijnt en
haar klare, bruine, maar ernstige oogen - met die zwarte wenkbrauwboogskens
daarboven gebrugd - zoo lodderlijk naar Figaro blikken? En hoe komt het toch dat
ze nu naast Figaro staat en, als zij het tresken haar, dat haar in de oogen woei, met
sierlijk gebaar wegwuift, hoe komt het dan dat ze, even, heel even maar, Figaro's
arm beroert?
- We gaan naar stad - ga-de-mee, vraagt Figaro haar....
- Toe ja, dringen de anderen aan.
- Ik kan niet, Figaro, zegt ze spijtig.
- Eerlijk?
- Mor natuurlijk.
- Allez, zijn we nu weg, wordt Tom Mix ongeduldig.
- Ja, kom....
- Dag, Figaro, dag mannen.
- Dag, Nathalie....
En daar gaan ze dan, Figaro, Tom Mix, Napoleon en Rosseknoster, kereltjes van
de buitenwijk, naar de groote stad, die met haar vele lokkende lichten hen wenkt.
Nathalie, tuurt ze triestig na, totdat de donkerte ze opgenomen heeft. Dan doet ze
haar boodschap.

III
Het was in den tijd dat Sint-Niklaas ging weerkomen. Zoo heel terloops had, nu eens
Napoleon, dan weer Figaro over zes December geklapt - heel spottend overigens,
want wie geloofde nu nog aan zoo iets, door va en moe verzonnen! - maar toch was
een hunkeren naar dien dag en wat hij hun brengen kon, komen wonen in hen en in
alle stilte werd soms een schoon kasteel gebouwd.
Braaf en wijzekens werden ze daarom nu wel niet - toch maakten ze het schoolwerk
beter, verzorgder, leerden al eens hun lessen uit louter goesting en speelden soms
met andere bengels heel gewoontjes: over 't lijfken, vijgen in de mand, of chasseurken,
zonder dat daar kattekwaad
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of dergelijke dingen bij of omtrent waren. Onbegrijpelijk was dat wel voor rakkers
van hun soort, want allen wisten 't maar al te goed dat die Oude Sint hen om geenen
waarom verrassen zou en hun schoone droomen toch maar zeepbellen in de lucht
waren.
En, ziet ge, dezen nacht zou die heilige Sint door de straten komen, onzichtbaar
in den dekkenden nacht, in huizen dringen, in schouwen klaferen en korven, mandjes
en klompen vullen met heerlijke lekkernijen, allerhande, graag gesmuld suikergoed
en alderfijnst speeltuig.
Uit pure nieuwsgierigheid gingen nu Figaro, Tom Mix, Rosseknoster en Napoleon
naar de wondere uitstallingen in de groote stad kijken om dát te zien wat rijke kinderen
stellig zouden vinden bij hun ontwaken, maar waar het kroost van arme menschen
slechts van droomen, slechts begeeren kan.
Ginder lag de stad - een wonder in den avond - die met haar vele pralende lichten
- oogen van de stad - hen riep en lokte.
Daarheen ging de tocht.

IV.
Door het gedempt stadsgebeuren schoven ze, straatjes in en straatjes uit, kuierend
met langzame, bezorgde pasjes, slenterend als groote meneeren die heel wat tijd te
verdoen hebben, hielden voor alle winkels en winkeltjes stil en keurden dan met
klein-geknepen oogjes, prezen met volle begeerende monden en 't breede gebaar van
hun handen.
Figaro had een gevonden cigarette tusschen zijn tanden branden.
De uitstallichten en de feestelijke booglampen begoten hun lichamen met helle
klaarheid en op het asfalt wandelde een korte schaduw met hen mee. Wel waren er,
zoo hier, zoo daar, nog andere bengels, die te winkelen stonden en hun hoop en
verwachten, hun bewonderen vermondden in lange, slierende kreten - dat werd
geenszins een hinder voor hen. Zij dachten aan geen getwist meer, - leek zelfs Nathalie
niet vergeten? - één in genieten, één in bewonderen, één in begeeren en verlangen
trokken ze, straatslijpend, rond en gaven hun oogen en hun zielken danig den kost.
Tot daar ineens....
Daar op het plein, waar blauwe mistslierten in zwarte takken van winterhoornen
verward zijn en de plaveien en het grint klammig liggen, begloeid van vele kleurige
tintellichtjes - dwergen van licht - en de voorbij ratelende trams bewegende lijnen
van licht zijn; daar op het plein waar menschen - gelaten bepoeierd van licht en geen
mensch, die een eender gezicht heeft - snel áan en voorbijstappen, en ver weg, en
dicht bij, het hart van de levende groot-stad klopt; in die warreling,
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die kruisiging van roode, gele, purpere, gouden lichten, gekaatst en weerkaatst in
sidder-geschijn; in dat goden-feest van alomvattend licht (zwart toch stolpt de lucht
boven die renbaan van licht) daar fonkelt en straalt en glanst, als ware het van diamant,
fijn geslepen in vele facetten, een wonder voor wie zoeken: een berg van lichtend
licht, h e t paleis uit het sprookje: de Bazaar.
- O, zegt Rosseknoster, o, zeggen allen en luiken de oogen. Ze hebben daar in 't
land van Belofte geblikt.
Trambellen scherren, klakson's schorren - de geluiden springen uit den grond,
buitelen omhoog, tuimelen uit café's, dandeunen van wie weet waar, vervloeien in
dat Koninklijke licht, groeien één en zijn: de geheele avond-Stad.
Zij staan daarbij! Klein, vernepen, beduusd, omneveld van al die glorierijke
hoogheid. Stapje voor stapje schrijden ze dan nabij, naderen langzaam aan den bazaar.
Daar is iets in hen beginnen te kloppen. Het groote.
- Kolossaal.
- Podore.
- Sakkerdeboere.
- Verdekke.
Hingen daar nu duizend zonnen te joelen, te laaien? Maar waren die lichten niet
de bazuinen van den Sint, klaroenend zijn komst?
En voor de vele, vele spiegelruiten van de uitstallingen wrong 't jonge volkje,
verdrong elkaar, duwend, stoottend, wringend om maar te kunnen kijken, te kunnen
bewonderen met gretige oogen al dat overheerlijke; om met driftige gebaren en
vlugge tong te toonen en te verzeggen wat zij betrachtten, wat zij gingen krijgen,
wat onmogelijk was en niet kón.
Figaro, Tom Mix, Napoleon en Rosseknoster ook stonden daar bewonderend en
verwonderd, droegen met hun groote oogen, die nooit geziene mirakelen weg. En
zij voelden wel hoe er nu iets neergedruppeld was, iets dat zij maar niet begrijpen
konden en nooit gekend noch gevoeld hadden. En ook het licht, dat hen als een
neersijpelende regen omgaf, hen kleeren van licht gaf, dat trotsche licht, dat overal
en nergens was, had de ijdelheid van hunnen naam opgezogen, had hun luidruchtigheid
weggevaagd en zij voelden zich worden als al de anderen, klein geslagen door dien
overstelpenden rijkdom.
Met oogen, brandend van lust, namen ze het op in hun duizelende hoofden, om
maar nooit, maar nooit te vergeten, dagen lang nadien zich nog altijd te geheugen
hoe dit en alles was.
Och wat lag daar al niet opgestapeld en opgetorend wat binnen enkele uren ging
geschonken worden als een kroon na een heel jaar van pijnlijk
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braaf zijn? Wat waren daar al niet voor wonderen, voor ongekende, nooit geziene
wonderen? Al wat kinderhartjes maar wenschen, al wat stoute fantasieën, al wat
slimme hoofden maar denken dierven, dat lag daar altemaal in bonte mengeling, in
kleurige gewaden, - beplast van 't overdadige licht - met heelder karrevrachten. Daar
waren voetballen, kinema-toestellen, met daaraan zwarte, blinkende filmreepen
getrost, treinen met sporen, bergen met tunnels, machines, spaden, truweelen, zagen,
schommelpeerden; daar waren pottekens, poppen, wagentjes, winkels en nog honderd
andere dingen, kostelijk en duur, veel te duur eigenlijk.
En Figaro, Tom Mix, Rosseknoster en Napoleon! Wat b l é v e n ze aangedaan,
ingetogen, overrompeld. Geen enkel overtogen woord vloog nog uit hun mond.
- Wa zal den ezel muug zijn, als hij dat allemaal moet ronddragen,
'k Zal maar twie peekes in mannen keurf leggen, hoorde ze een braaf meisken
zeggen en zonder dat hij het wou dacht Figaro aan zijn zus Marieke, die daar thuis,
heel alleenig, op zijn terugkomst zou wachten om wat nieuws van den Sint te weet
te komen.
- Seg, Figaro, seg.... Wat was de klank van Rosseknoster's stem veranderd. Seg
drong hij aan, ziede daar die pop?
- Ja.
- W'roem heê die 'n draaiken in den mond?
- Oem.... oem.... na kan ze spreken, verstade 't? As ge nu eens efkens douwt dan
zeé ze pa-pa, ma-ma.
- A.
- Da zou iets goed veur ons Marieke zijn.
- Of veur ons Joske.
- Waren we maar rijk....
- Rijk podore.
- Rijk! Tegen wie zegde 't....
- Rijke joeng hebben vaders mê veel eens, die krijgen wa ze willen en wij.... as ik
er aan denk....
- Nog nie da'.
- 't Is waar.
- Sakker-sakkerdeboere.
- Wette, ik ga veur miljonnair leeren.
- Ik veur baron.
- Ik veur ienen van de bank, of 'k word minister.
- Binnengaan? stelde plots Figaro brutaal-moedig voor.
- Binnengaan? was Napoleon ontzet.
- Binnengaan? trok Rosseknoster groote oogen.
- Ja, binnengaan, deed Tom Mix óok moedig.
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- Meude da?
- En as z' ons buitengooien, mè ons kleêren, Figaro.... En Napoleon wees op hun
verslonsde kostuums.
- Wel, we zeggen dat w'ons fijn hemd en onze col aan n'en bedeier hebben gegeven,
lostte Figaro de zaak op.
Ze traden dan naar binnen.
Aan de draaideur, een peerdjesmolen, lachte Figaro, bleven ze pal staan, versteld,
luifelden de oogen. Gingen ze nu blind worden? Was daar een muur van glanzend
licht opgerezen? Licht, stralend, pralend, vonkelend, draaiend licht, met groene,
roode, regen-boog, kleurige ruitjes? Och, wat werden ze toch klein in al die Grootheid!
Rosseknoster duwde eens tegen Tom-Mix en Tom-Mix duwde even aan tegen Figaro.
Napoleon was bedremmeld. Hoe warm was 't hier! Het snorren van den ophaalbak
begon na te dreunen achter hun verhitte voorhoofden. En langzaam, langzaam aan,
schoof de muur van licht open, - en daar zag Figaro dan hoe een koepel zijn gekleurde
glazen boven hen spande.
God, wat ze achter glas gezien en bewonderd hadden rees nu op uit die warreling,
doemde op voor hun groote, verdwaasde oogen, was vlakbij. Was werkelijkheid.
Werd schooner en schooner, tevens begeerlijker.
En aarzelend, aarzelend gingen ze met hun vieren, de togen, die bogen onder den
zwaren last, om en rond. Maar wat waren ze toch verlegen voor dat triomfantelijk
licht, dat in hun oogen pikken en pimplen kwam en de armzaligheid van hun kleeren
belichtte.
Daar waren ook juffrouwen, juffrouwen die dat allemaal verkochten en daarbij
hen zoo beloerden en spottend lachten.
Ja, hing daar nu niet een vaantje uit Napoleons broek te vlaggen? De arme kerel
had al wel beproefd dat onbetamelijke ding in zijn broek, geniepjes-weg te kunnen
foefelen, maar, eilaas, 't bleek zoo moedwillig en daar kwam het dan weer leuk
piepen, Figaro, die achter Napoleon kwam, was erdoor beschaamd geworden.
Menschen stonden te koopen, gemaakt-aarzelend, bedingend den prijs. Een glundere
meid vroeg plots - tartend, zoo iets, - wat de heeren verlangden! Of ze een
schommelpaard zochten te koopen? Tom Mix keek vragend Figaro aan. Wat nu?
Maar neen, ze verlangden niets, heelemaal niets in dien aard. Ze kwamen enkel maar
eens kijken naar een geschenk voor hun lief. Een handzakje of zoo iets. De mamsel
lachte luid en riep het naar een vriendin. Dat smedige antwoord - dacht dat lieve kind
dat ze nog schoot-j ongens waren? - klaarde hun gezichten en fier-galante vrijers,
niet waar? - scheerden, keerden ze tusschen die smalle gangskens, langs togen en
kramen: een loerende rij. Eerst Torn Mix, dan Rosseknoster, dan Napoleon, dan
Figaro. En 't licht plasregende op hen en op alles wat er was.
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Toen...
Heel op 't eind, aan den draai van een doorgang.... Figaro liep zoo maar te peinzen....
Daar beurde hij het hoofd en keek verrast in een vlak van gele, groene en roode
kleuren, waar vele, sidderende diamant]es in perelden en schitterschijnden. 't Waren
fleschjes reukwater, als fleschjes wijn. Dan, een heftig bliksemen van een gedacht,
even links en rechts loeren, de klauwende hand erin, even maar, gauw in den zak
geborgen en dan heel gewoontjes, zonder rood-worden, voortkuieren, de laatste van
de rij.
Reizekens een gedacht aan gepakt worden, reizekens voelen hoe alle dingen u met
vele oogen beloeren - dan, heel stilletjes een snelle vreugde voelen groeien, een
zaligheid, waarin de hand zich baadde, die u nu doortrekt en dan....
Dan lacht Figaro uit heel zijn hart naar een pronke mamsel, een schoon kind, zoo
zijn oogen keuren kunnen. Kijk, podore, daar pinkt ze nu waarlijk zeer amoureus
weerom. Zou ze het gezien hebben, wat hij daarjuist deed en 't zoo kranig vinden?
Toch naar hem, want weer luikt ze dat eene oog zoo lodderlijk en, wel een beetje
onbeholpen en dus bespottelijk! - pimpelt Figaro haar toe. ‘Lief kind’, zegt hij met
tamelijk hooge stem in 't voorbijgaan en ‘Lieve Jongen’ lacht ze schalks weerom.
Zou ze 't waarlijk weten dat hij reuk-water stal, dat hij dat durfde waar iedereen
bij was? Jammer dat hij niet even kon blijven praten. Maar met die slonsige kameraden
kunt ge dat toch niet wagen. Zie daar nu het vaantje van Napoleon, kijk Tom Mix'
vest eens? Maar daar blikt Figaro op zijn schoenen, de eene van vader, de andere
breed als een klomp; naar zijn broek met vele lappen, zijn uitgerafelde klak, en....
weemoedig tuurt hij naar 't ‘lieve kind’ zoo schoon in dat zwarte kleed en witten
boezelaar.
Maar wat geeft dat nu? Wat heeft hij daar niet in zijn zak?
En als Figaro, daar nu die andere ridders ziet schuiven om en om die bergen van
verlangen, wat moet hij dan in zijn eigen lachen van inwendig, schallend plezier.
‘Zij’ zoeken, keuren, nemen met hun oogen. Hij ‘heeft’ reuk!
En wat is reuk al niet? Moet men niet al veel geld te verdoen hebben om maar een
druppeltje van dit rijke vocht op de kleeren te hebben? Reuk, zijn dat die rozen, die
vlieren, die reseda's niet die daar somwijlen nageuren als rijke dames passeeren? Is
dát nu niet heel wat anders dan wat bengels gewoonlijk begeeren? Want.... wié vraagt
nu reuk aan dien Sint? Wat jammer dat hij nu zoo seffens niet 't fleschje open maken
kan. Hij zou zoo geerne, zoo allemachtig geerne eens ruiken.
En niets zeggen tegen de vrienden, tegen niemand. Dat zoo maar lekkertjes knusjes
bewaren.
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‘Zij’ loopen daar nu spiedend rond, stelend met hun oogen. ‘Hij’ heeft het schoonst
van wat er ter wereld bestaat, gegapt: Reuk! Eau de Cologne! En gestolen, gestolen,
ja gestolen!
Alle Zondagen zal hij een druppelken op zijn zakdoek, op zijn frak laten vallen.
Ziet hij de domme, vragende gezichten van de pagadders al niet? Kom, hij zal ze
toch maar eens efkens laten snuffelen. Mogen zij niet weten hoe rijk hij is? Nathalie,
dat lieve kind, zal hij met een druppelken begenadigen. Meisjes hebben immers zoo
graag.... Reuk?
Nathalie....
En permentelijk zegt hij nu bij zijn eigen: dag, Nathalie.... Zóó opgetogen en
opgewonden hij is.
En in den rug van Napoleon, schemeren daar haar zachte, bruine perelen oogen
niet op? Die oogen die hem toch altijd zoo heel lief, zoo heel weemoedig en soms
triestig aanstaren, als kenden zij een droef geheim? En zóo worden z'n gepeinzen
weer van dat Nathalieke vervult dat hij bij zijn eigen zegt: Dag, Nathalie.
Ja, ze is wel een beetje ouder dan hij, vijftien.... maar ze is zoo zacht, zoo goed,
zoo niks snibbig als andere meisjes kunnen zijn, en altijd zoo lief voor hem en zijn
zus Marieke, stil en ingetogen als droeg zij een groot verdriet; een engel van 'n meisje,
eigenlijk. Vreemd, dat ze daar nu voor hem treedt, gekomen uit den rug van Napoleon
en toch zoo onwezenlijk, zoo vaag, als hing een vool over haar teer lijveken.... zooals
ze altijd is.
Nathalie.
Maar guitig koelt dat fleschje reukwater zijn warm billeken.

V
Met de kwajongens-harten wel wat benepen, de hoofden zwaar en duizelig gaan ze
nu terug naar hun verre wijk. Heerlijk moe. Maar hun tongen slaan een wilden slag!
Achteloos - iemand, die er eigenlijk niet thuis hoort - trippelt Figaro nevens hen.
In zijn hoofd suizen duizend gedachten. Wat kan het hem deeren, wat ze vertellen?
Als hij wil, hij kan dadelijk dat malle gewouwel laten ophouden. Als hij wil! Maar
zoo zalig-gelukkig is hij nu - en een beetje aangedaan toch ook - en niemand die dat
weet - dat hij nu maar rustigjes wil voortkuieren nevens hen en geen enkel zot woord
verzeggen kan. Zijn hand glijdt vingerstreelend over de heerlijke fleschjesvormen,
betasten en liefkoozen - soms keert hij het eens om, schudt en hoort dan een heerlijk
klokklokken. Hij heeft die kostbaarheid al een tijdje in zijn linker, een poosje in zijn
rechter-broekzak geborgen gehouden, draagt het al eens in de kelk van zijn handen.
Wel heeft zijn tong al danig gekitteld om de blijheid van zijn hart te vermonden,
maar hij heeft nu
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eenmaal besloten de fijne verrassing te houden tot Zondag en dus....
- Mor, Figaro, ge zijt zoo stil? vraagt hem nu plots Tom Mix.
- Aan wa denkte?
- Aan Nathalie, laat hij zich - dwaas - ontvallen.
- Watte? is Tom Mix verstomd. Niet waar, hoe geerne had hij ze niet tot lief?
- Seg, da ga-de nie aan, hé - baast Figaro.
Figaro kan zooiets veilig zeggen. Tom Mix kan hem toch niet aan.
- Ehwel, Figaro, gij zijt nogal 'nen filosoof, wette wat da ikke na krijg? begint
algauwkens Tom Mix over wat anders, ruzie-mijdend op dezen plechtigen stond.
- Och, Figaro haalt gemelijk de schouders op. Weet Tom Mix wat Figaro heeft?
Wat gaat 't hem aan....
- Wel, g'reut na is.... dringt Tom Mix aan.
- Niks, antwoordt Rosseknoster.
- Da's een pijp zonder kop waarvan den steel verloren is, doet er een gevat.
- Klop, en zonder eten den hoek in.
- Sakkerdeboere, 't slaagt elf uren.... mannen. Een.... twee....
En ja, op 't kloosterklokje tampen elf zilveren slagen en drijven als stille, witte
wolkjes den zwarten nacht binnen. Een kar ratelt nog op den steenweg en dommelt
de verte in.
Daar is nu de straat, waar het oude poortje, eenzaam als een groote
geheimzinnigheid, verneukeld tusschen twee hooge huizen in, verscholen ligt.
Figaro, Tom Mix, Rosseknoster en Napoleon, zij wonen op dat koerken waar
huizen van vóór jaren her, innig nevens elkaar te droomen staan in den grooten avond,
die nu als een hooge, wijde halle over de aarde gestolpt staat.
Hun tocht heeft uit, nu. - Zij hebben gezien, wat Sint-Niklaas brengen kan, hun
groote harten zijn daarbij klein geworden, nu weegt op hun zielen den stillen weemoed
- om wat niet kan en onmogelijk is. Ginder ver, in de groote stad, waar nu de laaiende
lichten een voor een uitgedoofd worden, daar hebben ze gevoeld dat ze toch maar
kinderen van arme menschen zijn.
Met een ‘slaapel’ gaan ze van elkaar, thans. Elk draagt nu eigen gepeinzen met
zich mee.
En de nacht gaat zijn duisteren gang.

VI
Figaro staat in zijn hemd - wat leuk vlagt dat grauwe wit in het donker - en peutert
met haastige vingers aan den stop van dat fleschje reukwater. En als hij nu eindelijk
dat wonderding ontkurkt heeft, is het zoo ineens of hij zijn warm hoofd in een tuil
van frissche, bloeiende rozen
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gestoken heeft. Of staat hij in een tuin en groeien er allerwegen schoone, geurende
bloemen? Of is de duisternis reuk geworden en bedruppelt ze hem met goddelijke
reuken?
Verwonderlijk, zeer verwonderlijk, dat zooiets is, en hoe frisch dat vocht van
geel-gouden kleur, de slapen bet. O, het is of Figaro opgenomen wordt in een wolk
van blijheid....
Voortaan zal hij, en hij a l l e e n Zondags in het knopsgat van zijn verlodderd
kostuum een onzichtbaar rozeken dragen. Een rijke sinjeur! Stel je voor.... Wat zullen
de maatjes, wat de meisjes zeggen? Podore, 't is haast niet te gelooven, dat zooiets
wonderlijks in de wereld bestaan kan.
En, kijk nu, als een dwaas meisje laat Figaro daar een druppeltje op zijn grove
hand vallen. Geuren stralen seffens op. Podore, podore toch. Figaro doet zijn oogen
dicht en met een fijne tong proeft hij de heerlijkheid van zijn daad.
Dwaas - met het hoofd zeer eigenaardig zwaar - trapt hij dan in het krakende bed,
nevens zijn broer Emiel. Maar als hij nauw zijn oogen geloken heeft dan klinkt daar,
van uit de diepte van de kamer, zeer aarzelend en een beetje bang: ‘Figaro, Figaro....
’
- Ja, roept hij, snorkend-barsch.
- Figaro slaapt'al?
- Ja, antwoordt hij, stiller, omdat het Marieke, zijn zus is, bijkanst toch, voegt hij
er aan toe.
- Hedde naar de stad geweest? Vraagt hem veul?
- Wie?
- Wel Sinterklaas, broerken....
- A, ja....
- Ja? is Marieke ontgoocheld. En 'k zou zoo geerne 'n pop hebben.... moet 'nen
heilige nu ook al geld hebben? Wa kan hem daar na mee doen? En hedde hem gezien,
zeg?
- Nee, ik zal hem dat is zeggen as 'k hem tegenkom....
- 'k Heb zoenen schoonen brief geschreven. Luistert is:
Antwerpen, 6 December.
Sintere Klaas lief.
Al wat ge geeft is goet. Ik zijn met weinig kontent. Met veel ook, Sintere
Klaas, nobele baas. Ik zijn heel het jaar door braaf gewest in de school en
thuis. Vraagt da maar aan onze juffra, juffrouw Kerstens, en ons moe zal
zeggen van ja. Ik wil een schoone pop, astenblieft. Ik heb al poppelappe
gevonde en zal wel voor kleedsel zorgen.
Ik zal altijd heel braaf zijn.
Dag Sintere Klaas, nobele baas.
Vele groeten van,
Marieke Hermans.
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- Is 't niet goed? Figaro? Figaro, bruur.... slaapt ge, spreekt ze in opwinding.
Maar Figaro slaapt niet. Marieke heeft zoo rap en snel uit het hoofd gerateld, in
één asem-tochtje wat ze op blank papier met ongeoefende hand geteekend heeft Figaro heeft geluisterd, kan nu woord na woord herhalen.... maar hij is zoo ontroerd
en aangedaan geworden dat hij niet seffens antwoorden kan. Hij denkt, hij moet er
wel aan denken, en 't leeft allemaal in zijn rijke verscheidenheid voor hem op, hij
denkt, Figaro, aan wat hij heeft zien liggen in de vele uitstallingen van de winkels,
van al dat onbereikbare en hij vraagt zich thans af wat er voor Marieke uit den hemel
zal vallen. God, hij kan toch niet aan dat kindje zeggen dat Sint Niklaas al lang dood
is en dat 't allemaal uitvindsels zijn om de kinderen heel 't jaar door maar wijzekens
en braafjes te houden; dat heel dat vertelsel eigenlijk maar boerenbedrog is en waar
ge niets, maar niets moet van gelooven? Dat kon hij nu toch nog niet zeggen?
Later, later maar....
- Ja, Marieke, als Sint Niklaas maar niet verget langs hier te komen ....'t is maar,
we wonen hier zoo achterin....
- Ja, zucht Marieke, 't is waar....
- Zoo diep-in, verstade, wil hij haar nog troosten....
- Ja, fluistert zij, heel en al ontmoedigd. Slaapel Figaro.
- Slaapel, Marieke....
En de stilte van den nacht zingt rondom en de duisternis heerscht.... Tot plots
Marieke, dwaas uit haar slaap wakker schiet.
- Zeg Figaro, Figaro, doet zij haastig druk. Zeg.. Nathalie hé.... och arme Nathalie....
z'heê klop gekregen van haar moeder, ja z' heeft iet tegen heur va gezegd van ons
vader en heur moeder....
- Watte. Nathalie klop? komt Figaro verbaasd recht.
- Z'hee zoo geschried, ze must zonder eten naar bed. 'k Had er zoo'n kompassie
meê....
- Nathalie klop? kan hij maar niet begrijpen en waaroem?
Wat begint daar voor ongedurigs te kloppen? Wat is het dat zijn hoofd doet gloeien?
Wat is het dat hem reuk en Sint-Niklaas doet vergeten?
- 'k Weet nie just, Figaro, 't Is iet van heur moe met ons vâ. Och, wat is 't ruzie
gewest! Heur moe heê heur met 'nen stoof haak willen ranselen, och arme.... Ons vâ
heê ruzie gemaakt met ons moe.... Na zal Sintere Klaas zeker komen.... Ik gaan al
gauw slapen, Figaro want 'k heb grooten vaak, slaapel....
- Slaapel, antwoordt Figaro dof.
Neen, hij kan maar niet gelooven wat in zijn hoofd raast. Nathalie klop? Dat fijne,
bleeke gezichtje, dat hij kent, dat schoone kind, dat altijd zoo vriendelijk ‘Dag Figaro’
weet te verzeggen? Nathalie aan wie hij 's Zondags
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een druppelken reuk wil schenken, aan wie hij gedacht heeft in de tooverweelde van
den bazaar? Nathalie, op wie Tom Mix verliefd is en waarmee Rosseknoster wel
vrijen wou, als hij maar kon, dat pronte, lieve Nathalieke klop? 't Kan niet zijn. 't Is
niet echt....
O, daar rijst ze voor hem op: een rose wolk in de duisternis. Dat teere lijveken,
met een grijs voorschootje omhangen, dat ronde gezichtje en dat blonde
krullekenshaar, die groote, vreemde oogen, die, nu weet hij het, zeker - toch zoo vol
heimelijk verdriet staan en dan de kleine mond, zoo fraai, die immer zóo anders dan
andere dingen: ‘Dag Figaro,’ kan verklanken. O, die: ‘Dag Figaro’.... een stil lachje
gelijk.
En zie nu, in die omnevelde oogen hangen traantjes, glijdt daar geen perel over
de bleeke wangen? Hoe klein staat in dat smartelijk gelaat de mond: een wonde.
De oogen weenen, de mond heeft geklaagd, dat broze lichaam kende de pijn van
slagen. En waarom? Waarom, Morgen moet hij het weten.
Dat arme Nathalieke.
Figaro peinst en Figaro denkt almaar door aan haar.... Hij kan zelf maar niet
begrijpen waarom. Tot er ten leste in zijn hart een lichtje begint te pinkelen.
In de zingende stilte van dezen merkweerdigen nacht, in het donker dat voor hem
een schuttenden mantel is, begon Sint-Niklaas den tocht, den welgekenden..
Met open mond droomde daarvan Marieke.
Heerlijke droomen hadden ook Tom Mix, Rosseknoster en Napoleon. Nathalie en
Figaro droomden van elkaar. En in Figaro's brein groeide een schoon gepeins.

VII
Als alle dagen is nu ook deze dag - een Zondag, nochtans - aan de rij der dagen
aangeschoven. Een grijze dag voor Sint-Niklaasdag. Dunne regenstraaltjes drenselen
gestaag neer en dat druilige weer weegt lastig zwaar op een mensch. Koude
regendruppels dringen door kleêren, somberen de gezichten. Daarom dat een
vrouwken, alhier aldaar, met half geloken oogen en schuttend hoofd, vlugbeens haar
boodschappen doet. Straten liggen in hun engte bekneld en huizen staan in dit wakke
seizoen grauw en grijs. De roode, de blauw-grijze, de blinkende daken met hun
onzienlijke, doorrookte schouwpijpen schouwen de zwart-gebeukte en geblutste
regenwolken na, dulden nauw wat armzalig musschen-gekwietter.
Figaro staat in dat oude, schoone poortje en tuurt en gluurt als een
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duivenmelker, die trekkende, drijvende wolken na, die al maar door aangevaren
komen.
Mistroostig in dat triestig weer staat hij daar, kwaad op zich zelf, kwaad op
Sint-Niklaas, kwaad op iedereen.
Hij wacht Nathalie.
Niet waar? Marieke heeft hem zoo'n schromelijke dingen verteld, geerne kreeg
hij wat meerder nieuws. En dan.... wat heeft hij daar niet voor wonderlijks in 't diepst
van zijn zak geborgen, wat is het dat zoo frischjes tegen zijn billetje klotst onder 't
gaan? Kan hij haar geen fleschje reukwater toonen? En.... als ge nu nog eens wist
wat daar in zijn hoofd ontloken is?
Ay, hij zou zoo geerne, zoo geerne Nathalie zien, haar spreken, dat mondje
beblikken, dat zoo schoonekens - en schoon om hooren - zal zeggen: ‘Dag Figaro....
dag Figaro....’ al die woordjes, die zij talen zal, al die ditjes en datjes.... Hij wil haar
troosten. Och, Figaro weet niet wat hem schort. Hij is zoo ongedurig, hij voelt zijn
wangen blozen.
Daar steekt hij zijn hoofdje buiten - kijk, het zal ophouden - blikt de nat glimmende
straat af, beloert even den zeilenden wolkenstoet.... Waar blijft Nathalie toch? Och,
wat zal die verwonderd zijn als hij haar....
Onze lieve-Heer heeft ergens een poort van den hemel opengezet en enkele busselen
bleek licht lijnen neer. De lucht wordt al klaarder en klaarder en verrast kijken de
menschen de blonde klaarte in.
En wijl Figaro wacht en wijl hij de kindertjes nablikt, die nu allerwegen met hun
krijgen van den Heiligen Sint komen aangestapt en wijl hij Nathalie wacht en wacht
- treedt daar nu zijn zuster Marieke niet in den hof van zijn gepeinzen?
Komt dat nu omdat hij daar Alice Ceulemans ziet pochen met een groote pop, een
kerstekind gelijk? Alice, die daar zoo uitdagend, met bedachtzame pasjes aangetreden
komt, loerend naar alle kanten, opdat maar ieder haar nieuwe pop zou zien?
Met booze blikken kijkt Figaro dat preutsche ding aan. Een snelle verbolgenheid
kittelt hem de handen: Marieke is juistekens om tabak en als ze Alice zal zien pralen
met haar nieuwe pop....o!
Sint-Niklaas heeft hen vergeten.
En daar komt in Figaro's geheugen de pijnlijke herinnering somberen aan dezen
ochtend en dat jammerlijk ontwaken.
Ziet ge, hij voorvoelde wel dat 't zoo eindigen ging: ‘Vader had immers met moeder
gevochten? En schoon er Reuk in Figaro's bezit was, toch kwam een groote droefheid
zich opdringen in zijn gemoed als hij de ontgoocheling zag staan op de voorheen
van hoop-glanzende gezichten van zijn drie broertjes en zijn zus Marieke. En och
dat Marieke...
Hoe, als nog maar enkele korreltjes licht op 't zolderkamerken gebuiteld
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kwamen, ze als een blank vogeltje uit haar bed flodderde, zoo glanzend, zoo stralend,
haar hart een gouden schrijntje van hoop, ijlend naar haar korf ken, waar een poppejo
haar immers zou wachten? Maar dan.... Even had ze, verrast, niet wetend van hoe
en wat, opgekeken. Kon dat zijn, was ze niet altijd zeer braaf geweest, 'theele jaar
door? Foei, die booze Sint haar zoo te vergeten. Had met kleine verdwaasde oogen
Figaro aangestaard.. Dan, een vuurpijl, die klaterend de lucht invlamt, de zekerheid,
die haar als een gemeene dief overvallen komt: dat wat eens haar hoop en verlangen
geweest is, ligt daar verscherveld en vergruizeld ....Niemand van de kinderen werd
door Sint-Niklaas bedacht. En toen zij dat nu goed en wel wist, dan sprongen de
perelkens van haar ziel uit haar oogen. Haar vriendinnetje zou een pop hebben, zij
niet.... Overal was nu vreugde in de huizen getreden. Hier niet.
Hopeloos, hulpeloos stond Figaro daar. Hij kon niet troosten, niet helpen .... ten
leste klopte hij verlegen op haar mager rugje en sprak van ‘Marieke Marieke....’
Moest ze daarom het papieren schotelken zoo schoonekens met papieren bloemen
en linten en strikken opgesierd hebben?
Moest ze daarom, nevens 't wit sneeken brood, dat schoone briefje leggen?
Hoe het verdriet, het treuren van een kinderkensziel een straatkapoen als Figaro
aandoen kan....
Marieke is nu om tabak, zal zeker en vast Alice zien, daar die zoo lanterfantert.
Podore, toch. En waar blijft Nathalie?
- Figaro, luidt daar plots een luide stem achter hem. Figaro....
Rasch draait Figaro zich om, blikt in een zwarte, baardige moustache, in zwarte
oogen die u seffens klein doen worden, op een reuzenmannenlijf: Vader.
- Vader - aarzelt Figaro.
- Go d'is gauw zien, waar da Marie bleft mê mannen toebak.
- Ja. Mismoedig gaat Figaro Marieke tegen.
Zeker zal Nathalie nu voorbij komen, ge zult dat zien. In zijn keel groeit een krop.
En Figaro draalt en draalt. Schuddebollend, morrend en sakkerend gaat hij met
processie-pasjes en doet wat hem toegesnauwd wordt.
Wijl Nathalie, een poosje nadien, 't poortje uitloopt, even rondloert en vlug wegkirt.

VIII
In den nanoen was de lucht tot een feest opengebloeid. Daar waren die heel
eigenaarige grijze wolkendelta's, omzoomd en dooraderd van
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mat-gouden en purperen en roode riviertjes en stroompjes. Zoo nu en dan kwam het
fletse zonnegelaat even opgedoken uit een meertje van groen en blauw en daaromheen
werd het dan een innig spel van vele soorten kleuren in veelvoudige tinten. Sijpelde
daar geen teer-groen lijntje door een wolk van rose-rood, een bloemtuiltje?
Een ijl-dunne mist van violet schoof zich over de verten, slierde dwalend door de
straten, waar een reuk van oranje-appelen dreef, 't Weer was zoet.
Langs alle kanten kwamen en gingen ze nu, de blijde Sint Niklaasgasten. Hun
gezichten glansden en straalden, want een groote verheugenis was over hen
nedergedaald. Meisjes droegen hun poppen als jonge moeders met hun teere schatten
van kindertjes doen. Een enkele, malle jongen liep daar zoo gek in een
soldatenkostuum, maar had toch veel beziens. Maar niet allen had Sint-Niklaas met
zijn onuitputtelijke goedheid bedacht - daar stonden ook lange, mistroostige gezichten
langs den weg te turen. Spotters loerden overal.
Figaro, Tom Mix, Rosseknoster en Napoleon, zij stonden daar te gare, op 't hoekje
van de straat.
- 'k Heb 'nen trein gehad, verklaarde Rosseknoster.
- Ik 'n muziekske....
- Ik 'ne spikolose vent, schamperde Tom Mix.
Bitter zegden ze het. Niet waar, wat hadden ze al niet gezien, wat was voor hun
oogen niet opgerezen in volle begeerlijkheid? En wat is een spoortje, wat 'n
muziekske, 'n speculatievent voor een rabauwenhart? Zij hadden immers de bazaar
gezien en wisten wat de wereld aan heerlijks bezat?
- Wat gij na, Figaro.
- Wat gij na, Figaro, herhaalde er een.
- Niks.
Even stond Figaro zelf beduusd van den klank. Hij wou het hun niet zeggen, een
uitvlucht zoeken.... ‘niks’ had hij gezegd. Maar 't was immers zóo....
- Dat is een boek zonder blaren....
- 'n Pijp zonder kop....
- ....noch steel.
- Och,.... en hij haalt de schouders op. Figaro.... 't is de moeite van zeggen niet
weerd.
- Ehwel?
- Och, ons vâ heê z'n pree opgezopen.... zegt hij, gewoon-weg, onverschillig....
Maar voor zijn oogen komt 't ontwaken en Marieke's ontgoocheling gerezen:
Figaro wordt er aangedaan door.
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En ook de mannen stonden daar even bedremmeld en reizekens ontroerd. Figaro
voelde wel hoe hun medelijden hem omwolken kwam. Zou hij hun nu niet zeggen
wat een kostelijken schat, wat kostbaarheid hij tóch bezit, dat hij oneindig veel rijker
is dan zij, dat hij reukwater heeft? Zou hij niet?
Maar, hij was zoo lusteloos, zoo afgetrokken, vandaag.
Podore, daar slaat plots zijn hart een wilden slag! In de rapte om thuis maar weg
te kunnen ritselen, heeft hij vergeten een druppelken reuk op zijn kleeren te zaaien.
Hoe was dat toch mogelijk!
Als nu maar niemand thuis het fleschje vindt. Als moe, als va.... dan is het verloren
voor hem, dan komt het uit, dan weten ze alles.... dan heeft Nathalie geen reuk....
't Is of er een trage meikever in zijn hoofd gekleuterd is en 't gekriebel van de staag
bewegende pootjes hem doorsiddert. Neen, hij kan nu niet uit wandelen gaan met de
kameraden.... Als nu eens iemand het fleschje vindt..... 't Staat daar zoo maar,
ongedoken en voor geen nieuwsgierige oogen bestopt, 't staat daar weerloos onder
't bed. Al wie daar wil gaan ruizemuizen kan het vinden.
En stel je voor, dat nu dezen namiddag Nathalie thuis kan wegritselen en hem
wacht. Nathalie, die hij toch zooveel te vragen, zooveel te zeggen heeft....
Er valt een onrust in hem.... Brusk neemt hij van de mannen afscheid en loopt, als
een schelm naar huis.
De kameraden staren daarbij verbluft: wat is dat nu?
Met de Zondag-kleeren, uitlaters van vaders of den ouderen broer, de klak
properkens afgeveegd ditmaal, de schoenen zuiver geblonken, kuieren Torn Mix,
Rosseknoster en Napoleon naar het voetbalterrein. De oogen staan groot en zien
kwaad en afgunstig als een uitverkorene hen passeert. Hun hoofden wegen zonderling
zwaar en schaars komen de woorden. Onverwachts tuimelt wel een vloek.... In hun
hart dragen ze groote gepeinzen.
Maar ze kunnen toch om geenen waarom begrijpen, waarom Figaro zoo haastig
wegliep.
(Slot volgt).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

285

Kroniek.
Jacobus van Looy zeventig en de Nieuwe Gids veertig jaar.
Dat Jac. van Looy zeventig jaar werd, als dit nummer van E l s e v i e r ' s verschijnt
zal het alweer bijna drie weken geleden zijn. Zeer talrijke gelukwenschen heeft de
zeventigjarige ontvangen, dag- en weekbladen hebben huldigende artikelen over
hem gegeven - en daarmede het volk van Nederland uiting aan zijn vreugde over het
bezit van een groot en geniaal kunstenaar, zijn dankbaarheid voor al het door hem
geschonkene. Een ander soort, een uitbundiger en grootscher hulde, Van Looy heeft
haar trouwens niet gewild. De stilte, die hij om zijn figuur heeft weten te scheppen,
is er hem te lief voor. Daarenboven - en ik acht het niet onmogelijk dat ook deze
overweging in den geest van den wijzen en diep schouwenden kunstenaar is
opgekomen - hoe oud hij dan al geworden moge zijn, de tijd waarin men werkelijk
in wijden kring en volledig beseffen zal, wat zijn werk en hij zelf, d e e s s e n t i e
v a n z i j n w e z e n v o o r a l , voor Nederland beteekenen, ligt nog in 't verschiet.
Ook uit de meeste der artikelen, in de laatste jaren en ook nu, bij zijn 70e verjaring,
in onze periodieken afgedrukt, is dit wel duidelijk gebleken. Ik zeg uit de meeste,
want ik heb ze natuurlijk niet alle gelezen. En énkele zijn er zeker geweest, waarin
van het meer volledig besef, dat ik zooeven bedoelde, de duidelijke en afdoende
blijken aanwezig waren. Zoo die van Augusta de Wit en van Stijn Streuvels in de
‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ van 12 September (Avondblad gewijd aan de
Letterkunde). Het is zéér te hopen, dat aan het diepdoordringende en weldoorwrochte,
het veel omvattende en in den passenden hoogen toon-aard gestelde artikel van
Augusta de Wit een langer leven beschoren blijkt dan het ephemere van een courant,
het ware eveneens te wenschen dat de schoone ‘huldegroet’ van Stijn Streuvels,
dezen aan Van Looy misschien meest van allen verwanten Groot-Nederlandschen
prozaïst, tot ons gansche volk gebracht kon worden. O, dat te rasch ver klinken van
zoo heerlijk ontroerde geluiden - o put zonder bodem die men krantenpubliek heet!....
Maar, om terug te komen op de ‘meeste artikelen’ die ik las: gelijk bijna altijd
wanneer Van Looy's naam maar wordt genoemd, werd er de klemtoon gelegd op
zijn verbluffend dubbele kunstenaarschap, op het verwonderlijk schilder en schrijver
zijn van dezen, dan ook in dit opzicht, zoo niet juist alleenstaanden, dan toch met
niemand anders te vergelijken artiest. Het was, in die andere artikelen, voor zoover
ik weet alleen de heer Plasschaert, die met nadruk wees op de treffende éénheid dezer
zoogenaamde dubbel
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heid, die duidelijk uitsprak hoezeer ook in den schilder de schrijver Van Looy, en
dus niet alleen in den schrijver de schilder is terug te vinden.
Over deze laatste vindbaarheid wijdden overigens nagenoeg alle de artikelschrijvers
uit. O, geen wonder waarachtig! Het is ten allen tijde het wel meest voor de hand
liggend streven van den auteur Van Looy geweest, te ‘schilderen’ wat hij voor zich
ziet, hetzij in de z.g. werkelijkheid, hetzij in zijn onmetelijke verbeelding. Zien,
kijken, ‘er net zoo lang en zoo aandachtig naar kijken tot wat je ervan gaat zeggen
vanzelf raak en innig wordt’, altijd heeft hij het ook zijn jongeren voorgehouden. En
tot welken graad van intensiteit dit soort van ‘kijken’ hem zelf gelukt en eigen is,
men behoeft zijn werk maar op te slaan, op elke bladzij vindt men er de treffendste
voorbeelden van. Dat Van Looy ook als schrijver een alleruitnemendst schilder, een
allerbizonderst plasticus is.... de opmerking is nu wel bijna tot een gemeenplaats
geworden!
Maar nu vérder, mijneheeren artikel schrijvers! Dat de natuur ons in Jac. van Looy
nog wel iets méér gegeven heeft dan een innig en expressief, een zeer virtuoos
beschrijvend en schilderend ‘realist’, dat het niet aangaat zijn werk te karakteriseeren
- gelijk het Dirk Coster deed in zijn ‘De Ontwikkeling der Moderne Nederlandsche
Litteratuur’ - als ‘scènen van het kleinst-burgerlijke leven’ (zij het dan ook onder
welwillende toevoeging van een ‘mijmerenden Rembrandtieken glans’), als het u uit
het werk zelf van den genialen prozaïst niet duidelijk geworden is, moge Augusta
de Wit het u leeren. Zij spreekt van de drie groote vermogens die in Van Looy leven
- het derde is het muzikale, dat zij zoo treffend juist in hem heeft opgemerkt. ‘Een
volte van gevoel, neen, volten. Van drie zijden, uit drieërlei bronnen komen deze
stroomen, uit het zien, uit het hooren, uit het mijmeren; en volkomen is de
samenvloeiing van des schilders, des muziekminnaars en des dichters verrukking.’
Zij citeert uit Schweitzer's boek over Bach: ‘Muzikus wordt genoemd, wie zich uit
in tonen; schilder wie de kleur gebruikt; dichter wie zich van de taal bedient. Dat is
echter een enkel uiterlijke scheiding. In werkelijkheid is de stof waarin zich een
kunstenaar uitdrukt iets secundairs. Hij is niet alleen schilder, of alleen dichter, of
alleen muzikus, maar alles te zamen. In zijn ziel wonen verscheiden kunstenaars
naast elkander. Zijn voortbrengen berust op hun te zamen werken. Aan elke van zijn
gedachten hebben alle hun deel. Het onderscheid bestaat enkel daarin, dat bij den
eene deze, bij den andere gene overheerscht, en dat zij telkens die taal kiezen die
hun de meest vertrouwde is.
‘Tot op het oogenblik toe waarop zij door een bepaalde taal vorm krijgt, is iedere
artistieke gedachte complex. Noch in de schilderkunst, noch in de muziek, noch in
de poëzie bestaat een absolute kunst die men tot norm kan verheffen om al het andere
dan als valsche kunst te veroordeelen;
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omdat nu eenmaal in iederen kunstenaar nog een ander woont, die mee wil spreken;
hij doet het alleen maar luid bij den een en bij den ander bijna onmerkbaar. Dat is
het geheele onderscheid. De kunst op zichzelve is noch schilderkunst, noch poëzie,
noch muziek, maar een Dichten waarin alle vereenigd zijn.’
‘Zulke kunst is van Van Looy’, zegt Augusta de Wit. ‘Daarom luistert in hem het
eene vermogen zoo gereedelijk naar den roep van het andere; daarom antwoordt zoo
gewillig de gedachte op de ook anders geaarde gedachte; daarom zijn tusschen de
verschillende rijken der verbeelding de verbindingen zoo snel en zoo menigvuldig.’
En voortgaande vergelijkt de zelf zoo hoog-dichterlijke essayiste Van Looy met
de groote Russen, met Toergeenjef, Tolstoij en Dostojevski, noemt zij ook den
grootste van allen, Shakespeare in dit verband. En dat wel vooral om het dicht bij de
Natuur staan, dat zij ook in Van Looy zoozeer bewondert. ‘Ik sprak van Toergeenjef
straks en ik had ook Tolstoij moeten noemen en Dostojevski en wie weet hoevelen
nog van de groote russische dichters, zonen van een volk dat dichter nog staat bij de
Natuur dan wij hier in het van fabriekswalm duistere Westen. Maar daar is, in vroeger
tijd, één geweest onder ons die even diep die liefde gevoelde; en wiens verbeelding
uit haar dronk en boven haar hangwiekte in hemelhoogten zoo als een arend drinkt
uit een bron en op sterkere vleugelen dan oproeit naar de wolken: hij, die het arme
haasje zag vluchten en ademloos luisteren naar het gebas in de verte van de wreede
honden; die de beek, waarin de grijze wilg zijn loover spiegelt, tot doodswieg maakte
voor het van liefde en droefenis stervende meisje; die sterren uit hun baan deed
schieten om van nabij het gezang te hooren der Meermin op het feest der jonge
Koningin. En niet het minst dáárom, geloof ik, heeft Van Looy zoo lief, en heeft met
zoo volkomen toewijding gediend den opperste Minnaar der Natuur, hem:
Shakespeare.
‘Moge de Groote Moeder hem en door hem ons allen, altijd meer nog van haar
onuitputtelijke schoonheid schenken!’
Inderdaad, een beter wensch voor den thans zeventigjarige is er niet, en ik zeker niet
zou hem beter kunnen uiten! Slechts wil ik hier nog, bij het overmijmeren der zeventig
jaren van dit stille, groote leven, Van Looy's leven, de laatste veertig, waarin hij ook
de letteren diende, een oogenblik afzonderlijk stellen, want deze veertig, ze zijn de
levensjaren van het periodiek waaraan ook zijn naam voor altijd verbonden zal
blijven: D e N i e u w e G i d s . Het was in den eersten jaargang van den Nieuwen
Gids en op aansporing van Willem Kloos, d e n m a n v a n d i t t i j d s c h r i f t , dat
Van Looy begon te schrijven. In deze Octobermaand viert Kloos' tijdschrift zijn
veertigjarig bestaan. Zouden wij beter kunnen
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doen dan herhalen den wensch van Augusta de Wit, waar het geldt het tijdschrift,
aan welks redactie ook Jac. van Looy nu al sinds jaren verbonden is? Altijd meer
schoonheid - kan ook een Willem Kloos zich iets anders, iets heerlijkers wenschen?
H.R.

Boekbespreking.
Karel Wasch, Opvoeders, Amsterdam, Em. Querido, 1924.
Het is bedenkelijk dat velen - bekwaam in het hanteeren van de pen - zich gedwongen
voelen zich te uiten over allerlei zaken, waarover hun gedachten zoo terloops wel
eens gingen.
Karel Wasch schreef niet alleen dikke romans en dialogen, maar hij sprak zich
ook uit in het geheimschrift eener eigene mystiek; - ook over gekleurd of gebrand
glas schreef hij nog kortelings, en nu ligt er zijn boekje over ‘Opvoeders’. Hij was
beurtelings -over ‘den Meester’ sprekend - bewonderend en eerbiedig, beurtelings
vlijmend en ontledend als sensueel zedemeester; gevat, kwiek en koud in zijn
amoureuse romans, maar nooit nog zoo kinderachtig als in zijn ‘Opvoeders’. Wat
mag hem, voor wien het litteraire genre tot nog toe een groote suggestie had - bewogen
hebben tot dit preekerige, waanwijze geschriftje?
Ieder weldenkend mensch weet en gevoelt hoe veel er aan zijn opvoeders ontbroken
heeft, en ieder bemijmert wel eens - droefgeestig - hoe ver en vreemd hem zijn
leeraren waren en hoe onwezenlijk vele hunner lessen; toch zullen zij geen blijdschap
gevoelen om dit boekje. Het begint al met den ondertitel: ‘Bijdrage tot de kennis van
Burgerschoolleeraren - uit de Gedenkschriften van Hans Heidring.’ ‘Tot de kennis
van Burgerschoolleeraren’, - dat klinkt zoo ongeveer als: iets over het leven van den
mammouth. De Burgerschoolleeraar.... Geen individu dus, geen mensch, maar een
soort - een geïnfecteerd, min of meer kinderachtig wezen, - of een geteekende, met
het droeve merk op 't voorhoofd?
Juist, roept Karel Wasch uit, gij begrijpt me! - maar iets in ons verzet zich, ware
het alleen maar om de twee, drie leeraren of leeraressen die wij kenden en minden.
Wel toonde Karel Wasch, in zijn inleiding, zich bewust te zijn van zijn tekort - een
tekort dat hier een menschelijk en een artistiek in éénen is, want zijn teleurstelling,
zijn ironie, vond geen verzachting in het hart en geen evenwicht in den vorm, het
bleef een onaangenaam sentiment - zwevend, onbepaald. Niets dan ontstemming.
Hij heeft wel getracht zoo eerlijk mogelijk hun menschelijkheid te zien, wel
probeerde hij te naderen tot het mysterieuze punt hunner persoonlijkheid die hem
zou openbaren wat den schooljongen duister of terugstootend geleek, maar hij deed
dat plichtmatig en zonder inspiratie. Zijn boek is een kleurloos ding geworden,
ondanks kwaliteiten van analyse,
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het mist ontroering, het mist hartslag - het is cerebraal-gevoelig - dit laatste is
kenschetsend voor Wasch - en hij is het zonder rhythme. Dit stugge, golf-looze
bewijst dat hij goed gedaan had zich van deze aantijgingen verre te houden - hij hakt
en kerft en plakt weer samen, doch geen edele aandrift is in hem, eer een verborgen
lust tot hoon.
En ik geloof dat, hoeveel leed ons ook een gemis in onze opvoeding berokkend
moge hebben, het ons nooit vergund is er over te schrijven op een wijze die onze
opvoeders rechtstreeks aanvalt. - Wie niet de wijsheid van het ouder-zijn verkreeg,
wijsheid die hem bracht tot het besef van die algemeenheden welke zich in zijn werk
kunnen weerspiegelen, als reëele en tegelijk symbolische gestalten - hij doet, geloof
ik, beter te zwijgen of zich te beperken tot een zakelijk prae-advies op een der vele
opvoedings-congressen.
Nu blijft er voor onze verbeelding niets dan een waanwijs, knap, koud jongetje
dat zijn leeraren be- en veroordeelde en dat zich van hen wendt, een jongetje dat
later, groot geworden, smalend zegt: ‘Ach, dat waren nu mijn opvoeders’ - een
jongetje dat scherp zag en door-zag, maar dat niet in later jaren schroom kende om
het bittere, het onvolkomene dat door geen hoon te verbeteren valt - een man die,
ouder geworden, niet wijs genoeg is om in te zien, dat zulk een fragmentarisch stukje
booze levensgeschiedenis nooit eenige cultureel-historische beteekenis kan hebben.
J.D.W.

Francois Pauwels, Tziganen, Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1924.
Er is iets brallends en iets luids gekomen in de verzen van Francois Pauwels, sinds
hij met zijn eerste gedichten succes oogstte. Misschien mag men deze verschijnselen
niet in rechtstreeksch verband stellen, maar wij doen het desniettemin. Het lijkt of
het volgende gebeurde. Pauwels gaf oorspronkelijk gehoor aan een zuiver poëtische
opwelling, d.w.z.: bij zijn groote warme deernis om het leed der menschen (om de
slaven van den arbeid, de zieken, de gestraften-enz.) zonk zijn eigen persoonlijkheid
weg - niets was er dat hem met hen verbond dan een groot, wijd mededoogen en hij
gaf eerbiediglijk uiting aan een overweldigend sentiment. Sindsdien werd het anders.
Heeft zijn persoonlijkheid den lof niet kunnen dragen, en huppelt zij nu altijd mee
(zijn geprezen persoonlijkheid), bij iedere versregel luid applaudisseerend: ‘Goed
zoo - mooi zoo?’
Overal, door elken regel schimt nu een zelfvoldaanheid; een breede rhetoriek
ademt door de verzen heen als het snuiven door de neusgaten van een bronstig paard.
De dichter hijgt in de versregels als een die op eigen woord en rijm verliefd is.
Pauwels had in zijn vroegere gedichten, die lang niet alle onverdeeld mooi, maar
waarvan enkele warm, sterk en melodisch waren, een geheel
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anderen toon dan in deze verzen. Wel had hij reeds toen dien breeden slag, dat
eenvoudig teekenende, het menschelijke en het ontroerende, maar in zijn vroegere
verzen wordt de ontroering door een melodie gedragen en in de latere golft en zwelt
alles alleen op de metriek - de melodie van ontroering vlood heen, overal klinkt een
ijdele, wat grove, grootspraak door. - Het is als een disharmonie van twee stemmen
die elkaar voortdurend hinderen. Het is de stem der ondergane emotie en de stem
eener mannelijke, sensueele en mondaine voldaanheid, die - als de wagen des dichters
(zie: De Dwaas) - ronkt en snort.
Hij heeft nu eenmaal zich zelf (na de critiek) algemeen-menschelijk,
algemeen-verstaanbaar, forsch en ontroerend bevonden en het kan zijn dat het deze
wetenschap is, die zijn zuiverste gevoelens doodt.
Zoo althans kan het zijn. Het is ook mogelijk dat de bron van poëzie min of meer
verdorde en dat hij zich nu opwindt tot het schrijven van poëzie. Toch geloof ik dit
niet. Wie eenig onderscheidingsvermogen heeft in zulke zaken, gevoelt dat er wel
een ernstige, eerlijke aanleiding geweest is, een stroomende drang, maar dat die
doodliep in het kleine, zanderige bewustzijn van het eigen-ik. Dan begint hij zich te
overschreeuwen, de stem die eerst zong, werd al luider en kreet het uit - over het
onrecht (de Vraat) over de comedie des levens (de Weduwe), over de apotheose van
een grafsteen (de Raaf). En zij fluit en kwinkeleert, in stee van te zingen, over de
lente in het hart van een fabrieksmeisje, over het Parijsche Dwaalvogeltje, over de
zondares (de vrouw die in de cel moeder werd).
Bij herlezing van zijn bundel ‘Fantomen’ treft telkens de onmiddellijkheid van
een regel, waarin de gave des dichters blinkt, n.m. in het mystiek verband tusschen
woord, beeld en kern der dingen. Het donkere, rijke, dat het hart vervoert. In
‘Tziganen’ vond ik het nergens of zoo goed als nergens. ‘Asyl’, heeft beginregels
die in het geheugen blijven:
‘Mijn Amsterdam heeft haar muziek van regen,
in 't rimplend grachten-water leeft het licht,
nu zoek ik in mijn stad de stilste wegen,
met vreugde'en regen op mijn aangezicht’.

Ook het slot treft en brengt een onverwachte warmte in ons - ook ‘Een Droom’, met
zijn zwelling, zijn geheimzinnigheid en zijn spanning houdt dien aandacht
(wel-is-waar in geheel andere sfeer) vast, maar het overige wekt niets dan een
geamuseerden lach, uit de contreien waar poëzie niet thuis is.
De onderwerpen zijn wel-is-waar den volksdichter waardig, maar juist hun litteraire
allure mismaakt hen en wij gevoelen ons staag ontstemd door de disharmonie der
tweestemmigheid.
J.D.W.
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De Catalogus van de Nederlandsche Afdeeling op de Internationale
Tentoonstelling van Decoratieve Kunst te Parijs.
Mocht ik in mijn vorige kroniek nog gewagen van mosterd en den bijbehoorenden
maaltijd, wat betreft het verschijnen van bovengenoemden Catalogue, thans is dan
toch het stout stuk werkelijkheid geworden en heeft de belangstellende bezoeker een
zeer gedocumenteerd en duidelijk overzicht van onze prachtige inzending te Parijs.
Als staaltje van moderne nederlandsche boekverzorging is deze catalogus echter
een - zij het zeer schoone - mislukking.
Deze paradox vinde haar verklaring in het feit dat het eigenlijke typografische
gedeelte, door Enschedé gedrukt ‘a titre gracieux’, op oud-Hollandsch papier,
‘gracieusement fourni’ door van Gelder, van een zoodanig gehalte is dat men, ondanks
de op zijn minst overbodige en niet zeer geslaagde houtsnee-versiering, niet van een
mislukking zonder meer kan spreken; integendeel. De tekst is gezet uit een gewone
halfvette grotesk of antiek (dus niet, zooals oorspronkelijk in de bedoeling lag, uit
van Krimpen's Lutetia) in prachtig diepzwart uitgedrukt op het fijn getinte
oud-hollandsch, maar waarmee de toegepaste houtsnee-versieringen volkomen
disharmonieeren. Inderdaad had men geen letter kunnen vinden, die zich minder
leent tot combinatie met de houtsnede dan deze grotesk; omdat het niet is te loochenen
dat een boekwerk, waarin de houtsnede is toegepast als versiering of illustratie,
archaïseerend werkt. Want onvermijdelijk wekt het reminiscenzen op aan de oude
incunabelen, zoowel blokboeken als losse letterdrukken.
De eerste mislukking van dezen catalogus is dus gelegen in den opzet, n.1. een
moderne geconstrueerde letter, zonder verschil van dikte in open neerhalen, te
combineeren met de alleroudste drukwerkversiering: de houtsnede. De tweede
mislukking is de wijze waarop F o k k o M e e s en A n d r é v a n d e r Vo s s e n
zich van deze versiering hebben gekweten.
Mees, overigens een zeer bekwaam houtsnijder en illustrator, maar daarom nog
geen boekversierder, teekende, volgens het naschrift, de versieringen en sneed ze
daarna met behulp van Van der Vossen in hout. Wat mijns inziens volkomen onjuist
is en in strijd met het wezenlijk karakter van de houtsnede, dat nimmer naprutsen
mag zijn van een reeds bestaande teekening, waardoor met allerlei goedkoope trucjes
wel een zeker effect is te bereiken, doch het eigendommelijk karakter van deze
grafische techniek: de spontane daad, zonder retouche, direct in het materiaal, verloren
gaat.
Als illustratie in hoogdruk sluit de houtsnede door haar levendige zwart-wit werking
misschien wel het beste aan bij de typografie van het
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boek. Immers het vormbeginsel openbaart zich hier in zijn directe kwaliteiten, zonder
dat deze door bijkomstigheden worden versluierd. De daarmede te combineeren letter
dient dan op z'n minst van een levendiger werking te zijn dan de ietwat stugge grotesk,
b.v. een mediaeval, een elzevier, romaan e.d.
Was dus de opzet verkeerd, in de uitgewerkte motieven: het titelblad, de
verschillende paginaversieringen e.d., mist men al te zeer een oorspronkelijke
vormgeving. Wel zijn er verschillende bladen (vooral waar niet met allegorische
figuren, heraldische en andere beesten of wapperende wimpels is gewerkt) die
verdienstelijk en gevoelig te noemen zijn, voor 't meerendeel echter is de vormgeving
te verbrokkeld, te weinig geïnspireerd en te veel doortrokken van
Duitsch-expressionistische invloeden. Er is daardoor maar zeer weinig in dit boekje
dat ons kan overtuigen, dat voor een dergelijke uitgave de houtsnede het aangewezen
sierend materiaal is, temeer omdat het bestemd is in groot en getale te worden
verspreid op een tentoonstelling, waar aan het industrieele element in de
Kunstnijverheid een ruime plaats is toebedeeld.
Bij mij rijst dan de vraag of men niet beter de versiering had kunnen samenstellen
van het materiaal dat in den zetbak zoo maar voor 't grijpen ligt, althans voor den
kunstenaar.
Zuiver drukken van houtblokken is in onze dagen evenals vroeger meestal beperkt
tot boeken in zeer kleine oplage.
Gaat men voor het maken van een groote hoeveelheid noodgedwongen de
houtsnede clicheeren (ik heb na nauwkeurig bekijken goede gronden om aan te
nemen, dat dit ook bij dezen catalogus is geschied) dan verliest zij natuurlijk haar
karakter en haar waarde als sierend materiaal.
De eigenlijke inhoud van het boekje is zeer verscheiden en geeft een goed beeld
van wat Hollands meesterschap en toegewijde arbeid vermochten tot stand te brengen.
Van de verschillende rubrieken geeft vooral de laatste, ‘l'Organisation de la Vie
artistique en Hollande’, een belangwekkend en duidelijk overzicht, hoe sinds het
einde van de vorige eeuw de decoratieve kunsten in nauw verband met de architectuur
een vernieuwing en wedergeboorte ondergingen, welke zich thans in deze
gemeenschappelijke inzending treffelijk manifesteert, waardoor dit boekje, ondanks
zijn minder geslaagd uiterlijk, den vreemdeling toch vertelt van den kunstzinnigen
geest, die van den aanvang af deze nationale onderneming heeft beheerscht. Wat niet
van alle inzendingen te Parijs kan worden gezegd.
Te laat om nog in deze aflevering te bespreken ontving ik het boekwerk gewijd aan
de inzending der Kunstnijverheidscholen te Rotterdam, Haarlem en Amsterdam.
Volstaan wij dus met te vermelden dat het boek
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JAN LOOTS. MOZAÏK BOVEN DE MARIA-POORT IN DE ST. BAVO-KERK TE HAARLEM.

