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[Deel LXXIII]
Inhoud van Deel LXXIII.
BEELDJE, door WILLEM DE MÉRODE

Bladz.
192

DANSERES, door WILLEM DE MÉRODE

337

DE JONGELING, door ROEL HOUWINK

372

DE THUISREIS, door HERMAN ROBBERS, 32, 119, 193, 269, 342, 424
I-IX
DUJARDIN (HET ETSWERK VAN
171
KAREL) (1622-1678), door J. KNOEF, met
7 illustraties
EEN RIMPELING, door MARIA DE VRIES 285
- VOGEL
EGYPTISCHE TENTOONSTELLING
(DE) IN HET RIJKSMUSEUM, door A.
STHEEMAN met 4 illustraties

330

ESSEN (HEIN VON), EEN MODERN
HOLLANDSCH GRAFICUS, door
KASPER NIEHAUS, met 7 illustraties

26

GEDICHTEN, door H.W.J.M. KEULS, I en 65
II
GESTYLEERDE SAMENLEVING (DE), 406
NAAR AANLEIDING VAN EEN
VACANTIEREIS DOOR STAPHORST,
door S. V.D. WERF, met 5 illustraties
GIJ ZULT NIET DOODEN, door HÉLÈNE 138
LAMAN DE VRIES
HERFSTBOSCH, door HÉLÈNE SWARTH 31
HET NACHTELIJK PARK, door H. VAN
LOON

223

HOLBEIN-MUSEUM TE BAZEL (DE
SCHILDERIJEN IN HET) door W. JOS.
DE GRUYTER, met 18 illustraties

161, 253

HOOGE POLITIEK, door CORNELIS VETH 69
KRONIEK

75, 147, 227, 299, 378, 450

KWATRIJNEN, door H.W.J.M. KEULS

67

MERYON (CHARLES), door Mr. A.H.
CORNETTE, met 9 illustraties

241

OUDE KUNST (TENTOONSTELLING
VAN) IN HET FRANS HALSMUSEUM

112
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TE HAARLEM, door A. STHEEMAN, met
6 illustraties
PAVLOVA (ANNA) EN HET RUSSISCHE 338
BALLET, door R.W.P. DE VRIES JR., met
portret en 3 andere illustraties
PENNINGKUNST ONZER DAGEN
(RICHTINGEN IN DE
NEDERLANDSCHE), door Dr. M.R.J.
BRINKGREVE, met 12 illustraties

13

POTTEBAKKERSKUNST (ANTIEKE),
door M.F. VIGELIUS, met 7 illustraties

263

RODIN (AUGUSTE) EN ZIJN
1, 100, 179
DENKBEELDEN OVER KUNST, door
Dr. C.J. WYNAENDTS FRANCKEN, met 13
illustraties
ROLAND HOLST (EENIGE
89
BEGINSELEN VAN HET WERK VAN
R.N.), door A.M. HAMMACHER, met portret
naar een teekening van A. Roland Holst
- de Meester en 11 andere illustraties
ROMAN, door WILLEM DE MÉRODE

336

SCHILDEREN IN DE OOST, door JAN
POORTENAAR, met 8 illustraties

18

SLAAPLOOZE NACHT, door HÉLÈNE
SWARTH

118

SONATE IN RÉ-MINEUR, door C.
TIELROOY - DE GRUYTER

421

SIJPESTEIJN (DE VERZAMELING OP 413
HET KASTEEL) TE
NIEUW-LOOSDRECHT, door Mr. M.J.
SCHRETLEN, II (Slot), met 10 illustraties
VERSTER (FLORIS), STUDIE VAN EEN 313
ONTWIKKELINGSGANG, door A.M.
HAMMACHER, met 14 illustraties
VINCENT VAN GOGH, door HÉLÈNE
SWARTH

30

VOORBIJ DE LAATSTE BRUG, door
ANNIE SALOMONS, I

438

WOESTIJNE (GUSTAVE VAN DE), door 393
KAREL VAN DE WOESTIJNE, met 11
illustraties
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Alphabetische lijst der medewerkers.

BRINKGREVE (Dr. M.R.J.) RICHTINGEN IN DE
NEDERLANDSCHE
PENNINGKUNST ONZER
DAGEN

Bladz.
13

CORNETTE (MR. A.H.)

CHARLES MERYON

241

FRANCKEN (DR. C.J.
WIJNAENDTS)

AUGUSTE RODIN EN ZIJN
1, 100, 179
DENKBEELDEN OVER KUNST

GRUYTER (W. JOS. DE) DE SCHILDERIJEN IN HET
161, 253
HOLBEIN-MUSEUM TE BAZEL
HAMMACHER (A.M.)

EENIGE BEGINSELEN VAN
HET WERK VAN R.N.
ROLAND HOLST

89

HAMMACHER (A.M.)

FLORIS VERSTER, STUDIE

313

VAN EEN

ONTWIKKELINGSGANG
HOUWINK (ROEL)

DE JONGELING

372

KEULS (H.W.J.M.)

GEDICHTEN

65

KEULS (H.W.J.M.)

KWATRIJNEN

67

KNOEF (J.)

HET ETSWERK VAN K.
DUJARDIN

171

LAMAN DE VRIES
(HÉLÈNE)

GIJ ZULT NIET DOODEN

138

LOON (H. VAN)

HET NACHTELIJK PARK

223

MÉRODE (WILLEM DE)

BEELDJE

192

MÉRODE (WILLEM DE)

DANSERES

337

MÉRODE (WILLEM DE)

ROMAN

336

NIEHAUS (KASPER)

HEIN VON ESSEN

26

POORTENAAR (JAN),

SCHILDEREN IN DE OOST

18

ROBBERS (HERMAN)

DE THUISREIS I-IX.

32, 119 193, 269, 342, 424

SALOMONS (ANNIE)

VOORBIJ DE LAATSTE BRUG, 438
I

SCHRETLEN (MR. M.J.)

DE VERZAMELING OP HET
KASTEEL SYPESTEYN TE
NIEUW LOOSDRECHT II
(SLOT)

413

STHEEMAN (A.)

DE EGYPTISCHE
TENTOONSTELLING IN HET
RIJKS-MUSEUM

330
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STHEEMAN (A.)

TENTOONSTELLING VAN
112
OUDE KUNST IN HET FRANS
HALSMUSEUM TE HAARLEM

SWARTH (HÉLÈNE)

HERFSTBOSCH

31

SWARTH (HÉLÈNE)

SLAAPLOOZE NACHT

118

SWARTH (HÉLÈNE)

VINCENT VAN GOGH

30

TIELROOY - DE
GRUYTER (C.)

SONATE IN RÉ-MINEUR

421

VETH (CORNELIS)

HOOGE POLITIEK

69

VIGELIUS (M.F.)

ANTIEKE
POTTEBAKKERSKUNST

263

VRIES - VOGEL (MARIA EEN RIMPELING
DE)

285

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

ANNA PAVLOVA EN HET
RUSSISCHE BALLET

338

WERF (S. VAN DEN)

DE GESTYLEERDE
SAMENLEVING, NAAR

406

AANLEIDING VAN EEN
VACANTIEREIS DOOR

STAPHORST
WOESTIJNE (KAREL VAN GUSTAVE VAN DE
DE)
WOESTIJNE

393
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Inhoud van de kroniek.
Bladz.
ALLEBÉ (AUGUST) †, door R.W.P. Jr., 153
met portret naar de schilderij van George
Rueter
BEELDHOUWWERK (KLEIN), door J.
SLAGTER, met 2 illustraties

82

BERG (ELSE), WIM SCHUMACHER, 382
RAOUL HYNCKES, A. COLNOT EN S.L.
SCHWARTZ IN HET STEDELIJK
MUSEUM TE AMSTERDAM, door v.d.
T. met 1 illustratie
BODENHEIM (NAALDWERK VAN
NELLY) IN ‘HET SPINNEWIEL’ TE
HILVERSUM, door R.W.P. Jr.

88

BOEKBESPREKING, door H.R., J. DE 75, 147, 227, 300, 378 450
W., R.H., S.v.P. en J.D., met 1 illustratie
BRAAKENSIEK (JOHAN) BIJ BUFFA,
AMSTERDAM, door R.W.P. Jr., met 2
illustraties

153

BRUSSEL (KUNST TE), door K.V.D.W., 389, 456
met 4 illustraties
DEGOUVE DE NUNCQUES (WILLIAM) 157
BIJ DE BOIS, HAARLEM, door J.S.
DONGEN (KEES VAN) IN HET
392
STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM,
door R.W.P. Jr.
EBNETH (LAJOS VON) IN ‘DE BRON’, 311
DEN HAAG, door J.S.
GRAFISCHE KUNST
(TENTOONSTELLING VAN) IN HET
STEDELIJK MUSEUM TE
AMSTERDAM, door V.D. T.

238

INCIDENT (EEN), door H.R.

299

KAAS (TEEKENINGEN EN
386
BEELDHOUWWERKEN VAN J.) IN
‘OPGANG’, UTRECHTSCHE STRAAT,
AMSTERDAM door SIEGFR. V. P., met 2
illustraties
KUNSTHANDEL (UIT DEN
AMSTERDAMSCHEN), door H.F.W.
JELTES, met 4 illustraties

459
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LECK (B. VAN DER) BIJ
156
D'AUDRETSCH, 'S GRAVENHAGE, door
J.S.
LORRAIN (DE AQUARELLEN EN
TEEKENINGEN VAN CLAUDE) IN
TEYLER'S MUSEUM door A.S., met 2
illustraties

307

LUNS (MEDAILLES DOOR HUIB), door 236
R.W.P. Jr., met 6 illustraties
MARIONETTEN, POPPEN EN
86
MASKERS IN HET STEDELIJK
MUSEUM, AMSTERDAM, door A.E. V.D.
TOL
MEUBELKUNST BIJ BOSKAMP TE
OVERVEEN door A.V.D.B., met 1
illustratie

155

MINKOWSKI (MORITZ) IN DE
84
AMSTERDAMSCHE ATELIERS VOOR
BINNENHUISKUNST, door SIEGFR. VAN
PRAAG, met 1 illustratie
NEDERLANDSCHEN BOND VOOR
KUNST IN INDUSTRIE
(TENTOONSTELLING VAN DEN) IN
HET STEDELIJK MUSEUM TE
AMSTERDAM, door V.D. T.

462

ROLAND HOLST - DE MEESTER
455
(PORTRETTEN DOOR ANNIE) IN DEN
ROTTERDAMSCHEN KUNSTKRING,
door R.W.P. Jr., met 1 illustratie
SLUIJTERS (JAN) IN HET STEDELIJK 233
MUSEUM TE AMSTERDAM, door A.E.
VAN DEN TOL, met 1 illustratie
STEENHOFF (W.) DOOR ISAÄC
454
ISRAËLS OP ARTI, AMSTERDAM, door
H.P.L. WIESSING, met 1 illustratie
THOLEN IN DEN KUNSTHANDEL C.M. 388
VAN GOGH TE AMSTERDAM, door
H.F.W. JELTES
VERMEIRE (JULES) BIJ D'AUDRETSCH 310
IN DEN HAAG, door J.S.
VERSTER (TENTOONSTELLING VAN 36
FLORIS) TE UTRECHT, CENTRAAL
MUSEUM,
KUNSTHANDEL HUINCK, door C.v.H., 305
met 1 illustratie
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WENCKEBACH (L.W.R. EN O.) IN HET 159
STEDELIJK MUSEUM TE
AMSTERDAM, door V.D. T.
WOESTIJNE (GUSTAVE VAN DE) IN
DEN ROTTERDAMSCHEN
KUNSTKRING, door J. ZWARTENDIJK,
met 1 illustratie

383

Frontispice-prenten.
Tegenover bladz.
AUGUSTE RODIN, DE EEUWIGE IDOOL 1
R.N. ROLAND HOLST, WERKTEEKENING 89
VAN EEN ONDERDEEL VAN HET GLASRAAM,
VERVAARDIGD VOOR HET HOLLANDSCHE
PAVILJOEN OP DE TENTOONSTELLING TE
PARIJS IN 1925
HANS BALDUNG GRIEN, PORTRET VAN 161
ADELBERG III VON BERENFELS
FELIX BRACQUEMOND, PORTRET VAN 241
CHARLES MERYON
FLORIS VERSTER, HOOGLANDSCHE
KERK VAN BINNEN, waskrijtteekening.
(Eigendom van Mevr. H. KRÖLLER MÜLLER, den Haag)

313

GUSTAVE VAN DE WOESTIJNE,
DEESKE (1901)

393
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AUGUSTE RODIN. HET EEUWIGE IDOOL.
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Auguste Rodin en zijn denkbeelden over kunst
door dr. C.J. Wijnaendts Francken.
Hoofdstuk I.
Korte levensschets.
VAN groote beeldende kunstenaars, die veel geproduceerd hebben, valt gewoonlijk
evenmin als van groote geleerden of wijsgeeren veel bizonders aangaande hun
leven te verhalen. Zij gaan zóó geheel op in hun werk, besteden daaraan dermate
hun tijd en concentreeren daarop zóó hun aandacht, dat er voor merkwaardige of
avontuurlijke lotgevallen niet veel tijd en gelegenheid overblijven. Hun waarde en
roem ontleenen zij aan hun scheppingen, terwijl hun gewone dagelijksch leven
meestal vlak en eentonig verloopt en er daaromtrent bij hen veel minder valt te
vermelden dan bij zoo menig onbeduidende persoonlijkheid.
Zoo ook bij den kunstenaar dien wij hier gaan behandelen. Auguste Rodin werd
geboren te Parijs den 12den November 1840 en stierf aldaar kinderloos op 77-jarigen
leeftijd op 17 Nov. 1917, midden in de oorlogsjaren, nadat zijn vrouw, Rose Beuret,
zijn eerste model, die meer dan een halve eeuw zijn trouwe levensgezellin bleef, in
het begin van dat jaar was overleden. Na zich in zijn jeugd in boetseeren en
beeldhouwen bekwaamd te hebben, waagt hij het in 1864 voor de eerste maal een
beeldwerk in te zenden bij het Salon, en wel een mannenkop met misvormden neus,
‘l'Homme au nez cassé’ geheeten en gemodelleerd naar classieke voorbeelden.
Deze buste wordt evenwel voorde tentoonstelling niet aangenomen.
Het zou thans geruimen tijd duren, alvorens na deze teleurstelling Rodin een
soortgelijke poging herhaalde. Dertien jaren lang, grootendeels te Brussel in
ondergeschikte betrekking doorgebracht, leeft hij onbekend en verborgen, zonder
overhaasting zich verder bekwamend en ontwikkelend, om dan plotseling in volle
rijpheid met een nieuw, thans levensgroot beeld voor den dag te komen, de
zoogenaamde ‘Age d'airain’, den mensch voorstellend, in oertijden ontwakend uit
het natuurleven. Dit beeld is dermate natuurgetrouw, dat de kunstenaar beschuldigd
wordt het aan het levend lichaam als een afgietsel geformeerd te hebben. Maar die
valsche aantijging van den inspecteur van schoone kunsten wordt gelukkig door
een aantal bekende beeldhouwers bestreden en aan de kaak gesteld. De
verdachtmaking was dan ook al te dwaas en ongerechtigd;
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niet alleen omdat Rodin bewijzen kon dat zijn model, een Belgisch soldaat, Auguste
Neyt geheeten, iets grooter van afmeting was dan het beeld, maar ook omdat zulk
een afgietsel nooit een dergelijken levenden indruk zou gemaakt hebben. Als om
de zaak goed te maken, werd het beeld drie jaren later door den Staat aangekocht
voor het Musée Luxembourg; en sedert zijn er ook elders, in musea van het
buitenland, een aantal copieën van te vinden.
Plotseling had zoo Rodin zich ontpopt als een gerijpt kunstenaar. Hij was trouwens
inmiddels reeds bijkans veertig jaren oud ge worden; en het was zeker een bewijs
van geweldige ingetogenheid en zelfbeheersching van hem geweest, zoo lange
jaren onopgemerkt voort te leven en met niets voor het publiek te voorschijn te
treden, ondanks het gevoel te beschikken over dergelijke scheppingsgaven. Toch
bood die omstandigheid voor de ontwikkeling van zijn talent haar goede zijden.
Want, zooals Rilke zegt, in dien tijd drong geen vreemde stem tot hem door, geen
lof die hem op een dwaalspoor had kunnen leiden, noch blaam die hem in de war
had kunnen brengen. Geheel zelfstandig, zonder storende invloeden, kon zijn geniale
aanleg groeien.
Tot dien groei droeg ook zeker bij zijn lectuur. In die leerjaren toch las hij veel in
de Grieksche classieken om zich in de geestelijke grondslagen van hun kultuur in
te werken, het verband te leeren inzien tusschen de prachtige Grieksche
beeldhouwwerken en de in de Oudheid gehuldigde wereldbeschouwing. Later leert
hij nog vele andere groote schrijvers kennen als Dante, Pascal en Rousseau. Hij
las niet veel schrijvers, maar die dan ook zeer aandachtig, zoodat hun geest op
hem kon inwerken. Dante b.v. bezielde hem waarschijnlijk tot het ontwerpen van
zijn Hellepoort, waaraan hij reeds in 1875 begon en meer dan twintig jaren van zijn
leven bij tusschenpoozen voortwerkte zonder het geheel te voltooien - evenals
Michelangelo het omvangrijk grafmonument van Juliaan II niet geheel ten einde
bracht. Ware de poort gereedgekomen, dan zou hare hoogte zes Meter bedragen
hebben.
Behalve zulke lectuur was op zijn ontwikkeling als kunstenaar ook van veel invloed
de reis, die hij in 1875 maakte naar Italië, waar hij met de prachtige verzamelingen
van antieke beelden en met de werken der Renaissance-kunstenaars in originale
kennis maakte, na die vroeger alleen te hebben genoten voor zooverre zij in het
Louvre te vinden waren. Vooral Michelangelo heeft blijkbaar een geweldigen indruk
op hem gemaakt, nadat hij tevoren reeds diens slavenfiguren zoozeer had
bewonderd. Het kon wel niet anders of hij moest buitengewoon getroffen worden
door de geniale scheppingskracht van den Italiaanschen meester, van wiens geest
hij zich geheel doordringt, zich als opwerkend tot zijn meest voortreffelijken leerling.
Gelijk die meester zal hij zich voortaan ten
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taak stellen, het menschelijk leven en lijden in zijn verschillende vormen in
schoonheid weer te geven, de menschelijke zielsberoeringen in steen te vertolken.
Een tweede reis, in 1877 door Frankrijk, doet hem weer ontvlammen in
bewondering voor de Fransche kathedralen van Reims, Rouaan enz. Ook dáár
voelde hij een algemeen gedeelde, scherp omlijnde wereldbeschouwing, die onze
tijd zoozeer derft, terwijl de Oudheid en de Gothiek daaraan haar machtige grootheid
vermochten te ontleenen. Beseffend hoezeer een bloeiend kunstleven behoefte
heeft aan zulk een algemeen gehuldigde krachtige wereldbeschouwing, zoekt Rodin
ijverig of hij niet ook in onzen tijd bewegende denkbeelden kan ontdekken, die
kunnen fungeeren als leidende beginselen, nu de vroegere kerkelijke en
godsdienstige idealen zooveel van haar voormalige kracht hebben ingeboet.
Na zijn veertigste jaar werd Rodin, inmiddels naar Parijs teruggekeerd om daar
voorgoed metterwoon te blijven gevestigd, langzamerhand algemeen bekend. Maar
voor aanvankelijke bittere teleurstellingen bleef hij niet bespaard, al bleef hij door
zijn groot zelfvertrouwen daartegen gewapend. Was, naar wij boven zagen, zijn
eerste inzending in het Salon afgewezen en van de tweede de gaafheid van
oorsprong in twijfel getrokken, bij het concours van 1880 voor een gedenkteeken
der nationale verdediging werd zijn ontwerp - de prachtige ‘Génie de la guerre’ of
‘Appel aux armes’ - niet eenmaal opgenomen onder het dertigtal bij eerste onderzoek
door de jury uitgehoudene. Later werden zijn ‘Burgers van Calais’ niet zóó opgesteld
*)
als hijzelf dat wenschte ; werd zijn standbeeld van Balzac, hoewel hem opgedragen,
niet aanvaard en zijn ontwerp voor een gedenkteeken van Victor Hugo afgekeurd.
Het standbeeld voor den schilder Claude Gelée te Nancy, dat hem besteld was,
droeg evenmin aanvankelijk de goedkeuring weg. Want nergens vermochten de
eenvoudige burgers, die aan een bepaalden kunststijl gewend waren, zijn ver boven
de conventies uitstijgend meesterschap te bevroeden, noch het verband tusschen
het eigenlijk beeld en de aangebrachte omlijsting of voetstuk in te zien. Maar niets
van al dien tegenspoed en ongunstige beoordeeling vermocht den kunstenaar uit
't veld te slaan of hem er toe te brengen zijn zelfstandige en oorspronkelijke
opvattingen te voegen naar den heerschenden officieelen kunstsmaak.
Langzaam maar zeker echter drong Rodin's roem en waardeering door tot het
publiek. De naijverigen werden tot zwijgen gebracht en Rodin ging een plaats
innemen als door Puvis de Chavannes was ingenomen. Van allerwege stroomden
hem bestellingen toe en zijn beelden werden

*)

De bedoeling namelijk was die beeldengroep midden op de markt te plaatsen, niet hooger
dan 1/4 Meter boven den grond. Maar aan dien wensch werd niet voldaan en op conventioneele
wijze is zij geplaatst op een hoog voetstuk.
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over de wereld verbreid om te worden opgenomen in de musea van London en
Berlijn, Dresden, Boedapesth en Kopenhagen. In het jaar 1900 had Rodin een eigen
paviljoen op de wereldtentoonstelling; en op 11 Juni van datzelfde jaar vond in net
Café Voltaire te zijner eere een groote eeremaaltijd plaats, waaraan tal van
intellectueele en artistieke beroemdheden deelnamen en waar de directeur van het
tijdschrift La Plume, dat het initiatief tot die hulde genomen had, den gevierden gast
toesprak in een toast waarin het o.a. heette op ietwat gezwollen toon:
‘Frère en gloire devant les siècles de notre grand Puvis de Chavannes, vous êtes
comme lui de ceux qui empêchent les nations fatiguées de désespérer d'êlles-mêmes
et qui suscitent dans les âmes affaiblies, ainsi qu'un sang de résurrection
miraculeuse, l'admiration des chefs-d'oeuvre, donc l'admiration de ce qui peut être
fait de la Vie.... Je bois à votre santé, maître, a votre santé robuste et féconde,
créatrice de beauté, et par consequent de bonheur’.
Het jaar tevoren, in Augustus 1899, bracht Rodin een kort bezoek aan Amsterdam,
toen daar in Arti zijn werken werden tentoongesteld, terwijl de hem vergezellende
*)
Judith Cladel inleidende voordrachten hield, die vooral in Rotterdam bijval oogstten .
Rodin verzuimde bij die gelegenheid niet om de stukken te gaan zien van Rembrandt,
die hem, vooral de Staalmeesters, in hooge mate boeiden en vooral troffen door de
uitwerking van de lichtverdeeling op de visie van den vorm. Hoe gaarne, zoo
verklaarde hij, zou hij een buste van den grooten schilder gemaakt hebben. Maar
daartoe had hij iemand moeten tegenkomen, die volkomen op Rembrandt geleek;
want, naar hij zeide, al wat niet bewerkt wordt naar de natuur, blijft inferieur werk,
en dat zou tegenover zulk een grootheid zeker allerminst te pas komen.
Enkele jaren later, in 1902, vond een soortgelijke tentoonstelling van Rodin's
werken plaats in Praag, die daar een groot succes behaalde. Vooral in Duitschland,
zelfs nog vóór hij in zijn eigen vaderland algemeen erkend werd, vond Rodin van
den aanvang af groote bewondering, getuige almede de rijk geïllustreerde
monographieën van Rilke en van Grautoff. Eerstgenoemde schreef over hem in
1902; en in hetzelfde jaar trok de socioloog Simmel een vergelijking tusschen Rodin
en Nietzsche.
Zoo mocht de kunstenaar in de laatste periode van zijn leven de welverdiende
vruchten plukken van zijn noesten arbeid. Zijn groote productiviteit valt tusschen de
jaren 1877-1907. Ofschoon hij na dien nog een tiental jaren leefde, heeft hij daarin
weinig nieuws meer geproduceerd, behalve eenige busten, fragmenten en een groot
aantal teekenschetsen.

*)

Ook hier te lande vond toen te 's Gravenhage een eeremaaltijd plaats onder een klein aantal
kunstenaars, waaronder Zilcken.
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AUGUSTE RODIN.

HET BRONZEN TIJDPERK.
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AUGUSTE RODIN.
EVA.
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Ten slotte, als de kroon op zijn werk, mocht hij het nog beleven dat na een oproep
in het najaar van 1911 van Coquiot in ‘Le Journal’ van 5 September, en vooral na
een soortgelijken van Judith Cladel in de Matin van 27 November, die een grooten
weerklank vond onder vertegenwoordigers van allerlei beroepen, het Musée Rodin
werd opgericht in het Hôtel Biron, dat hem nevens zijn atelier in Meudon sedert Oct.
1907 tot werkplaats had verstrekt en waarin nu al zijn verschillende werken blijvend
werden bijeengebracht als een duurzame hulde en als de beste wijze om den
*)
kunstenaar goed te leeren kennen .
Ten slotte nog enkele woorden over Rodin's uiterlijk en persoonlijkheid. Rodin was
niet groot van stuk, maar krachtig en pootig gebouwd met schouders en armen
†)
zooals die bij een beeldhouwer passen . Zijn gelaat werd gekenmerkt door een
krachtigen neus, vollen baard en een ernstige, sympathieke uitdrukking. Reeds in
§)
zijn eigenhandig, op 19-jarigen leeftijd vervaardigd jeugdportret treffen wij die
ernstige en besliste gelaatstrekken aan, vol wilskracht maar hoegenaamd niet
zelfingenomen of onbeminnelijk. Rodin had altijd veel belangstelling voor groote
problemen, maar hij was niet erg sociaal voelend. Het maatschappelijk leven hield
hem weinig bezig; hij vond genoeg bevrediging in zijn kunst, en hij was ook te
individualistisch van aanleg om een sterke behoefte te voelen aan aansluiting aan
anderen, die hij voor zijn geestelijken opbouw niet van noode had. Eenvoudig,
bescheiden en natuurlijk van aard, ontmoette hij wel gaarne geestverwanten, maar
hij zocht geenszins het gezelschap van velen, noch was hij voor een ieder
**)
toegankelijk . Hij kon dan ook zijn tijd beter gebruiken dan elkeen te woord te staan,
die de eer wilde hebben kennis met hem te maken of die zich wellicht verbeeldde
zich als een kunstkenner te moeten voordoen, wiens oordeel en welwillende
belangstelling dankbaar diende te worden aanvaard, nu hij een voorname positie
in de maatschappij bekleedde.
Teekenend voor zijn bescheidenheid is het verhaal hoe hij eenmaal, uitgenoodigd
naar London over te komen om daar als groot kunstenaar gevierd te worden, in
Dover met een extratrein werd opgewacht maar niet te vinden was bij de aankomst
van de boot, totdat men hem op 't laatste oogenblik met een groote reistasch in een
3de klas coupé zag stijgen.

*)

†)

§)
**)

In dit paleis Biron, gelegen in de Rue de Varenne en in het begin van deze eeuw door den
Staat aangekocht, had o.a. van 1788-93 de op het schavot der Revolutie zijn leven eindigende
Duc de Lauzun gewoond.
In den oorlog van 1870 werd Rodin voor soldaat afgekeurd wegens ‘infirmités physiques’,
wat wel eigenaardig mag heeten bij een man van zooveel gezondheid en kracht, die na een
zoo werkzaam leven eerst op hoogen ouderdom stierf.
Een afbeelding hiervan is opgenomen in het Numéro spécial de l'Art van 1914 op bladz. 49.
Aanvankelijk was hij zelfs verlegen en bedeesd. Van zijn omgang met vrouwen getuigt hij:
‘Je ne savais pas que, méprisées à vingt ans, elles me charmeraient à soixante ans. Je
méprisais parceque j'étais timide’. (Gustave Coquiot. Rodin à l'Hotel Biron et à Meudon. Paris
1917, pag. 64).
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En in Londen op het feestmaal gehuldigd als de grootste beeldhouwer van zijn tijd
en blijkbaar de woorden, in de hem vreemde taal tot hem gericht, niet recht
verstaande, klapte hij na afloop van die rede in onschuld als teeken van bijval vol
vuur met de overige tafelgenooten mede.
Wat eindelijk portretten van den meester aangaat, van deze bezitten wij er
*)
verscheidene. Reeds noemden wij zijn zelfgemaakt jeugdportret , maar daarnevens
bestaat er nog een ander uit dien tijd van B a r n o u v i n ; en eveneens een van den
beroemden portretschilder J o h n S a r g e n t uit lateren mannelijken leeftijd. Mooi
vooral is een portret van A. L e g r o s in profiel vol krachtige uitdrukking, terwijl in
de Engelsche uitgave van het boek van Mauclair een zeer goed en welgelijkend
lichtbeeld wordt aangetroffen. Verder bestaan er enkele aardige photo's van Rodin
zittende in zijn atelier te midden van zijn beelden; en van hemzelven, die zoovele
busten wrocht van anderen, bestaan een paar artistieke borstbeelden van C a m i l l e
C l a u d e l in brons en van zijn leerling E m i l e B o u r d e l l e in steen.

Hoofdstuk II.
Rodin's voornaamste werken.
Wij kunnen thans overgaan tot een korte bespreking van de belangrijkste en meest
bekend geworden scheppingen van den kunstenaar. Volledig kunnen wij hierin
onmogelijk zijn; want dit zou veel te veel plaatsruimte innemen, in aanmerking
genomen dat het totaal aantal van Rodin's werken geschat wordt op meer dan 50
beelden, groepen en monumenten en 40 borstbeelden, om niet eenmaal te spreken
van de ruim 200 nagelaten teekeningen.
Bij onze bespreking zullen wij niet strikt chronologisch te werk gaan door ons
streng te houden aan de volgorde der jaartallen van ontstaan. Dit toch zou van
weinig belang wezen, daar nagenoeg alle werken vallen in den rijpen leeftijd en zich
verdeelen over een betrekkelijk geringe tijdruimte. Daarenboven is het jaar van
ontstaan dikwijls onmogelijk scherp aan te geven; want dikwijls verkeerde een beeld
of beeldgroep jarenlang onder bewerking en verliep er een geruime tijd tusschen
het voorloopig ontwerp en de latere definitieve voleindiging, bij welke dan gewoonlijk
verschillende wijzigingen waren aangebracht.
Het komt ons daarom verkieselijk voor, de beeldhouwwerken groepsgewijze te
rangschikken en ze onder eenige rubrieken onder te brengen, waardoor zij naar
hun onderwerp, aard en karakter meer logisch bij

*)

Eveneens bestaat er een mooi zelfportret uit volwassen leeftijd.
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elkander komen te staan. Wij willen daarbij beginnen met de vrije stoffen, om die
te doen volgen door de standbeelden en portretbusten.

I. Vrije onderwerpen
a. Enkele beelden.
1. H e t b r o n z e n t i j d p e r k (l'Age d'airain). Over de geschiedenis van dit beeld,
een levensgroote volwassen mannelijke figuur, hebben wij reeds vroeger gesproken.
Gewoonlijk wordt het beeld met dezen naam aangeduid; maar beter en meerzeggend
zijn zeker de andere eraan gegeven namen: ‘L'homme s'éveillant à la nature’, of
korter ‘Réveil de l'humanité’. Want het wil hoegenaamd niet een anthropologische
voorouder van den huidigen mensch voorstellen, maar eene allegorie van het
ontwaken der menschheid uit meer dierlijken en onbewusten staat tot vollen
helderzienden geestelijken wasdom. Het beeld is Lysippisch van karakter en blijkbaar
geïnspireerd door de antieken. Hoewel het op het Salon van 1877 slechts een 3den
prijs verwierf van wege zijn onacademische opvatting, o.a. in de huidbehandeling,
is het toch later geworden tot het beeld dat misschien meer dan eenig ander werk
van den meester verbreiding vond over de musea der wereld. Het origineel in brons
staat thans, na eerst een tijdlang in den tuin geplaatst te zijn geweest, in een der
zalen van het Musée Luxembourg.
2. J o h a n n e s d e D o o p e r . Dit beeld, drie jaren later dan het vorige afgewerkt,
(1880) draagt, hoewel van ongeveer dezelfde grootte, een gansch ander karakter.
De krachtige figuur schrijdt onvervaard voort op den weg naar de waarheid, vol
geloofsijver predikend over onzienlijke dingen, recht op zijn doel afgaand zonder
omzien en vol geestvervoering zich door niets in zijn gang latende weerhouden. De
rechterarm is in spreekgebaar naar voren uitgestrekt, de linker afhangend naar de
aarde wijzend. Ook dit beeld is in brons in het Luxembourg te vinden.
3. E v a . (Salon van 1899). Het prachtig levensgroot vrouwenlichaam vol schoonheid
van afmetingen, stelt de paradijsmoeder voor na haren zondeval. De rechterarm is
horizontaal over de borst geslagen; de linker wordt met den rug der hand tegen het
rechteroor gehouden, als om zich te weren tegen verdere booze inblazingen of om
de bestraffende stem Gods niet te hooren. In kwaad geweten is het hoofd vol
verslagenheid ootmoedig gebogen in vreeze voor verdiende tuchtiging, op de wijze
als een kind of dier in zulk een geval zijn kop terugtrekt.
Het beeld was aanvankelijk bestemd voor de reeds vroegtijdig ont-
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worpen ‘Hellepoort’-uitbeelding. Met Adam als pendant zou het komen te staan aan
de beide zijden dier poort. Maar het Adam-beeld werd vernietigd, volgens sommigen
opzettelijk, omdat het Rodin niet bevredigde, volgens Maillard daarentegen bij
ongeluk, gelijk, volgens hem, ook een ander beeld, ‘Josua die de zon doet stilstaan’,
*)
bij ongeluk zou zijn verloren gegaan .
4. L a b e l l e h é a u l m i è r e . Dit ongewone woord beteekent ‘helmmaakster’. Het
is evenals het onderwerp ontleend aan een gedicht uit de 15de eeuw van François
Villon, waarin o.a. deze woorden voorkomen; ‘Quand je pense, lasse! au beau
temps’.... Het beeld, niet groot van afmeting, stelt voor een volkomen verschrompelde
oude vrouw, die, eenmaal beschikkende over eene innemende en zegevierende
schoonheid, thans in wanhoop staart op haar afgetakelde lichaam vol afzichtelijkheid.
De rompspieren zijn geheel verschrompeld, de borsten slap en uitgedroogd
neerhangend, het vel van den buik zwaar gerimpeld door volkomen vormverlies.
De beenen zijn als verkort, de armen bovenmatig lang, terwijl de botten overal
doorschemeren en het gelaat geheel is ingevallen. In één woord, een triestig en
aangrijpend beeld van vervallen grootheid, voorbijgegane en voor goed vervlogen
jeugd, weerzinwekkenden ouderdom en vergankelijkheid van roem en schoonheid.
Wij zullen later zien wat Rodin's denkbeelden waren over het leelijke in de kunst
en hoe hij het gerechtvaardigd achtte dergelijke tafereelen af te beelden.
5. D e d e n k e r . Gelijk de Eva was ook dit machtig beeld oorspronkelijk bestemd
om te dienen als zittend midden vóór de hellepoort. Het werd tentoongesteld in het
salon van 1904, en twee jaren later, den 21sten April 1906, onthuld op de plaats
vóór het Panthéon. De reusachtige gestalte van geweldig gespierden bouw peinst
in ontspannen houding, de linker bovenarm geleund op de rechterdij, en het gebogen
hoofd ondersteund door den rug der rechterhand. Als een getemde Hercules zit hij
ineengedoken, de gekromde rug als gebogen onder de last van de overpeinzing
der wereldraadselen, wier oplossing zijn kracht te boven gaat, moede als hij is van
het vruchteloos nadenken over vraagstukken die het den mensch niet gegeven is
te ontwarren. In de geweldige gespierdheid der ledematen doet het indrukwekkend
beeld onwillekeurig denken aan den eveneens zoo machtigen Mozes van
Michelangelo.

b. Beeldgroepen.
1. H e t e e u w i g i d o o l . Deze schitterende groep, gereedgekomen in 1896, kwam
in privaat-bezit van een zekeren M. Blanc. Het

*)

Léon Maillard. Auguste Rodin statuaire. Paris 1899, pag. 118 en 142.
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stelt voor een naar achter gebogen zittend meisje, waarvóór in geknielde houding
een jonge man, die in onstuimig verlangen, vol stille vereering en mystieke
betoovering, haar op de borst kust ter plaatse van het hart. Zijn oogen zijn vol
zaligheid gesloten, terwijl hij zijn armen op den rug houdt als om zich in bedwang
te houden. Passief laat de vrouw hem begaan met slap neerhangende armen, als
in afwachting. Zij blikt op hem neder met een donkeren, moederlijk meewarigen blik
als van niet begrijpen, noch de extase deelend van zulk een huldebetoon aan haar
prachtig lichaam. Het is als wil zij die hulde aanvaarden, maar slechts zoolang het
haar goeddunkt en zij er niet door verveeld wordt in een verlangen naar afwisseling.
De geheele groepeering is buitengewoon, zoowel op zijde als van voren gezien.
*)
‘Rarement’, zegt Mauclair , ‘la sculpture admit autant de vie frémissante, autant
d'émotion psychologique unie à la perfection plastique, à l'originalité de
l'arrangement’. Zonder eenige grofzinnelijken hartstocht is de liefdedrang
weergegeven als machtige natuurkracht, aan welke niet valt te ontkomen. Door dien
liefdedrang wordt de man geketend aan de vrouw en gedwongen in een
bewonderende aanbidding de bevrediging zijner verlangens zoo mogelijk te erlangen
in gehoorzaamheid aan de wetten der natuur, die in haar almacht en
onverbiddelijkheid alle verstandelijke redeneering tot zwijgen brengen. Door alle
tijden en geslachten heen, eeuw aan eeuw, is de man gedreven naar de vrouw om
hare gunsten af te bedelen, en in verliefde stemming zijn aangebedene ziende in
een aureool van goddelijkheid, waardoor zij zich de macht bewust wordt die zij
ondanks haar mindere kracht over hem uitoefent. Maar niet lachend heeft de
kunstenaar haar voorgesteld ondanks dat zegevieren, wèl beseffend dat daarvoor
het onderwerp veel te ernstig was in zijn vèrstrekkende en veelomvattende
beteekenis.
2. D e e e u w i g e l e n t e (1894), ook wel geheeten ‘Amor en Psyche’ en
toebehoorende aan den Amerikaan Yerkes. In een brandenden kus zijn twee verliefde
jonge menschen verzonken in wereldvergetelheid. De jongeling zit tegen een rots
geleund, waarop zijn linkerarm ligt uitgestrekt, en buigt het hoofd neder naar de
zijdelings voor hem geknielde vrouw, die zich tegen hem aandrukt en die hij met
zijn rechterarm omstrengeld houdt, terwijl zij hem haar rechterhand op het hoofd
legt. Een bizonder bevallige houding, waarin twee jeugdige menschenzielen zich
in elkander verliezen, in die zaligheid alles om zich heen ziende verdwijnen. Terwijl
beider lippen elkander vinden, buigt de jonge man het linkerbeen naar het meisje
toe om als haar geheel te omvademen.

*)

Camille Mauclair (Pseudonym van C. Faust). Auguste Rodin, l'homme et l'oeuvre. Paris 1918,
pag. 39.
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3. D e k u s . Dit beeld, tegelijk met dat van Balzac tentoongesteld in den Salon van
1898, vond daar algemeene bewondering en het heeft later een plaats gevonden
in het Luxembourg. Het vormt als een derde stadium, volgend op de beide vorige
in logische trias. De beide minnenden zijn thans geheel volwassenen geworden;
het geheel draagt in verband daarmede een minder vurig en meer bezadigd karakter.
Zij zijn thans beide zittend voorgesteld; de vrouw den linkerarm om den hals van
den man slaande, die zijn rechterhand haar op de linkerheup legt en zijn hoofd naar
haar gelaat overbuigt.
In deze drie beeldgroepen heeft Rodin de erotische liefde, bron van alle leven,
in steen vastgelegd op eene wijze die alle preutschheid derft, maar die tegelijk ook
alle ruw realisme weet te vermijden. Eerst doet hij het in den vorm van schuchtere
toenadering in stil verlangen; dan in dien van eerste kussen in den Meitijd des levens;
ten slotte in het tijdperk van vollen bloei, en telkens als voorbode van een volledige
overgave. Wat dit laatste beeld betreft, slechts een Stephan Sinding heeft in zijn
‘Twee menschen’ iets soortgelijks gewrocht; terwijl hij in zijn ‘Adoratie’ een pendant
leverde van het ‘Eeuwig idool’, en in zijn ‘Mei’ een dito van de ‘Eeuwige lente’.
Merkwaardige overeenkomst van gedachtengang en van wijze van uitbeelding bij
twee groote kunstenaars, die beide veel te hoog staan in oorspronkelijkheid en
scheppingsvermogen dan dat hier van eenig plagiaat zou kunnen sprake zijn.
4. S a t y r e n n y m p h . In minder serieusen en meer drastischen vorm wordt de
erotische hartstocht nog eens behandeld in deze groep, waarin een jonge boschgodin
als bij verrassing wordt omvangen door een faun, die haar lachend het wegvluchten
tracht te beletten en er blijkbaar op belust is, de verschrikte schoone te kussen, wier
hellende lichaamshouding aan het geheel een indruk geeft van groote beweging.
5. B r o e d e r e n z u s t e r (1891). De groep doet denken aan een oud-Italiaansche
madonna met haar kind. Maar het meisje is te jong en onervaren om reeds volledig
als moeder op te treden; zij kijkt meer zorgzaam dan liefdevol; en haar gelaat is vol
van zachtheid en vriendelijke onschuld, meer dan van moederlijke liefde, terwijl ook
alle vroomheid van gelaatsuitdrukking ontbreekt. Het reeds groote kind, dat als een
jonger broertje optreedt, laat goedig met zich sollen. Het geheel maakt een liefelijken
indruk van rustige genegenheid en van kalmen vrede in elkanders nabijheid.
6. D e g e n i u s v a n d e n o o r l o g (1883). Een gansch ander beeld dan de
vorige biedt deze groep, die in plaats van liefde, haat en
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woede ademt. Met eenvoudige middelen wordt hier een geweldige uitdrukking
bereikt van hartstochtelijkheid en gemoedsbeweging. De vrouwefiguur is hier als
een opgeschrikte en gewonde furie, die met gebroken vleugel, uitgestrekte armen
en gebalde vuisten gebogen staat over een neergezegen strijder voor het vaderland.
Het is als beschermde zij haar jong, vol zenuwachtige opwinding en met van woede
stralend oog om wraak schreeuwend en als een gewond dier haar leed uitkrijtend.
De groep doet levendig denken aan Rude's bekende groep aan de Arc de Triomphe,
en roept evenals deze in haar bewegelijkheid de heerlijke Nike van het trappenhuis
in het Louvre in de herinnering.
Het beeld, ook wel geheeten ‘La patrie vaincue’ of ‘De oproep tot de wapenen’,
was een ontwerp, bestemd mede te dingen in een uitgeschreven prijsvraag voor
een monument op de Rond-point van Courbevoie, dat de verdediging van Parijs in
1870 moest uitbeelden. Een 80-tal beeldhouwers nam aan den wedstrijd deel; maar
de felle hartstocht van Rodin's inzending scheen bij de commissie van beoordeeling
weinig in den smaak te vallen, en de eerste prijs werd toegekend aan Barrias,
denzelfde aan wien later ook het monument voor Victor Hugo op de plaats van dien
naam werd opgedragen. In 1916 werd voorgesteld deze beeldgroep in zeer vergroote
afmeting als gedenkteeken op te richten in Verdun, alwaar het op 1 Aug. 1920 schijnt
te zijn ingewijd ter nagedachtenis van de heldhaftige verdediging der vesting in den
wereldoorlog.
7. U g o l i n o . De groep, waarvan de stof ontleend is aan Dante's Inferno, stelt voor
het vreeselijk beeld van den vader, die met zijn beide jeugdige zoontjes is opgesloten
in een toren om daar langzaam den hongerdood te sterven. De arme vader buigt
zich kruipend over de beide neergezegen stervende of reeds overleden knapen,
speurend of zij reeds bezweken zijn en volgens Gsell een innerlijken strijd voerend
of de vreeselijke honger die hem kwelt hem aan de lijken zijner kinderen zich zal
doen vergrijpen dan wel de ouderliefde, die hem walgen doet van zulk een
weerzinwekkenden maaltijd, zal zegevieren. In ieder geval is het een luguber beeld
van verschrikking, waarin de wreedheid waartoe de menschheid komen kan,
onverbloemd is weergegeven.

c. Borstbeelden.
I. D e m a n m e t d e n g e b r o k e n n e u s (1864). Dit jeugdwerk was het eerste
waarmede Rodin in 't publiek optrad. Geweigerd door het Salon, werd het elf jaren
later bij eene hernieuwde inzending wèl daarvoor aangenomen. Het werk werd
blijkbaar geïnspireerd door de antieken en zou een Romeinschen kop kunnen
voorstellen, terwijl het eenigszins doet denken aan dien van Michelangelo, die
eveneens een
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misvormden neus had als gevolg van een in zijn jeugd gevoerde vechtpartij.
2. D e w e e n e n d e . Mooie studiekop van een jeugdig meisje, dat diep bedroefd
aan 't huilen is met echt kinderlijke uitdrukking van verdriet.
3. J o n g e m e i s j e s k o p (1884), door Grautoff in 't Duitsch ‘Winzerin’ genoemd
naar de druiventros, die zij in 't haar draagt. Een allerliefst bevallig en onschuldig
kopje, met zijn rijken haartooi gedachtenloos voor zich uitstarend in onbestemde
droomen en als in lijdelijke afwachting van de dingen die komen zullen, met half
geopenden mond.
4. B e l l o n e (1881). Buste van een met een helm getooiden vrouwenkop, die sterk
doet denken aan een type uit de dagen toen de Jacobijnen hoogtij vierden. De blik
is van souvereine hooghartigheid, meedoogenloos wreed en sinister minachtend,
als van iemand die, zonder er vreugde van te ondervinden, een doctrinair regime
volgt, verstoken van alle menschenmin en medelijden.
5. D e g e d a c h t e (1889). Een jonge vrouwenkop, geheel in gedachte verzonken
en van het type eener beschaafde Elzassche boerin. Het hoofd rust zonder hals op
een onderstel van marmer, waarin het geleidelijk overgaat en waaruit het ruwweg
is uitgehouwen. Het beeld staat in het Musée Luxembourg.
(Wordt vervolgd).
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PORTRETPENNING, GEMODELLEERD DOOR TOON DUPUIS.
(GESLAGEN PENNING, 85 m.M. DIAM.) 1921.

2
PORTRETPLAKETTE. GEMODELLEERD DOOR JAC. J. VAN GOOR. (GEGOTEN,

31 × 22 C.M.) 1924.

3
PORTRETPLAKETTE, GEMODELLEERD DOOR C.J.V.D. HOEF. (GEGOTEN,
GESLAGEN, 75 × 50 m.M.) 1921.

27.5 × 18.5 C.M. EN
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Richtingen in de Nederlandsche penningkunst onzer dagen,
door dr. M.R.J. Brinkgreve
DE Penningkunst, en vooral de Nederlandsche Penningkunst wordt van twee kanten
beïnvloed en wel van de zijde der vrije in het bijzonder der beeldene Kunsten en
van de zijde der bouw-, sier- en gebruikskunst.
Nu bestaat er uitteraard nauw verband tusschen vrije Kunst en Sier- en
Nijverheidskunst, doch dit verband is veeleer een voortdurende wisselwerking dan
een eenzijdige bepaling. Weliswaar zal meestal de stuwende kracht der ontwikkeling
meest komen uit het gebied der vrije kunst, doch eenerzijds moet deze kracht dan
toch in alle geval ‘omgezet’ worden in verband met de allerhande eischen waaraan
de gebruikskunst gebonden is, voor zij op dit gebied tot uiting kan komen, anderzijds
werkt juist die gebondenheid ook weer prikkelend op de verbeelding en het
scheppend vermogen der Kunstenaars, die door de moeilijkheden aangespoord
worden om een oplossing te vinden, welke menigmaal ook op het gebied der vrije
Kunst van invloed was. Dit verband in wisselwerking komt - het behoeft nauwelijks
gezegd te worden - te sterker uit in grensgebieden als dat der penningkunst.
Zoo zien wij dan ook in de ontwikkeling der penningkunst van den laatsten tijd
eenerzijds stroomingen, die ten nauwste verwant met, ja vaak af te leiden zijn uit
het streven der vrije beeldende kunstenaars naar zoogenaamde vergeestelijking,
anderzijds verschijnselen, die evenwijdig loopen met den terugslag op de strakke
zuiverheid van Berlage en zijn kring. Vertoonen de eerste verschijnselen veel
overeenkomst met wat men in het buitenland ziet geschieden, de verschijnselen
der tweede reeks dragen een meer in het bijzonder Hollandsch kenmerk.
Eindelijk valt met groote vreugde vast te stellen, dat, gezwegen van de
verschillende verschijnselen die de meer of minder zuivere voortzetting van vorige
tijdvakken zijn, naast de bovenaangeduide stroomingen gaandeweg sterker wordt
een derde, welke niet zóó zeer afgetrokken noch zoo afwerend is als de beide
vorige, doch veeleer samenvat, wat de andere als levenskrachtige waarde zij het
in nog niet geheel zuiveren vorm brengen.
Welke zijn nu de Kunstenaars, wier werk men beschouwen moet, en welke is de
tijdgrens die men trekken moet wanneer men met de penningkunst onzer dagen
een eenigszins samenhangend geheel wil afperken?
Beginnen wij met de tijdgrens.
Deze zal te stellen zijn op 1910 ongeveer, omdat in dat jaar de kunstenaar,
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wiens scheppingen veelal in het middelpunt van onze belangstelling moeten staan,
C.J. van der Hoef, zijn werkzaamheid op penninggebied aanving.
Naast hem zullen wij als vertegenwoordigers der oudere richtingen in het bijzonder
Toon Dupuis en Jac. J. van Goor noemen, en als voorvechter der nieuwere
opvattingen vooral Bolle.
Het werk van den eens zeer geprezen medailleur Wienecke kan buiten
beschouwing blijven, daar zijn te talrijke voortbrengselen der latere jaren uit oogpunt
van penning‘kunst’ zeer onbelangrijk zijn, al zal men steeds den vaardigen
handwerkman, die de behandeling der plasteline volstrekt beheerscht, waardeeren,
het daarom des te meer betreurend dat het scheppend vermogen uitgeput blijkt en
de Kunst-opvatting geheel verouderd is - een lot, dat nimmer de toegewijde
voortzetting der traditie, doch slechts de slaafsche opvolging der mode treft.
Behalve de genoemden zijn er uitteraard nog velen, en daaronder zeer begaafde
kunstenaars, die meer of minder vaak het ontwerp voor een penning modelleerden,
doch waar in dit praatje geenszins naar volledigheid wordt gestreefd, doch slechts
voor enkele meest kenmerkende verschijnselen de aandacht wordt gevraagd, worde
het niet noemen van een kunstenaar of zijn werk allerminst uitgelegd als gevolg van
mindere waardeering.
Voor wij echter in bijzonderheden treden, rest ons nog een inleidende vraag te
beantwoorden: welke zijn de vraagstukken, welker oplossing de Kunstenaars dezer
dagen bezighoudt?
Te dien aanzien kunnen wij beginnen met op te merken, dat de vraagstukken,
die in het onmiddellijk voorafgaande tijdvak vooral de aandacht vroegen, namelijk
de verdeeling van het vlak en de verhouding van beeldenaar en achtergrond, in
onze dagen voorondersteld zijn, doch niet als zoodanig meer moeilijkheden geven.
Wat thans naar voren komt is in hoofdzaak de reliefbehandeling zelve, die uiterst
fijn gevoel voor verhoudingen vereischende behandeling van het relief als beeldende
waarde op zich zelve en als kleurwaarde in zijn verhouding tot den begrenzenden
cirkel, een vraagstuk, dat zoozeer het meest wezenlijke der penningkunst raakt, dat
niemand verwachten zal, dat de Hollanders onzer dagen het eens en vooral oplossen;
zoo belangrijk daardoor ook, dat voor een groep kunstenaars, welke dit vraagstuk
in het bijzonder in het oog vatten, met vrijmoedigheid de aandacht gevraagd mag
worden van allen die in de penningkunst belang stellen.
Vergelijken we nu enkele penningen om het vorenstaande in bijzonderheden uit
te werken.
In de eerste plaats verzoek ik U uw aandacht te geven aan de behandeling van
het portret.
Daarbij vraagt onwillekeurig Toon Dupuis het eerst onze aandacht. Deze
ras-beeldhouwer, deze voor alles levenskrachtige, breede vertegen-
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woordiger van de groote naturalistisch-impressionistische traditie, is de kunstenaar,
die van Hollands belangrijkste figuren der laatste 30 jaren het portret heeft
geboetseerd, als buste deels, deels voor den penning. Wij bepalen ons tot het
laatste, waarvan hier als voorbeeld gegeven zij de penning Van Eeghen. (1)
Dit stuk toont ons Dupuis in zijn volle kracht, kenmerkend, raak en vast, toch ook
weer met die in één oogenblik alles te vatten begeerende, gespannen aandacht.
Stellen wij er thans naast een plaquette Van Heek van Van Goor (2) of Dante van
Van der Hoef (3). Geen van deze twee hebben dat felle, dat ineens-overtuigende,
dat ruig-levende van Dupuis - zij hebben echter andere hoedanigheden en wel ieder
weer andere dan de ander.
Wat ons in van Goor hier in het bijzonder treft is een zeer bijzondere hoedanigheid.
Immers dat portret is eenerzijds voor alles een portret in metaal - teekenend voor
den man die het geheele penningvak beheerscht in al zijn trappen, die zelf even
goed den stalen stempel ciseleert als hij aan zijn metalen gietpenning de laatste
hand legt, in onderscheid met Dupuis én van der Hoef, die beide ‘modelleeren’ doch
geen van beide zelf het metaal bewerken.
Doch daarnaast treft ons, dat toch juist dit portret een volkomen onstoffelijke
uitdrukking heeft - een merkwaardig bereiken, het stuk metaal sierend werkend juist
als materiaal, en toch tevens door zijn voorstelling zich verijlend tot een verfijnde
geestelijke waarde.
Ik leg hier dáárom zoo den nadruk op, omdat van der Hoef's D a n t e in zijn
geheele behandeling juist op de ‘geestelijke’ werking aanstuurt en ondanks zijn
goede hoedanigheden d i t verijlende stofoverwinnende geenszins bereikt.
In dit verband moge dan tevens een uitdrukking nader toegelicht worden waarvan
het gebruik te voren uwe aandacht wellicht niet ontgaan is.
Ik heb namelijk gesproken van het zoogenaamd ‘Geestelijke’ waarnaar de
beeldende kunstenaars van heden streven. Zonder nadere toelichting zou dit wellicht
als afkeuring zonder meer klinken. Dit nu is geenszins de bedoeling. Het streven,
de richting der beeldende kunst onzer dagen is ongetwijfeld belangrijk en al moge
er naar verhouding ook veel kaf onder het koren zijn, de ernstige werkers verdienen
belangstelling en waardeering ten volle.
Dit sluit echter niet in dat men het onvoorwaardelijk eens is met hun opvatting.
Persoonlijk kan ik althans niet ontveinzen, dat ik het huidige tijdvak der
beeldhouwkunst in Holland zie als een overgangstijd, ongetwijfeld uit kunsthistorisch
oogpunt allerbelangrijkst, als terugslag op het voorafgegane en als voorbereiding
voor een tijd, die komen gaat, doch in zich zelf naar mijn meening evenmin van
blijvende zuiver aesthetische
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waarde, als dat de Amsterdamsche Architectenschool of het asymmetrische meubel
is.
En in het bijzonder verwarre men toch niet het bestanddeel van voorbijgaande
mode - men zou haast zeggen van gewildheid - met de levende kern. Tot dat uiterlijke
bestanddeel behoort in het bijzonder het aegyptianiseeren en assyrianiseeren, te
wonderlijker aandoend waar de bedoelde kunstenaars voor het meerendeel niet
uittermate historisch geschoold zijn. Noch deze barbarismen, noch het zeer
waardevolle bestanddeel, gelegen in het zoeken naar eenvoudige grootheid, naar
uiterste verstrakking der verschijningsvorm (welk streven in het Dante-portret zuiver
gade is te slaan) beteekenen echter vergeestelijking. Integendeel, het is het zoeken
van een nieuwe verhouding tot het verschijnsel als zoodanig, het zoeken van een
nieuw teeken, van een nieuwe uitdrukkingswijze, waarin geestelijke waarden eerst
zullen kunnen worden uitgedrukt als deze nieuwe uitdrukkingswijze geheel wordt
beheerscht.
In aansluiting daaraan vraag ik uw aandacht voor een drietal penningen van Bolle
en wel de betrekkelijk vroege penning voor den boekhandel, (4) de penning voor
de federatie van werkgevers in het boekdrukkersbedrijf (5) 1924 en het hertje (6)
1925.
Merken wij in de eerste reeds dadelijk het uitdrukkelijke streven naar een
vormgeving, vrij van de beperking der natuurlijke vorm, in vergelijking met de beide
latere werken zien wij hoe betrekkelijk onklaar, hoe in zekeren zin troebel de
behandeling is, aan den anderen kant blijkt uit die vergelijking ook juist hoe helder,
hoe zuiver scherp en zeker de vormgeving in de jongste werken is.
Hier hebben we te doen met een plastiek die aan de mode slechts in enkele
bijkomstigheden offert, doch die in de richting der nieuwe vormgeving reeds een
trap bereikt, die ook bij niet-medestanders, ook bij aanhangers van andere richtingen
waardeering en erkenning behoort te vinden.
Bereikt Bolle in zijn medaille voor de boekdrukkers een plastische werking van
buitengewone kracht en spanning, zijn hertje heeft een ornamentale wijdheid en
een voornaamheid, die het tot een zeer te waardeeren schepping maken.
En in beide werken kan men waarnemen dat die werking slechts bereikt is, juist
als in het overigens zoo geheel andere portret van Van Heek door Van Goor, door
de fijn gewaardeerde verhouding van het relief als massa tegenover den omtrek als
begrenzing der mogelijke massa-ontwikkeling. Zien wij zoodoende in Bolle voor
alles den beeldhouwer, den plastischen werker, die in zijn penningen dan ook
massa-werking zoekt, in van der Hoef, tot wien wij terugkeeren, vinden wij veeleer
de behandeling van het relief als licht- en schaduwwerking.
Beschouwen wij eerst zijn Kerstboompenning (8). Deze is een der mijlpalen
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in het werk van Van der Hoef. Hij, de sierkunstenaar, die in zijn zonge jaren tot den
bloei van de Berlage-Kunst-en-Kunstnijverheid belangrijk had bijgedragen, sluit in
zekeren zin in deze eenvoudige zuivere eerlijke voorstelling een tijdvak van zijn
eigen scheppen af. Wat hij tot nog toe zocht, is bereikt, de schoonheid van den
eenvoud, de schoonheid van het zuivere. Maar wij zullen bij brood alleen niet leven,
en zoo stuwde het leven den jongen, steeds naar verdere volmaking strevende ook
in nieuwe banen, in de nieuwe banen welke leiden naar het verstrakken der
verschijningsvorm van het gegeven tot in laatsten aanleg hieroglyphische
versobering, waarbij echter Van der Hoef, van nature rijk ornamentalist, tot uitersten
niet komen zal. Als voorbeeld moge dienen het penninkje aangeboden aan de
oprichters der Vereeniging voor Penningkunst (9 en 10).
Tevens zien wij hier, waar de behandeling in richting zoo verwant is aan die van
Bolle ten duidelijkste het verschil tusschen Bolle die ‘tastend’ ziet en Van der Hoef
die ziende ‘tast’, het verschil tusschen den in wezen plastischen kunstenaar en den
colorist der plastiek.
De terugslag op Berlage had echter een zwakke zijde en wel dat degenen, die
naar verrijking gaan zoeken, omdat de zuiverheid hun té star was, het gevaar loopen,
- en voor dat gevaar meer dan eens bezwijken - om in de willekeur zonder meer te
verzeilen, omdat zij de strakheid van het al te regelmatige vermijden.
Hetzelfde wat wij zien op groote schaal in het bouwen van een Van der Meij, de
Klerk en vooral in degenen die deze nabootsen en slaafs of klaploopend volgen,
hetzelfde wat wij zien in het asymmetrische meubel, namelijk een zoeken naar
vrijheid, naar rijkdom van werking, doch tegelijk een afdwalen, omdat de met moeite
verworven vastheid van bouw niet overwonnen en tot grooter ontplooiing verder
ontwikkeld doch eenvoudig opgegeven wordt, dat zien wij ook in sommige moderne
penningen als die van Krop en Richters (7, 11 en 12).
Vatten wij nu samen, dan zien wij in de kleine keuze penningen welke ik aan uw
oog voorbij liet gaan, dat blijkt, hoe de naturalistisch-impressionistische en de zuiver
academische richting met name in het portret waardig vertegenwoordigd zijn, hoe
verder de versoberend-vereenvoudigende richting der vrij-plastische Kunst in de
ontwikkeling der penningkunst zich doet gelden, dat echter daarnaast uit de bouwen nijverheidskunst een tegengestelde strooming naar grooter vrijheid met name
ten aanzien van den meetkundigen grondvorm voor de indeeling zich voelbaar
maakt, terwijl het werk van Van der Hoef in vele opzichten de uitkomst van de
wisselwerking der beide stroomingen is, vooral in zijn latere werk deze beide
vereenigend met behoud van hetgeen in een vorig tijdvak werd bereikt.
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Schilderen in de Oost,
door Jan Poortenaar
HET Indische landschap schilderen! Dat zou nog eens iets wezen, zoo dachten wij
als menigeen die nog niet verder dan Europa is geweest, en dien bijgevolg geen
Indisch Indië maar een Europeesch Indië voor den geest zweeft: tooverachtig, rijk,
kleurig en vol praal, mild door weelderigheid en afwisselend door de verscheidenheid
van zijn gewassen.
Enfin, het sprookje van het Oosten.
Maar wie ook kan zich het licht der tropen denken? Op ons halfrond gaan wij allen
in den waan dat de tropen de overtreffende trap van de sub-tropische streken zullen
moeten wezen, en de bitterste desillusie wacht ons tot straf voor onze
onnadenkendheid. Wij weten, met ons nuchtere verstand, immers: 't is er heet, de
zon is fel, en een half jaar duurt de ‘droge tijd’, en wij zouden dus kunnen becijferen:
dan is het gras er natuurlijk dood, alles grauw van stof, verdroogd en uitgeteerd.
Maar in plaats van door droogte tot klonten gebarsten bodem, van dorgeschroeide
grasvlakten, die de aloon-aloons der dorpen dan zijn, voert onze illusie hardnekkig
kleurige, sappige en lommerrijke landouwen, een waar Arkadië, aan ons oog voorbij.
Het nuchtere verstand en de illusie zijn het nu eenmaal doorgaans oneens met
elkaar en wij zullen ons wel altijd illusies blijven maken over dat wat wij niet kennen,
omdat het zooveel moeielijker is zich illusies te maken over wat wij wèl kennen.
Die bergen, bedekt met oerbosschen, vulkanen!
Zeker, ze zijn er. In den korten ochtendstond, en in de vluchtige uren dat de zon
in den namiddag weer even ver gedaald is als zij vroeg in den morgen pas gestegen
was, dan zien wij de heuvels als heuvels, de bergen waarlijk als bergen, met ronding,
lichamelijkheid, volume, zwaarte. Hier is hun lichtkant, dáár vloeit het heldere met
de schaduw samen en ligt het duister in hun holen en diepten. En de vulkanen!
Hoog boven de wolken en nevels boren zij met hun gekerfden top den hemel in. Er
loopen de lidteekens van oude wonden, door vloeiend lava gebrand, van boven
neer, wilde spleten toonen zij, waar inwendige gloeiïng ze openreet; lager worden
de modelé's breeder, zachter, dan golven en deinen de heuvelreeksen aan hun
voet, trapsgewijs uitgelegd, gemathematiseerd door den aanleg der sawah's. Doch
in den schellen langen dag is er niets van dit alles. Hooger dan de vulkaantop staat
dan de zon en zendt hare stralen loodrecht neer, wat eerst licht en schaduw was
gelijkelijk belichtend en er alle ronding aan ontroovend. Geen karteling merkt en
teekent den kegel van den vuurberg meer, een effen grijze, ontkleurde silhouet
wordt
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hij, zooals alles, wat zich in den genadeloozen oceaan van licht durft opheffen.
Vervlakt is gansch het land, geen boom heeft ronding meer. Het licht schampt
langs zijn stam, zoowel vóór als achter en aan de zijden. Het valt er niet langer
tegen-aan, een licht- en een schaduwkant makende; de ‘andere’ kant is er niet meer.
Het glijdt langs de glimmerige bladen van palmen, langs muren, het valt tusschen
de voorwerpen in op den grond. Verblindend is het door zijn sterkte, het slaat de
kleuren dood, mat en flets is het land overal. Een schilder vindt niet veel te doen
dan.
Geweldig zijn de vergezichten uitgespannen. Er is vocht in de lucht, doch geen
nevel, en het licht is ongetemperd in de verten. Waar bij ons reeds een horizon zou
liggen is hier nog een heldere, scherpomlijnde middenstrook in een panorama, en
tienmaal verder pas komt nu een horizon, doch van scherpe klaarheid, hard en
schril, scherp als blik.
Zoo staren wij, ontnuchterd, het diepe, eindelooze land in en mijmeren, hoe prettig
het voor den inlander moet wezen, dat hij zijn land niet ziet als landschap, althans
niet zooals wij dat woord verstaan.
De Europeesche toerist, planter, ingenieur - hoe ongelijksoortige wezens zij ook
mogen zijn - ze zijn gelijkelijk verrukt op een zeker punt, waar vlakten liggen
uitgespreid, sawah's blinken, heuvels golven, palmen wuiven, en waar achter dat
alles de onverzettelijke massaliteit van een vulkaan verrijst. De inlander ziet het
alles: dat zijn sawah's, ja, en dat kokospalmen, die daar is een arèn en die boschjes
ginder zijn bamboe - maar een landschap, een geheel, een compositie van al die
samenstellende deelen ziet hij niet, het begrip daar van schijnt hem totaal vreemd
te wezen. Hij ziet de dingen staan, zooals wij de voorwerpen in een welbekende
kast, als wij de deur ervan ontsluiten: alles op zijn plaats, in de hoogte dit, voor de
hand dat, en onderop het derde. Hij begrijpt niets van de verrukking van den
plattelander, die plotseling, bij een draai van den weg, een streek ter grootte van
een halve provincie uit zijn vaderland aan zijn voeten heeft liggen, en bergen
daarachter zooals er in gansch Europa nauwelijks zijn, maar de Javaan herkent de
goenoeng Lawoe in dien vulkaansilhouet, de kampong Djitis weet hij daar aanwezig,
en hij is zelf deel van dit heelal, een rad in het complex van bergen, groeisels,
menschen, dieren, dat daar alle dagen onveranderd en onveranderlijk weder is.
Hij ziet het landschap niet bewust, als een ding buiten zichzelf, aan. Noch doet
hij dit met mensch of dier. Wat schilderkunst is, of bedoelt te wezen, begrijpt hij
daarom niet. Hij ziet evenmin een mooi weefsel, of een schoone batik, als
zelfstandige schoonheid, hoewel die uit zijn eigen handen komt. Hij uit eenvoudig
zijn intuïtief gevoel voor harmonie van lijnen en vormen, zijn stam- of landaard-gevoel,
dat bij den Javaan weer anders is dan bij den Soendanees, die naast den eerste
op hetzelfde
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eiland woont, weer gansch verscheiden van dat van den Toradja op Celebes of den
Minangkabauer op Sumatra. Het gaat buiten het verstandelijk ontwerpen, zooals
wij dat kennen, om, het maken van die prachtige stoffen, van het welstandige
mandenvlechtwerk, waarin het fruit ter markt wordt gedragen. Zoo bouwt de Balinees
of de Batakker zijn huis of tempel in harmonie met dit heelal, zoo loopt het kind des
lands en draagt de vrachten met zijn pikolstok en hij weet niet dat, noch waarom
het schoon is. Doch wat de blanken doen valt uit den toon, al heeft ook zijn gemis
aan verstandelijk onderscheiden het nadeel, dat hij zich niet stoot aan zaken, die
menig blanke schrijnend vindt, van leelijke suikerfabrieken en bioscooploodsen tot
nagedrukte en geïmporteerde sarongs toe. Het is àl verstand bij den Westerling,
het is àl intuïtie waarin de Oosterling leeft. De Javaan speelt den gamelan, maar hij
weet nauwelijks hoe, en waarom zóó en niet anders. En hij erft dat besef over - wij
Westerlingen moeten het opschrijven, meten, uittellen, vastleggen. Pluizer! En
hoever schieten wij daarbij soms niet het doel voorbij en maken van onze
administreermanie doel? Op een keer vertelde ons een der Solo-sche prinsen, hoe
er den vorigen dag weer iemand in den kraton was geweest, die aan een dik boek
werkte met veel tabellen over de samenstelling, toonsoorten en trillingsgetallen van
de gamelanmuziek. Nu kwam hij speciaal om één détail, hij moest nóg preciezer
weten, hoe de Javanen dat nu deden. Den heelen dag bracht hij ermee door.
Tevergeefs, met een dun lachje zei ons de pangéran - een beetje verlegenheid brak
er misschien ook in door -: wij Javanen weten het niet altijd zelf zoo precies, ziet u?
Maar in onze steeds meer planmatige wereld is geen plaats meer voor iets
ongewetens, iets onbewusts. Ontdekken wij zelf niet altijd weer het ‘geheim’, dat er
geen is, van onze oude violen, en steekt het geheim niet iederen keer in wat anders?
De een zoekt het in een vorm-onderdeel, een ander in de lak-soort of een dergelijk
onderdeel der materie, en ofschoon ieder van hen weet dat de acoustiek in twee
zalen, precies overeenkomstig gebouwd, toch niet dezelfde is, zoekt ieder naar het
violengeheim, en zal nog menig dik boek over den gamelan geschreven worden
zonder de ziel ervan maar eenigszins te benaderen.
De eenheid van den bewoner met het rythme van zijn land uit zich in alles. Zooals
de baboe deinend loopt met haar parasolletje, de koelie zijn zware vrachten in een
sukkeldrafje torst, de kinderen zich badend het water over het hoofd scheppen,
zooals de hoveling hurkt voor den vorst en zijn eerbewijs, de sembah, in edele
beweging maakt, is het alles harmonie. Dat is ook de bekoring die uitgaat van de
stoeten van inlanders, de wegen langs trekkende in den morgen, op weg naar de
markt. Sommigen dragen de vruchten van de gloeiende velden bij bossen op
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het hoofd, anderen komen met gewassen, dranken, weefsels, sieraden en sarongs
in manden aan den pikolstok. Onder de schermen van gevlochten matwerk, stukken
dakzink en wat niet al, zoeken zij op den pasar schaduw voor de ongenadigheid
der zon, die wij blanken ook steeds angstvallig buiten onze huizen sluiten. Zij tasten
de vruchten, glanzend en kleurig, hoog op, ontplooien de sarongs en hoofddoeken
bij den Chineeschen handelaar, koopen ginder wat rijst en een droog vischje, en
hurken neder om hun sober maal uit een pisangblad te nuttigen.
Langs alle landwegen van Java trekken de stoeten.
Doch Indië heeft niet voor niets zijn oppervlakte van meer dan Europa, zich
uitstrekkende van Schotland tot Damascus en van Gibraltar tot Moskou. Te Makassar
is er niets van dit alles. Hier vindt men het ruwe zeevolk dat zijn dobberende prauwen,
meest van uitgeholde boomstammen, ankert op het strand met een anker van
aaneengebonden takken of wortels, door een steen bezwaard. De groote Chineesche
aardewerk-kruik met drinkwater sjouwen zij aan boord, de vrachten visch aan land,
en de gele bamboes der masten en prauwvlerken, die als drijvers dienst doen,
kleuren sterk tegen de blauwe zee die fonkelt in de eeuwige zon, ook hier alle dagen
ongematigd, alle, alle dagen weer, alle, alle dagen eender.
En gelijkelijk brandt zij op de hoogvlakten van Sumatra, vele dagreizen ver, vele
honderden meters boven de zee. Daar ligt het boomlooze, open veld der Bataksche
landen, waar de vrouwen, berg-op, berg-af, de lasten dragen als dieren, de zonnige
somberte nog onderstreepend door bij hun zware bruine huidskleur het zwarte
indigoblauw der kleeding te stemmen tot een doffe harmonie. Rietige, manshooge
grassen dekken de ledige landen en de glooiïngen die afdalen naar het mysterieuze
Tobameer, dat in de eindelooze uitgestrektheden ligt, waar geen gerucht de stilten
verbreekt die sedert de schepping van dit uitzonderlijke mane-land in elkander zijn
vergleden. Niets is er, dat hier aan de Aarde herinnert, als nog maar een klein deel
van dit als onder een betoovering van eenzaamheid liggende gebied is betreden.
Honderden meters ligt het wateroppervlak beneden de heuvelende vlakte, het
ongewapend oog onderscheidt zelfs geen prauw in de wijde diepte, met een
oppervlakte van glanzend water als een binnenzee. Seriboe-Dolok, het land van de
duizend heuvelen, heet hier terecht het onafzienbaar verdergolvende gebied, bultig
en bobbelig zijn de vormen, flets en verschoten als oud, verteerd brocaat zijn de
kleuren van steen en riet in het bleeke licht. Niets daagt uit die ongemeten landen
op waarmede wij hunne uitgestrektheid meten kunnen, uitgestorven en onbetreden
schijnen ze door mensch en dier. En altijd de stilte hunner ledigheid, en vale
verglijdingen in hun kleuren als wolken schaduwen voor bij doen drijven.
Zoo open als hier het landschapsbeeld is, zoo gesloten en overzienbaar
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is het op Bali. Ook hier is dadelijk eenheid van natuur en menschelijk bedrijf.
Als weinig andere archipelvolken, en dat zegt heel wat, verstaat de Balinees de
kunst zijn bouwsels in de natuur te voegen. Een groote boom, een heuvelkant, alles
wat de bouwmeester op zijn pad vindt, wordt in het bouwwerk opgenomen, gelijk
ook op Java de Boroboedoer een heuveltop in zich opnam. De honderden tempels,
waarmede het land als overdekt is, trekken steeds weer bloemen en vruchten
offerende optochten tot zich. En op de dagen der feesten of verbranding der dooden
tooit men zich in de goudene weefsels en bontgeruite gele-, roode en paarse
gewaden. Daar is in volk en kleuren, in beweging, taal en oogopslag een vrijheid,
luidruchtigheid en bewegelijkheid waaraan de Javaansche vorstenhoven volkomen
tegengesteld schijnen.
Matgele gelaten, in een hoofddoek, strak geplooid, gevat; doffe batiks en bruin
en blauw zonder schatering. Hoofsche ingetogenheid, een aparte taal waarin men
tot den meerdere spreekt. Eenen hooggeplaatste volgen een reeks van bedienden,
gewis naar rang en beteekenis geordend. De gamelan spreekt een droomeriger
taal dan die van Bali, en de dans der serimpi's en bedoyo's is schuchter, stil en
wonderbaarlijk als bloembladen in het opengaan. Het raffinement van eeuwen hangt
alom, al is het gevaar voelbaar van verdooving in deze
van-de-wereld-afgezonderdheid. De opeenvolgende ommuringen, die op het kleinere
eiland de tempelhoven omgrenzen, ze sluiten hier het vorstenpaleis, de kraton,
herhaalde malen van de buitenwereld af. Zware poorten, bewapende wachten,
kloosterstilte, fluisterend spreken van nederige hovelingen. Den gouden pajong
voert de vorst, en al wie van vorstelijken bloede is voert meer of minder gouden
banden op den zijne. Een koele dronk wordt plechtig onder gouden pajong voor
den vorst daarheengedragen, een drager is er voor het gouden dienblad, een voor
den pajong, - embleem. Embleem is ook de vorm waarin de waringinboomen op
het voorerf der paleizen zijn geschoren, zij verzinnebeelden de beschermende macht
die de vorsten over het volk onderhouden. Dit is de sfeer, waarin het aloude gebruik,
de adat, tot heilige instelling wordt.
Van dit alles iets te schilderen heeft zijn eigenaardige moeielijkheden. De gebaren,
de standen, de kleedij, het is alles van een andere taal. Het is er mede, als met een
vreemd letterschrift. Wij staan er voor, en weten niet als bij onze eigen schriftteekens
het essentieele van het bijkomstige te scheiden, en de eenige weg die ons openstaat
is die van nauwkeurig op alles in te gaan en van elk detail te wegen wat er de
beteekenis van uitmaakt. Maar de vrijmoedigheid waarmede een Europeesch schilder
hier Europeesch schildert, is misplaatst en sluit het uit, dat iets van wat de ziel van
deze dingen uitmaakt, meekomt in zijn schilderij. Hij kan, op zijn Europeesch, gebaren
vastleggen, vormen tot hoofdzaken herleiden,
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het kleur-aspect à bout portant op zijn doek zetten, maar hoe goed-Europeesch zijn
schilderij dan ook worden mag, hij zal een hofdanseres dan schilderen zooals hij in
Holland fabrieksmeiden om een draaiorgel maken zou. Van de gestyleerdheid dezer
cultuur zal zijn werk dan weinig kunnen hebben, hij zal een Chineesch opschrift op
die wijze voor een blanke wel tamelijk Chineesch doen lijken, doch den man van
het land moet het even pijnlijk zijn als ons wanneer wij bloembollenvelden met
Volendammer visschers gestoffeerd in Amerika opgang zien maken als zoo een
echt Hollandsch landschap.
Het romantische sprookje van het Oosten is ons reeds zoo dikwijls voorgezet!
Dan weder goed, dan weder slecht geschilderd. Alles wat voorbij de Roode Zee ligt
is sedert de kruistochten, sedert Rembrandt's fantasie-Oosten het land van
kromzwaarden en tulbanden, flonkerende juweelen en Duizend-en-Een-Nacht-tooverij
voor ieder die het niet gezien heeft. En die romantiek heeft het begrip van het ware
Oosten dan ook eeuwen en eeuwen lang in den weg gestaan, de Japansche en
Chineesche schilderkunst, de Egyptische Sculptuur en de Boeddha- en
Ganeshabeelden kunnen het getuigen; lange jaren zijn zij als volkenkundige
rariteiten, als museum-curiosa beschouwd en pas langzaam begint daar nu
verandering in te komen. Doch het zal nog een lange en een harde strijd zijn, dien
zij te voeren krijgen tegen het aloude sprookje van het Oosten.
En al de ismen, die in de Westersche schilderkunst der laatste jaren de revue
passeerden en ieder weer een ander isme verdrongen, wat gaan zij er vreemd en
sectarisch uitzien, beschouwd van een afstand en uit een wereld als deze. En het
woord van de Bazel over onze schilderkunst herinneren wij ons, dat ieder dier ismen
slechts één factor van het werkelijke schilderen vormt, één facet is van een steen,
maar dat één facet den steen niet maakt, al wordt het in de jacht op het nieuwe wel
zoo voorgesteld. Hier eeuwen herhaling - herhaling in alles, in architectuur, in
beeldhouwkunst, in dansbewegingen, in klimaat: elke dag is als de vorige; in het
Westen steeds anders en nieuw - waardoor dit dadelijk gewoon en verouderd is. In
de herhaling zoekt de Aziaat de schoonheid steeds weer dieper en gaver te
ondergaan, in de verandering tracht het Westen die steeds weder nieuw te belichten.
En hoe moeielijk is het dan ook voor ons, maar eenigszins in die andere wereld
door te dringen. Zelfs in kleinigheden scheidt ons dikwijls een afgrond. Wij brengen
op een keer voor een poseerend hofdanseresje wat bloemen mee, om onze
erkentelijkheid voor de bereidwilligheid te toonen, waarmede zij ons werk mogelijk
maakt. En zij vraagt, of de bedoeling is, dat zij nu deze bloemen in de hand moet
houden zoodat die dan ook op het schilderij zullen komen? Wie het nog niet wist
voelt dan op slag, hoe twee werelden onoverbrugbaar gescheiden
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zijn. Wat moet zij er ook mee doen, met die bloemen? Zij heeft geen vaasje, geen
tafel, geen kamer.
Er is in het land en in de menschen van Indië nochthans iets, dat op iederen niet
ongevoeligen reiziger een onuitwischbaren indruk maakt, en dat is het geheimzinnige
verband van alles met het heelal, het eeuwige, den kosmos. Het landschap kan het
hebben: immer groen, immer groeiend, immer hetzelfde van uiterlijk; één blad valt
af, een ander ontplooit zich, iederen dag. Dit is hetzelfde gevoel, dat welhaast ieder
bij den Boroboedoer overweldigt.
Hij ademt de herhaling: in zijn galerijen, in zijn terrassen, in zijn Boeddha's, in zijn
stoepa-vormen, in zijn grondplan. Hij richt zich hoog op tot den hemel, want hij is
een monument op den top van een heuvel, die door wijde, vlakke valleien is omringd,
en aan den verren horizon staan onveranderlijk de silhouettten der bergen. Hij is
geen tempel, doch een monument. Overdadig is hij versierd, maar blijft niettemin
monumentaal. Hij schijnt al de Oostersche groeikracht, al de weerloosheid tegen
de hitte en de felheid der zon, al het meditatieve en al het loome wachten van de
tropen te verpersoonlijken. Hij is niet pittoresk, daarvoor is hij, als het land, te groot,
en te vol-overdadig; hij is niet bekoorlijk, maar hard; hij is logisch, klaar, en toch vol
mysterie. Zijn ligging is eenzaam en zijn geest schijnt vereenzaming te wezen,
teruggetrokkenheid van het aardsch bestaan. Hij is een baken, een toren van licht,
dat de Boeddha's naar de vier windstreken uitstralen.
Pittoresk, of ook maar schilderbaar, is dit alles eigenlijk niet, en het land is het
ook maar weinig; het is er te groot voor om te worden gereduceerd tot de afmetingen
van een schilderij. En toch boeit het groote, de geweldige structuur die men soms
meer voelt dan ziet, iederen dag en iederen nacht, dat zon en maan zoo onwezenlijk
helder en scherp aan den hemel staan.
Pittoresk in den gewonen zin is ook niet de prachtige dans aan de Vorstenlandsche
hoven, zoomin die der vrouwen als die van de mannen. Ze zijn zoo geheel van een
on-lichamelijken, gewijden en ritueelen stijl doortrokken, dat zij iets van dezelfde
onschilderachtigheid van een Boeddhabeeld krijgen, overdrachtelijk en ornamentaal.
Het is, alsof al onze kunsten in dit andere land ontoereikend worden, omdat er een
andere geest achter alles huist. Architectuur is ten onzent door den bouwmeester
Berlage zoo juist gekenschetst als het scheppen van ruimten; hier echter ligt een
wereld waar alles ruimte is, waarin doorgaans slechts monumenten worden op-gericht
- het woord kon niet juister zijn. Zoo is de Boroboedoer of de pendoppo, de
Javaansche ontvangzaal, open. De eerste behoeft geen dak, is open naar den
hemel, waarheen hij zich richt; de tweede behoeft geen muren en is slechts een
dak op houten draagstijlen. Ruimte vormen,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