FRANS MELCHERS. STUDIES VOOR EEN WANDSCHILDERING IN HET KON. PALEIS TE BARCELONA.
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CHINEESCHE SCHILDERING OP ZIJDE. TWEE ARHATS AAN EEN WATERVAL.
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een zeer stijlvol en werkelijk modern cachet draagt, wat in de eerste plaats is te
danken aan den geslaagden arbeid van Anton Kurvers, die het aesthetisch verzorgde.
A. VAN DER BOOM.

F.H. MELCHERS BIJ BUFFA TE AMSTERDAM.
Wat is het, in het werk van Melchers, dat ons aantrekt en boeit? Ik geloof de
ongeëvenaarde knapheid, die vooral in dezen tijd weldadig aandoet.
Zijn portretten, o.a. dat van Generaal Primo di Rivera, en zijn naaktstudies voor
de decoratieve wandschilderingen in het koninklijk paleis Catalogna te Barcelona,
ze zijn van een raffinement dat enorm is. Wij mogen ze een klein beetje te coquet
vinden - zeer zeker, de glimlichtjes hier en daar, de kleine toetsjes en zetjes, ze zijn
misschien met iets te veel berekening neergezet. Wij kunnen wellicht ook vinden
dat die studies er ‘te gemakkelijk gedaan’ uitzien; maar vergeten wij daarbij niet, dat
om zoo schijnbaar gemakkelijk te teekenen, niet alleen routine, maar studie, veel
studie vooraf gegaan moet zijn. En dan, met welk een juistheid, en uitvoerigheid,
zelfs in de eenvoudige behandeling, zijn die figuren geteekend. Hoe zuiver en fijn
is de contour begrepen en de musculatuur aangeduid. Deze studiën zijn in hun soort
voortreffelijke teekeningen. Men moge ze in dezen tijd, bij vergelijking met de zware
grove lijnen en vormen, die moderne Fransenen, Duitschers en ook Nederlanders
aan hunne figuren geven, wat ouderwetsch vinden - het is de distinctie van den
aristocraat tegenover die van den polderjongen.
En dat deze aristocraat meer is dan een handige salonartiest, bewijzen zijn
voortreffelijke portretten, die bij al hun verfijning, bij hun schijnbare luchtigheid van
doen, een enorme mate van bekwaamheid verraden, die iemand zoo maar niet
aanwaait. Wat bovendien bij die portretten niet te miskennen valt is het expressieve
dat de schilder er in wist vast te houden, waardoor ze naast een uiterlijke vlotheid
van behandeling, op een zeer scherpe karakteriseering wijzen.
Een tentoonstelling als van deze studies door Frans Melchers toont ons wel zeer
duidelijk, hoe een kunstenaar die werkelijk naar de natuur ‘studeert’ zijn taak opvat,
en hoe een ‘studie’ dan niet behoeft te worden een tennaastenbij, een krabbel, hoe
zij kan worden een opzichzelf-compleet werk, waaruit de volkomen belangstelling,
de aandacht en het inzicht van den kunstenaar tot ons spreekt.
R.W.P. JR.

Een mozaïek van Jan Loots in de r.k. st. Bavo-kerk te Haarlem
Werkelijk animeerende opdrachten, die een kunstenaar volkomen kunnen bevredigen,
zijn er maar weinig in ons goede landje.
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Dit ondervond de jonge Haarlemsche kunstenaar Jan Loots, zoon uit een bekende
schilders- en musici-familie, toen hem werd opgedragen een mozaïek te ontwerpen
in den boog boven den noordelijken zij-uitgang, de z.g. M a r i a - p o o r t , van Jos.
Cuypers' kathedraal.
Deze ruimte zou op zichzelf niet zoo ongeschikt zijn ware het niet dat zich reeds
een groote crucifix daarin bevindt, die de heele hoogte van den boog beslaat en de
boogruimte dus soliede in tweeën deelt.
Aan Loots werd nu de inderdaad omvangrijke en ten deele ondankbare taak
opgedragen de overblijvende muurvlakken met een passende religieuze voorstelling
te vullen. Hij koos daarvoor de prachtige mozaïek-techniek, en kwam er een dezer
dagen meê gereed. Het bestaande kruisbeeld, van een soort naturalisme, dat zich in
niets onderscheidt van de alom bekende weinig fraaie handelsproducten, bepaalde
almeteen de eenige voorstelling, die de ontwerper had te kiezen.
Het karakter van zijn ontwerp moest daardoor noodzakelijk iets tweeslachtigs
krijgen, door n.1. eenerzijds te moeten aansluiten bij het kruisbeeld, anderzijds te
voldoen aan de wetten en eischen van het muurvlak, n.1. dat men het behandelt als
‘vlak’.
Een algeheel bevredigende oplossing was hier dus onmogelijk, niet zoozeer om
het kruisbeeld dat daar hing als wel om de naturalistische uitbeelding van dit gegeven.
Want het is mijn overtuiging, dat de muurschilder niet de subjectieve beelding heeft
te geven, doch dient op te gaan in de welberedeneerde objectieve schoonheid, die
hij als goddelijke idee verheven weet boven alle persoonlijke inzichten of
verbijzonderde opvattingen. Loots' compositie is dus in de eerste plaats te zien als
een compromis tusschen twee lijnrecht tegenover elkander staande opvattingen.
Als zoodanig aanvaard, is dit mozaïek een zeer geslaagd stuk wandversiering.
Door zijn uitgangspunt te nemen in de kruiswoorden: Ecce Filius Tuus, Ecce Mater
Tua (moeder ziehier Uw zoon, zoon ziehier Uw moeder) heeft Loots zijn compositie
een geestelijk-symbolischen inhoud gegeven, terwijl zijn vormgeving genoeg van
dezen tijd is om tot de geloovigen te spreken in de taal, die zij verstaan.
En denkende aan het mooiste wellicht op dit gebied gemaakt, de Mozaïeken te
Ravenna, wordt het ons duidelijk, dat de kerkelijke wandversiering in onze dagen
nog weer andere eischen stelt dan vroeger.
Werd het mozaïek of de wandschildering eertijds beschouwd als leering voor de
ongeletterden (van welk een profetische kracht zijn die meer dan levensgroote figuren
in St. Vitale te Ravenna, waardoor inderdaad de muren spreken), en stond bij die
oude versieringen het verhalende, het leerstellige voorop, tegenwoordig zal de
muurschilder ontegenzeggelijk een veel wijdere vlucht kunnen nemen in de gebieden
van de geestelijke verdieping zijner voorstellingen.
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De ontwerper heeft allereerst naar een symbolisch-ornamentale verbinding gezocht
van het kruis met het muurvlak en die gevonden in den boom des levens, die zijn
takken en goud-beladen vruchten laat groeien naast de lengteas van het kruis en in
de breedte van den muur. Aan den voet van het kruis ontspringt een bron die in een
koele grijze kleur is gehouden. Overigens is er nog te veel met lijnen en te weinig
met massa's gewerkt, vooral in de beide figuren, Maria en Johannes, die echter
gevoelig in het vlak zijn gecomponeerd.
Maar men mist in deze figuren - ondanks de knappe teekening - de beeldende
kracht, die b.v. in de oude middeleeuwsche mozaïeken of glas-ramen zoo overtuigend
is en van een allesdoordringende visie.
Dat zal wel komen doordat Loots, nog wat onwennig aan de techniek en haar
afstandwerking, te sterk heeft gedetailleerd en ook - wat essentieeier is - voelt men
na lang aanschouwen een tekort aan geestelijke concentratie.
Daartegenover zijn de kleuren zeer mooi en gevoelig over het vlak verdeeld,
waardoor er iets mystieks van dit fijn geschakeerd steen-geflonker uitgaat.
Het doet goed te bemerken - vooral in deze tijden van oppervlakkige rethoriek hoe vol toewijding en verantwoordelijkheidsgevoel de ontwerper zich aan dezen
arbeid heeft gegeven. Want ondanks den eenigszins zwaarmoedigen grondtoon
vertolkt dit mozaïek van Jan Loots een innig religieuze stemming, die het verre doet
uitgaan boven de gebruikelijke cerebrale voorstellingen van dien aard.
Haarlem, September' 25.
A. VAN DER BOOM.

De tentoonstelling van Chineesche kunst in het Stedelijk museum te
Amsterdam.
Er zijn van die emotioneele gewaarwordingen, waardoor men zich realiseert, tenslotte
toch wel beter af te zijn dan de vreedzame herkauwers op de bedauwde weide of de
Saksische sijs voor zijn hennepverzadigde bakje.
Wanneer de onverwachte druppel van de kosmische spons u langs den ruggegraat
glijdt en ge even huiveren moet.
Indien, o lezer, zulke momenten te smaken u niet onwelgevallig is, indien - van
de levenden niets dan goeds - een pottersche stier voor u niet is de hoogste sport van
den jacobijnschen ladder der kunst, betreed dan op een goeden morgen, dat de tijd
voor u geen geld beduidt, de drie zaaltjes boven in het Suasso-museum, waar de
Vrienden der aziatische kunst tezamenbrachten twee honderd en twaalf objecten
gewrocht door, geboren
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uit eene mentaliteit, welke te benaderen nog iets anders vereischt dan de hulp van
een degelijk handboek over ethnographic
Zijt ge bij machte u te ontdoen van den superieuren kijk, met welken het den
witmenschen alleen geoorloofd is, te beschouwen de voortbrengselen van de zonen
van Cham en Japhet, van Gog en Magog, u te ontdoen ook van den gekleeden jas
uwer zoo eminente westersche beschaving, dan ware er wel kans, dat de huivering
u deed trillen, staande hetzij voor eene vitrine met ceramiek, voor een
mosgroengepatineerde bronzen schaal, of voor het beeld der Arhats bij den waterval.
De tweehonderd en twaalf, voluit geschreven, beteekenen in deze tentoonstelling
een hoeweinigheid van chineesche kunst, samengelezen met veel goeden smaak uit
de toegankelijke openbare en particuliere verzamelingen in Centraal- en West-Europa.
En het kan niet anders, of juist deze uiterste selectie e n h a r e o p s t e l l i n g in
de drie stille zalen moet kalmeerend, weldadig werken op den bezoeker. Hij is bij
machte, elk voorwerp afzonderlijk in zich op te nemen, niet gedoemd
kunstgeschiedenis te begaan aan scharen stijlverwante stukken uit opeenvolgende
perioden. Het hoofddoel der tentoonstelling: chineesche k u n s t te bieden om haar
aesthetiek alleen waart rhythmisch door de wèl-ingedeelde ruimten.
De pagina, mij toebedeeld, veroorlooft geenszins detailleering. Doch het is de
schoonste der tentoonstellingen welke de Vrienden hebben georganiseerd, en de
schoonste van chineesche kunst, welke tot dusver - ik kan niet anders - en in de naaste
toekomst gehouden is en zal worden.
Er zijn schilderingen, religieuse, verhalende, droomerige, doch door alle klinkt
een zuivere toon van eene hooge geestesbeschaving die den wensch doet opkomen
hem als essentieel element te postuleeren voor de aesthetische waarde in de beeldende
kunst. Dien toon, dat voornaam hooge, vindt men uit den aard der zaak terug bij de
plastiek, hetzij in brons, steen of hout, bij de jaden en de gordelhaken en niet in het
minst bij de ceramiek.
Kunstzinnigen en kunstnijveren, zij kunnen moeilijk anders dan dankbaar zijn
voor al die wonderschoone zaken en voor de maanden van voorbereidende inspanning
die leidden tot een zoodanige wijze van tentoonstellen.
H.C.G.
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H.J. Wolter
door R.W.P de Vries jr.
DE benoeming van Wolter tot opvolger van Prof. N. van der Waay, als hoogleeraar
in de schilderkunst aan 's Rijks Academie te Amsterdam, zal menigeen wellicht
eenigszins verbaasd hebben. Er werden namen genoemd van andere kunstenaars,
mannen wier werk meer lag in de lijn door prof. v.d. Waay gevolgd, accurate en
serieuze figuurschilders, voortzetters eener traditie dus.
Anderen meenden dat deze of gene schilder, die door zijne virtuositeit een zekere
reputatie genoot, eens ‘nieuw leven’ in de schilderklasse zou brengen; want ziende
naar de richting, die de hedendaagsche schilderkunst uitgaat, leek een zekere
ommekeer, een artistieke revolutie dezen anderen gewenscht. Daarbij werd dan
overwogen dat een academische opleiding, zooals die geweest was en gebruikelijk
is, de aanstaande kunstenaars te veel in hun vrijheid van opvatting en uiting
belemmert.
Ik weet niet of de Hoogleeraar-directeur bij zijn voordracht tot benoeming beide
klippen heeft willen omzeilen; maar het wil mij toeschijnen dat juist door de
benoeming van Wolter iemand gevonden is, die zoowel de traditie weet te waardeeren,
als de nieuwe stroomingen in de schilderkunst te erkennen. Zelf vlot en vaardig
teekenaar, kleurgevoelig schilder, lijkt Wolter zeker wel de man, om aan die jonge
schilders datgene te onderwijzen, wat noodig is als voorstudie, waarop zij later, al
naar hun eigen inzichten of persoonlijkheid, zelf kunnen verder gaan.
Want men vergeet zoo licht, of ziet zoo gaarne over het hoofd, dat de academie
een opleidingsinstituut is, waar aankomende kunststudenten eigenlijk komen om hun
vak, hun métier te leeren. Het is daarom niet noodig dat zij slaafs de richting of
zienswijze van den hoogleeraar volgen, en deze zal dan ook, bij ruimen blik, een
ieder zooveel vrijheid in opvatting gunnen als mogelijk is, maar in de t e e k e nklasse
zal g e t e e k e n d , in de s c h i l d e rklasse g e s c h i l d e r d moeten worden. Dat de
leiders dezer afdeelingen in eerste instantie dus doorkneede vakmannen moeten zijn,
spreekt van zelf en ook daarom wil het mij toeschijnen dat de keuze van H.J. Wolter
zeer goed geweest is.
Wie Wolter's loopbaan gevolgd heeft, zal hebben kunnen nagaan, hoe hij begonnen
is met scherpe teekeningen te maken van Amersfoortsche stadsgedeelten, vaste,
accurate zwartkrijtstudies, met wat kleur verlevendigd, maar zóó dat de bouw en de
vorm der dingen het voornaamste bleven. Ook daarom teekende hij graag, met een
houtje of rietpen,
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in Oost-Indischen inkt, omdat deze werkwijze dwong tot neerschrijven van den vorm
zonder eenige latere correctie. De inktlijn, die gezet was, stond en was niet meer uit
te vegen noch te veranderen. Het is ermee als met de duinlandschappen van Lebeau,
of de bloemen op Japansch papier van Van der Valk; schijnbaar gemakkelijk lijken
zij gedaan, maar inderdaad zijn deze teekeningen het resultaat van veel studie en
vasten wil, want men is genoodzaakt zich van iedere streep, van elke lijn of stip, te
voren rekenschap te geven. Wel had Wolters smaak hem er toe geleid, een pitoresk
huizencomplex, of een aardig stuk buitensingel tot onderwerp te kiezen, maar de
teekenachtigheid van het geval won het steeds van de schilderachtigheid. Of hij het
zich bewust was, dat d i t voor moest gaan, of dat hij als bij intuïtie voelde, welk een
steun een vaste teekenvaardigheid aan den schilder biedt, ik weet het niet; maar zeker
is, dat juist dit vroegste werk van Wolter van ontzaglijk veel invloed is geweest op
zijn latere schilderijen en pastels.
Trouwens Wolter heeft dit op vele zijner kunstbroeders vóór, dat hij wat men zou
kunnen noemen ‘goed geschoold’ is.
Aanvankelijk bestemd om een militaire loopbaan te volgen, zat de lust tot teekenen
hem zoo in de vingers, dat hij het op den infanteriecursus te Haarlem niet uit kon
houden, en na een jaar's konings wapenrok verwisselde met de schilderskiel.
Hij trok toen naar de Antwerpsche academie, waar ook Simon Maris, Buisman,
Gratama en andere jonge Hollanders het v a k van schilder leerden; want dat is het
wat vele Belgen op ons voor hebben, dat ze zoo grondig hun métier kennen. Zij
mogen later als luministen, impressionisten, of hoe ook, hun eigen weg zoeken en
vinden, eerst hebben zij ter dege leeren teekenen en schilderen. En zien wij dan ook
van de jongere Belgen, die thans onder den invloed der tijden, door het cubisme
heen, tot vereenvoudigde vormen en sombere matte kleuren in hun werk gekomen
zijn, hun vroegere academie-studies - dan kunnen wij het soms betreuren dat zij een
anderen koers zijn uitgegaan, maar wij zijn overtuigd, dat dit niet is uit een gebrek
aan teekenvaardigheid of coloristische kwaliteiten.
Bij veel van onze ‘modernen’, die in hun werk, bijv. de vormen van het menschelijk
lichaam, veronachtzamen, bemerken wij maar al te duidelijk, dat de oorzaak van die
opzettelijke verwaarloozing schuilt in de onmacht, het goed te doen.
Wij schreven er nog in het Oct.nr. over, naar aanleiding der naaktstudies van Frans
Melchers, dat, hoe men over diens werk ook over moge denken, het in ieder geval
aan iemand van zijn kunde niet moeilijk zou vallen een ‘modern’ naakt met hoekige
of onbestemde omtrekken te teekenen, terwijl daarentegen menig jong artiest, die
den neus optrekt voor het ‘acade-
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mische’ en voor den accuraten contour, niet in staat zal zijn een figuur, in zóó juiste
verhouding en goed van details te teekenen.
In Antwerpen leerde Wolter vooral figuurschilderen, en wie uit zijn latere werk
hem dan ook meent te kennen als de schilder van havens, van stadsgezichten, van
schepen en zich verbaasde dat hij, eenige jaren geleden, met zijn ‘confectie-ateliers’
en ‘diamantslijperijen’ voor den dag kwam, vergeet, dat hij naast landschap en
stadsgezicht, figuur is blijven schilderen, al exposeerde hij dit weinig
In Antwerpen schilderde hij in dien tijd o.a. een ‘Aanbidding der Herders’, en van
een St. Lucas (?) tentoonstelling herinneren wij ons een ‘Suzanna verrast door de
ouderlingen’, een schilderij waarop de ouderlingen misschien wat te veel gechargeerd
waren, en het bijbelsche onderwerp teruggebracht was tot een voorval uit dezen tijd.
Dat een dergelijke opvatting, hoewel m.i. niet geheel juist, tegenwoordig gehuldigd
wordt, bewijst wel o.m. de moderne uitbeelding op het tooneel van Shakespeare's
Hamlet te Londen; en in de schilderkunst het destijds zoo zeer aangevochten doek
van Jean Béraud, ‘La madeleine chez le Pharisien,’ waarbij de pharizeërs rond de
tafel zijn voorgesteld als viveurs in rok en avondcostuum. Maar stond bij Dürer niet
‘de Stal van Bethlehem’ op een Neurenbergsche binnenplaats, en was Jozef's
timmermanswerkplaats niet in een Duitsche stad gevestigd?
Als Wolter terugkomt uit België,waar in dien tijd een lichter kleurengamma door
luministen en pointillisten werd voorbereid, vindt hij in Holland ook den invloed
van Seurat en Signac, van Emile Claus, en Theo van Rijsselberghe in het werk van
Hart Nibbrig en CoBreman. Het tintelende, vibreerende van hun kleur trekt hem aan;
toch is hij te veel schilder om wetenschappelijk pointillist te worden, en zijn
schilderijen uit kleurvakjes, naast elkaar opgebouwd, moeten wij beschouwen als
een overgang tot later werk, waarin het koel-verstandelijke en de schildersemotie
zouden samengaan.
Wel maakt hij schilderijen met uitzeilende schepen, waarbij de schittering van het
zonlicht op het kabbelende water hem als van zelf er toe brengt, door kleine zetjes
geel, groen, blauw, het effect te bereiken dat hij in werkelijkheid gezien had. Wij
zouden kunnen zeggen dat hij hier als ‘onbewust’ pointilleerde, omdat het gegeven
er aanleiding toe bood.
Bij zijn terugkeer in het vaderland, trekt hem opnieuw het oude Amersfoort, waar
hij nog ongerepte stadsgedeelten vindt, waar de oude toren nog de geheele omgeving
beheerscht en hij op den trans uitgestrekte panorama's teekent.
Veel heeft hij daar vooral g e t e e k e n d ; vlotte rake krabbels met wat pastei
aangetint, maakt hij van de oude stadsbuurtjes, van stille grachtjes, en nu verdwenen
buitenwijken. En daarnaast schilderde hij
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ook portretten en figuur; maar die pittige teekeningen, ze vonden gereede koopers
en waren een zekere bron van inkomsten.
Hoewel zijn neigingen geheel andere waren dan die der Gooische schilders, en
ook het Gooische interieur, zooals Neuhuis, Kever en na hen zoovele anderen dit
zagen en schilderden, hem niet boeide, vestigde hij zich toch kort daarna in Laren,
in ‘het land van Mauve.’
Maar hij, die een voorliefde had voor het water en voor schepen, miste deze
natuurlijk sterk in Laren; en hoewel hij er boerentypen schilderde, kon dit hem toch
op den duur niet boeien. Uit zijn Larenschentijddagteekent wel o.a. een kop van een
ouden boer met een pet op, stevig en frisch geschilderd, à la brosse, goed getypeerd;
maar bij deze eigenschappen, die wellicht ook in vele andere schilders opgemerkt
kunnen worden, komt nog de persoonlijke ‘indeeling’, de ‘vulling van het vlak’, die
voor Wolter wel kenmerkend zijn.
De pose is niet ‘artistiek’, eerder met een neiging naar het decoratieve, want de
kop is in het volle licht geplaatst, en het formaat van het schilderij is, voor een
dergelijk onderwerp opvallend, in de breedte. Een groot stuk achterwand komt
daardoor ter weerszijde van het gezicht en terwijl men allicht vreezen zou, dat
daardoor het evenwicht in de compositie verloren zou gaan, wordt hier vooral door
de zeer karakteristieke expressie de aandacht uitsluitend op het gelaat geconcentreerd.
Hij trekt dan het land door, en vindt in Rhenen, in Gorkum, in Zierikzee, later in
Enkhuizen, in Zeeland, en waar niet al, zijn onderwerpen.
Het zijn visschershavens met groote schepen op den voorgrond en de stad in het
verschiet; het zijn de rivieren met enkele schepen, en de groene weilanden erachter.
Hij ziet ze licht en kleurig, helder en vroolijk, bij zonlicht met tinteling in het water.
Hij ziet, .... en schildert ze luministisch. Zijn werk wordt dan niet zoo zeer
gepointilleerd, gediviseerd, maar meer in het algemeen lichter gestemd; het is alsof
hij met een nieuwe frissche kleurengroepeering zijn palet opzette.
Op de jaarlijksche exposities van den Hollandschen Kunstenaarskring, waarvan
hij medeoprichter was, herkende men dadelijk zijn schilderijen door de tintelende
kracht, die er van uitging, door de vaste en zekere teekening, door de heldere rake
kleur.
De groep van Wolter aan den wand, was dikwijls een blijde noot op de expositie.
Er ging een blijmoedige schildersdrift van uit, geen zwaar en diepzinnig overwegen,
geen sombere, bruine kleur, geen opzettelijke - of niet-opzettelijke - misteekening,
maar kracht en leven.
Eigenlijk viel zijn werk een beetje uit de sfeer der mede-exposanten, omdat het
niets buitensporigs bezat.
Wolter heeft zich nooit laten leiden door overdrijving van een door hem
vooropgezet beginsel. Als hij pointilleerde, was dit niet om het
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pointillisme, maar omdat hij zocht naar een sterkere, lichtere, een zonniger kleur, en
kon hij dit op andere wijze bereiken dan was hem dit ook goed, m.a.w. zijn techniek
bleef ondergeschikt, en was hem slechts dienstbaar om op de beste wijze uit te kunnen
drukken wat hij zag, wat hij wilde weergeven: stemming, ruimte, atmosfeer....!
Dit vinden wij dan vooral in zijn havens en stadsgezichten. En als hij omstreeks
1910, en daarna in 1912 en 1913, naar Engeland gaat, brengt hij groote schilderijen
mede van havens en schepen uit Polperro - een klein visschersplaatsje aan het eind
van Cornwallis. Het zijn schilderijen, waarop alles schittert en klatert, waarop het
water flikkert met tal van lichtsprankeltjes, waarin een groote bewegelijkheid, en
toch, door compositie, ook rust en evenwicht door kleur, zuiverheid en stemming.
Men onderstelt wel eens, dat met het begrip ‘stemming’ alleen tonigheid, nevel,
mist, of avond bedoeld wordt, en ter verduidelijking wil ik hier dan ook zeggen, dat
hoewel Wolter in zijn latere ‘Amstelschilderijen’, in blauw-grijzen toon gehouden,
de stemming van een najaarsdag weet te geven, zijn Engelsche havens veelal tintelend
zijn van zonlicht.
Met den oorlog, die vele schilders hier bracht, en anderen verstrooide, eindigde
ook zijn verblijf in Engeland, eindigde zijn Larensche tijd en trekt hij naar Amsterdam,
waar hij aan het einde van den Amsteldijk zich gaat vestigen.
Hoog boven uit zijn atelierraam ziet hij dan over den Amstel, die Van der Valk
zoo menigmaal inspireerde tot schilderijen van lucht en water met een silhouet van
de huizen, of van avondstemmingen met een reflex van lantaarnlichtjes kaatsend in
het blauwachtige groen.
En de Amstel, die ook op Breitner en Witsen zulk een suggestie uitoefende, bracht
Wolter niet alleen tot nieuwe onderwerpen, maar gaf ook een anderen toon aan zijn
werk. Het is alsof het rustiger wordt, meer bezonken, fijner van toon en nuanceering.
Hij schildert den Amstel bij grijs weer, bij sneeuw, in den laten wintermiddag, bij
avond, en het sprankelende, misschien het te veel aan luminisme, heeft plaats gemaakt
voor een zuiverder, klarer toonverhouding, waarin de kleine schitterende kleurtjes,
de wisselende glimpjes op het water tot een groote harmonie zijn saamgesmolten.
Tal van schilderijen heeft hij van den Amstel gemaakt. Nu eens is het de Amsteldijk
naar de stad toe van boven zijn balcon af gezien; dan weer het water alleen,
overspannen door de slanke brug. Een andermaal is het een avondstemming en in
zijn gedachten broeit nog een ‘frühlingserwachen’, als op een laten lenteavond de
verliefde paartjes hand in hand nog den weg naar 't Kalfje opkuieren. En zooals de
Theems en de London-bridge zoovele Engelsche en ook Hollandsche kunstenaars,
wij denken hier aan Willem Witsen, aan Poortenaar en ook aan Wolter
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zelf, inspireerde, zoo bood de Amstel in haar tallooze wisselingen, onder andere
belichting, in ander jaargetijde, hem telkens nieuwe aspecten, die hem tot nieuwe
studies aanleiding gaven.
Maar naast het landschap, naast zijn havens, zijn schepen, en heel het waterbedrijf,
bleef toch ook het figuur hem boeien en het was voornamelijk het figuur in het milieu.
Schilderde hij een naakt, dan was dit gezien in het interieur, waar het een
onafscheidelijk deel van uitmaakte. Wel was de figuur het voornaamste en beheerschte
zij het schilderij, maar de samenhang bestond. Wij zien dit zeer duidelijk aan ‘Bij
het toilet’, waar een kamermeisje behulpzaam is bij het aankleeden eener pas uit het
bad komende jonge vrouw. Dit is geen genre-schilderij, geen verhaaltje, maar een
studie van een figuur, die dan ook domineert in het interieur en er toch voldoende
samenhang mede vormt, om het geval aannemelijk te maken en het in kleur en
evenwicht te doen harmonieeren.
Is het hier een figuur gezien in het interieur, een andermaal is het de markt te
Amersfoort, waarop een boer en boerin op den voorgrond feitelijk de aanleiding zijn
tot de compositie, waaromheen zich het marktgewoel in tal van kleine kleurige
figuurtjes groepeert.
In dit schilderij en ook in een daaraan verwant pastei: ‘Bunschoten’ komt Wolter's
teekentalent wel volkomen tot zijn recht. Die groote figuren op den voorgrond zijn
van een rake zekerheid, die nog meer den teekenaar dan den schilder verraadt, en
het vlotte impressionisme van een ‘Amstelgezicht’ is hier gebonden door een vaste,
welbewuste vormgeving.
Wij voelen telkens in Wolter's werk, en dat maakt het juist voor dezen tijd zoo
belangwekkend, dat de serieuze teekenaar, en de kleurgevoelige schilder samengaan.
Nu eens domineert de een, dan weer de ander. En als hij zijn serie confectie-ateliers
opzet is het de rappe teekenaar, die in dit drukke bedrijf, in die zalen waar de motoren
snorren, waar de naaimachines tikken, zijn figuren in actie ziet.
Die meisjes poseeren niet voor hem, ze zijn bezig, en hij schetst ze in de vlucht,
wacht een oogenblik af, tot ze weer in eenzelfde houding terugkomen, en houdt dan
zoo'n bepaalden stand, die typeerend is voor de werkstertjes, vast.
Juist dit vlugge, vlotte schetsen, dit zien en onthouden is wel kenmerkend voor
deze teekeningen van Wolter; want het drukke gedoe in zoo'n werkplaats of atelier
maakt het onmogelijk om rustig, stuk voor stuk ieder figuur, al is het slechts even,
te doen stilzitten en dan te teekenen.
Neen, het werk gaat door, als een levende film, maar juist daardoor zijn de
houdingen der figuren op Wolter's teekeningen zoo natuurlijk geworden, zien wij
dat die meisjes geheel in hun werk zijn. Het zijn dan ook, als
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men het goed beschouwt, geen gecomposeerde schilderijen, maar eenigszins
geacheveerde, frissche studies gebleven, stukken natuur, die misschien later nog wel
eens tot een of meer groote schilderijen zullen worden omgewerkt. Zooals ze nu zijn
hebben ze echter het spontane van den eersten indruk behouden.
Ook Isaac Israels heeft wel ‘confectie-ateliers’ geschilderd, maar die zag ‘het
geheel’ als een boeket van kleurige jurkjes, die zag de bezige meisjesgezichten, in
aandacht over hun werk. Voor hem was het ook dikwijls een enkel figuur of een
kleine groep van coupeusesof essayeuses; maar Wolter ziet het ‘bedrijf in actie’.
Zeker heel sterk komt deze opvatting tot uitdrukking in zijn ‘glasslijperij,’ waar
nòch het pittoreske, nòch de pose der figuren maar louter en alleen de werkzaal, ‘de
fabriek in gang’ zijn aandacht en belangstelling had. Hij wilde niet iets moois maken,
iets dat door schoonheid van kleur of lichtval boeide, maar de werkelijkheid, ‘het
leven’.
En wat wij erin waardeeren is de geweldige teekenvaardigheid, de gemakkelijkheid
waarmede hij zoo'n heel geval weet in elkaar te zetten. Want al beschouwt hij dit
werk als een soort afwisseling tusschen zijn groote schilderij en van havens en
stadsgezichten, al acht hij dit direct ‘werken naar de natuur’, een zekere ontspanning
naast de inspanning die het kost om uit tal van studies een groot, goed gecomponeerd
schilderij saam te stellen en op te bouwen, en uit het geheugen den indruk telkens
weer terug te roepen, toch vereischt het indeelen der teekening, het kiezen van een
juiste standplaats, waardoor de groepeering der figuren evenwichtig wordt, meer
inzicht en overleg, dan men waarschijnlijk zou vermoeden. Bij zijn grootere
figuurschilderijen, zijn ‘Amersfoortsche markt’, en zijn ‘Bunschoten’ komt hem deze
ondergrond van studie zeer ten goede. Talrijk zijn de losse krabbels, die hij hiervoor,
al staande met zijn schetsboek tegen een muur, van de hem voorbijtrekkende
marktgangers maakte, en later in zijn compositie een plaats gaf als onderdeel van
die groote domineerende figuren, die, zooals hij ze gezien had, in het schilderij
moesten overwegen. Deze beide figuurstukken dragen door hun opzet wel een, voor
Wolter zeer kenmerkend karakter: het anders min of meer anecdotische van het geval
wordt hier te niet gedaan door het accent dat valt op de figuren op den voorgrond,
die het geheel beheerschen.
Op het eene is het de boer, die achteloos naar een uitstalling staat te kijken en de
boerin die met hengselmand aan de arm naast hem gaat.
Bij Bunschoten wordt het schilderij ‘gedragen’ door de figuren van de kromgebogen
grootmoeder, de moeder met het eigenaardige platte kapje op en het kind met het
band-omzoomde mutsje. Deze ‘trap-des-levens’, die bijna het geheele doek vult, was
voor hem het onderwerp. Niet de
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schilderachtige haven, noch het eigenaardige dorpje, maar deze figurengroep, en
daarnaast, en erachter, teekende hij de haven met de thuis zijnde vloot, stoffeerde
hij den wallekant met enkele visschers, en den weg naar het dorp met kleine meisjes
en jongens.
Wij zien het, de opbouw van deze teekening is een geheel andere dan door menig
schilder wordt toegepast, en zij wijst zeer sterk naar een voorliefde voor de figuur,
om haar zelfswille, naar het schilderij, dat om de figuur begonnen is.
Ook in andere figuurstukken treft ons dezelfde opbouw, dezelfde persoonlijke
wijze van groepeering. Hierbij denk ik aan een lang, smal schilderij, ‘Oude joden’,
met twee figuren, een zittend en een staand er achter, waaruit zeer duidelijk blijkt,
dat het hier alleen en uitsluitend om de beide koppen, om de expressie ervan te doen
is geweest. Het schilderij is zelfs zóó in elkaar gezet dat van de staande figuur de
hoed maar halverwege tot de lijst rijkt, terwijl de zittende figuur een deel zijner
schouders moet inboeten. De expressie van stille aandacht, die in de oogen en vooral
in den mond tot uitdrukking komt, wordt nog verhoogd door de houding der rustig
gevouwen handen. Dit schilderij is niet de weergeving van een accidenteel geval
maar een opgave die de schilder zich stelde.
Ook het vroegere reeds genoemde schilderij, een ‘Laarder boer’, die als het ware
afgesneden figuur, heeft wel eenige overeenkomst hiermede. Het mist de
aantrekkelijkheid van een schoone mise-en-page, maar heeft zeer sterk de eigenschap
dat het figuur, het sujet, de uitdrukking daarvan, alles is geweest voor den schilder.
Of Wolter het figuur dan wel het landschap, of het water met schepen, of het
stadsbeeld den voorkeur zal blijven geven, ik weet het niet, en misschien weet hij
het zelf ook niet. Zijn veelzijdigheid en zijn, waarlijk niet te onderschatten, vakkennis
maakten hem bij uitstek geschikt voor het vervullen van zijn huidige positie; maar
het kan zijn dat voor hem, die hield van reizen en trekken, nu een periode gekomen
is van zich meer geconcentreerd bepalen tot het rustig verwerken van de vele en
velerlei indrukken.
En of daarbij dan de teekenaar der confectie-ateliers, en diamantslijperijen, der
groote figuurschilderijen domineeren, of dat de schilder van Amstel en Theems, van
schepen en oude stadsgedeelten overwegen zal, het is moeilijk te gissen niet alleen,
maar wij zouden ook niet weten wat wij in deze, gezien de kwaliteiten van Wolter,
den voorkeur zouden geven.
Als wij nu aan het eind van deze beschouwing ons zijn oeuvre nog eens voor den
geest halen, dan blijven wij telkens even stilstaan, nu eens bij zijn Amersfoortsche
grachtjes in vaste krijt- en pastellijnen neergeschreven, dan weer bij zijn tintelende,
van zonlichtjes op de golven schitterende, havens; zijn zoo fijne, teere en
kleurgevoelige Amstelgezichten, bij The
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Pool, of St. Ives. In deze blauw-grijze, nevelachtige impressies is hij wellicht ‘als
schilder’ op zijn best, is zijn toon het innigst en het zuiverst en wij zouden deze
kwaliteiten in zijn werk niet graag verdrongen zien door anderen, die kenmerkend
zijn voor zijn figuurstukken, waar de scherpe waarnemer, de vaardige teekenaar,
meer op den voorgrond treedt.
En hoewel het eene werk zoowel als het andere zijn persoonlijk cachet draagt,
zoodat wij het op een tentoonstelling direct onderkennen, komt het mij toch voor,
dat iemand van de veelzijdigheid van Wolter, begaafd met zoo verschillende
eigenschappen, ons wel weer met nieuw werk kan verrassen, waarin schilder en
teekenaar beiden in hun beste kwaliteiten vertegenwoordigd zijn.
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De internationale tentoonstelling van sier- en nijverheidskunst te
Parijs,
door W.F.A. Roëll
III. Frankrijk (Slot).
TERWIJL de tevoren beschreven binnenhuis-inrichtingen bijna zonder uitzondering
in hun stijlvoortzetting op traditioneel-decoratieven grondslag zijn gevestigd, is er
een woning, die, tot de kleinste onderdeelen toe, van onzen eigen tijd uit werd
geconcipieerd.
Het is de sensationeele ‘woon-machine’ van Le Corbusier, voorafgegaan door een
magistrale plastiek van Lipchitz, die als een kubistische sandwichman het manifest
van ‘L'Esprit Nouveau’ omhoogzwaait. Het bijschrift luidt: ‘een woningtype, geheel
op industrieele wijze verwerkelijkt door het systematisch gebruik van
standaardelementen.’ Het paviljoen is één modelappartement, uitgelicht uit zijn
moderne woningblok, beschreven in zijn bekende: ‘Vers une Architecture.’ Een
groote living-room, soort atelier met doorloopenden glas-in-ijzer-voorwand. Daarnaast
over de volle appartementshoogte een hangende tuin, die zich op alle verdiepingen
herhaalt. Aan de cour-zijde op de halve verdieping de slaapkamers en een
voorbeeldig-uitgeruste badkamer, puur verheven als een monnikcel.
De constructie is uiterst eenvoudig. Eenige zuilen en vloeren in gewapend beton
als dragende elementen. De wanden van onontvlambare geperststroo paneelen
(‘solomiet’), noch warmte, noch geluid geleidend en bespoten met het cementkanon.
De trappen van ijzer als in een moderne mailboot. De roldeuren van een hangar. Er
is geen enkele hedendaagsche uitvinding van den utiliteitsbouw, waar de
woonmachine niet van partijtrekt.
Het meubilair is tot een minimum teruggebracht. Ter indeeling der verschillende
ruimten dienen gestandariseerde kasten op ijzeren pooten, door onderafdeelingen
voor boeken, kleêren, of plaatwerken geschikt gemaakt. Sommige klappen open als
handige schrijfbureau's of kaptafeltjes. Tegen dit alles heeft men nog geenerlei
bezwaar. Ook niet tegen de gemakkelijke Engelsche leêren fauteuils. Maar waarom
die leelijke laboratoriumtafels, die oerbanale rondhouten bureaustoelen? Kan de
groot-industrie haar courante modellen op den duur niet veredelen?
In dezen streng-utilitairen staat had Corbusier zijn huis feitelijk moeten afleveren.
Dan was het de woon-Ford geweest, die hij in zijn bekend boek bepleitte. Doch hij
schijnt gevoeld te hebben, dat het dan te operatie-
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kamer-achtig zou werken. Immers het eenige wat deze ingenieur erkent is de
esthethiek der schoone verhouding, waar hij nu juist geen groote held in is. Daarom
riep hij de langversmade kleur te hulp. Wandvlakken zijn bruin of blauw gepleisterd.
De bloote centrale verwarmingspij pen vormen helblauwe zuilen. Een losgeknoopt
paars tapijt is een ware orgie, de russische balletten waardig. Ook de opgehangen
schilderijen van Picasso Braque, Ozenfant, hoe puristisch ook van opzet, werken
desondanks decoratief. De gewraakte decoratieve kunst komt dus door een
achterdeurtje weer binnen. Daardoor wordt zijn kil-practische interieur weer
eenigermate bezield. Men besluite echter niet uit deze onvolmaakte proefneming,
dat het pure rationalisme tot failliet gedoemd is. Een woonwerktuig, oorzakelijk en
schoon gebouwd als auto of vliegtuig moet mogelijk zijn. Welke nieuwe mensch zal
de verleidelijke theorieën van dezen architect in schoone daden omzetten?
In een aangrenzend cylindrisch panorama ziet men Le Corbusier's
standaardbeginselen toegepast op de ideaalstad. In het zakencentrum: 300 M. hooge
torenhuizen, op grooten afstand van elkaar, omringd door tuinen en parken. Bij gelijke
bevolkingsdichtheid is er 95 pCt. groen. Verder naar den omtrek de lagere woonhuizen
in open bloksysteem. Daarnaast past de urbanist zijn schema op het huidige Parijs
toe. Alles tusschen Louvre en boulevards moet worden gesloopt voor zijn skyscrapers.
Aleen enkele oude monumenten als Place Vendôme of Palais Royal blijven als
onaanzienlijke hofjes bestaan. Een vogelvluchtaspect toont, hoe de Seine-stad er dan
zal uitzien. De torenhuizen geven het verticale accent in de horizontalistische stad.
Notre Dame, Louvre verdwijnen in het niet. Maar is dit zoo'n bezwaar? Nu reeds
ziet men van Montmartre af niets dan één grauwe dakenzee. De enkele bolzeilige
koepels verzinken. Jammer is echter, dat Corbusier, zonder op de huidige omgeving
en terreingesteldheid te letten, zijn passe-partout-systeem zoo genadeloos toepast.
Parijs is een langzaam schoongegroeid organisme, waar men niet zoomaar opeens
eenige kunstbeenen onderplakt. Ongetwijfeld moeten er veel rotte en tuberculeuze
plekken uit de ouderwetsche Seinestad worden uitgesneden, maar bij Corbusier blijft
er van den patiënt niets over. Zoolang er minnaars van Parijs bestaan - en deze
heerlijke stad is ons trouwer dan al haar inwonende vrouwen! - zullen zij zich met
hand en tand tegen het revolutionaire streven van den purist Corbusier, dezen
somberen Savonarola der architectuur, verzetten!
Als besluit der woninginrichting memoreer ik even de typische woonschepen van
den couturier Poiret, die van het vrouwentoilet logisch tot het drapeeren der
salon-interieurs overging. Deze modelkunstenaar versierde drie barken: Orgues,
Amours, Délices. In de eerste is een ideaal-gemakkelijke salon, leidende, gelijk in
het atelier bij Van Dongen, tot een
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weidsch divanterras. De kleur is natuurlijk jade; de bebloemde wanden bestaan uit
gevlochten stroo; de kussens zijn legio. Het meubilair is vol verrassingen. Men denkt
aan de 18de eeuwsche ‘meubles à surprise’. Als bergruimte dienen heel vernuftig de
laden onder de traptreden. Evenals de divan zich metamorfoseert in bed, ontvouwt
het roodlakken salontafeltje zijn vleugels tot een ideale psyche. Het bureau-ministre
- maar wie denkt hier aan werken? - is tegelijk speeltafel voor dam-, schaak-, bridgeen majongspel. Nog aanlokkelijker is het tweede schip. Een lange lage witte ruimte,
afgesloten door een heerlijke zee-compositie van Raoul Dufy, waar men op helroode
draaistoeltjes, zuigende aan een cocktail-rietje, door de wagonrestaurant-ramen naar
buiten kan turen - o, die wisselende arabesken der golfspiegelingen! - terwijl in het
midden onder de tonen van twee jazzbands wordt gestept. De zoldering in roze
matelasvorm voorspelt een zachten dood als het dansschip onverhoopt mocht
omkieperen. In de laatste boot ‘Délices’ verzorgt de gourmet Poiret den inwendigen
mensch; alleen het oog is niet heelemaal voldaan door de zonnende bloemmotieven,
waar de costumier aan verslaafd lijkt. Gelukkig, dat het achterschip, de admiraalssalon,
die in een grasgroene bar is herschapen, ons weer ten volle verzoent met dit frivole
vlottende paleis, dat tevens een der urgentste opgaven, die van den house-boat, op
vorstelijke wijze oplost.
Beschouwen wij thans de andere gebruiks- of luxe-voorwerpen, die behalve het
meubilair ons home aankleeden.
Van de m e t a l e n komt het ijzer in alle vormen als trap-, balconhek,
ijzer-en-glasdeur, radiatorbekleeding voor. Er is zelfs een kamer, waarvan alle
accessoires tot de wandpaneelen en schermen toe in gesmeed staal zijn uitgevoerd.
De schepper ervan is Edgar Brandt, die men schier overal als ‘ferronnier’ - de
veredelde vorm van ‘forgeron’ - op de expositie terugvindt. Hij is na het voorbeeld
van den grooten voorganger Emile Robert de onbestreden meester der renaissance
van het smeedijzer. Toch evenaart hij mijns inziens lang niet de lineaire fantasie, de
ijle, geestige arabesken der 18e eeuwsche kasteelhekken. Brandt is daarvoor nog
veel te naturalistisch: hij rust niet, voordat hij met behulp der nieuwste technieken,
heele bloemschilderijen, in ijzer heeft overgebracht, waarin natuurlijk niets meer van
het grafische karakter van het smeedwerk is terug te vinden. Ook zijn staande lampen
en kronen lijden aan een te ingewikkelden bloemensmuk. Het is te hopen, dat deze
ontstellende virtuoos nog eenmaal den eenvoud des harten terugwinnen moge.
In het metaaldrijfwerk munt Jean Dunand uit. Gelukkig heeft deze zijn florale
periode al achter den rug. Op zijn simpel-geronde vazen en amphoren, prachtig van
patine, heerscht het geometrisch ornament, dat op de kunstigste wijze in zilver is
geïncustreerd. Ook gebruikt hij vaak
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de lakbekleeding, die sinds den oorlog - toen Indo-Chineesche werklieden de
luchtschroeven lakten - weer in zwang is gekomen. Een verbrijzelde eierdop geeft
een geraffineerd pointillistisch decor. Soms bezigt hij lak op hout en het geëxposeerde
driedeelige scherm met het dramatische landschap van Le Waroquier kan met de
prachtigste visies uit het Verre Oosten wedijveren.
In d e c e r a m i e k neemt Frankrijk nog altijd de eerste plaats in. De oude garde
houdt kloek stand. Het is een goed teeken, dat de vermaarde handwerkslieden zich
niet door hun fabelachtig kunnen laten overbluffen, maar, het decor versmadende,
de simpelste, nobelste vormen en de onmiddellijkste materiaal- en kleur-werking
nastreven. Decoeur is in zijn eenvoud misschien de grootste, maar ook Lenoble met
zijn archaïsche arabesken in licht reliëf is een heerlijk dichter der materie. De jongeren
bepalen zich meer tot het decor, waarbij zij soms uitnemende dingen bereiken. De
vazen van Buthaud met teedere kubistische pastorales verlucht zijn verrukkelijk
mooie dingen, evenals de faiences met picassiaansch druivenmotief van Olezievisz,
uitgegeven door Primavera. Trouwens dit laatste magazijn munt eveneens uit op het
punt der geestigste faïence-beeldjes, waarin van de stijllessen van het kubisme op
voortreffelijke wijze is partijgetrokken.
In het gebruiksaardewerk en -porcelein valt minder vooruitgang te constateeren.
Die serviezen met Münchensche bloemmotiefjes of anecdotische voorstellingen
kunnen helaas niet wedijveren met de geniale faïences, die het oude Frankrijk in
Nevers of Straasburg schiep. Hoeveel liever dineert men niet uit een van die
heerlijk-eenvoudige blauwgerande serviezen, die Francis Jourdain voor ons
dagelijksch gebruik vervaardigde!
De Sèvres-fabriek begint eindelijk nieuwe wegen te bewandelen. Wel ontmoet
men nog veel van die pompeus-gedrapeerde eerevazen, waarmeê men vorstelijke
bezoekers meent te verblijden, doch er is daarnaast een jong streven, om het
Sèvres-werk in bibelot, vaas, verlichtingsdemper aan ons interieur aan te passen. Een
blauw- en witgetegelde badkamer met hamman, is treffend van eenvoud, terwijl de
eetzaal van Lalique met de zilver- en glas-ingelegde marmerwanden een van de
koninklijkste dingen is, die men ter tentoonstelling bewonderen kan.
In het g l a s ziet men evenals in de ceramiek een heilzaam streven naar
vereenvoudiging. Het drukke reliëfglas van 1900 is verdwenen. Inplaats van versiering
zoekt men vorm en stof. De groote meester Marinot schrijft: ‘Men is nog geen
glasblazer als men lijnen of kleurvlekken op het glas aanbrengt, want er bestaat geen
waarachtige kennis der materie buiten een diepgaande bekendheid met het ambacht.’
Marinot heeft het glas doorgrond als geen ander. Soms als met ijzel beslagen, dan
weer doorregend met dauwdruppels, komt men van de eene toovering in de
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andere. Is de stof daarentegen homogeen, dan weet hij door enkele diepgegroefde
lijnhalen, het oppervlak levend te maken.
Zijn Marinot's unieke luxe-voorwerpen misschien even zeldzaam en nutteloos als
Mallarmé's verzen, zoo vinden wij in Lalique de sociale verbreider van het moderne
glas. Van de subtielste geurkelken tot de rijkste glaslambriseeringen heeft hij zijn
bewonderenswaardige kennis uitgebuit. De hooge kristallen fonteinobelisk vóór den
Ambachtenhof, waaruit het water taksgewijs ontspringt en als bloesems neerregent,
is een van de mooiste victories van het glas. In zijn eigen paviljoen zien wij, hoe
deze voorganger der moderne beweging sinds 1895 is geëvolueerd. Wij loopen
schielijk weg van zijn oude nymfenomstrengelde glasvazen om vol bewondering
neer te knielen voor de strenge geelmarmeren eetzaal, waar de glaskelken als
onstoffelijke bloemborders uit den glanzenden feestdisch ontspringen.
Met de t e x t i e l -industrie is het minder goed gesteld. De nationale tapijtfabrieken
Gobelins, Beauvais en Aubusson teren voort op hun oude, meer en meer verwaterde
traditie. Inplaats dat men in groote kleurvlakken componeert, brengt men decoratieve
illustraties minutieus over. De eerezaal in het Grand-Palais werkt dan ook zeer
teleurstellend. Wat hebben die Rubensfestijnen van Anquetin, die kindersprookjes
van Veber, die Wilson-huldiging van Jaulmes met de strenge eischen van het métier
te maken? Wel richtte men zich in de laatste jaren tot jongere artisten, waardoor de
composities eenigszins gestyleerder werden, doch het naturalistisch bloemdecor, dat
ook de Roubaix-industrie beheerscht, richt nog steeds zijn verwoestingen aan.
Ook bij de meubel- en kleedingstoffen plagieert men nog lustig de heele fauna en
flora. Een wandeling door die afdeelingen is een ware marteling. Slechts enkelen,
een Mare of Vera weten door een breeder styleering, op de 18e eeuw gegrondvest,
het decor aannemelijk te maken. De meester op dit gebied is echter Raoul Dufy.
Deze schilder, die onze heele wereld reeds op het doek in geestige arabesken
beschreef, heeft ook het decor van brocaatzijde en druklinnen op de geniaalste wijze
vernieuwd. Een brocaat als ‘Parijs oprijzende uit de rozen van het Isle de France’ of
het druklinnen van Tournon met de moderne maai-machine te midden der gebundelde
schoven kan met de schoonste voorbeelden uit alle eeuwen wedijveren!
Als laatste aankleeding van het huis noemen wij het b o e k . De fantasieën van den
modern-style verlatende, vestigt men meer en meer de aandacht op de typografie en
op de zwart-en-wit-verdeeling der pagina. Intusschen heeft men den jammerlijken
achterstand op dit gebied nog niet geheel ingehaald en de nieuwste lettertypes - zooals
het te sierlijke van Bernard Naudin - voldoen niet volkomen in het rechthoekige blad-
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formaat. Daarentegen munten de Franschen uit in de illustratie en wel vooral in de
houtsnede, die uitnemend bij den druk aansluit. Dufy, Herman-Paul, Daragnès,
Carlègle hebben baanbrekend werk geleverd. Ook in het kostbare kunstboek komt
Parijs uitnemend voor den dag. De stand van den verzamelaar en kunsthandelaar
Vollard schittert met de kostelijkste litho's van Renoir, Bonnard en Vlaminck. Vooral
Rouault's ‘Miserere’, een der schrijnendste aanklachten tegen den oorlog, is een
magnifieke openbaring.
Bij het boek mogen wij den boekband niet vergeten. Deze deelt eveneens in de
meetkundige versobering der expositie. Met alle virtuoze reliëf-spitsvondigheden
van 1900 heeft men radicaal afgedaan. De bloementaal maakt plaats voor de arabesk.
Vooral Pierre Legrain, tevens hoogst-verdienstelijk meubelkunstenaar, heeft
bewonderenswaardige dingen geleverd. De titel is niet alleen uitnemend geplaatst,
doch het omvattend lijnenspel suggereert tevens op geniale wijze den geheimzinnigen
inhoud, die komen gaat: hiëroglyph van het boek, vergelijkbaar met de stoutste
grafische syntheses van Picasso en zijn lotgenooten.
Van den inhoud onzer woning komen wij thans tot den menschelijken t o o i .
Een der belangrijkste af deelingen is die der mode. In een groote hôtelhal ontmoet
men honderden mannequins, met de allerlaatste mode bekleed. Als een wedrendag
op Longchamps eens pompejaansch verstarde, zou men zoo'n schouwspel zien.
Helaas ben ik bang, dat deze toiletjes bij het verschijnen van dit tijdschrift reeds lang
verouderd zullen zijn, daarom wil ik alleen even wijzen op de merkwaardige evolutie
der ledepoppen. Nergens ziet men meer die ideaalmooie rondgewelfde doch ietwat
domme wassen beelden onzer vaderen: het naturalisme heeft volmaakt afgedaan.
Ieder schept synthetisch-vereenvoudigde Eva's. Het zijn lange broodmagere als
bloemstengels geknakte verschijningen, lang-neuzig, Chineeschoogig in goud of
zilverbeschilderd karton. Misschien hebben de symbolisten zich dergelijke litteraire
vrouwen voorgesteld, doch in onzen tijd der beknopte sportieve figuur lijken zij al
heel weinig levenskrachtig. Het gevaar is natuurlijk, dat de schoone sexe, evenals
bij de schilderingen van Van Dongen, dit ideaal gaat navolgen. In dat geval is het
beter de natuur geheel in den steek te laten en in een versimpeld ijzerdraadgeraamte,
op den laatsten Picasso geïnspireerd, het zwakke geslacht te suggereeren. Intusschen
moet men tusschen de uitersten der natuurgetrouwe afbeelding en van het pure
nirwana nog een bevallig gemiddelde vinden, dat onzen amoureuzen geest bevredigt.
De algemeene indruk der toiletten is een vreeselijke overdaad van versiering. Bijna
nergens ontdekt men een oorspronkelijk idee. ‘Copier c'est voler’ leest men allerwege,
maar geen enkel denkbeeld lijkt het
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nabootsen waard. Bovendien staat of valt de versiering met de patronen der stoffen.
En zooals wij reeds boven opmerkten, heerscht hier een tragische dekadentie. De
Parij sche modekunstenaars mogen zich weleens wat meer inspannen om hun
suprematie te bewaren. Natuurlijk is er nog die onvatbare ‘grace indéfinissable’, die
zijn stempel drukt op alles, wat de modiste uit de Rue de la Paix hanteert, doch zelfs
een mode leeft niet alleen van smaak en bevalligheid. Hoeveel liever is mij niet het
kleine winkeltje op den Alexandre-brug van Sonia Delaunay, waar onder den titel:
‘tissus simultanés’ alleraardigste rythmische voorstellinglooze stoffen en
fraai-geschematiseerde hoedjes, mantels en bonten worden vervaardigd, die in hun
sterk-sprekend karakter allergelukkigst bij de omringende modekermis afsteken.
Ook bij de overige vrouwelijke opschik wordt alles in de duurte gezocht. De
vreeselijke decoratieve kunst, na japonnetjes en hoedjes veroverd te hebben, breidt
zijn verderf uit tot kousen, ondergoed en schoentjes. De omslagen der handschoenen
zijn zwaar geborduurd. Op de kousen worden heele landschappen geschilderd. Een
onderjurkje is caleidoscopisch gekleurd als een kerkraam. De uitgeschulpte
damesmuiltjes worden meer en meer met brillanten bezet. Helaas doet de heerentooi
voor deze excessen niet onder. Hun vroeger zoo voorname ingehouden stijl wordt
hoe langer hoe meer besmet door geborduurde overhemden, gebatikte shawls en
gobelin-huis jassen. Op deze wijze gaan wij naar onze Gouden Eeuw terug, toen een
man méér voor zijn toilet besteedde dan de duurste vrouw.
Het allerheiligste van het Eva-paradijs vormt de r e u k w e r k rotonde. Om een
gestyleerden glazen fontein - de fontein schijnt h e t motief te zijn van 1925 - zijn in
kleine kapelletjes de kostelijkste kristallen geurflacons tentoongesteld. Welk een
afwisseling! Sommige zijn bol en donkerblauw als de doorsterrelde nacht, andere
biedermeyerachtig joviaal, doch de meeste sympathie gaat uit naar de smalle
vlakgeslepen rechthoekige fiolen, die zoo zelf vergeten doorzichtig zijn om alleen
de goddelijke substantie te doen gelden.
Bij het j u w e e l is men sinds 1900 sterk vooruitgegaan. Hoe gelukkig dat men al
die sierlijk ingelegde symbolische kunstjuweelen in den steek liet om tot de kostbare
grondwaarden: diamant, parel, saphir, emerald terug te keeren. Daar de
platina-montuur in het niet valt, komt alles neêr op de wiskundige schikking der
steenen. Alleen in de kubistische-ingelegde steenen op kristallen ondergrond van
Leveillé vallen modern-decoratieve pogingen te waardeeren.
Na den tooi van huis en mensch een enkel woord over het v e r v o e r - w e z e n .
Onder een handig-nagebootste stationsoverkapping exposeert elke
spoorwegmaatschappij een modelwagon. In den ‘train bleu’ der
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P.L.M., voor het Zuiden bestemd, wordt te veel aan een salonachtig ‘art décoratif’
geofferd. Veel moderner is de wagon-fumoir der Paris-Orléans, waarin de
gemakkelijkste fauteuils heel handig aan driehoekige tafeltjes zijn aangeleund,
waardoor een vrije en tegelijk vaste rythmische schikking wordt verkregen. Het best
zoowel uiterlijk als innerlijk is echter de zuiver-technisch-opgeloste reiswagen met
liggende standaardramen der Midi. Ook bij de mailbooten verkiest men de
blinkend-witte hygienische inrichtingen boven die onpractische salonkajuiten,
niettegenstaande deze reeds veel van hun oude stijl-imitatie hebben opgegeven. Toch
lijkt het mij een fout, dat men een nieuwe mailboot als de ‘Paris’ oplost als een
drijvend paleis met alle daarmeê gepaard gaande paskwilligheden van het ‘art
décoratif’, inplaats van aan de typische scheepsconstructie een eigen zakelijken stijl
te ontleenen. Dezelfde aanmerking kan men maken op de vliegtuigkajuiten ter
expositie: veel te vaak snoezige boudoirs, waar men een vast opklapbaar materiaal
had gewenscht. Doch het terrein, waar de decoratieve inmenging het minst gewenscht
lijkt, is de moderne auto. Chassis en carosserie zijn aldaar onder invloed van
zuiver-voelende technici tot een dergelijke sublieme eenheid vergroeid, dat een
kubistische lakversiering of zwaarversierde binnenbetimmering tot de domste
overtolligheden behooren. Vooral in het vervoerwezen roept men den kunstenaar
met zijn sierhartstocht een imperatief halt toe!
Een afzonderlijk gebied op de expositie beslaat het m o d e l - d o r p . Helaas is er
van deze urbanistische opgave weinig terecht gekomen. Het lange smalle terrein aan
de Seine leende zich bovendien weinig voor de mooie geslotenheid, waardoor de
meeste oud-fransche dorpjes uitmunten. Verder koos men een staalkaart van
bouwwijzen inplaats van eenige stijl-eenheid te betrachten. Het kerkje van Droz,
waarin de koorschilderingen van Denis en Devallières onder een vreeselijke
schijnpraal zijn bedolven, het gemeentehuis anno 1900, waarvan de toren cactusachtig
omhoogslingert, de drukke erkerachtige winkeltjes bederven den indruk der zeldzame
goede uitingen: dorpsschool en bakkerij. Een oase van frischheid biedt het kerkhofje.
Na al de opzichtigheden van Père Lachaise zegeviert in de grafbeelden de goddelijke
geometrie. Natuurlijk had het een en ander nog eenvoudiger gekund. Was het niet
Apollinaire, die voor zijn ‘Le Poète Assassiné’ een simpelen rechthoekigen kuil
groef: ‘une profonde statue en rien comme la poésie en comme la gloire?’
Van de p r o v i n c i e -huizen is alleen Provence met zijn open galerij en den
driedubbelen arabesk der panranden aanlokkelijk. De groote feestzaal geeft een ware
opluchting. Eindelijk eens geen behangselpapieren of stoffen, maar het klare eerlijke
pleister. Een lange lage haardnis in onverhulden baksteen zou onzen Berlage behagen.
De meubelen doen niet onder voor onze hollandsche boerenmeubelen en het gele
aardewerk
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vloeit over van stoere rustieke kracht. Van de andere gewesten voldoen het granieten
huisje van Bretagne en blauwcementen paviljoen van Elzas, doch het innerlijk
openbaart te veel geïmporteerde boulevard-versiering. Hier openbaart zich het drama
van het regionalisme. Inplaats dat de provincie met zijn stijlvolle huizen en
meubeltypes de dekadente hoofdstad regenereert, dringt Parijs via de ambachtsscholen
zijn karakterlooze salonmeubelen en architectuur op. Zoo gaat de provincie langzaam
maar zeker te niet. Alleen sommige in hun soberheid zoo uiterst moderne
boerenkleederdrachten en ook de regionale keuken, die met den wijn als ‘Neuvième
Art’ op de expositie aanwezig is, getuigen nog van den ouden legendarischen roem
der provincie.
Op de k o l o n i ë n , die elk door een eigen paleis zijn vertegenwoordigd, is het
woord modern weinig toepasselijk, behalve als men het beschouwt als het verder
ontwikkelen eener bloeiende traditie. Maar hoe moeilijk valt het niet te beoordeelen
of een traditie nog leeft dan wel slaafs nagebootst wordt!
Terwijl Noord-Afrika en Indo-China weinig nieuwe gezichtspunten openen,
overtreft Midden-Afrika al onze verwachtingen. Een machtige stekelige roodaarden
dom, magnifiek uitkomende tegen het stralende hemelblauw! Hier en daar eenige
synthetische menschen- en dierenreliefs. Van binnen een koepelhal, waarin men het
meetkundig décor der bekende weitasschen vergroot overbracht. Vooral de uitgestalde
houten beeldhouwwerken zijn een nadere beschouwing overwaard. Men ziet hier
alle stadia. Allereerst de ruwgevlakte, op hoofdzaken ingestelde goden, die het
kubisme deden ontstaan; dan de meer geëvolueerde gepolijste beelden,
machtig-eenvoudig als de portretten der Pharao's; eindelijk na europeesche school:
anatomisch-onbeholpen, doch uiterst-stijlvolle menschbeelden, den primitieven
Grieken vergelijkbaar. Het is te hopen, dat de westersche beleering niet op
naturalistische copie zal uitloopen, waaruit elk spoor van geest is verdwenen!
Een woord thans over de af deeling s t r a a t - e n t u i n k u n s t . De moderne
straat, wemelend van lichtreclames, was moeilijk op de expositie te demonstreeren.
De reclames werden daarom ondergebracht in het Grand-Palais. Het is de Italiaan
Cappiello, die na het voorbeeld van Chéret nog steeds de Fransche plakaatkunst
beheerscht. Sprekende schematische kleurvlakken, voortreffelijke afstandwerking
zijn de beheerschende eigenschappen, waarbij men echter betreurt, dat de typografie
vaak niet beter verzorgd werd. Onder de jongeren past Cassandre de kubistische
vorm versobering op geniale wijze op zijn affiches toe. Verder valt er als ‘art de la
rue’ weinig te bewonderen, behalve de sobere electriciteits-huisjes, betonnen
transformatorstations en ranke booglampen, die men op het terrein der expositie
ontmoet. Wat de tuinen betreft, hiervoor
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werden zulke kleine hoekjes ingeruimd, dat men nergens een goed overzicht krijgt.
Daar het park naar het model van het huis wordt ontworpen, overheerscht overal de
rechthoekigheid, waardoor de oude Le Nôtre en Mondriaan elkaar op onvoorziene
wijze de hand reiken. Toch zou de tuinarchitect van den Zonnekoning nooit zoover
zijn gegaan om inplaats van zijn architectonisch-geschoren bosschages
gewapend-beton boomen te ontwerpen. Nooit nam de afkeer van de chaotische
ongeordende Natuur dergelijke afmetingen aan als thans....
In de kleine t h e a t e r -sectie blijkt, dat Frankrijk bezig is zijn achterstand op dit
gebied langzamerhand in te halen. Wel volhardt het boulevardtooneel nog steeds bij
zijn naturalistischen coulissenbouw, doch de kleine kunsttheaters geven het goede
voorbeeld. De vaste tooneelbouw van Copeau is een datum in de geschiedenis van
het Parijsche tooneel. Jammer, dat de expositie ons niet in staat stelt de andere pioniers
Dullin, Pitoëff, Jouvet naar waarde te schatten. Alleen de school van Medgyès, den
vernuftigen decorateur van het Théâtre Beriza, geeft met zijn drie-dimensioneele
tooneelinrichtingen, lichtelijk op de Soviëts geïnspireerd, goede beloften voor de
toekomst.
Gelukkig, dat ook de ‘Septième Art’: de f i l m niet op de expositie vergeten is.
De architect Mallet-Stevens ontwierp hiervoor een ideaalstudio. De ruimte-werking
is zoo sprekend mogelijk gekozen om de fotografie het noodige reliëf te geven, terwijl
door het Weensche zwart-en-wit de toonwaarden volmaakt zuiver overkomen, wat
bij kleuren niet het geval zou zijn. Talrijke foto's geven voorts uitsluitsel over het
nieuwste filmdécor. De modernste voorbeelden biedt ontegenzeggelijk ‘L'Inhumaine’
van L'Herbier. In de witgeblokte huizen van Mallet-Stevens, den tropischen tuin van
Autant-Lara en vooral het electrotechnisch laboratorium van Léger zijn de nieuwste
plastische mogelijkheden volmaakt uitgebuit. Toch moet de cinema, die alleen
beweging is, méér nog dan de tooneelkunst oppassen voor het statische decor, dat
bovendien in zijn bedrieglijke nabootsing contrasteert met de onverbiddelijk-scherp
fotografisch-door-gronde personen. Het is te voorzien, dat de realistische film zich
in de toekomst beperkt tot een keuze en schikking der werkelijkheid, terwijl alleen
de fantastische bios van de kunstgrepen van het decor met graagte zal gebruikmaken.
Is het mogelijk uit deze expositie thans reeds eenige algemeene gevolgtrekkingen te
maken?
Over het algemeen lijken die landen, die een sterk-levenden folklore bezitten,
zooals Polen, het gelukkigst, daar het moderne stijl-dilemma zich niet dadelijk voor
hen voordoet. Daarentegen is West-Europa, waar de volkskunst zeer verzwakt is,
aan een tragischen tweestrijd ten prooi.
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Wanneer men de oude stijlen niet meer slaafs wil nabootsen, - en dit is tenminste
een positief resultaat der expositie - staat men voor twee mogelijkheden: of aan het
moderne leven zonder om te zien een eigen levenden stijl te ontleenen, of aanknooping
te zoeken bij een der laatst-overgebleven historische stijlen. In de Fransche afdeelingen
vindt men beide richtingen scherp-afgescheiden naast elkaar: de traditioneele
sierkunstenaars, die zich op de Lodewijken, Empire, Restauratie en vooral
Louis-Philippe inspireeren en die helaas nog ver in de meerderheid zijn en de
rationalistische jongeren, die, het overgeleverd ornament versmadende, de gebruiksen materiaaleischen van hun tijd tot uitgangspunt kiezen.
Deze jonge generatie geeft aan de chaotische expositie zijn modern of liever
hedendaagsch karakter. Natuurlijk is het voorbarig reeds bij voorbaat van een nieuwen
stijl te spreken, daar een stijl zich pas achteraf laat omschrijven, wanneer hij reeds
lang uitgekristalliseerd en verstard is; toch is het niet onmogelijk in den stroom der
snel-evolueerende verschijningsvormen thans reeds eenige typische kenmerken vast
te leggen. Sierlooze sober-wiskundige grondvormen, een overzichtelijk
verhoudingsspel van volumes, klare redelijke bouw zijn de hoofdfactoren, die wij
in een gebouw van Perret of Corbusier, meubel van Jourdain, zilverservies van
Puiforcat, filmdecor van Mallet-Stevens terugvinden, allemaal eigenschappen, die
onzen tijd radicaal onderscheiden van de impressionistische symbolistische sfeer
van den ornementalen modern-style anno 1900.
Hoe deze snelle verandering te verklaren? Verschillende omstandigheden spanden
samen. Niet alleen heeft de oorzakelijke esthetiek van auto en vliegtuig onze
hopeloos-achterlijke woninginrichting beïnvloed, doch onze ongekend-snelle
verplaatsing deed ons het plaatselijk detail verwaarloozen om in het horizontaal
rythme der naakte straatwanden op te gaan. Tegelijkertijd hernieuwde het overal
baanbrekend kubisme ons oog voor de formeele grondwaarden, terwijl het meer en
meer toegepast gewapend beton uitmuntend geschikt bleek deze practische en ideëele
wenschen in daden om te zetten. Deze nieuwe esthetiek ging hand in hand met de
waarde-verandering op de andere kunstgebieden, waar het kubisme, geïnspireerd
door de synthetische negers met de kleurorgieën der ‘fauves’ brak en de vorm
herstelde, waar de constructieve rythmische muziek van Strawinsky, beïnvloed door
den Jazz, op den Debussiaanschen lichtnevel reageerde en de litteraire kubisten,
geestdriftig voor den film, den polslag van het moderne leven onmiddellijk wilden
vertolken.
Intusschen kan men in den nieuwen architectonischen kamp weer twee richtingen
waarnemen om het moderne leven te benaderen.
De jonge rationalisten beginnen bij de eischen van gebruik, materiaal en constructie,
terwijl daarna de heilige meetkunde wordt ter hulp ge-
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roepen om de ruimten te regulariseeren; daarentegen leggen de Stijlmenschen, uiterste
voorposten van het kubisme, den eed af bij het wijsgeerig dogma der
alleenzaligmakende rechte hoek en schematische kleur, waaraan vervolgens onze
stoffelijke behoeften moeten worden aangepast. Het spreekt vanzelf, dat de eerste
richting, minder a-prioristisch dan de tweede, daarbij vrijer in zijn vormenkeuze,
veel meer waarborgen biedt aan onze practische en esthetische levenseischen te
voldoen.
Wat beide richtingen gemeen hebben, is de verachting van het begrip decoratieve
kunst. In navolging van Loos' bekende: ‘Het ornament is een misdaad’, schrijft Perret:
‘L'art decoratif est è supprimer. Je voudrais d'abord savoir qui a accolé ces deux
mots: art et décoratif. C'est unemonstruosité. Là où il y a de l'art véritable, il n'est
pas besoin de décor. Ce qu'il faut en art, c'est la nudité, la belle nudité antique et
médiévale’. Het verst gaat Le Corbusier in zijn pasverschenen ‘L'Art decoratif
d'aujourd'hui’, waarin hij de huidige expositie ten scherpste aanvalt. Voor hem mag
het nederig gebruiksvoorwerp nimmer in een kunstvoorwerp ontaarden. Alleen die
dingen zijn voor hem modern, die het zuiverst aan hun bestemming beantwoorden.
Inplaats der geheel overbodige tentoonstelling, stelt hij daarom voor een
modellen-museum te stichten, waarin colbert, dop, electrische peer, radiator, W.C.,
fiets, reiskoffer, kaartsysteem enz. zullen worden uitgestald, voorwerpen, die den
voor ons oog onmerkbaren hedendaagschen stijl veel beter bepalen dan een archaïsche
potterij of nutteloos bibelot. Wat het ornament betreft, dit acht hij evenals Loos
hoogstens geschikt voor halve barbaren en een smet in onzen beschaafden tijd.
Inmiddels verwerpt hij de hoogere kunst niet. Het geestesleven, vervat in boek,
muziek, schilderij gaat bij hem voorop, doch hij wil deze belangelooze idealen
principieel scheiden van onze utilitaire behoeften, die door de dienende
woninginrichting worden vervuld.
Men kan Le Corbusier verwijten, dat hij niet heelemaal beginselvast is en dat, als
hij de architectuur wegens haar schoone verhouding tot kunst verheft, het onlogisch
is een mooigevormden stoel of tafel uit te sluiten. Bovendien gaat hij te ver als hij
alle kleurwerking als te zinnelijk verbiedt en in zijn eigen paviljoen, de
bovenbeschreven woonmachine, komt hij kennelijk reeds op dit ascetisme terug.
Blijft zijn veroordeeling van het ornament. Voor de huidige expositie kan men niets
gelukkigers verzinnen. Waarom zou men het decor en vooral het
geesteloos-naturalistische niet eens als een heilzame kuur voor enkele jaren radicaal
verbieden? Op den duur lijkt dit verbod echter onhoudbaar. Steeds zal de vrouw zich
sieren, zich met een geestig bibelot of schoone bloem omgeven. Van Dongen zeide
al ondeugend: ‘Dès qu'une femme se met un peu de poudre, l'art commence et il y a
un artiste’. De puristen vergeten, dat wij niet alleen van hoogere kunstabstractie leven
en ook onze lagere gevoelsaan-
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doeningen willen voldoen. De pianola, waarmee hij zijn modelhuis uitrust, speelt
voortdurend Bach; waarom niet eens een smachtende wijs van Chopin? Zelfs in de
verhevenste kunsttijdperken wordt naast Minerva aan Belphegor geofferd. Wij
voorzien dus, dat na een tijd van heilzaam modern klassicisme - overeenkomende
met de jongste klassieke bestrevingen in poëzie, schilderkunst en muziek, waarin
het modernisme zijn evenwicht vond - de fantasie weer zijn vrijen loop zal krijgen
en een nieuwe ornamentiek, organischer en oorspronkelijker dan de hedendaagsche,
zal ontstaan. De jonge ‘surrealisten’ spreken nu reeds van een nieuwe romantiek, die
aanstaande is. Het is niet onmogelijk, dat in 1950 als reactie op de expositie 1925,
op den grondslag eener gansch-onder-worpen techniek, een nieuwe uitdrukkingsvolle
decoratieve kunst zal ontbloeien.
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Een selecte collectie Aziatische beeldhouwkunst in het voormalige
museum ‘Yi Yuan’ te Amsterdam,*
door Theo van Reyn
WONDERLIJK kan het geschieden soms, dat plots een immateriêele schoonheid
opdoemt, voor kort nog verborgen en aan het gevoel onttrokken door de vulgariteit,
waarmede ons samen-leven bezoedeld is. Dan lijkt ons, idealisten, de werkelijkheid
het tijdelijke en gaat ons verlangen alleen uit naar het abstracte, het voor onze
zinnelijke waarneming ongezien verdroomde, dat eeuwig schijnt, wijl d i t steeds op
onze roepstem wederkeert. ‘De gedachten des harten, deze zijn de rijkdom van den
mensch,’ aldus de Burmaan. Dus geest en lichaam, ziel en materie zijn de groote
contrasten, waarmede de mystieke natuurkrachten het evenwicht bepalen en dus
herstellen. Het vleeschelijk omhulsel bergt het gevoelvolle hart, gelijk de cactusplant
haar kostbare voedingssappen vergaart en beschermt tegen de haar omvangende
broei-heete schroeiende woestijn-atmosfeer en zich ook wapent - tegen dier of mensch
- met stekels. Of als de schedelharde cocosvrucht in het zwoele tropenland haar koele
melk verbergt. Het contrasteerende van tegengesteldheden, als elementaire kracht,
boeit den zielvollen mensch zoo, dat terstond de kern der schoonheid, indien aanwezig,
met diens ziel wordt aangeraakt en het nieuwe, dat aanvankelijk verstoort door zijn
onverwachts optreden, dwingt tot aandacht. Zoo zijn het wellicht de contrasten, die
het eene ding schoon doet zijn boven het andere; en hebben wij daarom er het licht
te liever om bij het w e t e n der duisternis....? Zoo steunen elkander de antipoden;
het roerend-stille en de onstuimige beroeringen van 's levens harteklop.
Het kan dan gebeuren dat slechts een deur van een oud patriciërshuis, op een der
statige grachten van Amsterdam, de eenige scheiding vormt en toegang verleende
vanuit het enerveerende hedendaagsche stadsgewoel - het groote leven van dezen
dag - tot het in zich zelf verzonkene, geheimnisvolle voortleven van een hoogen en
rijken geest, die eeuwigdurend is en gelijkt het gevoelig hart, zacht kloppend in het
centrum van een rumoerige wereldstad.
En bij het betreden der nog ongekende ruimte, terwijl de deur in het slot viel, werd
tevens afgesneden een wereld van veel kabaal en onrust en beving U terstond de
sfeer der gewijde stilte. Bij het intreden eener andere