XI

JAN POORTENAAR.
EEN JAVAANSCHE LANDWEG.

JAN POORTENAAR.
WARINGIN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

XII

JAN POORTENAAR.
TOBAMEER.

JAN POORTENAAR.
OP HET WATER, BANJERMASIN (TEEKENING).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

25
in kubieken zin, doet de architectuur hier niet. De Balineesche tempel is evenmin
als eenig oud monument op Java een tempel voor menschen: de godheid of goden
verwijlen er; nu en dan zondert de mensch zich daar af. De Balineesche tempel,
zooals wij het noemen bij gebrek aan een beter woord omdat het begrip in onze
talen niet bestaat, is een heilige plek grond uit het wijde heelal, en deze wordt niet
tot een gebouw gemetamorfozeerd doch slechts afgepaald door lage, rijk versierde
ommuringen. Zoo volgen de tempelhoven achter elkaar, men betreedt ze door
poortingangen en waar eindelijk de godenrustplaatsen zijn is een muurafsluiting
van grooter hoogte de beëindiging van het complex. De heilige plek blijft zoodoende
een deel van de ruimte van 't heelal, en dat blijven ook de terrassen en omgangen
van den Boroboedoer. De inlander leeft in de ruimte der natuur, het klimaat leidt,
dwingt hem er toe. Zijn muziek is open-lucht-muziek, zijn zalen zijn daken die tegen
de te felle zon, de verpletterende slagregens beschermen en het regengeruisch
smelt weg in het spel van den gamelan zonder een dissonant te vormen, zooals bij
onze muziek buiten- of natuurgeluiden doen. Het verdraagt het rommelen van den
donder, het murmelen van de boomen in den zachten, lauwen wind die nooit giert
en raast, het geluid van een vogel en het gonzen der nachtinsecten, omdat het één
is met de natuur zooals het heele leven van al deze eilanders, van wat voor stam
en ras en taal zij ook wezen mogen.
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Hein von Essen,
een modern Hollandsch graficus,
door Kasper Niehaus.
HET was ‘Holland's lot te houden van d a t w a t g e l i j k t , er op een of anderen
dag toe terug te keeren, zichzelf te overleven en zich te redden door het portret’,
schreef een der beste kenners onzer oude kunst, de Fransche schilder Eugène
Fromentin in zijn ‘Maîtres d'autrefois’. Dit kan zoowel voor onze
zeventiende-eeuwsche als voor onze moderne kunst gelden: ook thans is het gevoel
voor het bovennatuurlijke hier, evenmin als in Frankrijk, overvloedig. Onder deze
conterfeiters, die in de copieerlust des dagelijkschen levens het werkelijke direct en
nauwkeurig nabootsen en de natuur in haar kleinste, bijzonderste en toevalligste
détails aandachtig weergeven, staat echter van tijd tot tijd een dier prinsen van den
droom op, die behoefte hebben aan scheppen uit zichzelf, die in hun innerlijk de
wonderen beleven en die zich laten gaan in de voorstelling van het imaginaire. Tot
de laatsten behoort ook Hein von Essen. Zooals Plasschaert bericht, deed de
fantasie, - die Baudelaire de voornaamste gave noemde -, hem zichzelf ontdekken.
‘In een tropischen koortsaanval beteekende hij met allerlei, verwrongen, voorstelling
al 't bij-de-hand zijnde papier; hij erkende daarin, dat ander werk te lang op den
achtergrond had gedrongen, wat een natuurlijker, totaler uitdruk van zijn eigen
innerlijk leven zou moeten worden’. Er huist en doemt zooveel in en vanuit de diepe
grotten van het bewustzijn en al blijft de verwezenlijking zijner verbeelding hem
zware taak, vaak toch maakt hij op de wijze die hem gegeven is, den droom tot een
werkelijkheid. Het gaat bij hem niet zoozeer om de tonen en vormen, die hem enkel
middelen zijn tot verwerkelijking zijner innerlijke gesteldheid. Gauguin zei reeds, dat
in de kunst de staat waarin de ziel is, het bezit voor driekwart is: haar moet men
onderhouden, wil men iets groots en blijvends kunnen maken. Hij staat zelf soms
stomverbaasd over die eigenaardige mogelijkheid om ‘naar-binnen-te-kijken’ met
oogen, die toch precies even reëel die innerlijke figuren en werelden zien, p r e c i e s
e v e n r e ë e l als de gewone oogen de normale realiteit zien.
Z'n kunst is door dit alles een eenzame kunst, die evenals de Stendhal's
‘Chartreuse’ opgedragen zou kunnen worden ‘to the happy few’, zooals de heele
kunst zich wellicht slechts tot een uiterst beperkt aantal menschen richt. Ook behoort
Hein von Essen niet tot een kunst-‘groep’. Hij vindt met z'n werk in Holland weinig
aansluiting, het staat hier vrij geïsoleerd.
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Dat heeft z'n voor, maar dat heeft ook wel de eenzaamheid tot gevolg, die soms
zeer zwaar is. Z'n zaken kunnen niet populair worden bij een rationalistisch publiek,
zij kunnen beter begrepen worden door hen, voor wie er meer dingen in den hemel
en op aarde zijn, als schoolwijsheid droomt. Maar of z'n kunst echo vindt of niet bij
het publiek dat zich daarvoor interesseert, hij kan het produceeren nu eenmaal niet
laten: het is sterker dan hij!
***
Z'n biografie vertoont eenige gelijkenis met die van Paul Gauguin, die eveneens op
ongeveer dertigjarigen leeftijd een einde aan zijn loopbaan maakte en aan de kunst
ging.
Hein von Essen werd 11 April 1886 te Soerabaya geboren, waar zijn vader civiel
ingenieur was in 's lands dienst bij de burgerlijke openbare werken (B.O.W.) Op z'n
vijfde jaar ging hij naar Holland, waar hij de lagere school te Zutphen en de H.B.S.
te Arnhem bezocht. Daarna maakte hij een korte reis naar Indië. In 1912 haalt hij 't
eind-diploma voor bouwkundig ingenieur aan de technische hoogeschool te Delft.
Gedurende 1912-1913 is hij practisch werkzaam bij een ziekenhuisbouw te Almen
onder een zijner hoogleeraren prof. G.N. Itz. In 1913 ging hij naar Indië, waar hij als
ingenieur voor de landsgebouwen bij de B.O.W. wordt aangesteld. Een speciale
opdracht wordt hem verstrekt tot het ontwerpen van het groote complex der nieuwe
Centrale burgerlijke ziekeninrichting in combinatie met het nieuwe Geneeskundig
laboratorium en de gebouwen voor de nieuwe School tot opleiding van inlandsche
artsen (S.t.o.v.i.a.) op Salemba te Weltevreden. Hieraan werkt hij bijna drie jaar,
gedurende welken tijd met den bouw wordt begonnen. Kort nadat de landvoogdes,
gravin van Limburg Stirum, den eersten steen heeft gelegd voor het hoofdgebouw
der Stovia, verlaat hij den dienst en sticht met twee compagnons het Algemeene
ingenieurs architectenbureau te Batavia. Begin 1921, na een zware ongesteldheid,
besluit hij naar Holland terug te keeren. Zijn laatste groote ontwerp, dat wordt
uitgevoerd, is het hoofdkantoor der Koninklijke paketvaartmaatschappij aan het
Koningsplein te Weltevreden.
Hij woont dan voorloopig te Leiden en teekent veel. Maart 1922 en eenige volgende
maanden leert hij de etstechnieken en het drukken op de etsdrukkerij van Joh. D.
Scherft te 's Gravenhage en begint z'n serie etsen. Tusschendoor maakt hij
aquarellen, pastels en grootere krijt- en houtskoolteekeningen. Eveneens hout- en
linoleumsneden. Hij exposeert eind 1922 grafische werk in de Lakenhal te Leiden.
Midden 1923 verhuist hij naar Rijswijk op kamers en heeft daar door het vertrek van
den schilder
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Corn. Kuypers diens huis met ateliers kunnen overnemen, waar hij zich blijvend
vestigen zal. Omstreeks 1924 geeft Joh. D. Scherft een album met reproducties
van het beste zijner teekeningen en etsen uit, met een inleiding en karakteriseering
van Albert Plasschaert. Muziek is hem een behoefte. Hij musiceert veel. Hij schrijft
van jongsaf. Vroeg reeds (± 1916) zagen ‘Verzen’ het licht. Eind 1923 verschenen
‘Verzen van het stille uur’ bij Scheltens en Giltay te Amsterdam, die Willem Kloos
prees in ‘De Nieuwe Gids’. Uitgegeven door ‘Adi-Poestaka’ zullen binnenkort
Dierenliedjes verschijnen, met een portret van den dichter door W.A. van
Konijnenburg.
* **
In de nieuwe werken, die ik onlangs in de gelegenheid was te bezichtigen, valt een
groei te constateeren. Terwijl men in het eerste werk verwantschap met Jan Toorop
vond, (b.v. in het hierbij gereproduceerde lichtende meisjesprofiel) en soms (b.v. in
de krachtige expressiekop ‘De Worp’) een richtings-genoot van Willem van
Konijnenburg, - dien Von Essen vereert, omdat deze zijn kunst voelt als een element
tot verheffing van zijn leven-zelf, als deel van zijn mensch-zijn, als een licht dat ook
zijn overige denken en doen doorstraalt en veredelt -, bevrijdt hij zich in het latere
werk hoe langer hoe meer van invloeden.
Volgens zijn eigen bekentenis, is hij bovenal gericht op het psychologische en
daar het gelaat de spiegel der ziel is, zou men er bij kunnen voegen: op het
physiognomische. ‘Wat is het toch eindeloos moeilijk’, schreef hij me eens, ‘een
bepaald-gezien gelaat te scheppen; een bepaald menschengelaat, dat ons innerlijk
is verschenen “levend” te verwerkelijken; werkelijk zóó, als wij het zagen. Op
sommige oogenblikken word ik geheel wanhopig. Een expressie hangt van duizend
minimale werkinkjes af. Langzaam, langzaam, zoekend, zoekend, benader ik dien
vreemden mensch.’
Dikwijls echter kunnen de figuren en koppen, die opeens in zijn bewustzijn springen
en die hij bliksemsnel op het papier fixeert, de illusie geven, dat zij, bij wijze van
spreken, de lijst verlaten. Men kan hem evenmin als Odilon Redon, met wien hij
evenals de jonge Toorop verwant is, (en die evenals hij als architect begon), de
verdienste ontzeggen, de illusie van het leven te geven aan zijn meest irreëele
scheppingen. Daar is b.v. die expressieve teekening van de dood en het meisje,
waarin hij zich uitte in een zelfde gegeven als oude Duitschers, zooals Hans Baldung
Grien en Niklas Manuel Deutsch wel behandelden: felle tegenstelling van lust en
dood. Een onwaarschijnlijk wezen als de het meisje kussende dood, deed hij als
het ware menschelijk leven; hij stelde, evenals Redon,
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de logica van het zichtbare in dienst van het onzichtbare; Pasteur zou ook van de
door Von Essen geschapen monsters gezegd kunnen hebben, dat zij levensvatbaar
waren. Zooals van vele zijner werken, is de beste eigenschap dezer teekening die
van het eigen licht, dat hier van een suggestieve doodschheid is.
Een teekening van een door een slang omslingerd man is de verwezenlijking van
een der vele andere beelden die hij in zich omdraagt. Van Konijnenburg waardeerde
haar om de knappe weergave van den in het verkort gezienen mannenkop, maar
niet minder bewonderenswaardig is de uitdrukking van oppersten schrik voor den
dood in dit gelaat! Eene voorstelling van Salomé met het hoofd van Johannes den
Dooper -, zeer verscheiden van uitdrukking in het smartelijke gelaat van Johannes,
het perverse der pralende prinses en het plebejische van den beul -, is een
geteekende tragedie van bloed, lust en dood. Ook het omsluierde gelaat van een
zwijgend, geheimzinnig mensch, doet droomen en wekt gedachten, zooals Von
Essen's heele kunst meer een de gevoelde gedachte weergevende, dan een de
natuur eenvoudig nabootsende is. Nochtans is zij niet abstract en ook zijn etsen
doen met steeds plastisch blijvende middelen het gemoed aan. Ik noem b.v. die
van een mannenfiguur, gedrapeerd in een wijden mantel, die met het hoofd
benedenwaarts, zoekend dwaalt in een eenzaam en grootsch, door een romantischen
zonsondergang beschenen rotslandschap; van een moeder, die om haar doode
kindje treurt; die herinnering aan een overleden vriend, een stil gelaat in licht en
bloemen en die, realistischer, van een publiek in een schouwtooneel; in de
gechargeerde karakteristiek even aan Rowlandson herinnerend; van trieste
‘Freudenmädchen’ in een nachtbuurt; van een paar gesluierde Oostersche meisjes.
Onlangs legde hij de laatste hand aan een maskeralbum, voorloopig een serie van
acht platen, die men ‘les diaboliques’ zou kunnen betitelen. ‘Het zijn geen maskers
die ons aan eenige oudere maskers meer herinneren: het zijn geen moderne
interpretaties van Javaansche, Japansche, Chineesche, Grieksche of Afrikaansche
maskers, die hij ons toont. Het zijn zijn eigen maskers,’ zooals Just Havelaar terecht
opmerkte, waarbij men z'n gezegde zelfs nog breeder kan opvatten dan hij hier
bedoelde. In dit maskeralbum zien wij eveneens z'n realistischen kant in de grotesque
maskers van den huilebalk en de sentimenteele. ‘De schichtige’, sterk als
gelaatsexpressie is een der beste der overige etsen. Ook in deze ets interesseert
zijn kunst in de eerste plaats om dat, wat er aan menschehjkheid achter leeft. Beeldt
zij niet den angst af, die in hem bij het aanschouwen van het leven ontstond?
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Vincent van Gogh,
door Hélène Swarth.
Galgroen de lucht, de boomen, groen als slangen Een stormgefolterd koornveld, waar, rouwzwart,
Neerstrijken raven uit een hemel hard
En dreigend blauw - als vlammen van verlangen
Vreemdpaarse boomen, in hun vaart verstard Zelfs bloesemtuinen lijken droefheidzangen De kamer grijnst, of lag daar angst gevangen Felgeel een bloemtuil gilt een kreet van smart.
Eenzame en goede! Van uw tragisch leven,
Zoo arm, zoo rijk, hoe mild uw schoonheid geven!
Kon géén u lieven? kon u géén verstaan?
O had ik mogen aan uw voeten knielen,
U brengen troost van u verwante zielen,
O gij, die moest in waanzin ondergaan!
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Herfstbosch,
door Hélène Swarth.
Geknotte wilgen ballen bruine knoesten
Als donkre vuisten naar het wolkengrauw.
Uit struikenruig wiekt óp een zwarte kouw.
Treurwilgen buigen, of zij zijgen moesten
In 't grijze water, elke een moede vrouw,
Die, los de lokken, 't leven wil verwoesten.
In 't verre park, waar de ernstige eiken roesten,
Verschrikt de stilte roepen van een pauw.
Op rosse kruinen tikt en ritselt regen.
Als doode vogels, wielend komt gezegen
Vol stervensgeur, een klamme bladervlucht.
Geen warmer kleur dan 't giftig rood der zwammen,
Tot late zon de droppels vreemd doet vlammen
En als een wond doorbloedt de bleeke lucht.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

32
*)

De thuisreis
door Herman Robbers.
I
ENHEID in de kunsten - een verblindend ideaal! Het gezamenlijk doel een gedurig
wellende bron van inspiratie, die allen vereenigt. Maar dat bij den chaos van
tegenwoordig, het ‘elk voor zich’, den vijandigen wedijver? Ondenkbaar! Toch, zou
door wezenlijke ontmoetingen, persoonlijkheid met persoonlijkheid, zou door
geestdriftige, onzelfzuchtige samenwerking - zij het voorloopig maar van enkelen!
- niet iets groots, schoons, monumentaals misschien, te verkrijgen zijn? Zelfs in
dezen, altijd nog zoo verbijsterend verwarden, cultuurloozen tijd - maar waarin dan
toch kiemende is, alom, en groeiende, hongerend, hunkerend, het verlangen naar
synthese, naar eenheid en stijl. Architectuur moest vooraangaan, mannen als Berlage
en de Bazel, als Mantringa vooral ook, vurig, jong en sterk. De schilderkunst is
verziekt, het kubisme veel te verstandelijk beredeneerd, expressionisme en futurisme
te excessief individueel, verloopend in een kinderachtig gestamel - het
tegenovergestelde van stijl. Aantrekkelijk anders wel, het zich alom verspreidende,
internationale van zulke geestelijke bewegingen. Dat bewijst toch ook iets.... Het
nationale ligt niet ver van het provinciale.... O zeker, maar ook besmettelijke ziekten,
sommige vreemde nevrosen zelfs, verspreiden zich over de wereld....
Huib Hoogland, verdiept in zulke gedachten, was sinds een paar seconden,
onbewust, blijven staan. Tot een auto toeterde, vlakbij, en hij schrikkend opzij week,
tegelijk naar zijn hoed moest grijpen - felle rukwinden, begin van voorjaarsstorm,
flapten en kolkten, schurend en ritselend, tot in het hart van Amsterdam. Stof stak
in zijn oogen. Huib bezon zich. Dat hij hier nog maar op het Rokin was en naar het
Damrak moest; men verwachtte hem daar in een koffiehuis; kunstenaars van de
meest verschillende expressie, maar die zich op één punt saamhoorig voelden,
gezamenlijk iets bereiken wilden. Hoop en verlangen verhaastten zijn stappen; een
nieuwe, vochtiger vlaag sloeg hem recht in 't gezicht; dan vertrok het zich energiek,
dat baardloos magere gezicht, en hij neuriede, floot een wijsje, tegen de windstooten
in. Jonge blijdschap doortrilde zijn hart - Huib glimlachte: dat toch al zoo oude hart
van hem, negen-en-veertig-jaar, en dat al zooveel had doorstaan, ontelbare malen

*)

Vervolg op ‘St. Elmsvuur’ en ‘Op Hooge Golven’. ‘De Thuisreis’ is het derde en laatste gedeelte
van ‘Een Mannenleven.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

33
was saamgekrampt in teleurstelling en verdriet. Wat deed het er toe! Hij stond nog!
Hier liep hij, Huib Hoogland, een man, een roman- en tooneelschrijver, nog in zijn
volle kracht. Zelfs bloeide en slaagde dat eindeloos-moeitevolle, toch zoo
verrukkelijke schrijf-werk buitengewoon in den laatsten tijd. Nog geen jongere die
't hem afdoende verbeterd, hem achteraf gesteld zou hebben. Hier liep hij, alléén maar ook fier en vrij!
Alléén, ja. In zijn kunst vooral begon hij zich meer en meer geïsoleerd te voelen.
Anders zijn evolutie dan die zijner tijdgenooten.... Reden te meer om met kracht
overeind te blijven, zich tot het uiterste te spannen.
Alléén zijn - o, hij kon het tegenwoordig. Het leven had het hem geleerd. Wie
trouwens was het in wezen niet? Zorgvuldig eerbiedigden de beste vrienden
elkanders angstig bewaakte eenzaamheid.... Liefde, echte liefde, hartstochtelijk en
onbescheiden, die verovert en indringt, tot op de diepste kern - hij voor-zich had
haar nooit gevonden, nooit opgewekt ook blijkbaar!
Vriendschap, teederheid - o ja, dát!
En Huibs gemijmer, nu onmiddellijk vol zachte, pieuse dankbaarheid, keerde zich
af van het heden tot die twee trouwe wachtengelen zijner jongere jaren: Til en Cootje,
zij die, - o, met Liesje dan, zijn dochtertje, de nog zoo weinig bewuste - hem het
liefste en beste gegeven hadden, dat - buiten het ééne, het groote! - te geven was.
Verloren had hij ze, beiden, al meer dan zes jaar geleden. Cootje, zijn lievelingszusje,
kameraad van zijn jeugd, de eenige van eertijds thuis, die hij bij zich voelde hooren,
Cootje.... en Til, zijn teer-tengere Til, de toch zoo rustelooze, zoo sterke van geest
en hart - zijn vrouw, bijna vijftien jaar lang. Verloren, beiden, heel kort na elkander....
Neen toch, zijn zusje al vroeger, immers al lang vóór haar sterven, ver en ziek als
ze was.... Steeds zeldzamer haar sprankelende brieven.... O die laatste vonken,
die uiterste glimmeringen van haar geest....
Terwijl Til.... Iets vreemds, mysterieus', was dat opnieuw geweest, hetzelfde wat
hij eens, veel jaren vroeger, na De Bosweerde's dood ondervonden had.... Nog lang
na haar sterven scheen zij trouw om hem heen te blijven, bewakend met haar groote,
donkere oogen, in 't smalle, wasbleeke gezichtje, zijn werk, zijn doen, zijn eenzelvige
bewegingen.... Ook nú nog, bij wijlen....
Zes jaren, bijna blindelings doorworsteld had hij ze: winter - zomer - winter - zomer:
't stramien van zijn koppigen arbeid, en anders niet. Hij had bijna niet gereisd, geen
avonturen beleefd ook, na dat groote met Janne Terwijne.... Gewerkt, gewerkt....
Geen sterke bekoringen ondergaan zelfs - 't verwonderde, ja beangstigde hem
soms; 't leek dan of al zijn warme ontvankelijkheid van vroeger uit hem was
weggenomen
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.... O liefde, liefde!.... Je over kunnen geven, met heel je innerlijk, al dat donkere,
volle, woest opstandige soms, aan een ander mensch, een geliefd wezen! Een
ander, die bijna jezelf zou zijn, zóó innig verbonden....
Och, wat had hij voor dat eigenlijkste, die diepste behoefte, aan zijn kameraden,
aan zijn vrienden en vriendinnen zelfs? Een enkele - oude Does, Melchior Spin, die
zooveel van hem wisten - ja, die gaven hem wel vaak nog iets goeds, iets
waardevols.... Maar al die anderen, hoe dicht ze ook bij hem schenen te staan....
Wat hadden zelfs de eenige van ‘thuis’ nog overgeblevenen, Lot en Willenden, hem
nog te zeggen? Dat zusters je zoozeer tot vreemden kunnen worden! Neen, niemand
dan Lies je was er....
En weer óp schokte Huibs lange gestalte, loopende in den wind, terwijl zijn
stemming steeg. Liesje! Zijn kind! Hij zág haar voor zich. Het trillend ranke van haar
verschijning. Donker, bijna als haar moeder zóó donker was ze geworden, - o maar,
goddank, veel sterker! Haar warm-levende tegenwoordigheid, zoo beweeglijk altijd,
haar vertrouwen uitstralende blik, haar zachte glimlach van verstandhouding - zijn
groote troost, zijn bestendige opwekking, zijn vreugde telkens weer. Hoe noodlottig
dan ook de generaties verschillen mochten, elkander nooit geheel-en-al begrijpende,
naar 't scheen. Nu ja, begrijpen, het deed er ten slotte niet zoo heel veel toe, leek
niet het voornaamste tenminste.... Het zién leven en opgroeien en zich ontwikkelen.
Als een bloem. Een oogenlust en een hartsverteedering. O, dat onzegbaar ontroerend
geluid van haar hooge en klankvolle stemmetje! Nog maar kort zou hij het hooren,
helaas. Dan ging ook dat hem afgenomen worden. Niet door ziekte en dood - god
zij dank. O, integendeel. Door het leven zelf, door de drang, de liefde. Sprak immers
van zelf, dat een kind als zij - dat zoo mooi was, zoo warm, zoo aanhankelijk.... God!
Mochten háár verwachtingen ten minste bevredigd worden, haar
aandoenlijk-bescheiden verwachtingen - mocht in háár hem iets worden vergoed....
Patsj! Attentie, parbleu! Daar was hij tóch bijna afgevlogen, die bespottelijke hoed.
Stom ook, dat groot, slappe ding vandaag op te zetten.
Haastig schreed Huib den Dam over - keek rond - den Dam, die de Dam niet
meer was, al sinds lang niet meer, vormloos en verknoeid, een verwaarloosd gat in
de stad. Zou er nog ooit iets van te maken zijn? Met het blind barbarendom van
tegenwoordig....? Dát toch ook nog eens ter hand nemen....?
't Gonsde en raasde van mannestemmen in 't kokerdiepe, rook-donkere koffiehuis,
waar, links aan den muur, om een tafeltje gezeten, Jan Mantringa en de anderen
op hun ouderen strijdmakker, en natuurlijken
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aanvoerder, Huib Hoogland, wachtten. De jonge architect, een sterke, schoon niet
bepaald forsche figuur, met zijn glanszwarten baard onder 't strakbleek gelaat en
de donkere oogen, sprak gewoonlijk het heftigst en luidst, en ook bijna voortdurend
door. Het kon niet anders; er leefde zoo'n overvolte van plannen en ideeën in hem;
hij moest ervan getuigen. Over de moderne wereld sprak hij, die zij voorbehoudloos
te aanvaarden hadden, met al haar technische ontdekkingen, haar louter
mechanische beschaving, haar altijd scherper opgevoerde intellectualiteit - hard en
kil als het staal der machines. Dankbaar en gretig te aanvaarden vooral, als hoogst
interessante artistieke opgaven, de dagelijks vermeerderende benoodigdheden, die
om hun vormen vroegen. ‘Geen recalcitrant gemopper! De Biedermeier-gezelligheid
ligt achter ons, en voor goed. Aanpakken! De twintigste eeuw is al dertien jaar oud,
maar aan haar opvoeding moet nog begonnen worden, haar stijl nog geschapen.’
Stalpaert, de fanatieke jonge nijverheidskunstenaar knikte bij deze redeneering.
‘Natuurlijk, natuurlijk,’ riep hij uit. Maar in zijn starenden blik lag meer wilskracht dan
warmte. ‘Auto's, motorfietsen, vliegmachines, bioscopen, grammophonen onontgonnen velden allemaal!’
‘Aanpakken,’ herhaalde de architect. ‘Het moet! Doodeenvoudig. Afgeloopen!’
‘'t Is zoo. We raken de rommel toch nooit meer kwijt’ - Van Hille, de romantische
schilder, gaf het toe, wat knorrig en met een smalenden glimlach - ‘intusschen een
toer, hoor, te midden van al die nuchtere en leelijke machinerieën nog iets van echte
poëzie te ontdekken.’
‘Hé, hei daar! Wát zeg je?’ Van alle kanten gromden lachen protest. Dat was nu
juist de geheel verkeerde opvatting. Mantringa, schaterend, greep Van Hille bij een
arm, dien hij schudde, vriendschappelijk. ‘Ruik je die lijklucht hier in-eens?’ grapte
Vechtel, de kubist - jongste van 't gezelschap - met zijn rosse, als vlammende,
krullen, zijn strakken veroveraarsblik, tot Reelink, den vurigen redacteur van het
‘Nieuw Sociaal Weekblad.’ En deze, rechtend, fier, zijn prinselijk slanke gestalte,
terwijl hij zijn helblauwe oogen koel tintelen deed, een blanke hand door zijn
bleek-blonde kuifharen streek, gaf den ouderen schilder de volle laag zijner
onaantastbaar-superieure spotternij. Poëzie! O zoo - ja - van poëzie had Van Hille
gesproken. Maar wat was dat dan eigenlijk wel voor mystieks en delicaats? Zoo iets
als het craquelé van oud-porcelein misschien - of als de weemoedsstemming die
hangt om brokkelige ruïnes en beschimmelde tuinstatuetten.... Weltschmerz,
ballades, en l'éternel amour! Voor de rest niets? Hahaha! Is er sterker poëzie
denkbaar dan in een ten hemel snorrende vliegmachine? Neen-neen, hij zou je wat
anders zeggen. Al dat laffe, zelfzuchtige, dat aanminnig-melancholische
poëtengeleuter van vroeger had afgedaan. Verweekelijkt rijkeluisgedweep
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- en anders niks! Weg, weg d'r mee! Een gelukkig menschdom - en de dreunende
zang der georganiseerden, ziedaar de nieuwe poëzie, de eenige die te verwachten
viel. ‘En die wij moeten voorbereiden. Ja! Wij! Wij!’ Reelink, andermaal met de hand
naar achter strijkend de weerbarstige kuifharen, duwde zijn wenkbrauwen meê
omhoog, openend wijd en strak de brutaal-koele, eischende oogen.
Maar Mantringa, schaterend opnieuw, en met een zwaai van zijn gansche bovenlijf,
verwierp ook ‘dat soortje eenzijdigheid’ - die alles alléén van het heilig socialisme,
van het zich aan machtsbesef bedrinkende proletariaat verwachtte. Zeker, ook de
democratische idee was ‘moment’ in den grooten ‘nieuwbouw’, die onverbiddelijk
zou moeten geschieden. Destructief werkt de moderne geesteswereld, maar
constructief tevens. Eerbiedig omgaan moest je met al de schoonheid van vroeger,
haar sparen zoolang dat mogelijk was - en niet belemmerend - haar zoo noodig
offeren! Want het leven, het léven bovenal! Het onberekenbare, mysterieus spontane,
altijd weer onverwacht zich manifesteerende, eindeloos zich vervormende leven!
Van Hille bromde mopperig wat terug. Alles goed en wel - geen lust had hij zich
maar zoo willoos over te geven. Hij beriep zich op William Morris, toch ook socialist.
Maar nog hooghartiger dan tevoren hoonde hem Reelink hiermee. ‘Morris - ha ja!
Die kwasi-dichterlijke, sentimenteele zwakkeling, in de grond reactionnair - pfa!’
Daar kwamen toen Mantringa en Stalpaert toch ook heftig tegen op. Morris, de
dichter, en artistieke baanbreker, een reactionnair? De hoofden werden
bijeengestoken, het werd een druk en ruzieachtig dooreengepraat, met veel groote
woorden.
Toen was het dat Hoogland binnenkwam.
En aanstonds kwamen de mannenfiguren omhoog of leunden weer achterover;
hun stemmen verkalmden zich, hun strijd stierf weg. Huib werd er niet in betrokken.
Zij wisten: hij kwam hier om te werken. Zoodra hij de handen der vrienden gedrukt
en zich een stoel aangeschoven had, keek Huib aandachtig glimlachend rond in
den kring der nog wat hittige gezichten en vroeg hoe het stond met het plan, dat al
een paar malen hen had samengebracht: te pogen onder de kunstenaars van
Nederland een beweging uit te lokken voor stadsuitbreidingen en -verbouwingen
onder artistieke leiding. Onderdeel was het van hun algemeen streven:
samenwerking, met welomlijnde bedoelingen, van kunstenaars aller uitingswijzen.
Een kern der artistenwereld, die zich eindelijk eens gelden deed - zoo wilden en
begrepen zij hun groep - kring zonder statuten of reglementen, alleen door den
levenden geest bijeengehouden.
De bouwmeester, aangewezen uitvoerder bij deze actie, rapporteerde. En er
volgde een opgewekt en zakelijk debat, waaraan Hoogland leiding
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gaf, zij 't bijna onmerkbaar. Een blik, een wenkbrauwtrekking, een handbeweging
waren voldoende. Niemand die erover dacht tegen dit pretensieloos presidium in
verzet te komen. Toen, een half uur later, al het noodige besproken, 't veldtochtplan
vastgesteld was, liet Huib, even een glans van voldoening over 't zich ontspannende
gelaat, het lange, en nog altijd wat schonkig-magere lijf tegen de stoelleuning
achterovervallen. ‘Dat's dus zoover in orde?’ Vol en genegen gleden zijn blikken
langs de hoofden. Onderling scherp contrasteerende typen; toch mocht hij ze, elk
in zijn soort. Mantringa wel vooral, den voor het moderne eerlijk geestdriftige, den
durver en doener. Maar toch ook Van Hille, ondanks zijn te zichtbaar teleurgesteld,
zijn min-of-meer verbeten ‘ouderwetschheid’ - die hem intusschen nooit belette met
de jongeren meê te doen. Of ze ditmaal iets zouden bereiken? Moest je nooit vragen.
Geheel zonder invloed en nawerking bleef zulk een weldoordacht en
vrijmoedig-autoritair optreden als het hunne zeker nooit. Zelfvertrouwen en beslistheid
imponeeren....
Plotseling, in een onbegrepen bewogenheid, die uit zijn diepste binnenste scheen
los te komen - even streek hij zich, ouder gewoonte, met van spanning licht trillende
hand over het kortgeknipte, tegenwoordig sterk zilver-doorschitterde haar - werd
Hoogland er zich van bewust, als met schokken en scheuten, hoeveel rijker en
dieper zijn innerlijk leven geworden was, sedert hij, een goede tien jaar geleden nu,
uit den handel ging, hoeveel sterker zijn levenslijn, zijn geestelijk streven, hoeveel
wijder zijn verschieten, hoeveel vrijer, moediger, groot-menschelijker zijn verlangens
vooral. Uit de sombere beslotenheid van het als in een hoek gedreven persoonlijke,
het bitter eenzelvige voelen en denken, wist hij zich gered, en tot in.... althans bijna
tot in.... hoe zou hij het eigenlijk noemen.... de kern der menschelijkheid, het
kloppende hart der mystieke gemeenschap... Neen-neen, hij was er nog niet, ook
dat besefte hij wel. Daar gansch binnendringen kon je alleen met je allerinnigste,
redeneerlooze gevoels-begrijpen, de deemoedigste aanvaarding, ja - overgave,
óvergave. Dat wat geest en wil nog samen-alléén doen, wordt niet werkelijk gedaan.
Al die modern-economische theorieën, het zoogenaamd onomstootelijk historisch
materialisme bijvoorbeeld - o, hij-voor-zich had er veel aan te danken, tot zijn
ontwikkeling, zijn verheldering - er zich aan ontworsteld had hij tevens. Geen enkele
gedachte of theorie immers, geen louter-menschelijk levensbegrip, dat h e t l e v e n
kan omvatten. Alles valt tegen te spreken - en met het volste recht. Socialist? Ja,
hij noemde zich nog altijd zoo, was zelfs lid van ‘de partij’ geworden; de eenige ten
slotte waar nog durf, daadkracht, een levend ideaal in stak; partijkiezen moest je;
maar, god-zij-dank, een partij is nog geen ketterjagende secte! Van het sluw
manoeuvreerend,
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karakter bedervend politiek gedoe was Huib hoe langer hoe afkeeriger geworden.
En ook van die ellendig-platte voorstellingen: de albeheerschende ‘productiewijze’
en de ‘geestelijke bovenbouw.’ Ja, van den afgunstigen en onmenschelijken
‘klassestrijd’ eigenlijk niet minder - zoo stookte daar zachtjes een stem in zijn
binnenste, en hij glimlachte: Ziedaar dan toch wel een onvergeeflijke ketterij!.... O
ja, vechten, altijd vechten. Maar alleen tegen wreedheid en hebzucht, onrecht en
bekrompen ideeën, leege vormen, doode conventie. Vóór mildheid en
menschelijkheid, vóór het diepere leven, vóór.... schoonheid in de eerste plaats.
Een actie als van dezen kunstenaarskring, dat was nu zijn soort socialisme geworden,
een, boven alle materieele belangen uit, zorgen voor het geestelijk heil der
gemeenschap, haar hoogere en fijnere cultuur, haar waarachtige geluk.... dát
waaraan hij zoo vurig hoopte, dat ook zijn litteraire werk, schoon ver van alle
tendenzen blijvend, zij 't nog maar zoo weinig zou ten goede komen....
Wat wist je ooit! Eenige zekerheid bestond niet. Toch doorgaan, doorwerken,
altijd doorploeteren. En trouwens - hoe kon je anders?
Pratende met zijn naaste buren, Mantringa en Stalpaert trachtte Huib thans bewust
naar wat afleiding, verpoozing-van-zichzelf; om hem heen werden grappen gemaakt
en gul belachen; ook hij voelde daar behoefte aan, dringend; zoo dikwijls weer was
het tegenwoordig als krampten zich zijn hersenen om altijd dezelfde ideeën, kón hij
die maar niet loslaten; een vorm van overspanning zonder twijfel; te veel gewerkt
had hij weer in den laatsten tijd, weken achtereen over dat werk gebukt gezeten,
haast geen echte menschen gesproken, geen boomen, geen vergezichten, geen
heuvel, geen sterren gezien - geen wind gesnoven, geen zee, geen ruimte.... Zijn
nieuwe roman, bijna af nu, had hem geheelen-al bezeten; zelfs op dit oogenblik
nog, terwijl hij hier nu toch te praten, te lachen zat, trok dat altijd eischende werk
hem met kracht en strengheid naar zich toe; het leek of een deel van hemzelf, het
meest essentieele misschien wel, daar op zijn schrijftafel was achtergebleven. Zijn
boek, zijn levensverhaal. Een liefdesgeschiedenis natuurlijk weer, fantasie over
hartstocht, gebondenheid, trouw - vreemd toch, zoo sterk die oude, die eeuwige
problemen hem bleven bezighouden, bijna nog sterker dan vroeger, terwijl hij zélf
nu toch... al zooveel jaren... Een thema, opnieuw, van mysterieuse menschelijkheid,
onbegrepen drang en lotsbeschikking, maar o, ditmaal - zoo hoopte hij vurig, gelóófde
hij ook tot nog toe - gansch doortrild, doortrokken, doorzield, van zijn ruimer en
milder geworden, uit veel verdriet en innerlijken strijd als bezonken
levensbeschouwing. Eenvoudiger ook al. Minder teruggetrokken ten minste binnen
die al te persoonlijke levensvermoedens, noties, sentimenten, waaraan zijn
onmiddellijke voorgangers, hijzelf en zijn tijdgenooten
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zoozeer gehecht hadden. Opener en directer, onbevangener sprekend van
menschenhart tot menschenhart....
Moeilijke groei, nimmer eindend geworstel....
Kijk me daar nu die grappig ijdele Reelink, aan den overkant van hun tafeltje,
weer eens lustig en gewichtig zitten te redeneeren! Zijn blonde wenkbrauwen gingen
beteekenisvol op-en-neer - acteurs op zichzelf - zijn blauwe oogen koel-glansden
van zelf behaaglijk idealisme. Men zag het hem aan, dat de toekomst aan hem was.
Waar had hij het over? Aha, de internationale! Iets ontzaglijks en voortaan
onomstootelijks, die broederbond der arbeiders, al-over de wereld. Oorlog werd op
zoo'n manier onmogelijk, de klassestrijd de eenige die voorloopig nog onvermijdelijk
bleef, totdat - wie weet hoe spoedig al! - de zoogenaamde middenstanden totaal
verproletariseerd zouden zijn, alleen nog de kleine groep groot-kapitalisten staan
zou tegenover de arbeidende en verdrukte massa. Vereenzaamde roofburchten als
die der Middeleeuwen. Dan was de beslissing nabij. En de eindlijke vrijheid!
‘Oorlog onmogelijk?’ bromde Bachtman, de beeldhouwer, even tillend zijn houten
pijpje uit zijn dikken ronden kop, ‘ik help het jewenschen, hoor, maar ik twijfel er nog
wel wat aan. Ik was van de zomer in de Elzas en heb er nog al veel met arbeiders
te doen gehad - ook met socialistische.... Maarre.... 'k mot je zeggen, de wrok tegen
Duitschland leek me daar nog wel zoo sterk als het internationaal socialisme. En
het zou me volstrekt niet verbazen.... als vroeg of laat....’
‘Onzin!’ Eenigszins botaf en uit de hoogte viel Vechtel hem in de rede. ‘De moderne
vorderingen op 't gebied van moordtuig, en van verkeer trouwens, ontwikkelen zich
zóó snel, dat daardoor alleen al binnen enkele jaren een.... een europeesche oorlog
ten minste iets onmogelijks zal zijn geworden.’
‘En wij zouden het ook immers niet meer dulden,’ riep Reelink uit. En herhaalde
met gewicht en klem: ‘Wij zullen het eenvoudig niet dulden. De georganiseerde
arbeider vecht niet meer tegen zijn buitenlandsche kameraad.’
Hoogland glimlachte. Hij stond plotseling op. ‘Kom, 'kga na' huis’. En tot Mantringa,
die in zijn buurt woonde; ‘Jij gaat mee zoover?’
‘All right!’
Het was gaan regenen. Gebogen stappend over 't glimmerig plaveisel, terwijl de
nu kil-natte windvlagen hen deden huiveren, praatten en lachten de vrienden toch
samen nog door. Over Reelink - wat die toch bazelen kon! Een beste kerel overigens,
geestig en intelligent journalist, maar van de soort socialistische dwepers, die het
maatschappelijk idealisme en de moreele verontwaardiging in pacht meenden te
hebben. Grappig, maar verbazend tevens, die naïeve overtuiging, dat de
arbeidersbeweging
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het panacee zou blijken voor alle kwalen der menschheid. ‘Toch is er natuurlijk óók
wel goeds en waars in zijn beweringen’, bulderde Mantringa's zware stem tegen
storm en straatgeluiden in. ‘Van die kant moet het komen. Zoodra de moderne
volkslegers het elkander doodschieten eenvoudig beginnen te weigeren, is het
vanzelf uit met oorlogvoeren.’
‘Nou, 'k hoop het nog te beleven, zeg!’ riep Hoogland terug. Maar toen zij 't
achterbalkon van hun tram bereikt en daar beschutting gevonden hadden, ging hij
rustiger voort: ‘O, ontegenzeggelijk, er kan héél wat gedaan worden voor betere
verstandhoudingen, ook door internationale aaneensluiting van intellectueelen,
artiesten. En dóen moet je altijd, zonder op succes te rekenen, te hopen zelfs....
Alleen, ja - romanschrijvers zijn misschien wel wat meer dan anderen gewoon te
letten op allerlei ingeboren menschelijkheden - ik ben helaas nog zoo zeker niet dat
de mensch.... de zichzelf pedantweg homo sapiens noemende.... niet van nature
een wreed en strijdlustig beest is. Let op kinderen, op jongens dan vooral. Ze vechten
óm te vechten, voor hun pleizier, om hun krachten te gebruiken, er zich bewust van
te worden misschien.... te braniën.... te....’
‘Jawel, vechten - worstelen, boksen - maar moorden is toch nog iets anders
gelukkig! En dan die vernielingen.... Een groote europeesche oorlog - nú nog - voor
de heele moderne cultuur en 't moreele wereldwezen zou niets afgrijselijkers
denkbaar zijn!’
‘Denkbaar? Je kunt je zooiets eenvoudig niet meer indenken,’ gaf Hoogland toe.
‘De meest absolute razernij, zelfmoord van Europa zou het zijn. Maar ja....
krankzinnig zijn we nu eenmaal allemaal nu en dan, en een verzameling van ons
het ergste. Daar moet je zoo voorzichtig meê wezen. Verdeelde verantwoordelijkheid
verslapt onmiddellijk.’
‘Vandaar zeker ook de mislukking van het parlementaire stelsel,’ lachte de
architect. ‘Intusschen, ik wou maar dat ik voor onze Tweede Kamer een nieuw
gebouw in den Haag mocht poten. Potstausend!’
Ze zwegen een poos. Ondanks de sombere verschrikking der voorstelstellingen,
die hun geest had opgeroepen, voelde Huib zich actief en monter. Krachtig verdrong
hij in zijn binnenste alle geloof aan de mogelijkheid van een europeeschen oorlog.
Die dan toch altijd ‘verklaard’ zou moeten worden - en wie zou dát nog aandurven?
De verantwoordelijkheid voor een niet met menschengedachten te omvâmen
wereldramp! Och kom! Mompelend schokte de romanschrijver zijn schouders.
Tijdverlies, je daar met ernst in te verdiepen. Wat ook Jan Mantringa niet scheen
te doen - dat sterk en mannelijk, de toekomst aandurvend intellect. En Huib gevoelde
't opnieuw, hoe innig en bewonderend genegen hij hem was, dezen jongeren vriend,
wien de zekerheid der overwinning uit de donkere, toch zoo klare blikken straalde.
In zijn oogen
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las je, wat binnen-in hem omging; nog een jaar of tien.... twintig - jeugd is zoo slordig
met tijd! - en de wereld zou veroverd voor hem liggen; als altijd was het de
bouwkunst, die aan de nieuwe menschheid haar monumentale uiting, haar stijl zou
schenken. Neen, openbaren!
En iets nog lichters dan opgeruimdheid, een juichend jeugd- en vreugdgevoel
schoot plotseling in Huib omhoog - waarover hijzelf dan weer, in een donkerder
gedachteflits, zich verwonderde. Gewoonlijk toch, in de laatste maanden, neigden
zijn eenzame stemmingen meer naar het zwarte, het sombere over, drukte hem
zorg. 't Was Liesje, zijn dochtertje. Trouwen wilde ze, en van hem weg. Trouwen o, in volheid van liefde, van toewijding en geestdrift; met geen woord dan ook was
hij er tegeningegaan! - trouwen met een jongen predikant, die van dat poovere
domineestraktementje zou moeten bestaan. En was het dát nog alléén geweest,
die armoede.... Maar het heerschzuchtige en eigengereide, de starre levenshouding
van dien zoogenaamd deemoedigen jongen christen.... Dezer-dagen beroepen,
ergens in den achterhoek van Drenthe, een bijna onbereikbare negorij.... Verdriet
en zorgen - ergernis!.... En toch, en toch!.... Opzij nu met die dingen!.... Iets heerlijks
was het, te leven in een tijd als deze, waarin eindlijk weer licht daagde, weer hoop
opkwam, en een groot verlangen. Heerlijker misschien zelfs dan het ééns zou zijn,
in de jaren der vervuldheid. Als je nu terugschouwde.... met tachtig was het eigenlijk
al begonnen. Het woord had tooverwerk gedaan in Nederland. Vonken uitgeworpen,
overal. Uit de opbloeiende kunstnijverheid bleek het frissche schoonheidsverlangen,
de groeiende verdieptheid zooveler jonge menschen in het werk hunner handen en
hunner liefde. Maar de ontwakende bouwkunst vooral werd de nieuwe glorie. Er
zou iets uitgaan, opnieuw, van de lage landen bij de zee. Figuren als Mantringa
stonden er borg voor. Een vreugde, een geluk, dezen opbloei te beleven.
Nog praatten zij wat. Over de plannen voor een architectuur-tentoonstelling, die
mislukt waren. ‘Veel te vroeg ook immers,’ riep Mantringa uit. ‘Wij beginnen pas.
We hebben voorloopig nog wel wat anders te doen dan exposeeren! De straten en
pleinen, de steden zelf moeten onze tentoonstellingen worden.’
Uitgestapt aan een huizenhoek van nieuwe stadswijk, terwijl wind en regen hen
onmiddellijk weer fel op 't lijf vielen, konden de kameraden nog maar weinige
schreden tezamengaan. Bij een volgenden hoek reeds namen zij afscheid, schudden
elkander de hand, ondervindend een weldadig gevoel van
kracht-door-saamhoorigheid in die aanraking en hun blik daarbij. En Huib liep door,
in de aldichter geworden schemering, zich schrap zettende tegen de vlagen. Alleen
gebleven onderging hij te sterker den versomberenden invloed der groeiende
duisternis, bij storm en
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regenkilte, in dezen nieuwen stadsuitleg; niemand kwam hij tegen, en ook brandden
er nog geen lantarens; eenmaal, in de spokige schaduwen, was hij bijna gestruikeld.
Toch hield hij ze nog vast, in zijn droomende hoofd, die hoop en vreugdeverwachting,
dat blije en opgehevene; in een lichte opwinding bleef het bestendigd.
Doch plotseling schrok hij, stond stil, verward een oogenblik, trachtte vergeefs
zich rekenschap te geven: inkijkend een donkere portiek, onder 't mijmerend
voorbijloopen, had hij iets vreemds gezien daar, een zwarte schim, die scheen
in-een te zinken; de vaag lugubere herinnering joeg een huiver door zijn lichaam.
Op zijn schreden terugkeerend ontwaarde hij iets als een donker pak kleeren, dat
neergegooid in dien portiekhoek lag. Maar zijn oogen gewenden aan de duisternis
en onderscheidden nu: een in grauwe lappen en lompen gedoken
oude-vrouwenfiguurtje, dat daar inééngezakt moest zijn. Hoogland bukte zich en
stak een hand uit, greep in vochtig-broeiende lappen, betastte de schonken van
een fijnen schouder. ‘Héhé, kom moedertje, wat scheelt er aan?’ Hij kreeg geen
antwoord, meende nu ook te onderkennen de vormen van een vaal-oud
frommelgezichtje, waarin de oogegaten dof en donker lagen, gesloten.... slapend
of bewusteloos, zoo niet.... god-nog-toe! Kille druppels lekten op zijn hand neer,
van zijn hoed zeker; hij moest ook haar nog natter maken zoo; een windvlaag sloeg
gierend naar binnen - wat te doen? Hulp vragen, hier in huis? Er schemerde geligs
van licht door het matglazen deurvenstertje. Huib schelde aan, stak zijn hand dan
opnieuw langs den rug van het oude vrouwtje, dat tegen de deur lag; hij lichtte haar
lijfje daar wat van af; 't woog bijna niet meer, leek nog enkel wat beenige hardheid
in natte lappen. Na een paar minuten van gespannen wachten ging de deur open,
en Huib, uit zijn gebukte houding moeilijk opkijkend, zag in schemerschijn van de
gang een oudachtig dame-figuurtje, dat schrikkend achteruit stommelde. ‘Hemel!
Wat 's dat?’ Een beweging had ze gemaakt alsof ze de voordeur weer dicht wou
slaan.
‘Schrikt u niet, mevrouw! Hier voorbijkomend zag ik dit ouwe menschje in uw
portiek liggen.... bewusteloos blijkbaar.... Ik wist niet beter te doen dan aan te
schellen. Kent u haar misschien?’
‘Wat zeit u?’ De met mevrouw aangesprokene, een zwartig sjaaltje om, dat ze
aan den halskuil vastkneep, trad wat naderbij. ‘Gevallen? 't Is zonde toch! 'k Zie
niks-niemendal.... Wacht u's effe, dan zal ik een kaars halen.’
Huib, ondersteunend het zwakke vrouwenlijfje, tilde het nu bijkans geheel op, en
tegen zich aan. Pfoe! Een muf luchtje! Wat een avontuur in-eens. En die vlagen
intusschen - rang, ráng, toe maar! Een kaars kon hier zeker niet aanblijven. Zou hij
't arme oude menschje nu maar
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niet eenvoudig opnemen, en hier binnen leggen? Aha, daar kwam de mevrouw
weer, met haar kaars. Die flakkerde, bijna uitwoei. Zij hield haar hand ervoor, opnieuw
terugwijkend. Maar meteen ging, daarachter in het smalle gangetje, een deur open
- een scherp licht plots hoekte op gewitten muur - en, met luid lachen en praten,
kwamen twee jonge menschen naar voren; een man, wat gedrongen figuur, met
een donker baardje, nog bezig zijn overjas aan te sjorren, een meisje, blond en
slank, in een witte blouse. ‘Nu adieu, hoor!’ zong haar klankrijke stem, warm en vol
- stem als uit een blijdere wereld - ‘Je komt nog maar'is gauw terug.’
‘'k Beloof het je.... Hé! Wat is hier te doen? Zég, Pau!’
In het volgend oogenblik stonden ze met z'n vieren bij het oude vrouwtje in de
open voordeur. Zwijgen. Huib herhaalde wat hij te vertellen had. Misschien wist
iemand hier iets van dit arme menschje?
‘Nee hoor, nee, ik ken d'r niet.... heelemaal niet,’ zei de mevrouw afwerend, bijna
angstig.
Maar het meisje, zachtjes naar voren gedrongen, was al neergehurkt, tastte
resoluut langs het liggende lijf en tusschen de donkere nattige lappen. ‘Niet dood,’
zei ze rustig. ‘Help nog even, Kees. Neem jij de voeten, dan zullen we haar in mijn
kamer dragen.’
‘In uw kamer, juffrouw?’ kreet schrikkend het oudachtig dametje. ‘Gunst maar....
weet u wel.... Heere.... mot ik dát in m'n huis hebben? 't Mensch kan wel dronken
wezen.’
‘Geen kwestie van. Eerder uitgeput. Toe Kees, pak 'an!’ ‘Pardon, maar laat ik dat
dan even doen,’ viel Hoogland haastig in - daar Kees, beteuterd, was blijven staan,
iets mompelend van: ‘Maar zou je dan toch eerst niet....’ Zonder verder gepraat,
langs de anderen heen, droegen Huib en het meisje de oude naar binnen, het
gangetje door en in de nog openstaande achterkamer, waar 't volop licht was, het
nu gelig-grauwe gezichtje in-eens veel duidelijker. Koers zetten ze naar de breede
rustbank. ‘Laten we haar hier maar neerleggen,’ zei het meisje. ‘Dank u wel!’ Dan,
zeer beslist, met vlugge handigheid, toch ook iets voorzichtigs, eerbiedigs, maakte
ze de donker vochtige, nauwelijks van elkaar te onderscheiden lompen over de
borst van het vrouwtje losser en bukte zich snel, legde haar jong-blonde, in 't lamplicht
goudig glanzende hoofd midden tusschen de groezel-vochtige lappen daar. Huib,
aandachtig toekijkende, ontroerde diep, met een bijna ontstellende bewondering de twee anderen stonden er nu zwijgend afwachtend bij. ‘In orde, hoor,’ zei het
meisje, na korte poos, op gansch gerustgestelden toon, en ze glimlachte, omziende.
‘We zullen haar wel weer bijbrengen.... En dan voorzichtig iets in de maag.... O,
Kees, ben jij daar nog? Ga je gang nu maar, zeg, maar loop in 't voorbijgaan bij
dokter van Slooten aan, wil je.
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Vraag of hij hier wil komen, zoo gauw mogelijk liefst. Hij zal wel thuis zijn nu.... Dag!’
Op Hoogland sloeg ze geen acht meer. Maar haar doen en spreken waren zoo
beslist, dat Huib haar zonder eenige opmerking begaan liet. Hij zette zich - kon
wellicht nog van dienst zijn, zei hij tot zichzelf; hij was het dan toch geweest, die
door zijn aanschellen hier.... 'n Uitstekend idee intusschen. Wat een tref, dit meisje
juist. Verpleegster zeker.... Kees was nu weg, maar mevrouw, nog wat namopperend,
stond besluiteloos op den kamerdrempel - nu pas blies ze de kaars uit - een zielig
gekromde figuur. ‘'t Is zonde, wat het die kaars gedropen.... Zeker door de tocht....
Een geschiedenis toch ook, hoor, zoo'n mensch van de straat.... Zoo kun je wel van
alles in je huis krijgen....’
Het meisje trok de lâ van een schrijfbureau open en haalde een fleschje te
voorschijn. Hield dat onder het licht, nam de stop eraf, boog zich en rook eraan.
Huib keek naar haar, aanhoudend, in een bijna beklemmende geboeidheid. Een
gezichtje van-melk-en-bloed, toch niet kinderlijk meer, daarvoor te geestelijk-ernstig,
met dien expressief-gesloten, schoon toch nog even golvenden mond, dat fijne
neusje, licht hobbelend, waarvan de broos-dunne, roodig-doorschijnende vleugels
zich nu en dan bewogen - eenig bewijs van ontroerde nervositeit. Het goudblonde
haar, droog en springerig, omsfeerde stralend een recht, nobel voorhoofd. Zij trok
de, veel donkerder blonde, wenkbrauwen aandachtig tezamen, zoodat de
wegduikende oogen geheel in schaduw kwamen te liggen. Zoo stond ze, in schijn
van de lamp. En Huibs blik werd wijder, hij voelde zijn bewogenheid toenemen,
moest plotseling iets zeggen:
‘Is u verpleegster?’
‘Nee. Hoe dat?’ Ze glimlachte zonder op te kijken. ‘Wél zoo iets. Ik ben student
in de medicijnen.’ En ze wendde zich weer af en bukte, bracht het fleschje onder
den grooten, voos-vlekkerigen neus van het grauw en verfrommeld
oude-vrouwengezichtje. Dat toch aanvankelijk onbewogen bleef. Dan, na eenige
seconden, rimpelden zich donkerder de vale oogleden, geheimzinnige spleetjes
verwijdden zich; wezenloos steeg er een glanzing uit op, die het lamplicht zocht.
Een beklemmende schrik deed Huibs voorhoofd verklammen. Of hij nu pas begreep
wat daar vóór hem lag, in zijn duistere ellende: een stok-oud mensch, dat was bijna
gestorven, alleen en op straat, van ontbering misschien, of nog wreeder lijden. O,
afschuwelijk! Dat zoo iets kon! In een menschelijke samenleving! - God ja, daar was
het dus weer, het ontzettende.... Dat, waardoor 't soms haast onmogelijk scheen te
leven.... Dat wat neersloeg telkens al je vreugde, al je illusies!
‘Hoe is het, moedertje’, vroeg warm en vriendelijk de blonde studente. ‘Gaat het
al wat beter?’
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Uit de verzakte mondspleet, zwarterig als van geronnen bloed, murmelde iets
onverstaanbaars.
‘Akelig geworden in-eens, hè? Hier op de stoep. Ja-ja. Maar we zullen je wel
gauw weer opknappen.... Wel ja.... Wacht, nog een kussentje onder je hoofd, hè?
Och meneer, wilt u even aangeven.... dat daar, op die stoel ja.... Dank u wel...
Ziezoo.... ziezoo.... Nou is 't beter, nie-waar, veel beter.... Ze praatte nu als tot een
kindje, in kwasi luchtige meewarigheid. ‘Wil je wat drinken, moeder? Ja?.... Och,
hebt u misschien nog een beetje thee over, mevrouw? Mijn trekpot is leeg helaas....’
‘Thee.. thee? Ik weet het niet, hoor. 't Is zonde, nou, 't is me toch wat.... Ik zal 'is
effe gaan kijken.’
Zij liep weg. En even, zacht ooglachend, keek het meisje Hoogland aan. ‘Ze heeft
er niks mee op, merkt u wel, zoo'n vreemde in d'r huis. Maar daar kunnen we ons
niet aan storen,’ sprak ze ooiijk, ofschoon gedempt. ‘Woont u hier in de buurt,
meneer?’
‘Ja.... Dat wil zeggen: een minuut of wat hier vandaan. Ik kwam voorbij, van de
trem naar huis loopend, begrijpt u.’
‘O zoo. Juist.... Na' huis, dus om te eten zeker.... Maar, gaat u dan nu gerust,
hoor... Ik kan het verder best alleen af. Trouwens, dokter van Slooten zal wel gauw
even komen, en dan zien we verder.’
‘O, ja! Maarre.... wilt u dan....? Kan ik u met niets meer van dienst zijn?’
‘Heusch niet, dank u wel. Misschien weet dokter van Slooten wie zij is.... en waar
ze woont.... Zoo niet, dan moeten we daar op een andere manier zien achter te
komen.... Kan ze mogelijk naar een ziekenhuis.... Dus....’
Hij was opgestaan. Ze stonden tegenover elkaar; zij keek hem rustig en recht in
de oogen. Wat een vaste, zielskrachtige blik!.... Natuurlijk, hij moest nu gaan....
Daarnet, op de stoep, hij had waarachtig geen raad geweten een oogenblik, was
zoo in 't geheel niet gewoon bij dit soort van lichamelijke ellende op te treden. Maar
zij, zoo kloek beraden, had plotseling overgenomen ál moeite en zorg....
Toch nog aarzelend, of iets hem vasthield - wat was het, vergat hij soms weer
het voornaamste, als zoo dikwijls? -: ‘Wat dacht u eigenlijk dat het is met haar....
Een.... een soort van flauwte?’
Het meisje keek even opzij, een verdoffing in de oogen, iets meelijdends in 't
heele gelaat, dat toch vol wonderlijke berusting bleef: ‘Ik denk het meest aan
uitputting. Komt meer voor. We zullen zien er wat in te brengen - langzaam-aan.
Overleggen - als dokter komt.’ Meteen reikte zij Huib haar hand - een zachte drang
was in 't eenvoudig gebaar.
‘Ja-ja, ik ga, maar.... mag ik dan misschien nog wel 'is komen
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hooren hoe u 't verder gesteld heeft? Mijn naam is Hoogland.’
‘O! Natuurlijk. Ik heet Pauline Hermans en mijn hospita hier is mevrouw ten
Tussendam.... Ja, 't is waar.... uw adres, als 'k het nog eens noodig mocht hebben.
Je kunt niet weten.’
Huib gaf haar straat en nummer op. ‘'t Is boven’, voegde hij erbij. ‘Mocht u zelf
komen, drie korte drukjes op de schelknop, dan wordt u stellig open gedaan.’
‘O juist.’ Pauline glimlachte. ‘Ik zal het onthouden. Dag meneer Hoogland. Tot
ziens dan.’ Hij hoorde 't aan de uitspraak: zijn naam zei haar niets bijzonders. Geen
wonder natuurlijk. Medici en litteratuur! En dan, er zijn zoovele Hooglands. ‘Juffrouw
Hermans! Aha, daar komt de thee.... Dames.... Het beste verder....’
Nog even een schichtige blik naar het smartebeeld op de rustbank daar - en Huib
liep weg.
Maar nog geen vijftig schreden was hij gegaan, gejaagd en driftig, in 't nu haast
volkomen duistere buiten - tusschen huizen-in-aanbouw en open vakken, waar
spokige schaduwen trilden, regen en wind hem opnieuw bestookten - of stilstaan
moest hij, diep ademhalen en krachtig een vuist op zijn borst drukken. Zoo fel en
benauwd het weêr bonsde daar. 't Was of nog woester, heviger, dan de gierende
stormvlagen om hem heen, de wroetende, elkaar onderling bevechtende denksels
en voorstellingen, diep in zijn binnenste huilden en woedden. Wanhoop en
geluk-door-schoonheid, een wonderlijk sterke bekoordheid en de somberste
ontgoocheling, ontmoediging, alles lag daar plotseling dooréén gesmeten - geen
weg, geen licht zag hij erin. Huib herinnerde 't zich toch: opgewekt en vol kracht en
hoop, moedig en geestdriftig had hij geloopen, door dezen storm en duisternis, nog
geen half uur geleden. En nu? Kleinheid en schaamte, bewondering voor anderen
en zelf-verachting! God, die onverdraaglijke gedachte: een wereld waarin oude
menschen, ziek en uitgeput, langs den weg neerzonken, een zoogenaamde
samenleving, stinkend van onrecht, nooddruft, ellende - en daarin hij, die voor niets
anders aandacht scheen te hebben dan voor artistieke vraagstukken voor ‘realisme’
of ‘symboliek’, voor stijl en rhytme, en voor de puur gefantaseerde personen, met
hun delicate avonturen en ingewikkelde zielstoestanden, in zijn verhalen en
tooneelstukken. Belachelijk! Hij en zijn vrienden, opdringen wilden ze, aan wat ze
de gemeenschap noemden, hun eigenwijze, kwasi superieure inzichten in 't
wereldbestel, hun dweperige plannen en hersenschimmen - en waar het erop
aankwam te helpen, te redden, één der millioenen ongelukkigen, die deze wereld
bevolken, was een eenvoudig meisje hem verreweg de baas! Daar stonden zijn
handen verkeerd, zijn ‘nerveuse
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artiestenhanden’ - waarover nog onlangs een interviewer geraaskald had. Dat meisje,
dat rustig optredende meisje - 't sprak vanzelf, ze had onmiddellijk aan hem gezien
dat hij voor niet veel te gebruiken was; hem vriendelijk weggepoeierd had ze, als
iemand die maar in den weg liep. En hij, en hij!? Maar hij was immers nog blij toe
geweest, verrast en opgelucht, dat het lastig en tijdroovend akkevietje, een
medemensch het leven te redden, hem zoo spoedig en vlot, zoo zonder eenig
voorbehoud was uit handen genomen. Pauline Hermans, student in de medicijnen
- een meisje uit de naamlooze menigte, het obscure ‘publiek’ der artiesten - en wat
een bezield, beheerscht, tegelijk zoo door-en-door beschaafd en bescheiden
optreden! Pauline Hermans, die van haar stralende schoonheid geen notie of besef
scheen te hebben - geen zweem van pretensie of coquetterie lag in haar blik of
houding, haar natuurlijke bewegingen - die zonder eenig gepraat, volkomen
aarzelloos en zelfvergeten, zich toewijdde aan een toevallig op haar drempel
neergevallen oud medemensch. Student in de geneeskunde - en dan zóó te zijn!
Het was prachtig. Het had hem diep beschaamd. Hem - die toch zeker morgen weer
beweren zou, dat zonder de kunst, de ‘sacro-sainte’ litteratuur vooral, het leven een
onmogelijkheid zou wezen. Artistieke schoonheid het eerste noodige. Redeneerend
daarbij waarschijnlijk weer veel en druk over 't algemeen-menschelijke, over intuïtie
en aanvoelen, over schouwen en beleven! God, al die groote woorden toch altijd,
dat verschrikkelijke geredeneer! Veel te veel, véél te véél gepraat, bepraat, bepoeteld
en uitgeplozen, veel te veel geschreven ook werd er, mooie gedachten geschreven,
in proza of op rijm. Dóen moest je, doen en nog eens doen, helpen waar je kon, je
handen uitsteken - en je mond houden. Alle boeken, die geen daden waren - weg
er mee! Alle zwaar redeneerende aesthetici - hoont ze dood!
En intusschen lag het daar, dat glanzend blonde meisjeshoofd, op en ónder die
vuile lappen, luisterend, luisterend, of daar nog leven klopte, nog kans was op
redding....
Plotseling wist hij het ook weer zeker - hoe snel versprongen toch zijn gedachten!
- ondanks al wat zijn redelijkheid, zijn begrippen, zijn neigingen er tegen inbrachten:
revolutionnair was hij, en zou hij blijven. Ook als de tegenwoordige revolutionnairen
de baas waren, op hun beurt aan 't tyranniseeren gingen. Altijd weer met de
onderliggenden, met het eeuwige verzet zou hij zich verbonden voelen.
Een kunstenaar, een paria immers, ook hij - ook hij!