*

Thans overgeplaatst naar den Haag.
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wereld, alsof wij stervelingen herboren worden, zoo staan wij eenigszins
schuchter-verwezen, niet meester van ons zelf nog, totdat een geleidelijk opnemen
in een heilige sfeer van liefde, ons zachtjes terugduwend in ons eigen innerlijk,
weldadig aandoet. Dan ervaren wij de werkelijke goedheid, de intense liefde, den
luchtigen geest en onze loomheid, zwaarte en traagheid valt van ons; onze zenuwen
ontspannen zich en als de Yogi geven wij ons gansche zelf over aan deze zalige rust,
aan dit geheimzinnige onbekende, dat als een adem geheel deez' stille woning vult
en onder den gouden regenboom........ maar neen, er was nog te veel aardsch om deze
heilige dingen, te veel dat afleidde en ons de werkelijkheid deed gevoelen. Er was
nog de bezoedeling van hard schreeuwend menschengeluid dat den geest hier
verschrikt en verscheurt. Er was nog de praal van kunstzinnige parvenu-vorsten met
hun verwijfdheid en dwaze pruiken. De mufheid van dit oude huis riekt onaangenaam
en wormen knagen hoorbaar! De vloeren kraakten onheilspellend en storen de in
diep gepeins verzonken heilige mijmer-Boeddha's - de abstracten, - en de aardsche
Boeddha's en ‘de toekomstige’ en de Bodhisattva's. Ach neen, de heilige sfeer der
mystieke tempels was niet hier, maar wel die van den rijken 17-eeuwschen koopman,
die om een conterfeitsel verzocht aan Barthelomeus van der Helst, den schilder.
Zoo plots, in een laag gelegen vestibule, staan we in eens voor een w e r k e l i j k e
sculptuur, welke de glashardheid van het graniet op fluweel doet gelijken en de fijne
subtiele teekening der prachtig gecontoureerde figuurtjes spotten met de geweldige
hardheid der duurzame materialen. Al spelend en teekenend, als op Chineesche zijde,
werden hier gegrift en gebeiteld op deze steenen platen de gevoelvolle figuurtjes.
Eeuwen oude grafsteenen, waarover een waas van liefde en teederheid ligt.
Geheimzinnige steenen, met vele droomen en vertelsels en opschriften, innig en
roerend en naïef in zuivere plastiek gegeven.
Zuiver plastische steenen, omdat het steenplaten bleven, waarop met teedere hand
aangeteekend of geschreven werd in schoone lijn.
Devotievolle steenen, waarop, lijk monnikken bij het beschilderen en beteekenen
hunner schoone kloosterboeken, of als Egyptenaren en Assyriërs hun wetten griften
in obelisken, zij religieuze zangen in eenvoud dichten.
Zuivere kunst, als een schaduw voorbij gegleden.
Nu zijn we in de ruimte van de Japansche Boeddha's, waar de vloeren kreunen, piepen
en zagen. O, Westerling, wat voelt gij U nu schuldig!
Een verheven gemoedsgesteldheid als van een beheerschenden geest straalt uit
deze uiterst gevoelig in hout gesneden beelden. Ons levenden uit een materieel
tijdperk, valt eerst recht op de verdraagzaamheid en de
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DAI-NICHI NYORAI (MAHAVAIROCANA) VAN DE DIAMANTEN WERELD (KONGOKAI).
HOUT EN LAKWERK, JAPAN, 17DE EEUW.
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AMITABHA MET ZIJN BEIDE VOORNAAMSTE BODHISATTVAS. CHINA, 6DE EEUW. ROODACHTIG PORFYR.
VOORZIJDE VAN EEN GRAFSTEEN.

BOEDDHA MET DHYANIMUDRA HANDHOUDING. CHINA, 6DE EEUW. ROODACHTIG PORFYR. ACHTERZIJDE
VAN EEN GRAFSTEEN.
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SUNG TSZÉ KUAN YIN. IVOOR, CHINA,

17DE EEUW.

PEN-MING-YEN-CHOU-HSING-CHUEN, GOD VAN HET LANGE LEVEN. BAMBOE, CHINA,

18DE EEUW.
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BOEDDHAKOP. STEEN, CHINA.

SUNG TSZÉ KUAN YIN. IVOOR, CHINA,

17DE EEUW.
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ÇAKYAMUNI. BRONS, SIAM, 19DE EEUW.

KUAN YIN. HOUT EN LAKWERK, CHINA.
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zachtmoedigheid, de broederliefde en de barmhartigheid. Een liefde spreekt voor al
wat leeft en als een gebed, gelijk dat van Lao-tse, hooren we prevelen:
mijn huis niet uitgaande, ken ik de wereld,
mijn venster niet uitglurend, zie ik den weg des hemels;
Hoe verder men uitgaat, hoe minder kent men.
Daarom, de wijze gaat niet, maar bereikt toch,
Ziet niet, maar noemt toch,
Doet niet, maar volbrengt toch.

Vermanend met zachte mildheid zoo moet de geest zegevierend over een
millioenenvolk gevaren zijn, onderdrukkend zelfzucht, zonde en ondeugd. Het Oosten
voelt de nietigheid des levens en zoekt rust in de groote stilte. Hij die het licht vond,
zittend op de lotosbloem, opstijgend uit de roerselen der onstuimige wateren, glijdt,
als Boeddha, onbewogen op den stroom der wereld, gelijk een grootsch symbool van
verlossing. De in het midden gezeten Boeddha met het fijne gelaat, de onwezenlijke,
zacht rondende armen en beweeglijke handjes, uiterst fijn van modelé, verstrakt in
contour en van een teere soepelheid, verbeeldt een bovenaardsch sereene gratie, den
adel van den geest. Een verliefde ziel moet hier het hout gestreeld hebben en zoo
verloor de materie zijn stugheid en taaie samenstelling. Zonder wankeling, zonder
aarzeling dacht en deed tegelijk, deze Japansche kunstenaar. Als muziek vloeide hier
over het hout de geest, die kristalliseerde in den goudgloed van het beeld. De
weerbarstige materie kan er slechts zijn als kern om dezen gouden droom te schragen.
In lang vervlogen tijden moet een eeuwenoude boom gestaag zijn rusteloozen groei
hebben voortgezet, toen een verliefd kunstenaar zijn ragfijne droomen in zijn lichaam
sneed; en gehuld in regen van stof goud werd hij omgetooverd in een liefdewaas van
etherischen glans van onzegbare schoonheid, waaraan de eeuwen niet durfden raken.
Het eeuwig bloeiend raadsel gaf nieuwen bloesem.
Uit de juweelen oerna of blanke paarl, als het ‘goddelijk oog’ of de goddelijke
inspiratie, straalt altijd een stille alwijsheid en als het verstandelijk vermogen verheft
zich de oesnisa op hun hoofd, terwijl de eeuwige glimlach verglijdt over het gladde
ronde gelaat als een uitstraling der ziel, lijk de gloed der zon over de bewoonde
wereld, onzen aardbol. De groote onbegrijpelijkheid, het mysterieuse wonder bloeit
open, waarvan het ontstaan een raadsel blijft.
Hoe veilig gevoelen we ons tusschen deze groot-troostende, alles-wetende gelaten;
hoe bezielen zij de sfeer, waarin wij ons tijdelijk begaven; hoe vullen zij de gansche
ruimte met hun alomvattende zielewarmte. Ziet naar de ‘goedheid’ in traag-ronde,
haast loome vormen gebeeldhouwd,
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omdat goedheid ons weldadig aandoet en dus ontwapent; goedheid die geen scherpe
kanten kent; goedheid die vol en rond is en ons passief maakt.
Ziet naar het verwonderde en gelijkertijd begrijpensvolle, dat onmogelijk te
weerstreven is; een verwonderd-zijn vol begrijpen, dat ons oogenblikkelijk overmant,
bij de minste tegenwerping, omdat het wijsheidsbegrip nog een verwonderd vragen
in zich bergt, dat de wijsheid nadrukkelijk accentueert; een vragen dat terstond een
antwoord inhoudt.
En dan dat stille aanschouwen vol genade en liefde, waar de gansche menschenziel
a.h.w. van doortrokken wordt; hoe werkt deze blik bemoedigend op ons allen; hoe
moet hieruit de onuitputtelijke kracht gepuurd zijn om een gansch geslacht van
Oosterlingen blijmoedig het leven door te doen gaan als een heerlijk blijden gang.
En hoe straalt wederom die kracht uit deze zielvolle aangezichten voor het thans
levende geslacht, want wekt het niet opnieuw een verlangen in ons, een nieuwe
toekomst blij tegemoet te gaan, met de zekerheid, dat ook wij door onzen harden
arbeid een gelijkwaardige kunst deelachtig kunnen worden, indien in ons wederom
gewekt wordt d a t groot vertrouwen, dat ons menschen een doel is weggelegd, opdat
we weer gelooven kunnen.
Zoo lijkt het dan, bij het aanschouwen dezer al-wij ze gelaten, alsof elk nietig
menschenkind zijn eigen antwoord kan vinden in dit groot-menschelijk Boeddhistische
gelaat; alsof voor iedere vraag een antwoord te lezen is, dat zweeft haast onmerkbaar
om den innig gelukkigen mond, of straalt, nauw zichtbaar, door de mysterieuse, half
geopende oogleden. Zoo laat de oogenspleet iets van het innerlijk brandend vuur
door, door welks opening wij naar binnen turen in de oneindige ruimte van
gelukzaligheid. Dit nauwelijks ‘openen van het hart,’ waardoor de volheid van het
gemoed geraden wordt, doet het verlangen, het begeeren bij den sterveling toenemen;
en voor ieder, die zijn zwaar met smarten beladen hart komt uitstorten voor deze
boven-menschelijke Godenbeelden, is tusschen dit fijn meesterlijk vormenspel
vergeving te vinden; voor hem die wèèt te gelooven, voor haar die wèèt te belijden.
Zoo werken deze nauw bewegende gezichten, met toch krachtig expressievolle
gelaatsuitdrukking, als een zoete vertroosting of zachte vermaning, in hun
bewegingloosheid toch steeds veranderlijk, doordat zij eeuwig wegschenken uit hun
vol gemoed datgene, waarnaar gehunkerd, of brandendheet verlangd wordt.
Troost-beelden voor de wankele menschheid.
Bij den onmerkbaar zwevenden glans over dit gelaat schijnt als eenigste beweging
een fijn-ruischende muziek door de vingers te spelen als een zacht gerucht door
snaren van Aeolus' harp. Een fijn onhoorbaar handenspel, het spel der moedra's, gaat
eeuwig geruischloos voort als de muzikale verklanking van een teedere ziel. Een
huivering komt over ons bij het weten van onze nietigheid tegenover deze verheven
bespiegelende godde-
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lijkheid. Uit den staat van diepe overpeinzing, oprijzend, overgaand tot de
rechtopstaande houding van den Boeddhistischen Messias, iederen stand aanduidend
door de sub-actieve pose of de diamanten, dan weer de bodhisattvâ, de staande of
de betoovering-pose, en altijd die geheimzinnige taal der vingers, zijn zij van een
hoogere orde, bovenaardsch of van een andere wereld en vervuld van een eeuwige
gelukzaligheid, ingaande het Nirwana, waarin zij als een nevel geheel schijnen
opgenomen te worden.
Nog zijn in mijn herinnering gebleven de elpenbeenen figuurtjes, in hun gestrektheid
den ivoren dierentand zoo duidelijk verradend.
In dit glanzend-gele, perkament-kleurige, gevoelvolle en slanke materiaal komt
sterker uit de rijzige statige wijsheid en de zachte gemoedsrust en de milde glans van
alwetendheid. In de spanning van het groot-gewelfde voorhoofd, in het even gebogen,
als tè zware hoofd, ligt vergaard de gansche wetenschap van smart en vreugd der
menschheid. Hier is de eindelijke rust van het weten van het al; een a.h.w. tot staan
komen der millioenen vragen in é é n groote beantwoording, die afglanst op het
beminnelijk-vriendelijke gelaat.
Is dit geen schoon symbool van menschelijk-geestelijke overwinning, dat het
strijdvaardige van den dierlijken tand, uit de handen der natuur ontvangen, door den
mensch wordt verzacht tot een schoon liefdevol kunstwerk, zoodat dit
oneenigheid-brengende strijdmiddel tot een blijvend mysterie wordt omgetooverd,
dat mensch aan mensch verbindt?
In het ivoren kleed hult zich het barend Wezen, dat het vleesch-geworden-woord der
moede menschheid schonk om aan te wakkeren haar durend strijden, dit althans zoo
mogelijk te vergemakkelijken. Het groot-moederlijke, met haar rustig goedigen
oogopslag, toont ons haar rijkdom, haar bezit, dat spartelend, handenstrekkend, het
nieuwe ongekende grijpen wil. In dit geboren-zijn voorvoelen we reeds de
noodwendige scheiding, verborgen in de toekomst, die onverbiddelijk staat te
gebeuren, om nieuwe levens voor te bereiden; een schakel der eindelooze menschelijke
keten, die langs ons trekt, door den Dag belicht en henengaat naar onbekende verten.
Zoo deze roerend-lieve moederweelde, dit groot geluk, als een eeuwigdurende
onzegbare schoonheid, waarvoor altijd weer te danken onze waarachtige plicht is,
verschuldigd aan de schoonheidsverwekkers.
Nog vele schoone kunstwerken waren in het ‘Yi Yuan’ museum op de Keizersgracht
aanwezig en werden hier liefdevol door Dr. Karl With verzorgd. Statige bronzen
Chineesche zitfiguren, rijk aan ornament, monumentaal door het zeer lange bovenlijf.
Dan het gevoelige en uiterst eenvoudige bidfiguurtje, het zwart bronzen Jizo-beeldje,
waaraan Dr. With
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eenige sonnetten opdroeg en het groote ivoor-kleurige beeld zoo majestueus, verheven
en strak met het contrasteerende rijke lotosornament als doorzichtig kantwerk het
geheel omlijstend.*.
Nog noemde ik niet de prachtige Chineesche beschilderingen, een apart hoofdstuk
opeischend, zooals dat subtiele vrouwenfiguurtje omringd door pruimebloesems en
pijnboomen als symbolen van lente, jeugd en eeuwig leven. Dichters waren deze
Japanners en Chineezen, die hun zangen in de ragfijne zijde weefden of versteenden
in onvergankelijke materie of in brons lieten stollen.
Nu is gesloten dit wonderlijke paleis.
Nu mijmeren deze heilige gestalten niet meer, omdat het stille licht, waarin zij
zóó lang voortleefden, hun ontnomen is en n i e t s kan blijven leven zonder het licht
van de koninklijke zon. Nu zijn zij volkomen in zich zelf gekeerd en ingesluimerd.
Nu is er geen lieve menschehand die ze koesteren, en hen met een fijn gezeefd licht
streelen zal. Nu is deze droom uitgewischt en heeft de duisternis zich meester gemaakt
van dit roerend schouwspel.
Neen, laat het niet waar zijn, dat onze steenen harten, ons harde denken, ons
lawaaierig schreeuwen als marktgejoel, deze droom aan flarden scheurden.
Laat het niet waar zijn, dat we deze ‘sluier der eeuwen’ niet meer kunnen zien;
dat we dit stil gebed niet meer hooren prevelen, deze vloeiende vormen niet meer
voelen, en onze handen te ruw zijn voor deze fluweelige golvingen.
Of is deze innerlijke rijkdom, deze hoog-gestemde beschaving te veel voor ons?
Ons gemoed te versteend om deze rag-fijne abstractie door te laten?
De geruchten echter, die zich voordoen, stemmen ons wel gelukkig en hoopvol,
want zij beloven ons een nieuwe passende omgeving, waardig voor deze voorname
Boeddhistische kunst, die nu waarschijnlijk in Den Haag wederom zal bloeien.
Dr. With staat er ons borg voor, met zijn groote liefde voor deze subtiele kunst,
ook de omgeving, zooveel als in zijn vermogen ligt, tot in de kleinste details te
verzorgen, zoodat we verwachten, in niet te verre toekomst, de openstelling van dit
museum tegemoet te mogen zien, want in onzen armen tijd hebben we behoefte aan
deze spiegeling om ons des te scherper te laten zien het grenzenloos vele dat ons nog
ontbreekt. Te hopen is, dat er rekening mede gehouden zal worden, deze schoonheid
zoo ruim mogelijk weg te schenken aan ons volk, opdat een ieder genieten kan van
dit onuitsprekelijke wonder eendeels, en anderdeels dat men begrijpe den enormen
invloed

*

Een van de 24 Tirthan Kara's uit de 13de eeuw (marmer).
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die daar van uitgaat, zoodat hieruit krachten geput kunnen worden voor een eigen
gezond, mooi en heerlijk leven, want kunst veredelt en verheft den mensch ver boven
zijn dagelijksche sleur.
Bij het zien dezer machtige voorbije kunst, deze grootheid, blijft voor ons iets
hoopvols over, en al hebben we voorloopig nog dien hoogen trap van beschaving en
verheven wijsheid niet bereikt - omdat we eigenwijsheid en dor intellect stelden
boven deze ontroerende alwetendheid vol liefde en genade; omdat winst van geldelijk
voordeel ons belangrijker toeschijnt dan een bewuste levenshouding; omdat
zakelijkheid en nuchterheid, die dood brengen, voor ernst worden aangezien, inplaats
van het gevoelvolle en het wijze als het onontbeerlijke evenwichtige, zooals het
bloedwarme leven dit gebiedt - toch is er iets gaande met onze ziel en ik beroep mij
op het moderne streven in enkele hollandsche beeldhouwwerken vastgelegd, waaruit
een nobele levenshouding weer schijnt op te bloeien.
Zoo zijn er dan overeenkomsten, hoewel nog zwak, aan te duiden in onze sculptuur
en die der ouden, waarin de schemer schuilt, herinnerend aan dat groote licht dat
oude kunstwerken omstraalt uit China of Japan, waarvan Hermann Kevserling
zoo-juist gezegd heeft: ‘Ik ken op aarde in 't algemeen trouwens maar één kunst,
door welke het ideaal kan zijn verwezenlijkt van gelijkheid van geest en uitdrukking,
in de beteekenis dat uiterste diepte subliemsten vorm doorademde: dat is de kunst
van China. Sinds hun cultuur bestaat, stellen de Chineezen de voorwaarde, dat de
diepte van den geestelijken inhoud met de volmaaktheid der uitdrukking gelijken
tred houdt.’
Zooals ik zeide, 't is een flauwe overeenkomst nog, die met modegril, zooals men
wel eens schamper opmerkt, niets te maken heeft; maar wie werkelijk de
onbeschaamdheid mocht hebben, tegenover onze nieuwere beeldhouwkunst de
schouders op te halen ‘van hem kan men gerust vaststellen dat zijn geest te klein is
en te verkunsteld, om de brandende menschelijkheid dezer stem te verstaan.’*
In deze wankele zwakheid, maar vol van eerlijkheid en fijn gevoel, ligt ons
vertrouwen, want dit beteekent voor den ziener een wedergeboorte van ons geslacht
en de volle aandacht dient op onze vaderlandsche sculptuur gevestigd te blijven.
't Is waar, nog al te vaak heerscht losbandigheid en anarchie juist bij de massa, in
stede van gebondenheid en evenwicht, eigen aan de waarachtige kunstenaars, zoodat
deze laatsten geheel op zich zelf moeten steunen, inplaats van, gelijk de kunstenaars
der oude volkeren, gedragen te worden door den geest van een gansch geslacht.
Maar ook is waar, dat de droom eens kunstenaars aan flarden gescheurd

*

Carel Scharten.
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wordt, indien deze met onze harde maatschappij vol materialistische denkbeelden
in aanraking komt. Men pleegt dan te zeggen: de kunstenaar is onmaatschappelijk
in plaats van de schuld te laden op onze gebrekkige samenleving, een samenleving
welke valt, gelijk de overrijpe vrucht of verwelkte bloem:
gisteren bont, laat thans de vlierstruik reeds
doodmoe d'uitgebloeide bloesems vallen
dit zie 'k, en sinds herhaalt m'n hart het steeds:
Vergank'lijk als de bloesem zijn wij allen.*

Men vergeet dat de kunstenaar niet anders k a n , want als zijn kunst ‘over U komt,
U zegenend of omverwerpend, kunt gij aan overleg, gevoeligheid, smaak, métier,
niet meer denken, omdat zij het karakter heeft gekregen van een
N a t u u r v e r s c h i j n s e l , dat zich aan U voordoet, grootsch in haar liefelijkheid
of in haar majesteit, z o o e n n i e t a n d e r s "†).
Ons, idealisten, blijft de zekerheid nimmer te hoeven twijfelen aan een groeiend
geslacht, dat dagelijks evolutioneerend zijn volmaking nabij zal komen, zoodat de
kunstenaar eenmaal die groote kunstwerken zal kunnen scheppen in volkomen
overgave met rustige evenwichtige ziel gelijkwaardig aan die der ouden.
De heerlijke profetie van onze groote dichteres Henriëtte Roland Holst moge dit
artikel besluiten:
‘........als dat hart, gerijpt tot sterken vrede
niet meer behoeft den kinderlijken waan,
dat eens de wordingsstrijd zal zijn volstreden
en de baring des levens stil zal staan,
ziet het eenlingen, groepen en geslachten,
en alle vrucht, rijpende aan den tijd
voorbij varen, als in een brein gedachten,
aan het uitspansel der eeuwigheid.’

*
†

Japansch lied van Tchurayuki (10de eeuw na Chr.).
Carel Scharten.
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Sneeuw
door Leo Rikmenspoel.
Wat kon die ademlooze talming wezen
Van d'uren in dien droeven, langen dag?
De grauw gevachte wolken traagzaam rezen
Over het bleekend blauw, dat aan den hemel lag.
De wegen werden stil, zoo onbetreden
En mat als heel de maagdelijke lucht,
Zóó stil, of d'afgezwoegde wereld vrede
Aanvaard had bij het sterven van heur laatst gerucht.
Toen wisten wij 't sluimrend geheim der stilte:
De wereld werd op eenmaal wonder blank
En, bij het sneeuwend zwijgen in die kilte,
Mysterievol vervuld van vreemd gevoelden klank.
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Spel,
door Agatha Seger.
En achter sombre huizenrij,
waar balk en plank nog wachtend lei,
daar ging je even voor me staan,
je nam je hoed af, zag me aan,
en vroeg in scherts me wie ik was!
Ik speelde 't zelfde spel als jij,
ik nam je op, zoo van terzij,
en sprak: ‘Mijnheer, het doet me leed,
ik ken U waarlijk niet,’ en deed
alsof ik huiswaarts ging alleen!
Maar daadlijk voeld' ik om mij heen
je armen, lief, en over mij
lachte je ziel haar tooverij!
En of je 't spel genoeg nu vond
kuste je lang mijn warmen mond.
De grijze mist, die vochtig hing
bij d'aanvang onzer wandeling,
was weggevlucht bij tooverslag....
En o, toen naar je blij gezicht
ik even opkeek, zag ik 't licht
van alle sterren om je hoofd....
De sterren om je heilig hoofd....
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Wijkende wegen,
door Juul Roggeveen.
VELE dagen gingen voorbij, zonder dat eenig vreemd gebeuren het dorp in roering
bracht. Kalm lag het, koesterend onder bestendige herfstzon, lijk een poes bij 't
kachelvuur. Spits stak de zilver-schubbige toren omhoog: een onbewegelijke staart.
De breede daken, rood en grijs, keken naar den hemel, die bijwijlen effen welfde,
korenbloemblauw, dan langzaamaan nevelde, of een bleek floers geheimen verbergen
ging. Soms joeg de wind witte wolkgevaarten voort: strijdwagens, getrokken door
steigerende paarden; hobbelige kameelen tredend door blauwe woestijn; reuzen met
golfbaard, lui liggend op den rug.
De menschen gingen hunnen gang van kalme, vaak stugge lieden. IJverig deden
zij den arbeid zoowel in huis als op den akker, zonder veel omslag en
woordverspilling. In den avond vermaakten zich jongeren, naar hun aard, onder
elkaar.
Het leven gleed zonder schokkende onderbreking. Maar de dag, waarop
verscheidene knapen naar ‘stad’ moesten om te loten, brak de een tonigheid.
's Avonds tevoren reeds waren de gesprekken aan den disch levendiger dan anders,
en op de kaalgeloopen dorpsbrug, staande over het donker water dat de lange wegen
scheidde, groepten vrienden en vriendinnen plezierend bijeen.
Meisjes fleurden in kleurigen zomerdos, maar de jongens, zóó van het land
gekomen, droegen nog hun vervaalde werkkielen en modderige klompen.
Jolige Trien, de bakkersdochter - een zigeunermeisje leek zij met haar bruine
wangen en zwart, krullig haar - vroeg, familiaar schouderkloppend, aan een der
boerezoons: ‘Weerop tracteer je Klaas, as je vrailoôte?’
De jongen lachte sullig naar haar brutale oogen. ‘Op suikerdebabbels, uit jullie
aigen winkel’, gierde een kittig blond ding, waaghalzerig - haar beenen bengelden zittend op de smalle brugleuning.
‘Val maar niet in sloôt, jai....’ zei lijzig, met een ik-haal-je-er-nietuit-gezicht, de
naast haar leunende vrijer.
‘En as-ie er inloot’, praatte zwaar een bonkige jongen, wijdbeens staand midden
op de brug, ‘den mot jai hem tracteere. Hei Klaas?’ Hij knipoogde.
‘Weerop?’ tartte Trien.
De jongens grinnikten.
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‘Tjo! Wat benne we leuk’, deed spichtige Griet van de smid, kattig rondkijkend. De
andere meisjes hielden zich van den domme. Maar Trien schaterde, gaf den vierkanten
vent een vuiststomp: ‘Kreng dat je benne!’
Lenard Vlam zat op de bank achter het in 't groen gedoken huisje dat hij met zijn
moeder bewoonde. Hij was de eenige der lotelingen die als daglooner den kost
verdiende. Zooeven had hij zijn avondbrood genuttigd, uit de keuken klonk
bordengerammel: moeder waschte de boel om.
Vuisten geknokeld in zijn zakken, het droomerig hoofd tegen den muur, staarde
hij over het veld. De zon dook onder. Het Wester-rood vloeide ineen met een fijn
violet, waartegen 't malsche gras lichter van tint leek. Hoog aan den hemel doften
grijze wolken, doorkleurd van zeeen geelgroene vegen. Somber-blauwe dreiging
hing over Noord- en Zuidkim.
Lenard voelde tranen naar zijn oogen branden.
't Lijkt wel of ik aldoor huilen moet,” dacht hij, in smartelijk verzet tegen eigen
gevoeligheid. Den geheelen dag was het al zoo geweest. Een meewarig woord, een
vreemde vogelschreeuw, het ruischend riet ....zij hadden hem bijna in tranen doen
uitbarsten. En dat kwam alles door morgen. O, hij was bang, bang er in te zullen
loten. Zoo rustig-tevreden leefden moeder en hij getweeën. Hier blijven wilde hij,
in het stille dorp en werken voor hen beidjes, gelukkig zijn.
Maar er werd nu eenmaal niet gevraagd: ‘Wat wil je?’ Integendeel.... Nu morgen
naar stad, met de anderen, die hem zich schuw, onbegrepen deden voelen in hunne
nabijheid.
Lenard bezat den aard van zijn vader. Geboren in het arme Brabant, was deze als
ondernemend jonggezel naar het Noorden getogen. Hij maakte zich door hard werken
tot kleinen boer. Maar nimmer wende hij aan het land waarover de zeewinden woeien
en 't koele wezen zijner bewoners, stierf ten leste van onbewust heimwee.
Vaak, met groote liefde, dacht Lenard aan hem terug. Dan werd hij weer kind, en
luisterde naar vaders vertellingen, of keek, geheven in zijn armen naar de sterren.
Hij zag hem zitten, 's zomeravonds, op den drempel, harmonicaspelend, het
donkerbaardig hoofd achterover, de bruine oogen starend naar verre dingen.
Wanneer nu een harmocica leurde langs de huizen luisterde hij steeds met
verrassing, adem-inhoudend. Maar teleurstelling kwam, wijl de weeke streeltonen,
als stemmen uit verre landen, niet meer zongen.
‘Hoe moet het gaan,’ zeurde het in zijn hoofd, ‘hoe moet het gaan, wanneer ik in
dienst kom.... Zal ik ooit met al die anderen kunnen opschieten; zal ik niet uitgelachen
worden, en voor sufferd gescholden, zooals vroeger op school?’
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Een zucht beefde uit zijn keel.
Toen de witgele klokhen, gevolgd door haar schare piepende kiekens, langs zijn
overeengeslagen teenen kwam stappen, werden zijn gedachten afgeleid.
Glimlachend keek hij naar het eigenwijs gaan der telkens driftig zaadjes pikkende
kip, en het donzig gedoe der langs de grond zoekende, snel hunne kopjes draaiende
kleintjes.
Achter zijn gesloten lippen bromde een verteederingsgeluid. ‘Ik zal wat rijst voor
ze halen’, dacht hij. Door de donker-ribbelige keukendeur trad hij naar binnen.
‘Nô! Kom je in huis?’ deed moeder Fijtje, bezig haar werkschortje los te maken,
verwonderd.
Zij was een slank-blonde, jong-uitziende vrouw.
‘Nee. 'k Kom alleendig wat rijst halen voor de pulletjes.’*
Hij zocht in de kast.
‘'t Lait vlak voor je neus, dreut!’† lachte zijn moeder, haar rok afslaand.
‘O!’ Hij greep de zak, schudde het hoofd over eigen doezeligheid.
Naar buiten gaande, peinsde hij: ‘Wat kan zij zich goed houden. Zou ze niet vreezen
voor morgen? Ze doet haar best het niet te laten merken.’
‘Kiep, kiep, kiep," riep hij, rijst strooiend op een open plekje. De kuikens kwamen,
hoog-piepend, aantippelen. Kippen liepen ook naderbij, begeerig mee te pikken.
Maar Lenard hield het veld vrij voor de kleintjes.
‘Vort doerakken,’§, joeg hij de brutale kippen weg, ‘dit is geen spekje voor jullie
bekje!’
Zwijgend zaten moeder en zoon even later bijeen. Lenard staarde voor-zich-heen,
het gelaat steunend op de handen; zorgelijke gedachten woelden weer in zijn hoofd.
Fijtje blikte neer op haar breiwerk. Zij dacht, hoe ze misschien spoedig alleen zou
zijn. En, ze moest het zich met een weinig schaamte bekennen: hoewel zij Lenard
deed gelooven, dat ze heel verdrietig zou zijn, wanneer hij wegging, innerlijk speet
het haar niet. Hij was een lieve, beste jongen, die alles voor haar over had, maar hij
scheen te meenen dat zij op hetverleden kon teren. Altijd, altijd praten over vader.
‘Weet u nog dat hij dit zei, dat deed....’ Acht jaar was hij nu dood. Veel had ze van
hem gehouden, hoewel hun karakters in het geheel niet aanpasten. Zij zou altijd met
eerbied aan hem terugdenken. Maar - vroeg als ze trouwde - zij was nog zoo jong....
Zij wilde leven! Niet eeuwig praten en treuren over een doode, het verleden. Dat was
geweest, voorbij. O, hoe vaak had zij niet, in wanhoop, willen zeggen, wanneer
Lenard weer begon:

*
†
§

Kuikens.
Dommerik.
Ondeugden.
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‘Schei uit, in godsnaam!’ Maar nooit was ze daartoe gekomen; het zou haar kind zoo
bezeerd hebben.
Wanneer hij wegging, een poos, zou zij zich bevrijd voelen, verjeugdigd.
En ze wist, voelde: Lauw Smit hield van haar. Hij bezat juist dat wat zij in haar
man dikwijls gemist had: flinkheid, zekerheid van zeggen en doen. Ze had hem nog
ontweken - om Lenard ook, hoe kon de jongen haar verlangens begrijpen; hij, die
meende dat herinneringen voldeden - maar wanneer ze alleen was.... Recht had ze
toch nog op haar eigen leven, jong geluk! Ze wilde nog geen oude vrouw zijn, geen....”
‘Kijk de geit, moeder!’ stoorde Lenard haar peinzerij. Kleurend, als betrapt, hief
zij het hoofd.
‘'t Halfwassen geitje had de ijzeren staaf - het einde der ketting, bevestigd om zijn
nekje - uit den bodem gerukt, en huppelde dol van blijdschap rond, nu duikelend
voorover, dan achterpootdansend lijk een beertje.
Lenard, afgeleid, lachte uitgelaten.
Vlug beenend ging hij het diertje achterna, 't Begon om hem heen te springen, bij
zijn lijf op, deed of het stooten wilde, holde een volgend oogenblik weg om zich te
laten vangen. Op het laatst greep Lenard den rinkelenden ketting, duwde de staaf
weer stevig in de aarde. Toen hij met langzame passen naar de bank terugkeerde liep
het geitje hem na, stond, wanneer het niet verder kon, en rukte driftig.... Keek en
mède smeekend, om dan gelaten gras te gaan eten.
‘'t Is een pittig diertje,’ zei Lenard.
Zijn moeder knikte.
‘Ik zit ook vastgebonden,’ ging door haar hoofd. Maar als zij losbrak....

II
Den volgenden morgen droop een sloome regen uit den hemel. Stille wolken hingen
laag en grijs, leeg-nat lagen de wegen. Kringen draaiden in het troebelig water, het
zware gras boog naar de aarde.
Toen de lotelingen vertrokken - zij hadden elkander opgewacht - kwamen
familieleden, meest vrouwen en meisjes, naar buiten. Zij riepen en gebaarden wat,
keerden dan spoedig, na korten groet en een: ‘Bah! vies weertje!’ aan elkaar, in huis.
Gebogen over 't stuur, als om het water van hun gezicht te weren, halzen gedoken
in de omhoogstaande jaskragen, fietsten de jongens stadwaarts....
Er werd niet veel gesproken.
Alle woorden, en pogingen tot vroolijk-doen, verdwenen in het trieste van den
regenmorgen.
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Lenard fietste achteraan.
Hij had slecht geslapen, donker omkringd stonden zijn oogen in het smal gelaat.
Zijne voeten voelde hij mechanisch bewegen.
Starend terzijde, over het natte land, waarlangs een nevel van kilte scheen te
kruipen, luisterend naar het eentonig getikkel der droppels in de slooten en 't
geplep-plep op de blaaren naast en boven zijn hoofd, werd hij vol van een groote
melancholie.
Geheel het leven scheen hem zulk een tocht.... Lange, lange wegen, alles kaal en
koud, regen, naargeestigheid. De oogenblikken waarin hij gelachen had leken ver,
ver achter hem te liggen, uit een vorig bestaan. Eeuwige triestheid nu.
Toen zij een kwartier gefietst hadden klaarde onmerkbaar het hemelruim, een
bleeke zon kwam schijnen door de vaneenwijkende wolken, nevel trok langzaam
weg, droppels vonkten aan grassprietjes en in de boomen.
Het geleek Lenard of alle moeheid van hem viel. Zijn stemming blonk op lijk de
blauwende lucht.
‘Nô! We zalle 't nog hewwe 'oor!’ riep, achterom kijkend een der voorste rijders,
een pootig jongman met rood gezicht, kuif half-vallend uit zijn licht-kleurige,
onverschillig-staande pet. Zijn pogingen om de animo er in te houden waren telkens
mislukt, maar nog gaf hij allen moed niet op.
‘Wè-jaant. 't Zontje mot erbai,’ lijmde het langzaam geluid van een ander.
Zij naderden de stad. Over huizen en boomen heen, keken twee hooge torens, lijk
broeders samenstaand, naar hun komst uit. Langs de draaiende dijk kleurde, door
het weiland-groen, bonte bloemenweelde. Bij het zien van een onmetelijk,
gloeiend-rood papaperveld, had Lenard moeite een kreet van verrukking in te houden.
Er was een drang in hem af te stappen, en, gansch alleen, te blijven staren, staren,
de schoonheid indrinken met zijne oogen.
Maar hij durfde niet voor de anderen. ‘En waarom niet, waarom niet’, - dacht hij,
in bittere zelfbeschimping, toch door-rijdend.
Aan het begin van 't stadje stond een herberg. Deze werd - zooals afgesproken
was - ‘aangedaan’. De - nu al lawaaïger doende - jongens, brachten grinnikend, gekke
gezichten trekkend tegen toekijkende kinderen, hunne fietsen in een rek op het ruime
erf. Dan ging de troep naar binnen. Onder rumoer werden nog doodsch-staande
tafeltjes en stoelen in bezit genomen - Lenard was na aarzeling meegegaan. Maar
hij wachtte, leunend aan den met reclame-platen behangen muur, op zijn bestelde
bier, ernstig kijkend naar de anderen, die gingen biljarten, of grapjes verkochten
tegen de heen-en-weer loopende, gullachende buffet-
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juffertjes. Toen hij had gedronken, slipte hij ongemerkt naar buiten.
De smalle straat boog langs een diepe, goudig-groene sloot. Traag gleed het water,
meevoerend glanzige strootjes, slappe bloembladen.
Bleekroode steenen lagen lijk een gewillige schare, en een rand van grijze keien
schenen saamgedrukte koppen van dreigende krijgers. Sierlijk bogen heldergeverfde
bruggetjes, kaatsten golverig in het donker water.
Langzaam, belangstellend rondziende, handen in zijn zakken, trad Lenard langs
de huizen. Lage, met punt-daken, leken hem oude vrouwtjes, knusjes staand, maar
nieuwgebouwde waren als brutaal-kijkende, pasgewasschen kinderen. Hij hield van
deze straat. Er was iets onzegbaars in haar atmosfeer, dat zijn onbewuste zin voor
het schilderachtige bekoorde. Zacht-tevreden voelde hij zich nu. Zonder te denken
aan dingen die geschieden zouden, half-vergeten waarom hij gekomen was, liep hij
voort, droomerig-genietend van het oogenblik.... de zonnige morgenstraat, weinig
menschen - alleen bakkers- en slagersknechts, zoo snel mogelijk fietsend, onderwijl
schril fluitend, en een enkele groenteboer bij zijn nog volgeladen wagen, den tastenden
en vragenden klanten waren aanprijzend.
En hij zoo vredig gaande, ongemoeid.
Achter een breede, kaalgeloopen brug, lag het wijde schoolplein, leeg als een
onbebouwde akker zonder hollende kindervoeten. Het dwarsstaand ‘meestershuis’
keek er slaperig over uit. Door de openstaande ramen van de laag-lange school,
kwamen eentonige stemmen van a-b-c en tafels-zeggende kinderen. Lenard luisterde
ernaar leunend tegen een der ijzeren stang-hekken langs de sloot.
‘Dat heb ik ook gedaan,’ peinsde hij. ‘Wat lijkt het lang geleden.’ Zijn gedachten
vlogen naar vroeger. Hij zag zich gaan als kleine jongen naar school, de ‘stikkebuul’
in zijn handen, meest alleen, kijkend naar bloemen langs den weg, libellen tusschen
't riet. De eerste keer, toen vader hem bracht....
Een kletterend geluid deed hem opschrikken. Uit de bakkerswinkel tegenover
hem, was een jong meisje gekomen met een emmer water, 'n Zeemleeren lap hing
over haar schouder. Zij maakte de spons nat, en beklauterde onzeker het geelhouten
trapje, voor de ramen staand.
Toen zij bijna op de bovenste trede was, blikte ze angstig naar beneden, probeerde
of de trap wiebelde, stapte dan moedig hooger. Een stijfgevlochten vlechtje wipte
lijk 'n varkensstaartje in haar nek; onder het ouwelijk schort kwamen magere beentjes
uit. De voeten, krampachtig tegeneen staken in groote, zwarte pantoffels.
Lenard keek geamuseerd naar haar werken. Hij zag haar gezichtje in de spiegelruit;
terwijl heur handen de spons van boven naar beneden wreven, ging haar tongpunt
uit den eenen hoek van het roode mondje naar den anderen.
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Toen zij Lenard's blik voelde staakte zij haar arbeid, en keek, steunend op de handen,
achterom, met oogen die vroegen: wat wil je van me? Hij lachte, wilde iets tegen
haar zeggen. Maar toevallig terzijde kijkend, zag hij sommige zijner plaatsgenooten
uit de herberg komen en wijl hij liever alleen bleef, liep hij verder.
‘Wat een rare’, dacht het hem nastarende kind.
Door een rechte straat met stijfgelijke huizen, kwam hij bij het marktplein. Voor
en om het oud, donkersteenig raadhuis, was een heen en weer gedrentel van
jongemannen uit alle naburige dorpen, wachtend hun beurt van binnen geroepen te
worden. Zij slenterden rookend of koek-etend rond, onderwijl schreeuwerig bewerend,
hielden goedmoedige menschen voor den gek, floten en riepen naar meisjes. Lenard
werd weer doorhuiverd van eenzaamheid en vrees-gevoel, toen hij al deze menschen
zag.
O, te denken dat hij wellicht over eenige weken soldaat zou zijn, steeds bij die
vreemden, in hun midden....
Kon hij toch bijven in het stille dorp, en werken voor moeder en tevreden wezen!....
Onder zachtblauwen hemel strekten de pasgemaaide weiden lijk een warm, geelgroen
kleed.
Glinsterende slooten gaven een garneering van zilver-linten. Wit-zwarte, enkele
rood-bonte koelijven, waren verspreid. Sommige schreden, al etend, hoekig gebogen.
Andere lagen, in luien wellust genietend van zonnewarmte, te herkauwen.
Paarden draafden of stonden hoog opgericht, hinnikend van levenslust. De grijzige
schapen groepten vredig bijeen, zachte blaatgeluidjes kwamen door hunne kelen.
Achter uit het land, waar koren golfde lijk een geelgouden zee, trad Lauw Smit,
een stekelpikker over den schouder, te voorschijn. Breedstappend, het hoofd in den
nek, ging hij huiswaarts. Al gaand beknorde hij zich zelf om het in den steek laten
van zijn toch zoo noodigen arbeid op het midden van den dag. Maar gedreven werd
hij.... Fijtje zou er zijn.
Sinds een jaar kwam zij eens per week om zijn rommelig vrijgezellen-huishouden
op regel te brengen. - Zijn aangeboren vrijheidsgevoel en betrekkelijke koelheid van
echten West-Fries hadden hem lang weerhouden te trouwen. Toen zijn ouders
gestorven waren, bleef hij alleen de boerderij beheeren. Eenzaamheid kende hij niet.
Wanneer men hem van liefde, huwelijk sprak, lachte hij, nuchterheid verbood hem
in de waarde daarvan te gelooven. Maar sinds Fijtje bij hem kwam had een onrustig
verlangen bezit van zijn ziel genomen. Langzamerhand was hij zich meer-en-meer
aan haar gaan hechten, zijn diepste wenschen en gedachten gingen naar haar uit.
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Toen hij dat - eerst nog vage en onverklaarbare - ten volle begreep werd hij vol
kriegelheid. Hij duldde zulke verlangens niet in zijn hart, probeerde ze terug te
dringen, koel te zijn.
Maar ondanks zichzelven lettend op alles van haar, voelde hij zijn wil verslappen.
Hare bewegingen, de glanswisseling in heur oogen, de klank van haar stem, gaven
hem een ontroering, deden begeeren groeien, waartegen op den duur geen verzet
bestand was.
En hij onderwierp zich aan het gevoel, dat nooit eenig wezen in hem had gewekt,
en verwonderde zich over zijn teederheid van denken. Z'n innerlijk scheen
gemetamorfoseerd.
Over het afsluithek van erf en weiland klimmend, dacht hij: Wat zal zij ervan
vinden, dat ik zoo midden op den dag binnenval? Ze kon zoo spottend kijken. Je wist
totaal niet wat je aan haar hadt. Kon hij maar eenigszins weten of zij ook van hem
hield. Zoolang hij in het onzekere was zou hij 't niet in zijn hoofd krijgen haar te
vragen. Een weigerend antwoord ....zijn trots zou dat niet kunnen velen.
Bij de scheefstaande eendenboet schopte hij de modder van zijn klompen. In den
vijver, naast het erf, kwamen gaggelend eenden aanzwemmen.
Zij klauterden een voor een op den vasten wal en wiebelden naar hun baas, denkend
dat hij hen voeren wilde. Maar Lauw, donker-kijkend, klapte in de handen, deed een
paar passen achter hen: Hurt! Hurt! roepend; en luid snaterend, op een waggel-drafje,
keerden zij weer naar den waterkant, plonsden in het vijvertje.
Langs een geurende hooischelf, waar kippen knusjes zaten weggekropen, slaperige
geluidjes makend, trad Lauw naar de achterdeur, lichtte den rinkelenden klink.
De koegang droomde in half-duister. Licht viel schemerig door de met gekleurd
papier beplakte ruit-vierkantjes. In een hoek, op 'n breede tafel, was het warm-oranje
schijnsel van petroleumstellen. Iedere stap, dien Lauw's kousevoeten deden, liet de
matglanzende plank - waarlangs blanke schelpen rij-den - een hoog geluidje maken,
lijk het piepen van jonge vogels. Toen hij de deur aan het eind opende, leek het
daglicht, waarin hij plots weer stond, vreemd-koud. Voor de woonkamer-keuken
wachtte hij even, luisterend. Hij meende gerammel van eetgerei te zullen hooren,
maar alles was stil. ‘Ze zal er toch wel zijn?’ maakte hij zich ongerust. Binnentredend
zag hij haar, geknield bij het fornuis, bezig met stoffer en blik. Zij hoorde hem niet.
Opzettelijk lawaaïg deed hij de deur nog eens open en dicht. Haar hoofd schokte op,
de stoffer viel.
‘Gemiddag,’ deed hij, schijnbaar kalm.
‘Ok gemiddag - Hè!.... Wat dee-je me schrikken.’
Ze duwde zich overeind, sloeg wat pluisjes van haar schort. Vragend keek ze hem
dan aan. Heur staan daar, blozend van het werk, 't blonde
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haar verward om 't voorhoofd, het lijf zoo meisjesachtig jong en slank, maakte hem
geheel en al in de war. Ze bemerkte het, wendde haar blik om oogen-lach niet te
toonen, beet de lippen in.
‘Ikke....’, zocht hij, ‘ik wou je vragen, is die van Kaaien hier soms geweest?’
‘Nee’, schudde zij ernstig het hoofd.
‘Hm, Nou.... Affijn.’
Hij liep met gefronsd gelaat naar zijn tafelkastje aan den raamkant, trok een der
laadjes open. Papieren te voorschijn halend, vroeg hij beleefdon verschillig: ‘Dat je
zoon is er van ochend op of'gaan?’
‘Ja....’
‘Zoozoo. Nou, 't is te hopen dat-ie vraikomt, hè?’
Hij zette zich in den armstoel bij tafel. Zij antwoordde niet op de halve vraag,
knikte vaagjes.
Terwijl hij cijfers en letters bestaarde, voelde hij haar oogen op zijn gezicht. Dat
deed het warme bloed naar zijn wangen vloeien; hij boog het hoofd dieper....
Fijtje keerde zich af.
Toen de schuier weer schraapte langs de mat, keek Lauw voorzichtig op. Zij hurkte
met den rug naar hem toe. Gretig bestaarde hij de gebogen lijn der dof-blanke hals
- in den donzigen nek hingen krulletjes, gesprongen uit het blonde kapsel - het
bewegen harer handen, 't rythmisch meegaan van haar lijf. En het begeertegevoel,
zoet-smartelijk, zwol weer aan, doorgolfde zijn lichaam, dat hij rilde....
Zij schoof zich, op de knieën, andersom. Schichtig ging zijn blik naar het papier.
Fijtje, tersluiks het manne-gezicht opnemend, raadde Lauw's verwarring. Terwijl zij
hem steeds gezien had als een koel-sterke, die haar behoefte aan een zekere
overheersching zou kunnen bevredigen, iemand bij wien zij zich nederig kon voelen,
werd ze nu vol van moederlijke teederheid.
Zijn adem zag ze snel gaan, een zweetdruppel kwam van onder het bruine haar
naar beneden glijden....
Ze stond op, kuchte.
‘Wou je soms wat drinken? Je benne zoo warm,’ vroeg ze dan. Hij hief het hoofd,
knikte. Er was iets in den toon van haar stem, zoo nieuw en verrassend, dat het de
adem deed stokken in zijn keel.
Zij trad, melk en suiker in de handen, uit de diepe kast. Het vertrek rondkijkend
prees hij: ‘Je knappe-'n-et maar weer mooi op, hier!’ Ze keek hem even aan, lachte
zacht, verlegen, liep naar de vatebank.
In de stilte na hunne schaarsche woorden groeide innigheid tusschen hen; de zielen
tastten naar elkaar. En, wijl zij beiden het idee hadden: de ander raadt mijn gedachten,
mengde zich bij trillende verwachting lichte verlegenheid.
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Voorzichtig stappend om niet te morsen, de volle beker geheven in heur eene hand,
kwam Fijtje naar de tafel.
‘Asjeblieft’ zei ze zacht.
‘Dank je....’
Zij blikten elkaar aan.
In hare oogen glansde zulk een onverholen teederheid, dat hij de zijne, doffend
van ontroering, niet kon afwenden.
Blozend als een schuchter meisje, keek zij neer.
Hij vatte heur hangende hand, trok haar met zachten dwang tot zich.
‘Fijtje....’ trilde zijn stem.
Haar lippen plooiden tot bevenden glimlach, zij hief heur gelaat naar het zijne.
‘Hou je.... hou je van me....’ fluisterde hij.
Ze knikte, kon geen woord zeggen.
Met een gesmoorden uitroep sloeg hij zijn armen om haar leest, nam heur wilig
lijf aan het zijne. Heftig vielen zijn lippen neer, zoenden in 't wide weg, den warmen
hals, het rulle haar, de gesloten oogen. Bevend van weelde drukte Fijtje zich tegen
hem aan, greep zijn hoofd in heur handen, driftig fluisterend van liefde. Dan preste
ze haar verlangende lippen op de zijne, die zochten, en zoende, zoende, als eene die
lang gehongerd heeft....