II
‘Vadertje, vadertje, wat ben je laat!’
Nog voor hij haarzelve kon zien klonk Liesje's jonge stemgeluid hem
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tegemoet. Huib glimlachte; hij zag zijn kind in zijn verbeelding, zooals ze daar nu
stond op hun portaaltje van tweede verdieping, en naar hem riep over de trapleuning.
‘Ja-ja.... ja-ja!’ Hij hijgde, snel-klimmend, drie treden tegelijk. ‘'k Ben opgehouden....
zal je vertellen....’
Maar bovengekomen, totaal achter adem, vuist weer op de borst gedrukt, stond
Huib uit te hijgen en zweeg - iets langer zelfs dan noodig was. Hij had het al dadelijk
gezien: aan den kapstok hing Leonards hoed. 't Donker meisjesgezichtje, smal en
bleek, een oogenblik vorschend ongerust, ontstrakte zich plotseling, haars vaders
blik volgend, tot een warm-blijden, dan in-eens tintelend schalkschen lach; haar
slank figuurtje vlug heffend op de teenen sloeg Liesje haar handen om vaders hals
en kuste de strak-harde wangen, links, rechts, vol verlegen aandrang. ‘Kindje, pas
op, ik ben drijfnat. Hier, pak is 'an, m'n jas en hoed.... Hang em daar maar bij, ja. 'k
Zie, je hebt gelukkig niet alléén gewacht.’ Een haast onnaspeurlijk ironisch toontje
trilde in Huibs geluid. ‘Wel.... en.... hoe is het? Weet hij wat méér nu?’
‘O vadertje, ja, verbeeld-je, 't is alles in orde! Over vier weken kunnen we trouwen
en daar na' toe!’
‘Zoo.... zoo.... over vier weken al.... nou dat 's mooi hoor, móói....’
Het zou Hoogland onmogelijk geweest zijn, te zeggen, waaraan zijn Liesjes en
z'n eigen woorden hem eigenlijk denken deden. Zij drongen nauwelijks tot hem door.
Er was weer, als zoo dikwijls, te veel tegelijk. Vóór hem zijn dochtertje - rijkdom,
troost en oogenlust, van al deze jaren - daarbinnen die pedante jonge dominee,
wiens gewichtige kuch hij al hoorde; achter hem - want zoo onderging hij de snelle
wisseling dezer droomgezichten - Reelink, die fel recht-op te redeneeren zat,
Mantringa's lach, donker daverend, daar tegen-in, en toch weer als vóór hen uit
Pauline Hermans, een lichtende meisjesgestalte, zich bukkende, diep en teer over
ouderdom en verval.... Een ril van mysterieuse bezieling liep Huib over hals en rug.
Nog in zijn droomvisioenen verzonken ging hij de voorkamer in, hun huiskamer,
waar, donker aan de wanden, zijn boekenkasten, in het midden, wit blinkende onder
de lampestraling, hun tafel gedekt stond, - en zag Leonard van Duym, die zich
langzaam verhief, hem een stap tegemoet trad, geheel gelijk hij hem in zijn
verbeelding placht vóór zich te zien, het blonde hoofd een weinig gebogen, zoodat
de lange haarkuif, even glanzend in 't avondlicht, tot over de wenkbrauwen viel, en
dan met dat glimlachje, dat stereotiepe, rustig superieure glimlachje, dat Huib tot
radeloos wordens kon prikkelen: ‘Dag vader.’ Een lange hand werd uitgestoken.
Wat? Vader? Zei hij vader? Uit den chaos van Huibs droom-roezig hoofd schenen
nieuwe voorstellingen en gedachten zich te willen afzonderen, verduidelijken;
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maar grijpen kon hij nog geen ervan; werktuigelijk kwamen hem de woorden uit den
eveneens - in een onbewust zelfverweer - tot een glimlach vertrokken mond: ‘Ik
hoor daar van Lies, 't is in orde gekomen. Nou, prachtig hoor! Gelukgewenscht....
Hoeven jelie dus nergens meer op te wachten....’
Gedachteloos bijna schenen de woorden geuit te zijn. Toch bleef hun klank in de
kamer hangen, bracht een glimlach van meelij om Liesjes lippen, en deed haar
opnieuw naar haar vader toegaan, met iets dringend innigs hem kussen, herhaalde
malen, het gladde jukbeenvel en een rimpelig ooglid. ‘Arme vadertje!’ En in zijn oor
een warm ademend gefluister: ‘Toe nou, hou je nou goed, vader, och toe nou maar!
Ik zal dikwijls bij je komen, hoor!’
Dit pas bracht Huib het moments bewustzijn, de bezinning op 't geen hem
gebeuren ging. Hij drukte de soepele gestalte van zijn twintigjarig dochtertje een
paar seconden zwijgend tegen zich aan. Weg zou ze gaan - god-o-god! - ook zij!
Uit zijn leven weg!.... Nou ja, nog wel eens komen, een paar keer in 't jaar,
gepreoccupeerd door eigen zorgen.... Wat heesch en met moeite bracht hij zijn
antwoord eruit: ‘Ja zeker, zeker, m'n kindje.... maak je maar niet ongerust!’ Dan, na
een hoest, met verversching van stem: ‘'t Is laat, hè?.... 'k Zal jelie vertellen straks....
Maar biecht jij nou eerst 'is op, Leo, wat zeiden de heeren van het kerkbestuur en
hoe bevalt je de pastorie?’
Toen eensklaps, terwijl hij zitten ging, Leo's eentonig-langzame, gewichtig
betonende stem hem in de ooren begon te brommen, gebeurde iets vreemds. Het
was als een fonkelende lichtstraal die uit onzichtbare hoogten in zijn denken viel,
hem zelf verbijsterend een oogenblik. Pauline Hermans! Wát, als hij haar eens
voorstelde, zoodra zijn Liesje voor goed zou weg zijn, die kamer te betrekken, bij
hem te komen inwonen. Zou ze toch niet veel liever daar, dan bij zoo'n
vervelend-burgerlijke pension-mevrouw....
Och, maar néén immers.... Bij een man alléén als hij dan zijn zou.... geen sprake
van toch! Hoe kwam hij er bij! Idioot! Haar ouders - ze zouden hem aan zien
komen!.... Wat een onzinnige gedachte nu weer..
En intusschen knikkende tegen Leo: ‘Zoo-zoo, ja.... heel mooi, héél mooi.... Nou
dat's prachtig!’ 't Klonk vriendelijk-lijdzaam. ‘Dan eerst maar wat eten, hè? Kom je,
Lies?’
Liesje, ofschoon opgegroeid in de dikwijls zoo bitter droefgeestige sfeer van. haar
moeders lang ziek en al zwakker zijn - daarna dood, weg, louter herinnering - had
er haar aangeboren opgewekte levendigheid nooit bij ingeboet. Maar wel neigde
zich, daaronderdoor, haar peinzige diepere wezen tot steeds grooter ernst. Nog
vijftien jaar moest ze worden, toen Til, haar moeder, was gestorven.
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Huib, in twijfel wat hij met haar doen moest, in medelijden vooral met de
eenzaamheid, het gebrek aan zorg en attentie, die 't kind te wachten stonden naast
hem die altijd werkte, had lang rondgeloopen met allerlei plannen, en ten slotte al
geschreven aan een geldersche kostschool.... toen, met tranen en lachjes, met
wanhoopsoogen en zacht gevlei, zij bad en smeekte bij hem te mogen blijven. Moe
en murw in die treurige dagen, week en verteederd - ook een beetje voor zichzelf
misschien - gaf Hoogland toe. En zoo was dan Lies je het vaak wel stil eenzelvige,
van haar eigen gesmoorde gedachten diep vervulde, toch, in haars vaders te
zeldzaam gezelschap telkens weer tot blijdschap en vroolijkheid oplevende meisje
geworden, dat Huib, die zes jaren door, het leven mogelijk gemaakt, hem een
eindeloos teederen troost, hem ontelbare uren van weemoedige vreugde gegeven
had. Het was in dezelfde jaren, dat Huib, altijd zoekend en wroetend in zichzelf,
twijfelend aan veel dat vroeger vast leek, vaak diep mistroostig, zich tot de filosofie
gewend en er met overgave in gewerkt had, ijverig Bolland geloopen, toetsend en
beproevend, verdiepend en verrijkend zijn levens- en wereldbeschouwing. Zijn kind
intusschen, nog veel te jong voor dezen abstracten denkarbeid - waarvan haar
trouwens, door den zelf steeds geslotener wordenden vader, alle notie werd bespaard
- vond noch in zijn liefdevolle maar noodwendig fragmentarische, litterair getinte
opvoeding, noch in het, zoogenaamd klassieke, gymnasiale onderwijs genoegzame
bevrediging voor haar, van moeder Til geërfde, in zwijgzaamheid dwepende en zich
opofferende, ijverig ‘het goede’ zoekende natuur. Vaders vrienden en kennissen artiesten bijna allen - het leken haar meerendeels rare menschen, ongegeneerd in
den omgang, wel goedhartig de meesten, maar ook ruw soms en egoïst, lastig en
humeurig, veeleer afschrikkend van ‘de kunst’ dan daartoe aantrekkend - de kunst,
dat was dat groote, vreemde, maar ook wreede en onbegrijpelijk-veeleischende,
waartoe ook vaders schrijfwerk behoorde. Vaders werk - dat waarover hij kon praten
alsof het iets verheffends en heerlijks was, maar waaronder zij hem tevens zag
lijden, zuchten en zwoegen, onophoudelijk. Een veel warmer en troostender gevoel
gaf haar de omgang met een godsdienstig opgevoed vriendinnetje, gaf ook de
lectuur der evangeliën - waartoe trouwens vader, toen hij er haar eens bij aantrof,
verrast had aangemoedigd -, de catechisatie bij een modernen predikant. Al tijdens
haar vijfde-klas-jaar kwam Liesje er met enthousiasme voor uit: ze wilde theologie
studeeren. Hoogland, overrompeld in 't eerst, maar ontroerd en verheugd tegelijk,
om den ernst, de diepte, de wijding die zich in dien wensch uitspraken, liet, na wat
dralen en praten - niet zonder kennelijken tegenzin, hij hield niet van ‘theologie’, 't
leek soms wel als bedierf er iets door in menschenzielen - zich tot instemming
bewegen.... En zoo werd Liesje, mooi meisje
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van negentien jaar, studente in de godgeleerdheid! Z i j n kind, zijn eenige! Hoe het
toch mogelijk, of het geen vreemde droom was, vroeg Huib zich soms af. Het
behoorde tot de verbijsterende verrassingen die 't leven hem aandeed.
Het duurde niet lang trouwens. Reeds in haar tweede studiejaar gebeurde het
groote in Liesje's leven, de ontmoeting met den eenige jaren ouderen Leonard van
Duym; de omgang met dezen algemeen hoog gerespecteerden jongen man, die,
behalve in theologie en filosofie, ook nog thuis bleek te zijn in wat hij ‘de moderne
letteren’ noemde: Ibsen en Strindberg, Nietzsche en Bergson - werd aanstonds iets
buitengewoons voor haar, iets groots en overmachtigs. En zie, deze dwepende
bewondering - te zamen met Liesjes bekoorlijk aanschijn - ze veroverde op haar
beurt den jongen theoloog. De twee verloofden zich. En Hoogland dacht er zelfs
niet over hun zijn vaderlijke toestemming te onthouden. Hij zag zijn Liesjes stralend
geluk en begreep terstond, ook dit was iets onvermijdelijks. Moest trouwens,
glimlachend weemoedig - soms ook wat bitter ironisch; hij kon het niet helpen! - de
hechte gronden van Liesjes bewondering en genegenheid ten volle erkennen. En
wanneer hem, bij al diens ernst en knapheid, in zijn aanstaanden schoonzoon wel
het een en ander prikkelde, hinderde, tegenstond zelfs, dan vroeg hij zich, in
gelatenheid; ligt het niet aan mijzelf misschien, is het ten slotte niet.... och,
allersimpelste jaloezie! Het zou toch immers haast van zelf spreken... Hij moest
Liesje afstaan...
Leonard had zijn verhalen gedaan, en vervolgens, voor zoover dat doenlijk bleek,
ook Huib. Zijn ontdekken van het oude vrouwtje in die donkere portiek, zijn
ontmoeting met Pauline Hermans - nu ja, hij had er zich maar vlug van afgemaakt.
Het ging nu eenmaal niet: Leonards onwankelbare zelfvervuldheid, zijn hooghartig
afgewenden blik en toegeeflijken glimlach, ze maakten het hem tot een onmooglijke
opgaaf, iets wezenlijks, dieps of teers in zijn tegenwoordigheid tot uiting te brengen.
Hij kreeg het warm en benauwd, stotterde nu en dan, lachte waar niet te lachen viel,
zweeg abrupt ten slotte.
Maar toen er daarop een stilte gevallen was - men had intusschen gegeten keken Leo en Liesje elkander herhaaldelijk en met beduidenis aan. De jonge dominee
zette zich recht en ‘humde’ een paar maal. Er ‘diende’, zoo begon hij eindelijk met
gewichtigheid, nu ‘toch wel eens ampel en ingaand gesproken te worden’. Er was
iets ‘van groot en onmiddellijk belang’. Peinzig streelde hij zich, bij die inleidende
woorden over de glimmerig welvende haren - voorzichtig, als waren ze van glas en hij staarde erbij uit over het dof-donkere tafelkleed - dat het witte dekservet was
komen te vervangen - als bezon hij zich, met heel de kracht van zijn geest, op een
diep filosofische kwestie. Het huwelijk
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dan - dat van Liesje en hem - de voorbereidende maatregelen althans, de inrichting
van hun huis daarginds vooral, het stond alles nu, bij wijze van spreken, voor de
deur...., en aangezien zijn meisje nu eenmaal - helaas, hoe smartelijk gevoelde men
in zulke belangrijke levensmomenten een gemis als dit - geen moeder meer bezat,
met wie.... ‘O zoo! Juist! Ja zeker, ik begrijp wat je zeggen wilt,’ viel Huib hier, schier
driftig van ongeduld, in de rede, ‘Enfin, ga door, amice, ga door!’
‘Welnu dan!’ en van Duym trok een pijnlijk gezicht, fronste krachtig zijn
wenkbrauwen - gehinderd eenigszins, en in de war gebracht, door de bruuske
onderbreking - en met herhaald gekuch, veel vertoon van schuchtere bescheidenheid
en allerlei omwegen, gaf te kennen dat op feestelijkheden bij gelegenheid van hun
huwelijk Liesje en hij allerminst gesteld waren ('t was een te ernstige stap) maar
dat.... hm, ja.... voor 't geen de kosten van hun inrichting betrof.... hij hoopte op....
haar vaders hulp en goedheid. Zijn eigen ouders, helaas, ‘vader’ wist het, waren
ganschelijk onbemiddeld.... Het geld zou overigens slechts geleend behoeven te
worden, kon allicht worden afgelost, later, en met interest - gesteld dat vader dat
mocht wenschen.... ‘God! Och! Hou toch op, kerel!’ riep Huib uit, en rekte zich lijf
en hals, als beklemden hem zijn kleeren. ‘Heb ik dan soms nog iets anders op de
wereld dan mijn eenig kind? Reken het maar eens netjes uit, hoor, wat jelie nog
meent te kort te komen, en ik zal het wel zien bijeen te schrapen! Er zijn altijd nog
wel een paar duiten in de kous.... En trouwens.... wat zal ik noodig hebben voortaan!’
‘O zoo.... hm.... ja dan.... dat is.... ik vreesde dat het ook voor u misschien.... maar
dan....’ verbrabbelde Leonard, onder herhaalde haarstrelingen zijn fraai begonnen
toespraak.
‘Laat maar over, hoor! Komt best terecht!’
‘Heerlijk, hè jongen.... dat 's heerlijk?’ En zij lachte ontroerd, Liesje, bukte zich
ver over tafel om vaders hand te grijpen, te zoenen, stijf. ‘Ben je toch een schat!’
Dan wou ze Leo omhelzen; ze legde haar handen al op zijn schouders; maar hij
duwde haar ernstig terug, stond met plechtigheid op, reikte Hoogland zijn lang-bleeke
hand. ‘Vader! Dank....’
‘Wát? Och kom, kinderen, wees toch bedaard! Spreekt toch immers van zelf....
Ga toch weer zitten, Leo, en vertel me verder. Wat heb je nog meer op je hart?’
Huibs stem klonk luid, jovialig. Hij lachte, knikte Liesje toe, wipte met zijn stoel,
sloeg een hand op tafel, dreunend. En zelf begreep hij niet, hoe tegelijk, daar binnen
in hem, die ontzaglijke weedom kon zijn ontstaan, en aanzwellen nu tot
onafwentelbare zwaarte. Dit alles, hij had het immers vooruit geweten, al zoo lang,
en het recht in de oogen gezien.
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Waartoe toch alle levensfilosofie, alle diepere denken, wanneer men er de meest
vanzelfsprekende gebeurlijkheden niet mee verwerken kon!
In de dagen die nu volgden verontrustte - ondanks zijn weemoed, zijn stille
verdrietigheid, zoo niet juist daardoor versterkt - Huib Hoogland een weifelige,
ondergrondsche, maar geen oogenblik aflatende drang, Pauline Hermans te gaan
terugvinden. Hij was er zelf verbaasd over, zoo heftig plotseling zijn mistroostige
toekomstgedachten zich aan dat meisjesfiguurtje hadden vastgeklampt. Onzinnig
en bespottelijk. Een studente, terloops ontmoet, en die geheel-en-al buiten zijn sfeer
leefde. De vraag was waarachtig, of ze 'm nog zou herkennen.
Het kwam er dan ook niet toe. Een innerlijke schroom hield hem terug - heimelijke
vrees voor teleurstelling allicht nog meer. Wijs te maken trachtte hij zich intusschen,
dat het zijn vele en dringende bezigheden waren - zijn roman, die nu eindelijk eens
af moest komen, zijn critische en journalistieke werk, zijn correspondentie, onder
andere, voor een indisch dagblad.... Maar aan den roman werd niet voortgewerkt hij bevond er zich te onrustig voor - menschen, die hem kwamen spreken, hield hij
langer bij zich dan noodig was; hij maakte zelf bezoeken, liep in koffiehuizen binnen,
praatte druk.
Den vijfden middag, op straat - huiswaarts keerend van een gang naar zijn
uitgevers - daar zag hij haar plotseling, recht voor zich uit, hem tegemoet komende.
Slank en rijzig, en met een glimlach van verraste herkenning. - Te denken dat hij
haar zóó, al wie weet hoevele malen, was tegen gekomen, zonder daar aandacht
aan te geven - onbegrijpelijk! Zij scheen hem nu zelfs nog eer in 't oog gekregen te
hebben dan hij haar; een fijne blos bevloog haar blank gezicht, terwijl, resoluut gelijk
toen, zij op hem toetrad: ‘Meneer Hoogland! Dat's toch toevallig. 'k Loop juist aan
u te denken!’
Juichende blijdschap stond in Huib omhoog. Hij vóelde hoe de straling uit hem
sloeg, en sprak verward - toch hoorend de eigen stem in een verheugde
verwondering: ‘Gelooft u aan het toeval, juffrouw Hermans?’ En terwijl zijn koele,
stroef-beenige hand haar warme, zachte nog omsloten hield, met ontroering ook
dáárdoor: ‘Misschien dacht u wel aan mij juist doordat ik in aantocht was, u
tegemoet.... Intusschen 'k ben blij....
‘Wie weet ja,’ viel ze hem lachend in de rede. ‘Maar er kwam dan toch bij, dat ik
juist over u hoorde praten. Over uw werk dan, liever gezegd. Had u me waarachies
toch wel 'is kunnen vertellen, dien avond, dat u de beroemde schrijver bent.’
‘Ho, ho, beroemde schrijvers zijn er niet in Holland,’ weerde Hoogland kwasi-luchtig
af - maar nooit nog had zijn faam hem zoo innig
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verheugd - ‘vertelt u liever eerst 'is: hoe gaat het met onze patiënte?’
‘Voorloopig heusch nogal goed. Bevredigend ten minste. Net zooals ik dacht;
dokter van Slooten heeft haar bij me laten halen en naar 't W.G. brengen. Daar ligt
ze nu - rustig en tevreden. Komt er waarschijnlijk wel weer boven op.’
‘Laten halen? Die zelfde avond nog?’
‘Nee-nee, volgende ochtend.’
‘En die nacht dan?.... Ik vrees toch, dat die zoogenaamde rustbank van u, waarop
ze lag....’
‘Nou ja! Een enkele nacht in een stoel slapen beteekent immers niets. 'k Moest
trouwens op haar blijven letten. Zoo'n zwak oud stumpertje - Ze kunnen je soms
in-eens ontsnappen. Maar nu is alles in orde. 'k Heb haar vanmiddag-nog opgezocht.
Och zoo vriendlijk nu, zoo zacht.... maar dood, dood-moe! Op van ellende, zorg en
akeligheid, nog meer dan van honger....’
‘Zoo.... toch....’
Er was een moment van zwijgen, waarbij ze elkaar in de oogen keken, en dan
wel beiden door iets getroffen schenen te worden, iets onzegbaars van
verdriet-en-geluk. Maar tegelijk ontroerde Hoogland nog een andere sensatie. Zij
was hetzelfde meisje van dien avond - en toch weêr niet. Lichter, luchtiger, dichterbij
ook en minder streng van houding. Misschien kwam het alléén - zoo flitste een
gedachte - door den wind, die hem zoo koel langs de oorranden gleed, hem bijna
opnam en doorvoer met een heerlijke lichtheid. Maar neen toch, veel vertrouwder
was ze hem plotseling, alsof hij haar sinds jaren kende. Lang niet zoo fee-achtig en
mysterieus ongenaakbaar als in zijn herinnering ze geworden was - toch, hoe mooi
juist zoo, hoeveel warmer, weldadiger! In welk een sfeer van edelen eenvoud stond
ze - dat sierlooze hoedje, die lange, effen mantel -; ze was wel even slank haast
als Liesje, maar ouder, en veel meer mensch. Huib zocht naar woorden. 't Kon toch
zoo niet afloopen. Met schrik bedacht hij: nu hij haar hier op straat gesproken had,
bestond er plotseling geen reden meer haar thuis op te zoeken....
‘Kom!’ zei ze al, hief glimlachend de hand.
‘Nee-nee, toe, nog even.... Mag ik vragen waar u heen.... ik meen welke kant u
opgaat? Als 't niet onbescheiden is....’
‘O.... welnee.... wou u....?’ Even een dwalende, verlegen blik. ‘Ik moet in een
winkel zijn.... nog een eindje verder.... Moet u na' huis? Ja.... loopt u dan een
oogenblikje mee terug misschien? Dan kunnen we daarna samen.... verder....’ Haar
glimlach was weggetrokken, ze scheen volkomen rustig.
‘Heel graag! 'k Heb volstrekt geen haast.’
Maar nu trad toch bij beiden wat stille verlegenheid in, spraken zij,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

55
naast elkander gaande, een paar minuten lang haast geen woord. Huib keek haar
van terzijde aan - en zie, nu was het er weêr, dat trekje van bijna verheven ernst,
ingetogenheid, strengheid, dat verwonderde bij haar zoo bloeiend frissche, nog
blanke, ongerepte jeugd, het melk-en-bloed van haar wangen, haar omgaf met een
waas, tegelijk van levenskennis en van stralend-jong idealisme....
Voorbij. Zij glimlachte alweer. ‘Neen werkelijk, ik had moeten weten, wie ik in huis
had die avond. Dom ook van me, er zelf niet aan te denken. Want ik ken wel het
een en ander van u.... Ja-ja. Natuurlijk, zult u zeggen. Maar bij mij is dat toch niet
vanzelfsprekend. Lezen - ik heb er nooit veel tijd voor gehad, thuis ook niet. En u
weet zeker wel, wij meisjes werken in den regel te veel - áls wij werken.’
Wat zij dan wel van hem gelezen had? Ze noemde een drietal boeken en er
ontstond een opgewekt gesprek over. Haar oordeel was volstrekt niet wat men
origineel pleegt te noemen - zij gebruikte de gewone termen - toch levend en frisch
door den toon, het accent. Blijkbaar had ze nooit veel over litteraire schoonheid
nagedacht - maar des te meer over menschen, hun temperamenten en karakters.
Haar psychologische open aanmerkingen verrasten Huib. Diepten en fijnheden
hadden haar getroffen in zijn boeken, waarvan hij zichzelf nauw bewust was
geworden. Het juichte in Huib. Hij keek voortdurend naar haar oogen.
En terwijl Pauline weer in een winkel, hij buiten te wachten stond - haar woorden
overdenkend, haar stem terughoorend, gansch vol van haar - greep plotseling een
ontroering hem in de borst, die als een floers bracht voor zijn blik. God-ja, dat, dát!
Zoo'n meisje, zoo'n vrouw.... altijd bij je hebben! Hij prevelde 't hoorbaar voor zich
heen: ‘Zoo'n meisje ja, zoo'n vrouw!’ Wist terwijl dat in die woorden van illusie de
hem doorflitsende gedachte niet kompleet werd uitgesproken. Dorst toch ook niet
anders. Want bespottelijk was het en ergerlijk. Negen-en-veertig - en zij? Misschien
één, twee-en-twintig! Hahaha, idioot, idioot! Oppassen toch vooral, dat ze 'r niets
van te merken kreeg.... Hem grenzeloos belachelijk zou gaan vinden!
Toen ze weer samen verder liepen, huiswaarts nu, sprak hij erover, hoe sterk
haar opmerkingen hem getroffen hadden, hoe verbazend hij die vond voor toch nog
zoo'n heel jong meisje. ‘Och kom, ja, vind-u?’ Even blikte zij opzij, kleurende weêr
een weinig, fronselend tegelijk, als in een lichten spot of achterdocht, de tóch al wat
breede, bruin-blonde brauwen - zoodat in schaduw verborgen bleef de glans harer
oogen. ‘Ten eerste ben ik heelemaal zoo jong niet meer, al bijna vier en twintig, en
ten tweede: student in de medicijnen... En dan, och... jong? Ik heb eigenlijk nooit
een echte, een vrije en zorgelooze jeugd gekend. Ik ben een nakomertje moet u
weten. Vader en moeder zijn al zoo oud...’
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Maar hierna zweeg ze, sterker blozend, en als geschrokken van zichzelf. Haar
blikken gingen wat hooger, haar lichaam strekte zich; te staren scheen ze, een paar
seconden, naar iets dat ze zag in haar gedachten, iets groots en noodlottigs. Huib
daarentegen liep een weinig voorover, hij hoestte eens en keek een anderen kant
op, gaf geenerlei teeken hoe diep de plotselinge vertrouwelijkheid harer mededeeling
hem had getroffen. Maar beletten kon hij niet, dat die onzinnige gedachte van
zooeven met hernieuwde kracht terugkwam - en nu met blind, wanhopig, maar
onweerstaanbaar verzet tegen eigen verwerping en hoon. Geen zorgelooze jeugd?
Misschien ook nú nog niet gelukkig? Dit prachtige, stralende meisje? Was 't niet om
woest te worden van opstandigheid?.... En fel als zoeklichten zwierven zijn gedachten
over zijn eigen verleden, zijn jeugd - zijn laatste ontberende jaren....
Hij vroeg omstandig naar haar studie. Zij had al doctoraal gedaan; het semi-arts
kwam aan de beurt nu; co-assistent was ze, om beurten, bij haar professoren - druk
werk ja, maar, o, verbazend interessant! Haar studie had haar volle enthousiasme
- o, ja, ja, goddank! Zelf begreep ze niet, schoon ze 't dagelijks om zich heen zag,
hoe 't zonder zulk een sterk enthousiasme in 't algemeen mogelijk was. Als dát je
niet droeg! Want de teleurstellingen, die je door moest, de ellende, die je bijwoonde,
al die afgrijselijke ziekten, waardoor de mooiste en onmisbaarste levens verwoest
werden, en waar je toch maar machteloos tegenover stond meestal! Dat er dokters
zijn, die moedeloos worden of cynisch, die afstompen, zich hun onmacht niet meer
bewust maken - ze had er een voorbeeld van gezien in haar naaste omgeving - o,
't was afschuwelijk, haast misdadig.... maar toch.... Zoovéél misdadigheid, niet waar,
die ten slotte begrijpelijk wordt en op haar beurt meelijwekkend....
En intusschen, al kon je de menschen dan ook maar zoo zelden genezen, zooveel
kon je voor hen doen, voor hen z i j n soms.... Wie ook dat ten halve deed, niet zijn
gansche wezen inzette! Maar dat moest ten slotte toch iedereen, in alle werkkringen.
U toch ook, meneer Hoogland!’
‘Natuurlijk!.... Zonder dat bereik je niets, niets!’
Ja-ja, hoorde Huib in zichzelven, je zegt het wel goed, vriend, maar dóe je 't ook
altijd, werkelijk je gansche wezen?.... Wat een stimulans toch, zoo'n meisje!.... Til,
Cootje, Liesje.... och nee-nee, heel lief, maar dat was het niet; niet die zachtheid,
die eeuwige zorg, dat verslappende medelijden.... Janneke indertijd! Die prikkelde
ten minste! Maar tot trots en eerzucht, tot schitteren - niet tot de echte toewijding,
de overgave....
Ze waren genaderd tot haar straat, tot haar woning haast. Schemering viel.... En
opnieuw drong het, schrik gevend, tot Hoogland door: als ze dáár zouden zijn - dan
was het uit. In-eens uit, en voor goed
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waarschijnlijk.... Eensklaps was hij begonnen, schoon zijn keel bijna weigerde: ‘Heeft
u misschien gelegenheid, en lust, even mee te gaan, een kop thee te drinken.... bij
ons? Kan ik u ook 'is aan mijn dochter voorstellen. 'k Heb haar zooveel over u
gesproken....’
‘Gesproken? Over mij?’ lachte oolijk Pauline - nu wel even met een zweem van
coquetterie, 't geen ze zelf scheen te merken, want plotseling ernstig ging ze door:
‘Maarre.... wat.... alléén uw dochter, zegt U. Och ja, 'k heb 't wel 'is gehoord, geloof
ik, uw vrouw is gestorven, niet waar?’
‘Al zes jaar geleden.... Eén kind hadden we, twintig jaar nu, Liesje ....Ze gaat
eerstdaags trouwen.’
‘Twintig pas? En dan al trouwen?’
‘Ja.... Vroeg, hè?.... Vindt u het een waag?’
‘Och!.... Dat is het altijd misschien.... En ik ken haar immers nog niet.... Maar u....
Dan zult u dus heelemaal alleen zijn.... Of blijft uw dochter in de buurt?’
‘Integendeel. Ze gaat naar een dorpje achter in Drenthe. Haar man wordt daar
dominee.... Tja.... U loopt dus even mee. 't Zal haar veel genoegen doen?’
‘O ja, heel graag!’
Maar de stilte, die daarop volgde - waarin het Huib plotseling was of hij met haar
wandelde ergens buiten de wereld - scheen Pauline niet te verdragen. Ze begon te
praten, schijnbaar opgewekt, conventioneeler van toon dan tot nog toe. Interessant
vond ze 't, het interieur van een schrijver te zien. Ze kwam over 't algemeen maar
zoo weinig, veel te weinig, in gezinnen hier. Kon er naar verlangen soms. Er was
zoo'n heel andere sfeer dan in die vervelende huurkamers. Haar ouders - ze woonden
óók op een dorpje, ja, in den achterhoek van Gelderland - hadden familie noch
kennissen in Amsterdam. Haar getrouwde broer, haar getrouwde zuster, twaalf,
veertien jaar ouder dan zij - woonden allen daarginds. Ja, wat een verschil in leeftijd,
niet? De jongste zij, en de lastigste ook, volgens vader en moeder. Och ja, nietwaar,
van een nieuweren tijd! Ze had haar eigen inzichten, overtuigingen. Andere eischen
stelde ze aan het leven - en ook aan andere eischen verlangde ze zelf te voldoen.’
‘Dat's uitstekend,’ zei Huib. ‘Alleen, ik geloof dat het zaak is met eischen stellen....
liever wat voorzichtig te zijn.’
‘Dacht u?’ Ze keek levendig naar hem op, een beetje teleurgesteld. ‘'t Is mogelijk!
Maar ik eisch toch.... voorloopig. 't Komt er maar op aan wát hè? En ik wil dan toch
ook geven, géven, ál wat ik kan, ál wat ik héb! Niets voor niets wil ik hebben!’
‘Niets voor niets? Dat zal u toch niet gelukken!’ Huib wierp 't hoofd

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

58
achterover; al enkele sterren pinkelden. ‘Kijkt u maar 'is naar boven. Wij krijgen
zooveel voor niets immers.... allemaal.’
Naar boven kijken, ze deed het onmiddellijk. Dan even naar hem, met
aandachtigen blik. En vervolgens met stotterende stem: ‘Ja natuurlijk, daar heeft u
gelijk in.... De wereld is mooi en ontzaglijk, hè?.... Ja.... nou ja.... maar zegt u 'is, u
begrijpt het natuurlijk ook wel, wat ik bedoel.... als ik zeg dat ik géven wil, niets voor
niets wil hebben....’
‘Zeker, dat begrijp ik volkomen, en dat bewonder ik.’
Ze lachte weer even, maar met een dankbaren blik, ‘Wát? Kom-kom! U bewondert
te gauw, geloof ik.... Ik heb nog niets gedaan. Maar 't gaat komen!’
Terwijl hij Pauline voorging, zijn hooge bovenhuistrap op, kwam Huib er bijna toe
nog om te keeren. Want hij had het alweer gehoord: Lies was niet alleen thuis, er
bromden mannenstemmen. Leo dus zeker weer - maar wie nog verder? Ontstemd
liep hij door; het kon nu toch niet anders meer; stiet krachtig de kamerdeur open,
deed Pauline langs zich naar binnen gaan.
Ze keek naar de menschen, dan naar de kamerwanden - er was iets van vorsching,
van verbazing in haar blikken.... 't Interieur van den beroemden schrijver valt haar
niet mee, dacht Huib. Geen wonder waarachtig!
Opgestaan waren ze: Leo, Liesje. En de derde: Noordzij, de bekende criticus,
een vijftiger thans. Zijn hoofd was kaal geworden, het puntbaardje bijna wit. Bij
Bolland had Huib hem teruggevonden - den tegenwoordig wat eenzaam, eenigszins
schaamachtig levenden man. Ze zagen elkander nu weer, van tijd tot tijd. Niet
geworden was Noordzij 't geen men ééns van hem had gehoopt. Kunstgevoelig, en
scherp van geest - maar zonder grootheid, zonder sterk élan. Nadat hij door Fietje
verlaten was, had hij met andere vrouwtjes geleefd, maar geen die 't met hem uithield
op den duur. Ze vonden: hij was zoo vermoeiend sensueel, en ook: hij kon zoo
sarren.
Hoogland had Pauline het eerst aan Liesje en Leo voorgesteld - ‘je weet wel,’ zei
hij zacht tot zijn dochtertje - toen ook aan Noordzij, zéér kort en met stroeve stem.
‘Ik weet nog niets, geloof ik’, begon, naar Pauline tinteloogend, de criticus,
kwasi-guitig, ‘juffrouw Hermans zeg je? Schrijft mejuffrouw?’
‘Wat? Schrijven? Nee! Waarom dacht je?’ Huibs stem klonk koel verbaasd, bijna
kregel - wat trof dat nu ook ellendig: Noordzij, die oude sater! - ‘Gelukkig zijn er nog
enkele menschen, die niet schrijven, in de wereld. Juffrouw Hermans is doctoranda
in de medicijnen.’
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‘Het moet een groot geluk zijn, door juffrouw Hermans genezen te worden, desnoods
zonder medicijnen.’ Noordzij's gerenommeerde spotlachje, waarbij hij den zinnelijken
mond wat scheef trok, gleed over 't behaarde gelaat, terwijl de glans-bruine oogjes
onder de ruige brauwen in duidelijke geboeidheid Pauline's blik bleven zoeken.
Vergeefs. Zij lachte maar éven op, verlegen. 't Insinueerende der vleiende woorden
ontging haar blijkbaar. Natuurlijk, dacht Huib - maar hij vloekte toch, binnensmonds:
‘Och, verdomde kerel.’
Liesje had aanstonds voor de onverwachte bezoekster groote belangstelling
getoond. Snel schoof zij een stoel voor haar aan en kwam naast haar zitten, stralend
en ontroerd van verrast genoegen. ‘Wat heerlijk, dat u 'is meegekomen bent! Kwam
u vader tegen?’ Ook Leo, na het hooren van Pauline's naam, glimlachte hoogst
welwillend, een beetje verlegen tevens. Hij kuchte herhaalde malen, nam de
bezoekster eens van terzijde op, streelde zich de welvende kuif - trachtte intusschen,
zoo spoedig dat ging, met bedaard vertoon van vergevensgezindheid voor de storing,
zijn litterair gesprek met den bekenden criticus weêr op te vatten. ‘Dus dat vindt u
toch ook, meneer Noordzij - ik constateer het met genoegen - dat een kunstwerk in
de eerste plaats naar zijn innerlijke gdachte, zijn geestelijke inhoud dient beoordeeld
te worden, en niet naar zijn vormbekoringen....’
‘Gewis, gewis,’ knikte Noordzij, zich wat onwillig wendend tot wie hem had
aangesproken - hij bleef intusschen naar Pauline loeren; duidelijk was, dat een
gesprekje met haar hem wel zoo lief zou geweest zijn - ‘dat is te zeggen.... al zulke
begrippen hebben hun evolutie. Wij meenden, 'n twintig jaar geleden - o, in de beste
trouw, nie-waar Hoogland? - dat gevoel en hartstocht eigenlijk alles waren, in de
kunst, een gepassioneerde persoonlijke visie het eenige noodige. Maar daar zijn
we - onder invloed van Bolland, zeer zeker, maar trouwens van de heele moderne
filosofische beweging, wat van teruggekomen.... De.... ja.... het louter geestelijke,
de wijsgeerige en moreele gedachte.... heeft zijn plaats teruggewonnen’. Hij sprak
met eenigszins fleemende zachtaardigheid, als schaamde hij zich een weinig, zijn
grondige wijsheid hier zoo uit te stallen; de kleine stukjes wang boven het
grauw-grijzige puntbaardje - waaraan hij van tijd tot tijd plukte - kregen een roodigen
tint.
De jonge dominee onderwijl keek naar zijn aanstaanden schoonvader en zijn
welwillende glimlach had iets verheugd triomfeerends thans: ‘Hoort u het, vader?’
‘Ja zeker.’ In Hooglands wat norschen toon klonk nu scherpere spot door - licht
schrikkende keek Lies naar haars vaders gezicht; Pauline opmerkzaam volgde dien
blik - ‘ik hoor wel wat meneer
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Noordzij zegt, Leo. Ik ken trouwens zijn veranderde meeningen. Gelukkig hij,
nietwaar, die de moed en de kracht heeft zich telkens opnieuw te herzien. In de
laatste tijd zijn wij-schrijvers, hier in Holland, allemaal denkers geworden, filosofen
en moralisten!’
De criticus grinnikte even, gemaakt en sarcastisch; zijn mond trok met rukjes naar
rechts. En plagend vriendelijk, terwijl zijn glanzige blikken, verstandhouding zoekend,
naar Paulines oogen bleven gaan: ‘Allemaal, ja zeker, behalve misschien juist....
ehem!.... onze vriend Hoogland. Een voortreflijk kunstenaar, maar wat eenzijdig
plastisch. Hij gunt zijn denken geen invloed genoeg op zijn.... overigens zoo
uitnemende kunstprestaties.... hè-hè!’
‘Mij dunkt toch ook,’ ging Leo, die niet geluisterd had, op zijn eigen gedachtegang
voort, ‘dat de doelbewuste idee, de idee der doelbewustheid meen ik, tegenwoordig
meer en meer doordringt en overhand krijgt in haast alle kunsten. Ook de nieuwste
schilders, de zoogenaamd kubistische - het schijnt een verkeerde naam te zijn zoeken naar stijl; ze geven zich rekenschap van wat een schilderij behoort te zijn;
ze doordenken, beredeneeren.....’
Een scherpe lach van Huib sneed zijn woorden af. ‘Juist ja! Behóórt te zijn!
Beredeneeren! Brr....! Aan een echt kunstenaar dringt zijn onderwerp zich op, en
zijn gedachte, en zijn manier van werken, alles, álles! Een stijl, die niet van zelf
ontstaat, die niet de natuurlijke uiting van den schepper zelf is.... dat is....’
‘De groote stijl van zijn tijdvak, waaraan zijn zoogenaamde individualiteit zich
ongemerkt onderschikt.... ongescheiden onderscheiden, nietwaar,’ zei nu rustig
Noordzij.
‘Hm! Ja-ja! In een tijd ten minste, waarin zoo'n werkelijk groote stijl bestaat.’
Hoogland voelde zich warm worden; zijn gedachten verwarden zich eenigermate des te heftiger werd zijn taal. En het gesprek begon scherper van toon te worden,
de gezichten verstrakten zich; vooral Leo van Duym, bij Noordzij steun vindend, viel
dapper aan, toonend zijn beroemde welsprekendheid. Met l ' a r t p o u r l ' a r t was
het nu toch wel gedaan. Het hoogste doel van de kunst moest zijn: de veredeling
en verheffing, de verbetering van het menschdom, en dat doelbewust.
‘Oho!’ riep Hoogland uit, ‘dus je meent dat wij met jelie moesten concurreeren!
Je bent wel opofferend! Maar maak je niet ongerust, vriend. Een dichter vraagt naar
al die dingen niet. Hij pretendeert niets te verbeteren. Hij geeft eenvoudig zichzelf,
hij stort zich uit. Hij buigt zich over die diepste menschelijke afgrond, zijn eigen hart,
en zegt wat hij daar vindt.... wat daarin lééft.... Gedachte, gedachte...? Het woord
is veel te klein immers, te dor, te nuchter.... Ja, dát is nu nuchter
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jelie redeneeringen, niet de waarheid van de zoogenaamd realistische kunstenaars,
die immers één en al bewogenheid is.... lijden en vreugde!’
De stemming werd ongemoedelijk; Huib, geweldig gehinderd, begon zich meer
en meer op te winden, zijn meeningen overdrijvend. Het kwam vooral door Pauline's
tegenwoordigheid - 't noodlottig mislukken harer eerste visite - maar ook door Leo's
onuitstaanbare pedanterie, Noordzij's brutaal-schijnheilig comediespelen. Te denken
dat die kwasifilosoof, die daar zoo ijverig en plagerig bedaard te verdedigen zat de
de schoonheid van het louter geestelijke, de moreele gedachte die in het kunstwerk
overheerschen moest - en dit aldoor loerende naar Pauline - zich in het geheim
placht over te geven aan de meest geraffineerde sensualiteit, waarvoor zijn
maîtressen zich schaamden vaak....
Huib zon op bijtender gezegden.
Toen wendde zich plotseling - volkomen argeloos, naar 't scheen, en in blanke
beheersching - de blonde studente van Liesje af en keek Huib in de oogen: ‘Wat ik
u nog vragen wou, meneer Hoogland, heeft u ook niet enorm genoten van die laatste
bundel van Boutens, de Carmina? Wat een schat weer van heerlijke verzen, niet
waar? “Leeuwerik”.... “Pierrot Moderne”.... Ik voor mij geloof vast dat u gelijk heeft,
dat bij het ontstaan van zulke schoonheid de dichter een werktuig is in de hand van
de eeuwigheid.... zooals trouwens wij allemaal misschien, als we iets werkelijk
goeds, iets moois doen!’
Haar stem scheen stilte te scheppen. Het was dat zuiver-klare, toch zoo innig
bewogen geluid zelf, en haar stralend gezicht erbij, meer dan haar woorden
misschien. Doch ook van die woorden, op dat moment, doorvoelde Huib de
beteekenis. Sterk blozende sloeg hij den blik omlaag. Ook de anderen zwegen,
verlegen.... Noordzij het eerst, na een paar seconden, glimlachte en knikte
goedkeurend, fluweelig opblikkend tot Pauline's oogen: ‘Ja-ja.... ja-ja....’ Toen herwon
zich ook Leo, wou zijn zegje weer hebben: ‘O ja zeker, juffrouw Hermans, o ja
zeker.... en daarom juist, niet waar....?’
Maar niet aan 't woord komen liet ze hem nu; ze keek niet eens naar hem om en
ging rustig voort, steeds tot Hoogland gewend, als zocht ze steun bij hem; een
zweem van opwinding was in haar stem gekomen: ‘Zou het dan misschien ook maar
niet het beste zijn, over dat soort van dingen niet zoo hartverscheurend te
redeneeren? 't Eenvoudig maar af te wachten, 't heerlijke wonder, en gelukkig te
zijn als het komt? O! ik ben heelemaal geen kunstenares, en ook niet wat men
gewoonlijk godsdienstig noemt, maar aan iets onverklaarbaars goddelijks, een
element van eeuwigheid, en niet in kunstenaars alleen, maar in ons allemaal....
allemaal.... geloof ik stellig!’
Huib zag haar aan, vast en groot. ‘Ik ook,’ zei hij, diep ontroerd.
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‘Goed op de hoogte van onze litteratuur is u dan toch blijkbaar wel, juffrouw
Hermans’, knikte Noordzij weer, haar aanziende met den aaiendsten blik van zijn
bruine oogjes.
‘Op de hoogte? O nee, heelemaal niet! 'k Lees veel te weinig. Maar 'k hou wel
heel veel van mooie verzen. En wat voor een tijd beleven we dan ook, niet waar?
In één en hetzelfde jaar: Boutens' Carmina, die somber prachtige “Vrouw in 't Woud”
van mevrouw Roland Holst en de bundel van Leopold. Drie heerlijke bezittingen!’
Wat was er gebeurd in de kamer? Had daar plotseling een hooger wezen tot hen
gesproken en met een sterk en zuiver geluid de stemming gereinigd? Een sfeer
was geschapen, die ten slotte ook den zelfbewusten jongen dominee tot eerbied
stemde en tot verstomming bracht. Hij keek voor zich heen, zich wrijvend langs de
onderkaak, en met verlegen kuchjes. 't Viel Hoogland eensklaps op, met hoe blijde
verbazing, met wat 'n verrukt groote oogen zijn Liesje naar 't gelaat der nieuwe
bezoekster te kijken zat. Strak stond dat gelaat nu, het voorhoofd lichtend, als
onbeweeglijk de fijne trekken. Een engel, een echte engel - iets bovennatuurlijk
weldadigs en goeds! O het geluk - van genade mocht je wel spreken - dit meisje
gevonden te hebben! Was het ook God geweest misschien, die het arme oude
vrouwtje, dien stormavond, had doen neervallen juist vóór het huis waar zij woonde?
Een onzinnige gedachte, Huib wist het; toch schaamde hij zich geen moment ervoor;
te gelukkig was hij voor laffe schaamte; zijn moeilijk en eenzelvig leven stond in
onverwachten gloed.
't Gesprek bleek onherstelbaar afgebroken. De criticus, met hoflijk vleiende
woorden, nam weldra afscheid. Hij boog eerbiedig voor Pauline, vroeg vergunning
haar de hand te kussen. Het meisje lachte een beetje, verwonderd, met even een
tintel van schalkschen spot. Vol streeling ging zijn blik tot haar op; hij zei dat hij
hartelijk hoopte haar eens meer te ontmoeten ‘in deze gastvrije woning,’ en als zij
zich eerdaags zou vestigen - te Amsterdam toch, niet waar? - dan zou het hem
moeite kosten geen ziekte voor te wenden. Allen lachten; Huib liet zijn ouden collega
uit; in het portaaltje, samen alleen, scheen hun vriendschaplijke kameraadschap
teruggekeerd. Kleinheid en scherpte waren verdwenen. Nog gauw, en op gedempten
toon, vertelde Noordzij, waarvoor hij eigenlijk gekomen was: een oude confrater,
niet meer in staat tot werken, zat in afschuwelijke penarie en moest onmiddellijk
geholpen worden. Men rekende op Hoogland - die immers nog één van de meest
verdienende onder de schrijvers was. Hij zegde toe, en zij scheidden hartelijk.
Terug in de kamer ging Huib zwijgend naast Pauline zitten, die intusschen weer
met Liesje en Leo in gesprek was geraakt, lachende, ongedwongen en los, zich nu
ook telkens even - en dit met een, voor
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hem zelf alleen merkbare herinnerende aansluiting op den vroegeren toon - tot hém
richtte. In zijn borst lag een heerlijk-teedere ontroering, een glanzend rijk geluk, stille
zekerheid ook. Waarvan eigenlijk? Hij wist het niet. Hij luisterde maar naar haar naar dat zielvol en zangerig geluid. Zelfs hinderde hem langzamerhand niet meer,
daaronderdoor, Leo's eigenwijze gebrom. En zijn Liesje - die immers al haast net
zoo verrukt van Pauline was; hij hoorde 't in haar stem - had hij daar dankbaar lief
om.
Toen Pauline opstond om weg te gaan, steeg plotseling het gevoel van spontane
gehechtheid tusschen haar, Huib en Liesje, tot zulk een hoogte, dat zij elkander
aanzagen, glimlachend en woordenloos vragend - het was een wonderbaar moment
van zuivere blijdschap. En hoe nu verder, schenen hun blikken te beteekenen.
‘'t Spreekt van zelf, hè - we zien u gauw terug,’ zei Hoogland. ‘Nou.... heel
graag....,’ klonk het licht bewogen. ‘Maar komt u dan ook eens bij mij? Al heb ik,
natuurlijk, op geen stukken na zoo'n gezellig interieur als dit, met al uw boeken en
mooie dingen.... Er is doorgaans thee 's middags, en bijna altijd 's avonds, als 'k het
even vooruit mag weten.... Komt u ook 'is, juffrouw Hoogland, zoolang dat nog kan?’
‘Dolgraag natuurlijk - maar zegt u toch Liesje,’ drong het kind met een blik vol
bewondering.
‘Zal ik....? En je bent al zoo gauw mevrouw de domineesche, een heel wat hoogere
waardigheid dan die van arm studentje.... Maar bést hoor, en ik heet Pauline - noem
me maar Pau, wil je, dat doen ze hier allemaal. U ook, meneer, als u wilt tenminste....’
Haar verlegen blos bij die laatste woorden deed Huib als van onredelijke vreugde
overvloeien. Hij vond niets te zeggen - dorst niet eens haar vingers te kussen, gelijk
Noordzij toch zoo gemakkelijk gedaan had; hij drukte ze alleen maar, die smalle
vingers, en knikte - keek haar na zoo lang ze de trap afging.
En het was als in een nooit gekende onzwaarheid, een verwonderlijk etherisch
en stil geluk, dat hij dien avond verder doorbracht. Er scheen iets in hem veranderd,
iets weggeschoven van voor zijn blik - helderder en mooier dan ooit te voren zag
hij de dingen om zich heen, alsof ze stonden in een warmer schijn, alsof hij, voor 't
eerst, ze zag zooals ze in wezen waren, goed en weldadig.... Hij was vriendelijk
voor Leo, vol teederheid voor Liesje, sprak zacht en met een ontroerden glimlach
over allerlei van hun belangen, hun toekomst. Dan weer poogde hij iets te lezen,
maar hij schoot er niet mee op - het was nu eens Pauline's als doorzonde blik, dan
weer de gansche uitdrukking van haar nobel-fijn gezichtje, haar snel blozende
blankheid die hij vóór zich kreeg. Hij luisterde in herinnering naar het timbre van
haar stem en was dan aanstonds in haar sfeer
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verloren.... Intusschen verwierp hij, als een felle oneerbiedigheid, een heiligschennis,
de telkens weer even opduikende onderstelling, dat dit meisje ooit zijn vrouw zou
kunnen worden. Niet hij, o niet hij, onwaardige! Niet voor een halfversleten bijna
vijftiger - trouwens al zoolang en volkomen gewend als weduwnaar voort te bestaan
- was het wonder van haar liefde bestemd. Liefde... och! Voor hem iets dat achter
hem lag.... neen, dat hij nóóit had gekend misschien, in zijn stralende volheid... Maar
dat nú toch niet meer mogelijk zijn zou.... Want.... o neen, o God neen, nooit iets
ánders dan dit, nooit iets minders meer!
Dit teere gemijmer, hoe verrukkelijk was het al.... En dan: haar te zien en te hooren,
dikwijls haar te zien, en bij zich te hebben, met haar te praten.... Goed en hartelijk
voor haar te mogen zijn.... Vriendschappelijk misschien.... Een beetje voor haar te
zorgen, een beetje voor haar.... o! te léven! Een nieuw doel in zijn eenzaam bestaan,
een fel glanzend vooruitzicht....
Maar 's nachts, in het duister van zijn slaapkamer, het gloeiende hoofd in het
broeiïge kussen, begroef hij daarin telkens zijn gezicht om te smoren zijn kreunen.
God-o-god, waarom zoo oud al.... En waarom niet vroeger, niet vroeger.... niet
vroeger?
(Wordt vervolgd).
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Gedichten,
door H.W.J.M. Keuls.
I.
Ik smeek niet meer om Uw genade,
't Gebed sterft op mijn lippen uit,
Ik heb Uw verren dag verraden
Voor 't duister, dat mijn ziel omsluit.
Ik kan den drang niet meer belijden,
Die naar een brandend einde drijft,
Nu in het hart vermoeid van strijden
Elk uur hetzelfde noodlot schrijft.
Ik kan den glans niet wedervinden,
Die aan Uw naam verbonden scheen,
Of in het vele, dat ik minde,
Dit ééne hopeloos verdween.
Alleen een aarzelend gelooven
Schemert nog door den donk'ren ban,
Dat eens Gij met geweld zult rooven
De ziel, die zich niet geven kan.
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II.
Geluk ik heb uw naam bewaard,
Uw teeken werd in mij gedreven
Zoo diep, dat heel 't omringend leven
Van zijn geheimnis schijnt bezwaard.
Wie eens uw boodschap heeft verstaan,
Hij moge zich in leed verdiepen:
De stemmen, die zijn aandrift riepen,
Kunnen in weedom niet vergaan.
Al wat op aard tot volheid rijpt,
Staat even van uw licht beschenen,
Als in uw heerlijkheid verdwenen,
Voor de vergank'lijkheid het grijpt.
Geluk, o glans, o duiz'lend woord!
In welke ijlten kunt gij voeren,
Als gij tot onvermoed ontroeren
In bloem of vrucht of mensch bekoort!
Want gij, onvatbare, doordringt
Het wereldsch spel en zijn getijden,
En in den nacht van 't donkerst lijden
Is nog een hoop, die van u zingt.
Want smart is als een eenzaam bed,
Dat afsluit van het aardsch gewemel,
Maar tot geluk is aan den hemel
Der sterren eindloosheid gezet.
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Kwatrijnen,
door H.W.J.M. Keuls.
I.
Mijn hart laat zich bespelen door den wind:
O vluchten, voor een nieuwe dag begint!
Waarheen? Waarheen? vergeefsch zijn alle tochten,
Daar overal ik weer mijzelven vind.

II.
De macht, die mij den ondergang beval,
Omringt mij met gebaar en leegen schal.
Zal ik een droom, een laatste kleinood redden
Uit dit in spel en lach vermomd verval?

III.
Zij mogen ver van U verlangen kweeken,
Hun kleinheid in Uw stormen willen breken:
Een oogenblik gedompeld in Uw vuur
Moeten zij hulploos om bevrijding smeeken.

IV.
Gij zijt alom, o schoonheid, en uw gaven
Verschijnen jong nog uit vergeten graven,
Maar velen weten niets van uw bestaan
En and'ren zijn als uw gekwelde slaven.
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V.
Uw kracht, o leven, in het bloed gerezen,
Laat ons versmachten voor uw vluchtend wezen:
Ik heb met leed mijn dorst naar u geboet,
En kan van u te minnen niet genezen.

VI.
In menig ding vond zij een klein vertier,
Het huis scheen als bezield van haar bestier;
Wat jeugd kwam door haar oude trekken schijnen,
Wanneer zij zong of speelde op 't klavier!

VII.
Een geur waait over van onzichtbaar land;
Ik heb u nooit gekend, maar 't ijl verband
Des bloeds schenkt mij een eindeloos vermoeden,
Wanneer uw beeld mij aanziet van den wand.
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Hooge politiek,
door Cornelis Veth.
HET is fraai,’ zei hij bij het ontbijt. En lei de krant neer met een gevoel van moreele
onpasselijkheid.
‘Is er iets ergerlijks?’ vroeg Ada. ‘Wil je nog thee?’
Hij beantwoordde de vragen in omgekeerde volgorde.
‘Nee, dank je.... Ja, dat is te zeggen niet voor mij, maar in het algemeen. Ze
hebben in Egypte den Shirdar, een hoog engelsch ambtenaar, vermoord. Dat is
natuurlijk treurig. Maar wat doet de engelsche regeering nu? Zij protesteert en dreigt,
maar daarbij maakt ze tevens van de gelegenheid gebruik om allerlei concessies
af te dwingen. Zij exploiteert dien moord zakelijk, en slaat munt uit de beleediging.
Men zou haast zeggen, dat die moord een fortuintje voor haar was. Maar waar
verbaas ik me eigenlijk nog over? Het is immers altijd zoo gegaan. Dat is hooge
politiek, zie je’.
‘Juist’ zei ze. ‘Je weet, ik lees alleen het feuilleton en de muziekrecensies. Denk
je er om dat Dikkie straks komt?’
Zeker dacht hij daarom. Hij dacht eigenlijk aan niets anders. Het was iets, waarop
hij zich moest verheugen, dit bezoek van zijn zoontje, eens in de maand, en het
was altijd een teleurstelling. Hij begon in den laatsten tijd te voorzien dat het een
teleurstelling zou wezen, en, echt man-achtig onderdrukte hij het voorgenoegen.
Een vrouw is levenslang op vreugdige verwachting en teleurstelling beide
geabonneerd. Ten minste een vrouw als deze, zijn tweede, zijn nieuwe vrouw, wier
gevoel niet beoordeeld moet worden naar de koelheid, zooeven tegenover de
wereldpolitiek betoond. Zij vlaste, telkens weer, voor hem, op dit bezoek, waarbij
zij zelf zich, kieschheidshalve, steeds verwijderde. Het is waar dat hij haar geen
deelgenoot van zijn teleurstellingen had gemaakt, ze waren ook nauwelijks onder
woorden te brengen.
Het kind zou om elf uur komen; om kwart vóór vertrok Ada, voor een bezoek aan
haar ouders. Van dat oogenblik had Johan geen rust, hij stond nu eens, verdekt
opgesteld, voor het raam, dan weer ging hij naar de voordeur om zeker te wezen
dat het bezoek niet per briefje was afgezegd, zooals al eens was geschied. Tenslotte
ging hij naar boven, op het balcon, vanwaar hij de straat kon overzien, staan uitkijken.
Hij ging daar echter spoedig weer vandaan, want hij wilde niet dat het jongetje, of
de meid die hem bracht, zouden zien hoe hij uitkeek. En onderwijl was hij boos op
zichzelf, omdat hij niet kalm tot het laatste oogenblik iets anders kon blijven doen.
Hij was van het raam teruggekomen, voor de zooveelste maal. Natuurlijk weer
niet op tijd. Het was al acht minuten over elf. Hij nam de krant weer
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op. Dat helpt wel eens. Maar neen, kwart over elf, nog niemand. 't Was toch een
schande.... De schel ging. Nu niet zelf opendoen. Niet te happig zijn. Maar Does
dreef al, grommend en keffend, om naar de deur te gaan, en toen hij de kinderstem
hoorde, was hij in de gang voor hij het wist.
‘Dag jongen, dag vent!’
‘Dag vader. Dag Does.’
Want Does was er bij, en gooide het kind haast om.
Wat was het toch nog een klein kereltje, dat vijfjarig Dikkie in zijn eigenwijs
jekkerachtig jasje met koperen knoopen. De vader ergerde zich, toen het jasje uit
was, over het erg korte broekje en de korte kousen; het was al October en er waren
al gure dagen. Maar hij had afstand gedaan van het recht, daarover mee te spreken
- en had hij het vroeger wel altijd doen gelden? Die matrozenmuts, met Pacifique
erop, stond aardig. Gek, hij lette nu meer op die dingen dan vroeger. Het kind had
een parapluie bij zich, die het gewichtig in den standaard zette. ‘Het gaat misschien
wel regenen,’ legde hij uit.
De kleine jongen had een frissche kleur, hij was een toonbeeld van gezondheid,
en stapte vief aan de hand mee naar de kamer, waar een trommel met speciaal
uitgezochte kinderkaakjes, figuurtjes, klaar stond. Er was order gegeven, zoodra
het kind er was, voor Johan zelf koffie, voor Dikkie cacao te brengen.
‘Ik blief geen chocola,’ zei Dikkie, even opkijkend van het stoeien met Does.
Johan haatte het woord, en hield niet van de afwijzing. ‘Chocola is heel gezond
voor kinderen,’ zei hij.
‘Waarom?’ vroeg Dikkie.
‘Omdat chocola voedzaam is.’
‘Ik blief óók koffie.’
‘Nee, Dik, koffie is voor groote menschen. Kinderen worden er geel van.’
‘Waarom wor je daar geel van?’
Als hij nog rechten had gehad, zou hij het kind dat eeuwige vragen hebben
afgeleerd. Wat moest je hier nu weer op antwoorden?
‘Thuis krijg je ook geen koffie, is het niet?’
‘Maar thuis krijg ik ook geen chocola.’
Och wat kwam het er eigenlijk ook op aan? Hij kon het kind toch niet dwingen,
en zich onbemind maken. Het bezoek moest een pleziertje blijven. Hij liet wat warme
melk brengen en deed er een scheutje koffie in.
‘Daar, koffie dan maar. Voor een keer kan het geen kwaad. Omdat je nu op visite
bent.’ Het woord deed hem zelf pijn, nog meer omdat het zoo zonder commentaar
werd geaccepteerd. Het kind was bij zijn vader op visite.... Maar hoe kwam de jongen
zoo dwingerig? De moeder was toch waarlijk niet zoo van toegeven. Integendeel
het was altijd verbieden en nogeens verbieden, tot je er kregel van werd.
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Dikkie nam nu een slokje van de koffie-verkeerd, die hij weldra vergat voor een
spelletje dat zij samen gingen doen met de kaakjes, beestjes met voetstukjes waar
je ze in kon zetten. Dat dit ouderwetsche goedje nog te krijgen was - maar Ada wist
alles te bereiken.
Hij was een rond stevig ventje en zijn oogopslag was flink. Maar wat vielen die
haren over het voorhoofd! Die beroerde ponnie waar zij altijd de kinderen mee
opknapte. In een onbewaakt oogenblik streek de vader het haar van Dikkie's
voorhoofd weg, naar boven, dat het opstond.
‘O, dat mag U niet doen’ zei het manneke dadelijk. ‘Moeder heeft het zoo gekamd,
en ze zei dat ik het netjes moest laten zitten.’
‘Zoo,’ zei Johan, boos en beschaamd te gelijk.
Poes was ook binnengekomen en lag naast den hond, op eenigen afstand, beiden
observeerden den kleinen gast. Dikkie kreeg een idee.
‘Zijn Does en Poes samen getrouwd?’ vroeg hij.
‘Dat zou wel grappig zijn,’ zei Johan. ‘Mevrouw Does, geboren Poes, hé?’ Daar
kwam Dikkie niet in. ‘Maar zijn ze getrouwd?’ hield hij vol.
‘Nee,’ zei Johan.
‘Zijn ze gescheije?’
‘Ook niet,’ zei de vader haastig, ‘Kijk eens, hier heb ik een kip. Heb jij een voetje
voor ze?’
‘Gaan we gauw eten?’
‘Ja’.
Dikkie sloeg aan het vertellen:
‘Als Maurits (Maurits was een Indische jongen van zestien of zeventien jaar, die
door Alice, Dikkie's moeder, in huis genomen was - flink was ze wel) - ‘als Maurits
weer te laat komt, dan krijgt hij geen eten. En als hij het dan nog eens doet, dan
gaat hij het huis uit.’ Dit laatste met uitgestrekten arm. Johan kon bijna niet nalaten
te glimlachen. Het was zoo echt Alice, de officiersdochter. Altijd militairement.
‘Jo (dit was het dienstmeisje) heeft buikpijn omdat ze zulke dunne kousen draagt,’
verkondigde Dikkie verder.
Het was komisch en het was pijnlijk tegelijk, al die autoritaire uitspraken, die hem
altijd zoo hadden geirriteerd, door dien kindermond overgebracht.
‘En hoe gaat het met zus?’ Hij liet de kinderen altijd elk afzonderlijk komen, omdat
hij er dan meer aan had, en zus had haar vorige beurt door ziekte verzuimd.
‘Zus is stout....’
Ach ja, altijd en eeuwig was er natuurlijk één stout! Hij kende dat zoo goed.
‘Zoo. Wat heeft ze gedaan?’
Keurig kwam het eruit. ‘Ze heeft een leelijk report. Ze mag heelemaal niets. En
ze mag ook niet op visite.’
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‘Zoo. Mag ze hier ook niet komen?’
Dikkie schudde heftig van neen.
‘En moest jij dat zeggen?’
‘Ja.’
Een mooie boodschap om aan een kind mee te geven. Toevallig had hij het er
uit gekregen. En moest hij ook gestraft worden voor dat slechte rapport van zijn
dochtertje? Maar dat ging niet. Dat duldde hij niet.
Het meisje kwam binnen om de tafel voor het koffiedrinken te dekken. ‘Gaan we
eten?’ vroeg het kind.
Hij schrok op. ‘Ja. En waar gaan we dan heen? Dat mag jij nu eens zeggen. Naar
Artis, of naar een speeltuin?’
‘Laten we gaan voetballen.’
‘Dat kan je vader niet, jongen, en jij ook niet.’
‘Maurits voetbalt ook. En ik wil er ook een hebben. Krijg ik een voetbal?’
‘Een voetbal? Wel nee, geen kwestie van.’
‘Waarom niet?’
‘Waarom niet, waarom niet! Je bent er veel te klein voor. Ga nu maar zitten. Kijk,
daar staat je koffie nog. Je lust ze niet eens. Wil je melk?’
‘Dank U vader. Ik blief geen melk.’
Hij verloor even zijn geduld. ‘Gekheid, je drinkt melk. Daar!’
Het was opmerkelijk dat het kind de melk nu zonder tegenstribbelen nam. Aha!
Hij was immers gewend, gecommandeerd te worden.... en maakte hier misschien
onbewust misbruik van de situatie. Hij moest maar anders aangepakt worden.
‘Hier, een lekkere boterham met rookvleesch. Eet nu maar vlug op.’ Zoo, niet
meer vragend, niet meer afwachtend of de jongen wel ‘bliefde’, met een eenvoudig,
vriendelijk bevel kreeg hij alles gedaan. Hij deelde nu ook kort en goed mee dat ze
naar een speeltuin zouden gaan.
Nu handen wasschen. De vader trok den kleinen jongen het jekkertje aan, zette
hem de muts op het hoofd. Dit laatste bleek niet op de juiste manier te zijn gedaan.
Dikkie deed voor hoe het moest en hoe de weer in eere herstelde ponnie er onder
uit moest komen.
Ze waren al buiten, toen het kind zei:
‘O, ik vergeet mijn parapluie’.... en om wou keeren, om die te halen.
‘Och wat, parapluie’, zei Johan, vrij achteloos. ‘'t Is goed weer.’
Dikkie begon opeens te huilen. ‘Ja, maar, moeder heeft gezegd, vergeet je
parapluie niet.’
De vader had een onredelijke gezagsopwelling.
‘Gekheid. Beter dat je ze hier laat staan, dan dat je ze onderweg ergens vergeet.
We komen hier nog terug, kom. 't Is prachtig weer.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