III.
Licht, voor den wind, fietste Lenard over den bleekgelen weg, waarlangs achter den
eenen graskant zonnige golven klokten aan den wal, rietstaven bogen.
Links van hem groeiden, laag over het warrig, hardgedroogd gras, grillige struiken;
hunne takken leken elbogen van mager-pezige mannen. De bladeren waren
warm-bruinig. Beneden hieven schermbloemen hunne witte parasolletjes in het licht.
Duizendblad pronkte zijn hardroze bloeisel.
Lenard staarde naar wolkekoppen lijk maaksels van opgestapelde sneeuw, zoetjes
drijvend door de hemelwijdte, liet dan zijn blik dalen naar de dorpsmolen in-de-verte.
Zij scheen plagend achteruit te wijken, terwijl hij nader kwam.
Zoo vol was zijn ziel van een hooge vreugde, als hij meende nimmer gekend te
hebben.
Vrij geloot!
Het leek bijna een droom, zoo mooi. Alle dingen verschenen lijk wonderen uit
een tooverwereld, in den gloed van zijn geluk.
Mannen, werkend in het land, uit school komende kinderen, zingend langs den
weg, vrouwen, bezig bij hunne huizen.... zij schenen ver-
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reinde wezens, goede broeders en zusters. Hij zou hen willen omhelzen, en vertellen:
Ik blijf hier! Ik ben vrij!
Hoe zou moeder het vinden; welk een verrassing! Dat zij bijeen konden blijven....
Ze verwachtte hem natuurlijk nog niet, dacht wel dat hij van avond kwam, met alle
anderen. Maar hij kon het niet uithouden daar. Toen hij eenmaal wist moest hij naar
huis, naar moeder. Hoe gelukkig zouden ze nu zijn met z'n beidjes, peinsde hij. De
toekomst leek hem ééne wijde vreugde. Werken voor moeder, en denken en lezen.
Zonder de ruwheid van andere menschen, wier harten hij niet begreep.
Ongemerkt had hij het dorp bereikt. De brug lag leeg, huizen stonden met
dichtgeknepen oogen in de zon. Een krom oud vrouwtje, steunend op haar kruk - de
zijkanten van heur witte kap lijk horens aan haar hoofd - kwam uit het
garen-en-band-winkeltje, mummelend voor-zich-heen. Verderop waren eenige
kinderen langs den waterkant aan 't bloemetjes plukken. De droomerige stilte werd
gebroken door het aandzempen van een motorboot. Lenard keek naar het hevig deinen
en schuimend opslaan van het voortgestuwde water; klotsend botste het aan den wal.
Dóór het lawaai hoorde hij pratende manne-stemmen.
Toen de boot hem had bereikt, blikte hij zijwaarts.
Een dikke schipper in blauw boezeroen stond wijdbeens, lange, witte pijp hangend
uit zijn mondhoek, 'n plat, zwart petje achterop het hoofd.
Naast hem was de knecht, een breede, blonde jongen.
Lenard gaf een stillen groet.
‘Heu!’ deed de schipper terug, joviaal handzwaaiend. Dan, tusschen 't riet aan den
overkant een hengelaar ontwarend, dien de deining dwong zijn snoer in te halen,
schreeuwde hij een grap door den toeter van zijn handen.
Zonder een bekende ontmoet te hebben kwam Lenard thuis. De lage ramen, half
verborgen achter ritselend populierenloof leken schalks naar hem te gluren, toen hij
zijn fiets over het smalle brugje reed.... Wat zal moeder zeggen, wat zal moeder
zeggen, toonde maar in zijn hoofd. Wanneer hij de klink der achterdeur wilde
oplichten merkte hij dat die gesloten was. Even stond hij verwonderd-teleurgesteld,
wist dan: o ja, dat had ik kunnen voorzien. Moeder is natuurlijk bij Smit vandaag.
Wat nu, daarheen gaan? Nee, Lauw zou misschien thuis zijn, en hij wilde het niet
zeggen waar een vreemde bij was, dat zou moeder zelf ook akelig vinden. Wachten
dan maar....
Eenigszins bekoeld, schreed hij doelloos, starend naar den grond, grasjes lichtend
met de punten zijner schoenen, door het bleekveldje. Bij de sloot poosde hij, staarde
met niets-ziende oogen, ging dan zitten op den stelt.
In het haast zwarte water, dreven, lijk platte bootjes, puntige knotwilg-
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blaadjes. Lijk kromme knokige oude menschen, boog de rij boomen over het slootje.
Lenard zag hoe ruggezwemmers kwamen lucht halen; zij toonden hun zilverharigen
buik en schoten vlug weer omlaag. Glanzige draaikevers kribbelden om-en-om,
bloedtorretjes, lijk helroode, ronde kraaltjes, trappelden rond met hunne kleine pootjes.
Terwijl hij zat en staarde, kwam over hem een onverklaarbaar gevoel, of hij dit
alles, hetzelfde moment, reeds méér beleefd had. Een late zomerdag, alles innig en
teer van tint, vliegjes, geluidjes om zijn hoofd, onbestemde gedachten. Keerde zijn
herinnering naar een dag uit zijn vorig menschbestaan misschien? Vreemd, hij had
het meer: 's avonds vaak bij 't lamplicht, of werkend onder de wijde lucht, dat een
woord, geluid, een onnoembaar iets in zijne gedachten hem deed zinnen: wanneer
had ik ditzelfde meer? Ik moet het al vroeger doorleefd hebben. En hij peinde: Zou
iedereen nu zoo voelen? Hoe toch ontstonden zulke geheime gedachten. Al vroeg
had hij die vragen in zich omgedragen. Toen hij heel jong was en hier droomde, zich
verbeeldde voor een breede zee te staan, waarin monsters leefden, die zich soms
even aan de oppervlakte toonden, dan verdwenen in hun geheime diepte.... toen vroeg
hij zich reeds af: Wat is het leven voor hen, voor mij? Wat is er achter? Welke de
bedoeling?
Zijn blik ging droomend omhoog. Een lachje sprong uit zijn mond, toen hij
waaiende kleeren aan de drooglijn zag bolgeblazen of er menschen in waren. De
jonge poes vermaakte zich ermee, sprong op, en sloeg haar klauwtjes uit, telkens
wanneer zij voor een wijle daalden, om achterover te buitelen, wanneer de wind hen
weer opwipte.
‘Poëzie! Poëzie!’ riep Lenard. Het beestje spitste de oortjes, star-de hem aan met
de wijde, blauw-groene oogen. ‘Kom er's hier!’ Hij maakte een beweging van
broodstrooien. Het katje dook zijn kop naar den grond en kroop, de staart slaand aan
het draaiend achterlijf, nader. Dan zat het stil, loerde, loerde, om met een plotsen
sprong bij de bewegende vingers te komen.
‘Hè!’ lachte Lenard. ‘Rakkertje.’ Hij liet de zachte pootjes spelende tikjes geven
op zijn hand, greep dan het beestje, wreef zijn wangen langs 't gestreept vel, aaide....
Op zijn omhooggetrokken knieën rolde poes tot een balletje ineen, begon plezierig
te spinnen. Lenard, kozende woorden sprekend, krauwde achter de korte oortjes,
streek voorzichtig - om graag uitgeslagen nagels te mijden - langs de roze
loop-kussentjes. Knerpen van grind deed hem opschrikken.
Zou dat....? Hij luisterde met trillende neusvleugels, open mond, hoorde het
omdraaien van een sleutel. Nerveus sprong hij op, liet onachtzaam de poes in het
gras vallen, holde naar de keuken.
Hij vond zijn moeder bij tafel - heur handen steunend op het blad - de mantel nog
aan.
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Zij staarde peinzend voor zich heen.
Het was zoo iets ongewoons haar werkeloos, denkend zonder meer te zien, dat hij
dadelijk getroffen werd.
Zij merkte zijn binnenkomen niet.
‘Moeder!’ zei hij, een hand op haar arm leggend. Haar blik schokte naar zijn
gezicht.
‘Leen.... God, ik dacht....’
‘Schrok u? Ik was hier al een tijd, maar je ware niet thuis. Ik.... ik ben vrij'loot!!’
Hij huilde haast van het nu weer opgolvend vreugdgevoel.
Voor haar staand, begeerig wachtend op een gelukwensen, blijdschapsuiting, zag
hij Fijtje's gelaat wit trekken, den mond openend, maar geen woord doorlatend, het
achterwaarts schokken harer borst. Angstig wilde hij vragen: Wat is er? Waarom
zegt u niks?.... Maar zij herstelde zich, poogde te glimlachen.
‘Wat gelukkig, hè?! Wat ben ik daar blaid om!’ zei haar geforceerdvroolijke stem.
‘O, ik hoopte het zoo, hé....’ Zenuwachtig lachte ze, lei de handen op zijn schouders,
kuste z'n voorhoofd.
‘Maar gaan zitten,’ praatte dan haar radde stem, ‘wi-je thee? Wi-je eten? Ja, je
zalle wel honger hebbe, ik moest....’ Ze wilde weggaan, maar Lenard, doorkild van
teleurstelling en angstig voorgevoel, greep, bijna ruw, haar arm, heeschte: ‘Wat is
er? Waarom doet u zoo? Waarom is u niet....’ Hij moest slikken.
Ze keek hem aan, ernstig. ‘Nu moet ik het zeggen,’ dacht ze, ‘het is niet anders.
Nu dadelijk.’
Maar zij kon geen begin vinden; zwijgend stonden ze voor een wijle bijeen. Dan
zei ze kalm: ‘Ja, ik moet je wat vertellen.’
Koortsig waren zijn oogen op haar gelaat, ze zag z'n lichaam rillen; en het leek
haast weer onmogelijk verder te gaan; de woorden die zij wilde spreken werden
zware gewichten in haar. Nagels pijnlijk knijpend in heur handpalmen, teenen
krampend onder schoenomkleeding, sprak ze: ‘Lauw Smit heb me gevraagd om....
hij wou.... dat ik zijn....’
Het doorduizelde Lenard. Hij greep naar zijn hoofd, een gesmoord geluid kwam
uit den gespleten mond, verdere woorden gleden langs hem heen.
Maar na een oogenblik, toen hij, de oogen openend zijn moeder nog voor zich
zag, een uitdrukking als van schuldbewustheid op 't gelaat, schrilde het! ‘Nee! 't Is
toch niet.... u gaat toch.... niet....’
Zij knikte, dof.
‘Oh’.... kreunde hij, ‘oh.... mòeke’. Zooveel ellende lag besloten in deze woorden,
dat Fijtje zich voelde worden of zij in schreien zou uitbarsten, en gedachten kwamen
spoken in haar hoofd, als: Mocht ik
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hem dat wel aandoen? Maar dan hoorde ze weer de stem van Lauw, voelde zijn
zoenen, en wist dat het zoo moest zijn. Het wàs geen misdaad. En bitterheid tegen
Lenard vervulde haar. Voorbijziende de grootste oorzaak van Lenard's verdriet: haar
ophouden de vrouw van ‘vader’ te zijn, dat haar in zijn oogen deed vallen van een
voetstuk, dacht ze: Is dat nu nog een kerel? Kon een jongen van negentien dat nu
niet beter begrijpen? Bah! Jan Salie-verdriet. Een-en-al misère nu hij merkte zijn
moeder niet meer alleen voor zich te zullen hebben. En, ruwer dan ze bedoelde, zei
ze: ‘Ja! Het is waar! En staan nou asjeblieft niet te grienen as een klain kind!’
De snikken stokten in zijn keel. Droef-verwij tend blikten zijn oogen uit het witte
gezicht, 't Gaf haar weer beschaamd, wee-meelijdend gevoel; ze dwong zich om niet
haar armen rond zijn hals te slaan, en hem te troosten
Haar masker van trotsch-zwijgen veranderde zijn smart in - aan zijn wezen geheel
vreemd - sarkasme. Zijn kijken werd koud; minachtend klemden de bleeke lippen.
‘Ik feliciteer u wel,’ zei hij met een wrangen lach.
Dan liep hij weg, vast stappend, sloeg de deur achter zich dicht, in een wreede
behoefte zijn moeder pijn te doen.
Zij, alleen gebleven, stond wezenloos, tastte met armelijk gebaar naar heur hoofd.
Een hokkende zucht kwam uit haar keel; knikkende beenen brachten het
zwaar-voelend lijf naar een stoel.
‘Deed ik wel goed, deed ik wel goed?’ pijnde weer door haar hersens. Dan kwam
ze in een toestand van verdoffing, of het leven haar niets meer schelen kon.
Maar toen, na een poos, haar hoofd helderder werd, gewone kalmte en klaarheid
terugkeerden, dacht zij weer met zacht genot aan Lauw, hoe gelukkig hij haar zou
maken. En de woorden en handelwijze van haar zoon leken haar het absurde doen
van iemand die de zinnen niet bij elkaar had. Zij kon hem niets kwalijk nemen, alleen
maar beklagen.
***
Als vanzelf was Lenard de steile zoldertrap op, en naar zijn kamertje gegaan. Daar
liet hij zich vallen op bed, het hoofd voorover, armen gespreid. Roerloos lag hij een
pooze, als versuft. Dan beefde een lange zucht uit zijn mond, dropen tranen van onder
de knippende oogleden. Het sarkasme was weggezonken. Diep rampzalig, een
onbegrepen wezen, wist hij zich weer. De adoratie voor zijn vader, en onbewust
egoïsme van den droomer, die geen tijd heeft om aan behoeften en zielstoestanden
van een ander te denken, deden hem zijn moeder meedoogenloos veroordeelen. En
in zijn ellende vervloekte hij het vrij-looten. Waar diende het nu voor.
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Wat gaf het hem. Niets! Niets! Hij zou niet langer hier kunnen blijven! Liever het
meest gevreesde èlders, dan hier te moeten meemaken, aanzien, hoe moeder met een
ander....
Het was reeds schemerig toen een ongewoon lawaai hem deed opschrikken uit de
verdooving, die na 't felle smartgevoel was ingetreden. Hij sprong op, trad wankelig
naar het raam, drukte zijn gezicht aan de koude ruit. Een nerveuze schok ging door
zijn lichaam, toen hij de ‘kameraden’ zag aankomen. Hunne fietsen meer sleepend
dan rijdend, elkaar dronkemans-innig vasthoudend om den hals, zwaaiden zij nader.
Heesch schreeuwden hun zore stemmen uit de wijde keelgaten. Kleurige mutsen
deukten op hunne hoofden, of hingen flardig af. Papieren bloemen versierden
jas-lapellen. Op de schaduwige dorpsbrug stonden zij; gillachend, hì-hì-schreeuwend
holden kinderen aan, gingen dol ronddansen om den brooddronken troep. De jongens
aanzagen het dommig-lachend, wiebelden mee met lijf of hoofd. Maar een van hen
schreeuwde met gekhoog geluid: ‘Luste jullie koek jonge's?’ Geholpen door een
ander wurmde hij een bobbeligen zak te voorschijn, begon nonchalant rond te gooien.
Gierend duwden de kinderen elkaar opzij, omver, vielen over eikaars lijven in hun
wildheid om maar zooveel mogelijk lekkers te bemachtigen. Een paar toekijkende
oude mannen schudden het hoofd tegen elkaar, maar met een toegevend lachje. Zij
dachten aan hun eigen jeugd - Toen de buit verdeeld was, de kinderen verkalmd hun
koek knabbelden, trokken de jongens verder. Bij paren, arm-in-arm. Lenard staarde
hen na. Zij hebben tenminste elkaar! dacht hij. Wegtredend van het venster zuchtte
hij zwaar. Dan hoorden z'n luisterende ooren hoe een der lotelingen een zang aanhief,
'n sentimenteel gelegenheidslied. Allen vielen bij. Het werd een gerekte melodie van
hooge en lage man-geluiden. Neergezakt op een stoel luisterde Lenard. En het was
of hij in hunne stemmen hoorde de gemeenschap die hen verbond.
En hij.... alléén, verloren in de groote wereld.
‘God, o God...., kwam zijn fluisterstem. En hij krampte de handen tot vuisten, beet
zijn tanden in de trillende lippen, om niet uit te schreeuwen ....alle ellende en
eenzaamheid.
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Het poortje
door Lode Zielens.
(Slot).
IX
NA een schoonen dag is de schoone avond gekomen, zoet en vol vroomheid. Alle
dingen staan daar nu, tusschen verzachte lijnen, 't Lijkt nu alles zoo broos, 't lijkt nu
alles een schoone droom. Een mensch zou op de toppen van zijn voeten loopen om
maar niet te storen en zich verwachten - schoon Sint-Niklaas is geweest - aan den
borrelenden zang van den nachtegaal.
De huizen van dat oude koerken zijn elkaar in innigheid genaderd en de trappen
van hun gevel hebben nu een uitermate fijn vlak van purpelig-zilver. 't Knusse
lamplicht in de kamers bepoedert de gordijnen, komt van onder een deurspleet
gekropen, vlekt overliet grauwe, hobbelige plaveisel en trekt een gouden zonneschijn
op den muur. Boven staan de vensterglazen bollig en 't is of er een vreemd
avond-leven op hun donkerblauw wezen roert.
Langzaam tredend komt Figaro uit 't gangeske op het koerken aan.
Figaro murmelt bij zich zelf de ‘Serenata’ van Tosseli:
‘Kom de nacht ons wenkt,
pralend lichten de sterren....’

Onder 't oude poortje - een hoefijzer in den avond - wachtte hij zoolang Nathalie....
die maar niet kwam. Hij is nu dat wachten beu - ze zal toch niet komen - en wil dan
maar gaan slapen.
Gelukkig vond hij daar straks zijn reukfleschje weer en dit heeft hem een beetje
over zijn ontstemming heen gebracht.
Maar als hij nu voorbij Nathalie's huis komt - 't staat daar toch zoo schoon in den
maneschijn - dan gebeurt daar een wonder.
Heel eventjes, heel vlugjes wordt het gordijn terzijde gewuifd en één stonde maar
is daar gelijnd, gelicht en geschaduwd, dat schoone meisjesgelaat, dat lieve
meisjesgelaat: Nathalie's gelaat.... Groot-bollen zijn oogen, groot wordt zijn zieltje,
een blijde verwondering is wakker geschud in hem. O-o, zegt hij en een koude wind
siddert over hem, wijl hij, ontsteld, vergeet door te stappen.
De bruine, weemoedige oogen van Nathalie zijn zoo klein, klein van verdriet, de
lippen lijken aaneengegroeid en op het voorhoofd leven nooit geziene lijnen.
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Figaro voelt zich aangedaan. Er is iets gebeurd, er is iets! Maar wat? Alleen Nathalie
weet het, heeft verdriet daardoor - hij voelt het, weet het.
Met langen, treurigen blik kijkt ze hem aan, Groetend wendt haar hoofdje en daar
mommeien haar dunne lippen: ‘Dag Figaro, dag Figaro’
Figaro weet dat, voelt dat,'t is ‘Dag Figaro’ wat ze met opeenschuivende lippen
taalt.
Dat arme Nathalieke.
Dan schuift het gordijn toe. Weg. Uit is de droom.
Met open mond en groote oogen wacht Figaro en draalt en draalt.... Een sterke
bewogendheid rijst ontroerend in de hal van zijn hart en in zijn vernevelde oogen,
die zoo warm zijn nu, ligt een weemoedig verdriet. En Figaro weet en weet niet....
Er gebeuren groote dingen....
Even kijkt hij de lucht in. Die lijkt van donker fluweel te zijn, waarin een enkele,
groote ster trilt.
Dan gaat hij moedeloos te rust.
Morgen zal hij haar zijn fleschje reukwater geven.

X
Een almachtige heuglijkheid was, den anderen dag, in hun ontgoochelde harten
neergezegen. De voorzitter van de Harmonie ‘S t r i j d v o o r h e t R e c h t ’, had
ze beleefd aangezocht de lampen te komen dragen bij den uitstap van het muziekkorps.
Met een frank zouden ze beloond worden en bier - bier! - kregen ze daar dan nog op
den koop toe bij.
Daar moest geen raad voor gehouden worden en uit volle borst had Figaro met
een ‘Ja baas’ toegezegd.
Nu was, eindelijk dan toch, de namiddag voorbij gewandeld en de avond uit de
hemelkap neergevallen. Als een zwarte lap hing de lucht boven de huizen gespannen
en de maan toonde haar liefelijk gelaat een andere wereld, maar uit een barst van het
hemelvlak was het gevleugeld windeke op aarde getuimeld en vloog nu zoetekens
rukkend tegen de belemmerende huizen de avond-straten in.
Dat windeke hinderde echter de rakkers niet.
Op 't hoekje van de straat hadden ze elkaar opgewacht en kwamen nu met profijtige
pasjes naar het lokaal af geslenterd, met onschatbare hoop en grenzeloos verlangen.
‘I n d e v e r z e k e r i n g t e g e n D o r s t ,’ was daar met gele, rood-gerande
letters op de spiegelruit geschilderd, 't Was een lang, smal estaminetje met groote,
ouwerwetsche vensters en 't dak bij 't binnenkomen al dadelijk boven het hoofd.
Een wijle bleven ze daarvoor staan, bezagen elkaar met onverholen blijdschap.
Rosseknoster pinkte eens.
- Zouen we te vruug zijn, waagde Napoleon.
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- Och, Ampolio, wa' ge vraagt. Van eigenst zijn we te vruug.
- Wa nu, deed hij naïef.
- Binnengaan, besliste Figaro, dan zitten we rapper aan 't bier.
- Ja.... maar, aarzelde nu ook Rosseknoster.
- Seg, hij heè ons gevraagd hé....
Daar viel nu niet zooveel tegen te zeggen, toch aarzelden ze. Ze waren zooveel te
vroeg. ‘I n d e v e r z e k e r i n g t e g e n D o r s t ’, speelde er een en lachte daarbij
plezant.
Tot almeteens, daar duwde Figaro, met forschen stoot zélf de deur open en vrank
traden ze dan binnen.
Even bleven ze wel bedremmeld staan: 't gele gaslicht drong tot in 't putteke van
hun oog.
- Zijde mor met vieren, baaskens, kwam iemand op hen toe.
- Ja, meneer, zei Figaro beleefd en roerde aan de klak.
- En d'ander?
- Dà weet ik niet, meneer den baas, deed Figaro beleefd-minzaam.
- A ja, herinnerde zich de man, zet olie maar - Ja baas. En ze vingerden nu allen even aan de klep van hun pet.
Met veel opbotsend gerucht langden ze stoelen en daar zaten ze nu, vol hoop, vol
verlangen, elkaar aan te zien. Af en toe waagden ze een loenschen blik.... Aan den
toog stonden twee muzikanten te kletsen over politiek en de kunst. Boven hen, in
een glazen stolp hong een opgevulde uil. De waard, die glazen spoelde, gaf peinselijke
bescheiden op hun druk gepraat. De tafels, de stoelen, den al bleef stil staan van
verveling en louter gewoonte. Tegen de zoldering, in gouden lier, hong de gaslamp
te broebbelen van eenzaamheid. Een klok tikte den tijd.
Wat zaten ze daar ongedurig. Hoe lollig omspeelde 't karakterlooze licht hun brave
koppen. Was daar geen geur van subiete blijheid hun komen omwaaien?
Af en toe viel een groepken muzikanten 't schamele kroegje binnen, sjawelden
druk-luid, begonnen dan met veel gedruisch van schuiflende voeten en bezige tongen
de instrumenten in toon te stellen. Al die la's, die do's, die sol's, die fa's, die triolen
en intervallen, dat goochelen met valsche, vuile klanken - die in wolkenden
pijpensmoor wegschoven - drongen in hun lichamen en maakten ze nog een beetje
meer ongedurig.
En.... daar kwam geen bier.
Wèl loerden hun oogen af, hoe argeloos en achteloos de muzikanten dat kostbare
bier slurpten, zoo tergend gewoon en onverschillig; hoe die dat prachtige glas
opnamen met gebaar van dagelijksche doening, hoe die dan ....dronken.... 't weer
neerzetten.... podore toch! Hoe dikwijls hadden ze al elkaar aangekeken, toen
Rosseknoster waagde:
- Seg, Figaro.... te zeggen, veelbeteekenend?
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- Waar blijft da bier? voltooide Napoleon.
- Ja? vroeg Tom Mix.
- Ja? vroeg Rosseknoster, nu ook.
Figaro verzette zich, wist niet zoo seffens te antwoorden.
- Wacht nog wa, hé? Ge weurdt toch niet betaald veur dat ge gaat werken? vond
hij uit.
- 'k Heb toch zoo'n goesting, bekende Napoleon eerlijk.
- Ik ook, Ampolio,
- En ik.
- Wacht nog wa, vroeg Figaro teer.
En immer jammerden klagend de pijnlijke klanken uit de muziektuigen, drongen
door de dunne wanden en onteerden buiten den schoonen avond.
Dan - daar was nu ook Jef Spiessens, een kereltje waarmee ze niet den minsten
omgang wouen hebben, omdat hij nog zoo klein was - daar was nu ook Jef Spiessens
binnengedrenseld en Tom Mix kon tot aller ver- en bewondering vaststellen dat hij
lid van de harmonie en klarinettist was, ja, dat hij óok - als al die ander - dat heerlijke,
begeerde bier dronk, Judassend! Daar had Jef Spiessens hen aan dat tafeltje zien
zitten en knikte goedgunstig toe. Uitdagend! Wat dacht die kerel nu wel! Met sierlijk
gebaar van bewegende hand en schuddend hoofd deed Figaro dan maar of hij een
discours begonnen was. De anderen luisterden, heel en al aandacht.... wouen Jef
Spiessens nu nóg niet herkennen.
Daar langde Jef Spiessens zijn klarinette en begon - expres nabij hen - te trillen
en te joedelen. Met rood gekleurde wangen sprak Figaro dan maar wat luider en deed
nóg drukker.
De slierende, ijle rook, de zoevende, gonzende stemmen, de rauwe, buitelende
klanken, 't maakte hen allemaal zoo dorstig, 't maakte hen allemaal zoo begeerig naar
dat zelden geproefde bier. Daar - een onverhoedsche beweging - tuimelde een glas,
viel op iemand zijn lijf en al dadelijk botsten ruziewoorden op elkaar. Ze zagen,
noorden het: den doffen plons van het glas, het sijpelen van het vloeiende bier.
- Verdekke.
- Seg, als dien robbeknol dat maar niet gezeê heè - is er een ontstemd.
- Wie wet 't al
- Zie hem daar staan, met die zon op zan'nen koker.
- Don Kichot.
- As we geen pint krijgen laten we het onderweg staan.
- Just!
- Staken!
- Just!
- A ja!
- Dan moeten ze die smerige lampen maar zelf dragen.
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- Ze zijn er niks te goê veur....
Acht schooiersoogen loerden nu onverzettelijk, moedwillig naar den dikken
voorzitter-waard, die met kostelijke gebaren - ay, dat plasje dansend licht op zijn
glimmenden schedel - kostelijke uitleggingen gaf. 't Baatte echter niet.
Ook Figaro werd het nu echter beu al die menschen te zien kloekloekken, - elke
teug werd een slok ergernis voor hen. Daar stond hij dan recht, Figaro en beende met
groote stappen op den voorzitter toe. Hij had een plan!
- Meneer - en hij trok den man bij den arm - meneer den baas, Figaro ontblootte
zich haastig het hoofd - seg, meneer, Rosseknoster hé, die daar zit hé, dien rossen,
wel, die heê zoonen deurst, na laat hem astenblieft 'n glas water vragen meneer, den
baas.
Even was de man sprakeloos.
- Wie? vroeg hij in verwarring.
- Rosseknoster, die daar....
- A.... wel.... 'n glas water?
- Ja.
- Zeg dat hem wel 'n heel poemp krijgt.
- Met 'n glas komt hij toe, meneer, deed Figaro onderdanig.
- A fijne rigalo.... begreep thans de man en schoot in een luiden, krakenden lach,
die tuimelend midden een hoop muzikanten buitelde en dan weer ergens aan 't rollen
ging.
't Lukte.
Melanie, de meid, bracht ze vier volle, krobbedevolle glazen, gevuld met dat
kralende, donker-rood glanzende bier; vinger dik perelend en broebelend schuim,
dat er op lag gaf hun nog meer plezier.
- Zoude 't uitkrijgen, vroeg Melanie.
- Schaap, veur wie aanzie d'ons?
- Gasten, fezelde Figaro, wreef zich de handen en kromde zich van louter plezier....
niet te rap zuipen hé, oep e staaike, raadde hij.
- En nie zat weurren.
Met gelukkige, stralende oogen keken ze elkaar nog eens aan, nepen dan hun
moegeloerde oogen toe en.... dronken met kleine slokjes, langzaam aan, smakkend
dat hemelsche bier.
Eerst pruufden ze. Dan.... met heel dunne straaltjens voelden ze het door hun
keelgat sijpelen en tot in hun teentjes dalen.
Het was wat koud.
Maar, wat gaf dat.... Lekker, podore, over-lekker was het....
Het gaslicht viel in de glazen - donker-roode tulpen nu - en boorde een ronde,
lichte plek erin. Het hart van 't bier.
- Da's trippele. zei Figaro opgewonden, 'k heb da nog meer gepruufd.
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En hij kuchte gemaakt hard en loerde daarbij zegepralend naar Jefke Spiessens.
Intusschen, daar waren nog vier rabauwen binnengedresseld. Zij stonden daar
schuw in een hoekje gedrumd en zagen met afgunstige oogen dat aan. ‘Zij’ genoten
dan nog meer....
Achter een glazen koerdeur was rozig en ros walmend lanteern-schijnsel komen
opkleuren. Dat verontrustte hen echter niet.
- Goed!
- Lakker!
- Hm, hm....
- Fijn, zei Figaro en kneep zijn oogen dicht.
Ach, ze hadden zoo zelden, zoo echt-zelden van hun leven bier geproefd en nu
dronken ze het hier, zoo lang, lang-zaam aan in volle herbergweelde. Zorgzaam
zetten zij de schaal bier neer, zorgzaam namen zij ze weer op. Waren ze nu niet rijk?
Tusschen twee slokken in trioolde Tom Mix blijmoedig sol si do. Dat goede,
schuimende, almachtige bier, dat zij op hun duizend staaikens opslurpten, werd dat
hun Sint-Niklaas niet?
Vergeten leek nu hun ontgoocheling, hun teleurstelling van den Sint-Niklaasdag.
Hoe konden ze den trommelaar hooren, die het buitenkomen roffelde? Hoe zouden
ze 't zien dat de voorzitter met laaiende lampen, buitentoog? Hoe konden ze de
muzikanten weten af druppen, koutend, de speeltuigen onder den arm? Hadden zij
niet.... bier?
Maar, jammer, elk liêken heeft een einde en schoon nog het gauwst: Het tintelend
rondeke boom, van onder in 't glas, kringde grooter en grooter Daar ging nu het
laatste straaltje de keel binnen.... Met de punt van hun tong lekten ze het plakkende
schuim van de glazen wanden en van hun frissche lippen af. Dan met zwierend
gebaar, zetten ze het glas met luiden smak neer.
- 't Is oep....
- Podore.
De deugd was genoten. Even sidderde nog een vlugge kilte over hun lijf. Met
schitterende oogjes pinkten ze naar elkaar, lichtjes van opgetogenheid klaarden en
monkelden in hun wezen. In hen begon dat heerlijke vocht rond te cirkelen en maakte
ze blij-opgewonden. Een Lentewind was komen waaien over hen, ze lachten gedurig
aan maar naar elkaar en konden maar niet begrijpen waarom.
Vooral in Figaro's hart steeg een heerlijke blijheid omhoog.
En als hij daar Rosseknoster, Tom Mix en Napoleon zoo in blijheid zag zitten,
dan bloeide zijn overdadige vreugde in harden, schallenden lach open. Nu zou hij
ze eens gaan verbazen....
Hij had er nu heel dien tijd aan zitten peinzen of hij wel, of hij niet....
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hij was wel wat beschroomd geweest voor die vele vreemde menschen.... Maar nu....
Daar vingert hij uit zijn zak een grauwe vodde boven en glorieuzelijk duwt hij hen
zijn zakdoek onder den neus. Zijn reuk-zakdoek!
Eerst Tom Mix, dan Rosseknoster, dan Napoleon.... katterap.
Zijn reuk-zakdoek! Een triomfantelijke vlag....
Plots komt daar een stilte tusschen hen staan, hun hoofden wenden, hun oogen
vragen. Van verbaasdheid vergeet Torn Mix asem te halen....
Figaro schaterde, sloeg op zijn zak, lachte met grooten, open mond. Zijn wangen
bliezen zich op, kleurden zich hevig rood en z'n oogen straalden. Hij kon geen simpel
woorden zeggen, hij stond reuze-groot in 't genot van zijn overwinning. De anderen?
Een waas van verbazen was over hen komen nevelen. Wat had Figaro daar nu op
zijn zakdoek? Was dat geen reuk? Hoe was hij daar nu aangeraakt? Met lange
gezichten zagen ze elkaar aan. Reuk? Waar-van-daan?
En Figaro werd dronken van hun verstellen en lachte almaardoor. Als zij eens
wisten hoe slim hij geweest was, wijl zij, in den bazaar, waar alles toch maar voor
't robberen lag, doelloos rondslenterden.... Als zij eens wisten hoe vluggelings hij
gappen kon, waar zij nog niet aan dachten?
- Wel, willen d'Heeren eens buiten komen? donderde daar plots de stem van den
voorzitter.
Haastig en één van bewegen stonden Tom Mix, Rosseknoster en Napoleon op en
sito, sito waren ze de deur uit en waren op straat.
Vragend bleef Figaro achter. Op zijn gelaat lag een lach bestorven. Hij wilde hen
juist verklaren, inlichten.... Kijk, daar gaat zijn hand in zijn zak en glijden liefhebbende
vingers over het fleschje reukwater dat er geborgen zit. En met peinzenden blik staart
Figaro in de ledige bierglazen. Waarom gingen ze nu zoo gauw?
Buiten is er tromgedommel, walmend schijnsel, wolkend gerucht. Figaro herinnert
zich ten leste en daar is hij nu ook de straat op, heeft zonder dat hij weet hoe, 'n fakkel
beet, gereed tot den tocht.

XI
Op een langen stok de smorende, stinkende lamp, die zij moesten dragen, den geheelen
weg lang om één frank en nóg pinten bier, Figaro had er nu een, Tom Mix,
Rosseknoster, Napoleon en de vier anderen.... Acht rosse vlammen waaiden walmend
het duister in; die vlammen dansten in gele, in roode lichten op de gezichten van al
die menschen, teekenden lange, grillige verwaaiende schaduwen op blanke huizen.
Subietelijk stonden ze achter elkaar, de rakkers. Eerst Tom Mix, dan Rosseknoster,
dan Napoleon en dan Figaro; de andere rabauwen aan den overkant.
De trommel romrommelde en ‘sjing’ daar dreunde almeteens de
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grossecaisse en sjing bonsde het in de harten na. Nog enkele maten de trommel
rommel-roffelde en als een harmonica, die plots opengetrokken wordt, daar barstte
het spel open: een warreling van zottebollende klanken en geruchten, mateloos,
ongebonden: de wind, die van ergens een karrevracht geluiden had meegebracht en
ze daar nu met volle handen neersmeet. Daar kwaakte de bombardon, daar trilde de
klarinette, daar schetterde de piston en van voor bliezen de klaroenen het laatste
Oordeel.
Een poos stonden ze nu wel overwonnen door dat ongehoorde klanken-gewoel maar dan traden ze glorierijk het ritme van den marsj bij en pauwefier schreden ze
voort. En als voorbijgangers staan bleven, werden dan de koppen niet fierder geheven,
waaide dan de vlam van hun fakkel niet hooger de lucht in?
De rosbelichte huizen kaatsten de geweldige klanken weerom, gooiden ze uit
grabbelen of sloegen ze den hemel in.
Vooraan als een purperen vlam, die hoog boven de hoofden gedragen werd, ging
de Roode Vlag. Dan kwamen de zwarte rijen aangestapt, zwarte bewegende lijnen
met 't glimmen van de speeltuigen en de witte vlakken van muziekboekjes. Lichtlijnen
van uitstal-lichten spiesden door dat kluwen, waarboven een rosse schijn
neerdruppelde.
‘E n t r e S a m b r e e t M e u s e ’ - één lustigheid, dat stapmarsjken - kwam uit
de instrumenten gebuiteld en 't was of daar nu wel honderd krijgers aantraden. De
kort-afgebeten kadans, de vinnige klop van het ritme dat deed de beenen reppen, dat
liet het hart zwellen en zingen.
Flink, als gedrild soldaat, marcheerde Figaro, met dit, zijn lievelingsmarsj. Zoo
menigmaal had hij hem gefloten, zoo dikwijls gemummeld, nu hoorde hij klaar,
duidelijk en wezenlijk die flinke krijgsmuziek.
Zijn kop bewoog de maat en zijn stemmeken zong, verloren in dat zotte
klankenrumoer van sol la si do, mi fa sol, sol la si do, mi fa sol, namen van noten
zoo maar, die hij in de vlucht grijpen kon en vermondde op de voois, die
al-veroverende voois God, speelde hij nu niet mede? Bugel, klarinette of zooiets,
was hij de muziekbestuurder niet?
De vreugde sprong op en neer in hun lichamen, had daar geen ongekend plezier
op hun schouders getokt?
Jammer, daar ging nu ook Jef Spiessens. Jef Spiessens speelde klarinette, zij
droegen slechts een lamp! Jef schudde zijn hoofd met 't bewegen, van de maat en
zijn gefronste oogen tuurden aandachtig in het boeksken, dat hij als een witten zakdoek
voorzichtig voor zich uitdroeg, 't Leek wel moeilijk, danig moeilijk, wat hij te spelen
had. 't Was al trillen en ketteren wat ge van hem hoorde! Evenwel, Figaro vermoedde
wel dat hij dikwijls valsch tureluurde - dat zou hij straks eens tegen de mannen
zeggen, wijl kon hij verder wat over zijn reuk boffen en pochen....
In 't struweel van Figaro's hart was een vogel aan 't merelen gegaan.
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Hij was zoo kinderlijk ontroerd en hij zelf kon maar niet weten waarom.
Vanavond zou hij nu wel Nathalieke zien. Nathalieke! En - nu hij een frank gaat
krijgen, - zal hij ze straks vragen of ze nu niet mee Zondag naar den kino gaat, zoo
onder hun beidjes. Hij en Nathalie....
De muzikanten bliezen, bliezen.... al hun asem uit! Maar hun longen schenen wel
onuitputtelijk en al zwollen de ferm-roode kaken tot barstens toe, al stonden hun
oogen verloren in hun geweldig hoofd, voort bliezen ze, verleid door de muziek, die
in ieder nu was, die aller harten veroverd had, en onvermoeibaar gingen de beenen.
Dan kwam de trio, de lustige, leutige, trillende trio, die tot dansen noopte.... Vooraan
het muziekkorps huppelde de jeugd in rijen overendweer, hand in hand, in matelooze
vreugde en grenzeloos blij zijn. Dáar werd geroepen, gezongen, getierd in naamloozen
jubel, met schorre stemmen en droge kelen ten leste.
Tom Mix vond een stompeltje sigaret. Een kort endeke maar. In al dat gewoel had
hij het zien liggen midden de van licht glimmende keien: een rood tintelend rondeke
en een grijs, bibberend pluimken rook, en dees reis had de gelukkige tap van een
Torn 't kunnen wegvingeren voor d'ander er aanhouden.
En daar had hij het nu in den kop en voelde zich nog duizend keeren gelukkiger.
Een dorpsburgemeester gelijk!
En nevens, maar midden in de muziek, die niet enkel de menschen, maar de huizen,
de straten met lustigheid overgoot, stapten de schelmen met opene harten, vol van
blijde fierheid en verrukking. Boven alles uit vlamden hun lampen en belichtten de
vroolijk opgewonden gezichten met geel, rood, purper en rose. En overal bleven de
menschen staan, hoorden toe en een opgewektheid streek golvend over hen neer.
In zwarte lucht dreef een wit wolksken.

XII
Toen kwam de rust.
Hier hielden de muzikanten op om, bij pinten bier, nieuwen adem op te doen en
hun kelen met een versche frischheid te doorspoelen. Seffens groepten Figaro, Tom
Mix, Rosseknoster en Napoleon bij elkaar, vlak voor de deur van 't lokaal ‘D e
V i e r h o e k ’. De arm wijd en fier gestrekt, de knetterende vlammen boven hun
hoofden en den gloed op hun gezichten, blikten ze triomfantelijk rond.
- Wel? vroeg Figaro. De voldaanheid klaarde zijn oogen wonderschoon.
- Chique, zei Rosseknoster simpel, die weinig woorden wou verzeggen en liever
naar kennissen rondloerde.
- Ik gaan muziek leeren, riep Napoleon.
- Schoon! keurde Tom Mix.
- Auw lamp stinkt, Rosseknoster, zei Tom Mix deftig.
- Watte? die van au, ja.... was Rosseknoster verontwaardigd.
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- Dan is 't die van Figaro....
- Ja, maar als ge 't zoo meent.... Zie d'is wa kleer vlam....
- Dan is 't die van Napoleon.
- Watte? was deze nu weer verbolgen.
- Figaro, zie d'r is wie daar is.
En dan....
Dan.... Uit den drom toekijkende menschen, uit die schaar van gele, roode, gevlekt
en geschaduwde gezichten, daar komt een bleek-ontsteld gelaat Figaro tegen, daar
staart een vragend en smartelijk gelaat hem aan, een gelaat dat komt en komt en
komt, nader en nader aanschuift en hem ontstellen doet in angstig voorvoelen, een
gelaat dat uit die menschendrumming nabij en nabijer glijdt en een kogel is, die hem
wonden gaat; een diep-droevig gelaat....
Marieke.
Figaro siddert. Er is iets vreeselijks gebeurt, ge gaat dat zien.
En, nog rasscher dan een vlug gedacht hem fluisteren kan, staat zij daar voor hem.
Hijgend, moe....
- Figaro.... Figaro....
In Figaro welt een groot verdriet.
- Kom, Figaro.... kom.... snikt ze.
Marieke's keel klopklopt. Waarom schuiven er tranen over haar wangen, en waarom
zijn die wangen zóó bleek? Het gedommel van de straatmuziek en de rest - komt
zich nu van ver in zijn hoofd verwarren.
- Kom, och gottekens, Figaro, hoort hij flauw Marieke heur stem. Ons va.... ons
moe....
- Marieke..
Een koude mantel is om Figaro geslagen. Daar is ook iets gebeurd met Nathalie....
In deze stille straat, waar het donker hen tegemoet treedt, hoort hij het:
- Ons va is met Nathalie heur moeder gaan loopen. 't Was zijn aanhoudster. En
hij komt nooit meer terug, nooit.... Z'hebben nog eerst gevochten. Ons moe is naar
de politie. Och Figaro.... bruur.... z'hebben....
Nu komt het van Nathalie....
- z'Hebben Nathalie.... Marieke weent en kan geen woord meer verklanken....
- Wel, zegt hij schor, zijn hoofd schudt van ongedurigheid.
- Bruur.... z'is misschien al dood. Z'heé het uitgebracht en heur moe heeft 'nen
moor kokend water op heur gegooid.
De kogel dringt in zijn hart. Nathalie....
- z'Had me nog justekens haar pop gegeven....
Voor Figaro's groeiende oogen beweegt het gebeuren, tart en sart.
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Nu heeft Nathalie zoo juist de pop gebracht. Ze komt de trappen af, gaat het huisje
binnen, dan.... o en met breeden geut, smoor dampt op en krinkelt weg, vliedt het
schroeiende, verbrandende water.... Figaro voelt het, voelt het....
Nathalie, zoo vriendelijk zei ze immer: ‘Dag Figaro.’ Hij had reukwater voor haar.
Hij had zoo geerne met haar naar den kino gegaan.... Zoo geerne. En, hij weet het
nu: Ze zag hem geerne.... hij óók.
- Och, Figaro, schreeuwt na zoo niet, misschien is ze niet dood, misschien hebben
ze heur levendig gehouden in 't gasthuis.... Bruur.... En dat 't allemaal is gebeurt wijl
hij van huis was.... Heel van ver en toch angstig dichtbij weifelt in Figaro's bleeke
denken: Nathalie.... Nathalie.... En hij ziet ze nu weer, zooals hij ze laatst zag, achter
't gordijn.... zoo oneindig-triestig en treurig....
Zij zag hem geerne. Hij óók.
Plots draait hij zich om, loopt weg - hoe bonst zijn hart - loopt en holt in de
duisternis, die haar sluier t' allenkant geweven heeft, loopt en holt naar Nathalie, 't
lieve kind, dat misschienst al dood is.... En snikkend tracht en verlangt zijn schoone
jongensziel naar Nathalie's ongerepte ziel....
De duisternis neemt hem op, omprangt hem met duizend armen.

XIII
En verder ging de tocht, de blijde tocht en schonk ieder zijn vreugd en zijn blijheid.
Tom Mix, Rosseknoster en Napoleon proefden nog viermaal de kostelijke deugd van
't goddelijke bier. Maar zij misten danig hun vriend Figaro.
Als zij weer terug ten lokale ‘I n d e v e r z e k e r i n g t e g e n D o r s t ’ kwamen,
foefelde de voorzitter elk een verfomfaaid briefken van een frank in de pollen en
vroeg ze voor Nieuwsjaarsdag weerom. In de Kino werd justekens ‘Het kind,’ klucht
in zes deelen met Charlie Chaplin gegeven.

XIV
Toen Figaro 's avonds laat, moe en gebroken van duizendvoudig verdriet en sarrenden
angst, op de dompige slaapkamer kwam, zijn kleergoed uitschoot om in 't bed te
duikelen en te trachten in zwaren slaap dat allemaal te vergeten, wat als een zwarte
sluier over hem hing, toen wist Marieke, met amper hoorbaar en aangedaan stemmetje
te vertellen dat een knecht uit het ziekenhuis had komen zeggen dat Nathalie gestorven
en nu bij onzen Lieven Heer was.
De nacht, met zijn grootste duisternis, viel dan verpletterend op Figaro.
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Het moeras,
door Willem de Wijk.
Het is me als dool ik door een triest moeras:
de plassen blinken koud, schuimvlokken lillen.
Smartlijk verwrongen staat een maan van was
aan den verkleumden hemel te verkillen.
Een koppel ganzen, jachtend, geeft een schrillen,
nijdig-geniep'gen schreeuw, het lijkt gekras
van roestig ijzer over blik of glas,
doch plots'ling is het stil.... de biezen rillen....
Het water sijfeit waar mijn voeten tasten,
de kilte kronkelt als een slang naar boven.
Is dit het eind? Begraaf ik hier mijn lasten?
Ik kan in zulk zwaar onrecht nauw gelooven.
Warm-gouden ster schoot lichtend door den nacht.
Heb ik daareven niet iets schoons verwacht?
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Kroniek.
Boekbespreking.
H. van Loon, In de Verstrooiing, Rotterdam, W.L. & J. Brusse's U.M.,
1925.
Wat is het toch een pijnlijke, een verdrietige toestand, als men zoo gaarne gul zou
willen prijzen - en men mag niet, men kan niet! Dit is nu, geloof ik, al het vierde
boek van Van Loon, dat ik met telkens weldadig uitbrekende sympathie gelezen heb
- en toch niet kan zien als een goed, een zelfs maar behoorlijk romangeheel. Ook dit
‘In de Verstrooiing’ is weer vol fijne opmerkingen van een zeldzaam gevoeligen en
intelligenten schrijver - dat is iemand die schrijven kan - één, wiens geest daarenboven
voortdurend in scherpe, prikkelende, nerveuse actie is, maar die nu eenmaal, zoo
vrees ik te moeten constateeren, geen lange verhalen kan schrijven. Van
romancompositie mag, ook in dit geval weer, zelfs niet worden gesproken. In het
eerste hoofdstuk maakt de lezer kennis met een zonderlingen, nog wat vagen, maar
toch al zéér interessanten man, en natuurlijk denkt hij dat deze de hoofdpersoon van
het verhaal zal blijken. Vol verwachting begint hij de lezing van hoofdstuk II.... Mis,
weg is de gewaande hoofdpersoon en deze wordt ons verderop, nog slechts nu en
dan, even, vertoond.... Voor hem in de plaats komen achtereenvolgens twee jonge
lieden, broers, beiden weer zóó fragmentarisch, zoo.... terloops gegeven, dat zij het
al eveneens geen van beiden tot den rang van hoofdpersoon kunnen brengen. En als
wij het boekuit hebben, blijkt een vrouwspersoontje, in wie wel veel aardigs, veel
fijns en subtiel-menschelijks is opgemerkt - zij heeft van beide de broers gehouden,
en sterft, krankzinnig na éen van hen een kind te hebben gebaard - blijkt deze op
zichzelf toch ook nog tamelijk wazige en onvoltooide Mathilde de ons nog het meest
eigen en levend geworden figuur te zijn. Het is vreemd! Begint de heer Van Loon
een boek te schrijven zonder dat als een geheel voor zich te zien? Een roman, evenals
- verbeeld ik mij - ieder ander kunstwerk, moet men, als 't ware, in zijn fantasie, tot
in détails toe kunnen beschouwen en betasten, alvorens men er toe overgaat hem een
werkelijken vorm te geven. Een roman is geen haakwerkje, gelijk dames er wel tot
tijdpasseering plegen ter hand te nemen, en waarvan zij dan, het met een glimlach
beschouwend, plegen te zeggen: Ja, ik weet nog niet wat ik ervan maken zal,
misschien een taschje, misschien ook wel een sprei....
Om precies juist te zijn dien ik hierbij te voegen, dat er met bladzij 156 (het boek
heeft er in 't geheel 212) wel wat meer vastheid en gang in Van Loon's verhaal komt.
En nogmaals, wie dit boek in handen neemt
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en het uitleest - als ik - uit een soort mysterieuse sympathie-ondanksalles (sympathie
is eigenlijk altijd mysterieus) voor den levendigen, gevoeligen en lang niet ongeestigen
schrijver, die zal zijn geduld, en zijn toegevendheid, beloond vinden door menige
frissche en fijne opmerking, menige vlug en raak geteekende situatie. Van Loon is
een menschlievende en een menschkundige. Maar een romanschrijver?
H.R.

P.H. Ritter Jr., Het Huis eener Kunstenares (Ina Boudier - Bakker),
Amsterdam, Em. Querido, 1925.
Van dit aardige, origineele boekje - van de eerste hoofdstukken ten minste - hebben
Elsevier's lezers de primeur gehad. Ik behoef er dus niet veel van te vertellen. Zoo
knappe en sfeer-gevoelige beschrijvingskunst als die eerste hoofdstukken gaven, zoo
doen het ook de verdere - tot aan blz. 84. De overige 36 pagina's, gezamenlijk ‘Het
Bezoek’ geheeten, zijn alle misschien wel min of meer lezenswaardig - zij bevatten
een soort fantastische revue van Ina Boudier's personen, onvolledig dan natuurlijk maar in dit boekje doen zij welbezien geen andere dienst dan die van.. op te vullen.
De heer Ritter heeft, na tachtig bladzijden, blijkbaar niet precies meer raad geweten
- zijn kruit was vlugger verschoten dan hij gedacht had! - en waarlijk, men moet de
handige manier, waarop hij zich in deze netelige situatie wist te redden, nog
bewonderen, ook al ziet men er dan niet veel anders in dan een, vrijwel geslaagde,
geestelijke salto mortale.
Maar om de eerste 80 bladzijden werd dit boekje geschreven, en, mij dunkt, om
die zelfde verdient het ook gelezen te worden. Discreet op den achtergrond gehouden,
ja bijna ongenoemd, verschijnt ons het teere figuurtje onzer geliefde novelliste, in
het schemerlicht van haar zoo stille en stemmingsvolle woning - en boeit ons, op
andere, maar niet minder fijne wijze, dan door haar eigen suggestieve geschriften.
H.R.

Emmanuel de Bom, Nieuw Vlaanderen, Kunst en Leven, met een
voorwoord van Eduard Anseele, Brussel, ‘De Wilde Roos’, Amsterdam,
U.M. Ontwikkeling; zonder jaartal.
‘Dit boek wil zoovelen mogelijk bereiken en.... dienen. De tijd van 't schrijven,
uitsluitend voor zichzelf en voor eenige “happy few”, schijnt me thans meer dan ooit,
tot het verleden te behooren.’
Ik zou het ook denken, maar uit hollandsche toestanden zou men het toch niet juist
opmaken tegenwoordig. Uitgaven ‘for the happy few’, uitgaven van onze allerjongste
dichters en prozaïsten - onze toekomst! - zijn aan de orde van den dag in ons
‘democratisch’ Nederland. In Vlaanderen schijnt men er anders tegenover te staan.
ZelfsTeirlinck - ‘Mijnheer Serjanszoon’ heuglijker gedachtenis! - is bezig zijn talent
te forceeren
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met het schrijven van tooneelstukken, kwasi ‘voor het volk’; ook hij wil.... dienen.
Zijn groote kunstbroeder Van de Woestijne intusschen gaat rustig zijn gang met
dichten en prozaschrijven.... voor wie hem begrijpen kunnen. Zouden zijn ‘few’ zich
op den duur van zelf niet uitbreiden? Mij dunkt, een schrijver moest zich om zulke
dingen niet bekommeren, ‘ieder moet het maar doen’ (naar Van Looy's eenvoudig
woord) ‘zooals hij het kan’.
Zeker is dat een Emmanuel de Bom, zoo min als zijn vereerde Stijn Streuvels, zijn
talent niét behoeft te forceeren om begrijpelijk te schrijven - en toch altijd levend,
boeiend en interessant te blijven. In eenvoud geeft hij zich, deze rustige geest, kijkt
hier, kijkt daar, en beschrijft u wat hij ziet en daarbij denkt en gevoelt. Wie boeken
zoekt om van het geestelijk leven in Vlaanderen op de hoogte te komen, hij zij
gerustelijk verwezen naar ‘Het Levende Vlaanderen’ en naar ‘Nieuw Vlaanderen’,
beide van den ouden Van-Nu-en-Straks-man - ééns veelbelovend romancier, thans
opgewekt en pittig journalist en essayist - Emmanuel de Bom. Historicus der artistieke
beweging, waarvan hij een der eerste motorische krachten is geweest, houdt De Bom
van ‘terugblikken’, en hij doet het met soms wat te veel aan weemoed, aan weekheid
misschien. Gemoedsmenschen, als alle anderen trouwens, moet men nemen zooals
zij zijn - dat is levend in de eerste plaats; ‘levend’ en ‘nieuw’ als Vlaanderen;
bestendig boeiend en overtuigend door de warmte van hun woord.
H.R.

Dop Bles, Parijsche Verzen, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1923.
Men moet toch, bij een gedicht, kunnen nagevoelen waar de slagader ervan ligt,
wáár, onder de voltrekking van woorden, rhythme en rijm, het geconcentreerde gevoel
ligt - men moet als 't ware door een magisch gevoel gedreven worden tot den
oorsprong van het gedicht. En meestal zal dit als van zelve geschieden; er stijgt een
kleur op uit het gedicht - soms ziet men een diepe, gouden flonkering, soms is de
sfeer waarin de gestalten der aandoeningen bewegen grijs en parelmoerig - zoo ziet
men iets als een visioen - een gezicht, dat, hoewel de lezer er zijn persoonlijke
zielskleur aan verleent, toch door het woord des dichters opgeroepen werd.
En nu is het ongeluk dit: hoe ik ook mijn best doe bij een gedicht van Dop Bles,
ik zie niets - of zoo goed als niets. Er zijn middelmatige dichters, of zelfs tamelijk
slechte, die associatie-visioenen oproepen - die, door bepaalde groepeeringen een
verwachting vermogen op te wekken. Dop Bles echter is toch weer te veel zich zelf,
hij geeft niets dat den naam van cliché verdient, of het moest cliché zijn van
zich-zelven! Een zekere kleurloosheid en droogte echter is het, die de verwachting
vernietigt.
Ik weet niet wat het is, ik geloof, dat het dichten hem slechts bij hooge
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uitzondering afgaat, dat dan als 't ware het hart, trillend, werkelijk muziek gaf - maar
bij Bles is dat een uitzonderingstoestand. Op de enkele motieven die hem eens
ontroerden, schrijft hij verder, eindeloos verder. En, wat groote dichters soms
vermogen, n.m. nooit tot banaliteit te vervallen, ook al zingen zij maar enkele
gevoelens uit - hij kan het niet, waarschijnlijk omdat hij als dichter daartoe niet de
creatieve kracht heeft en als dichterlijk mensch, zal ik maar zeggen, mist hij
veelzijdigheid. Over droeve liefde achter gesloten gordijnen dicht hij, over de aan
cocaïne en ether verslaafden, die hun eenigen troost vinden in de momenten eener
kunstmatige vergetelheid; mèt het lot der Parijsche nachtvlinders, zijn dit de
hoofdmomenten uit zijn ‘Parijsche Verzen’. Ook Francois Pauwels, in zijn ‘Tziganen’,
toont zich menschelijk bewogen door het lot en lijden dier vrouwen, maar hij was
veeleer de mijnheer, die deernis had en er eentje troostend over de lokken streelde.
Bles echter voelt zich paria mee, hij kwelt zich achter de gesloten gordijnen, hij heeft
zelve niets dan matte liefde die op dood of misdaad wacht, niets dan het licht van
petrool - en het bleeke licht der schemering, of het venijn van het zoet vergif. Het
zijn de klanken van een treurige doedelzak (chanson vécue à deux sous) 't is de
weemoed van jeugd die vergaat en de droomen die vervliegen, 't is berusting, matte
vrede, 't is iets goeds, iets treurigs, maar 't blijft zonder wijde horizont, 't is ook als
gedicht nooit gaaf, nooit medesleepend. Dop Bles dicht zijn vrije vers in de galop
der ongebondenheid en hij schept geen nieuwe vormen. Wel erkent men in de
zienswijze van Bles een zekere originaliteit en een satyre of ironie, die niet zonder
kracht is. Dat, zooals Coster beweert, Dop Bles ‘het verdwaasde Parijs van 1914 dat
de volheid van de tijden naderde, dat in een waanzin van zinnen en zenuwen raasde
naar den donkeren inkeer der bemodderde loopgraven, als wellicht weinig Franschen
zelve beleefd’ zou hebben - ik kan het niet inzien. Coster voegt er bij dat een nieuwe
ontroering ontstaat in dit dichtwerk, door het contrast dat het beheerscht. Want hij
erkent zelf dat, sinds Rollinat en de vele zwakkere volgers van den grooten Baudelaire
dit alles geen nieuwen klank geeft in de litteratuur.
Veeleer ben ik geneigd het zoo te bezien, dat de dichter, door omstandigheden
levend in die sfeer, zich tijdelijk met zekere wellust en vertrouwelijkheid er aan
overgaf. Dat een breedere wereld òm die sfeer ontstond, zie ik niet. Wat in Dop Bles
wel treft is een zekere mildheid, een mededoogen, maar ik zie niet - als Coster - dat
dit iets exceptioneels zou wezen. Immers Bles werd niet meegesleept of verdorven,
maar hij leefde er vrijwillig, omdat het er nu eenmaal toe lag, en waarom zou hij,
één met de ‘verdoemden’, ze verachten? Zijn mentaliteit is daartoe te eenvoudig, ze
is te begrijpend, te zeer bonhomme. Hij zag wel den afgrond waarvoor hij stond,
maar schrik sloeg hem niet - wel greep hem treurnis en doffe weemoed.
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Ook zag hij soms scherp, in een felle schicht, het leven van het vóóroorlogsche Parijs
en hij maakte drie, vier mooie regels, een Seinegezicht met de ontroering van het
anjelieren-rood in de lucht, het getrappel en gerij over de graven op de ‘pont de
Caulaincourt’, een ochtend bij het openen van het venster op 't oogenblik dat de volle
stad naar hem opdruischt - 't Zijn alle goede ‘momenten’, maar 't zijn zelden voluit
gedichten.
J.D.W.

Dr. J. de Vries en J. Greshoff, Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande, 1925.
Hoezeer de opzet dezer letterkundige geschiedenis ook tot waai deering stemt, hoe
gaarne men ook den frisschen geest op prijs stelt, waarvan het boek blijk geeft, in
het bijzonder tegen het tweede gedeelte, dat de ontwikkeling onzer litteratuur sedert
Tachtig tot op den huidigen dag behandelt, rijzen bedenkingen van ernstigen aard.
De stiefmoederlijke wijze, waarop de auteurs het proza bespreken staat in géén
verhouding tot de uitvoerigheid, die zij betrachten bij de behandeling der poëzie.
Zelfs al kan men t e n n a a s t e n b i j het kritisch standpunt van de schrijvers ten
dezen opzichte deelen, dan nog past in een boek met paedagogische bestemming, de
verregaand nonchalante manier niet, die men bij het samenstellen van het overzicht
der proza-litteratuur gevolgd heeft, te meer, waar men zich ten aanzien van de poëzie
klaarblijkelijk beijverd heeft, zoo volledig mogelijk te zijn. Daarenboven neigt ons
volkskarakter weinig naar het dichterlijke, zal derhalve bij het litteratuur-onderwijs
de diepere belangstelling van het meerendeel der leerlingen èn van het meerendeel
der docenten eerder uitgaan naar het proza dan naar de poëzie. De lyriek immers van
Sweetseventeen vindt zonder of.... ondanks voorlichting wel haar weg! Hierbij komt,
dat de essentialia der poëzie zeker heel wat moeilijker te doceeren zijn. Het gaat toch
naar de moderne opvatting van het letterkundig onderricht niet in de eerste plaats
om vormen, titels en data, maar èn om den geestelijken achtergrond der litteraire
verschijnselen èn om den karakter-ontwikkelenden en -veredelenden invloed, die de
waarachtige schoonheid zondereenigen twijfel heeft.
Het komt mij voor dat De Vries en Greshoff wat het moderne Nederlandsche proza
betreft in de volbrenging van hun taak in niet onbelangrijke mate zijn te kort
geschoten, zoowel door het ‘vergeten’ van een reeks auteurs, die in de ontwikkeling
onzer proza-kunst niet mogen worden gemist, als in de ten eenenmale onvoldoende
karakteristieken, die zij van sommige wèl genoemden geven en waarvan die aangaande
Ina Boudier Bakker en Is. Querido treffende voorbeelden zijn.
Rest nog te vermelden de keurige verzorging van het boek eenerzijds, de slordige
correctie anderzijds. Zoo staan in de twee geciteerde proeven
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der jongste dichtkunst eenige drukfouten, welke de beide verzen onherstelbaar
verminken: in dat van Marsman viel een woord uit, in dat van Van Elro werd een
woord te veel gezet!
R.H.

C.A. Adama van Scheltema, De Tors, in zeven zangen, W.L. en J. Brusse's
Uitgeversmij, Rotterdam 1924.
Het laatste voltooide werk van Adama van Scheltema sluit den innerlijken groei van
zijn dichterschap niet af, dat deed de dood onherroepelijk. Integendeel: men kan
zeggen dat met de Tors juist de ontwikkeling van zijn oeuvre een nieuwe wending
nam. De Keerende Kudde beëindigt de bundel-reeks die met Een Weg van Verzen
begon. Men vraagt zich af op welke wijze dit nieuwe zich zou hebben verwezelijkt,
of het Adama van Scheltema gegeven zou zijn te komen tot een tweede hoogtepunt
van lyriek of dat hij in andere vormen een uitingsmogelijkheid zou hebben gezocht
voor zijn gewijzigde levenshouding. Want dit is het merkwaardige in zijn laatste
werk, dat het getuigt van een bijna radicalen ommekeer zijner opvattingen. Men
vergelijke deze zinsnede uit zijn Grondslagen eens met onderstaand citaat uit den
Tors: ‘Het eenig verschil tusschen de eerste Kamer en Ons-lieven-heer is dat de
laatste een niet zoo in het oogloopend, maar juist daarom een te gevaarlijker
reactionnair instrument is’. En:
‘Toen proefde hij zijn onzaligheid te midden
Van 't zonverduisterd God-verlaten land
En poogden zijne lippen weer te bidden
Zocht hij opnieuw ootmoedig naar God's hand.
En in de donkre schaduw des Geduchten
Niet grooter dan een vale vlek - dan zij Gingen zijn handen op om weg te vluchten
Als vogels vluchten uit een woestenij!’

En toch is deze ‘bekeering’ op zich zelf minder ingrijpend dan men naar de letter
vermoedt. Zij is een bezonnen terugkeer tot zijn oorspronkelijken geestesstaat: een
‘verlicht’ individualisme, waarvan hij zich nimmer heeft kunnen losmaken,
niettegenstaande zijn hartstochtelijken tachtigerhaat, niettegenstaande zijn onvermoeid
streven de grondlegger te zijn van een nieuwe Poëzie. Tusschen tachtig en thans staat
zijn werk als het symptoom van een Overgang, die zich eerst nu eenigermate begint
te voltrekken, een onttrooning van het Ik, waarvan hij wellicht de noodzakelijkheid
heeft voorzien, doch waaraan het hem niet gegeven was een daadwerkelijk aandeel
te nemen. Dit klinkt hard, maar men vergete niet dat op andere wijze dan hij wilde
zijn levenswerk blijft bewaard: de zonnige teederheid, die hij in de beste zijner verzen
gaf, doorstaat zonder twijfel den tijd. En wat zouden wij meer mogen verlangen?
R.H.
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Toorop's ‘drie bruiden’ en ‘l'annunciation du nouveau mysticisme’.
Onlangs was bij de firma Frans Buffa te Amsterdam een teekening te zien van Toorop,
dateerende van omstreeks 1893-94 en door hem ‘l'Annonciation du Nouveau
Mysticisme’ genoemd, een teekening, die in opzet en bouw zeer nauw verband houdt
met de een klein jaar vroeger ontstane en meer bekende ‘Drie Bruiden’. De ‘Drie
Bruiden’ was Toorop's eerste uiting, van verlangen naar een monumentale kunst, die
eerst vele jaren later, bij zijn sectielen in de Beurs van Berlage, tot bevrediging zou
komen.
Met de Drie Bruiden was een nieuwe periode in Toorop's kunst gekomen, waarin
zoowel het geestelijke als het decoratieve element naar voren trad. Geen afbeelding
meer van de natuur, maar de uitbeelding eener gedachte was voor den schilder de
opgave die hij zich stelde, en die hij vastlegde in ‘Le Rodeurs’, ‘de Tuin der Weeën’,
‘de Zang der Tijden’, en zeker op zijn allerschoonst in ‘De Drie Bruiden.’
Hierin gaf hij een symbolische tegenstelling van de reine, teere, liefdevolle bruid,
met (zooals Jan Veth het uitdrukte in de N. Gids van 1893) ‘De Non, het deemoedige
beeld van de religieuze met donker-warenden blik, louter vasten, bidden en boete
doen, louter ziel, ziel van gruwzaam ascetisme, lichaamlooze vrouw, in het
marmergrijze plooiomhulsel van het hals-afsluitend, voorhoofd-afhuivend,
arm-bedekkend kleed. En de hetaere, een onverzadigde, niet te verzadigen sfinx, een
sombere zinnen-Dolores, nijpend van blik, een troonende valschheid, die, voor zich
uit, tegen haar schoot, in een bekken door haar hand opgehouden, met wreeden greep,
het bloed der wereld opvangt.’
Wat Toorop zelf bedoelde met deze teekening, wij lezen het in de zeer uitvoerige
toelichting bij de tentoonstelling van deze nieuwe werken van hem in 1892.
‘De drie Bruiden nu’ (zoo staat er) ‘zijn symbolen, bij elkaar gebracht door
combinatiën van lijnen en toon. De figuren onderaan de schilderij moet men niet
opvatten als zijnde van menschelijken vorm, maar wel van mysterie-zijn. Het eeuwig
ontstaan en opkomen, als een eeuwige bron uit de aarde, die een uitweg zoekt, om
zich weer op te lossen in den ondoordringbaren chaos. Hierin zijn gestyleerd teere
maagdevormen, die niet meer doen denken aan materie, maar essentieel, steeds
groeiend en schijnend eeuwig op de aarde te voorschijn te komen in overvloedigen
haartooi (als rijkdom bedoeld het essentieele). Op de aarde gekomen, vormen zij
teere klanken, uit klokjes met gestyleerde, nog gesloten leliën, frissche geuren van
bloemen, of als onbewuste kindergebedjes, met haartooilijnen, aanrollende,
bewegingkomend, als kapellen die teer fladde-
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rend en niet lang van duur zijn. Al deze expressiën vormen het ontstaan van het
eeuwig vrouwelijke hier op aarde. Uit dezen damp van bloemgeuren en teere geluiden,
ontstaat zij in het middelste beeld; nog jong, rein, naief, onbewust om zich heenstarend
en treedt zij in den chaos op de aarde; gesymboliseerd in een bruidstooi om hare
naakte reinheid (ten teeken, dat zij met de wereld in aanraking is gekomen). Hier
begint een nieuw mysterie, het zielelijden. Het innerlijk hoog mooi verlangen. Het
mooi puur willen, het intellectueel lijden, het ideëel-lijden, vangt aan. De uitingen
der smart door zielelijden veroorzaakt, uiten zich in de figuren links, waar achter
elkander volgende vrouwengedaanten, zwijgend (met den vinger op den mond), een
stillen zang van zielelijden en zielesmarten uiten; van expressie verdubbeld door
klanklijnen, (deze soort van lijnen veranderen dikwijls van vorm, naar gelang zij als
décor of als ornament vulling moeten dienen, doch zij veranderen nooit van beweging,
namelijk de lijnen die droefheid, kommer, smart, enz., enz. zeggen) die uit hare
monden komen, vermoeid naar boven verlangen, om weer vermoeid en geslagen
naar beneden te vallen. Het grootste zielelijden gaat zóó ver, totdat de wereld niets
meer voor haar is, en het geheele afzonderingsleven ontstaat van hoogste wijding en
hoogste onthouding van de materie, waar de hoogste puurste, de mystieke liefde
gekozen wordt. Hier ontstaat de blanke, pure, mystieke bruid, de oogen bang wijd
open, vol schrik voor de leliën (symbool van puurheid), die haar worden aangeboden
door serafijnen, komende en ontstaande uit klanken van een groote klok, vastgehouden
door een hand van Christus aan het kruis (de hand van Christus aan het kruis,
vasthoudende een groote klok hieraangebracht, om zich terug te denken aan de pure,
mystieke tijden van voorheen). Deze serafijnen zijn dus een naklank van dien tijd,
dien niet meer is en de degeneratie er van kenmerkt. Daarom de bange expressie van
de mystieke bruid, bij het aanbieden der leliën door de serafijnen. De figuren, rechts
van de middelste bruid, welke zich ook achter elkaar bewegen, dragen een zinnelijke,
materieele en wereldlijke expressie in zich, die zich meer en meer naderen tot den
dienst der hetaeren van Aphrodite Pendamos, die de lucht (hier de achtergrond der
teekening) met hun lach- en gillijnen, schril, wellustig en snijdend, komend van de
lippen, om eindelijk te eindigen in het symbool, van die groote, geheel materieele,
wereldverteerende kracht, zij, de bruid met haar onleschbaren dorst van expressie,
diep zinnelijk, valsch, materieel verlangend, een schaal vasthoudend, die het bloed
opvangt, komend uit een groote urn, gedragen door al die handen, wier hoofden en
lichamen zij met haar andere hand onderdrukt. Die zwakke tot eeuwige materie en
zinlijkheden verdoemde wereld, die allen opkrijschen in opwaarts stijgende lijnen
tegen de ideëele spiritueele en mystieke klanken, komende weer van die groote, hier
met
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verbazend geweld, luidende klok. Deze klanklijnen, komende van die groote klok,
zijn in geweldigen strijd met deze bruid, wier schouders doode, verwelkte leliën
dragen, waarvan de stengels in slangen zijn veranderd, die gift spuwen tegen de
gewijde klanken; terwijl haar hoofdtooisel even aan een figuur van Cleopatra doet
denken, om hier die groote kracht, als geweldige heerscheres te doen gevoelen. De
serafijnen, wier haartooilijnen, uit de klanklijnen van deze groote klok trachten met
tegenhoudend handgebaar, boven de schaal, die het bloed opvangt, deze alles
verteerende, sterk zinnelijke, materieele beweging te doen verminderen. Achter dit
alles staat een lange rij huizen, alle van dezelfde vorm, om onzen zoo positieven tijd
aan te duiden, waar alle gelijk en van denzelfden vorm moeten zijn, en achter dit
alles weer die groote zee en die donkere ondoordringbare chaos.’
Behalve echter de hieruit blijkende neiging naar meer vergeestelijking in zijn werk,
voelde Toorop toen reeds een zekeren drang naar monumentale kunst. Hij verlangde
naar een nieuwe architectuur, waarin het voor den kunstenaar mogelijk was direct
op den muur te schilderen, of zijn schepping in een dusdanig materiaal te maken, dat
alle picturale effecten uitgeschakeld werden, en de vaste lijn en de vlakke kleur het
geheel beheerschten.
Dit was ook de opzet van de teekening ‘l'Annonciation du nouveau mysticisme",
die hij in 1893 exposeerde in Brussel in de Société des XX, waar zij gekocht werd
door den Franschen componist Ernest Chausson, een werk dat hij hoopte eens in het
groot op den muur van een gewijden tempel of kerkgebouw te kunnen uitvoeren.
De tijden waren toen echter nog niet rijp voor een dergelijke monumentale kunst,
en eerst in 1902 in Berlage's beurs en later in 1906 in de Aloysiuskapel in de St.
Bavo te Haarlem was Toorop in de gelegenheid zijn denkbeelden in daden om te
zetten.
Wat hem juist hierin bevredigde was: het persoonlijk ook kunnen uitvoeren van
zijn werk, het op de plaats zelf te midden van de omringende architectuur kunnen
bewerken van den muur. Zóó maakte hij in de graanbeurs in kleuren-sgraffito zijn
‘zaaier en maaier’, en drie jaar later in de Sint Bavo zijn eigenhandig uitgevoerde
keramiek-tableaux die de deugden van St. Aloysius voorstelden.
De ‘Annonciation du nouveau mysticisme,’ die reeds eenvoudiger van opvatting,
strakker van lijn is, dan de Drie Bruiden, was misschien onbewust reeds een
‘Annonciatie’ van al Toorop's latere mystieke werken en kerkschilderingen.
Wat de indeeling van de teekening echter betreft, doet zij merkwaardig denken
aan de groepeering der figuren in de Drie Bruiden.
In het midden der teekening voor het kruis, zit de maagd die de nieuwe Christelijke
beweging in de kunst en schoonheid zal baren, de leliën
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in knop om haar heen zullen zich gaan openen en de geuren langzaam verticaal
stijgend zich gaan verspreiden. De figuren rechts van de maagd smeken haar om
deze nieuwe geboorte en geheel rechts van de teekening staan man en vrouw, het
lijdende menschdom personifieerend met het kind, op een chrysanthemum, de
winterbloem, met rustige blikken de komende lente te verwachten.
Links van de maagd staan de figuur van revolutie, anarchie en communisme, een
staf brekend, en daarvóór de weegschaal waarop arbeid gelijk wil staan met kroon
en kapitaal. Naast deze figuur de mensch die zich geheel offert, met doornen om het
hoofd en stigmata in de handen. Geheel links in de teekening staat de mystieke dichter
in meditatieve bewondering en extase voor het onzichtbare schoon, terwijl biddende
en zingende engelenfiguren in een boom vóór hem verschijnen.
Het geheel is in blanken wintertoon, de boomen zijn zonder bladen en aan de
takken hangt slechts hier en daar nog een enkele vrucht.
Boven langs de geheele lengte van de teekening hangen snijdige en puntige roode
wolken, die den materialistischen strijd en revolutie van het komende aanduiden, in
tegenstelling met den geestelijken strijd, die door witte wolken is aangeduid.
Voor de gedachtengang in Toorop's werk is deze teekening van zeer veel waarde.
Zij vormt als het ware een overgang van zijn eerste mystieke teekeningen, naar zijn
latere geestelijke, decoratieve werken. Wij zien hier juist bij de vergelijking met die
Drie Bruiden reeds de vastere vormgevingen, de eenvoudiger opvatting die zijn latere
‘toegepaste schilderkunst’ zou kennerken.
Als teekening op zich zelf is zij van een uiterste fijnheid, van een teederheid van
tint als een zachte symfonie, die het ‘nouveau mysticisme’ zal inluiden.
R.W.P. Jr.

Toon Kelder te Rotterdam.
Met een twintigtal doeken, groot-modern-opgevatte stillevens, landschappen en
figuren, alle uit 1925, debuteerde de jonge schilder Toon Kelder in den Kunstkring
van zijn geboortestad. Een krachtig, gezond, jong streven sprak uit al het werk dat
breed - veel met het paletmes - in frissche, zuivere, harmonisch gestemde kleuren
was opgezet.
Die frischheid, dat gedecideerde, zoowel van toon als van opzet, is kenmerkend
voor Toon Kelder's kunst. We vinden het in de somber getinte stukken met donkere
stillevens en met figuren in de buitenlucht, gezien tegen achtergrond van dorpshuizen
of van een plein; en ook in de blijê indrukken uit het Zuiden met zonnige zandwegen,
met frisch, zacht groen of donker, bijna zwart van boomen, en etherisch blauw van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

366
water. In beide uitingen domineert de zuiverheid der kleur, de bewustheid ook
waarmee de diverse plans, die het doek opbouwen, tegen elkaar zijn gezet en
evenwichtig het vierkant vullen.
In dit zijn planverdeeling, in het naar voren halen van de kleur, zoowel als in zijn
zoeken naar een expressieve uitingswijze, is Toon Kelder modern. Hij haat het
schilderij dat niet in de eerste plaats gevoeld is als één geheel; hij heeft een afkeer
van alle kwasi gewilde diepzinnigheden die in onmacht zijn geuit. ‘Vies ethisch
gedoe!’ noemt hij dat met vermakelijke, echt Hollandsche rondborstigheid. Voor
hem moet een schilderij zijn: ‘a good workmanship!’ Daardoor maakt zijn kunst,
hoewel hij, nog betrekkelijk jong zijnde, aan het begin van zijn ontwikkeling staat,
dien gezonden indruk. In dit opzicht staat hij lijnrecht tegenover veel modernen die,
aleer zij de natuur, aller leermeesteres, voldoende bestudeerd hebben, hun hooge
gedachten stumperig in verf uiten, en dan voldaan zijn over zichzelf. Aan Kelder
ontbreekt ten eenenmaal die zelfgenoegzaamheid. Indien de avond hem soms tevreden
doet eindigen, de morgen zal hem weer in zich zelf teleurstellen en opnieuw den
strijd doen aanbinden.
Academisch onderlegd, is Kelder een goed figuurschilder, die het karakter van
zijn modellen sterk weergeeft. Zoowel van de Scheveningsche visschers, die oude
kerels met hun door wind en zee en zwaar, ruw leven gelooide tanige huid; met hun
vergroeide, altijd pruimende, scheeve bakkesen hun verschoten bleeke oogen in de
keiig-harde stoppelige koppen. Dit uiterlijk verharde, maar vrome volk, heeft hij,
evenals den intellectueel levenden mensch in diens nerveus onevenwichtig uiterlijk
en 't blonde knaapje in zijn teerheid, echt in het wezen gegrepen.
Kelder is niet tevreden met alleen het portret van zijn modellen te geven. Heel zijn
doek moet als compositie evenwichtig gevuld zijn; de lijnen en vlakken uit de
omgeving hebben mede beteekenis, zij zijn onafscheidelijk van het beeld van den
geconterfeite, al domineert dit ook steeds in het doek. Een overtuigend voorbeeld
van dit zijn streven is ‘De Vrouw in Interieur’, een portret van des schilders
echtgenoote, waar de dingen die op tafel liggen, de bloemen en de flesch op den
schoorsteen met dezelfde kracht geschilderd zijn als het figuur zelf.
Worden Kelder's Hollandsche doeken door een rustig vormkarakter beheerscht,
in de Zuidelijke werken is meer felheid, niet alleen in kleuren, ook in de vormduiding.
De schilder zoekt hier het eigendommelijke van de planten met het typische van zijn
Spaansche modellen in evenwicht te brengen, doch is daar nog niet in geslaagd. Wel
gaf hij reeds een krachtige interpretatie van enkele landschappen, waar het
eigenaardige van den Zuidelijken plantengroei zelfs tot een geestige uiting kwam.
De kleine blokhuizen uit zijn ‘Granada’ doen aan Neurenberger bouwdoozen denken
en de vreemd-gevormde boomen, diep-donker-groen tegen den
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zon-zanderigen bodem gezien, lijken wel mal zittende, dikke kereltjes met bolle
koppen en gekke punthoedjes op.
Toon Kelder is in 1894 te Rotterdam geboren. Hij studeerde eerst aldaar onder
Nachtweh en daarna drie jaar aan de Haagsche academie. In 1914 werd hij twee en
een half jaar soldaat en moest de studie staken. Vervolgens weer veel naar model
geteekend, ook des avonds en zelfs des nachts. Eveneens gedurende eenige maanden
hard op de hei gewekt bij Gortel.
Hij reisde naar België, Frankrijk, Spanje; studeerde bij herhaling te Parijs en maakte
in 1920 luministische strandscènes. In 1921 begon de periode, waarvan wij thans de
laatste werken zagen.
A.O.

Etsen en teekeningen van Jan poortenaar in ‘opgang’ te Amsterdam.
Jan Poortenaar, wiens werk aan de Elsevier-lezers niet onbekend is, heeft zich, hoewel
hij ook schildert, toch in hoofdzaak op de beoefening der grafische technieken
toegelegd. Hij is niet een schilder die wel eens etst of een litho maakte, maar feitelijk
vóór alles etser. Zijn scherpe teekenwijze, zijn puntige manier om de dingen die hij
zag op papier te zetten, maakten hem juist zoo bij uitstek geschikt tot het beoefenen
van een techniek waarbij een vaste, zekere lijn een voorname factor is.
Want al kan men ‘etsen’ op velerlei wijzen, van de droge naald af tot de zwarte
kunst toe (hoewel beide procedé's juist niet ‘geëtst’ worden), toch is het t e e k e n e n
met de naald in de vernis-laag het begin en het einde der etskunst. En al de
daartusschen liggende variaties: de aquatint, de vernis-mou, de roulette enz. enz. zij
zijn hulpmiddelen om meer of minder kracht te kunnen uitdrukken, effect te kunnen
bereiken.
Om echter van de waarde en eigenaardigheid dezer procedé's profijt te kunnen
trekken moet men volkomen ‘vakman’ zijn, en hoe weinig schilders beheerschen in
dit opzicht hun werk?
Poortenaar heeft echter op zijn kunstbroeders dit voor, dat hij terdege de geheimen
der etskunst heeft doorgrond, dat hij de knepen van het vak kent; want al geeft een
handboek de juiste verhouding van de afdeklaag, of de sterkte van het bijtend vocht
aan, de geregelde oefening, de proefnemingen en mislukkingen, de routine, is in deze
alles.
Doordat Poortenaar zijn metier zoo goed kent, is het hem mogelijk zoowel de
diepe zwarten der droge naald, als den grijzen toon der aquatint te benutten waar hij
dit tot het weergeven van een bepaalde stemming of van een sterk contrast noodig
acht. Hij kan dus ook, om zoo te zeggen, alles bereiken wat hij wil, zoowel een fijne
kleurige atmosfeer in het etsje van de St. Pauls van de Theems af gezien, als een
zwaar en donker effect in ‘Piccadilly in oorlogstijd.’
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En door deze verschillende nuances in zijn werk lijkt het alsof wij vele invloeden
van andere etsers erin zouden kunnen aanwijzen; onwillekeurig denken wij, bij een
zwarte scheepswerf, dan ook even aan Brangwyn, den zeker door Poortenaar
hooggeschatten cher-maître; bij een dorpje in sneeuw aan Toon de Jong, bij
huurrijtuigen aan Witsen. Maar ik geloof dat Poortenaar door zijn vertrouwdheid
met de techniek eigenlijk voor ieder onderwerp de meest geëigende uitdrukkingswijze
zoekt.
Daarom was deze tentoonstelling van zijn grafisch werk dan ook in menig opzicht
zoo belangrijk, omdat zij ons aan zijn teekeningen van ‘landarbeid’ en aan een scherp
waargenomen ‘boomgaard je’ o.a., zijn teekenvaardigheid toonde, en ons vervolgens
in tal van etsen deed zien hoe hij de etstechniek weet te beheerschen en van iedere
eigenaardigheid profijt weet te trekken.
Nu eens geeft hij de karakteristieke sfeer in het half donkere theater met het hel
verlichte tooneel, dan weer de rommelige drukte op de oude Mont-Martre, de tonige
stemming rond de stationeerende huurrijtuigen en den fijne, ijlen sneeuw-toon over
het dorpje. Telkens weet hij de meest juiste sfeer te treffen.
Naast de etsnaald, hanteert Poortenaar in de laatste jaren ook het lithografisch
krijt, waarmede hij teekent als met zijn potlood. Dat hij ook in dit procedé de vele
mogelijkheden - wij denken aan Van Hoytema - zal leeren benutten, daaraan twijfel
ik niet. Nu beperkt hij zich voorloopig tot het eenvoudig, los en vaardig, teekenen
van oude typische stadsgedeelten, waarbij de litho dus slechts gebruikt is als
vermenigvuldigingsprocedé van een krijtlijn, of tint.
Het zijn aardige ‘gevallen’, die hij, al zwervende door oud-Amsterdam wist te
vinden en weer te geven, en zij toonen ons dat de ‘teekenaar’ Poortenaar hier in zijn
kracht is, en ik vermoed dat, als hij zoo vertrouwd is met de steen als thans met de
etsplaat, hij ook hierin een uitdrukkingsmiddel zal vinden, dat zich bij zijn bijzonderen
aanleg en geaardheid zeer goed zal aansluiten. Deze kleine, maar overzichtelijke
tentoonstelling toonde ons wat Poortenaar reeds als etser vermag, maar vooral wat
wij als grafisch kunstenaar nog van hem te verwachten hebben.
R.W.P. Jr.
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REMBRANDT. DE VERKONDIGING AAN DE HERDERS (ETS,
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‘Heilige Nacht’
door G.J. Hoogewerff.
WANNEER Rembrandt den nacht, waarin de Heiland geboren werd, met zijn etsnaald
luisterrijk in beeld brengt, is het een tafereel van blijde ontzetting, vol romantiek,
maar ‘letterlijk’ getrouw naar Lucas' Evangelie: ‘Daar waren herders in die landstreek,
vertoevende in het veld, en hielden de nachtwacht over hunne kudde. En zie, een
Engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen ze, en zij
vreesden met groote vreeze. En de Engel zeide tot hen: Vreest niet, want zie, ik
verkondig u groote blijdschap, die al den volke wezen zal, namelijk dat u heden
geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heer’.
Rembrandt geeft van dit op zich zelf sober verhaal al de verrukking, die het in de
verbeelding wekt. Zijn plaat is er met recht een voor kinderen; voor kinderen vooral,
daar hier - in het Kerstverhaal - de kunst van den grooten meester voor hen het best
toegankelijk is.
Waarom doet deze ets ons denken aan sommige platen in den bijbel van Gustave
Doré? Of ook aan diens overtuigende illustraties van oude sprookjes?
De Hemel opent zich.... Was er geen geluid? Geen knal?.... Verblindend is het
licht, en daar staat op eens de Engel, rustig en blank.... De opgeschrikte kudde gaat
er van door, de runderen met opgezwiepte staarten; de schapen loopen
schapig-onthutst tegen elkander in.... De herders zijn niet ver van een paniek,
‘vreezende met groote vreeze’. Men gevoelt hoe stil, hoe tropisch-stil de fluweelen
nacht was, zooeven nog. Zijn geheimenis hangt in het roerloos, donker geboomte en
is over de sluimerende verte....
Zoo, met zulk een klem, werd de groote blijdschap verkondigd in 1634.
Rembrandt heeft later den ‘Heiligen Nacht" nogmaals tot onderwerp van een ets
gekozen, en zooals hij dan het bijbelverhaal in beeld brengt, is het een vervolg op
zijn vroegere prent: De herders zijn in het holste van den nacht naar Bethlehem's stal
gekomen en vinden daar, bij het onzeker licht van een hoornen lantaarn, Maria en
Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Er is de echte atmosfeer van een stal in
donker: broeiïng van beestenadem en wat slaperig gestommel. Maria heeft zich in
paardendekens gewikkeld en slaat die met één hand wat op, om te kijken wie er
binnengekomen is. De herders staan verbaasd en zwijgend. Wakker gemaakt hebben
zij de moeder niet, want ze sliep niet. Jozef, die zelf ook een lichtje ontstoken heeft,
las haar juist wat voor uit een boekje.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

370
Heel deze ets vertoont ons de bijzondere verzonkenheid, welke den oud geworden
Rembrandt eigen is. In ditzelfde jaar, 1652, bracht hij o.a. zijn diepzinnige Doctor
Faustus in prent, doch schilderde in deze periode - jaren van kommer en depressie maar weinig.
In zijn geest, geheel in zijn geest, bracht omstreeks dezen tijd Ferdinand Bol de
overnachting te Bethlehem op doek. Het werk met levensgroote figuren bevindt zich
thans in de verzameling Hage te Nivaagaard bij Kopenhagen. Het realisme is hier
nóg nadrukkelijker. Men aanschouwt het inwendige van een echt armzalige stal,
mogelijk niet die der Geboorte, maar een onderdak door het heilig gezin op de vlucht
naar Egypte gevonden. Jozef en Maria zijn hier twee zwervers, boersch van
voorkomen, die slapen, d i e p slapen. Hun uitputting is aandoenlijk gevulgariseerd.
De moeder leunt met de schouders tegen de kribbe, waarin het Kind slaapt. De vader
wilde waken, maar is zittend ook in slaap gevallen, het hoofd gesteund op zijn hand,
den mantel van zijn schouders gegleden. Het gevest van een hartsvanger is zichtbaar,
want de tijden zijn bar door het woeden van Herodes, en de weg is onveilig. Dit
schilderij, rosbruin, dofrood en grauw van tonen, hoe gedempt-sober ook en gesmoord
van gloed, is voortgekomen uit een verbeeldingskracht, die niet onderschat mag
worden. Banaal is het allerminst!
Dit kan eerder nog gezegd worden van de Geboorte met de twee aanbiddende
engelen, die de Stichtenaar Gerrit Honthorst in 1621 te Rome schilderde voor den
groothertog van Toscane. Dit stuk, meesterlijk van lichteffect, technisch perfect, is
een en al liefelijkheid. Het kind ligt op stroo, natuurlijk, maar het vaart er wel bij!
Deze koestering is in ieder opzicht onwaarschijnlijk. Zeker, hier is ook realisme; de
waarneming is zelfs doordringend genoeg; maar er is geenerlei boven-aardschheid,
zelfs niet in de engelen en in hun glimlach. Wel echter is er een aanzienlijke mate
van idealiseering. Deze Nacht is aantrekkelijk! In de gestalte der behoedzame, zalige
moeder bespeurt men geen zweem van moeheid of van ongemak. Zóó wordt de
Heilige Nacht het liefst gezien en het meest bewonderd. De narigheid en de groote
vreeze zijn er heelemaal af. Het ‘vrede op aarde’ werd hier tot een wat gedachteloos,
hoofsch parool. Inderdaad echter is het Evangelieverhaal er meer een van menschelijke
ellende en van goddelijke zorg dan van heerlijkheid, - tot de Drie Koningen met hun
goud, wierook en mirre er aan te pas komen
De oude Nederlanders plegen, overeenkomstig de middeleeuwsche zede en
volkspoëzie, tot het nederige der Geboorte vooral de aandacht te bepalen. Bij Petrus
Christus, bij Memlinc, bij Van der Goes, ook bij de miniatuur-schilders, is de stal
van Bethlehem een vervallen schuur met gaten in het stroodak, geschoord door ruw
geschaafde, niet meer heel hechte balken. Soms is de stal ingericht binnen een als
ruïne voorgesteld,
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kloosterachtig gebouw, waarboven ook dan het gehavend sparrendak niet ontbreekt
en waaronder, of eigenlijk waarvoor, de Heilige Moeder den pas geboren Zaligmaker
aanbidt. Dürer geeft de voorstelling op overeenkomstige wijze.
Op de Memlincsche paneelen, te Brugge en te Madrid, ziet men de beide
adoreerende engelen, zooals ook de aan de traditie getrouwe Honthorst die op zijn
doek aanbracht. Alleen zijn zij in ootmoedige contemplatie, schier smartelijk
verzonken, en denken er niet aan te glimlachen. Verder ziet men op altaarvleugels
als deze trouw den Heiligen Jozef met een kaarsje of lantaarn in zijn knokige
timmermanshand, een trekje dat (zooals bekend is) aan het kerkelijk mysteriespel is
ontleend: Door het brandende lichtje wenschte men aan te duiden, dat de voorgestelde
gebeurtenis b i j n a c h t plaats vond.
Werkelijke nacht is het op het beroemde paneel van Geert jen tot St. Jans: Het
Jezuskind straalt hier (en het is het eerste voorbeeld, dat wij ervan kennen) een
wezenlijk, bovenaardsch licht uit. De verbaasde engelmeisjes komen voorzichtig uit
het duister daarop afgewiekt, zooals motten op een vlam. Eerbiedig scharen zij zich
om het hoofdeinde van de kribbe. Maria buigt zich daarover heen, zelf verwonderd,
ademloos: Verzonken in den aanblik van hetgeen zij gebaard heeft, vouwt zij de
handen.... Jozef staat ter zijde. De koppen van os en ezel zijn achter de kribbe
zichtbaar. Het tafreel is juist zoo weergegeven als twee honderd jaar later de vrome
priester-dichter Stalpaert van der Wielen het nog zag:
‘Voor den Hemel hebt ghy nu een speloncke,
Koud, sonder vyer of voncke;
Voor uw' throone een krebbe,
Met weynigh hooys, in plaets van wol en webbe*.
Daer u songhen thien-hondert-duysent geesten,
Daer loeyen nu twee beesten
Die voor hymnen, voor psalmen,
Met lauwen aem uw' teere leên bewalmen’....

Deze wijze van voorstelling der Nederlandsche primitieven (en ik reken Stalpaert er
bij) ontwikkelt zich op een merkwaardig schilderij uit het begin der 16de eeuw tot
een verrukte, zachtzinnige bedrijvigheid. Het Kind straalt ook daar het licht uit. De
engelen echter zijn niet meer beschroomd, als bij Geertjen, doch extatisch. De moeder,
bewogen, heft de handen. Nóg een engel komt, van achter een terzijde-geschoven,
breed gordijn, den stal met een vaart binnenruischen, zoodat de wijle van Maria

*

Weefsel.
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als door een windstoot opwaait. St. Jozef komt, den lantaarn in de hand, met groote
stappen van links op. Rechts, op eerbiedigen afstand, staan de herders met fluit en
draailier wat landelijke muziek te maken, alweer juist zooals Stalpaert zekeren
arcadischen Kloris zijn genoot Jaep doet aansporen:
‘Roert harp en bom,
Slaet pijp en trom....’

of zooals het volkslied het beschrijft:
‘Ontwaeckt, loopt herders desen nacht,
Verlaet al uwe schaepen,
Uw' nieuwe Koning lof verwacht,
Ey, blijft niet langher slaepen.
Geeft soet gesangh, en wilt schalmey
Noch fluyte niet vergeten,
Waermee ghy in de groene wey
Soo dikwerf zijt gezeten’.

Er is hier, in deze poëzie, in deze oude schilderwerken, altijd de echte, levende traditie
van den Kerstnacht, zooals een kerstnacht behoort te zijn. Men voelt in de kunst van
schilders en van volksdichters, steeds den oprechten inkeer. Pieter Aertsen geeft den
Stal van Bethlehem nog aldus, waar de Zuid-Nederlandsche manieristen en romanisten
de eigenlijke voorstelling van Christus' Geboorte verzaken en, evenals vele meesters
der Italiaansche Renaissance, aan de ‘Aanbidding der Drie Koningen’ voorkeur
schenken, ten einde praal van stoffen, tooi van goud, stoeten straks van dienaren en
paarden, kameelen zelfs, te mogen afbeelden. Zij verlustigen zich van ganscher harte
in de moreske rijkdom en het weidsch vertoon. Van den jongen Honthorst is het
werkelijk een verdienste, dat hij, eindelijk, tot den Heiligen Nacht terugkeerde, al is
dan ook in zijn kunst het element van academische concessie onweersprekelijk
aanwezig.
Geen concessie zoozeer maar een werk van algeheelen eigenaard bracht reeds
Correggio in zijn bekende ‘Geboorte’, die kortweg als ‘de Nacht’ bekend staat. In
1530 voor de kerk van San Prospero te Reggio-Emilia geschilderd, werd dit schilderij
ruim honderd jaar later voor de hertogelijke verzameling te Modena verworven en
kwam van daar in 1746 naar Dresden, waar het nu in het museum is opgesteld. Ook
bij Correggio straalt van het Kind het wonderbare licht uit, waaraan de moeder zich
laaft, maar dat voor de oogen der schielijk toegeloopen herderin te fel is. Dit is de
alge-
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GERRIT VAN HONTHORST. HEILIGE NACHT
GALLERIA DEGLI UFFIZI TE FLORENCE.

(1621).

FERDINAND BOL. DE STAL VAN BETHLEHEM VERZAMELING HAGE TE NIVAAGAARD DENEMARKEN).
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TINTORETTO. DE GEBOORTE. SANTUARIO DI SAN ROCCO TE VENETIË.

GEERTJEN TOT ST. JANS. HEILIGE NACHT.
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meen bewonderde vondst in het meesterwerk, dat overigens meer een bedenksel is
van fraaie standen en verdere ostentatieve uiterlijkheden. Stellig is het niet uit een
drang van godsvrucht ontstaan. Deze tijd kende die nauwelijks meer! In Italië althans
was toen de devotie zeldzamer dan elders. Voos is Correggio's kunst allerminst, doch
dat waar het hem om te doen is gaat buiten het gezang der engelen om. Die doen dan
ook van alles: glunderen, gluren, spartelen;.... maar het ‘Eere zij God’ wordt nog eer
door het schamel onkruid op den voorgrond gepreveld dan dat het wordt aangeheven
door deze hemelboden!
Even ver, maar in geheel andere richting, gaat de Venetiaan Tintoretto, die de stal
van Bethlehem even drastisch op doek brengt als Ferdinand Bol dat doet in de
volgende eeuw, maar wien de concentratie, en daarmede de aangrijpende intensiteit
van dezen, ten eenenmale vreemd is. Ook de vrome spanning en het trouwhartig
‘verisme’ van een Aertsen, Tintoretto's tijdgenoot, zal men in d e z e ‘Heilige Nacht’
vergeefs zoeken. Weer wordt men allerlei bijkomstig gedoe gewaar, tot de
luidruchtigheid toe van een heel kippenhok. De haan echter heeft hier niet de
menschen wakker gemaakt, maar het menschenlaweit den haan! - Niemand is
getroffen door al dit gebeuren. De angst, dien de engel inboezemde, is geheel en al
overwonnen. Ieder maakt zich druk en betoont een hoogst hinderlijke belangstelling.
Als er een gewoon kind op dat hooizoldertje geboren was, zouden die lieden zich
wat kalmer gedragen. Doch nu moet er blijkbaar ophef worden gemaakt. - Door
Tintoretto (en niet door hem alleen) wordt er het geheele leven van Christus door
‘ophef’ gemaakt, tot bij den kruisdood toe. En als Hij ten slotte grafwaarts wordt
gedragen neemt het misbaar nog geen einde....
Dit is de Christelijke kunst van het Barock! - Volgens de primitieven hebben de
herders te Bethlehem heel bedeesd en stilletjes muziek gemaakt. De kunstenaars van
ná 1550 betreuren het, dat zij niet met geschal van een fanfarecorps zijn uitgetogen.
Dan immers zou de Heilige Nacht heel wat beter gedramatiseerd kunnen worden!
Men moet er nu van maken wat er van te maken is, en daartoe verschuift Tintoretto
een balk, ontwikkelt een maneschijn, scheidt de voorstelling horizontaal in twee
composities: een gewijde en een profane; en wederom, verticaal, in een linker en
rechter gebeuren. Hij doet dit zoo dat de groepen diagonaals-gewijs weer in een
afgebroken contact tot elkander staan: tweemaal twee tot twee figuren....
Zulk componeeren is breed en daarbij allerminst zonder bezieling. De verbeelding
is stout en de behandeling getuigt van een ongemeene daadkracht. Ten onzent hebben
een Rubens of Jordaens die ontwikkeld. Maar deze in den grond van zijn geest
sombere Italiaan is stroever; straks ziedend en zengend als een pekvuur (en, zooals
dit, walmend) is hij
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even herculisch en zelfbewust als zijn Vlaamsche kunstbroeders, alleen minder
blijmoedig, uitbundig en - overdadig.
Toch: er is hier iets verbasterd. Niet de kunst, niet zijn kunst; maar zeer zeker de
godsdienstzin, zooals die uit zulke kunst kenbaar wordt.
En de vraag dringt zich bij ons op: hoe mag in de Christelijke kunst het begin zijn
geweest?
Het begin. - Laat ons zoover mogelijk teruggaan en zien, hoe de Heilige Nacht
aanvankelijk wordt in beeld gebracht.
In de Katacomben is de voorstelling der Geboorte van Christus slechts één enkele
maal aangetroffen, doch werd een halve eeuw geleden door een onvoorzichtige
‘regeneratie’ bedorven en letterlijk van den muur weggewasschen. Wij hebben er
niet anders van over dan een heel onvoldoende afbeelding. De compositie was
blijkbaar uiterst simpel: Op de kribbe, rechthoekig van vorm en van boven vlak, lag
het Jezuskind, stijf ingewikkeld; vlak er achter zag men de koppen van os en ezel,
onbeholpen weergegeven. De figuren van Maria en Jozef waren op het fresco n i e t
a a n w e z i g . Hoezeer deze onvolledigheid verwondert, blijkt het dat zij in deze
vroegste Christelijke kunst allerminst een uitzondering is geweest, want ook op
sarcofagen uit de vierde eeuw, waarvan wij er hier een afbeelden, is de stal van
Bethlehem voorgesteld als een afdak, waaronder e n k e l de korfvormige kribbe staat
met daarachter, ook hier, de os en de ezel, maar zonder de Heilige Moeder en zonder
Jozef. Hun afwezigheid is te meer opmerkelijk, waar er terzijde wel degelijk een
herder staat, duidelijk kenbaar door zijn staf. De tweede figuur, wat meer naar rechts,
aan de andere zijde van den palmboom, is waarschijnlijk een profeet. Hij behoort
n i e t tot de middenvoorstelling, aangezien de stammen der palmboomen (ook bij
andere sarcofagen uit dezen tijd) dienst doen om het relief in ‘episoden’ te verdeelen.
Het front van den afgebeelden sarcofaag vertoont ter linkerzijde de ‘Aanbidding der
Drie Koningen’.
Op andere sarcofagen uit denzelfden tijd is Maria, neergezeten naast de kribbe,
wél afgebeeld. Niet zelden zijn er twee herders, die met de opgeheven open hand
een begroetend gebaar maken. Een enkele maal ontbreekt het afdak en soms ligt het
Kind op den grond. Os en ezel echter ontbreken nimmer.
De stereotiepe aanwezigheid van deze beesten, alle de eeuwen door, is
merkwaardig, omdat zij in het Evangelie in 't geheel niet vermeld worden. Zij komen
daarentegen voor in het Latijnsche apocrief-evangelie van den Pseudo-Mattheus. Dit
‘evangelie’ is evenwel l a t e r dan de sarcofagen ontstaan, namelijk eerst in de zesde
eeuw. De schrijver heeft de beide dieren zeker niet doen optreden, wijl zij op de
kunstwerken
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voorkwamen (nooit immers bezaten ‘illustraties’ eenig schriftuurlijk gezag), maar
hij ontleende hen veeleer aan een ouderen Griekschen tekst. Deze oudere tekst vond
‘houvast’ aan de zinsnede in het eerste kapittel van den profeet Jesaja: ‘Een os kent
zijn bezitter en een ezel de kribbe zijns heeren; maar Israël heeft geen kennis, mijn
volk verstaat niet’; en voorts aan het derde hoofdstuk van den zéér duisteren profeet
Habakuk, waar het naar de Grieksche vertaling der Septuagint (omstr. 200 v. Chr.)
aldus luidt: ‘In het midden van twee beesten zult Gij gekend worden’*. Het apocriefe
evangelie citeert deze beide teksten. Zeer kennelijk is het een ‘harmonie’ van drie
geschriften: het canonieke Lucas-evangelie, den veronderstelden onbekenden tekst
en het zgn. vóór-evangelie, dat op naam staat van Jezus' broeder Jacobus, die vermeld
wordt in Mattheus 13 vers 55.
Dit vóór-evangelie is een zeer eerwaardig geschrift, dat naar de gissing der
geleerden slechts een halve eeuw later ontstaan is dan de echte evangeliën, dus
omstreeks het jaar 100 onzer jaartelling. Het behandelt de jeugd van Maria en vermeldt
voorts allerlei bijzonderheden betreffende den Kerstnacht. Zeker zijn die
bijzonderheden niet door den schrijver verzonnen, doch waren zij bij de menschen
in omloop, als verdichtsels - wanneer men wil - maar in omloop waren zij en zijn
het gebleven.
Eeuwen lang heeft dit boek een groot gezag gehad, geen wonder dus dat het, vooral
in de middeleeuwen, even trouw tot kunstwerken heeft geïnspireerd als het canonieke
Evangelie-verhaal zelve. Dit vóór-evangelie werd dan met fragmenten van den
pseudo-Mattheus en andere gewijde verhalen in de 13de eeuw door den monnik
Jacobus de Voragine verwerkt in diens vermaarde ‘Gouden Legende’, waardoor het
als 't ware vernieuwde levenskracht verkreeg voor nogmaals drie eeuwen.
Dit semi-apocriefe vóór-evangelie nu spreekt van den os en den ezel niet, maar
geeft weer in andere, veel belangrijker opzichten een sterk afwijkende lezing van
het verhaal der geboorte. Volgens deze lezing, die in de Grieksch-katholieke wereld
tot heden toe en i n I t a l i ë zeer lang de gangbare is gebleven, werd Jezus niet
geboren in een gewonen stal, maar in een spelonk. Zoo verhaalt ook reeds in het
midden der tweede eeuw de kerkvader en martelaar Justinus, en bij den grooten
Alexandrijnschen kerkleeraar Origenes (gest. 254) treft men eveneens deze
on-evangelische voorstelling aan. Zelfs de heilige Hieronymus, die in 386 het klooster
bij de kribbe van Bethlehem stichtte en tegenstander was van Origenes op leerstellig
gebied, is het eens met dezen, aannemende, dat de Heiland in een grot ter wereld zou
zijn gekomen.
Deze traditie toonde zich dan zóó hecht, dat zij - zooals wij boven

*

Zoowel de Vulgata, in het eind der 4de eeuw bewerkt, als onze Statenvertaling interpreteereu
de woorden geheel anders. Hab. 3: 2, midden.
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zagen - nog door den Roomschen priester-dichter Stalpaert van der Wielen werd
gevolgd, terwijl nog heden ten dage bij Bethlehem de ‘Grot der Geboorte’ aan de
vrome pelgrims wordt getoond.
Zeer opmerkelijk is in dit verband, dat de pseudo-Mattheus zich aan het verhaal
van het vóór-evangelie houdt, wat de Geboorte zelve aangaat (aan d a t verhaal dus
voorkeur gevende), om daarna mede te deelen, hoe ‘op den derden dag’ de zalige
moeder uit den spelonk ging en een stal binnentrad, waar zij het kind in een kribbe
neerlegde, dat dan door os en ezel werd aangebeden. Dit is in strijd met Lucas en...
in strijd met de oude christelijke sarcofagen! - Op de sarcofagen te Rome immers
vindt men den spelonk n i e t , doch enkel het afdak van den stal (met os en ezel) en
de herders. Uit de aanwezigheid van deze laatsten blijkt, dat met de voorstelling de
Kerstnacht zelve gemeend is en niet het neerleggen in de kribbe op den derden dag
na de Geboorte. - Het trekt verder de aandacht, dat ook de Zuid- en
Noord-Nederlandsche, in 't algemeen de Westersche kunstenaars zich steeds aan het
canoniek Evangelie hebben gehouden en nimmer of zeer zelden de geboorte hebben
afgebeeld als plaats vindende in een grot.
Geheel anders is dit in de Hellenistisch-Christelijke, d.i. in de Byzantijnsche Kunst,
die ook te Rome na de vierde eeuw de alleenheerschende werd. De vroege Byzan tij
nsche meesters geven de voorstelling der Geboorte geregeld overeenkomstig het
vóór-evangelie: De H. Maagd ligt op een soort matras aan den ingang van een grot.
Naast of achter haar ligt het Christuskind op een gemetselde kribbe, waarachter os
en ezel zichtbaar zijn. Op den voorgrond is de H. Jozef gezeten, die het hoofd op de
hand laat rusten; aan den anderen kant zijn twee vrouwen bezig het kind (dat nog
eens is afgebeeld) te baden. Op den heuvel boven het hol, soms ook daarnaast, ziet
men de verkondiging aan de herders en ter zijde twee of drie lofprijzende engelen.
Een lichtbundel daalt uit den hemel op de kribbe neder.
Deze beschrijving geldt, zonder wijziging hoegenaamd, voor veelmeer dan honderd
kunstwerken uit acht opeenvolgende eeuwen, en wat Rusland aangaat zelfs uit zestien!
Wel een bewijs, hoe constant de wijze van voorstelling is gebleven.
De twee oudste voorbeelden ervan, welke mij in Italië bekend zijn, mogen hier
vermeld worden. Het eene is het merkwaardige reliek-kruis met uitvoerige
émail-versiering, dat afkomstig is uit de schat der kapel Sancta Sanctorum te Rome.
Het is vervaardigd, stellig door een Grieksch kunstenaar, onder de regeering van
paus Symmachus, 498-514, en wordt nu met andere kunstschatten in de Vaticaansche
Bibliotheek bewaard. Het tweede voorbeeld is een marmer-relief uit ongeveer
denzelfden tijd, dat te Venetië wordt aangetroffen en afkomstig is uit de in 1513
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verbrande kerk van San Giovanni Elemosinario. Op het eerste kunstwerk is de
Alexandrijnsche, op het tweede de Syrisch-Palestijnsche invloed duidelijk merkbaar;
in beide gevallen is het echter de sfeer van het apocriefe vóór-evangelie, waarin wij
ons bevinden. De voorstelling van het Jezuskind, dat gebaad wordt, schijnt niet op
eenigen Christelijken tekst te berusten. Deze episode, in deze oude kunst bijzonder
stereotiep, wordt geacht ontleend te zijn aan een wellicht op Christus toepasselijk
gemaakt geschrift (c.q. een hymne) van den Dionysos-cultus, d.w.z. van den
eeredienst, niet van den Olympischen wijngod, maar van de godheid der Bacchische
mysteriën, zooals die te Eleusis en elders werden gevierd. Volgens de opvatting dezer
mysteriën immers was ook Dionysos een redder en zaligmaker, zoodat een voorstelling
op zijn jeugd betrekking hebbende gemakkelijk (door een soort wedijver of behoefte
aan completeering) in de christelijke kunst kon overgenomen worden. Er zijn meer
van zulke ontleeningen aangewezen, die zich echter altijd tot bijkomstigheden,
gewoonlijk van ‘opsmukkend’ karakter, bepalen. Ook dit is in den geest der apocriefe
‘evangeliën,’ vooral in den geest van die der 5de en 6e eeuw, waar het hier om gaat.
Het apocrief christelijk verhaal gewaagt alleen van twee helpende vrouwen
(ooggetuigen), die bij de geboorte aanwezig zouden zijn geweest. Hun vermelding
was vermoedelijk de aanleiding om het kinderbad in de compositie op te nemen:
Men wilde de vrouwen afbeelden, maar diende hen, bijgevolg, ook 'n functie te geven
en liefst zulk eene, waaruit men duidelijk kon zien welke rol zij in de rij der
gebeurtenissen spelen. De eerste vermelding van het bad in de literatuur vindt men
pas bij den Griekschen hagiograaf Symeon Metaphrastes uit de 10de eeuw.
Voorstellingen, waarop het wasschen van het Christuskind voorkwam, schijnen
ook naar het Westen gekomen te zijn, of bij de dramatiseering van het Kerstverhaal
in de kerken ingang te hebben gevonden. Dit zou men tenminste opmaken uit sommige
kerstliederen, tenzij men aanneemt dat daarin de volksfantasie geheel spontaan tot
uiting komt:
Die moeder makede den kinde een bat,
Hoe lief lijc dattet daer inne sat!
Dat kindeke pletterde metter hand
Dattet water uten becken spranc.
Die os ende oec dat eselkijn
Aenbaden dat soete kindekijn.