73
De tranen waren gauw gedroogd. Maar toen Johan de lucht eens beter aankeek,
had hij half spijt. Zoo erg secuur was hij er niet op. Er waren verdachte wolken.
‘Gaat zus ook met U naar een speeltuin?’ vroeg de jongen.
‘Misschien,’ zei Johan verstrooid. Hij dacht er aan hoe zus voor straf niet komen
mocht en hoe hij zou laten weten, dat hem dit niet beviel. Hij zag haar voor zich met een beklemming van het hart - een tenger kind, met een fijn gezichtje, soms,
meende hij, peinzend over de moeilijke verhoudingen waarin ze leefde, en met een
verzwegen herinnering aan al het pijnlijke gebeurde. Hij keek nu toch weer naar het
manneke, dat fier doorstapte, het handje in de zijne. Die stond er beter voor, en had
er minder van geweten.
‘Gaan we op een tram?’
‘Ja zeker, hier op de hoek is een halte.’
In de tram was Dikkie een echt kind; hij vond het heerlijk de kaartjes te mogen
bewaren. Ook in den speeltuin ging alles goed. Het was Zaterdag en er waren meer
kinderen. Johan liet den jongen op de wip zitten, en schommelde zelf even met
hem, hoewel hij de lang vergeten gewaarwording ellendig vond. Gelukkig namen
andere kinderen onder zijn toezicht het jongetje bij zich. Zij waren er een uur. Toen
begon het opeens te regenen, al harder.
Zij moesten om op de tram terug te gaan een eind loopen. Johan had geweldig
het land.
Het kind scheen er eerst niet aan te denken, toen sprak hij het gevreesde woord.
‘Hadden we nu de parapluie maar meegenomen, hè vader?’
Schuilen zou weinig hebben geholpen. De regen was vooreerst niet van plan op
te houden. Het jongetje nat en nog meer onder den indruk van de ontstemming die
over zijn vader was gekomen, huilde.
Toen zij in de tram zaten, trok hij weer bij. Hij keek zijn vader van opzij aan. Merkte
hij diens ietwat schaamachtigen blik op?
‘U zei, dat we geen parapluie mee moesten nemen, hé vader?’
‘Ja jongen, ik was dom,’ zei Johan, schuldbewust.
Toch voelde hij dat het niet goed was, zijn schuldbesef te duidelijk te laten blijken.
Hij probeerde over iets anders te praten en wees Dikkie op een reclameplaat op de
tramruit, met een dikken kok die een keukenmeisje een taart overhandigt. Dikkie
keek er slechts vluchtig naar; hij scheen op iets te peinzen. Johan's gedachten
dwaalden weer af naar de parapluie. Wat verdomd koppig was hij geweest om het
kind het ding niet even te laten halen. Daar had je het nou. Eigenlijk zorgzaam was
hij niet met al zijn liefde.... apenliefde! Hij had opgezien tegen dat gesjouw met die
parapluie, dat was het. Egoïsme. Het kind had immers
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gelijk gehad. Hij legde zijn hand onwillekeurig op den kleinen schouder. Het goed
was nat. De jongen keek naar hem op.
‘Nat, hé, vader?’ zei hij.
‘Ja’ zei Johan schor. De hapering in zijn stem bracht het kind er toe de
wenkbrauwen op een eigenaardige manier te fronsen. Eenig zwijgen, waarbij hij
den vader steelsgewijs aan bleef zien.
Toen zei Dikkie: ‘Gaan we nu een voetbal koopen, vader?’
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Kroniek.
Boekbespreking.
A.J. Barnouw, Vondel, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zn., 1926. G. Kalff
Jr., P.H. van Moerkerken in zijn Werk, een levensbeschouwing,
Amsterdam, P.N. v. Kampen en Zn., 1926.
Wat doet het toch aangenaam aan, bij het lezen van een boek te ondervinden, dat
het volkomen beantwoordt aan onze verwachting. Barnouw's boek over Vondel biografie en litteratuurbeschouwing - is, naar ik verneem, oorspronkelijk geschreven
in het Engelsch, voor Amerikanen, maar de vertaling zal wel niet aan vreemde hand
zijn toevertrouwd, zij maakt althans volstrekt niet den indruk vertaling te zijn; de taal
is keurig Nederlandsch, keurig zonder kieskeurig, zonder ooit stijfdeftig, gewichtig
of pedant te worden. Wie dit kordaat, warm en levendig geschreven boek leest,
voelt den wensch in zich opkomen: och, mochten toch al onze hollandsche geleerden
eens voor een poos naar Amerika gaan! Hollandsche degelijkheid en ernst,
verbonden met amerikaansche directheid, frischheid, vlotheid - Barnouw heeft
bewezen dat het iets voortreffelijks worden kan.
Men leest dit boek, zooals men een goeden roman leest, in onafgebroken stille
geboeidheid. De schrijver heeft Vondel zien leven, hij heeft het leven in hem betrapt.
Maar, afgezien van zijn grootheid als dichter, wat een nobel en aantrekkelijk mensch
was die Vondel dan toch ook, hoe geestig, gevoelig en diep, wat een echte ‘fijne
kerel’ - om in de taal onzer jongste generaties te spreken. Zeker, maar laat ons
daarbij niet vergeten: hem zóó voor ons te hebben neergezet, te hebben doen leven,
zoo zichtbaar, zoo hoorbaar, het is Barnouw's verdienste.
Hoofdstuk IX vooral, ‘Het laatste Bedrijf’ - de laatste periode van Vondels lange
leven - ik zou wel eens willen weten of iemand het kan lezen zonder groote
ontroering. In dezen smartelijken, toch zoo geestkrachtigen ouderdom, welk een
hooge noblesse, welk een voorname waardigheid - gelouterde schoonheid van ziel!
Maar ook alweer: het is Barnouw die dit in de eerste plaats begrepen en het ons
meegedeeld heeft, in den geest die er bij behoorde.
Ik wilde wel, dat ik van Kalff's boekje over Van Moerkerken hetzelfde zeggen kon.
Maar neen, hoe degelijk, accuraat en levendig, hoe hartelijk ook voor zijn onderwerp,
dit boekje is niet in Van Moerkerken's geest geschreven. Van Moerkerken is iemand
die, ofschoon fijn en geestig opmerkend, ironisch en spotlustig aangelegd, te
menschelijk, te zachtaardig is om ooit onnoodig iemand te kwetsen. Zijn verdediger
- hoe jammer in 't algemeen dat dit boekje de allure der verdediging draagt! - is van
een strijdlustiger
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natuur. En ook schijnt hij niet te kennen - althans lang niet zoo goed als die
bescheiden en wijsgeerige Van Moerkerken! - de zoo aanbevelenswaardigen
filosofischen twijfel aan de absolute juistheid zijner eigen opvattingen, eigen
meeningen. Een levendige geest, ook deze Kalff, en zeker niet ontbloot van de echt
litteraire notie en belangstelling, maar overigens hoezeer doortrokken van
hollandsche.... schoolmeesterseigenschappen!
Een boekje als dit behoorde juist in 't geheel niet militant te zijn. Het behoorde
het oeuvre van Van Moerkerken zoo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te
karakteriseeren, het behoorde dat oeuvre als 't ware op te tillen en het te heffen in
het licht der eeuwigheid - desnoods met ganschelijk negeeren van wat de tijd er
alzoo over gemeend en beweerd heeft. Ik weet wel, dit is zeker een al te zware
eisch, een onmogelijkheid misschien, voor den tijdgenoot - tegenover den
17e-eeuwschen Vondel staat men zoo anders dan tegenover den eenige jaren
ouderen vriend - maar ja, het ideaal, men moet er dan ten minste naar trachten! En
dat is wat G. Kalff Jr., zoo in 't geheel niet heeft gedaan. Deze vervulde van Van
Moerkerkens werk heeft zelfs niet kunnen nalaten zijn eigen - toch heusch niet zoo
bizonder interessante - opinies over onze allerjongste litteratuur ten beste te geven,
zonder eenig verband met zijn onderwerp, alleen maar om zich eens lekker te
luchten!
Van harte hoop ik, dat Kalffs boekje belangstelling wekken zal voor Van
Moerkerkens werk - want dit werk is ons aller belangstelling ten zeerste waard maar ook wanneer dit blijkt geschied te zijn, de manier waarop zal ik blijven
betreuren.
H.R.

Gerben Colmjon, Kalderionen, Leiden, Leidsche Uitgeversmaatschappij,
zonder jaartal.
Echt beginnerswerk. ‘Sturm und Drang’ van begin tot eind. Wel sympathiek
jongensachtig soms, ook in zijn grappige pedanterie. Dit Kalderionen - de titel is
zoo maar een klankenreeksje, even nonsensicaal als het grootste deel van het boek
zelf - dit ‘eerste boek’ is heusch nog niet de moeite waard van er veel over te peinzen
of diepzinnig over te pennen. Maar de schrijver is iemand die schrijven kán. Hoe
wild en dazerig ook deze zijn eerste uiting moge zijn, wij moeten op Colmjon blijven
letten. Hij beschikt over een natuurlijke welsprekendheid. Zoodra hij waarlijk iets te
zeggen zal hebben, zal hij het goed zeggen. Enkele bladzijden - door hem zelf
wellicht het geringst geschat - bewijzen daarenboven dat hij opmerken, beschrijven
en iets vertellen kan. Dat zijn uitstekende gegevens - ik ben benieuwd: wat zal hij
er meê doen?
H.R.
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A.M. De Jong, Merijntje Gijzen's Jeugd, I. Het Verraad, II. Flierefluiter's
Oponthoud, Amsterdam, Em. Querido, 1925 en 1926.
Om de waarheid te zeggen begon ik de lectuur van dit boek met eenige innerlijke
reserve. Vroegere boeken van dezen schrijver, als ‘de Zware Weg’ en ‘Markus van
Houwaert’ hadden mijn hart niet kunnen veroveren. Er waren wel goede
eigenschappen te roemen, maar alles bij elkaar leken zij mij onbelangrijk en
tendenzieus. De Jong heeft in den loop van den tijd, als socialist en medewerker
van ‘het Volk’, een groot lezerspubliek verworven en het is daarom dubbel te loven
dat hij in dit nieuwe boek niet meer spreekt voor menschen die theoriën willen
hooren, maar dat hij zich overheerschend tot den mènsch richt, we zouden bijna
zeggen: zonder aanzien des persoons. De schrijver van Merijntje's Jeugd lijkt een
bevrijd man. Wat kan het ons nog schelen, welke politieke richting de schrijver is
toegedaan als wij van zijn tendenzen in zijn boek zoo goed als niets merken (d.w.z.
als hij de litteratuur er niet om misbruikt). Hoogstens voelen wij den opstandige, die
De Jong altijd wel zal blijven, ook in dit boek aanwezig - altijd gereed een lans te
breken voor de onmaatschappelijken, de eenzamen, de ongetemden. Maar er is
geen ‘Haat’ meer, geen ‘Stormloop’ (zie De Jong's vorige cyclus). Er is gekomen
een zoo wijd en goed begrijpen, zulk een glimlachende en blije liefde voor de
menschen, hoe of wat ze ook mogen zijn, dat er bijna vanzelf een dansende lichtheid
in zijn boek gekomen is, zulk een lichtheid als de mensch ervaart, wiens hart het
geluk kent. De schrijver lijkt zich bevrijd te hebben van velerlei jeugdige
zwartgalligheden. - Na langdurig het voor en tegen veler dingen bekeken te hebben,
heeft hij zich eenvoudig en onverdeeld vóór het leven verklaard - en van dat leven,
zooals het zich in duizenderlei vormen openbaart, is hij gaan vertellen.
Het is een boek om blij mee te zijn, op de wijze zooals we met Streuvels' ‘Prutske’
blij waren. Er jubelt zich een hart in uit, een hart dat sterk en jong is. Men moet al
een erge Nurks zijn om er niet door bekoord te geraken. - Het boek speelt in Brabant
- de atmosfeer van deze zuidelijke provincie met haar katholieke bevolking, haar
wat bonter leven dan wij in Holland gewend zijn, - meer feesten, meer drinkgelagen
en een populaire opvatting van den godsdienst - dat alles geeft aanleiding tot een
kleurrijke beeldenreeks. Maar iemand, die de streek, de taal en de bevolking niet
door en door kende, zou niet in staat zijn geweest van dit alles zulk een waarachtige
werkelijkheid te scheppen.
Dat Merijntje is een verrukkelijk jog geworden - en al zijn we de laatste jaren
overladen met kinderfiguren in de literatuur, als ze zoo levend zijn als Merijntje,
kunnen er nog gerust een paar bij: Merijntje leeft letterlijk in dat wijde landschap, in
dat kleine dorp - een fijn en
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ernstig jongetje, doorzichtig tot in het hart, kind van zijn volk in taal en uitingen; een
(tot nog toe) vrome natuur die toch altijd weer zoo oneindig vervoerd en verleid
wordt door de avontuurlijkheden des levens. - Dat hij tot ‘den Kruik’ den strooper,
zwerver, drinkebroer, in zijn hart meer getrokken wordt, dan tot de fatsoenlijke
menschen uit zijn naaste omgeving, karakteriseert hem. Er is een verlangen naar
het geheim in hem, naar het wonderbare - daarom lokt de omgang met den Kruik,
wiens donkere stille teederheid en eenzame hartstochten hij nauwelijks vaag
vermoedt, hem meer dan die met de dorpsjongens, in wier plompe streken hij weinig
genoegen vindt. Dat alles wordt echter nooit uitdrukkelijk vermeld. - De dingen des
levens, behoeven ons niet zoo uitdrukkelijk verteld te worden - wij herkennen ze
allen wel, als de gedaanten zoo vol werkelijkheid zijn.
Wel is er een enkele maal een neiging tot romantiekerigheid - iets zoetelijks komt
in de situatie - maar telkens als de schrijver dreigt de tegenstelling van Merijntje's
blanke jeugd en de donkere zielen van zijn andere vrienden (de Kruik komt in de
gevangenis - de dolle Fliere-fluiter neemt later zijn plaats in) al te scherp te maken,
als er iets te weeks, te smeltends in de toon komt, die ons als een teleurstelling
begint te doorzijgen - dan springt opeens levend Merijntje met een enkel jolig
braniewoord, een enkel gebaar voor ons op - dan zien we het èchte kind met zijn
honderd schakeeringen weer voor ons. Het speelsche kind, dat het diepste verdriet
vergeten kan als sterk ijs de rivier dekt en dol jolijt hem pakt. - Hoe zien we Merijntje's
spitsneuzige, kakelende grootmoeder, wier straf en oordeel Merijntje meer vreest
dan dat zijner ouders. Hoe ruiken we als het ware de doffe, slaperige lucht van
Merijntje's ouderlijk huis, waar gezwoegd wordt, geklaagd, op de kinderen geranseld
en eerlijke pogingen aangewend ze fatsoenlijk groot te brengen. Dit is alles
hollandsch realisme, waarin de ‘werkelijkheid’ echter ruim genoeg is om er den
hemel in te weerkaatsten.
Hoe houdt De Jong van het vrome èn het heidensche - van den pastoor, van de
Zwervers en de Flierefluiters, van hen die het geluk vinden onder den open hemel,
in de zang der eindelooze natuur, in het feest, de muziek, de liefde.... Hoe diep en
blij laat hij 't pastoortje lachen om Flierefluiter's pantheïstsiche verrukkingen..
Hoeveel genot is er in het kinderleven.... hoeveel strijd, hoeveel zwellend verdriet,
verdriet als van een nameloos wee, dat het bloed ziek maakt en het hart moe en
dat toch door een enkel woord vervliegen kan, omdat het kinderhart nog open is
voor alle winden. Hoe veel geluk komt in het kinderleven dat als een open hof is,
open voor God en Duivel, mensch en dier, zon en wolken, leed en vreugd.... en het
meest nog voor het onzegbare, het vreemde. - Het vreemde dat de oogen doet
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oplichten, als twee sterretjes, zooals kinderen kijken, die altijd opnieuw meenen iets
te zullen hooren dat het sprookje des levens nog rijker maakt.
Wie zal Merijntje's geschiedenis met Blozekriekske vergeten? (veel mooier en
echter dan zijn geschiedenis met de mooie, jonge, stadsche vrouw) - Blozekriekske,
het trouweloos meisje met haar geheimzinnig scherven-huis, waarvoor Merijntje in
uitersten zielsnood een van zijn moeders mooiste kopjes stuk gooit. Als hij dezen
ernstigen wandaad na maanden van strijd ten slotte toch verricht heeft, is alles voor
niets, want Blozekriekske blijkt een huichelachtig klein ding, dat het alleen om stukken
huisraad te doen was - en niet om zijn toegenegenheid of kameraadschap.
Wij begrijpen Merijntje als hij het geheimzinnig huis vol geschonden kostbaarheden
tot een ruïne ineentrapt, want hij trapt er al zijn woede, zijn verdriet en eenzaamheid
in uit. Is mijnheer de pastoor niet gestorven, de Kruik in de gevangenis - Flierefluiter's
oponthoud niet geëindigd?
Wat blijft er over voor een jongen, die voor het gewone dagelijksche leven waarin
het wonderbare geen plaats lijkt te hebben, voorloopig nog geen oogen heeft?
Merijntje weet niet, dat de jeugd zich nog lang zelf wonderen scheppen zal. Hoe zal
Merijntje's jeugd verder gaan? Zal hij zijn droomen behouden of verliezen? Wij
wachten.
J.D.W.

Anthonie Donker, Acheron. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese en Van
der Zande, 1926.
Elk vers van dit kritisch samengesteld en fraai uitgevoerd bundeltje laat terstond de
degelijke technische vaardigheid van zijn maker bewonderen, een vaardigheid,
welke overigens - gelukkig! - de verleiding tot virtuositeit in elk opzicht weerstaat.
Men kan het betreuren, dat ook de inhoud van deze gedichten de meening versterkt,
dat de veel gebezigde uitdrukking ‘een nieuw geluid’ ten aanzien van onze ‘jongste
poëzie’ op zijn minst voorbarig moet worden genoemd en dat men eerder van een
laatste, vermoeide uitbloei eener stervende poëzie (d.i. een stervende cultuurperiode)
zou kunnen spreken dan van de geboorte van een nieuw levensgevoel, gebed in
den dichterlijken schoonheidsvorm. Indien men het woord ‘decadent’ een oogenblik
in zijn wezenlijkste beteekenis neemt, dan zijn deze verzen met het gros onzer
jongste poëzie zonder eenigen twijfel decadent, dat wil zeggen, dat zij onherroepelijk
behooren tot een geestesstaat in verval. Men heeft wel eens gedacht, dat met het
einde van den wereldoorlog een nieuwe mensch geboren werd, doch niets is minder
juist gebleken. De geestelijke en materieele ontspanning, welke op de vrede volgde
heeft ons verder teruggesleept dan wij over het

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

80
algemeen gelieven aan te nemen. Het verdrag van Versailles was daarvan reeds
terstond het onheilspellend voorteeken en het is helaas allesbehalve bedriegelijk
gebleken. Want wat blijft - bij voorbeeld - van deze poëzie, wanneer men haar tot
haar bronnen herleidt? Een doodelijke vermoeidheid, een nerveuse levensangst,
die de gansche scala der zinnelijkheid zonder soelaas doorloopt.
Natuurlijk raakt deze opvatting de schoonheid van het werk geenszins. Voor
hetgeen de dichter maakt zijn wij allen verantwoordelijk. Als kunstenaar heeft hij
geen andere macht dan de schoone ver-beelding van het leven, d a t wij dragen en
z o o a l s het door ons gedragen wordt. H i j is aan ons gebonden en w i j zijn het
aan hem met de hechte, voedende banden des bloeds, dat pleegt men wel eens te
vergeten!
Wat Anthonie Donker misschien het scherpst van zijn voorgangers onderscheidt,
is de geserreerdheid zijner uitdrukkingswijze. Beeld na beeld verschiet ster-gelijk,
doch immer binnen het kader van het vers. Hij maakt van zijn onderwerpen geen
‘gevallen’, geen houtsneden, geen beelden, hij teekent, noch boetseert, hij ‘denkt’
er niets omheen, noch erachter. Hij ‘bezingt’ zijn figuren niet, maar hij roept hen één
oogwenk op uit de macht van het verleden. Uit het donker naderen zij, in het donker
stortten zij terug, doch zij blijven als een droom in de herinnering voortbestaan.
Vastgehaakt aan het dag-bewustzijn worden zij meegevoerd door de werkelijkheid,
zoodat een latere bezinning hun oorsprong niet te herkennen weet, en waant, dat
zij van eigen bloedslag de doffe weergalm zijn. Dit te vermogen - n i e t tegenover
eenig bepaalde enkeling, waarvan hier nimmer sprake is - maar tegenover mensch
en mensch, verschaft den dichter een waarde-vaster loon dan menig grif epitheton.
R.H.

Hans Holbein, Doodendans, met bijschriften van Theun de Vries.
Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon. Geen Jaartal.
De berijmde bijschriften van Theun de Vries zijn bij menigen prent niet ongeslaagd,
doch meer dan een - ten aanzien van Holbein's werk tamelijk overbodige explicatieve waarde hebben zij ten slotte niet. Men kan het De Vries moeilijk
aanrekenen, dat dichter en houtsnijder niet die geesteséénheid bezaten, waardoor
hun samengaan tot een nieuwe schoonheid werd. Iets dergelijks moet in den huidigen
tijd wel tot de onmogelijkheden behooren. Intusschen heeft de dichter zich nergens
op hinderlijke wijze op den voorgrond gedrongen en reeds daarvoor heeft men hem
erkentelijk te zijn.
R.H.
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M.C. Escher, I sei Giorni della Creazione (De zes Scheppingsdagen).
Zes houtsneden in portefeuille.
In dit werk is niet bepaald gestreefd naar religieuse tendenzen, wèl naar het
uitbeelden van een scheppingsdrang die het volmaakte en schoone zoekt te bereiken,
waartoe het eerste hoofdstuk uit den Bijbel de motieven aangaf.
Dat impulsieve ligt vooral in de houtsnede welke d e s c h e i d i n g d e r
w a t e r e n voorstelt. Deze is dan ook geworden tot een ‘scheppingsdaad’ waarin
heel mooi is vastgelegd het altijd min of meer sinistere van een geweldig gebeuren,
van iets dat aangrijpt door de overweldigende schoonheid van het grootsche. De
suggestieve werking van dit beeld is zeer groot en het is dan ook verreweg het beste
uit de serie.
Kwalitatief vrijwel evenwaardig daaraan is dàt met h e t e e r s t e
m e n s c h e n p a a r , waarin met veel gevoel de heerlijkheid van het gansche
scheppingswerk tot uiting is gebracht, de nog onbezoedelde reinheid van het
pas-geborene, de kinderlijke levensblijheid welke nog niet door zielestrijd is beroerd.
Hièr niet de alles overheerschende strijd tusschen de elementen doch de innerlijke
rust na den voltooiden arbeid, waarvan alles is goed en schoon. De groote palm in
het midden van het beeld verschijnt als een fijn-uitgesponnen zwart-wit probleem
en in evenwichtige mate groepeeren zich aan weerszijden daarvan de figuren.
Deze beide houtsneden behooren tot de sterkste uitingen van dezen kunstenaar,
die daarin zijn volle kracht heeft weten te ontplooien.
In een voorstelling, waar de religieuse idee noodwendig op den voorgrond moet
treden, ‘d e G e e s t G o d s d i e o v e r d e w a t e r e n z w e e f t ’ heeft hij zich
niet zóó kunnen uitspreken als wel zijn bedoeling is geweest. Hoewel als compositie
groot gehouden, lijdt dit beeld aan verstarring, is het niet geworden een levende
verschijning, welke de emotie moet geven van het verhevene. In tegenstelling met
de andere doet het wat dogmatisch aan.
Daarentegen is in ‘D e s c h e p p i n g v a n z o n , m a a n e n s t e r r e n ’ wel
naar natuurexpressie gestreefd. Jammer is het echter dat hier de te plotselinge
overgang van het uitgestraalde zonlicht naar den donkeren achtergrond wat storend
werkt, Het ongeveer in maantoestand gedachte aardoppervlak drukt wel heel goed
het kille van verlatenheid uit.
Niettegenstaande deze opmerkingen passen deze vier houtsneden in het kader
der opgave. De beide andere ‘b o o m e n e n p l a n t e n ’ en ‘v o g e l s e n
v i s s c h e n ’ doen dit zoozeer niet. Ze zijn niet als phasen in de wording van een
groot geheel, maar meer op zich zelf staande composities. Als houtsneden zijn het
goede werkstukken; van een ‘scheppingsdaad’ vertellen ze evenwel niet. In
eerstgenoemde doen
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boomen en planten wat nuchter tegenover het mooi opgeloste lichtprobleem in de
watermassa, in laatstgenoemde is de verdeeling van wit en zwart bijzonder geslaagd
en drukt de groote reiger ook wel een gebeuren uit. Desniettegenstaande vertoonen
deze beelden te veel een neiging naar het illustratieve.
Bij een zóó buitengewoon zware opgave is het echter niet te verwonderen dat
niet alle deelen van het geheel even groote volkomenheid bezitten. Het geheel
getuigt van ernstig streven en van groote toewijding.
De tekst is in het Italiaansch gesteld. Escher woont te Rome en heeft in 't begin
van dit jaar dit album, op een tentoonstelling van zijne werken aldaar, voor het eerst
geëxposeerd.
J.D.

Klein beeldhouwwerk.
In Haarlem en daarna bij Kleykamp in den Haag heeft de Nederlandsche Kring van
Beeldhouwers klein beeldhouwwerk van een aantal harer leden tentoongesteld,
werk dat de grootst mogelijke verscheidenheid van geesten stijlbegrip vertoont en
dus onze eeuw nauwkeurig representeert. Er is werk - ik weet al niet meer van wie
- dat de gladde en morsdoode geacheveerdheid heeft van de jaren omtrent 1880;
er is het altijd nog krachtige en volkomen verantwoorde impressionisme van Z i j l ,
de strengrhythmische kunst - puur Hollandsch - van M e n d e s d a C o s t a en
A l l o r f , het archaïsme van A. R ä d e c k e r en ten slotte het werk van C h a b o t ,
dat men ‘minimalisme’ zou kunnen noemen. Toute la lyre!
Om nu uit deze tentoonstelling te besluiten, hoe het met de Nederlandsche
beeldhouwkunst staat, zou ik niet durven, want daarvoor is deze bijeengebrachte
verzameling niet volledig genoeg; maar althans kan men zeggen, dat er l e v e n is;
dat het uit is met den tijd der zelfgenoegzaamheid, toen de Flora's, de Pomona's,
de visschersmeisjes en lieve bedelknaapjes op de markt werden geworpen. Prachtige
dingen zijn ontstaan in de laatste jaren; mislukkingen ook, maar een mislukking, uit
eerlijken strijd geboren is ten slotte sympathieker dan de vlakke volmaaktheid van
een compromis.
Het gaat met de beeldhouwkunst als met alle kunsten; veel sterke geesten zijn
er niet bij. Rondom de enkele groote figuren scharen zich vele anderen, die te weinig
eigens hebben om zich aan der grooten invloed te kunnen onttrekken. Enfin, zoolang
zij geen smakelooze dingen maken, is dat zoo erg niet.
Om nu met Z i j l te beginnen: hij is het levend bewijs, dat het impressionisme, uit
een vonkende bezieling geboren, schoon kan zijn. Hij is, in den letterlijken zin des
woords, eigenlijk geen beeldhouwer, maar veeleer
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een beeldkneder. Want de essentie van zijn werk ligt in dat uiterst-gevoelige, driftige
kneden van de klei, die dan later in brons wordt afgegoten. Zijn brons is dan ook in
wezen klei, om het paradoxaal te zeggen. Hierin ligt zijn beteekenis en zijn beperking.
Zijl behoort tot de grootsten omdat zijn werk getuigt van een prachtige, telkens weer
echte ontroering en ook omdat hij met een ongelooflijke gevoeligheid het aparte
leven van elk wezen en de spanning van het oogenblik weet te vereeuwigen. Terecht
is hij met Isaäc Israëls vergeleken; beiden vertegenwoordigen die allerhoogste trap
van het impressionisme, dat in de driftige ontroering van het oogenblik tot onder de
oppervlakte van menschen en dingen weet door te dringen. Maar tot een
samenvatting, welke een symbool kan worden, komt hij niet. Is dit zijn beperking,
hij is ook absoluut vrij van het beredeneerde, dat in moderner werk vaak hindert.
Zijl's werk is bloedwarmlevend en van een groot en nobel sentiment en het is wel
aardig om te zien, hoe het - in dit milieu van moderniteiten - domineert en de
aandacht vasthoudt. Het laat zich niet verslaan en ik geloof zeker, dat het, ook
wanneer veel impressionisme zal zijn vergeten of verwaarloosd, nog de bewondering
en de liefde der menschen zal hebben.
M e n d e s d a C o s t a is slechts vertegenwoordigd - maar hoe schoon - door
zijn houten beeld ‘Vormend Denken’, dat aan Berlage, den zestigjarige, is
geschonken door de Nederlandsche kunstenaars. Het is de in peinzende houding
staande figuur van een oud man, in wijde pij gehuld, die in zijn geest een conceptie
voltooit; het suggestief gebaar van de opgeheven hand wijst er op, dat uit zijn denken
een vorm is ontstaan. Schooner geschenk kon men niet brengen aan den man,
wiens denken vormen is geweest!
Bij Mendes sluit A l t o r f zich aan met zijn streven naar strengen eenvoud; tot zijn
beste werk behoort de bronzen kop van een Javaan, naar ik meen den dichter Noto
Soeroto.
Het werk van C h a b o t , dat tot het meest geavanceerde behoort, lijkt mij uit een
misvatting geboren, voorzoover dit uit zijn inzending althans valt op te maken. Hij
neemt een stuk steen of een stuk hout om te bewerken en schijnt er vóór alles op
uit te zijn om den toevalligen vorm van dit object te bewaren en dus zoo weinig
mogelijk er aan te veranderen. Een zwarte ebbenhouten paal krijgt met een zeer
eenvoudige bewerking wel iets van een hoofd; ook een vormlooze kei kan door het
insteken van een paar oogen en het hakken van een soort neus op een kop gaan
lijken. Maar dit is in wezen niets anders dan een kunstje, dat men ook met aardappels
of stukken steenkool kan probeeren. Uit te gaan van den t o e v a l l i g e n vorm van
een stuk materiaal is een verkeerd uitgangspunt omdat alleen de vorm, in de ziel
van den kunstenaar ontstaan, immaterieel kan zijn en dus in de kunst waarde kan
hebben. Op zich zelf is het een
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juist beginsel om met zoo weinig mogelijke middelen iets te scheppen. Maar dan
moeten die middelen dan ook uiterst krachtig en expressief zijn; die van Chabot zijn
het, naar mijn meening, echter niet en het geheel blijft voor mij een bedenksel,
waaraan de ontroering vreemd is gebleven.
Er is ook bouwbeeldhouwwerk van Z i j l en ook van W i l l e m B r o u w e r , die
telkens weer verrast door mooie vondsten op dit gebied; welke wonderlijk-vlammende
kleuren weet hij in zijn oven te doen ontstaan! En dan is er klein werk, dat knap is
van C h . V o s , I J s e n d r a a t , v a n d e W i n k e l , M a r i A n d r i e s s e n ,
M e j . K o s t e r t h o e S c h w a r t z e n b e r g en nog anderen. Helaas ontbreken
J. Rädecker, van den Eynde en Hildo Krop. Wel is er A. R ä d e c k e r met een
relief-buste van een ‘Slaaf’ en een archaïsch plompe vrouwenfiguur, een beetje
gewild en niet erg overtuigend.
J. SLAGTER.