Talloos zijn, als gezegd, de voorbeelden van den Heiligen Nacht naar ‘Byzantijnschen’
trant voorgesteld: in steen en in ivoor, in émail en in
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mozaïek; voorts geschilderde, zoowel in boeken als op de muur. In de kerken van
Rome vinden wij de Geboorte aldus afgebeeld, zonder grotheuvels en herders, op
de merkwaardige fresco's, die in de campagna-kerk van S. Urbano, niet ver van de
Via Appia, anno 1011 door zekeren kloosterbroeder Bonizzo werden aangebracht.
Deze muurschilderingen zijn in artistiek opzicht van niet dan middelmatige verdienste,
doch zij leeren hoe de kunstenaar nog door een allerminst verstarde maar levende
traditie werd gedragen. Op onze afbeelding is dat zoo niet merkbaar, en ook de toets,
die hier en daar nog veelzeggende bewegelijkheid vertoont, kan zoo min als het
summier-doelmatige coloriet op de reproductie tot eenig recht komen. Het zij genoeg
te vermelden, dat de verrukking der Drie Koningen, aan wie op het aangrenzende
fresco-veld de wonderbare ster verschijnt, ‘echt’ genoeg is. Er is nog iets meer dan
enkel de herinnering aan waarlijk bezielde kunst! Blijft aldus de schilderkunst - mozaïek en miniatuur inbegrepen - vooreerst
conventioneel en afhankelijk van gegeven Byzantijnsche voorbeelden, in de
beeldhouwkunst treden sedert het einde der 11e eeuw nieuwe elementen op. Reeds
het beroemde altaar-frontale van den dom te Salerno, dat waarschijnlijk in 1084 werd
aangebracht en met zijn dertig ivoor-reliefs met recht een veel-zeggend opus is voor
dezen tijd, verraadt duidelijk ook anderen dan Byzantijnschen, met name Aziatischen
invloed. De voorstelling der ‘Geboorte’ zou hier alweer dadelijk tot bewijs mogen
strekken. De stijl is op deze kleine gesneden reliefs een betrekkelijk ‘iets’: weifelend,
wisselend, telkens ónvoltrokken. Maar de iconoloog, die opmerkt welke gegevens
zijn verwerkt en welke verwaarloosd, weet aanstonds waar hij aan toe is: g e e n grot,
g e e n engelen, g e e n bad-scene.... Als hij dan verder ziet, hoe de Heilige Maagd
in halfhurkende houding is afgebeeld m e t g e k r u i s t e b e e n e n , en hij op nog
een paar bijzonderheden acht slaat, dan zijn de aanwijzingen positief genoeg.
In den loop der 12de eeuw is dan, vooral in de Noord-Italiaansche sculptuur, een
toenemende onafhankelijkheid van Byzantium merkbaar in de steenreliefs, waarmede
een aantal kerkportalen werden versierd. Wij doelen hier op de merkwaardige
beeldhouwerskunst, die met den raadselachtigen ‘magister Willigelmus’ te Modena
plotseling zoo krachtig een aanvang neemt. Diens medewerker ‘Nicolaus’, die in
1135 te Ferrara zelfstandig optreedt, heeft aldaar, boven den hoofdingang der
domkerk, de ‘Geboorte’ en ‘de herders van Bethlehem’ met andere episoden uit het
Evangelie (totaal acht vakken) afgebeeld.
Een vergelijkende studie leert alras dat hij, die wat zijn techniek en vormen aangaat
den Byzantijnschen invloed duidelijk onderging, niettemin bij de inkleeding van zijn
stof en bij de rangschikking der figuren geen
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conventioneele schema's volgde en deze ook niet noodig had. Hij leefde evenals zijn
leermeester in een a n d e r e wereld van ideeën en van ‘verbeelding’. Zoo is er een
duidelijke tweespalt in zijn meeste scheppingen waar te nemen. - Het is bekend
genoeg, hoe Benedetto Antelami, werkzaam sedert 1178 te Parma en daarna te Borgo
San Donnino, deze kerkkunst op nog aanmerkelijk hooger plan heeft gebracht. Waar
zij echter haar oorsprong nam, en op welke wijze zij zich bestendigde, is nog niet
voldoende opgehelderd. De samenhang met de Romaansch-Provencaalsche
beeldhouwkunst is duidelijk; maar met het uitspreken van den naam Arles zegt men
nog lang niet alles. Verwantschap met de vroeg-christelijke sarcofaagreliefs verrast
ons, zonder op zich zelf iets te verklaren. Men beseft dat er hier wederom een
complicatie is....
Tegelijk in en uit de sleur is ook Bonannus van Pisa, die in 1180 een bronsdeur
voor de kathedraal van zijn vaderstad vervaardigde en zes jaar later de westerdeur
van den dom te Monreale bij Palermo. Op beide deuren wordt als een der ingelijste
reliefs, welke de hoofdzaak van de versiering vormen, de voorstelling der ‘Geboorte’
aangetroffen. Bonannus was door de toegepaste techniek en de beknoptheid, waarop
hij telkens was aangewezen, wel genoodzaakt deze voorstelling sterk te
vereenvoudigen, maar hij doet dit met een opmerkelijke oorspronkelijkheid en zelfs
met persoonlijkheid van opvatting. Ook hier echter is de grot duidelijk zichtbaar,
met de gewone groep van Moeder en Kind er in, en wat er ook als overbodig werd
weggelaten, os en ezel behielden hun plaats achter de kribbe. Ook hier ziet men
verder de zittende Jozef in de traditioneele houding, benevens de bad-scène. Boven
op den heuvel komen als twee pelgrims de engelen aanwandelen, die aan twee herders
de ‘groote blijdschap’ verkondigen. Deze laatste zijn in het minst niet geïdealiseerd
maar, integendeel met hun punthoeden, waterkalebas en knapzak veristisch afgebeeld:
De oude hoort het nieuws aan, leunende op zijn staf; de knaap, die hem volgt, blaast
een deuntje op zijn schalmei. - Men kan, juist tegen Kerstmis, het tweetal in de
volkswijken van Rome nog wel tegenkomen, van de eene Madonna naar de andere
gaande. De oude speelt dan op een doedelzak, en de jongen op zijn fluit.
Volksgebruiken verdwijnen allengs, maar veranderen doen zij niet.
Ondanks het optreden van deze beeldhouwers b l i j f t de kunst in Italië over het
geheel op Byzantium georiënteerd. Uit deze zelfde eeuw dateert een draagbaar
mozaïek, bestaande uit zes vakken binnen kostbare lijst, dat in het museum der
domkerk te Florence bewaard wordt. Het is geheel naar Byzantijnschen trant, en
Grieksche opschriften bewijzen, dat het een import-stuk is. Onder de zes
voorstellingen uit het leven van Christus is ook de ‘Geboorte’: in de grot. Zeer
nauwkeurig komt
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de compositie overeen met het hier afgebeeld wand-mozaïek in de Capella Palatina
te Palermo, dat eveneens de ‘Heilige Nacht’ volgens de oostersche traditie bijzonder
volledig weergeeft. In beide de mozaïeken, hoe strikt zij overigens volgens de
heerschende traditie zijn samengesteld, is één nieuw element op te merken, dat bewijst
hoe de Grieksche wereld toch niet geheel tot gevoelloosheid was verstard: Het is
voor het eerst dat de Moeder naar het goddelijk Kind omziet, in den letterlijken en
figuurlijken zin van het woord. Te Palermo vat zij het zelfs liefkoozend aan.
Eveneens uit dezen tijd van omstreeks 1200, is een ivoorrelief in het museum te
Ravenna, waarop heuvel en grot maar heel summier en gedachteloos zijn aangeduid;
doch waarop alle figuren ten opzichte van elkander almee de vaste van ouds
voorgeschreven plaats hebben behouden: Jozef, de vrouwen die het kind baden,
engelen, koningen en herders. Alle de vormen zijn ingedroogd. Tot de matras met
streepen toe, waarop Maria neerligt, is tot een traditioneel gegeven geworden.
Hoezeer in de 13e eeuw Niccolo Pisano zich emancipeert, j u i s t wat zijn
vormentaal betreft, wordt te duidelijker, wanneer wij eerst opmerken, in welke mate
door hem de voorgeschreven iconografische wet wordt geëerbiedigd. Op zijn eerste
groote werk, den beroemden kansel in de doopkerk te Pisa (1268) beeldt hij de
‘Geboorte’ af g e t r o u w volgens de Byzantijnsche traditie. Alleen schuift hij de
‘Annuntiatio’ en de ‘Nativitas’ op één relief samen, tengevolge waarvan heuvel en
grot kwamen te vervallen, doch dat is dan ook de eenige concessie aan de gewoonte.
De houding van Maria, de plaatsing der kribbe achter haar, St. Jozef en de badscène
blijven gehandhaafd. Os en ezel ontbreken zoo min als de herders, al vindt men ze
niet aanstonds terug doordat de koppen ontbreken. - Bij al deze ‘gehoorzaamheid’
nu is het treffend, dat van een formeele afhankelijkheid in 't geheel geen sprake is.
De plastiek is in haar kracht een geheel eigene, die deels op de antiek-Romeinsche,
deels op de oud-Etrurische beeldhouwkunst zich inspireert, doch niettemin een (voor
dien tijd) meer modern dan archaïstisch karakter vertoont. Dit zelfstandig weergeven
en wekken van waarachtig leven is merkbaar in een hoofdhouding hier, in een
handgebaar daar, niet het minst ook in den plooival, maar wel bijzonder duidelijk in
het ‘trekje’, dat Jozef niet meer lethargisch het hoofd op de hand laat rusten, maar
neergezeten naast de twee dienende vrouwen, deelneemt aan de badscène, zoodat
op den voorgrond één werkzame groep ontstaat.
Meer nog een opstelling naar ouderwetschen trant toont ons het mozaïek in Santa
Maria in Trastevere te Rome, dat in 1291 naar het ontwerp van Pietro Cavallini
gemaakt is. St. Jozef zit weer in zijn gewonen hoek in zijn gewone houding. Het
bad-tafereeltje is vervallen, omdat het juist neven-aan reeds voorkomt op het
mozaïekveld, dat de ‘Geboorte
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van Maria’ voorstelt. Cavallini, wat zijn wijze van voorstelling betreft heel wat meer
dan Niccolo Pisano onder den ban van Byzantium, vermijdt het eentonig te wezen
en doet a l s e r g e l e g e n h e i d t o e i s wel degelijk zijn eigen vinding gelden.
Het wegvallen van de badscène gaf hem die gelegenheid, en wij zien hoe aardig en
schilderachtig hij die terstond gebruikt door het herdertje aan te brengen, dat ten
aanhoore van zijn kudde op de fluit speelt. Is hier het eigen element in de compositie
vooral anecdotisch, in andere gevallen, op de muurschilderingen vooral, verkrijgt
dit een buitengemeene statigheid, waardoor Cavallini een der meest indrukwekkende
kunstenaarsgestalten geworden is uit de dagen van Dante.
Even trouw aan de traditie is zijn vakgenoot Rusuti te Rome, en is ook Giovanni
Pisano op de kanselreliefs voor de domkerken te Pistoia (1298-1301) en te Pisa (vóór
1310 voltooid). Zij beelden beiden de grot af en verdeelen de groepen op de sinds
minstens acht eeuwen normale wijze; doch terwijl Rusuti nóg strakker is, bij
voorgangers vergeleken, wordt Giovanni aanmerkelijk soepeler. Zijn compositie
wordt door groote levendigheid gekenmerkt. De hiëratische rust heeft plaats gemaakt
voor werkelijke bedrijvigheid. Niet op h e t g e b e u r d e zoozeer wordt nadruk
gelegd, maar op h e t g e b e u r e n . De Moeder kijkt naar het Kind niet enkel om,
maar beschouwt het met innige aandacht. De twee vrouwen zijn werkelijk b e z i g
met het bad. De schapen zelfs grazen uit alle macht, en het nadrukkelijk toegesproken
worden van de herders door den engel is goed tot uitdrukking gebracht.
Vergelijkt men Giovanni's afgebeeld relief met dat van zijn vader, dan ziet men
hoe bij hem de gestalten niet meer ééne massa vormen, doch hoe de groepen zijn
opgelost en voor de hun toebedeelde handeling meer ruimte hebben verkregen. Uit
het geheel ontwikkelen zich telkens de figuren, wel in onderling contact, maar
drastisch één voor één. Deze eigenaardigheid, die in dit vroege relief wel leidt tot
zekere hakkeligheid, als men het geheel overziet, zal in latere werken van Giovanni
zijn groote kracht worden.
Een geheel ander, zelfs schijnbaar ‘staccato’ valt op te merken in het fresco-werk
van Giotto. Deze schilderde in de eerste jaren der veertiende eeuw de ‘Geboorte’ in
de Capella dell' Arena te Padua. Ook hij plaatst de figuurgroepen afzonderlijk, doch
deze indeeling geschiedde niet zonder dat het tafereel als complex tevens onder één
aspect wordt gebracht. Wat ons ook aanstonds treft, is hoe eindelijk - voor het eerst
sedert den tijd der Katacomben! - met de grot-traditie is gebroken en, overeenkomstig
het Evangelie de e c h t e stal van Bethlehem is afgebeeld. Jozef en de herders hebben
evenwel hun oude plaats behouden, Jozef zelfs zijn conventioneele suffe houding;
maar
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met de grot is ook de groep van het kinderbad van het tooneel verdwenen. Geestelijke
vrijheid van beweging heeft de kunstenaar nog niet verworven en ook zijn doel bij
het weergeven ligt naderbij dan de baanbrekende meesters der volgende eeuw het
zouden stellen; doch op de wijze der devote contemplatie stelt hij ons geen naar
vaststaande formule ingevuld tafereel meer voor oogen, doch, met gebruik van
sommige gegevens aan die formule ontleend, is zijn verbeelding bij machte ons den
‘Heilige Nacht’ aanschouwelijk te maken als een in zich besloten en, door de plaatsing
der nevenfiguren, wel afgesloten voorstelling. - De grijze Rembrandt deed, op geheel
andere wijze en met andere uitdrukkingsmiddelen, hetzelfde in de hiervoor besproken
ets van 1652 en omstandiger in de twee schilderijen met de ‘Aanbidders der Herders,’
beide van 1646, die zich bevinden in de Oude Pinacotheek te München en in de
National Gallery te Londen. Het eerste vooral is indrukwekkend.
Na Giotto heeft de grot der geboorte verder vrijwel afgedaan en wij zien straks de
meesters der Renaissance, met Mantegna als eenige uitzondering, d e n S t a l
afbeelden. Dat die dan soms wat heel paganistisch wordt, brengt de tijdgeest mee.
Wat Giotto aan intense vroomheid de kunst deed winen, verloor zij door het nieuwe
beginsel der volgende eeuw. Te Florence komt het zóóver, dat in plaats van de oude,
althans christelijke legende (die van het vóór-evangelie) een literair-heidensche
interpretatie boven 't altaar van de kapel der Sassetti in Santa Trinità een eereplaats
kreeg. Het bedoelde schilderij van Ghirlandaio is ongemeen fraai, een artistiek
hoogtepunt; maar zie: de Heilige Nacht is anno 1485 ....voorbij. De dag is
aangebroken, de morgen opgeklaard!
Wij knipoogen tegen het grelle licht en menigeen vindt het nuchter.
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De Grieksche oudheden in het Museum Carnegielaan 12, Den Haag,
door Dr. C.W. Lunsingh Scheurleer.
HET Museum Carnegielaan 12 werd gesticht met het doel om de verzamelingen
Egyptische kunst van Prof. Bar. von Bissing en die van Grieksche kunst toebehoorende
aan den ondergeteekende te bevatten. Deze bestemming bepaalde het karakter van
den bouw. Het kwam er op aan iets te maken dat de schoonheid en de eigenaardigheid
der tentoon te stellen voorwerpen zoo goed mogelijk zou doen uitkomen. De architect
- de heer van Duyne - zag er daarom van af de aandacht van den bezoeker af te leiden
door het aanbrengen van versieringen en toonde zijne gave door het vinden van
fijngevoelde verhoudingen. Ten einde eene zoo groot mogelijke verscheidenheid
van licht te verkrijgen, werd rondom een binnenplaats eerst een rij kabinetten en
daaromheen van hoogere zalen gelegd, welke naar verkiezing hetzij door middel van
hoog aangebrachte zijramen, hetzij door z.g. lantaarns (bovenlicht) konden worden
verlicht. De zalen en kabinetten loopen in elkander, zoodat bij het volgen van den
in den catalogus aangegeven rondgang een overzicht over de geheele verzameling
wordt verkregen.
De opstelling der Grieksche verzameling geschiedde in hoofdzaak volgens
chronologische principes. Echter werden zoo veel mogelijk de gelijksoortige
voorwerpen, d.w.z. bronzen, terracotta's en vazen, tezamen opgesteld. Men bereikt
op deze wijze een grootere rust, (daar het in hoofdzaak kleine figuren en dikwijls
fragmenten betreft), dan door stukken uit ongeveer denzelfden tijd, maar van
verschillend karakter, te vereenigen en deze rust achtte men voor een goede werking
der verzameling als zoodanig in de eerste plaats noodzakelijk. Verschillende der hier
tentoongestelde voorwerpen zijn reeds in een vroeger artikel in dit tijdschrift
behandeld. Zooveel mogelijk zal derhalve nu alleen sprake zijn van de daarna
verkregen aanwinsten.
In aansluiting aan de Egyptische verzameling vindt men in de eerste plaats een rij
kabinetten met terracotta-figuren. Voor deze zijn zulke met elkaar verbonden kleine
ruimten, welke echter ieder op zichzelf staand kunnen worden beschouwd, bij uitstek
geschikt. Men kan de voortbrengselen van een bepaalden stijl dan rustig bestudeeren,
zonder afgeleid te worden door andere. De groote waarde van deze figuurtjes ligt in
de omstandigheid, dat zij het karakter dragen van den stijl der periode, waarin zij
zijn ontstaan en niet, zooals zoo dikwijls bij marmerfiguren het geval is, copieën uit
den Romeinschen keizerstijd naar Grieksche, veel oudere,
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werken zijn, die dan bovendien nog veelal in ander materiaal waren gedacht en
uitgevoerd. Van de origineele Grieksche beeldhouwkunst is slechts een zeer klein
gedeelte tot in onzen tijd bewaard gebleven en dan dikwijls in zeer slechten staat.
De ontwikkeling moeten wij daarom moeizaam samenvoegen uit de weinige origineele
groote werken, toegelicht door enkele uitlatingen der antieke schrijvers over
beeldhouwkunst. Hier komen juist de terracotta's te hulp. Zij zijn, meestal met behulp
van vormen, gemaakt door werklieden, die in de tradities van het vak waren
opgegroeid en geïnspireerd door hetgeen zij om zich heen zagen. Deze figuurtjes,
of zij nu voor graven of als wijgeschenk in den tempel bedoeld waren, moesten zoo
nauwkeurig mogelijk de heilige beelden weergeven, d.w.z. die door toonaangevende
kunstenaars gemaakt, want men dacht zich de goden in de gedaante, hun door zulke
kunstenaars in beeld of schrift gegeven. Vandaar dat men, om zich een begrip te
vormen van de godenfiguren, zoowel uit den tijd van Homerus als van die der
Perzische oorlogen of van Perikles of Alexander den Groote, dikwijls geen beter
middel heeft dan deze figuurtjes. Er mogen dan al verschillende getrouwe copieën
in marmer bestaan van werken der grootmeesters uit den tijd der laatstgenoemden,
zij missen toch de eigenaardige, ik zou het willen noemen atmospheer, de stemming,
welke van de stukken uit die periode zelve, hoe bescheiden zij ook zijn, uitgaat.
Hoe de primitiefste godenbeelden in de gedaante van een plank of zuil er uit zagen,
welke geregeld met een door de vrouwen der stad vervaardigd kleed omhangen
werden; hoe men onder invloed van en in naijver met Oostersche of Egyptische
kunstwerken sedert het begin der Vide eeuw aan de goden een voorkomen gaf, dat
meer met dat der menschelijke figuur in overeenstemming was, waarbij de kleedij
duidelijk dezen Oosterschen en de houding den Egyptischen invloed verraadt; hoe
de groote nationale opleving gedurende en na de Perzische oorlogen dezen vreemden
invloed verdrijft en zich in houding, kleeding en uitdrukking manifesteert; hoe de
op het grootsche gerichte stijl van Phidias zich ontwikkelde en overging eerst in een
zekere barokke overdrijving, later plaats moest maken voor de gracieuse richting der
periode vlak voor en tijdens Alexander den Groote; hoe het naturalisme dan weer
veld wint en hoe ten slotte de vindingskracht langzaam vermindert en eindelijk alle
lokale school-verschillen uitloopen in de gemeenschappelijke Romeinsche kunst der
beide eerste eeuwen na het begin onzer jaartelling, dit alles kan men in de
verschillende terracotta-figuren weerspiegeld zien. Niet dat deze figuurtjes slaafsche
navolgingen zijn zouden van het een of ander godenbeeld. De ervaring leert, dat,
wanneer bij een tempel een groote menigte van zulke kleine figuurtjes wordt
gevonden, zij weliswaar in hoofdtrekken het bewuste heiligenbeeld weergeven, maar
tevens, dat zij dat zoodanig
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wijzigen, als het speciale karakter hunner kunst verlangt. Het is dan ook de algemeene
geest van den tijd, dien men in zulke kleine figuren evenzeer vindt als in de groote
kunst. Een groote aantrekkelijkheid te meer hebben deze figuurtjes wanneer, zooals
slechts zelden het geval is, de kleur de sculpturale werking komt ondersteunen. De
omstandigheid, dat deze, waarvan de werking een zeer belangrijke factor uitmaakte,
zoowel bij de allergrootste als bij de allerkleinste in de meeste gevallen verdwenen
is, heeft tot zooveel onjuiste opvattingen omtrent Grieksche kunst aanleiding gegeven.
Van het zoo dikwijls herhaalde gebrek aan uitdrukking in de oogen zou nooit sprake
kunnen zijn geweest. Een leerrijk voorbeeld (een masker der godin Bendis) uit
Tarente, dat met een groote verzameling van andere stukken uit die plaats in zaal IX
is opgesteld, spreekt hiervoor duidelijk genoeg.
De Tarentijnsche collectie behoort tot de volledigste in Europa; slechts de musea
in Triest en Tarente kunnen op een meer uitgebreide verzameling wijzen. Het belang
dezer stukken is velerlei. In de eerste plaats hebben de Tarentijnsche ateliers een zeer
eigenaardigen stijl, die vooral voor liefhebbers van monumentale kunst groote
aantrekkelijkheid heeft. Het is opmerkelijk hoe de geest van ernst, verhevenheid en
monumentaliteit, welke aan de klassiek Grieksche kunst eigen is, in deze stukken
van kleine afmeting duidelijk uitkomt, zonder dat aan het materiaal, de klei, geweld
is aangedaan.
Voor degenen, die zich voor de antieke godsdienst interesseeren en die weten, dat
deze iets anders was dan de galante, mythologische verhalen, die maar al te dikwijls
als bewijs moeten dienen voor een ongodsdienstig-zijn der Grieken, ligt hier een
ruim veld van studie. De meerderheid toch dezer stukken is afkomstig uit een tempel.
Het waren wij geschenken, door de geloovigen opgehangen, in de overtuiging, dat
zij daarmede den band, die hen met de godheid verbond, tastbaar tot uitdrukking
brachten. Deze wijgeschenken geven volgens de meest waarschijnlijke verklaring
den wijdende weer in den toestand, waarin hij door de genade van den god na zijn
dood zich hoopte te bevinden. Voor dezen gelukzaligen toestand is als symbool het
aanliggen aan een feestmaal gekozen, waarbij de attributen: beker en
muziekinstrument, de zoo verschillende gaven van de godheid moeten aanduiden.
Tevens was deze houding een herinnering aan de geregeld gehouden religieuse
maaltijden, welker mystieke beteekenis eerst in den laatsten tijd nader is onderzocht
en die ook in den Christelijken godsdienst een zoo belangrijke rol speelde. De
Dionysos toch, die hier vereerd werd, is niet de luchthartige god van wijn en vreugde,
het is de Dionysos Zagreus, die, naar de aarde gezonden, om de menschen van hunne
verdorvenheid te genezen, en als gave den wijn brengend, door hen werd verscheurd,
Zonder twijfel is dit ernstige karakter der godheid niet vreemd aan de
gelaatsuitdrukking, aan deze figuren eigen, want het is opmerkelijk hoe, terwijl de
groote ontwikkeling der kunst van het midden der
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6e tot het midden der 3e eeuw v. Chr. in deze stukken wordt weerspiegeld, toch de
min of meer lieflijk zorgelooze uitdrukking, welke in sommige scholen der 4e eeuw
zoo geliefd was, hier niet voorkomt en het karakter tot verheven ernst en
smartelijkheid evolueert. Het medelijden van den god met de menschheid wordt tot
uitdrukking gebracht, want door de inwijding gelooven de wijdenden één met de
godheid te worden.
Interessant zijn ook de figuurtjes der godin Bendis, eene weinig bekende godheid
van Thrakische herkomst. Misschien geeft het afgebeelde figuurtje haar weer; hier
is het van belang als voorbeeld voor de monumentaliteit van zulke kleine figuurtjes.
Het is ten nauwste verwant aan de beroemde door Euthydikos op de Akropolis te
Athene gewijde vrouwefiguur.
Verder zijn in deze zaal een aantal groote dakpanversieringen, z.g. antefixen
opgesteld. Men ziet, hoe het onheilafwerend karakter der Medusa in afschuwelijke
leelijkheid, later in starheid en ten slotte in smartelijkheid tot uitdrukking werd
gebracht. Door het aanbrengen van deze en dergelijke voorstellingen meende men
den invloed der booze geesten van de bouwwerken te kunnen weren.
Leerrijk zijn ook de talrijke vormen, waarin dergelijke figuren werden afgedrukt.
Men krijgt een inzicht in de - ik zou bijna willen zeggen fabriekmatige - vervaardiging,
wanneer men ziet, hoe één vorm, door het aanbrengen van krullend haar, oorringen
of een baard, ter vervaardiging moest dienen van jongeling, vrouw of gebaarden
man. Aan den anderen kant wijst het op de groote technische handigheid van den
werkman, die, zooals wij dat in sommige der terracottafiguren duidelijk kunnen
constateeren, in staat was met behulp van één vorm meerdere, oogenschijnlijk geheel
verschillende typen te maken.
Van de groote beeldhouwkunst in Tarente is weinig bekend. Uit allerlei gegevens
moet men opmaken, dat deze belangrijk was en een eigen karakter had, doch men
kan zich van haar slechts in het algemeen een denkbeeld vormen door den geest der
terracotta's te bestudeeren.
Sculpturen, hetzij in de inheemsche kalksteen, hetzij in marmer, behooren tot de
groote zeldzaamheden. Eenige der beste tot nu toe bekende zijn in deze zaal vereenigd.
Men kan er dezelfde voorliefde voor groote fijnheid, scherpte, heftige beweging en
een zekeren zin voor grootschheid in constateeren als in de kleifiguren, welke uit
den aard der zaak toch een minder frisch en levendig karakter dragen als deze stukken,
die ten deele althans het werk zijn van groote artiesten. Deze uitdrukking is zeer
zeker gewettigd ten opzichte van de fragmenten met strijdende krijgslieden, die
tezamen gevonden, na lange omzwervingen ten slotte hier wederom tezamen kwamen.
De bovengenoemde eigenschappen komen hier duidelijk in uit, maar daarnaast nog
deze, dat de eigenaardige routine, verkregen door het werken in kalksteen zich ook
bij het werken in marmer doet
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kennen. De diepe ondersnijdingen en fouilleeringen, de eigenaardige afgeplatte en
opnieuw gekreukte plooien, waardoor de sterke schaduwwerking ontstaat, welke de
heftige beweging als het ware onderstreept, deze stijl is op deze wijze niet in marmer
voor het eerst gevonden, maar in de zachte kalksteen. Voor de juistheid van deze
stelling spreekt, dat dezelfde eigenaardigheden in de barokkunst van Zuid-Italië in
de 17/18e eeuw op soortgelijke wijze terugkeeren.
In zaal VIII zijn de bronzen voorwerpen vereenigd. Dit materiaal speelde in de
Grieksche kunst en kunstnijverheid een hoogstbelangrijke rol. Niet alleen waren de
meeste groote werken der voornaamste meesters oorspronkelijk in dat materiaal
uitgevoerd, ook het huisraad, dat wij in hout, aardewerk of porcelein plegen te kennen,
bestond bij de Grieken uit dit materiaal. Het is juist de ongelukkige omstandigheid,
dat het brons zoo geschikt was, om er wapens of andere dingen van te maken, die in
later tijd het belangrijkste deel der Grieksche beeldhouwkunst ten ondergang heeft
gedoemd. Niet alleen de meubels, maar ook de beelden verhuisden naar den
smeltkroes, om in wapens enz. te worden veranderd, zoodat wij voor onze kennis
wat de eerste betreft, in hoofdzaak op fragmenten en wat de laatste aangaat in
hoofdzaak op Romeinsche copieën zijn aangewezen voor onze kennis. Het is deze
omstandigheid, welke zooveel schade doet aan een juiste waardeering van de
Grieksche kunst. Men zou zich van de Staalmeesters toch moeilijk een begrip kunnen
vormen indien men er alleen copieën van kende.
Uit den aard der zaak bevat deze verzameling geen monumentale stukken. Enkele
kleine figuurtjes zijn van goede kwaliteit, als bijv. het paardje vol nauwelijks
bedwongen onrust, midden 5e eeuw, maar de kracht der collectie ligt in de voorwerpen
voor het dagelijksch gebruik. De meeste helmtypen zijn bijv. aanwezig. Naast een
groote doelmatigheid streefden de wapensmeden er blijkbaar naar, aan de dragers
een zoo vervaarlijk mogelijk uiterlijk te geven. Verschillende stukken, als b.v. die
van den z.g. Korinthischen vorm, bewijzen hoever zij daarin zijn geslaagd, terwijl
een gedreven stuk wangbeschermer laat zien, hoe dicht hun kunst die van een
beeldhouwer naderde.
Naast deze bij uitstek mannelijke voorwerpen, is er een vrij complete serie van
spiegels, zoowel stukken, welke voor de gebruikster werden neergezet, als andere,
bestemd om in de hand te worden vastgehouden. Bij de staande spiegels diende nu
eens een jongeling, dan weer de godin Aphrodite als drager van de eertijds spiegelende
schijf. Het idee, zulk een schijf door een menschelijke figuur te doen ondersteunen
was niet nieuw. Ook de Egyptenaren hebben het in toepassing gebracht. Echt Grieksch
is het consequent doordenken van de gedachte: het dragen der figuur uit te drukken
en verder het artistiek verbinden van haar
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slanke rechte massa aan de ronde schijf, hetzij door een bepaalde armhouding, hetzij
door met behulp van op de centrale figuur toe vliegende kleinere figuren, b.v. Eroten.
Het laatstgenoemde stuk is een voortreffelijk staal der kunst van Argos uit het midden
der 5e eeuw.
Interessant is het, dat reeds in dezen tijd in Athene het in Etrurië vervaardigde
bronzen huisraad zoozeer in zwang was. Het schijnt dat dit volk naast een groote
technische vaardigheid, de bijzondere gave bezat, om door het geven van een
eigenaardige tectonische strengheid aan Grieksche vormelementen, dergelijke
voorwerpen te maken. Een goed staal van deze kunst is de kaarsenhouder, welke met
een staanden jongeling wordt bekroond. De vervaardiger heeft natuurlijk zelf de
compositie van dit voorwerp niet uitgedacht. Hij werkt met welbekende elementen,
maar hoe weet hij het elastische van dragende voeten, het rank opstrevende van een
schacht uit te drukken, deze met elkaar te vereenigen en het geheel af te sluiten met
een bekroning gevormd door de uitloopende punten, waaraan de kaarsen werden
bevestigd met de in zijn keurig geplooiden mantel gehulden, op zijn stok geleunden
jongeling in haar midden.
Een prachtig stuk is een handspiegel met vier gegraveerde figuren eveneens van
Etrurischen oorsprong van ca. 400 v. Chr. De voorstelling schijnt mij nog niet
afdoende verklaard. Misschien ontleende de graveur haar ten deele aan een afbeelding
van het oordeel van Paris, misschien aan die van een andere, ons minder bekende
sage, maar wat hiervan zij, de verdeeling der figuren over het rond, de wijze van
teekenen, de groepeering getuigen van een begaafdheid, die niet voor die der beroemde
16e eeuwsche graveurs behoeft onder te doen.
De marmeren stukken der collectie zijn niet van zoodanige kwaliteit, dat het noodig
is, ze in dit artikel speciaal te noemen. Van veel grooter belang is de vazencollectie.
Van vrijwel alle stijlen zijn min of meer goede voorbeelden aanwezig. Ook de
voorlooper der echt Grieksche kunst, de Kretisch-Mykeensche, is door een
kabinetvitrine met vazen uit de latere periode van dezen stijl vertegenwoordigd.
Op dezen stijl, die na een zeer rijke naturalistische phase langzamerhand verstarde
tot stug ornament, volgde de stijl, welken men onder den naam van geometrisch kent
en die tusschen 1000 en 800 v. Chr. in Griekenland overheerschend was. Hoewel
van de groote monumentale stukken slechts een boersch voorbeeld uit Boeotië en
een niet al te goed bewaard stuk van een der eilanden aanwezig zijn, kunnen de
kleinere vazen doen zien, hoe groot de reactie op den vorigen stijl was. Men zoekt
het, vooral in Attika, in uiterst conscientieuze lijnornamentiek, zigzags, maeanders
enz., al bereikt de zorgvuldigheid nimmer de saaiheid, welke dezen ornamenten in
de machinale wedergave zoo licht aankleeft. Langzamerhand komt van uit het Oosten,
gedeeltelijk over Kreta, gedeeltelijk over
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Rhodos de aanstoot voor een nieuwe richting. Zooals bij Homerus alle buitengewone
kunstvoortbrengselen aan Phoeniciërs werden toegeschreven, voor zoover het geen
godenwerken zijn, zoo zien wij, dat het Oostersche voorbeelden zijn, welke aan de
opnieuw beginnende Grieksche kunst een andere richting geven. Na 700 v. Chr.
vervaardigt men op de eilanden vazen, met een enkele figuur beschilderd, welk beeld
geheel los in het vlak wordt geplaatst, of wel men brengt rijen van loopende en
grazende dieren aan, alles volgens geheel andere principes dan in de z.g. geometrische
stijlen heerschen. Interessant is het, op te merken, dat zich hier nu een verschijnsel
voordoet, dat in de Grieksche ceramiek herhaaldelijk voorkomt. De ornamenten van
den zoo juist verlaten stijl, worden naar de ondergeschikte deelen van de vaas
verbannen, zoodat de maeander onder aan den buik of op den hals voortleeft. Later,
wanneer de zooeven genoemde, onder Oosterschen invloed staande stijl door de
Attische zal zijn verdrongen, leven behalve de genoemde ornamenten ook deze dieren
op zulke ondergeschikte plaatsen een tijdlang voort.
Geliefd is in deze onder Oosterschen invloed staande periode ook de z.g. Egyptische
faience. Vermoedelijk maakte men deze half Egyptische, half Grieksche stukken in
de Grieksche, in Egypte gelegen factorij Naukratis. Een bijzonder mooi voorbeeld
is daarvoor de gehelmde krijgsmanskop. Als bewijs hoe de Grieken zich op dergelijke
voorbeelden inspireerden, maar deze gelijktijdig volgens hunne inzichten en
opvattingen wijzigden, kan het daartegenover geplaatste, uit Rhodos stammende
fleschje dienen, dat geheel op de gebruikelijke Grieksche wijze is gemodeleerd en
beschilderd. Ook de uitdrukking is een geheel andere geworden.
Het meest komt de Oostersche invloed uit in de vazen uit Korinthe. Deze
handelsstad bereikte in de 7e eeuw haar hoogtepunt van bloei. Hare producten vindt
men tot buiten de eigenlijk Grieksche wereld, in alle toenmaals bewoonde streken
om de Middellandsche en zelfs tot aan de Zwarte Zee toe. De Korinthische vaas is
over het algemeen een massaproduct. Meestal is zij technisch slordig afgewerkt, en
laat ook de beschildering veel te wenschen over, maar de goede stukken laten zien,
dat het den makers niet zoozeer om scherp gebouwde, zorgvuldig geornamenteerde
voorwerpen te doen was, als wel om fleschjes, die aangenaam van kleur waren. Zij
staan in hoogst typeerende tegenstelling tot de eveneens door Korinthe veel
verhandelde fijn afgewerkte parfumfleschjes, welke men in Sikyon vervaardigde en
waarvan de beste ware juweeltjes zijn van fijn afgewerkte pottenbakkerskunst. De
Korinthische decorateur houdt er dan ook van, om een vaas met fantastische wezens
te versieren, vooral gebruikt hij veel gevleugelde figuren. Deze vleugels toch waren
bij uitstek geschikt om de lange, peervormige flesschen goed te vullen. Het valt niet
te loochenen, dat hij dikwijls een hoogst decoratief effect bereikte
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door een geslaagde tegenstelling van het roomkleurige fond met de glanzend zwarte
verf, en de violette opschilderingen. Het oordeel over de kwaliteit dezer
kunstnijverheid wordt vertroebeld door de omstandigheid, dat de Korinthiërs op veel
plaatsen nederzettingen schijnen gehad te hebben, waar men in den in de moederstad
gebruikelijken stijl voort-werkte. Het duurde echter niet lang, of de stijl degenereerde
en de zwakke zijde ervan kwam weldra naar voren. Duidelijk spreken hiervoor eenige
zeer karakteristieke kannen uit Italië.
Zooals de Korinthische vazen als het ware een reactie zijn op de Sikyonische door
het accentueeren van kleur en het verwaarloozen van den vorm, zoo beteekenen de
Attische vazen eene reactie in tegenovergestelden zin. Na het midden der 6e eeuw
wint de Attische vazenindustrie meer en meer veld en men kan wel haast zeggen,
dat tegen het einde der 6e eeuw v. Chr. de Korinthische uit het veld is geslagen.
Hiertoe werkten vele factoren mede. De verovering van Klein-Azië door de Perzen
bracht vele Klein-Aziaten tot emigratie en daaronder artiesten van allerlei slag; een
aantal hiervan vestigde zich in het stamverwante Athene. Verder stijgt de politieke
macht dezer stad in de 5e eeuw langzaam maar zeker, terwijl die van steden als
Korinthe vermindert. De eerste factor gaf aan de Attische kunstnijverheid nieuw
leven, de tweede expansiemogelijkheid.
Van den aanvang dezer periode af doet zich het eigenaardige karakter der Atheners
gelden. Weliswaar bootsen zij in decor, soms ook in den vorm, hun stamgenooten
na, maar weldra schijnen zij tot het besef hunner eigenwaarde gekomen te zijn. Niets
doet het verschil duidelijker zien, dan de vergelijking tusschen de Korinthische
parfumfleschjes en de Attische. Terwijl hier de vorm voor de decoratie is verwaarloosd
en de kracht in de kleur wordt gezocht, zoekt de Athener het niet alleen in meer
nauwkeurige afwerking, maar hij is zich van den aanvang af als het ware ervan
bewust, dat een vaas uit gedeelten bestaat, welker functie hij tot uitdrukking moet
brengen Om deze reden onderscheidt hij monding, hals, buik en voet scherp van
elkaar en geeft aan alle een bijzonderen vorm. Deze verandert in den loop der tijden
weinig. Wel wijzigt zich de verhouding dezer onderdeelen tot elkaar, daar
langzamerhand de vazen slanker worden en hals en tuit steeds meer gaan spreken,
maar hun hoofd-vorm blijft dezelfde. Ook hadden de Attische vazen een grootere
stabiliteit. Men denke van hoeveel vakkennis het getuigt, een zoo wijden buik als
die van een z.g. Panathenaeische amphora op zulk een kleinen voet te laten rusten,
zonder dat de vaas wankel stond. Aan den anderen kant is de vorm van den tuit bij
uitstek geschikt om het druppelen mogelijk te maken, en het noodeloos verloren gaan
der kostbare vloeistof te verhinderen. Typisch - hoewel geen eigen vinding - is ook
het zooveel mogelijk bedekken der vazen met de welbekende zwarte verf, welke bij
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de beste producten een groenachtigen metaalglans heeft. Vermoedelijk is het ontstaan
van deze gewoonte niet alleen het gevolg van een aesthetisch gevoel of van een
poging, de werking van metaal na te bootsen. Veel eerder moet men aannemen, dat
het streven om gewichtsverlies door uitzweeten te voorkomen, hieraan niet vreemd
was. Zooals men weet, is het aan alle vaatwerk van aardewerk door de poreusheid
van het materiaal eigen, dat de in de vaas geborgen vloeistof naar buiten treedt. Zoo
aangenaam als deze eigenschap is wanneer men water wil koel houden, zoo nadeelig
is zij, wanneer het geldt, kostbare vloeistoffen te bewaren. Bedekte men nu een zoo
groot mogelijke oppervlakte der vaas met deze verf, dan werd dit euvel verholpen.
Vanzelf moest dan de voorstelling op een klein uitgespaard veld worden
ondergebracht.
Kort voor het laatste kwart der 6e eeuw kwam men op een nieuw denkbeeld, nadat
pogingen, om op de zwart glanzende verf beschilderingen aan te brengen, op de
technische moeilijkheid, deze verf te doen hechten op het gladde oppervlak, waren
gestuit. Men draaide het procédé der versiering eenvoudig om. Instede van figuren
te schilderen, schilderde men het fond. Zoo ontstond de roodfigurige decoratie wij
ze.
Het is deze en haar voorgangster, de z.g. zwartfigurige, welke het meest
karakteristiek zijn geworden voor Grieksche vazen, zoozeer, dat men wel eens
verzuimt te bedenken, dat de Grieksche kunst zooveel andere ceramiek van groote
schoonheid heeft voortgebracht. De artistieke kracht van de beide zooeven genoemde
soorten ligt in den strakken vorm en de buitengewone uitvoering der decoratie. Bij
de goede producten wordt nooit, hoe rijk de versiering ook moge zijn, uit het oog
verloren, dat men geen schilderij, maar een vlakversiering van een gebruiksvoorwerp
voor zich heeft. Nooit ziet men pogingen, om perspectivisch het fond te doorbreken.
Het is onnoodig, over deze soort van kunst uit te weiden. De verzameling geeft
daartoe ook weinig aanleiding, daar slechts een zeer enkel stuk van de bijzondere
eigenschappen dezer kunst een voldoende voorstelling kan geven. Ik noem hier de
interessante schaal, welke aan den eenen kant in de zwartfigurige en aan den anderen
in roodfigurige techniek is versierd; verder de groote schaal, waarop wagens en
krijgslieden zich voortbewegen op een wijze, welke aan de draaiende beweging doet
denken, welke de vaas als zoodanig deed ontstaan. Picturaal zijn deze soort vazen
niet. Alles berust op vorm, verhouding en techniek.
Haar grootste triumphen vierde de Attische teekenkunst misschien wel in de witte
vazen, welke men voornamelijk gedurende de 5e eeuw op de graven offerde. De
voorstelling hangt meestal met den dood samen; op vele vazen komt voor, hoe de
doode op het praalbed ligt, of hoe men aan het graf offert. Van deze kunst zijn eenige
vrij goede stukken aanwezig in kast E.
Zooals ook in de nieuwere kunst op de lineair werkende Renaissance
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van Michel Angelo en Raphaël de meer picturale 17e eeuw volgt, zoo ziet men ook
in de Grieksche kunst, dat de bovengenoemde eigenschappen: het onder alle
omstandigheden vasthouden aan het begrip van den vaaswand, langzamerhand
verdwijnen, dat de artistieke werking der decoratie niet meer in de strakke lijnen
wordt gezocht, doch dat men de figuren zich laat bewegen als in een vrije schilderij,
dat men dus naar perspectivische werkingen gaat streven en dat men inplaats van
door het eenvoudige contrast van bruin en zwart, door andere middelen tracht te
werken. Men bedekt de vaas geheel met een laag zwart en brengt daar wel eens een
relief versiering of een enkel wit of verguld ornament op aan. Soms voorziet men
het oppervlak met ribben, om de werking van het metaal nog meer nabij te komen.
Onder deze producten komen schitterende stukken voor, schitterend zoowel door
hun kleureffect als hun buitengewone verhoudingen en fijne afwerking. Daarnaast
vindt men echter vazen, waar het zwart door de een of ander chemische inwerking
roode vlekken heeft gekregen; zonder zoover te willen gaan als sommige geleerden,
die hierin opzet zien, (meer waarschijnlijk is het, op grond van den onregelmatigen
vorm der vlekken een bakfout aan te nemen) staat het toch wel vast, dat men
langzamerhand smaak begon te vinden in deze roode kleur en dat men, nadat de
oorzaak, welke zij ook moge zijn, eenmaal gevonden was, de factoren, die deze
werking teweegbrachten, bewust in het werk stelde om een nieuw effect te bereiken.
Buitengewoon dingen zijn in deze richting in het atelier van Sotades, waaruit een
klein schaaltje in kast F afkomstig is (midden 5e eeuw) tot stand gebracht. Dit blijven
in dezen tijd echter nog uitzonderingen, eerst in het verloop der 4e eeuw vindt deze
decoratiewij ze meer ingang.
Intusschen waren in Zuid-Italië eveneens allerlei ateliers ontstaan. Over het
algemeen munten hunne producten niet uit wat betreft strakheid en zorgvuldigheid.
Hun waarde lag in het streven naar picturale effecten; daar de bonte kleuren in vele
gevallen zijn verloren gegaan, is het, in deze collectie althans, slechts in enkele
gevallen mogelijk, zich van de eigenaardige aantrekkelijkheid dezer voorwerpen
eene voorstelling te vormen. Ook in Zuid-Italië echter werd in het verloop der 4e
eeuw dit versieringssysteem door het bovengenoemde, dat op nauwkeurige nabootsing
van metaal door middel van reliefs e.d. uitging, verdrongen. Van deze
Zuid-Italiaansche stukken is een vrij groote collectie aanwezig. Men kan hier zien,
hoe de voorliefde voor het rood geleidelijk toeneemt en ten slotte het zwart geheel
verdringt in de zg. aretijnsche vazen. Hier komt de nabootsing van de metalen
voorbeelden zeer scherp tot uiting. De mooiste zullen in de 1e eeuw v. Chr. zijn
ontstaan, zij dragen duidelijk het stempel van een klassicistischen stijl. De versiering
sluit zich aan bij oudere Grieksche, de uitvoering is scherp en hard, alsof men met
gedreven
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metaal te doen had. Het zijn deze vazen, welke eerst in Zuid-Frankrijk en later in
Duitschland (en elders) in groote massa's vervaardigd, door de Romeinsche legioenen
over de geheele wereld, waar de Romeinsche cultuur heerschte en zelfs daarbuiten,
zijn verspreid. Het decor is intusschen van strak en streng slap en naturalistisch
geworden; in de laatste phase doet zich een streven naar strengere stileering, hetzelfde
wat men in de beeldhouwkunst der 3e eeuw merkt, gelden.
De laatste groep der Grieksche verzameling bestaat uit glas. De Egyptenaren
hebben reeds in de 16e en 15e eeuw ware wonderen van kleurenpracht in dit materiaal
tot stand gebracht. Ook onder de Ptolemaeische heerschappij stond de glasindustrie
op een zeer hoog peil, maar men heeft sterk den indruk, dat tot in de 1e eeuw v. Chr.
glazen vaatwerk een zeer kostbaar artikel was. Dit is niet te verwonderen, wanneer
men bedenkt, op welke wijze het vervaardigd werd, hoe in de weeke massa voorzichtig
fijne gekleurde draadjes werden gehamerd, of hoe men door het aan elkaar smelten
van staafjes glas van verschillende kleur, die dan werden afgesneden en zorgvuldig
gepolijst, zulk een vaasje vervaardigde. De kleur-effecten hebben dan ook een groote
aantrekkelijkheid en men kan begrijpen, dat dergelijke vazen reeds in de Oudheid
groote waardeering vonden.
Een artikel van algemeen gebruik werd het glas eerst sedert men, vermoedelijk in
den loop der 1e eeuw v. Chr. geleerd had, het z.g. kleurlooze glas te blazen. Het
herinnert aan dingen uit onze dagen, wanneer men uit de vondsten moet opmaken,
dat in het begin onzer jaartelling België en Noord-Frankrijk groote centra op dat
gebied waren en hoe later werkplaatsen in Duitschland, met name Keulen, de
eerstgenoemde producten verdrongen. Vermoedelijk hebben in Keulen na den
Batavierenopstand Syriërs deze industrie gesticht. Slechts een enkel voorwerp kan
laten zien, wat deze vermochten, zoowel wat betreft het verkrijgen van bruine of
diep-blauwe kleuren, als het vinden van practische en elegante vormen voor het
huisraad. Zelfs de tegenwoordig om haar practischen vorm zoo geliefde vierkante
flesschen ontbreken niet en men herinnert zich bij het beschouwen daarvan, dat in
dien tijd ook zooveel werd gereisd: de vierkante vorm maakt haar voor het inpakken
zoo bij uitstek geschikt.
De laatste kabinetten zijn bestemd, de nieuwste aanwinsten te bevatten. Er zijn nu
doubletten uit de Engelsche opgravingen der laatste jaren in Egypte en eenige
bijzonder mooie fragmenten van Attische en Z.-Italiaansche vazen der 6e tot 4e eeuw
v. Chr. opgesteld. Met het bespreken van deze stukken hebben wij den rondgang
door het Museum beëindigd. Door de eigenaardige schikking der lokalen is het op
deze wijze mogelijk, een zij het ook zeer oppervlakkig beeld te verkrijgen van het
wezen en de ontwikkeling der Grieksche kunstnijverheid.
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Gemengd metaalwerk,
door J.A. Loebèr jr.
II.
Aziatisch gietwerk.
ALS men van het mooie, Javaansche pamor-werk spreekt, heet het steeds, dat het
‘g e d a m a s c e e r d e ’ wapens zijn. Men vindt deze betiteling zelfs in serieuse,
wetenschappelijke werken, in en buiten Nederland.
Een ingenieur, F.M. Feldhaus, wiens technisch lexikon ‘Die Technik der Vorzeit,
der geschichtlichen Zeit und der Naturvölker, Leipzig u. Berlin 1914’ tal van jaren
lang gemaakte fouten op het gebied der techniek korrigeert - een overigens werkelijk
vertrouwbaar werk - schrijft (blz. 179): ‘Die Technik des Damaszierens ist im
malayischen Archipel, besonders auf Java sehr alt; man schweiszt Eisenstäbchen,
verschiedener Härtegraden sorgsam nach bestimmten Härtegraden zusammen.’
Dat is kort, maar niet juist gezegd! Dat is geen damasceeren! Heelemaal geen
damasceeren!
In mijn eerste stuk heb ik van ganscher harte de schoonheid der Javaansche krissen
geprezen, ik heb uitvoerig gezegd, hoe mooi ik ze vond en hoezeer ik de bewondering
der Javanen voor hunne autochthone metaalkunst begrijpen kan.
Doch niet verzwegen heb ik het typische feit, dat deze werkstukken als w a p e n
onbruikbaar zijn. Een kris, die op den grond valt en daarna een omgebogen punt
toont, een kris, die men soms met de hand ombuigen kan, dat zijn geen wapens van
werkelijke beteekenis, al wil ik niet ontkennen, dat bij het hanteeren dezer krissen
op naakte lichamen gevaarlijke vleeschwonden kunnen ontstaan. Hadden echter de
delinquenten een Europeesche jas en vest gedragen, dan zou de kris meer schade dan
de patient geleden hebben.
Stel daar tegenover het werkelijke gedamasceerde zwaard, dat de Kruisvaarders
zeer tot hun nadeel in de gevechten met de Sarascenen leerden kennen!
Geen ijzeren harnas was veilig voor de slagen van dit geweldige zwaard, en ondanks
de getalsterkte der Christelijke legers, hun opgezweept enthoesiasme, was het niet
mogelijk een blijvend resultaat in het Heilige Land te bereiken. En begrijpelijk is
het, dat sindsdien in Europa het gedamasceerde zwaard het hoogtepunt in
wapentechniek werd, tal van mythen het bezit van een zoodanig tooverzwaard
verheerlijkten.
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De Javaansche kris is, als gezegd, tezamengesmeed uit ijzeren staafjes van
verschillende kwaliteit, in het beste geval - d.i. bij hofkrissen - uit nikkelhoudend
ijzer èn staal. En ook dit staal is zelden van supérieure kwaliteit!
Daarentegen was het gedamasceerde zwaard het resultaat van een hoogstaande
metaaltechniek, van ijzer en staal van superbe kwaliteit, met meesterlijke techniek
behandeld en bewerkt, van een gietsel, waarin men bewust de verschillende
bestanddeelen wist te mengen tijdens het gieten, dat langzaam gesmeed, onder
toepassing van verschillende hittegraden, na voltooiing en het beitsen een fijn,
g e k r i s t a l l i s e e r d patroon te zien gaf, een metaaleigenschap, die onze
Europeesche metallurgen eerst met behulp van ingénieuse mikroskopen ontdekt
hebben.
Dit stalen - let wel niet ijzeren - wapen was in staat harnassen door te slaan.
Men ziet dus, hoe grof onjuist het is, de Javaansche pamor-kunst met deze
hoogstaande metaaltechniek te verwarren.
Zelfs de naam ‘gedamasceerd’ behoort wellicht tot de technische slordigheden,
die in den loop der eeuwen blijvend zijn geworden.
Weliswaar schijnt in Damaskus een centrum van metaalnijverheid geweest te zijn.
Toen het Assyrische rijk onder Salmanasser II zich naar het Zuiden uitbreidde,
kwam ook Damaskus onder Persisch bewind. Bij de brandschatting in 800 v. Chr.
moest Damaskus nevens 3000 talent koper 5000 aan ijzer opbrengen.*. IJzer
verzamelden de Assyrische vorsten in hun schatkamers. Victor Place, die in Mossoel
met ondersteuning van Keizer Napoleon III in Khorsabad opgravingen uitvoerde,
vond daar een magazijn, dat circa 160.000 Kg. ijzer omvatte.
In het Oosten gold Damaskus als oeroude stad. In 1590 v. Ch. veroverde
Thoetmosis III de stad Thamaskoe en onder de drie fabriek-centra voor
ijzerbewerking, die Diokletanus in Syrië organiseerde, behoorde ook Damaskus!
Met deze historische data is geenszins bewezen, dat het gedamasceerde staal in
Damaskus uitgevonden is. Damaskus is toentertijde een centrum, als nu Solingen,
geweest, waarmee heelemaal niet bewezen is, dat alles juist in Solingen of in
Damaskus uitgevonden is.
De wetenschappelijke kompasnaald wijst meer en sterker naar Indië, het oudste
land, waar ijzer bewerkt is, zooals men op grond van taalkundige ondervindingen
kan vaststellen.
En hoe bewerkt!......
In Delhi is een g e s m e e d ijzeren zuil, die naar overlevering uit 900

*

Ik volg hier: Dr. Ludwig Beck, Die Geschichte des Eisens, II Aufl. Braunschweig 1890, I.
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v. Ch. dateert. Boven den grond is deze 6.60 M. hoog; door opgravingen is vastgesteld,
dat zij minstens 7.80 M. onder de aarde verborgen is. Boven den grond is deze ijzeren
zuil 0.41 M. in doorsnede en het gewicht van deze ijzeren massa wordt op 17000
K.G. geschat.
Nergens is de wedergade van zoo'n reuzenwerk in ijzer te konstateeren!
In den tempel van Kanarock, de zwarte pagode in Madras zijn geweldige, ijzeren
draagbalken gebruikt, gesmeed werk, zooals zelfs onze tijd niet klaarspeelt.
De mysterieuze zuil, de Delhi-Laut, heeft nog een merkwaardige eigenschap; dit
ijzer roest niet. Het volksgeloof zegt, dat het geen ijzer is, doch een verbinding van
zeven metalen. Maar onze tijd heeft weer bewezen, dat het mogelijk is, roestvrij staal
te maken, een wetenschap, die toenmaals reeds de oude ijzerindustrie in Indië moet
gekend hebben.
Eigenlijk belangrijker nog is de staalvervaardiging in enkele deelen van Eng. Indië.
Deze is van oerouden datum; in grafheuvels bij Woerree Gaon in de buurt van
Kamptee, wier ontstaan op ongeveer 1500 v. Chr. wordt geschat, vond men reeds
werktuigen van staal, een heuschelijk archaeologisches unikum!
Een prachtig gietstaal-procédé vindt men in Salem bij de kust van Koromandel
en in het bergachtige Koetsch aan de Westkust. Ook in Mysore en Lakore.
Hier werd het fameuse woedz vervaardigd, in Perzië als poelat, in Rusland als
boelat bekend.
Het ijzergieten en de staalvervaardiging aldaar zijn twee streng gescheiden takken
van uiterlijk primitieve volksnijverheid.
De staalsmeden koopen van de ijzergieters de gesmolten stukken (Luppen) ijzer.
Deze worden gegloeid en tot kleine staven gesmeed. De staafjes worden verkleind
tot stukken van ½ tot 2 pond en in smeltkroezen geplaatst. In de smeltkroezen wordt
een bizonder houtsoort toegevoegd. Soms ook harsachtige boombladeren. In den
smeltoven, waarin twee blaasbalgen uitmonden, worden de smeltkroezen met veel
houtskool omringd.
Het smelten duurt circa 6 uur, waarna men de smeltkroezen van zelf laat afkoelen
en den inhoud tot vierkante stukken uitsmeedt.
Dit is niet meer of minder dan het befaamde cementeer-procédé, waardoor men
het uiterst harde gietstaal verkrijgt of zooals de Duitschers zeggen, een ‘hochgekohlten
Gusstahl.’
Een Rus, Anassow, komt de verdienste toe, dit inheemsche procédé het eerst
wetenschappelijk onderzocht te hebben.*.
Een zijner analysen van gietstaal luidt:

*

Erman. Archiv f.d. wissensch. Kunde v. Russland. Vol. IX. blz. 510 e.v.
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Dit damaststaai werd naar Perzië en Damaskus uitgevoerd en hieruit smeedden
de wapensmeden hun beroemde wapens. Iets dergelijks vond men voor eenige jaren
nog in het Bergische land. Een staalfirma in Remscheid vervaardigde het zoogen.
‘damaststaal,’ dat in Solingen tot wapens bewerkt werd. Men ziet weer ‘l'histoire se
repète!’
Bij dit wapensmeden is het van het grootste belang op de temperatuur van het
smeedsel acht te geven. Na het smelten is het dringend noodzakelijk, dat de kroezen
op natuurlijke wijze afkoelen. Overhaastte men deze afkoeling, dan zou het
gekristalliseerd patroon van het gietstaal geheel verloren gaan. Hetzelfde is het geval,
als het smeedsel meer dan roodgloeiend wordt; de sierwaarde gaat dan verloren en
het gebeurt dikwijls, dat het staal onder het smeden uiteenspringt.
Met uiterste voorzichtigheid moet de wapensmid te werk gaan. De woedz-staven
werden langzaam gegloeid, uitgesmeed, weer gegloeid en weer uitgesmeed enz. Hoe
meer en hoe langzamer het verhitten en het smeden plaats vindt, des te beter zal het
resultaat zijn.
Ook wordt het staal koud gesmeed, waarbij het metaal door de snel-volgende
hamerslagen roodgloeiend wordt.
In kokend vet worden de wapens afgekoeld en voorloopig geslepen om de kleur
te kunnen zien. Boven het vuur wordt de zwaardkling langzaam verwarmd en bij
goede exemplaren laat men het metaal bij het gevest tot groen aanloopen, aan de
spits tot blauw, in het midden tot violet en de snede moet steeds geel blijven. Dan
wordt de kling gericht en in water afgekoeld.
Na het polijsten wordt het staal geëtst met ijzervitriool met kokend water
aangemengd, afgespoeld en nog eens zwak geëtst met een dun loog-mengsel. Na al
deze bewerkingen vertoont zich het damastpatroon op donkeren grond, een fijn
gewemel van lijnen, die dikwijls aan letterteekens doen denken. Hoe mooier het
patroon is, des te beter is ook de kwaliteit van het wapen. Een weinig zichtbaar
patroon is tevens het bewijs van minderwaardigheid.
Wanneer men nu dit ingewikkelde gietstaalprocédé, waaruit na het smeden een
zeker patroon zichtbaar wordt, dat echter uitsluitend tijdens het gieten van het staal
ontstaat, vergelijkt bij het Javaansche pamor,
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het smeden van staafjes ijzer van verschillende kwaliteiten of van ijzer en staal in
zekere gevallen, dan blijkt het overduidelijk, dat men hier twee streng gescheiden
metaaltechnieken voor zich heeft, die niets met elkaar gemeen hebben, op gansch
andere wijze ontstaan. Het gietstaal uit Eng.-Indië kan alleen het zuivere damast
voortbrengen, het pamorwerk heeft niets met het eerste damast, ook in uiterlijk,
gemeen.
Dr. L. Beck,*, aan wiens reeds geciteerd werk ik al deze interessante bizonderheden
ontleen, zegt uitdrukkelijk: ‘Aus dem Angeführten geht ferner klar hervor, dass der
echte orientalische Damaststahl nicht das ist, wofür er bei uns meist gehalten wird,
für ein aus Stahl und Eisenstäben zusammen geschweisztes Produkt, dessen Zeichnung
durch dieses Zusammensetzung künstlich hervor gebracht ist, sondern die
Z e i c h n u n g d e s e c h t e n D a m a s t e s entsteht durch eine innere
K r y s t a l l i s a t i o n , die der geschmolzene Gussstahl bei seiner langsamen Erstarrung
im Schmelztiegel erleidet. Deshalb ist auch die Zeichnung des indischen Damastes
ein sicheres Kennzeichen für die Güte des stahls.....’
Na Anassow heeft een andere Rus, Belajew in een - helaas in 't Russisch geschreven
- monografie over de kristallisatie en de struktuur van het staal na langzame afkoeling
in het licht gegeven (Petersburg, 1909) en Duitsche, Fransche en Russische geleerden
hebben, hetgeen in Eng. Indië langs empirischen weg gevonden is, wetenschappelijk
onderzocht en vastgelegd.
Daaronder munt vooral uit: Prof. Dr. Paul Goerens, Einführung i.d. Metallographie,
Halle 1913.”
Wonderlijke patronen toont dit werk, vergroot door de mikroscoop. Een fijn
gewemel van vormen en lijnen, die - kan het anders? - soms eenigszins aan de ook
gekristalliseerde ijsbloemen doen denken.
Het is een verrassend nieuwe wereld van schoonheid, die door verschillende
samenstellingen van het gietsel en de graden van verhitting en afkoeling in den
smeltkroes ontstaat. Een wonderland, dat men in het sprookjesland van Indië gekend
heeft en nu weer in ons Europa levendiger, duidelijker èn bewuster voor ons ontvouwd
wordt.
En niet alleen op ragfijn vormgebied, ook in kleur geeft dit Duitsche werk een
ontzaggelijken rijkdom. Een mengeling van kleuren, waarbij de hypermoderne
schilderkunst verbleekt. Ook interessant, hoe zoo'n kristallisatiepatroon groeit, alsof
dit een levend organisme is.
De Duitsche metaalwerker spreekt van ‘abschrecken,’ als hij dit gloeiend metaal
plotseling afkoelt.
Dit is het ook inderdaad! Onder de mikroscoop gezien ziet men duidelijk den
schok, die door de kristalliseerende lijnen gegaan is. De samenhang, de natuurlijke
groei, is plotseling onderbroken, gescheurd, verschoven, alsof er in deze
miniatuur-wereld van metaal iets ontzaggelijks is geschied!

*

Bladz. 249.
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Een interessant vraagstuk, dat wel nooit opgelost zal kunnen worden, is het
meteoorijzer en dit Indische woedz-staal.
Dr. L. Beck vermeldt, dat dit woord uit de Goezerat-taal afgeleid is van het
Sanskrietsche vajra, hetgeen de donderhamer van Indras (meteoorijzer) en diamant
beteekenen moet.
Maar Dr. Beck is een voortreffelijk metaalkenner, doch geen taalkundige. Aan
den laatste zij het vergund deze afleiding taalkundig te beoordeelen.
Meteoorijzer is in alle deelen der wereld gevonden, soms als op Java in reusachtige
blokken. Het nikkelhoudend ijzergehalte werd reeds spoedig door de inheemsche
smeden herkend en talrijk zijn de verhalen van vorsten, die uit dit hemelsche - ook
donder - metaal wapens vervaardigd wilden zien.
In de meeste gevallen - waarschijnlijk door overmatige verhitting - mislukte dit,
omdat het metaal onder het smeden uit elkaar sprong. Soms vond men een uitweg,
terwijl men ijzer of staal met meteoorijzer te samen vereenigde.
In 1808 beschreef als eerste onderzoeker von Widmannstätten de eigenaardige,
gekristalliseerde struktuur van het meteoorijzer, welke figuren naar hem genoemd
zijn. Deze figuren zijn dikwijls zoo geprononceerd, dat men de gepolijste oppervlakte
afdrukken kan.
Ook in ander opzicht is het meteoorijzer aan het woedz-staal eenigszins verwant.
Dr. Beck* vermeldt een smeedproef, die vrijwel met Toloeka-ijzer uit Groenland
gelukt is. Dit mag niet met steenkolen, doch alleen met houtskool verhit worden. Het
meteoritisch metaal mag niet roodgloeiend behandeld worden en evenals bij het
woedzstaal krijgt men de beste resultaten, als het licht gegloeid, herhaaldelijk gesmeed
wordt.
Voor Java is het geval in zoover interessant, dat men er wel nikkelhoudend
meteoorijzer bij het smeden van hofkrissen gebruikt, echter niet daarin geslaagd is,
het kristalpatroon te ontwikkelen, vermoedelijk door het gebruik van te veel hitte.
Nu is het in de laatste maanden eindelijk gelukt, het aloude ‘Damaststaal “made
in Germany” te doen herleven en wel in Solingen!
Het is geen toeval, dat dit juist bij de wereldbekende firma J.A. Henckels is
geschied. Sinds jaren gebruikte deze firma het prachtige gietstaal, dat men door het
reeds beschreven cementeer-procédé verkrijgt, het beste materiaal, dat voor de ginds
vervaardigde kleinere voorwerpen als messen, scharen enz. denkbaar is. Wel stijgen
daardoor de produktiekosten, doch de voorwerpen winnen belangrijk aan
gebruikswaarde. Dit gietstaal heeft de metalen voorwerpen met het bekende
tweelingsmerk beroemd doen worden.
Sinds jaren had de tegenwoordige chef, Dr. Paul Beckmann zijn leven-

*
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dige belangstelling aan het aloude, Aziatische gietstaal gegeven en nu is het Mej. K.
Harnecker, chef van het metallografisch laboratorium aan zijn fabriek gelukt het
antieke metaal-element te doen herleven*.
Het in den smeltkroes gesmoltene materiaal wordt zoo langzaam mogelijk afgekoeld
en bij donker-rooden gloed gesmeed. Daarbij is een herhaaldelijk verhitten
noodzakelijk, maar dit moet steeds onder een temperatuur van 800 graden blijven.
Het patroon wordt gevormd door een koolstofverbinding (Zementit, Fe 3C), die
omringd wordt door het grondmateriaal, dat weinig koolstof bevat.
In het Solingsche produkt breidt zich de koolstof door het langzaam afkoelen in
den vorm van lange naalden uit. Deze worden door het intensieve smeden tot naaldjes
verkleind en deze fragmenten vormen als witte, onregelmatig verdeelde lijntjes het
eigenlijk patroon.
Dit naaldpatroon, dat reeds op de geharde en gepolijste klingen met het bloote oog
zichtbaar is, wordt door etsen met verdunde zuren versterkt.
Het patroon blijft blank, terwijl het koolstof arme fond donkerbruin in verschillende
nuances gekleurd wordt.
Aan den helderen klank van dit Damascenerstaal is reeds de superbe kwaliteit te
kennen. En door de proeven in dit Solingsche laboratorium wordt dan duidelijk,
waarom in die oude, lang vervlogen tijden het fijn-gepatroneerde staal in zoo hooge
mate gezocht en gewaardeerd werd.
Dit geschiedde niet om de intieme schoonheid, die ongetwijfeld in deze stalen
vlakken te vinden is. Krijgslieden zullen wel de laatsten zijn om zich voor deze
delikate schoonheid te interesseeren.
Voor hen was dit geheel en al bijzaak! Hoofdzaak was, dat de aanwezigheid van
het patroon het beste bewijs leverde voor de buitengewone kwaliteit van het staal.
Want dit hebben de proeven in Solingen geleerd, een hitte, die slechts enkele
graden boven het maximum gaat, is voldoende om het patroon geheel te doen
verdwijnen. Een enkele onopmerkzaamheid bij het verhitten en het staal verliest zijn
mysterieuse eigenschap, het wordt dood als gewoon staal en met geen hulpmiddelen
blijkt het mogelijk te zijn, het staal de verloren eigenschap terug te geven.
Het zoo beroemde, gedamasceerde patroon gold dus niet als schoonheidsuiting,
was eenvoudig een simpel, doch nooit teleurstellend kwaliteitsmerk, dat elke leek
op metaalgebied kon waarnemen.
Ook in dit opzicht is de Solingsche vondst voor de kennis van het antieke
Damascenerstaal van bizondere beteekenis, het onthult tevens het enorme onderscheid,
dat tusschen het Javaansche pamor- en het heusche Damascenerwerk bestaat.

*

Damaszenerstahl. von K. Harnecker. Zeitschr. d. Ver. f.T.u.I. Solingen. Jan. 1925, 5e Jaarg.
blz. 5-7.
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Storm in 't bosch,
door Hélène Swarth.
Kalm sliep het bosch en vredig, langs de zoomen,
Stond, blond en rijzig, 't rijpe roggekoren.
Plots laat de laan een bange ruischklacht hooren.
De woeste wind, de stormwind is gekomen.
Door 't rillend koren blaast hij blanke voren.
't Loof toont de zilvren keerzij, bleek van schromen
En offert zoelen wierook van aromen
Den wilden wind, die wreed zijn rust kwam storen.
Nu lijkt de laan een haven wel vol masten
Met wapperwimpels, door den wind gedreven
Naar blank verschiet, waar lokt een schooner leven.
En uit de wimpels, die ten hemel tasten
Wervelen hoog, verschrikte vogelvluchten,
Ontscheurde blaadren door de bleeke luchten.
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Winterdag,
door Hélène Swarth.
Al dichter, dichter schuiven saam de wanden
Van de enge kamer, als een keldergraf,
Verstikkend. Droevig druipen tranen af
Van 't matblank venster. - 'k Wring de kille handen.
Maar 'k vlucht om hulp niet tot de menschen, laf.
'k Verbijt mijn schreeuw, in 't lippenvleesch de tanden,
En vlied mijn angst in winddoorhuilde landen,
Waar regen striemt me als voor een wreede straf.
Wat vond mijn hart bij wie zich vrienden noemen?
- In haard- en lampgloed, geur van thee en bloemen,
Den leegen klank van woorden zonder ziel.
't Is beter, eenzaam wind en winterregen,
In 't open veld te ontvangen, wolkenzegen
Of godevloek, die uit den hemel viel.
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Kerstmis in niemandsland
door Stijn Streuvels
I
HET gebeurel van den stoomhoorn gaf het teeken, en zoo gauw begon het schormend
geloop. In het deemster der hooggewelfde halle, vol gedruisch en gestamp, gewentel
en geronk van raderen en drijfriemen, sissende stoompijpen, gulpende vuurmonden,
-altijd maar door woelend, stenend, jachtend in oorverdoovend gedruisch, in razernij
van vuur met metaal - wierd de dagploeg door de nachtploeg vervangen. Uit de
weeke, warme lucht van waterdamp, vielen de mannen in het kille der straat, vol
donker en motregen. Met opgetrokken schouders, handen in de zakken, kop gebogen,
liepen zij in één drift, elk vóór zich uit, lijk een bende op de vlucht, door redelooze
haast gedreven.
In de wachtzaal van het station bestormden zij de banken, strekten er zich uit of
zaten er tegen een gedrumd; de anderen troepten rond de kachel, onstaken hunne
pijp. Hier en daar ging de jonkheid aan 't zottebollen, aan 't golferen, ketsen en slaan,
worstelen en slaakten wilde kreten, met lachen, vloeken en dreigen. De ouderen
stonden bezijds, versuft, doorzakt, met afwezigen blik, ongevoelig en onverschillig
aan alles wat rond hen gebeurde - lieten hun lijf en natte kleeren doorwarmen. Bij 't
opengaan der deur kwam er plots beweging in: er ontstond een gewoel en geschorm
om ter zeerst naar buiten te dringen, en toen de trein daverend, zuchtend als een
helsch monster, kwam binnenschieten, vlogen de deuren open, en eer hij nog stilhield,
werd hij door heel de bende arbeiders bestormd; als een kluwen hingen zij aan de
staven, klampten zich aan elke greep, en sprongen over elkaar binnen om 't eerst de
plaats te veroveren. Zonder naar iemand om te zien - verstompt door het samenzijn
en het dagelijks herhalen van den altijd weerkeerenden gang in een wereld omwonden
met het smoezelige van avond- en morgendeemster, waartusschen de dagtaak van
lastigen arbeid - moesten zij, als eenling in de kudde, elk hun eigen gemak door
brutale macht op den ander zien te verdedigen. Waar men de plaats vrij vond, nam
ieder bot weg de heele zitbank als zijn eigendom in, strekte er zich in volle lengte
uit, en gaf zich onverlet aan den slaap over. De achterkomers drumden er tusschen
in, knepen de oogen dicht, en bekommerden zich niet om degenen die geen plaats
vonden en, over het ging, tegen de wanden geleund, bleven rechtstaan.
De trein schoof vooruit en sleepte de heele rij wagens als de geleding van een
rupsenlijf door de donkere ruimte. Heel de lading schokte en
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slingerde dooreen; de arbeiders die lagen of zaten, sliepen door, levenloos, ongevoelig
aan 't gerammel, gestamp en gestoot, in den helschen wirwar en kruising van
overstemmende geruchten. De anderen bleven aan 't golferen en gabberen, met wilde
kreten, hinnikend gelach, zongen in bende smerige liederen of zaten op hun eentje,
midden al het gewoel, koppig en opdringend, voor zich zelf hun eindeloos deuntje
te fluiten. De straffe tabaksrook vulde het enge wagenruim met een dikken nevel
waarin het gaspitje dreigde te stikken en alles in één kluwen onkennelijk omwonden
hield. Bij elke stopplaats, na schraving van remmen, vlogen de deuren open, en met
een walm koude lucht en regen, sprongen altijd weer mannen op, drumden en stieten
om binnen. Het water leekte hen van de kleeren, de regen blonk op hun gelaat, en
uit hunne oogen keek de wild woeste lach der tevredenheid, omdat zij plaats gevonden
hadden en meerijden mochten. De deuren vlogen met harden slag dicht, en telkens
herbegon de rit, altijd maar dieper de donkere oneindigheid in, zonder dat iemand
bekommerd scheen of uitkeek om in die duisternis iets te herkennen - zeker dat ze
waren van de uitkomst, daar zij elken dag den tocht meemieken. Samengehokt in
hun trein vormden zij de bende - al mannen met dezelfde brutale uitdrukking, eender
van uitzicht, aard en manieren, - jonkheden met den frisschen blos der gezonde jeugd
in 't gelaat, prachtig uitgegroeid en los van leden, naast afgebeulde kampers, schonkig
en vertjokt, met 't zwart van roet en rook in 't stoppelig, ongeschoren wezen, de
kleeren al om 't even met kalkmoortel besmeurd of met klei belabberd - hoorden zij
tot dezelfde broederschap van den arbeid, voelden zich in gemeenschap van
denzelfden stand, samengeklist als een zwerm, stout en aanmatigend, opdringend,
aaneengesloten als een brute macht, maar elk op zich zelf, als eenling, vereenzaamde
dobberaars aan 't wilde zwalpen van het lot overgelaten, schamele wroeters die met
moeite in hun nood kunnen voorzien, onwetend en ongevoelig van en voor al 't geen
buiten hun kringloop van gelijke werkbezigheid roert en bestaat, meegesleurd in den
wentel der opeenvolgende dagen, met den eenbaarlijken tocht naar en van het werk,
in 't donker der vroege morgenuren en laten avond, zonder ooit te verpoozen, tenzij
om moe en afgebeuld, neer te vallen en in de schaarsche uren van den slaap, zich
zelf en heel den verdoemlijken boel van 't ellendig leven te vergeten, - juist zoolang
en niet genoeg om krachten te halen en weer te herbeginnen.
Door het rotsen en rotteren van den trein, blijven de geruchten van het werkhuis
nog naroezen, en de verwarde gedachten gaan op den sarrenden maatslag der wielen
rollend over de dwarsliggers, 't ruttelen der losse ramen en 't zot gewoel der
lustigaards, met kreten als van wilde dieren, 't weeë van den kletspraat waarmede
sommigen altijd opnieuw hun gemoed trachten te luchten.
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Van nu voort komen bij elke nieuwe halte geen andere arbeiders meer in; van langs
om veelvuldiger stappen er uit, en verdwijnen in 't duister. Telkens worden de ledige
plaatsen ingenomen, en op 't eind ligt alleman in volle lengte op de banken te slapen.
De woelmakers ook zijn de een na den ander vertrokken, of op hunne beurt
stilgevallen - de verveling van den rit en de vaak hebben de geweldigsten aangetast,
en nauwe hier en daar één die voor zich zelf een zeurend liedje bromt of eindeloos
aan hetzelfde deuntje fluiten blijft. De tabak is opgerookt, de etenszak ledig, de laatste
slok uit de blikken pul door 't keelgat gespoeld, en nu rest er alleen nog de
verdrietigheid van het wachten, het aftellen van die paternosterreeks halten, met 't
verlangen om thuis te zijn, het voorgespiegelde genoegen van den warmen avondkost,
de zate bij de stoof, en de goede rust in den beddepolk. Geleidelijk, en na die vele
stilstanden, heeft de zwerm zich opgelost, de bende is geslonken, en de overblijvenden
zitten vereenzaamd, onverschillig uit te staren in 't triestige deemster van den vuilen
wagen, die vol bucht en afval, en bezwangerd door een dikke lucht met stank van
zweet, tabak en natte kleederen, op een veestal gelijkt. Nu de trein weerom stilhoudt,
stappen een troep mannen uit. De twee lantaarns van het armtierig station laten de
heele omgeving in 't donker. De trein stoomt verder, zonder dat iemand er naar omziet;
de arbeiders drummen schouder aan schouder de nauwe opening van het
hekkenpoortje uit. Hier wacht hen de verzoeking onder vorm van helverrichte ramen
der herbergen aan wederzijden op den hoek der straat, met hittewalmen,
orchestriongewoel, geschater van wellust-deernen, dat met zwalpen naar buiten slaat
telkens een binnentredende de deur opent. De aantrek van het schitterlicht, gedruisch
van muziek en plezier, het verlangen om uit regen en duisternis in een bad van warmte
te dompelen, het wellustgevoel om in gezelligheid, leute en drank, den last van 't
leven te versmoren, dringt zich hier aan die stakkerds op, als het geluk uit eene andere
wereld, als eene opperste verleiding. Met 't geld op zak waarmede zij van dit geluk
genieten kunnen, wordt de verzoeking hen te machtig, - en waarom zouden zij
weerstaan?.... De bende splitst uiteen gelijk de school visch waarvan het afgescheiden
deel, toegevend aan den drang, in 't net loopt, en 't ander dat even onnadenkend
weerstaat, den drijf volgt en zonder opkijken zijn weg vordert.
In den heelen ontrek valt geen lichtstippel meer te ontwaren - het is de onbewoonde
wereld, waarover een fijne regen gispt en de wind uit eindelooze verten ongenadig
tegenwaait. De ruimte vóór hen gaapt als een ovenmond, maar de mannen wagen er
zich in, kop voorover, de handen diep in de zakken gedeukt, de etenbeurs en de
drinkpul bengelend op den rug - norsch, zonder een woord, stappen zij in ordelooze
groep, volgen op 't gevoel af een onzichtbaren straatweg, vol waterplassen en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 35

406
onverwachte putten. Naarmate zij vorderen scheidt hier en daar één van de bende af,
slaan een zijwegel in, wagen zich in 't onvaste van drassige klei, in de richting waar
zij hun huis weten staan. Van langerhand verenkelt het gerucht der voetstappen, tot
eindelijk Verhelst alleen nog overblijft, die blindelings, uit louter instinct en
dagelijksche gewoonte, door modder en water dompelend, zijn weg volgt. Hij gaf
zich geen rekenschap van richting, stapte slaapdronken voort, sloeg zonder aarzelen
of tasten van de baan af, een zijweg in, tusschen twee diepe grachten waarvan de
onduidelijke weerschijn van 't oppervlak aan eene gevloerde bane geleek. Verhelst
was door dit bedriegelijk schijnsel niet te misleiden - bleef 't midden houden, miek
de bochten mede, zonder naar een kenteeken te zoeken, gelijk een blind peerd dat
afstanden en richting in 't gevoel der pooten draagt, en niet redeneeren mag. Met een
vloek telkens hij in een moorpoel pladeide, was Verhelst uit zijne verdooving
opgeschokt, en dacht weer over zijn toestand na:
- Demerie, Clabootere, Verseele, Lamertijn.... ze zaten nu warm en droog in de
herberg, moesten hier ook voorbij, maar zouden wel heel den nacht blijven drinken....
Verhelst zijn gemoed was vol weerzin, geen enkele sprankel blijheid. Wat stond
er hem thuis te wachten? Een ingrimmig wijf, kindergeschrei, vermarmde kloerie en
een pieterig petroollichtje onder 't havelooze dak van zijn rattenkasteel waar de koude
tocht langs de gerren en spleten woei gelijk door eene zeef. Hij dacht aan het
schitterlicht, aan de warmte en de zalige gezelligheid der herbergszaal, aan de lokstem
van het bruischend orgel, den wellustlach der deerne, tronend in haren disch gelijk
eene prinses. Hij voelde de verleiding van den drank die de koude verjaagt en als
een zalig vuur door 't lijf stroomt, al de miserie van 't leven wegtoovert. Waarom
was hij met de anderen niet meegegaan? Hij wist het niet, stond op 't oogenblik stil,
in twijfel om terug te keeren. Neen, 't was te ver, en wat zouden ze zeggen als hij
daar nu binnenkwam? - Thuis weggejaagd van 't wijf? Kom, maar voort.... Verhelst
voelde zijne maag ledig, zijne keel droog, een verlangen naar eten en drinken, maar
't geen boven lag was de begeerte naar iets om buiten den gewonen sleur van den
dagelijkschen gang te komen, de nood aan verhemming en lust, een drang om zich
zelf te vergeten, goesting om wetens en willens een stuk in den kraag te drinken.
Voor vanavond was het mislukt en te laat, maar hij voorzag: morgen aan de
verzoeking te zullen toegeven.
Ginder, tegen 't zwart van den einder teekende de klaartegloed van de stad, in
onbereikbare verte afgelegen, en dit verhoogde nog de verschrikking hier in die
onmetelijke woestenij van onland, in die vlakte als eene doode zee, verlaten als eene
vervloeking, met een bodem vol verraderlijke zompen en grachten boordevol water,
met den bedriegerijken
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glimschemer die alle levend wezen op den doolstap brengen moest. Wie deze
onvriendelijke streek bewoonde, moest er voor donker thuis zijn, of kon er bij den
eersten misstap om hals komen, zonder dat hulpgeschrei baten zou.
Verhelst strompelde en tjaffelde voort, tegen wind en motregen in, vloekend van
onlust en wrok, alles verwenschend wat op de wereld bestond. In zijn hoofd soesden
de geruchten van het werkhuis, - het wentelen en ronken der jachtwielen, het knarsen
der tandraderen, zoeven van drijfriemen, de snerpende piepzang van het zaaglint,
kloppen en kleunen van ijzer en staal - heel het helsche spektakel van vuur-en-stoom
dat in ononderbroken gejaag, door nacht en dag voortzwoegt, nu gelijk in zijne
aanwezigheid. Hij doorleefde den tocht door de straten der stad, als een bende
landverhuizers, het verblijf in de wachtzaal, het gewoel op den trein, die reis heen
en weer elken dag, door 't donker van den tijelijken uchtend en den laten avond, lijk
een pak versleept van huis naar het werk, en van het werk naar huis, en tusschen dat
altijd weerkeerend gestoei in kudde: uren aan één stuk arbeiden.... Al die dingen
samen mieken het beeld uit van zijn bestaan, gelijk het drie jaar lang aanhield, zonder
verpoozen, en zonder uitzicht dat het eens zou uit zijn of veranderen. Dat alles dooreen
maalde door zijn hoofd, zonder dat hij nog onderscheid wist tusschen 't geen gebeurde
of gebeurd was, - tot in zijn slaap woelde het door, en hier in die vereende
verlatenheid, hoorde hij beeldelijk de kreten der wildemans, met den snijdenden lach,
het getreiter, gevloek, scheldwoorden, verwijtsels en gezwets. Hij hoorde het, doch
gaf er geen acht op, liet het doordraaien aan den loozen as, en daartusschen in spookte
nu en dan iets als een doorzicht over het verleden, kreeg hij dingen te herkauwen,
die verderaf lagen, uit zijn bestaan van voor den oorlog, ten tijde dat hij hier woonde
als landenaar op de eigen doening. Dan miek hij de vergelijking tusschen vroeger
en nu. Geleidelijk ontrolde in zijn visioen heel het gebeurde, al 't geen hij de vier
jaren lang van dien schriktijd had doorgemaakt: het leven in de loopgrachten, ploeteren
in water en slijk als een beest, terwijl boven zijn hoofd de heele wereld kraakte, zijn
have en goed stukgeschoten, alles onder water, wijf en heel de keutelbende jongens
op de vlucht en in den vreemde moeten hermen, na den oorlog elkaar weervinden,
maar heel hun bezit verloren, arm gelijk de luizen, en van de woning aleens de plaats
niet meer te bespeuren waar ze gestaan had. En toch waren ze er weergekeerd; met
samengeraapt tuig - betonblokken van kapotgeschoten onderstanden, balken en kepers
uit de loopgrachten, gegolfde ijzerplaat en zeildoek - alles wat in die woestheid van
niemandsland verstrooid lag, bijgesleurd, en daarmede had Verhelst iets opgetrokken
en thoopegelapt dat voor woning dienen kon, - eene kaveete die enkel schamele
beschutting
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gaf tegen 't bar geweld van wind en kwaad weer, en hij 't rattenkasteel hiet. Zoo één
zoo al, waren de anderen ook weergekeerd, en 't half dozijn woningen die voor den
oorlog 't dorp uitmieken, stonden weer overeind, maar zoo zot van uitzicht dat het
een spektakel geleek door kwajongens uit leute opgetimmerd. Later hadden ze ook
eene kerk gekregen - eene houtene barak, met eene houtene woning er naast voor
den pastor. Van toen voort voelden de inwoners er zich weer thuis, op 't hunne, en
elk zocht over dat 't ging, aan den kost te komen, in afwachting van beters. De
boerenhoeven die uren ver afgelegen waren, en enkel bij naam van de gemeente deel
uitmieken, werden 't eerst door den Staat weer opgebouwd - stevig en degelijk, beter
dan voor den oorlog, 't Kleinvolk mocht ondertusschen op schadevergoeding blijven
wachten. Verhelst kon het niet schelen, als hij maar huisde en met heel het nest voor
wind en regen bevrijd bleef, - zonder dralen was hij er op uitgetrokken om werkte
vinden, en drie jaar lang nu deed hij, met tegenzin, alle dagen dien verren tocht, en
hij rekende er niet meer op dat het nog ooit worden zou gelijk het eens geweest was.
Daar ontwaarde Verhelst iets zwarters nog dan 't donker, met licht-schemer door
spleten der wanden en vensterluiken. Dit wekte in hem het gevoel der gezelligheid
van den binnenkant. Hij verhaastte den stap, gejaagd, en zonder andere verwachting,
zuiveruit om maar in 't droge te komen en de warmte over 't lijf te voelen gaan. De
verrassing der thuiskomst was, door de gewoonte van het dagelijksch herhalen,
wederzijds afgestompt, - wijf en jongens vonden het zoo gewoon vader in den avond
te zien thuiskomen, en Verhelst verwachtte zich aan niets beters - waarom ook? Hij
zelf deed alsof hij maar rechts van bochten den muur weer binnenkwam: zonder een
woord stampte hij de beslijkte schoenen uit, ging bij de tafel zitten en slokte gulzig
den avondkost binnen. Hij voelde zich dwaas in den kop, huiverig, nat en doorwaaid,
slaperig worden, gepakt door de verdossemende lucht en de hitte. Hier in dit enge
beluik van die keet zat het zoo vol dat men noch roeren noch wenden kon; de jongens
hielden er kot, batavierden er al zoo erg als het werkvolk op den trein - ze robbelden
over den grond, spratelden onder de tafel waar ze hun spel dreven, loechen,
schreeuwden, vochten, rakerooiden al dooreen om ter luidst. Ondertusschen was het
volle bedrijf der wasscherij aan gang en kwamen de bengels één voor één in de
hemdslippen aan de beurt. Heel het spektakel geschiedde in den schemer van het
schamel lampje. Verhelst zag er niet door, liet maar begaan, met 't gevoel er slechts
halveling bij te hooren, - meer als tijdelijke toeschouwer dan als vader van de bende
en baas van 't kot. Die belabberde boel kwam hem nog altijd voor als een voorloopige
toevlucht - een overblijfsel uit de oorlogsellende; maar het ander dat hij vroeger
gekend had, onder den echten
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vorm van het leven, dat lag reeds zoover achterwaarts, en rondom hem dacht niemand
er nog aan dat het eens anders geweest was, en niemand vroeg of de dingen van
voortijds nog ooit weerkeeren zouden. Dat bestaan van vroeger was uit hunne
verbeelding weggewischt, en Verhelst ook beschouwde het als iets onwezenlijks,
iets uit den voorvaderlijken tijd, dat bij de onmogelijkheden van nu behoort, waarvan
de herinnering nog enkel opduikt tusschen waken en slapen, en in den droom verwart.
- Als ik lijk gij was, zou ik toch de vuiligheid van mijn wezen wasschen en mij
wat opschikken voor morgen.
Dat vermaan van zijn wijf rukte Verhelst uit den doezel waarin hij weggevaren
was. Nu viel het hem in: morgen een vrije dag, 't geen beteekende: lang slapen uitrusten - thuis eten en t' halven den namiddag weer uitzetten voor den nachtdienst....
Maar Pauliene drong aan:
- Ge gaat toch naar de kerstmis?
Op dat woord sprong Matje op den stoel, schoot het lijf over tafel, en op de
ellebogen gesteund, het kopke vooruitgestoken:
- Vader, Dolfke zingt het kerstliedje morgen in de kerk! Zoo schoon! Zoo schoon!
Dat moet ge hooren.
Wat kon het hem schelen? De uitroep van het meisje ging in het menigvuldig
geschreeuw der andere kinderen verloren - het roesde verward door zijn slaapdronken
geest, en het bracht hem enkel de bewustheid dat 't morgen Kerstdag was, - iets waar
hij onverschillig bij bleef. Dus weeral vroeg opstaan, niet doorslapen. Die
gewaarwording wekte een wrevel in hem om de stoornis der voorgenomen rust, meer
niets. Alevenwel had de uitdrukking van het blijde kindergelaat hem getroffen, en
hij zocht na: wat die verkondiging van dat kerstlied hem voor vreugde brengen kon,
en blij maken moest? Dolfke zat heel gewoon te spelen met Tuurke, Wieske, Laurke,
Fietje.... Maar de glans uit de oogen van het meisje was als een straal op hem
toegeschoten, had hem ontroerd, zoodat hij zich ineens wakker en opgewekt gevoelde,
eene zachte, behagelijke warmte in zijn binnenste gewaarwerd; de stroeve weerzin
van daareven was weggesmolten als ijs in lauw water. Het scheen hem dat het lampje
heller lichtte; in plaats van het triestige, zag hij het gezellige van het deemster; in
zijne verbeelding zette de ruimte open over een verschiet dat in 't oneindige strekte,
vol warmte en vriendelijkheid. Hetgeen Verhelst nu ondervond, kende hij alleen uit
de herinnering zijner kinderjaren, - iets dat sedert nooit meer in hem opgekomen was
en hij voor altijd vergaan meende: de glimlach van het leven dat hem alle dagen het
mirakel van een nieuw geluk meebracht, - het onbekommerd genieten van alles wat
zich voordeed - zoo had hij de jaren zijner jeugd verleefd. Wat betrek bestond er nog
tusschen den jongen kerel die hij eens geweest was, en den dompelaar van nu? - de
een erkende den ander niet meer.
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De omstandigheden van 't leven hadden van hem een mensch gemaakt die aan den
ander vreemd geworden was. Nu op den stond viel hem het verschil tusschen die
twee persoonlijkheden te binnen, en hij wist niet te verklaren wie van de twee hij als
de ‘echte’ beschouwen moest....
Verhelst ging een emmer water putten en terwijl hij vest, baai en hemd uittrok,
hadden de kinderen het spel gestaakt, en belust op het zeldzaam vertoon om vader
in zijn behaarden blooten donder te zien staan, bleven zij hem met stille belangstelling
aangapen. Met de laag vuiligheid van roet en vet, voelde Verhelst de vermoeienis
uit zijne leden verdwijnen, het was alsof hij meteen de binnenwaartsche onreinheid
had afgespoeld - onder het schuimend zeepsop kwam hij als een ander mensch te
voorschijn: opgefrischt, verhebbelijkt en geheel verhemd in 't gemoed. Hij ging
welgezind naar bed.

II.
In dien nacht was het kerstwonder gebeurd. Juist gelijk in de vooroorlogsche jaren
- toen het leven op de wereld nog in het rechte bedde liep, en met de dingen in de
oude tijden aansloot - had Verhelst nu weer den os aan den praat gehoord met de
koe, den haan hooren tateren met zijne hennen, den hond met de kat, de muizen
ondereen hooren vezelen, en verstaan al 't geen zij gezegd hadden.... Doch bij 't
ontwaken keerde alles weer in de stilte, in zijn stand en gedaante van gewone
werkelijkheid, en Verhelst bleef zitten met de vraag: hoe hij dien os en de koe, het
varken en het kalf had kunnen hooren praten? Want nu wist hij zich weer in zijn
schamele kaveete uit samengeraapten brol en bucht verrattekist, waar os, noch koe,
zelfs geen stom konijn aanwezig was! Dat wonder van Kerstnacht had hem echter
geheel in het verleden verplaatst en de dingen geopenbaard gelijk ze in werkelijkheid
bestaan hadden, en die hij zelf vergeten was. Dit visioen had hem het verband laten
voelen tusschen dat verleden en zijn bestaan van nu, en de mogelijkheid aangetoond
dat alles in zijn ouden stand weerkeeren moest.... maar de glanzen van het spiegelbeeld
verwaterden, vloeiden dooreen en verdwenen. Nu waren het de jongens, die al wakker
en doende, Verhelst aan den waren toestand van 't leven kwamen herinneren. Zij
zochten en poenderden in 't duister om in de kleeren te komen. Verhelst voelde zich
nog vol vaak, korzelig, omdat hij zijne rust gestoord zag, maar wrokkig vooral om
die zotte begoocheling, die hem nu weer het akelige van 't leven deed inzien. Hij
dacht met weerzin aan den tocht door 't donker naar de verafgelegen kerk. Maar het
dwong, - Pauliene zou anders een keel opzetten - weerstaan bleek onmogelijk; het
leven in huis was begonnen, hij moest mee.
De aanblik door de woning had niets feestelijks; hetzelfde schamel,
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armtierig uitzicht, waaraan zij reeds gewend waren en het niet meer opmerkten, stond
er nu weer in al zijn akelige kaalheid, verzwaard door de dompige, muffe slaaplucht
in dit overbevolkte, enge omhein, zonder weister of ruimte, gelijk in een konijnenhok
- het leven op zijn minst. De beste kleeren ook leken wel een bespotting: lust om er
mee voor den dag te komen behoorde ook al tot het verleden - die weelde was voorbij.
Nu lag het bestaan van alle dagen in één grijze evenheid van wroeten en beulen - al
het Zondagsche en feestelijke was er uit weggevaagd: in den algemeenen nood bleef
er alleen nog: werken - eten en slapen waren zelfs op hun minst gebracht, telden niet
meer als genot, doch slechts als uiterste noodzakelijkheden, tusschen het werken in.
Het aankleeden van heel die bende mooschduivels ging niet zonder plagen, tinsen,
met gebleer en geschreeuw, waar moeder met een korzeligen snauw tusschenkwam
en hier of daar, goed kome 't uit, oorvegen gaf. De oudsten hielpen de jongsten en
alzoo gerochten zij gereed. Zonder eten trok Verhelst met zijn gevolg op weg. De
regen had opgehouden, maar de duisternis zat in de lucht gestopt als zwarte wol. Den
weg moest men op den tast zoeken door slijk en moze, met den verraderlijken glim
van het water in de breede grachten van weerszijden der baan. De wind dreef zijn
wreeden asem over 't bloote van dit eenmalig onland. Maar ginder lichtten de rij
ramen als gouden vierkantjes; in die eindelooze woestenij lag de kerk daar gelijk een
wrak in volle zee, half verzonken in 't moeras van die eendlijke zompvlakte
vastgesmeerd. Het onnoozel klokje bengelde gelijk een zieltje in nood, met drukke
haast liet het zijn schamel geluid hooren, dat effen aan door den wind werd
medegevoerd en weggeveegd. De natuurelementen waren hier de groote heerschers,
en alle menschelijk gedoe dat tegen hen standhouden wilde, wierd er klein en pietluttig
bij, onder den hoonlach van 't barre, onmeedoogend wind-blazen te niet gedaan.
In den lichtschemer der kerkvensters schoven zwarte menschenschimmen voorbij,
die uit alle richtingen van over de wijde vlakte door 't donker naar hier heenkwamen
gedompeld, aangetrokken door de baak die licht en warmte en leven voor de
gemeenschap besloten hield.
Onder het lage gewelf met de open betimmering van balken en kruisende kepers,
in de lange ruimte tusschen de kalkwitte wanden, zochten de menschen hun plaats
op de rijen stoelen en banken, die van weerszijden den openen middengang geschaard
stonden. Tenden op het verhoog was het altaar opgeschikt en versierd met bloemen
en vergulde kandelaren, waarin lange keersen brandden; vooraan was de ruimte door
een gelent afgesloten, en daar lag het Kindeke Jesus in een kribbetje vol haveren
stroo, - een allerliefste lachende boreling, naakt, met opengestrekte armen en een
gouden straalring om het hoofd, in den praal van witte
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bloemen en brandende keersen. Het hevig schitterlicht, de weelde der bloemen en
goudene versiering, wekten de feestelijke stemming die bij de plechtigheid van
Kerstdag paste; meteen werd het armoedige der houtene noodkerk er door
weggemoffeld en kreeg het geheel de gelijkenis met den stal van Bethehem, waar
het mysterie der menschwording op aandoenlijke manier te gebeuren stond.
De driehonderd zielen die de parochie uitmieken en als inwoners van het dorp,
ver van elkaar afgezonderd, in verlatene eenzaamheid, elk op zijn schamele doening,
de heele week aan hun slafelijke bezigheid waren, kwamen hier in geestelijk
gemeenschap hunne godsvrucht volbrengen. Hier had elk zijne gewone plaats, en
waar zij zaten, kenden zij elkander van aanschijn en van leven. Allen gelijk
ondervonden zij er het behagelijk gevoel om beschut en beveiligd tegen den nood
buiten, dicht aaneen gesloten, samenhoorig te bidden. Die houtene noodkerk was
voor hen het middenpunt in de ongure woestenij, het uitwendig teeken, het symbool
van het bestaan hunner parochie, maar bij zonderlijk de plaats waar zij in betrek met
de Hoogere Macht konden komen, in aansluiting met het Bovenaardsche, waar hun
de glorie van den hemel geopenbaard werd. Het schip der kerk hield de ruimte
omsloten waar zij deelachtig konden worden aan de genade, waar zij den nood en
de ellende van het leven mochten komen klagen en hulp verzoeken voor de rampen
en kwellingen waarvan hun bestaan vol was. Hier in dit heilig beluik voelden zij zich
bovendien aan den lijve beschut tegen donker en koude en tegen de machten van het
kwaad die buiten in 't wilde waareerden. Vandaag meer dan anders nog, was er de
plechtige stemming van den hoogdag, - het verheven gevoel van het mysterie van
kerstnacht; de vroegte van den morgen herinnerde aan de heilige gebeurtenis der
blijde geboorte van het goddelijk Kind. De nieuw binnenkomenden werden getroffen
door het felle licht der keersen, dat hen als een weerschijn uit den voorhof van den
hemel tegenstraalde, en op den stond voelden zij zich uit het donker ontheven in
bovenaardsche sfeer opgenomen. Zoolang het klokje nieuwe genoodigden binnenriep
bleven de aanwezigen in verwachting; er was een voortdurend rumoer van
plaatsnemen, zich schikken in de rij, maar ondertusschen was aller aandacht op het
kribbetje gewend.
Bij 't stilvallen van het schelletje wierd men gewaar dat de plechtigheid aanvangen
zou en meteen namen de parochianen de uitdrukking aan van ernst en ingetogenheid;
de hoofden bogen vol godsvrucht, en elk was in gebed verdiept. Onmiddellijk daarop
verscheen de pastor in feestelijk ornaat van goud, omgeven door een zwerm
koorknapen, wit en rood. De belleklank gaf het teeken, het orgeltje zette den zang
in van het kyrië, in haal en wederhaal van zachte, fijne meisjesstemmen.
Verhelst had wezenloos en verstrooid staan rondkijken, overdaan
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zooals iedereen door het ongewone van den rijken tooi, door de weelde van hevig
licht, en 't gevoel van omslotene veiligheid, in 't welbehagen der droogte en bevrijd
voor koude en tocht. Hij was echter niet gehaast met bidden, in 't vooruitzicht dat
hem al den tijd overbleef en het lang genoeg duren zou met die drie missen van
Kerstdag. Zijn afgestompte geest was ten ander sedert lang weerbarstig geworden
aan indrukken van godsdienstige ontroering - hij kwam naar de kerk uit gewoonte,
uit traditie, omdat het moest, plicht was en eigen aan den Zondag. Zijn gebed bestond
dan ook enkel in een verstrooid opzeggen van 't geen hem uit de kinderjaren in 't
geheugen was blijven hangen, - meer dan 't Onze-Vader en Wees-Gegroet kon zijn
verdoezelde zin niet meer bijhouden, en 't gelukte hem dan nog zelden iets daarvan
tot een goed einde te brengen. Zijne aandacht ging evenmin mede met den missedienst,
tenzij nu en dan, als de verveling of 't ongeduld hem deden uitkijken hoever 't reeds
gevorderd was. Werktuigelijk deed hij met den hoop: op 't teeken der roefeling van
stoelen stond hij recht voor 't Evangelie, ging weer zitten onder de offerande, en
knielde bij 't schellen voor de consecratie - onder het sermoen viel hij geregeld in
slaap.
Maar nu gebeurde er iets dat Verhelst plots uit zijne verdooving opwekte, hem
verrast deed opkijken, als bij de onverwachte openbaring van iets dat rechtstreeks
uit den hemel kwam, en hem eene gewaarwording gaf van lentedauw en geur van
bloemen op een zonnigen morgen in 't veld. Het was eene stem als helder water dat
in lichtende kralen opensproeit, - en ineens werd hij als ware 't van den grond opgetild
en in de hoogte medegenomen, overdaan door eene zalige verrukking, waarin hij
zich zelf en 't gevoel zijner aanwezigheid verloor, zijn geest opgelost werd in de
blauwe walmen van geurigen wierook. Klaar en duidelijk verstond en begreep hij
den zin der woorden, die dreven op de deining van de triomfantelijk jubelende
kinderstem:
De locht is vol geluid,
door menig harpe en fluit,
't schijnt dat de sterren dansen,
't Hemelsch hof ontsluit:
daar de manestralen
geven dobbel schijn,
zie ik de Engelen dalen:
Wat mag hier toch zijn?

Aangedaan en ontroerd door heel zijn wezen, reikte Verhelst nieuwsgierig om te
vernemen vanwaar dat wonder in de hoogte opsteeg. Ginder tegen 't omhein der
kribbe, bij 't orgel door de dochter van den burge-
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meester bespeeld, stond de knaap - eene rilling liep Verhelst over 't ruggemerg.
- Godverdomme! maar dat is onze Dolf! Hij slikte echter den adem in, weerhield
zich alsof hij tewege was zijn vuile pooten uit te steken naar iets van bovenaardsche
reinheid. Hij daverde over heel het lijf, bleef uitstaren omdat hij 't niet gelooven kon,
maar toen viel het hem te binnen 't geen Matje gezegd had gisteravond: Dolfke zingt
het kerstlied in de kerk. Aan zoo iets had hij zich niet verwacht! Terwijl hij den
jongen aanstaarde, ging het lied:
Dat nu de zonne schijnt,
de nacht van hier verdwijnt,
is omdat een Maged
baart een hemelsch Kind:
en nu zijn de wolken
vol gezang en spel,
omdat bij de volken,
rust Emmanuel.

't Schemerde Verhelst vóór de oogen alsof hij in een verbijsterend licht gekeken had;
zijn ademgang stokte en twee tranen rolden hem over het aangezicht en leekten warm
op zijne handen. Hij hield den blik starling op den jongen gericht, maar dat was uit
angst dat hem een woord van de kostelijke schoonheid ontgaan zou, bevreesd voor
het einde en dat de toover kon ophouden en uit zijn - vergaan als ijdele rook, - bang
dat de stilte zou invallen. De stem dreef vast en helder, wentelde en zwenkte als op
den wiekslag van een vogel in de hoogte, en de galm vervulde heel het kerkruim met
een lichtglans die de weerschijn zijn moest uit den hemel.
De vreugd mijn krachten bindt,
als dit kleen edel Kind,
de zoo reene borsten
van zijn moeder vindt:
daer zijn lipkens bloeien,
boven incarnaet,
d'honingaders vloeien
van zijn zoet gelaet.

Verhelst herkende zijn jongen niet meer: Dolfke's wezen stond in den schitterstraal
van licht dat uit hem scheen te komen; zijn lijf was in de hoogte gestrekt, en over
zijn gelaat lag de reinheid van een rozige morgenlucht; telkens hij den mond opende,
welden de klanken er uit als zevenkleurige bellen. Het wonder bloede open en kreeg
de beteekenis van het verkondigen eener algemeene wereldvreugd.
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De Engelen met gesuis
vliegen door dees kluis,
en met hunne vlerken
dekken zij het huis;
nu hier zonder schemel
blinkt een heilig schoon,
't stalleke wordt een hemel,
want 't is Jezus' troon.

Het werd hem een visioen dat openging over een verschiet van bloemen in de lente,
vol glanzend zonnelicht. Verhelst snakte naar meer, om nog!
Komt herders, altegaer,
Komt Jezus roept u naer,
men roept noch naer geen heeren,
roept de boeren maer
het Kind wil vandage,
van volk zonder schijn,
gaven die met slaven
wel gewonnen zijn.

Dat was van hem! Kwam uit zijn diepste wezen - taal die hij verstond en mee
doorvoelde, woorden die hem zinderen deden tot in de haarwortelen.
O Maged, laat geschiên,
al zijn wij landsche liên;
dat wij Uwen Zone
den Heere mogen zien,
en het Kind begroeten,
Hooger majesteit:
Heer wilt ons ontmoeten
met Uw bermhertigheid.

Heel de donkere buitenwereld had opgehouden te bestaan, - water, slijk, regen en
wind, de tochten door de ijzige koude, het werkhuis met zijn stoomgeraas en gehamer
van metaal - alles weggewischt en vergeten - er was nog enkel de biddende menigte,
neergebogen in zalige aandacht en verrukking, hier in het half verlichte ruim der
kerk, afgezonderd als onder een stolp. Er was alleen nog de levende stem van het
kerstlied die scheen uit den hemel te komen, gezongen door de engelen die 't goddelijk
Kind naar hier vergezelden. Mede met het Kind was geluk en vrede op de aarde
nedergedaald - een geluk en een vrede die nooit meer zouden eindigen.
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Het lied was lang reeds uit, maar niemand had het opgemerkt, want de galm der stem
ruischte na door de stilte, de klanken wiegden voortgedragen op de lichtstralen.
Verhelst stond nog altijd met uitgerekten hals over de hoofden heen te kijken, den
blik op den jongen gericht, die in dezelfde houding bij de kribbe staan bleef, - Dolfke
met de vlam in 't gelaat, verheerlijkt door den lichtglans die van uit de kribbe zijn
wezen bestraalde, en hem de uitdrukking gaf en de gedaante van een engel. Wat was
er nog schamels aan den jongen? Verhelst had hem nooit zoo gezien, maar dat die
stem uit zijn keel kwam, dat Dolfke dat lied gezongen had, was hem een wonder
waaraan hij enkel gelooven kon omdat hij het vóór zijne oogen had zien gebeuren.
Van het verder verloop der drie missen had Verhelst geen besef, ze waren voorbij
eer hij het wist of gewaar werd, en toen er beweging ontstond en de menschen
begonnen uit te gaan, bleef hij met de oogen onmatig wijd opengesperd, den geest
dronken van vervoering, met zaligen wellust vervuld, plots door den slag der genade
vervuld, in wie het heilige gevaren is, die geen grond meer genaakt, ongevoelig
geworden, voor alle aardsche ellende. Maar nu was hij nog teenemaal onbewust van
't geen die genade in hem had uitgewerkt, - hij droeg alleen de argelooze overtuiging
dat hij 't wonder der geboorte hier in de kerk had bijgewoond, en den hemel open
had gezien. Om den aandrang van zijn verlangen te voldoen, was hij door de menigte
gedrongen, naar Dolfke toe; hij hield den jongen bij de hand en samen gerochten zij
buiten.
De donkerte van den nacht hing nog over de wereld, en een vochtige, koude wind
voer uit het Noorden; maar de lichtglans die daareven zijne oogen verblijsterd had,
straalde uit Verhelsts binnenste, dwars door het duister heen; de heete gloed der
verrukking brandde in zijn lijf en miek hem voor de koude ongevoelig. Hij dorst
geen woord spreken, wist niet hoe het vreemde gevoel te uiten, want hij meende dat
allen waren gelijk hij zelf: aangedaan door de genade die Christus op de wereld
medebracht. Hij zweeg, hield de blijheid van binnen, maar kon niet beletten dat het
geluk door den glimlach op zijn wezen naar buiten straalde. Hij dacht aan het kerstlied,
en voelde de deugd om Dolfke, zijn jongen, naast zich te hebben; hij hield de kleine
kinderhand vast in de zijne gesloten, uit vrees dat hij een stap misterden zou, - preusch
dat het zijn jongen was, blij om het bezit, om het voorrecht, - bewust dat hij dien
schat hield voor het heele leven.

III
In het vertijlooze van den langen uchtend bij het lamplicht, door het aarzelen van
den laten dag, ronsten en mooschten de jongens ondereen
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op den grond; Pauliene's scherpe stem keef en snauwde boven 't gerucht en 't gewoel
uit, maar het lawaai hinderde Verhelst niet, zijn binnenste bleef onberoerd. In plaats
van als naar. gewoonte zijn ongeduld en korzeligheid uit te vloeken, te schelden en
rond de ooren te slaan op dien bucht van mooschduivels die de rest van zijn boeltje
verrampeneerden, bleef hij zitten glimlachen als een gelukszak. Zijne oogen stonden
altijd even wijd open en staarden in de verte waar hij, dwars door het kramakige van
wanden en zoldering der kaveete, hetzelfde visioen van te morgen in de kerk,
beeldelijk gebeuren zag. Ondertusschen, als zijne gedachten op Dolfke vielen,
vervolgde hij den jongen waar hij met de anderen aan 't ravotten was, heel in zijn
gewonen doen, onwetend van 't wonder dat hij verricht had. Het kwam Verhelst
telkens op de lippen om den jongen te vragen nog eens het lied te zingen, maar eene
schuchterheid weerhield hem, in de meening dat het hier de plaats niet was, dat het
lied in 't huis Gods hoorde. Het was ten ander niet noodig het lied te doen zingen,
het leefde in hem, daar zong het gestadig voort, en herhaalde weer van begin af aan,
telkens de galm der laatste strophe geëindigd was. Het scheen hem, dat hij het reeds
van buiten kende en hij het refrein had kunnen medezingen, - toch klonk het hem
altijd even schoon en nieuw toe, en in het voortdurend herhalen vond hij denzelfden
lust alsof het hem voor den eersten keer geopenbaard werd.
't Gerocht half voormiddag eer de grijze klaarte van buiten tegen de vensters
schemerde. Kerstdag wierd er een gelijk de andere dagen van dien vuilen, natten
winter, die geen winter geleek. Onder de zware einde-loosheid van de aschgrauwe
lucht, met de natte wolkensluiers laag tegen den grond, groeide de morgen weifelend
uit de duisternis van den nacht. Over de wijde vlakte was het nog onveranderd
dezelfde treurige aanblik van gister en van de vorige dagen: in de verlatenheid der
verwoesting lagen hoopen verwarde prikdraad, versleten en verworpen oorlogstuig
met vendels en slunsen die triestig te flapperen hingen; op dezelfde zichtpunten - als
rotte tanden uitstekend boven de evenheid der vlakte - hier en daar een stukgeschoten
of scheefgezakte klomp beton van een onderstand, als wrakken die bovendrijven in
eene zompe. Heel in de verte, uren van elkaar afgelegen, herkennelijk aan de richting:
het nieuw rood van verschgebouwde hofsteden, vlekkend in de vereendheid der
blakke uitgestrekte wereld, zonder boom of stake of struik, niets dan de eenmalige
zee van weiland, met stukken donkere kleiakkers, met boordevolle grachten, begroeid
met lisch en riet, en te raden voor wie 't weet, maar onzichtbaar: de IJser.
Verhelst, wien 't onderscheid tusschen 't tegenwoordige gebeuren en de dingen uit
het verleden nu ontgaan was, wien 't een door 't ander vermengeld vóór den geest
stond, - werd niet aangedaan door dien adem
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van treurnis en weemoed welke over dit oord van verwoesting woog. Waar hij rond
zijn kaveete liep, kwam de streek hem voor gelijk ze vroeger geweest was: hij beleefde
den tijd evenals toen hij als landman met zijn bezigheid hier ter plaats, in de breede
rust der omgeving, meende 't geluk der heele wereld te helpen verwezenlijken, - toen
hij 't genot van den arbeid smaakte, omdat die arbeid in de lijn en den rhythmus lag
van het leven zelf, en hij niets dan den gang der wisselende seizoenen in zijn geest
droeg; - hij zag zich bezig met de spade op zijn hoekje lands, te midden de open
wereld, in gezelschap van een paar hoenders, die knoterend, achter zijn spade effen
aan de terikken uit de aardefakken keesden; telkens hij het hoofd oprichtte,
verpreuvelde hij de oogen aan het blijzingend groen van den vlierstruik die tegen
zijn schuurtje vlekte. Zijne doening stond daar beeldelijk vóór hem, gelijk ze er eens
gestaan had, - hij zag de boerenwoning met stal en koten, ovenbuur, boomgaard,
wilgen en populieren, - op zijn geheel gelijk het haaide en draaide. Hij leefde er in,
wandelde er tusschen door, ademde en snoof de veischottige lucht met 't genoegen
van den bodemvasten landman. Die kaveete daar kon evengoed een aangetrek zijn,
eene bijveerde om brol en brandhout in te bergen, - iets zonder beduid - zij ging hem
niet aan, was van geen tel. Terwijl hij hier in de koude rondliep, in den modder
plaveide, beleefde hij de heerlijkheid van een nieuwgeboren lentemorgen, in
zondagstemming, wanneer 't zacht geluchte vol groei steekt en zoet is als balsem.
't Is Kerstdag! Kerstdag! herhaalde Verhelst gedurig, omdat hij vreesde dat die
zomer-heerlijkheid het nog veel heerlijkere gevoel van de kerstmis in hem zou
uitwisschen en vervangen. Hij hield wat hij kon om het niet te laten ontsnappen. Hij
weifelde soms tusschen het wezenlijke der twee gewaarwordingen, daar 't eene visioen
door 't ander zweefde, maar dan deed hij zijn uiterste best, sperde de oogen open, en
de lichtglans die er uit opstraalde, bracht hem weer de glorie van Christus' geboorte
te binnen, en hij hoorde het lied....
Van heel den dag ging Verhelst niet naar de herberg, de mogelijkheid om te gaan
drinken kwam hem niet eens in 't gedacht. Hij hield zich afgezonderd, poenderde
wat rond, en 't geen hij sedert de drie jaren van het ellendeleven nog niet gedaan had,
omdat hij er geen zin of lust in zag, deed hij nu: hier en daar ruimde hij iets uit den
weg, gooide brol en bucht op een hoop, gelijk iemand die orde in de doening brengen
wil. Ondertusschen vroeg hij zich voortdurend af:
- Is het in mij, of buiten mij gebeurd? De ander menschen hebben toch het wonder
aanschouwd gelijk ik? Waarom doen zij alsof niets gebeurd ware? Heeft de heele
wereld geen ander aanschijn gekregen?....
Soms kwam de twijfel in hem op, hij meende onder den toover te zijn van
zinsbegoocheling - het was alles zoo broos en vluchtig, hij vreesde
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het in rook te zien verdwijnen, dat hij weer dezelfde sul zou worden gelijk gister.
Daarom dorst hij er niemand over aanspreken en besloot het geheim voor zich gedoken
te houden, tot anderen er van spreken zouden; dat moest hem een teeken zijn, zoolang
wilde hij zich houden alsof er niets gebeurd was.
Het noenmaal verliep heel gewoon, en na het eten bleef Verhelst nog wat zitten,
met de deugd en 't genoegen om zijn jongens aan den gang te zien. Met welgevallen
hield hij Dolfke in het oog, volgde hem waar hij ging, want in hem herkende hij zijn
eigen gelukkige jeugd; en nu met dat lied had de jongen hem dat ander wonder
geopenbaard. Hij die vroeger niets dan den last ondervonden had om die bende
vlegels den kost te winnen, die effen aan verslonden en vermooschten wat hij met
wroeten bijbracht - hij beschouwde ze nu als iets van zich zelf, waar al zijne
genegenheid en liefde naartoe ging, - ze waren hem gelijk bloemen in den tuin, het
siersel van zijn hof, plantstokken die hij naast zich groeien zag, die eens het bloeiend
gezin zouden uitmaken. Hij streelde hen met de oogen, en 't scheen hem dat zijne
aanwezigheid hun eene lafenis was waarbij zij beter aarden moesten. Verhelst bleef
tot op het uiterste nipje, vertrok met een simpelen groet. Hij legde de bekende baan
af, zonder dat de omgeving zijne gedachten afleidde - het kerstlied galmde door de
lucht gelijk de zang van een vogel die hem langs den weg volgde. Waar hij kwam
verdreef de glans die hem uit de oogen straalde, de vale grijsheid van den somberen
winterdag die reeds naar den avond neigde. Overal rond, waar hij keek, spreidde de
tooverschijn, - de gewoonste dingen, het nietigste gerzetje zag hij omlijnd met den
zevenkleurigen lichtkrans van den regenboog. Maar 't geen hem nog wonderlijker
had moeten toeschijnen, maar toch heel niet verwonderde, was dat hij zoo lichtvoetig
over den grond liep en zoo vlug over de baan voortbewoog. In zijn gemoed beleefde
hij iets als een lentemorgen met zoelen regen na lange droogte. Aan 't station gekomen,
vond hij de arbeiders tegen den muur geleund staan; hij gaf er echter geen acht op
hoe zij hem van terzijds bekeken en malkaar afvroegen: wat er aan Verhelst veranderd
was? Zijne oogen stonden buitengewoon wijd open, hij keek starling de verte in,
boven de hoofden uit, en scheen afwezig en verstrooid wanneer ze hem vroegen: of
hij heel den nacht gezopen had?
't Meerendeel waren verzeeuwd en zagen er uit als afgesloofde, havelooze
slobbigaards, met de vale kleur op 't geschoren wezen en 't zwartsel nog om de
oogranden en in de rimpels van het vel. Op den trein vielen zij ineen op de bank,
schenen vermoeider te zijn dan toen ze gister van 't werk kwamen, en bleven
uitgestrekt liggen slapen. Anderen pochten en praalden over 't geen ze in de herbergen
hadden uitgericht; met den dierlijken grijnslach op het gelaat verstard, waar alle
menschelijke eer-
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baarheid uit vergaan is, gingen zij aan 't zwetsen over gemeene vuiligheden, en bij
elken groven kwinkslag of boertigen zet die uitgebracht werd, ging het vettige,
verdwaasde gabberen op. Hier en daar begon het titsen en kallegaaien, worstelen
overhoop, onder het slaken van wilde kreten, met vloeken voor en achter elk woord
dat gesproken werd. Degenen die kalm en bedaard op de bank zaten, luchtten hun
wrokkig gemoed, en het eeuwig weerkeerend gezaag herbegon: over den last van
het bestaan, de verachting van het werk en het vervloeken van alles wat op de wereld
leefde.
Waar hij zat, herinnerde Verhelst zich aleens niet vroeger ooit aan die gesprekken
deelgenomen te hebben. De verschillende geruchten waarin hakeweren, vuile praat
en hoonend gelach in één kloerie mengelde, ruischte om zijn hoofd als het gebrom
van een zwerm horzels en wespen. Eensdeels kwamen die dingen hem bekend voor,
om er alle dagen in verzompeld geweest te zijn, maar anders was 't hem alsof dat
sloeriemoeren honderd mijlen in de verte afgelegen was, zoodanig voelde hij er zich
buiten staan. Hij zweeg en vestigde al zijne aandacht op de slingerkrullen van den
tabaksrook die uit de menigvuldige pijpen opsteeg en heel het wagenruim met blauwen
nevel vervulde, en er al het leelijkevan uitwischte. In dien nevel ontwaarde Verhelst
van langerhand het visioen uit de kerk, en dat deed hem alles vergeten wat rond hem
gebeurde; hij was er uit ontheven en ging heelegansch op in zijn geluk.
De trein snorde weer door 't donker, en bij elken stilstand werd hij bestormd door
geweldigaards die met woestheid hunne plaats innamen en altijd meer gerucht
meebrachten. Toen de bende uit het station broebelde, hing de nacht reeds over de
stad, en de zwerm die van alle kanten aandikte, drumde door de straat, met zwaren
dreun van stappen die weerklonken tusschen de hooge, donkere huizenwanden. Hier
en daar zwalpte een menigte uit de bende door de gapende opening eener wijde poort
naar binnen, terwijl de massa voortstommelde, als in een vlucht voortgedreven. In
de werkhalle buischte, dreunde en donderde, stoomde het juist gelijk gister toen de
mannen er uit vertrokken - in hunne afwezigheid had het razend bedrijf niet
opgehouden of gestaakt. Dezelfde weeë lucht van warmen waterdamp, met
hittewalmen uit de vuurbrakende ovenmonden, sloeg de binnenkomenden tegen; heel de helsche herrie en drukte draaide in een zotten cirkel zonder eind of begin,
bleef aan gang gelijk een eeuwigdurend tempeest. Hoog in de glazen koepels van 't
gewelf hingen de stallichten gelijk sterren, verdoofd in eene lucht vol damp en stof,
waaruit de roode schemer neerzimperde, en de hoeken in donkere schaduw hield.
Verhelst dompelde er zich in zonder vrees of weerhouden, liep tusschen 't levend
geweld der machienen door, zonder dat angst of weerzin hem
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bevangen kon; voor 't eerst bleef hij verschoond van den weemoed en de treurigheid
die hem anders elken morgen, bij 't vooruitzicht van de eindeloos lange dagtaak
aangreep en beklemde. Hij werd niets dan een breed medegevoel gewaar voor de
gezellen die zijn geluk niet schenen te deelen, - voor zich zelf echter vatte hij het
werk aan met lust, want de tevredenheid die hij in 't hart droeg, nam al den last van
den arbeid weg; en omdat hij de uren van den dag niet aftelde, vloog de tijd nog zoo
snel voorbij. Onder het werk bleef Dolfke hem gedurig voor den geest - hij zag den
jongen staan in den lichtglans bij de kribbe, omschenen door de glorie die van het
goddelijk Kind naar hem uitstraalde. De woorden van het kerstlied, in die samenspraak
met het Jezus-kind, hadden hem den zin van het leven geopenbaard. Op dat moment
was de hemel opengegaan, had hij door eene kier naar binnen gekeken, en vandaar
uit een straal van licht opgevangen, den klank der stemmen vernomen, en toen was
de geur der eeuwige lente tot hem doorgedrongen.... Sedertdien kwam de wereld en
al het aardsche hem onder een ander aanschijn voor; hij voelde zich op een afstand,
keek er van uit de hoogte op neer, gelijk de vogel die in de lucht zweeft; vandaar uit
zag hij alles zoo klein geworden en onbeduidend, zoodat niets hem noch schaden
kon. Maar om hetgeen hij gevoelde en gewaarwerd, in zich levend wist, in woorden
te uiten of mede te deelen, was hem onmogelijk; telkens hij het voor zich zelf
verduidelijken wilde, begon het te haperen, verwarde het in zijnen geest, en de beelden
die hij gebruiken moest, verloren alle betrek met zijne voorstelling. Hij vermoedde
ten ander dat allen die in de kerk aanwezig geweest waren, gezien en gehoord hadden,
't geen aan hem geopenbaard was, en zij ook in de onmogelijkheid verkeerden hun
geluk aan anderen kenbaar te maken - zij ook konden er niet over spreken, en zwegen
evenals hij zelf, - elk hield dus den schat geborgen, en zoo moest hij het ook doen.

IV
Verhelst deed voort elken dag den tocht door donker en koude, over en weer met
den trein naar 't werk en naar huis; hij reisde in gezelschap der wallebakkers en
wildemannen, in de dompige beestenwagens, arbeidde den ganschen dag in het helsch
gedruisch der fabriek, ademde de lucht in van roet en stoom, zonder iets van dat alles
gewaar te worden, want hij aanzag het werk als de natuurlijke noodzaak van het
leven, en voor de rest zweefde hij in de serene hoogten der beschouwing. In zijn
binnenste hield hij de bezielende vonk die den lichtglans over de omgeving uitstraalde
en in frissche lentelucht, bewasemd met bloemengeur, rond hem opwaaide. Grove
zetten, gemeene kwinkslagen, vloeken en wrokken der werkgezellen,
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niet meer dan de knarsende geruchten van het getormenteerd metaal, met sissen van
stoom en schroeien der spetterende vuursprankels, konden den vrede van zijn gemoed
storen, - al de gewone geruchten van het jachtend fabrieksleven vloden langs hem
voorbij, want boven dit alles uit klonk Dolfke's stem, en het heilige kerstlied galmde
als de heerlijke zang van een vogel die hem overal volgde. Verhelst gewende zich
aan het wonder, en alle vrees het te zullen verliezen, was hem ontgaan; doch niettemin
hield hij den schat weigerlijk geborgen, praalde er niet mede, thuis ook deed hij heel
gewoon, en daar hij nooit veel van zegs geweest was, vielen het stilzwijgen en de
ingekeerdheid niet op. Hij at en dronk, liep door en rond zijne woning, tusschen de
jongens, maar zijne gedachten waren niet bij 't geen hij verrichtte, zijn geest was
afwezig en hij meumelde binnensmonds onverstaanbare woorden. Hier ook kwam
alles hem voor zonder tel of belang; hij ronste of zaagde niet meer over de ellende
van zijn rattenkasteel, want hij leefde van de verrukking, gelijk iemand die den hemel
open heeft gezien, en aan den nasmaak van de heerlijkheid voor alles zijne voldoening
vindt.
- Wat heeft die Verhelst? vroegen de werkgezellen.
- Hij doet gelijk iemand die uit de lucht gevallen is!
De eenen beweerden dat hij ziek was, de anderen dat hij huiselijk verdriet had, of
aan den drank sloeg; en weer anderen: dat hij een ponke geld in de puinen moest
gevonden hebben (gelijk het meer gebeurde hier in de frontstreek) - maar degenen
die hem bespotten wilden, voelden den lust daartoe vergaan als zij de uitdrukking
zijner wijdopene oogen gezien hadden, - de scheuvels dorsten hem aleens niet
ondervragen, maar zwegen, zonder te weten wat zij er van denken moesten.
Het was in 't seizoen als 't geluchte wat milder wordt en de dagen hun lengte
krijgen, - als de verwachting ontstaat den morsigen winter te zien eindigen en de
menschen weer moed krijgen in 't leven, - dat Verhelst als naar gewoonte 's avonds
laat met den werkmanstrein thuiskwam, zijn wijf in 't deurgat van de hutte staan zag
en van ver teeken doen.
- Daar hebben wij het! riep zij hem tegen. En in eene haast vertelde zij:
- De heeren der schadevergoeding zijn hier geweest; ze hebben alles nagezien en
de stukken afgegeven waarmede wij ons geld kunnen krijgen om te bouwen!
Pauliene schreeuwde dit nieuws uit als een jubel. Daar was het nu 't geen ze niet
meer verwachten dorsten, waaraan ze niet meer gelooven wilden, omdat het zoolang
uitbleef en altijd op beloften en leugens was uitgeloopen. Ze rekenden er zelfs niet
meer op, en gingen berusten in hunne armoede. Daarom had Verhelst van begin af
wantrouwig, maar liever werk gezocht op den vreemde, en zijn erf verlaten om wijf
en jongens
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niet van honger te zien omkomen. Hij deed het met den wrok in 't hart, omdat hij
anderen, die 't minder noodig hadden, en minder door den oorlog leden, bevoordeeligd
zag en rijker geworden dan te voren. Hij deed het met tegenzin, omdat het over en
weer dompelen met dien trein, en het werk in de fabriek niet met zijn aard strookte,
- maar alevenwel had hij volgehouden, omdat het dwong, - was er na een tijd aan
gewend geworden, er in vergroeid, beest met de bende, - en met al zijn beulen toch
altijd achteruit gegaan, den dieperik in. En toch had hij noch zijn wijf, nooit de hoop
opgegeven, tegen beter weten in, waren zij in hun diepste wezen overtuigd dat het
eens komen moest, 's Avonds bij de kachel gezeten, als de jongens te bedde waren
en sliepen, was de ‘schadevergoeding’ eenbaarlijk hetzelfde onderwerp geweest van
hun gesprek, dat ook telkens met een ongeduldig schouderophalen afgebroken werd,
en met 't voornemen: er niet meer op terug te komen. En nu was het er! opeens, buiten
een ieders verwachting! Voor Verhelst had het te beteekenen: niet langer meer
medeloopen met die bende sloeien, verlost zijn van het eeuwig gesleur op den trein,
's morgens voor den dag er uit en 's avonds laat er in - niet meer beulen den dag door
in 't razend gerucht, het knerzend geweld en den stank van het werkhuis; het
beteekende voor hem: de terugkeer tot zijn vorig bestaan - het leven hier thuis in de
opene lucht, aan en bij zijn doening, samen met wijf en jongens, - vrij beschikken
over tijd en bedrijf, zonder toeziener, zijn eigen meester over doen en laten. In zijne
verbeelding zag Verhelst zich bezig op zijn akker, in de wijde eenzaamheid der
omgeving, met de hooggewelfde blauwe lucht boven zijn hoofd.... het paar hoenders
die hem gezelschap hielden en de terikken uit de mulde eerde bachten zijne spade
opkeesden, - hij verpreuvelde zijne oogen aan 't blijzingend groen van den jongen
vlierstruik tegen 't ovenbuur... Hij schrok, want juist gelijk dien anderen keer dat
hetzelfde visioen uit het verleden voor zijne verbeelding had komen te staan, en hem
dien indruk van zijne vroegere weelde als landman verwekt had, wierd hij gewaar
dat het ‘andere’ hem ontsnapte: de zang van het kerstlied en de zalige wellust van
den zevenvoudigen regenboogstraal was verdwenen; gelijk toen had dit de plaats
ingenomen van het andere, was er tusschen geschoven gelijk eene wolk voor de zon.
Verhelst voelde zich verarmd door de verwisseling, en hij keek zijne vrouw
onbeholpen en vragend in de oogen.
Zij was maar lijfelijk aan 't doordraven, in vervoering door het blijde nieuws, omdat zij nu weer in een ‘huis’ zouden wonen, splinternieuw en schooner dan het
eens geweest was - een steenen bouw met pannendak, eene schuur, stalling,
aangetrekken, - heel het gedoe in denzelfden staat, op dezelfde plaats gelijk vroeger.
En dan: vee inkweeken, zwijnen,
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schaap, geit, hoenders, konijnen, eenden en ganzen; boomgaard aanplanten, en in
die woetelende beweging, het ware, het echte leven herbeginnen, - alles zien beklijven
en groeien, met 't vooruitzicht hier al te zamen, op 't eigen plekje gronds, met werken
en zorgen aan den kost te komen, en de verwachting daarbij: binnenkort hulpe van
de jongens te krijgen, die nu aan den leeftijd gekomen waren eene hand toe te steken
in 't bedrijf!....
Onder 't haastig uitbrengen van hare gedachten miek Pauliene heftige gebaren, de
adem stokte haar in de keel, maar nu stond zij ineens verwonderd te zien, hield hare
opgewektheid in, omdat Verhelst, in plaats van op te springen, rond te dansen, zot
te worden van blijdschap, daar zitten bleef, met de handen in de zakken geduwd, en
afwezig uitstaarde, alsof het groot geluk hem niet aanging en onverschillig geworden
was.
Hij hoorde het aan, liet het tot zijn begrip doordringen, maar bleef gesloten.
- Hij gelooft het niet, meende Pauliene, en zij haalde de papieren om ze vóór hem
op tafel te leggen.
- Daar, zie! Wat zegt ge nu, ongeloovige Tomas, 't staat er met cijfers beschreven,
zwart op wit wat er ons toegekend is. Alles wordt op kosten van den Staat herbouwd,
en geld er bij om beesten, meubels alm, beddegoed en heel den sinteboetiek in 't
nieuwe aan te koopen. Wij zijn er uit man, de armoede is voorbij! en zij sloeg een
flikker tot aan de balk.
De jongens ook, alhoewel zij er niets van begrepen, joelden en tierden, aangezet
door moeders uitgelatene vreugde.
Verhelst verdiepte zich gebarens in het natellen der cijfers en het onderzoek van
het bedrag, maar hij zag er niet klaar door. Toen legde hij de paieren neer, bleef
onbeweeglijk, onaangedaan zitten glimlachen, gelijk iemand die door eene vreugd
van verhevener aard aangedaan is en verschooning vragen wil omdat hij de mindere
vreugd met de anderen niet deelen kan.
Doch Pauliene bleef aandringen, wilde hem overtuigen, wakker krijgen. Zij die
haren man kende en bevroeden kon wat er voor hem aan gelegen was, begreep er
niets van, werd achterdochtig en verlegen om zijne terughoudende doening. Hij
merkte het op, deed zijn best om zich welgezind te toonen, maar in zijn binnenste
legde hij voor zichzelf de bekentenis af, die hij niet luide uitspreken dorst, en waarvoor
hij geen woorden vinden kon. Eindelijk voorzag hij dat het toch gebeuren moest, dat
hij niet langer den dwaze kon blijven afgeven, - hij opende den mond, zegde kalm
maar vastberaden, terwijl de klank zijner eigen woorden hem vreemd toescheen,
alsof zij uit de verte kwamen:
- Als ik er het ander om verliezen moet, dan zou ik nog liever alles
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missen, en laten gelijk het nu is. Het kerstlied van Dolfke heb ik liever dan een nieuwe
doening. Al het andere, wat hebben wij er aan? en wat is het dààrbij vergeleken?
Dat waren de woorden, alles wat hij vinden kon en zeggen om het wonder der
genade uit te drukken - zijn rijkdom hield hij binnen in zijn gemoed verscholen en
daarvan straalde amper maar een genster door zijn blik naar buiten. Hij wist dat zijne
stem vreemd klonk, dat Pauliene zijn gestamel niet begrijpen zou, maar hij vroeg er
niet verder naar, hoe zij het opnemen of uitleggen moest; kon hij haar aan 't verstand
brengen dat hij den hemel open had gezien? als al degenen die in de kerk aanwezig
geweest waren, er niets van opgemerkt hadden?
- Het kerstlied dat Dolfke bij de kribbe gezongen heeft, herhaalde Verhelst, en
keek drukkelijk rond, als ware 't om medelijden voor het onbeholpene zijner woorden,
en omdat hij zich niet duidelijker verklaren kon.
- Dolfke, zing het nog eens! riep Matje, daar zij meende dat vader er pleizier aan
hebben zou. Maar Dolfke was met Tuur aan 't gevecht, en ze rolden samen over den
grond, zoodat geen van beiden acht gaf op 't geen hun zuster vroeg.
Pauliene was door den gruw van een schrikkelijk voorgevoel geslagen, - zij vreesde
dat Verhelst, door haar stomme druistigheid waarmede zij hem het groote nieuws in
't wezen had gelapt, plots zinneloos geworden was. Zij keerde zich naar den hoek
om hare tranen te verduiken, want 't snikte haar in de keel, bij 't gedacht van 't geen
haren vent nu overkomen was, en nu juist, wanneer ze, na dat jarenlange sukkelen
in ellende en nood, op het punt stonden er weer bovenop te geraken, en hun leven
van vroeger gingen kunnen hervatten.
Verhelst was nu bewust dat hij voor de keus gestaan had, en op het moment alles
van zijne uitspraak moest afhangen, maar nu dit gebeurd was, voelde hij den steen
van zijn hart afgewenteld, en eene groote vreugde en tevredenheid vervulde zijn
gemoed. Zijn geluk welde op, ging aan 't schuimen en bruischen, zoodat hij houden
moest dat het kraakte om het niet uit te schreeuwen. Nog nooit had de galm van het
lied hem zoo heerlijk toegeklonken, en zonder dat hij zelfs de oogen opensperde,
straalde het schitterlicht in hevigen glans, en omlaaide de heele wereld.
Wat kon al het ander hem nu nog schelen?
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Voor mijn vrouw,
door P. Otten.
Die deze koele maanden
Van zilvren mist en loof, dat roerloos dort,
Eenzelviger en almaar stiller wordt
En meer u neerbuigt over 't leven, dat
De donkre koestring van uw schoot omvat Gij hebt mij lief, ik weet het, en nochtans
Geldt uwer oogen ingekeerde glans
Nog nauwlijks mij meer - o dit windloos tij
Is even stil en zilverkoel als gij Gij zijt niet meer van mij....
En zooals iedre broze roos
Een oogenblik in haar licht bloembestaan
Een keer voelt komen en heur elpen blaên
Zacht, één voor één, in 't grijze gras laat zijgen,
Gaan de verlangens, die u ganschlijk eigen
En dierbaar zijn geweest en de gedachten,
Die uw reê leven schoon te omhullen plachten,
Deez luwen tijd van u afvallen - nù
Voelt gij uw wezen aan u zelve ontglijden;
Uw ziel wierd eenzaam in een nieuw verbeiden:
Gij zijt niet meer van u....
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Want gij zijt enkel toekomst....
Ergens achter den kring van dood en leven
Heeft zich een schaduwlooze hand geheven
En iets in u heeft dit gebaar verstaan;
Diep in uw ziel verborgen sliep voortaan
Een schemerig, geheimvol voorgevoel
Van een oneindig en onkenbaar doel.
Uit uw zoo zwaar geworden, traag lichaam
Ontspringen tijden, nu nog zonder naam,
Waarin uw vrucht zal verder vruchtbaar wezen;
De eeuwen staan uit uwen schoot gerezen....
Gij instrument, door vreemde hand bewogen Moeilijke weg naar een hoog doel, misschien O donkre vore voor het zaad, welke oogen
Zullen het koren golven zien?....
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De schuldige
door Elisabeth Zernike.
I.
LJUBA draalde nog. Nu ze alleen in de kamer was, voelde ze haar hart bonzen. Ze
moest de deur grendelen en dan het licht dooven, zooals ze iederen avond deed. Nu
liep ze op haar teenen naar de lamp en hief haar hand op. Ze luisterde scherp, ze wist
dat ze met opzet de deur ging sluiten in 't donker. Door haar hoofd ging de klank van
een naam: Petja, en daarop dwong ze zich zelf te doen volgen: och, dwaasheid. Maar
ze had gerucht gehoord buiten het huis, en ze wist dat het de wind niet kon zijn, die
zoo vaak de hooge eiken bewoog; het waren de behoedzame stappen van een man,
die om het huis sloop. Ze draaide de lampepit omlaag en ging naar de deur. Even
hield ze haar hand voor het sleutelgat om te voelen of er trekking was van wind; toen
hoorde ze een heel zachten klop op het hout. Ze deed de deur open, geruischloos. In
het stille zwart stond Petja; - ze voelde dat het bonzen van haar hart ophield. - Doe
de deur achter je dicht, fluisterde hij, en deed een stap achteruit, opdat er plaats voor
haar zou zijn. Ze gehoorzaamde en volgde hem een paar passen over het erf. Hoor
eens - zei hij, en bracht zijn gezicht dicht voor het hare - je moet met me meegaan,
- ik smeek je erom, Ljuba; jij alleen kunt met me meegaan - ik moet je dingen
zeggen.... Ze zag dat zijn oogen vreemd waren, als van een kind of een dier in
doodsangst. Hij raakte haar niet aan, maar 'twas of hij met zijn heele wezen in haar
drong; en tegelijk voelde ze ook zich zelf, zij, Ljuba, klaarder en vaster dan ooit te
voren. Je moet me helpen - o God, je moet met me meegaan - je bent van mij, Ljuba.
- Waarheen wil je dan?
- Dat weet ik niet; ik kan niet terug naar mijn huis, ik ben verdreven.
- Heb je - iets slechts gedaan?
- Nee - ik kon niet anders. Mijn vrouw tergt me. Ik zal vluchten met jou - als dat
slecht is....
- Met mij?
- Je wist toch wel, dat ik om jou zou komen, je wist het - dezen zomer toch wel,
Ljuba.
- Ja - zei ze. Ze had in den voorzomer op zijn land gewerkt, om het overvloedige
hooi binnen te halen. Ze wist zich nu plotseling als gezengd onder zijn blikken. Ze
strekte haar armen langs haar lijf en hief haar hoofd op. - Begeer je me dan?
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- Ik weet het niet - ik zal je niet nemen - nee, dat niet. Maar laat me niet alléén slecht
zijn; - ik heb je wel begeerd - maar ik heb je vrij gelaten. Het is iets in me, zoo sterk,
ik kan niet zeggen wát - het is grooter dan begeerte.
- Durf je aan God te zeggen wat het is?
- Ja - God weet, dat ik het niet kan uitdrukken.
Op dat oogenblik werd de deur geopend en de moeder trad naar buiten. Ze was
gekleed in een lang wit hemd en een blauw nachtjak. Om haar hoofd had ze een
donkeren doek geslagen. Ljuba en Petja weken niet van de plaats waar ze stonden.
- Ljuba - zei de vrouw, ga in huis.
Het meisje antwoordde niet.
- Is Petja gekomen om je te verleiden? Haar stem klonk scherp en spottend.
- Je hebt nog een moeder - ga in huis.
- Nee - zei ze - ik blijf bij hem.
- Kind, is een man zóó gauw klaar met je? Een man die een vrouw en vier kinderen
heeft. Je weet toch wat je doet? Of ben je bezeten? ga vóór mij naar binnen.
- Ik ga met Petja mee.
- Wou je voor één nacht met hem in den hooiberg slapen en morgen als een vuile
kat bij mij terug komen?
Ze schudde haar hoofd, ernstig. - Morgen niet. - Toen keek ze Petja aan en hij zag
dat ze bereid was. Hij nam haar hand en ze liepen weg, snel en zacht, met wijde
stappen.
De moeder riep hun niet meer achterna.

II.
Ze spraken geen woord. Er was in het meisje een groote, zuivere stilte. Ze wist dat
ze goed had gedaan, maar liet het rusten in zich. Waar de zandweg ophield, begon
een pad tusschen de velden, en het pad verloor zich op 't laatst in het hooge gras.
Zoo liepen ze uren. Toen de bleeke morgen hun stilte verstoorde, zocht hij een
rustplaats. Hij sneed het dorre gras in bossen af en legde het over haar heen.
- Ga nu slapen, Ljuba.
- En jij ook - zei ze - ga naast me liggen.
Ze sloot haar oogen van vermoeidheid en sliep in.
Toen ze wakker werd, zag ze het helle licht van den middag. Hij zat naast haar,
zijn kin gesteund op zijn hoog getrokken knieën. Ze voelde: ik ben met hem in de
wereld alleen; - en daarop kwam flitsend de gedachte: hij heeft al berouw, hij wil
naar huis terug. Ze dacht niet aan
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zich zelve, ze staarde naar hem, vervuld van dit ééne: hij kan het niet volbrengen.
En de eerste groote droefheid begon in haar te leven. God, hij is toch een goed mensch,
dacht ze biddend. Alle gebeuren van dien zomer kwam in haar herinnering. Hoe zijn
vrouw hem had gesard, waar de knechts en meiden bij waren; hoe hij dan heel even
keek naar haar en alles zwijgend verdroeg. Verlangde hij nu terug naar dat stille
bukken? - Ze noemde zijn naam - Petja - en zag een glimlach over zijn gezicht komen,
die haar leed verjoeg.
- Ben je wakker? - Hij nam haar hand en streelde die met de zijne. Nu begon hij
hortend te praten. Hij vertelde hoe zijn leven was geweest, wat hij geleden had. Door
een heerschzuchtige moeder gedwongen tot een heerschzuchtige vrouw. - Als ik haar
aan kijk - zei hij - stuit ik op haar, geen woord, geen lach vindt ingang. Alleen in den
nacht heb ik soms smadelijk haar lichaam genomen.
Soms zweeg hij lange poos. Ljuba liet hem haar hand en wachtte. Ze wist nu dat
ze nog verder met hem gaan zou. Ze vroeg niet: hoe ver nog?
Tegen den avond begonnen ze weer te loopen; - Ljuba bedelde wat brood aan een
huis. Nu vertelde zij ook, gave dingen uit haar simpele leven, waarnaar hij eerbiedig
luisterde. Ze liepen door een slapend dorp; onhoorbaar waren hun schreden over den
ongeplaveiden weg. Maar bij een hoeve die op de zijne leek, stond Petja even stil en
boog het hoofd. De nacht werd niet donker, sterren wandelden boven hen. Korten
tijd stond de maan dicht aan den horizont, rood en gezwollen. Ze zagen nu meer van
den nacht dan de eerste maal, beleefden scherper het vreemde van hun daad in de
uitwendige dingen. Ljuba liep niet alleen meer naast den mensch, dien ze haar
ontferming moest geven omdat hij zondigde en haar om die ontferming bad. Hij was
óók Petja, van de groote hoeve, die sterk was en goed en die haar dezen zomer had
begeerd. En Petja voelde de begeerte opnieuw in zich. Hij dacht aan wat hij haar had
gezegd: neen, ik zal je niet nemen. Maar toch werden zijn voeten traag, nog vóór het
licht aan den lagen hemelrand gloorde. Hij zocht een verborgen plek tusschen struiken
en bedekte haar niet met lang gras. Dus kroop ze dicht tegen hem aan, in de eerste
huiver van rust, voelde glimlachend zijn stuggen baard in haar hals en woelde nog
in haar slaap.
Den derden nacht gaf ze zich aan hem.
Nu leek het doel van hun vlucht bereikt. In den nieuwen morgen staarden ze met
veranderde oogen, voelden een zwaar geluk in den honger naar elkander, maar kenden
ook beiden nog het nabije verleden. Voor Petja was het het land dat hij van zijn vader
had geërfd, het moeilijke, dorre land, waarin zijn vlijt al zoo veel vruchtbare akkers
had geslagen. Voor Ljuba de kleine, schemerige woonkamer waar ze werkte met
haar moeder,
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en het bloementuintje achter het huis, waarin ze van kindsbeen af had gezaaid en
gewied. Toch liepen ze verder, een klein dorp tegemoet dat het morgenlicht hun zien
deed. 't Was nu of Ljuba hém leidde. Zij ook ging er aanstonds de huizen binnen,
vroeg nederig om werk voor zich en den man. Na eenige keeren vergeefs vragen,
kreeg ze ten antwoord: jou kan ik gebruiken, mijn vrouw is ziek, de kinderen loopen
onverzorgd rond. De deur werd wijd voor haar geopend en de man voegde er nog
bij: als jij werkt, kunnen jullie beiden eten. Maar Ljuba wendde zich niet, om te zien
of Petja haar volgde. Met gebogen hoofd liep ze binnen, regelrecht naar de bedstee
van de zieke vrouw, en zei met een moeilijken glimlach: ik zal helpen. Onwetens
zocht ze in de oogen van de vrouw naar een glimp van vreugd, die haar verlatenheid
lichter zou maken. De zieke opende haar oogen niet, maar toen Ljuba zich omkeerde,
zag ze in een hoek van het vertrek Petja naast den boer op een bank zitten, rustig en
zwijgend. En in haar zwol machtig de liefde voor hem, die haar nóg gevolgd was,
tot in een vreemd huis, waar hij niet werken kon.
Ze maakte vuur aan en kookte het eten. Ze wiesch de kinderen, wees de oudsten
een kleine taak en wekte de jongsten op tot spelen.
In den nacht was ze bij Petja. Telkens hief ze haar gezicht naar hem op, wilde
vragen: waarom ben je me gevolgd? maar de woorden werden niet tot klank. In iedere
beweging van haar tot hem voelde hij overgave en hij koesterde haar in zijn armen
als een smachtende god.
Overdag had ze druk werk; de zieke, het huis, de vele kinderen. Petja hielp haar
bij dit en dat, en hielp ook den boer waar hij kon. Ze had niet veel tijd met hem te
praten, of zelfs maar aan hem te denken. Dit eene was wel steeds op den grond van
haar gedachten: hij zal weggaan, hij zal terugkeeren naar zijn hoeve.
Soms zag ze het ook in zijn oogen, als ze onverwachts naar hem keek; die waren
dan troebel, en toch even glanzend van smartelijk verlangen. Vaag kwam het bij haar
op, dat ze hem door woorden de vrijheid moest geven, of dat ze hem minder haar
liefde moest toonen in den nacht. Maar ze kon niet anders dan zwijgen, en ze
verdubbelde haar liefde voor hem, om hem zoo te doen weten, dat ze hem nooit iets
verwijten zou.

III.
Op een avond - ze waren toen een week bij den boer, - bleef Petja weg. Eén van de
kinderen had hem ver buiten het dorp gezien. Achteloos zei Ljuba - en streek even
met de hand over haar oogen: wij zijn zwervers. En de boer vroeg niet verder, bang
haar te mishagen, want ze was hem in huis onmisbaar geworden, 's Nachts in haar
eenzaam bed, toen allen sliepen, snikte ze haar verlatenheid uit. En eindelijk, moe
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van tranen, te zuiver voor schijn en waan, voelde ze zich met hem bevrijd van het te
groote dat ze waren begonnen. Zij zelf dacht nog niet aan weggaan. Ze wilde de
opgevatte taak volbrengen, en, als ze eens terug keerde, komen als een eenzame,
zonder geur van mannehanden in heur haar.
Ze bleef nog drie maanden. De vrouw beterde langzaam, de kinderen hadden haar
lief, de man zag tegen haar op als was ze een heilige.
Op een helderen, witten wintermorgen werd de oude slee achter het paard
gespannen. Ljuba nam afscheid van de vrouw en de kinderen; de boer zou haar tot
dicht bij het huis van haar moeder brengen; het laatste eind wilde ze loopen. Ze kwam
aan toen het donker viel; maar de gevallen sneeuw hield de aarde licht. Te gauw voor
haar onrustig hart zag ze het oude huis bij de eiken. Gedachten aan Petja bestormden
haar. Ze zou nog weer met hem kunnen vluchten, nu weer. Toch leek die avond lang
geleden, toen ze de deur in 't duister wilde grendelen, en hem buiten vond, wachtend
op haar. - Ze bleef dralen in de zachte sneeuw, die haar voetstappen onhoorbaar
maakte. Eerst toen ze het kleine, eeuwige licht zag van een ster, voelde ze weer rust
in zich en kalmen moed. De deur was niet gesloten; ze lichtte de klink op en trad in
de kamer. Haar moeder zat bij het vuur, stil en gebogen. Toen ze haar hoofd ophief
en Ljuba zag, veranderde er nauwelijks iets in haar gezicht. Het bleef streng en
gesloten; maar een kleine trek van voldoening kwam om den mond, alsof ze zich
zelf gezegd had: vanavond moet Ljuba komen, en nu was ze daar dan ook.
De moeder zei, na een korte poos: wil je nog iets eten? en Ljuba antwoordde: ja,
als ik het zelf kan klaarmaken. Ze warmde een restje boonensoep; zoo begon ze weer
haar werk in het oude huis.
Maar voor ze slapen gingen, moest er nog iets gezegd worden.
- In het dorp ben jij de schuldige, Ljuba, besef dat maar. En in mijn oogen ben je
het ook, want ik heb zelf gezien wat je deed - je hebt het kwaad geen weerstand
geboden. Petja zegt dat je rein en onschuldig bent. Maar hij zegt het niet op het
kerkplein, dat iedereen het kan hooren; - neen, hij laat de menschen praten. En ik
zwijg, ik houd me overal buiten. Hij heeft me ook verteld hoe je gewerkt hebt bij die
vreemde boeren. Je hebt niet alleen in lust en luiheid geleefd - daarom liet ik de deur
voor je open.
Ljuba luisterde met afgewend gezicht. De woorden brandden op haar lippen: is
Petja ongelukkig? Maar ze wist dat ze ze niet vragen mocht. Ze bedekte haar mond
met haar beide handen. Dit is mijn straf, dacht ze, dat ik het niet meer mag weten.
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Vervoering,
door C.W. Sangster-Warnaars.
Het kwam als de wind door het halmenveld.
Het had van den storm het neêrbeukend geweld.
Het had van de golven de opstuwende vaart
en de teerheid van de arm om blank lief voor te paard.
De kracht van den schicht, die het Godshuis raakt
en de heiligdommen tot pulver maakt.
Het was, wat ik vreesde en toch mijn wil.
Het streek langs mijn ziel en mijn vrees werd stil.
Ik voel mij genomen, ik voel mij klein
in de macht, die niet mij is, maar ‘mijn’ wil zijn.
En mijn hart wordt jong als een kinderhart
en ik juich om de pijn, die al' vreugde tart
en ik sta in den glans van het wonder blind,
nu ik, zelf mij verliezend, mij zelve vind. -
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Orpheus
door H. van Elro.
Was het een vlam die eens den schoot beroerde
waaruit gij, groot en duister, werd gewekt,
maar die uw tenger lichaam zóó vervoerde
dat het den koelen dood hield opgedekt?
Zoo werden nacht en schaduw u een stalen dracht
waarbinnen stemmen schuchter bloeiden en vergleden,
tot gij in de volmaaktheid van uw sterfelijke kracht
de ruige aarde stralend hebt betreden.
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Kroniek.
Boekbespreking
Cd. Busken Huet, Brieven aan E.J. Potgieter, uitgegeven door Albert
Verwey, 3 dln., Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zoon, 1925.
Als ooit de publicatie van eens schrijvers brieven reden van bestaan had, dan was
het wel in dit geval. Het zou ten zeerste te betreuren zijn geweest, indien, na de
uitgaaf van Potgieters directe uitingen aan Busken Huet, thans reeds bijna vijfentwintig
jaar geleden, die van Huets antwoorden en ontboezemingen aan Potgieter achterwege
zou zijn gebleven. En dit wel in de eerste plaats ter wille van ons zuiver oordeel over
‘het geval Huet’, de geschiedenis van zijn zoogenaamde overloopen naar de
conservatieven, zijn - in ruil voor vrijen overtocht - aanvaarden van minister
Hasselmans opdracht tot breideling der Indische Pers. Dat van een al te plotseling,
een min of meer verdacht ‘overloopen’ in dit geval geen sprake kan zijn, is ons nu
wel volmaakt duidelijk geworden - Huet heeft zich eigenlijk nooit ten volle bij de
liberalen aangesloten, en evolutie op politiek gebied is toch waarlijk allerminst iets
verdachts of afkeurenswaardigs! Blijft over de kwestie der Indische Pers en haar gelukkig mislukte - ‘breideling’. Dat Huet op dit punt niet geheel onschuldig is, werd
door hem zelf toegegeven (‘niet bewonderenswaardig’ noemt hij zijn daad en biedt
aan het geld voor den overtocht terug te geven). Van zijn standpunt - zoo moet, aan
den anderen kant, erkend worden - zag hij blijkbaar in een onderdrukking der pers
niet iets zoo verkeerds als de meesten zijner liberale tegenstanders (m.i. volkomen
te recht) daarin zagen.
Van hoe groot belang overigens deze kwestie, en haar verklaring uit ‘humeur’
(Potgieter) of ‘baloorigheid’ (Verwey), moge zijn voor de kennis van Huet's karakter
(voor iets anders heeft zij eigenlijk nooit eenig belang gehad), de ons thans geboden
brieven zelf zijn voor die kennis van oneindig grooter beteekenis. Immers hieruit
komt een mensch naar voren - een man van groot vernuft en talent, een eerste klas
stilist en alleszins merkwaardig critikus: Busken Huet - die zonder eenigen twijfel
geenszins volmaakt, noch onophoudelijk ‘bewonderenswaardig’ was, maar zich voor
zoo iets heiligs dan ook nimmer uitgaf, die m e n s c h was, als wij allen, een mensch,
‘der irrt so lang er lebt.’ En dit is te meer opmerkelijk waar het hier Huet gold, Huet,
den voornaam teruggetrokkene, den trotsch in-zich-zelf-beslotene. Het lijkt mij
volkomen juist, wat Albert Verwey in zijn voorbericht zegt: ‘Zoo-als Huet ons in
deze brieven tegentreedt, zoo kenden wij hem niet:
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zóó openhartig.’ En niet minder juist lijkt mij Verwey's opmerking: het was Potgieter,
en Potgieter alleen, die hem tot deze openhartigheid kon dwingen. Het is tegenover
de, wel bijna volmaakte, rechtschapenheid van Potgieter - even teeder liefhebbend
als onvermurwbaar rechtvaardig vriend - dat Huet, na eenige vruchtelooze pogingen
tot ontwijken, allen schijn laat vallen. De groote criticus Huet stond tegenover den
grooteren mensch Potgieter als een stoute jongen: ofschoon nog wat brutalig
tegenpruttelend en in zelf-meelij verontschuldigingen opwerpend, gaf hij zich ten
slotte over, op genade of ongenade. Door zijn erkenning van Potgieter in diens volle
waarde, door zijn eerbiedige liefde voor dezen, in verschillende beteekenissen,
éénigen vaderlijken vriend, heeft Busken Huet ook zichzelven geëerd, en voor ons
allen is het goed geweest hem ook zóó te hebben leeren kennen.
Wie deze brieven van Huet thans naar behooren lezen wil, moet er die van Potgieter,
waarop zij meerendeels antwoorden zijn, bijnemen. Wat mij betreft, ik las de beide
collecties tegelijk, mij houdend aan de data der brieven, en sloeg daarbij ook nu en
dan een oog in de reeds in 1891, door Huet's weduwe en zoon uitgegeven
correspondentie (2 dln., Tjeenk Willink). Zoo krijgt men een zuiver en levendig
beeld, leeft men als 't ware met den briefschrijver mee. Mijn eindindruk is, dat ik
Potgieter als mensch en kunstenaar boven Huet stel - maar toch, had ik in hun tijd
geleefd, waarschijnlijk liever met Huet zou hebben omgegaan. Het moet niet moeilijk
zijn geweest - ondanks al zijn, misschien wel dikwijls stugge, teruggetrokkenheid zich in Huets gezelschap te geven zooals men was; de beminnelijker en zachter aard
van Potgieter zou mij, geloof ik, meer op een afstand gehouden hebben. Dit ligt aan
ondergrondsche dingen, en is misschien wel het meest, misschien zelfs wel uitsluitend,
een kwestie van temperament. Huet was één-en-al bedwongen - soms kwalijk
bedwongen - hartstocht, Potgieter, zoo hij ooit feilen hartstocht heeft gekend, was
daar op bijna bovenmenschelijke wijze bovenuitgegroeid. Ik ken er maar weinigen
in de wereldlitteratuur, die aan zooveel tegenzin in filosofische theorieën zooveel
zuivere, proefondervindelijke, altijd bij-de-hand-gehouden wijsgeerigheid gepaard
hebben.
Is de thans in haar geheel gepubliceerde correspondentie tusschen Potgieter en
Busken Huet voor de intieme kennis dezer beide persoonlijkheden van onschatbaar
belang, ook voor het begrip der cultuur-periode (of: gebrek-aan-cultuur-periode?)
waarin zij geschreven werden (1860-'75) hebben deze brieven een buitengewone
beteekenis. Ik zou bijna zeggen: ik wist nog niet, dat de figuren van Potgieter en
Huet, met die van mevrouw Bosboom, van Multatuli, Schimmel, Alberdingk Thijm
en misschien nóg een of twee, zóózeer boven hun litteraire omgeving uitstaken als
uit deze correspondentie blijkt. Welk een tijd! Van de hier-
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boven genoemden is het eigenlijk alleen mevrouw Bosboom, die, door haar warme
en hulpvaardige vriendschap voor de beide correspondeerenden, in hun brieven op
licht vangen de wijze naar voren komt. Van de overige voorname schrijvers merkt
men niet veel. En de rest is.... silence! Preeken en politieke brochures, bijna géén
poëzie van eenige beteekenis, nu en dan een leesbare roman.... Maar, goddank, ‘De
Delftsche Wonderdokter’ en ‘Mylady Carlisle’, de ‘Ideën’, ‘Florence’ en.... de bittere
pittigheid van Huets kritiek.
H.R.

G. van Nes-Uilkens, De Jonge Jaren van de Bergmannetjes, tweede druk;
en
G. van Nes-Uilkens, Het Verlaten Eibersnest; beide: Amsterdam,
Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier,’ 1925.
‘De jonge jaren van de Bergmannetjes’ is een vroolijk boek, door en door Hollandsen,
eerlijk en argeloos, een boek, zoo maar onberedeneerd neergeschreven uit een volheid
van oneindige moederlijkheid, van gezond optimisme, van ervaring en lichte wijsheid,
die met elkaar wel een zekere schat van menschelijkheid vormen. Men behoeft hier
de litteratuur niet bij te halen, - er is hier geen drang geweest iets te scheppen, dat
door geestelijke kleur en vorm zich zou bewegen boven het gewone leven integendeel, zij die schreef bleef waar zij altijd was, zij had niets te doen dan haar
levendig vrouwelijk brein en haar gemoed in actie te stellen. Dan kwam het van zelf!
Grapjes, wijsheden, voorvallen, zij doken op en lieten zich neerschrijven. Zoo stond
het gezin Bergman al op pooten voor ze het zelf wist en daar leefde heel de
kinderzwerm voor haar (zij had ze altijd gekend), en hoe ze met elkaar omgingen,
hoe vader Bergman was (die lieve, on-dogmatische dominee) hoe moeder Bergman
zorgde, leefde en liefde - ach, 't sprak van zelf, zóó was 't en niet anders!
Een ouderwetsch gezin van tien kinderen (waar vindt men dat nog?), een
onverwoestbare lust tot arbeid, tot leniging van pijn, tot bezwering van zorg in de
moeder, een even ondoofbare gloed in den vader - opdat de kinderen gedijen zullen
in een sfeer van vrijheid en vertrouwen, een onsentimenteele hartelijkheid tusschen
de kinderen onderling. Een groote eenheid, weinig verfijning, maar veel goede
teederheid - zoo is het troepje dat te zamen opgroeit op het Heidorp, in de natuur, in
het paradijs van den tuin, stoeiend, krakeelend, lastig, lief en eerlijk. De schrijfster
schetst in groote lijnen elk der personen, doch met doordringende analyse houdt zij
zich niet op (laat zij het maar nooit doen!).
Laten wij geen andere waardemeter toepassen bij haar werk dan die
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het toekomt. 't Woord ‘stijl’ kan hier eigenlijk niet gebruikt worden, er is maar raak
geschreven, alsof het een levendig gesprek was met al de onnauwkeurigheden, de
plotselinge vondsten, de uitweidingen en afdwalingen, die er bij behooren. 't Is soms
wel eens erg ten-naasten-bij, als gegiechel van bakvisschen. Haast flauw! Men
glimlacht toch - eventjes. - Men glijdt verder. Soms een beetje ruw, maar daarna toch
weer frisch en levendig, warm en dwaas.
Deze kwaliteiten hebben het boek - ‘De jonge jaren der Bergmannetjes’ ongetwijfeld succes bezorgd. Ik stel me voor dat Mevr. van Nes - Uilkens plezier
van haar boekje beleefde. Op haar argeloos gemoed heeft dat misschien minder goed
gewerkt. Wellicht heeft zij zich geroepen gevoeld de geschiedenis van het gezin te
vervolgen, zonder daartoe inderdaad innerlijk geroepen te zijn. Het vervolg lijkt mij
althans niet zoo spontaan, niet zoo onweerstaanbaar uit 't gemoed geweld, als het
eerste deel. 't Is daardoor dikwijls matter en - wat erger is - 't is hier en daar niet vrij
van geforceerdheid. Dat is een teleurstelling. Dat vrije, dat argelooze vormde juist
de bekoring van den inzet. Nu zijn er echte fouten, grofheidjes, kinderachtigheden
die hinderen. Zoo bijv. het hoofdstuk: ‘Fie en Rie in de stad’, of ‘Het meisjeskransje’.
Dat is er-naast, dat is maakwerk. Iets onzuivers moet zich hier geroerd hebben in de
ziel van de schrijfster. Een lust tot vermaken, een geestig willen zijn, terwijl zij
onvoldoende stof had. Het is ook of de schrijfster beter thuis is in het gezinsleven
dan in de wereld daarbuiten. Het gezin - dat is haar rijk, haar terrein, maar zoodra
zij haar Bergmannetjes de wereld intrekken laat, en zij van hun zelfstandigheidjes
vertellen moet - van hun individueel bestaan (dat, het spreekt vanzelf - afzonderlijk
neergezet - ook véél meer perspectief moet hebben) is het of zij een beetje onzeker
wordt, of ze zoeken moet, feitjes en geschiedenisjes moet gaan bouwen, die niet veel
om het lijf hebben. Maar even daarna, als zij op haar eigen gebied komt (zie hoofdstuk
‘Moeder en Truus’) als zij weer kan vertellen, van moeder- en kinderliefde, van
conflicten, zorgen, triomfen en nederlagen - ja, dan hoort men weer haar eigen
eenvoudige en lieve stem. Maar heelemaal het oude wil het toch niet worden, 't Heeft
niet die vaart meer, dat élan, welke het eerste boek kenmerkte, 't Is brokkeliger,
minder fijn, 't is een aangelengde, verwaterde herschepping van wat eerst essence
was. Waarom gaat het dikwijls zóó? Waarom kan de mensch niet zwijgen en waarom
een eenmaal schrijvende vrouw nog moeilijker haar pen laten liggen? Maar ach,
misschien overdrijf ik wel, of heb ik ongelijk - ook in ‘Het verlaten Eibernest’ is veel
aardigs en ik geloof dat vele jonge meisjes en vrouwen ook het vervolg van het leven
der Bergmannetjes met pleizier zullen lezen.
J.D.W.
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G. Sevensma-Themmen, De Andere Weg, Amsterdam, Uitgevers-mij.
‘Holland.’ (Geen jaartal).
Een ‘Christelijk’ Armoede....
Onbetwistbaar staat het talent van de schrijfster met dit boek vast. Er blijven
tekortkomingen: een slordig taalgebruik vooral, maar de innerlijke kracht van het
hart, dat tot uiting noopt, weet te gehoorzamen.
Er is echter iets anders, dat, juist gegeven deze omstandigheden, des te pijnlijker
treft: de oppervlakkige wijze, waarop de schrijfster haar gaven in dienst heeft gesteld
van een gril, die niet meer dan een kortzichtige machtspreuk als oorzaak heeft, om....
een Christelijke roman te schrijven.
Het Christelijke ligt er in dit boek zoo schrijnend valsch en onecht bovenop, het
is er zoo ‘met de haren bijgesleept’, dat men zich afvraagt of de schrijfster de diepste
beteekenis van haar werk wel ten volle heeft aanvaard, of zij niet halverwege zal
blijven stil staan en zich ten slotte vergenoegen met het allergemakkelijkste.... een
eindeloos zelf-beklag. Want daarvan zijn in haar roman de eerste sporen reeds te
vinden, voornamelijk in de zwakke uitbeelding van de beide manne-figuren, die zelf
groote zwakkelingen zijn.
Zoowel de vader als de schoonzoon worden met wat medelijden gesust en in slaap
gewiegd, zoodat zij in onze herinnering onvermijdelijk als een paar beklagenswaardige
stumpers achterblijven, waartegen de glorie van de hoofdpersoon des te feller afsteekt.
Zoo is er meer, dat het vermoeden wettigt, dat de schrijfster zich niet heelemaal los
heeft weten te maken van zich zelf, dat zij te veel heeft willen ‘zeggen’ en daardoor
zich nu en dan heeft overstemd. Zoo heeft zij het niet aangedurfd te vertrouwen op
den religieuzen ‘laatsten grond’ van elk waarachtig kunstwerk, maar zij heeft het
noodig geacht op de beslissende oogenblikken met God te werken als met een
schijnwerper. Keer op keer misbruikt zij Hem als deus ex machina. Moet dit
Christelijke kunst heeten? Of is niet reeds de toevoeging van dit adjectief een bewijs
voor de ontoereikendheid in Geloof van hen, die deze monstruositeit in het leven
riepen? Het boek van mevrouw Sevensma moge hun leeren tot welke trieste
vergissingen hun opvattingen leiden. Iets anders is, dat de roman op zich zelf geen
vooruitgang aanwijst in ons geestelijk leven. Daarom óók noemde ik hem: een
‘Christelijk’ Armoede.... Wat mevrouw Boudier's boek jaren geleden beteekende,
kan uitteraard door geen tweede werk, zelfs niet, wanneer dat een ‘oplossing’ geeft,
worden geëvenaard, daartoe zijn de tijden te snel en te grondig veranderd!
R.H.
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Karel Wasch, Eva Maria. Amsterdam, Em. Querido, 1923.
De onverbiddelijke ontledingsdrift, die het schrijvend vermogen van Karel Wasch
van den aanvang af heeft beheerscht, vindt in dezen roman in briefvorm zoowel haar
rechtvaardiging als haar - eindelijke - begrenzing. Haar rechtvaardiging: omdat zij
op haar beste momenten uitstijgt boven haar eigen celebraal wezen, haar begrenzing:
omdat zij aan het einde van het boek als een voltooid proces terzijde geschoven
wordt. Natuurlijk blijft de veronderstelling: is deze voltooiing werkelijk een basis
voor nieuw werk of is zij slechts een top, die in nieuwe werken min of meer dicht te
benaderen valt? Na vier romans lijkt het eerste twijfelachtig, toch ware het voor den
auteur in elk opzicht te wenschen. Het harnas van cerebraliteit, dat hem tot een typisch
vertegenwoordiger van zijn generatie maakt, dreigt op den duur zijn stroeve
scheppingskracht te verlammen. Het maakt zijn boeken moeilijk toegankelijk niet
slechts, doch soms bijna onleesbaar. En toch.... eerlijk, flitsend-raak is dikwijls zijn
analyse!
In deze roman, die eigenlijk zoo bitter weinig van een roman heeft - hoe sober de
intrige, hoe voor-de-hand-liggend de ontknooping! - treden de kwaliteiten van Karel
Wasch scherp aan den dag, niet het minst door de sterk autobiografische trekken
welke het werk vertoont. Niet zelden zelfs krijgt men den indruk met een schaars
gecamoufleerde, onverdringbare zelf-bekentenis te doen te hebben. Wat hiervan zij,
als document humain is dit boek zeker niet zonder beteekenis en het dankt dit in de
eerste plaats aan de analytische beschouwingswijze van den schrijver, al moge zij
dan ook niet tot een diep bewogen schoonheid hebben gevoerd. Hetgeen Wasch te
zeggen heeft is waard te worden gehoord.
R.H.

Jan Gregoire, Moeder Majelle. Uitg. Joost v.d. Vondel.
Een romannetje zooals er veel zijn, zooals er veel te veel zijn. Het is niet kwaad
geschreven, rustig, zonder overdaad. Maar wat, in hemelsnaam, moeten wij met al
deze beschrijvingen beginnen?
Ik begrijp het wel: Gregoire is een schilder en hij kan het niet laten onder het
schrijven te schilderen. Hij zal wel schrijven als het schilderen hem tegenstaat, dat
is heel begrijpelijk. Alleen: waarom doet hij niet wat anders?
Laat mij met nadruk zeggen dat hiermede niets onvriendelijks of hatelijks is
bedoeld. Ik vraag het enkel omdat ik er van overtuigd ben dat Gregoire uit tijdverdrijf
schrijft, dat zijn vrienden het wel aardig vinden enz., het gewone weggetje! Ik houd
hem voor een oprecht en ernstig man, buitendien schrijven velen slechter, en daarom
juist durf ik hem vragen: doe liever wat anders, vermeerder onze boekenvoorraad
niet!
R.H.
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PROF. DR. A.J. DER KINDEREN,

†
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M.P. REUS IN ZIJN ATELIER.

M.P. REUS. OUDE MAN, SCHILDERIJ.
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In memoriam prof. dr. A.J. der Kinderen.
Der Kinderen is heengegaan! Wij zullen zijn vriendelijke belangstelling niet meer
ondervinden, zijn zoo jeugdig enthousiasme niet meer hooren, zijn hartelijken
handdruk missen; want naast den kunstenaar was het vooral de mensch, de
persoonlijkheid van Der Kinderen, waar zoo'n sympathieke bekoring van uitging.
Hij, de man wien in zijn werk geen decepties bespaard bleven, die zijn eerste
muurschildering voor de kerk op het Bagijnhof te Amsterdam geweigerd zag, wiens
latere ontwerpen voor muurschilderingen voor de Kamer van Koophandel in de Beurs
niet tot uitvoering konden komen, hij bleef vol idealen, vol hoop op betere tijden
ook voor de jongere schilders, die zijn leerlingen op de academie waren.
En de laatste academie-tentoonstelling, die, van ‘toegepaste schilderkunst’, zij
was méér dan een bijeengebrachte verzameling van mooie meubelen en huisraad,
zij had een bepaalde bedoeling en wel deze, om den leerlingen te laten zien dat er
voor hen nog wel andere mogelijkheden bestonden dan het op-zich-zelf-staande
schilderij. En het was tevens Der Kinderen's gedachte om op deze wijze nieuwe
banen te zoeken om de jeugdige schilders voort te kunnen helpen.
Hij had in zijn geheele doen en laten, in zijn optreden iets van den ‘meester’, en,
in tegenstelling met den soortnaam die de kinderen op de lagere school geven aan
hem die hen onderwijst, voor hem gold deze betiteling als een onderscheiding. Hij
doceerde graag, werkte graag samen, had iets van den middeneeuwschen leider eener
werkplaats. Trouwens de geheele figuur van Der Kinderen nam een afzonderlijke
plaats in, tusschen de schilders van zijn tijd. Hij was als wij het zoo noemen kunnen
zijn tijd ver vooruit; want in de dagen dat hij zijn eerste muurschildering ontwierp,
dat hij zijn versieringen maakte, dat hij een werkplaats oprichtte om glas-in-lood te
maken, bestond er nog geen vast omlijnd begrip omtrent Ambachts- en
Nijverheidskunst, was er nog geen ‘Binnenhuis’, geen V.A.N.K., of iets van dien
aard. Zijn tijden bentgenooten, Van der Valk, Witsen, van Looy, Breitner, Jan Veth,
zij waren, de laatste misschien uitgezonderd, te veel schilder, picturalist, om het werk
van Der Kinderen, toen, voldoende naar waarde te taxeeren.
Het was dan ook voor menigeen misschien een soort breken met de traditie, dat
in de plaats van Allebé, Der Kinderen tot directeur van 's-Rijks-Academie benoemd
werd. Der Kinderen heeft echter ook h i e r gemeend dat het terrein van den
beeldenden kunstenaar breeder was dan de enge grenzen, die de schilderij-schilder
zich stelde. Hij trachtte de grafische kunsten meer recht te doen wederwaren en
hoopte ook aan de bouwkunst en de toegepaste kunsten een plaats te kunnen inruimen.
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Hij zag - als muurschilder en als glas-in-lood-maker - de onderlinge samenhang der
verschillende kunsten, reeds lang voor kunstenaars en publiek zich in die dagen ervan
bewust waren.
En met dit ‘inzicht’ hangt eigenlijk heel zijn werk samen. Zijn muurschilderingen,
en zijn glas-in-lood vensters zij zijn voor hem een uiting van het handwerk in de
beste beteekenis van het woord. Zijn eerbied voor een zuiver begrip van iedere
techniek maakte dat hij zijn werk als een ‘vak’ beschouwde, dat hij zijn ontwerpen
uitvoerde met de rustige zekerheid van ‘den meester in het gilde’. Hij had niet de
spontaniteit van den impressionist maar juist wel de habiliteit van den decoratieven
kunstenaar, wiens werk het resultaat is van ernstig en nauwgezet overwegen.
En als wij nu, bij dit onverwacht heengaan van dezen kunstenaar, die - midden in
zijn werk, o.a. een glas-in-lood-raam voor het gebouw door De Bazel ontworpen werd weggerukt, herdenken, dan zien wij hem niet afzonderlijk als muurschilder,
noch als Academie-directeur, noch als schrijver, maar als een f i g u u r in onzen tijd,
als een persoonlijkheid, als één geheel: de kunstenaar en de mensch. De kunstenaar
van groote veelzijdigheid, de mensch met een hart van goud.
R.W.P. Jr.

M.P. Reus in Pictura, Dordrecht.
De Dordtsche schilder M.P. Reus is 60 jaar geworden, en het schilderkundig
genootschap Pictura heeft deze gelegenheid aangegrepen om hun zoo begaafden en
te weinig gewaardeerden stadgenoot door een zeer complete tentoonstelling zijner
werken te huldigen.
Te weinig gewaardeerd is Reus zeer zeker, en dat bemerken wij vooral wanneer
wij zijn oeuvre zoo eens bijeen zien. Dan bemerken wij pas wat een rasschilder hij
eigenlijk is, welk een breeden kijk hij op de natuur had. Gevoelig voor sterke
indrukken, wist hij die weer te geven met een breeden forschen streek, die een Breitner
niet misstaan zou hebben. Hij was bij een aanvankelijk uiterst studieuze werkwijze
- die merkbaar is in zijn ‘weesjongen’, dat een fijn en gevoelig portretje is geworden
- langzamerhand overgegaan tot het impressionisme.
Fel en stevig schilderde hij dan zijn stillevens, diep en donker werd de kleur van
flesch of kruik met een lichtend accentje door het paarlemoer van een uienschil of
het geel van een appel. Maar Reus is op zijn best, in zijn buitenstudiën, als hij de
natuur in gaat, en getroffen wordt door een donkere lucht, door een zware schaduw
van een brug.
Meest is hij geneigd naar een donker palet, maar toch zien wij hoe deze voor
kleur-tegenstellingen zoo gevoelige schilder, ook de zon kan zien. De zon, die het
rood van een dak fel belicht, die schittert op het groen en diepe schaduwen werpt.
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En het onderwerp is bij Reus dikwijls bijzaak, wanneer bij buiten een kleurharmonie,
of tegenstelling vindt, die hem boeit.
Een schilderijtje ter tentoonstelling deed alleen lucht en water zien, met een simpele
aanduiding van een scheepje, maar wij voelden de stemming en zagen de atmosfeer,
die hem getroffen had.
Met een ruigen, maar raken aanzet is hij dan soms tevreden, omdat die voor hem
den indruk van het geval voldoende geeft, en wie zijn werk leert verstaan, voor dien
zal een dergelijken aanzet ook zeer zeker voldoende zijn en zal zelfs een, als met een
tempermes geschilderd riviergezicht, de ontroering van dezen natuurschilder
begrijpelijk zijn.
Dat hij echter méér kan, dan een eersten indruk schetsmatig in kleuren
toonverhouding tegen elkaar zetten, bewijzen wel zijn uitstekend geschilderde
portretten, die, wel breed en dik in de verf, hem toch als een zeer fijn colorist doen
kennen.
Naast zijn schilderijen boeien zijn teekeningen door de breede wijze waarop zij
opgezet zijn; zijn figurale composities, zijn landschappen, zelfs een enkel poesje, zij
hebben feitelijk dezelfde eigenschappen van zijn schilderijen. Het is de indruk, de
tegenstelling, soms het silhouet, dat hij zag, hetzij in werkelijkheid, hetzij in zijn
verbeelding, en dat hij, als met een grooten haast, wilde vastleggen.
Wij zien het, hij teekende overal, in koffiehuizen en op straat, buiten en in huis,
telkens wanneer hem iets boeide en hij het als 't ware noteerde, om misschien later
eens een schilderij van te maken, of om het geval te onthouden.
En zoo'n notitie naar een begrafenis bijv., naar een peinzend poesje, ze zijn in zich
zelf compleet; ze zijn niet ‘af’, maar ik geloof ook niet dat wij ze verder zouden
wenschen. Zij zijn volkomen wat Reus op dat oogenblik er in zag, en zien wij dat er
óók in, welnu dan mogen wij ons gelukkig achten, want dan heeft hij ons iets doen
medegevoelen van de schoonheid die hem ontroerde.
Reus' werk zien wij zeer zelden op tentoonstellingen en daarom was het een zeer
gelukkige gedachte van het genootschap Pictura om ter gelegenheid van zijn jubileum
eens al zijn werk, ook dat uit particulier bezit, bijeen te brengen, waardoor men dezen
natuurliefhebber, dezen zuiveren en gevoeligen impressionist eens naar waarde kon
schatten.
R.W.P. Jr.

Uit den Amsterdamschen kunsthandel.
Een Rubens bij de Firma van Wisselingh.
Hoogst belangrijk is het groote Rubens-werk, dat deze firma ter bezichtiging stelt:
Het vertrek van Loth uit Sodom met zijn vrouw en beide dochters. Dit stuk, h. 203,
br. 229 c.M., veel grooter en van ander formaat
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dan Rubens' latere behandeling van hetzelfde onderwerp in het Louvre, wordt in den
tijd van ongeveer 1615-'17 gesteld, toen de meester dus om en bij de veertig was.
Uit het veeljarig bezit der hertogen van Marlborough kwam het in 1886 in dat van
den heer Chs. Butler te Londen. Volgens de meening van Max Rooses (Rubens'
Leven en Werken) zou de destijds 16- of 17-jarige leerling van Dijck zijn
medewerking aan de schildering verleend hebben, 't geen vooral uit het jongenstype
van den achtersten engel blijken zou. Uit denzelfden tijd van het ontstaan der schilderij
is de daarnaar door Lucas Vorsterman vervaardigde kopergravure, gedateerd 1620.
De voorste, wegwijzende engel op den rug gezien, een blonde, door een sappig
rose-rood kleed slechts half omhulde vrouwengestalte, met forsche, breedgespannen
vlerken, troont met haar blanken rechterarm den witgelokten en witgebaarden
grijsaard, zachtkens mede, die aarzelend te wederstreven schijnt. Hij wendt het
luisterend hoofd om naar den tweeden engel, die hem op zijn beide, hem volgende,
dochters wijst, blonde, bloeiende vrouwen, waarvan de eene kostbaar vaatwerk in
de fraai gevormde armen draagt, terwijl de andere in een zak op het hoofd andere
huiselijke have torst. De schilderij is een rijp werk van den grooten Vlaamschen
kolorist, machtig van expressieven zwier en rijke kleur. Met de pralende
lichaamsschoonheid der jeugdgestalten vormt de bleeke oude vrouw, die weenend
naast haar man gaat, een treffende tegenstelling en deze laatste in zijn paars-grijzen
mantel bewaart het evenwicht tusschen de beide, kleurrijke partijen ter weerszijden,
het weelderige, rozige rood, het lichtend goudblond en het zachte vlerkengrijs van
den leidenden engel aan den eenen kant en de warm-rijpe, sterke kleuren van blauw,
geel, paars en blank rood der figuren aan den anderen. Uit al die rijke, tintelende
kleuren, uit de verscheidenheid der gelaatsuitdrukkingen, de vlottende, vlietende
actie in alle bewegingen en houdingen stroomt de volle realiteit van het leven, dat
zoo hevig bruiste in Rubens' scheppende kunstenaarsziel.

Bij de Firma C.M. van Gogh.
T h o l e n ' s laatste werk, hier tentoongesteld, is van een zóó teedere, volle vreugde
over het Hollandsche landschapschoon en tegelijk van zulk een bizonder krachtige
en verfijnde techniek, dat men het tot zijn gevoeligste en tevens sterkste werken
rekenen mag. Het stelt voor een Gezicht op Alkmaar (h. 75, br. 100 c.M.), met een
breeden kijk over het water heen, dat heel den voorgrond en het middenplan inneemt,
tusschen de beide oeverkaden, op pakhuizen, geboomte en de Groote Kerk, fijn en
toch massief silhouetteerend tegen de lucht. In het breede water, vol zachte
weerschijnen en rimpelende spiegelingen, een stoomboot en eenige met emmers of
melkbussen beladen vrachtschuiten. Van de vochtige, Hollandsche, kleur-temperende
en licht-omhullende atmosfeer is heel
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dit werk doordrongen en verzadigd. Het is een stuk Holland, een lucht-, water- en
stad-complex, van zacht licht en stille, fijne kleur doordrenkt, dat zoowel landschap
als haven- of stadsgezicht heeten kan. En dan, hoe zuiver en getrouw is hier het lokale
aspekt, vanaf de Alkmaarsche plek, die de schilder zich tot punt van uitzicht koos,
gevolgd en weergegeven, waardoor de schoonheid, de intieme emotie, in die weergave
neergelegd, nog des te sterker zich laat nagevoelen, als niet gezocht of bedoeld of
beoogd, maar zuiver-spontaan, geheel van-zelf gekomen, zonder moeite opgeweld,
in al haar puurheid en frischheid, stil en innig en vol stemmingsvolle rust, - de charme
van Tholen's beste werk. De hooge lucht, die zich welft boven het groot geheel van
water, kaden en gebouwen, is van een zacht, stil-blij blauw met groote witte wolken,
hier vernevelend, daar zich verdichtend, zich rondend tot grootsche, drijvende,
donzige luchtmassa's, zwaar en ijl, deels dicht omfloersd, deels hel lichtend. De
schilderij is één tot volkomendheid opgevoerde studie van allerfijnste toonschakeering
in het beeld eener Hollandsche stad aan het water, waaruit men het milde, schuchtere
zonlicht steeds sterker, opener ziet doorbreken, naarmate men er langer op staart. Er
leeft in dit stuk een krachtig-teeder, evenwichtig sentiment, een zin voor breedheid
en ruimte, een gezonde evenmatigheid, die er een voornaamheid, een monumentaliteit
aan geven, welke deze ernstige, bescheidene en kundige schilder, deze argelooze
vertolker van delicate kleur- en stemmingschoonheid zeer zeker niet bewust kan
hebben gezocht.
Twee curieuse jeugdwerken van twee der voornaamste Haagsche meesters, bij de
firma van Gogh aangetroffen, mogen hier nog worden gesignaleerd. Het eene is een
Gezicht op Stavoren van den omstreeks 18-jarigen B o s b o o m , ongedateerd, maar
op ± 1835 te stellen, een voor dien tijd buitengewoon goed en zelfs mooi schilderij,
een conscientieus, frisch en onbevangen stuk werk (h. 60, br. 78 cM.), een stad aan
het water met kerk en torens, en een scheepswerf met rood pannendak rechts op den
voorgrond (zie het standaard-werk over Bosboom van Dr. Martin en Mej. Marius,
pag. 123).
Het andere is een voortreffelijke kopie in waterverf (geplakt op karton) van den
ongeveer 19-jarigen W i l l e m M a r i s naar P a u l u s P o t t e r ' s ‘Weide met koeien
en varkens’ in het Mauritshuis (nr. 138 van den catalogus), h. 34, br. 45 cM., alzoo
nagenoeg van de origineele afmetingen, en geteekend: ‘W. Maris 1863. copie naar
P. Potter’, een getuigenis van de groote bewondering des jeugdigen Hagenaars voor
den oud-Hollandschen meester van het weidelandschap, waarvan men de vermelding
gelieve te beschouwen als een aanvulling op mijn artikel over Paulus Potter in de
September-aflevering van dit tijdschrift.
H.F.W. JELTES.
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Bieling bij van Hasselt te Rotterdam.
Het is al menig jaar geleden dat ik de lezers van E l s e v i e r over Bieling mocht
schrijven. Zulk een tijdsverloop brengt in ons snel bewogen eeuw-begin maar al te
vaak iets als een omwenteling mee. Bieling echter is niet zoozeer veranderd, sedert
dien, veeleer met moed en volharding voortgegaan op den weg, tòen reeds ingeslagen.
Onder den invloed van Leo Gestel was hij in dien tijd aan het zoeken naar een
uitdrukkingswijze, buiten de natuurlijke vormen om; en zijn opvatting van het portret
van een dichter of componist, bij het artikel in dit blad gereproduceerd, vertoonde
daarvan een begin. Niet door net zoolang met de uitbeelding der natuurlijke vormen
te worstelen, totdat het geestelijke van zijn model van zelf daaruit ging spreken, zocht
Bieling zijn doel te bereiken; doch door lijnen en vlakken te kiezen, die, zonder met
de realiteit iets uit te staan te hebben, voor zijn gevoel, dit innerlijk van den dichter
uitdrukten.
In die richting is Bieling verder gegaan en men vindt zijn produkten in de meest
anarchistische bladen; men treft zijn naam aan in de meest bolsjewieksche
genootschappen.
Als zoovelen van thans, is hij expressionist. Het is begrijpelijk, dat men bij
verandering in alles om ons heen: de electriciteit, het licht, de reclame, het vliegend
snelle vervoer, heel het jachtende, nerveuse leven van den tegenwoordigen tijd, naar
een ander, een feller, uitdrukkingsvorm zoekt, dan dien waarvan een vorige generatie
zich bediende. Kunst toch is de direkte afspiegeling van ons eigen innerlijk in de ons
omringende uiterlijk waarneembare natuur.
Dat Bieling, die in het groote stadsrumoer opgroeide, sterk geboeid wordt door
het moderne, drukke gewoel op sportterreinen, in speeltuinen en danshuizen, is een
bewijs, dat hij een kind van zijn tijd is. Het rustelooze lijn-, kleur- en vlak-beweeg,
dat hij daarin voelt en ziet, wil hij tot een evenwichtige vulling op het vierkant van
zijn papier of doek vast leggen.
Ook heeft hij in beeldhouwkunst dit gebaar, althans dat van het dansen, meermalen
in de ruimte op expressieve wijze, overdreven naar zekeren kant, synthetisch
vereenvoudigd op andere punten, gezocht.
Doch bij dit zoeken om uitdrukking te geven aan het bewegingsspel, werkt Bieling
tevens hard naar dingen welke hij in rustige aanschouwing bestudeeren kan; en ook
daarin uit hij zich met felle kracht. Ware hij meer colorist en beter onderlegd als
teekenaar, zoo zou deze jonge kunstenaar ongetwijfeld tot onze eersten gerekend
kunnen worden, want noch aan scheppingsdrang en werk-ijver, noch aan kracht van
uitbeelden ontbreekt het hem. Maar in zijn kleur is hij hard, een leelijk
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bruin domineert meestentijds in alles, en daar, waar het om stevig gevormde
constructie te doen is, schiet hij te kort. Bieling is op zijn best in de frissche
buitenimpressies. Aardige bloeiende tuinen maakte hij aanvankelijk in Hilgersberg;
geestige zeilboot-groepen op de plassen aldaar; en ook nu van zijn reis door Bretagne
bracht hij goede indrukken van steden mee en van de blauwe kustzee tegen
rood-bruine rotsen. In deze heeft zich zijn uitdrukkingsvorm aanmerkelijk
vereenvoudigd.
A.O.

Tentoonstelling van den Nederlandschen bond voor kunst in industrie te
Haarlem.
Het lag aanvankelijk in de bedoeling dat de leden van den sedert kort opgerichten
Bond voor Kunst in Industrie (B.K.I.) in eene collectieve inzending op de
Tentoonstelling te Parijs zouden uitkomen. De gelegenheid daartoe werd echter niet
geboden en thans kan men in het Museum van Kunstnijverheid de resultaten toetsen
van de zoo sympathieke samenwerking tusschen kunstenaar en industrieel. Het is,
op enkele kleine uitzonderingen na, alles overbekend werk en wij zullen dus niet in
afzonderlijke bespreking treden; de keurige opstelling en de aangename aankleeding
der kleine expositie door den binnenhuis-architect H. Wouda is oorzaak dat een en
ander een goeden indruk maakt.
Er is, en dit des te meer in den huidigen tijd, alle reden om het samengaan van
Kunst en Industrie toe te juichen en zoo mogelijk in de hand te werken. Waar het
voorheen wel eens wat al te zeer gebruikelijk bleek (en vaak wel noodzakelijk) dat
de kunstenaar als ontwerper ten koste van den industrieel als uitvoerder op den
voorgrond werd gesteld, is thans aan dit tegenover laatstgenoemde toch ietwat onbillijk
gebruik een einde gemaakt en zoo vindt men in den fraaien catalogus en ook bij de
aanduidingen van de tentoongestelde voorwerpen zelf allereerst den naam vermeld
van die fabrikanten, lichamen en uitgevers, welke het goede voorbeeld geven van te
streven naar de vervaardiging van een fabriekmatig vervaardigd schoon en deugdelijk
product, of wel daarvan de verspreiding ten doel stellen: Metz en Co (Liberty) met
een studeeren huiskamer door W. Penaat; de Meubelfabriek L.O.V. te Oosterbeek
met een heerenkamer door J.A. Muntendam; H. Pander en Zonen met (zeer fraaie)
zit- en slaapkamer door H. Wouda, alsmede het mooie glaswerk van de fabriek
‘Leerdam’ van verschillende ontwerpers; aardewerk door de Plateelbakkerij ‘Ram’
(waaronder vazen, pullen en potten door Colenbrander) en de fabriek ‘Zuid-Holland’
met ontwerpen van de Lorm en Muller.
Ook het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie en de Gemeenten
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Amsterdam Rotterdam en 's-Gravenhage hebben ingezonden, meest drukwerk, terwijl
ten slotte o.m. de Uitgevers Maatschappij W.L. en J. Brusse te Rotterdam een keur
van boekwerken doet bewonderen bij welker uiterlijke verzorging, zoowel
typografisch als illustratief, diverse kunstenaars gelegenheid hadden hunne talenten
te ontplooien.
De Lettergieterij Enschedé toont eveneens typografisch werkstukken alsmede de
nieuwe Lutetia-letter door Jan van Krimpen welke zich op waardige wijze bij de veel
gebezigde Hollandsche- en Erasmus Mediaeval van de Roos aansluit.
Zelfs daar waar men geneigd zou zijn de uitkomsten te critiseeren kan niettemin
van harte worden ingestemd met het pogen en streven meer en meer te bevorderen,
dat de fabrikanten van gebruiksvoorwerpen zooveel genegenheid voor het door hen
in de wereld gezette product gaan krijgen, dat daarin de schoonheid ook meer en
meer worde opgeroepen. Aldus kan opnieuw aan den kunstenaar gegeven worden
wat des kunstenaars is, want het is helaas maar al te waar wat Dr. Berlage eens zeide:
‘....de groote tragedie van dezen tijd is dat de geestelijke waarden, de uitsluitend
werkelijke, naar beneden zijn gedrukt, de scheppers daarvan tot werkeloosheid zijn
gedwongen’!
Men heeft reeds eerder pogingen in het werk gesteld om te geraken tot de oprichting
in Nederland van een lichaam in den geest van den Duitschen en Oostenrijkschen
‘Werkbund’ en een Hollandschen ‘Driebond’ zou in het leven worden geroepen
waarin 1e. ontwerpers, 2e fabrikanten en 3e deskundigen zooals kunstpublicisten,
journalisten, kunsthistorici, sociologen, enz., zouden samenwerken. Er is echter niets
van gekomen.
Thans heeft de B.K.I., zij het in ietwat anderen vorm, de mooie taak opgevat en
men kan daar inderdaad veel goeds van verwachten.
OTTO VAN TUSSENBROEK.
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