Moritz Minkowski in de Amsterdamsche Ateliers voor Binnenhuiskunst.
Na Petrograd, Londen, Parijs, den Haag, exposeert Minkowski nu in Amsterdam. Een Joodsche schilder uit Polen. Hij is in 1881 te Warschau geboren, werd ten
gevolge van ziekte op driejarigen leeftijd doofstom, bezocht een
doofstommeninstituut, kende reeds jong z'n roeping, werkte vier jaar te Krakau aan
de Academie voor Beeldende kunsten en woont thans te Parijs.
Maar al dat is bijomstandigheid. Eens en voorgoed heeft Minkowski het
merkwaardige Joodsche leven van zijn geboorteland gezien, het behouden en het
medegevoerd, waar hij ook ging. En dat leven is nu dat van z'n fantasie geworden.
Naar dit leven keert hij steeds weer en van daar brengt hij de belangwekkende
doeken mede, die nu voor ons staan. Het is in waarheid een wereld en het zijn geen
apartheden, die Minkowski beeldt.
Heel dit werk is een groote eenheid, en het kleur-timbre, dat al die doeken eigen
is, materialiseert die eenheid des geestes. Het is het timbre van tusschen grijs en
vleeschkleur, waarin hij de ghetto-tafereelen, die hij schildert, hult, het grijs van het
hopeloos bestaan, dat in het naakte vleesch getrokken is. - Minkowski's kunst is
ghettokunst, die overeenkomt met de letterkunde der Oostersch-Joodsche wereld.
Zij is onderindividueel, en teekent de mensch als massawezen, of bovenindividueel
en schildert hem als type, als vertegenwoordiger van een bepaalde schoonheid.
Individueel met heel het vive, boeiende, geconcentreerde, dat het individu kenmerkt,
is Minkowski's kunst niet. Maar daar tegenover heeft ze de verheid, de wijdheid van
het algemeene. Soms is het een treuren in kleur, dan weer een mijmeren in kleur.
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Minkowski is een meester in het groepeer en van zijn menschenkudden, waardoor
hij het stille pathos van het lijden, het in ballingschap-zijn van z'n volk ontroerend
op doek brengt. - Eén van z'n schilderstukken beeldt een uitdeeling van
liefdadigheidseten; een lange rij van allerarmsten. - Het eindeloos sombere van hun
plaats, hun stand, hun wachten. - De ziel van het te vergeefsche. Er zijn er, die zich
tot anderen keeren, en slechts vulgaire wachtrij-dieren zijn, terwijl sommigen zich
afwenden, in hun leed geïsoleerd.
De meeste schilderijen zijn groepen, groepen van landverhuizers, hurkende,
liggende, zittende, met ieder op het vale gezicht de nuance van z'n eventjes apart
en toch weer in de algemeene stemming versmeltend leed. Vooral zijn het vrouwen
en kleine meisjes, wier geslagenheid zooveel stomme, verborgen charme ontbloot,
die Minkowski bestudeerde. En fijne psychologische kennis der Joodsche
physionomie verinnigt dan de strakheid van den sterk gestyleerden opzet.
In de weeke magerte van de handen, en de broosheid van de beentjes, jammert
het ghetto, dat de schrijver zag. En in de oogen, soms verstild bruin, dan wazig
blauw, de oogen, die als een zee een ontredderd land, het gezicht, heel het lichaam,
heel het doek schijnen te willen veroveren. En ook in dat ghettohaar, dat wild
kroezend kan zijn, en glanzend Semietisch zwart, tot het bij sommige individutjes
verkommerd is tot dun, schraal, idiotig-gedegenereerd armenhaar, dat als een
natuurlijk dwanghelmpje het hoofd bedekt. Er is een doekje, waar als apen al die
volksmeisjes naast elkaar gedoken zitten, ieder met het aparte trekje van moeheid
en wijsheid en kinderlijkheid. En dat iets eeuwig Joodsch hier getroffen is, bewijst
me, dat ik onwillekeurig aan den grootsten schilder van Joodsche typen denken
moest, aan Rembrandt: diens jonge, Joodsche vrouw heeft ook die oogen, welke
de toon aangeven van heel het werk van Minkowski, oogen, waaruit vermorste
overvloed spreekt, oogen van een met armoede geslagen rijke. - Minkowski heeft
het Joodsche vrouwentype geïdealiseerd en ook gekatholiseerd. Er zijn doeken,
die ons tegelijkertijd Joodsch en Katholiek aandoen, Katholiek in de Middeleeuwsche
beteekenis: styleering van het algemeene en Katholiek, toen deze kunst nog Zuidelijk
en Oostersch omschemerd was. 't Lijkt een Joodsche madonna, die rijke vrouw, ter
synagoge, welke Minkowski schiep; lange amandelvormige oogen, gaaf ovaal
gezicht, met vleeschweelde in de matte wangen en verspitsing naar de kin; en met
Oostersche handen, week en teer En deze Jodin - is het Judith, is het Maria - stak
hij in de weelderige kleeren der rijke vrouwen uit Polen en liet haar roerloos in de
oude synagoge staan. Haar denken is niet gericht; uit haar trekken spreekt geen
verlangen maar een hevig en onbestemd heimwee. Merkwaardig contrast! De groote
volksdoeken van Joodsche armoede en die fijne,
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vroomstille en toch zoo sensueele beelden van vrouwenrijkdom. Ook een bruid,
met zwaar welige, bijna Mongoolsche-Oostersche trekken en sombere oogen, die
omgeven is door haar bruidsmeisjes, valt nog op door een ietwat aangezetter kleur
dan die, welke leeft in de in-matheid-genuanceerde der anderen. Dit werk van
Minkowsky brengt één van de volledigste herbeeldingen, die we van het
Oost-Joodsche leven hebben, en juist in haar vreemde tweeheid, van somber
pauperdom in lompen en van vergaan vorstendom. - Volk van twee werelden en
twee kleuren; Russische sneeuw en modder, Zuiderzon met Palmenachtergrond.
SIEGFRIED VAN PRAAG.

Marionetten, poppen en maskers in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
Wordt als de kinderen.... Alle ontwikkeling verloopt rhythmisch en in een ‘spiraal’.
Men kan zeggen, dat het streven van ons menschzijn, - en dus ook van het
menschelijk kunstenaarschap -, in wezen gericht is op een weder voortbrengen van
‘het kind’, maar nu op een ‘hoogere winding’. De kinderen spelen met ongebreidelde
fantasie, haast onbewust, maar toch op geheel persoonlijke wijze, met hun poppen
in een wereld waarin zij ‘vrij’ komen; de moderne kunstenaar begint hier en daar
bewust, persoonlijk, maar los van een krampachtig individualisme met ‘gebreidelde’
fantasie ook weer te spelen met poppen in een vrijere wereld.... De belangstelling
voor de pop, de marionet en het masker herleeft. We hebben de laatste jaren op
het tooneel reeds verschillende masker-pogingen gehad; meerdere
marionetten-theaters kwamen voorstellingen geven; schimmen-spelen duiken hier
en daar weer op en in den kunsthandel en tentoonstellingszalen kregen we al heel
wat ‘oude’ en moderne poppen en, niet te vergeten, ook de z.g. ‘negerplastiek’ te
zien. In dit alles, maar vooral in de veelal overdreven vereering en zucht tot
‘navolging’ van deze negerplastiek, steekt ongetwijfeld, naast het gezonde, ook een
element van snobbistische kunstbestreving en sentimenteelen drang naar het
‘exotische’. Alsook naar het ‘mystieke’ en (of) ‘magische’. Van ‘vrij komen’ in het
herboren spel, waaruit dan vanzelf misschien - wie weet? - een nieuwe ‘magie’ zal
opkomen, is nog maar bijwijze van uitzondering sprake....
***
Onlangs had men gelegenheid een en ander aan de praktijk te toetsen op een in
het Amsterdamsen Stedelijk Museum gehouden tentoonstelling van Marionetten,
Poppen en Maskers, een expositie die georganiseerd
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was in aansluiting op vertooningen van het Marionetten-theater ‘De Olijftak’ en
Wajang-voorstellingen van Raden S. Hardjodiringgo. Men vond er in de, voor deze
gebeurtenis sober en smaakvol aangekleede zaaltjes, naast een prachtige
verzameling Javaansche Wajang-figuren, - één daarvan had men, geprojecteerd
op het witte doek, constant als schim te kijk gesteld en men kon dus weer eens
vaststellen hoe buitengewoon sterk van werking deze wonder-rijke en machtige
figuren in hun oorspronkelijke functie zijn -; naast een serie Japansche Nô-maskers
en Netsuké figuurtjes; naast enkele voorbeelden van dansmaskers uit de
Bismarck-archipel en uit de Congo, een aantal inzendingen van moderne kunstenaars
die zich aan de pop en het masker gewaagd hadden.
Aan het werk van P. van Gelder had men de eere-plaats gegund. En terecht. Zijn,
uit enkele verguld-ijzeren stangetjes, plukjes wol en dergelijk allereenvoudigst
materiaal geconstrueerde ‘verbeeldingen’ van ‘een paard’, ‘een hazewind’ en een
hertje, een componist en een Markermeisje, schenen, al spelende gehaald uit een
fantastische sprookjeswereld. Iets van de kleur, maar vooral iets van het
onwezenlijke, maar tòch ook weer wonderlijk-werkelijke van zoo'n wereld was nog
in en om hen. En al mist men in deze verbeeldingen de uitgekristalliseerde kracht
van een eeuwenoude cultuur die de Javaansche Wajangs mede hun sterke
schoonheid schenken, toch waren zij hier van de moderne Westersche producten
de eenigsten die het, in zekeren zin, tegenover de Oostersche voorbeelden
‘uithielden’. Van Gelder lijkt inderdaad op weg naar het spel op de ‘hoogere winding’.
Van de andere, moderne, inzenders kan gezegd worden, dat zij òf het herleefde
spel dikwijls te veel zoeken op de wijze der ‘stijllooze’ fantasie; òf te veel op de wijze
van het al te bewust-verstandelijk ‘inzicht’ in de ‘komende stijl’ op meergenoemde
winding!
Voorbeelden van dit laatste kon men m.i. vinden in de ‘ballet-maskers’ van dr.
J.R.B. de Roos, ‘blokken-doos’-gewrochten à la van der Lek; en in de ‘mechanische
marionetten’ van Vilmar Huszar. Voorbeelden van het eerste in de poppen,
poppen-tafereelen en maskers, van Lous Boom, Grietje Kots en anderen.
Hiermede wordt zeer zeker het werk van laatstgenoemden en die ‘anderen’ wat
al te ruw over éen-zelfde kam geschoren, nochthans lijkt mij een détail-bespreking,
waarbij ter eener zijde hier en daar op een geslaagde uitvoering van een ‘constructief
denkbeeld’, ter anderer zijde op een niet onaardig naar buiten gebracht gevoel of
gevoeligheidje voor élégance of humor kon gewezen worden, overbodig. Vermeld
zij tenslotte alleen nog dat het werk van Chris Achterberg (een serie metaal-kleurige
koppen) min of meer buiten deze algemeene karakteristiek valt, al voelt men ook
bij hem niet veel van de ‘noodzaak’ die
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tot ‘kunst’ drijft; en dat George Rueter Jr. in zijn ‘Boschwachter uit Lanseloet’ ons
wel een, voorloopig nog kleine, belofte voor de toekomst schonk.
A.E. VAN DEN TOL.

Naaldwerk van Nelly Bodenheim in ‘Het spinnewiel’ te Hilversum.
Nellie Bodenheim, al behoort zij tot ‘de Amsterdamsche Joffren’, staat toch wel heel
apart van hare kunstzusters, en voelt zich door haar werk geloof ik niet heelemaal
thuis in dat milieu. Alleen haar amsterdamschheid is ‘het aanknoopingspunt’. Ten
minste op de indertijd bij de firma Buffa gehouden tentoonstelling dier groep, viel
haar werk wel eenigszins uit het milieu. Daarom konden wij het thans beter zien en
waardeeren, nu zij een vrij groote expositie te Hilversum hield. Deze kunstenares
der silhouetjes, die ‘Handje-Plak,’ ‘In Holland staat een huis’ e.a. illustreerde, zij
heeft meer teekenachtig dan schilderachtig talent, wat ook nu weer blijkt, waar zij
in plaats van de stift een naald hanteert. In den laatsten tijd toch maakt zij op grove
juttestof teekeningen met kleurige wol.
Ik wil me er niet in mengen of de door haar gebezigde techniek wel deugdelijk is,
en of het resultaat dat zij bereikt wel aan de praktische eischen van een
‘gebruiksvoorwerp’ voldoen, maar mij alleen bepalen tot het ding ‘an sich’. En dan
zien wij in al deze ‘naaldkunstwerken’, welk een geestige teekenares Nelly
Bodenheim toch is. Onder den dwang der groote mazen van het netwerk waarop
zij borduurt, moeten haar teekeningen natuurlijkerwijze vereenvoudigd worden, ook
min of meer hoekig; en toch worden zij geenszins van een hypermoderne
kubistigheid.
De paneeltjes met engelsche matrozen, een strandscène, een sportparodie, een
hoedenwinkeletalage, ze zijn alle van een voortreffelijke vinding, in lijn en compositie
en ook in kleur.
Wat daarbij nog komt is, dat het absoluut geen n a g e w e r k t e t e e k e n i n g e n
zijn, maar voorstellingen, die geheel gedacht en gecomponeerd zijn i n d e
t e c h n i e k . En of men ze nu gebruiken wil voor portières, voor lampekappen, of
raamhorren, is mij om het even (al geloof ik dat ze bij o p v a l l e n d licht beter zijn
dan bij d ó ó r s c h i j n e n d ). Zooals ze dáár zijn, afgescheiden van doel en
bestemming, zijn 't allergeestigste vondsten, van een kunstenares, die smaak,
humor, en eigen inzicht heeft.
R.W.P. Jr.
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R.N. ROLAND HOLST. WERKTEEKENING VOOR EEN ONDERDEEL VAN HET GLASRAAM VERVAARDIGD
VOOR HET HOLLANDSCHE PAVILJOEN OP DE TENTOONSTELLING TE PARIJS IN 1925.
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Eenige beginselen van het werk van R.N. Roland Holst,
door A.M. Hammacher
Inleiding.
DE volgende schets bevat niet een gedetailleerde chronologische opsomming en
bespreking van de reeks van werken van R.N. Roland Holst. Dit moge later
geschieden.
Voor een goed begrip van het werk en eene mogelijke vermindering van
misverstanden omtrent de beginselen, lijkt het in de eerste plaats noodig te komen
tot eenig inzicht in de krachten, die aan het werk ten grondslag liggen, om deze
vervolgens, behalve in hunne algemeene beteekenis, ook in het tijdsverband te
zien.
Vanzelf zal dan blijken, hoe door den aard van het werk zelf eene bespreking
wordt afgewezen, welke zich van het gebruikelijke biografische en
individueel-psychologische stramien zou willen bedienen. Ook de dramatiek van
eene naar psychische gestemdheden en ontwikkelingen te beschrijven
schildersevolutie zou hier misplaatst en oneigenlijk zijn.
In het verband van deze opvatting zijn de afbeeldingen als een integreerend
bestanddeel, n i e t als een b e g e l e i d i n g van de beschouwingen opgevat. Het
hulpmiddel der reproductie is zonder de halfheid van het beschrijvend hulpmiddel
aanvaard.

I. De twee krachten.
Gedreven door de beeldende driften van het steeds dieper in zich gravende
zielsleven, kunnen klanken, kleuren en gebaren los komen van den mensch, die
de tolken zijn van zielsafzonderlijkheid, vooral wanneer het instrument van
zielsonderscheiding zich steeds meer verfijnt en de verhouding tot de omringende,
voedende buiten-wereld voortdurend nauwkeuriger wordt bepaald.
Het verdiept gevoel van zielsafzonderlijkheid is nooit zonder een gelijktijdig gevoel
van innerlijke afgeslotenheid. Kennende hare vreemdheid en deze aanvaard
hebbende als een onkeerbaar Lot, voelt de ziel haar vestingschap, haar wezenlijke
ondoorgrondelijkheid, ondoorgrondelijk voor anderen maar ook anderen nooit
wezenlijk tot in het binnenste midden betredende. Als deze waarheid van de centrale
ondoorgrondelijkheid van ieder wezen in de beeldende gevoelsdomeinen de
motorische kracht voor de kunstgeboorten wordt, dan welt de bron van het mysterie
der Afgeslotenheid, dan verschijnen de hooge gestalten der Eenzaamheid
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en onbesmette zuiverheid van zijn, dan liggen hier de doodsche velden der
vervelingen, voor hen die in zelfuitputting zich van de voedende wereld te ver
verwijderen, en opgetrokken staan de verfijnde tenten voor de genietingen in de
zielsverkleuringen, die de habijten zijn voor het koninklijk spel van Heilige Afstand
en Afzonderlijkheid. Maar aan de overzijde liggen de onschatbare mijngroeven der
edelste zielewaarden, want eenzaamheid kan het beste van een mensen, dat wat
des geestes is, als een ongerepte stilte omsluiten. In de moeilijke tochten naar de
ijle hoogten van het geestesleven, waarin geen hoogte bepaald noch voorgoed
gesteld is, verdwijnt het gezicht van menschen en aarde; alles vereenvoudigt en
verzamelt zich, ver-dicht zich in de enkele overgehouden bouwstoffen der
buitenwereld, die licht en wezenlijk genoeg zijn om verplaatsbaar en on-bezwaarlijk
te zijn. Zoo bestaan de middelen van deze reizigers als regel uit hetgeen het dichtste
bij, het verknochtst aan eigen lichaam en leven is. Uit deze soort komen de schilders
van de kleine kamerdingen, van het stille leven, van steentjes en bloemen, maar
ook de machtige bekenners van 's menschen leven achter zijn dagelijksche
mombakkes, de schilders van gezichten waar geen andere gezichten meer tusschen
zijn: die van het eigen zelf.
Deze, uit een autonome kracht zich voedende en zich daarvan bewust zijnde,
menschen, kunnen schoonheid geven, die verre van de kleine ikheids-praal en
opgeblazen genotzucht der van zich zelf te zeer verzadigden, de diepste regionen
der innerlijke religiositeit, in zelfinkeer en zuivering in stilte, benaderen. Er zijn geen
andere laatste wegen dan de eenzame belijdenis en de eenzame tocht naar
sprakelooze ijlten voor deze edelste vogels van den geest. Hier verdampt de kunst.
Hier is het heilige inademen; in de beelden van het scheppingsverhaal zou men
zeggen, dat God zijne scheppingen terugneemt.
Zoo in de tijden deze waarheden, zwakker of sterker, primitief of meer
gesublimeerd, zich hebben doen gelden, - maar nooit in die mate als mogelijk is
geworden na de ontdekking der autonome krachten in den mensen sinds de
Italiaansche bloei der persoonlijkheid, vagelijk en gevaarlijk-populair aangeduid met
het woord renaissance -, dan is daartusschen en daarneven steeds eene andere
zielsgerichtheid motorisch werkzaam geweest, die zich met het in den regel
onbegrepen woord ‘monumentaliteit’ tegenover het renaissancistische beginsel
stelt, doch die met voorbijgaan van deze te slecht nog bepaalde en te weinig
doorgronde woorden, het best kan worden begrepen als komende van de zielskracht,
die 's menschen Afhankelijkheid tot kern-idee heeft. Uit dit afhankelijkheidsgevoel
is ook het buitenmenschelijke gekomen en in de kunsten ontstonden die werken,
welke geboren waren uit de adoratie van een buitenmenschelijk gestelde Godheid.
In de overgave daaraan verliest het sub-
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ject zich als zoodanig; onvoorwaardelijk geeft het zich over aan eene absoluut
gedachte objectiviteit, opent het zich voor iets buiten zich zelf gedacht en straalt uit,
brengt zijn groetenis of zijn hoog plechtig saluut aan het Wezen, dat allen en alles
omvat.
De verheffende kracht van deze werken ontspringt niet onmiddellijk aan de kracht
der zichzelf omhoog dringende ziel, maar aan een zich opgetrokken voelen door
een Macht buiten de eigen krachten.
Zoo klinkt een heilig saluut van de muziek van Palestrina als de stralende,
vastgerichte erkenning van een goddelijke objectiviteit buiten het Zelf. Zoo zien
enkele verborgen frescofragmenten in de bovenkerk van Assisi, de gezichten van
engelen zooals er nooit meer geschilderd zijn, uit naar het volkomen Aangezicht
buiten zich.
Het hangt af van het overwicht van één van de twee krachten - van de naar binnen
gekeerde persoonlijk autonome ziels- en geestkracht of de van middelaars
afhankelijke ziel en geest - of de kunstvorm zal beteekenen het voorloopig
expressiemiddel van een nooit het zoeken naar den levenszin verlatend wezen,
dan wel de tot rust gekomen, tot kristal geworden v o o r h a n d e n zinrijkheid. De
aanvaarde absolute objectiviteit beteekent dan, dat de eigenlijke strijd, de verovering
van het begrip v o o r b i j i s . Geen zoeken naar verborgen zin, geen drang naar
nieuwheid, naar vermeende originaliteit, het nieuwe is in het l e v e n d b e s e f van
voorradige en aanvaarde zin en waarheid. Al de vreugde en de drang van het
scheppen, al de moeiten, betreffen niet het veroveren van nieuwe zinrijke vormen
voor een woelend voortdurend zoekend innerlijk, doch zij betreffen het levend houden
van het ambacht, het o e f e n e n in de geleerde beginselen, het oefenen ten slotte
in de zuiverheid van de liefdekracht, die als b e g i n s e l g e g e v e n , maar als
w e r k e l i j k h e i d verkregen en alleen door den hartstocht verward en van het
middelpunt weggedreven kan worden.
Daarom doorwoelen de voor objectiviteit geboren zielen de aardsche vormen
weinig of niet; de felle ascese is niet van hun aard; zij stellen een hemel over en
gescheiden van de aarde en zoeken geen verwerkelijking h i e r . Daarom is hun
beeld van het aardsche leven, ook aan de hemelsche bouw der kathedralen, zoo
rustig en vol, vol van flora, beesten en menschen; niet verwrongen of geteekend
door strijd van den geest, maar glimlachend, glorend en warm van evenwichtigheid;
niet ver en eenzaam, niet gesloten en afgezonderd, maar vol toenadering en
genegenheid, stralend en zacht, zonder bestraffend oordeel. Het oordeel en de
geeseling zijn uitgesteld tot in het tympanium, waar de goeden van de slechten
worden gescheiden en de engelen en de heeren duivels het verdere verrichten.
Maar over die aarde voelt deze mensch het ontzag van den hemel en het
onuitsprekelijk wonder der sterren, manen en zonnen. Zoo is de ver-
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heffende werking van de kathedralen, de verheffing uit deze duizendvoudige
verscheidenheid van verschijningen naar hoogere vormen, langs wegen, die een
Hymne van het leven zijn: in het orgel, in de koorzangen, in de gestapelde, beklopte
en bekapte steenen, in de scherven in lood gevat tot raamtapijten.
De afhankelijke geest schept in steen, kleur en geluid de Hymne, liturgisch, ritueel,
als onmisbare werktuigen op zijn weg. De onafhankelijke, dynamische, in zich
getrokken geest, hoort de Hymne tusschen de stormen van zijn nooit aflatend
zoeken, hoort de Hymne als een lafenis, niet als een onontbeerlijk middel voor den
voortgang op zijn weg.

II. Overgangsgevoelens
Voor hen, die in dezen tijd buiten kerkelijke verbanden staan, de oude godsbegrippen
niet meer de hunne mogen noemen en toch zich meer dan tot iets anders, verwant
en getrokken weten door die kunstscheppingen, welke uit objectieve gerichtheid en
algemeenen religieuzen levenszin geboren werden, voor hen opent zich het nog
niet opgelost probleem van de nieuwe mogelijkheden en het verband, waarin deze
zielsgerichtheid zich in het komende leven zou kunnen openbaren. Voor de
katholieken onder de kunstenaars is dit probleem anders. Hoewel ook de besten
weten, dat niet de copie van oude vormen maar levende geest van tegenwoordig
het heilbrengend ferment kan zijn voor hedendaagsche openbaringen, toch hebben
dezen het voordeel van het Moederkerkelijk verband en steun in den gegeven
voorhanden godsdienst.
Maar voor den Protestantschen kunstenaar (Protestant gebruikt in den ruimen
zin van den zonder middelaar zoekenden mensch) is het vraagstuk zwaarder. Hij
mist, zoo hij geen sekte-ganger is, het vast verband met een in hoofdzaken
vastgestelde en door velen aanvaarde levensbeschouwing. Hij mist, wat de innerlijke
rust en de ambachtelijke frissche aandacht schonk aan den middeleeuwschen
steenkapper en bouwer, de door anderen voorgeschreven en vastgestelde inhoud
voor de door hem te brengen vormen. Alles moet hij zelf veroveren. Er is geen hulp
van buiten, anders dan die hij zelf tot zich neemt en kiezen moet uit den chaotischen
baaierd der rot en rijp doorelkander op de markt geworpen geestesproductie.
Wil hij toch op den duur het bijzonder persoonlijke inzicht en de zielsnuanceering
als doel ontgaan, dan moet hij, behalve een uitstekend man van het ambacht, tot
een wijsheid zijn gekomen, die van het leven het wezen in de beelden ziet, die
algemeen doch zonder oppervlakkigheid zijn; verdiept, maar niet
verstandelijk-verbijzonderd; van een groot bewogen gevoel, maar niet klinkend
hartstochtelijk-dramatisch zijn; die boven de
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dierlijke drift de grootere daad der verklaarde liefde kennen, - maar zeldzamer is
die dan de veel gehoorde woorden van nu doen gelooven.
Zulk een beeld is de plaat aan den ingang van dit opstel. Het is naar een deel van
de teekening voor een venster. Die ze teekende en te voren in zich zag, behoort
tot de kleine groep, die anders bezield dan door het bijzonderheidsgevoel der ziel,
den innerlijken weg is gegaan, los van de schilderijenkunst van den tijd, los van
kerkelijke verbanden, gedreven door de kracht, die de eenheid des levens en het
deel zijn van den eenling in het levensgeheel wil bekennen.
Het oordeel over het werk is te dikwijls kortzichtig en onbillijk geweest. Uitsluitend
opgevoed met het kleur- en lijn-begrip en de levenshouding waarmede de
schilderij-kunst verband houdt, werd en wordt door critici en publiek een oneigenlijke
maatstaf aangelegd. Zoo ook is de waardeering voor Egyptische en Middeleeuwsche
cultuur - zoo zij niet in wezen modieus is - te vaak picturaal-aesthetisch of indifferent
voor de daaraan tot basis gegeven levensbeschouwing. Dezelfde aesthetische
geborneerdheid heeft nimmer kunnen begrijpen welke geloofskracht er toe noodig
is om met den rijken achtergrond van Egyptische, Byzantijnsche Romaansche en
Middeleeuwsche kunstvormen, omringd door een hoofdzakelijk op uitwendige
beheersching des levens ingerichte samenleving, te midden van subjectieve
gevoelskunst, de architectonische richting voort te stuwen.
Toen uit de oververzadigde gevoelsnuanceering eindelijk een staat van
vermoeidheid ontstond, die andere prikkels zocht, om verder te kunnen leven, toen
evenmin is het architectonische levensbeginsel als een redding begrepen en
aanvaard door de aesthetische vermoeiden.
De vermoeidheid zocht in haar slapheid de vergroofde kleur, het sensationeel
gebaar, het wilde geluid. Zij zocht de tomeloosheid, de ongebreideldheid, de poelen
der dierlijke zinnelijkheid. Het is deze zelfde aesthetische vermoeidheid, die haar
houdingloosheid eindelijk gered heeft in de t r a g i s c h e l e v e n s h o u d i n g , toen
het besef van val en verwildering als een droeve schemering binnen de weerlooze
ziel sloop.
Het is deze tragische levenshouding, die zich meester heeft gemaakt van figuren
als Vincent in de schilderijenkunst en Mahler in de muziek, om de troost der
herkenning van de eigen donkere zielsgekleurdheid, zonder nochtans met de pijnen
ook den strijd en de heiligheid van den doorstreden smart te kennen.
Deze tragische lijders zonder wezenlijken strijd hebben het verval als verschijnsel
wel gezien, maar het verschijnsel in wezen niet begrepen. Zij hebben in den weg
gestaan aan de zich ontwikkelende architectonische kracht en boven de gezindheid
van evenwicht, stilte en helderheid, prezen
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zij wat donker, hevig en bewogen de tragische schokken van het zielsleven
beteekenden. Zij hebben de dramatische bewogenheid geloofd boven de windstilte
van het luisterend vervulde leven.
Zij bedachten, dat hartstochtelijkheid leven en hevigheid beteekenden, maar
vergaten, dat heviger dan de drang van den hartstocht de levensdrang der hoogere
liefde is. Zooals zij ook vergaten, dat b e d w a n g van levenskrachten een vurigheid
van den menner eischt, welke zich paren moet aan helderheid en vastheid van blik,
om aan een hooger en zuiverder doel te geraken. Zij vergaten wat sublimeering van
krachten beteekent. Zoo de dronkenschap heerlijk is en de overvloed bedwelmend,
dan is heerlijker, want meer dan deze nog in zich sluitende, de verzamelde,
concentrisch gerichte levenskracht.
Het tragische sentiment heeft krachtens zijn aard nimmer de positieve handelende
kracht begrepen van hen, die ook geboren aan den tweesprong, niettemin het geloof
en den moed bezaten om buiten de gangbare waardeeringen der geldende
impressionistische waarden het andere beginsel te brengen.
Het tragische gevoel is een o v e r g a n g s gevoel.
Het is een vermindering van de potentie tot handelen. Alle tegenwoordige figuren
van de tragische bekentenis bewijzen dat. Van de activiteit prijzen ze de wilde daad
van den hartstocht en het contemplatieve leven hebben ze bij voorkeur lief als de
verfijnde genieting der sensueele luiheid. Want eene andere luiheid is: de Oostersche
stille opgang, het stil houden van het gansche lichaam en het leven, het luisterend
ontvangen en sprakeloos geven.
Machteloos staan de tragische belijders tegenover de gebrokenheid van dezen
overgangstijd, machteloos aanschouwen zij wat uit de rampzalige chaos de krachten
weet te redden, die waarlijk een bevestigende handelende waarde voor het leven
beteekenen.

III. Positieve gevoelens.
Voor een goed begrip van het werk van R.N. Roland Holst was het noodig de
tweeërlei ziels- en geestkrachten te onderscheiden, mede tegenover den achtergrond
van de impressionistische schilderij kunst, maar evenzeer was het noodig - en te
dikwijls vergeet men dat - de positieve figuren, die zich ontwikkeld hebben uit het
o v e r g a n g s g e v o e l , de specifiek tragisch bevangenen, tegenover den geest
van het werk te stellen.
Door de vage donkerte en de niet detailleerende contouren van hun
overgangssentiment geven zij een verder perspectief en het begin van een dieper
menschelijk begrip. Maar juist door hunne b e p e r k t e aanraking
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met de zuivere domeinen van het contemplatieve en het gesublimeerde geestesleven
zijn zij voor een ontwikkeling van het w e z e n l i j k begrip gevaarlijker. Zij komen
niet heen over het doode punt, zij heffen de gebrokenheid niet op, maar maken een
religie van de gebrokenheid.
Het werk van Roland Holst en ten slotte van alle vertolkers van het eenheidsgevoel
des levens zijn naar den geest begrepen niet wezenlijk tragisch. Hoewel scherp
bewust van alle belemmeringen en werkelijke nadeelen van een overgangstijd, zoo
boordevol van tegenstrevende krachten, smartelijk ook beseffend het noodwendig
falen op punten, waar de steun van een tijdsgemeenschap onontbeerlijk is voor
werk van deze gezindheid, toch wordt deze remmende kracht steeds overwonnen
door de positieve waarde van het strijd-beginsel.
Bewogen is het tumult van een hartstochtelijk gedreven mensch, maar
architectonisch is deze bewogenheid niet. Strijd is in de stapelende muziek van een
stormende fuga van Bach, maar hier is stapeling van het een op het ander, hier is
de storm van groei, groei gezien in een gecontreerde tijdmaat, hier is architectonische
gedrevenheid.
Innerlijke blijheid is het grondgevoel van het werk van Roland Holst, hetgeen
beteekent, dat het de gevoelswellustigheid van de kleur volkomen mist. Blijheid is
een kracht, die de handelingen der liefde vergezelt en aanwakkert, ze is de adem,
die de vlam hooger doet branden. Ze is als gevoelsontwikkeling de begeleiding van
een geestesleven, dat vertrouwd met de natuur nochtans haar dienaresse niet is.
Ze geeft de zekerheid van erkenningen van het geestelijke in den mensch.
Wanneer van het schilderlijk sentiment bij zulk een aanleg nog getuigenissen zijn
overgebleven, dan is het verklaarbaar, hoe de voorkeur zal uitgaan, niet naar het
puur-landschappelijke maar naar de portretkunst, die immers tegelijk met haar
aanraking met het maatschappelijk leven, tot de volledigste uitingen der schilderkunst
behoort, volledig en het ruimst van erkenning, want een stilleven kan even d i e p
zijn als een portret, maar het laatste is een omvangrijker levensvenster, een meer
omvattende blik.
De menschenkoppen, die Roland Holst teekende en lithografeerde zijn in dit
verband een merkwaardig getuigenis. Ze zijn ideëel, zonder overschattend te zijn.
Ze zijn algemeen, zonder de bijzondere gelijkenis te derven. Ze zijn eenvoudig en
tevens hoog. Ze hebben de strakke zuiverheid van een liefde tot de menschen, die
in den tijdelijken mensch bovenal het ontijdelijke zoekt. Deze geestelijke drift voor
de menschelijke natuur, voor het gezicht en de handen in het bijzonder, vindt dan
haar gebouw, het kader waarin zij als deel is opgenomen, ook in de ornamentale
werken, waartoe de gelithograpeerde exlibri, zoowel als de omslagen voor
tijdschriften en dergelijke en ten slotte ook de muurschilderingen en de vensters
behooren, ieder met zijn afzonderlijke technische vereischten,
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maar alle stammende van diezelfde compositorische kracht, welke het vlak en zijne
rythmeeringen tot uitgangspunt heeft, gelijk de bouwer het grondplan voor zijne
ruimte-scheppingen.
Geen sprake dus van kleur om der wille van de kleur of haar vermogen tot
vertolking van zielsgestemdheden. Geen sprake ook van lijn als expressief
instrument. Al te zaam zooveel oorsprongen van ‘vergissingen’, waar de
schilderijen-beschouwer zich voor een boekband of een venster ziet gesteld.

IV. ‘Alles vloeit’.
Het inzicht, dat de verhoudingen der kunsten en daarmede de mogelijkheden, tegelijk
met de verhoudingen in de samenleving, zich grondig gingen wijzigen; het inzicht,
dat op het speciale terrein van de beeldende kunsten de leiding van de groote
voorbeelden van eenige Meesters zou overgaan naar de architectuur, waarmede
de beteekenis van kleur en lijn fundamenteel veranderen en van het vlak en zijn
ornaat naar waarde opnieuw zou worden gewogen, dit inzicht, vroegtijdig bewust
aanwezig bij Roland Holst, vond te voren en gelijktijdig wel zeer sporadisch maar
in Europa toch overal zijne dragers, elk naar zijn aard en wijze.
Wie helder zien kon zag dieper dan de tijdelijke bedwelmingen der lichtkunst. In
1874 vereenigden zich de impressionisten voor het eerst. In 1886 - dus twaalf jaar
later reeds - houden zij hunne gezamenlijke laatste expositie (‘la maison dorée’).
Een der voornaamste betrokkenen scheen toen zelf reeds wankel. D e g a s heeft
deze expositie niet meer ‘van de impressionisten’ willen noemen. Het is ontroerend
van tragiek te hooren, hoe later de stokoude, halfblinde D e g a s , de andere
mogelijkheden der kunst als een ver verlangen en een diep gemis nog heeft gevoeld.
Van zich zelf bekende hij: j'ai fait des danseuses et des femmes qui se baignent: je
n'ai pas fait une Bethsabé ni une Salomé. En bij een oud paneeltje van de
Italiaansche School, een madonna met het kind, zeide hij stil: ‘c'est ce qu'on nous
a défendu.’
Meer dan een toeval schijnt het ook, dat als in 1886 de groep ‘des artistes
indépendants’ zich organiseert tot ‘Société des artistes indépendants,’ O d i l o n
R e d o n de vergadering presideert.
Reeds in 1880 had R e d o n over de impressionisten geschreven:
‘Alles wel beschouwd, zullen deze zeer achtenswaardige schilders niet zeer
vruchtbare velden zaaien in het rijke domein der kunst. De mensen is een denkend
wezen.’ En over het pleinairisme dit: ‘Ik geloof niet, dat alles wat achter het voorhoofd
van den mensch vibreert, die in zich zelf luistert en bespiegelt, ik geloof niet, dat de
gedachte op zich zelf beschouwd veel te verwachten heeft van het vooroordeel
slechts rekening te willen houden met hetgeen buiten onze woningen geschiedt.’
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Zoo geviel het o.a. in ons land, dat de schilder Antoon Derkinderen niet langer door
groote schilderlijke voorbeelden maar òf door architectuur (weliswaar
archaïseerend-herlevend) òf door de Middeleeuwsche vensterkunst voorbeeldig
werd gedreven en van een geheel andere zijde van het veelkantige leven kwam
een verwant geluid in de ongeveer dertig jaren geleden verschenen opstellen van
D i e p e n b r o c k over ‘de nieuwe wandschildering van Derkinderen’, ‘de wijze
Bouwmeester’, ‘het monumentale karakter der Toonkunst’. Dit waren slechts enkele
teekenen, maar er was veel meer voor wie toen niet impressionistisch verblind of
later tragisch-hartstochtelijk de nieuwe werking poogde te ontkennen.
Vroegtijdig bewust was het inzicht bij Roland Holst, dat de schilderijenkunst aan
den rand was van eene principieele wijziging. Maar kortzichtig op zijn minst en
kwaadaardig benepen is dikwijls de bestrijding geweest van dat inzicht, dat toch
waarlijk niet de singuliere inval van een buitenissige persoonlijkheid in Nederland
was. Doch gelijk enkele feitjes hiervoren genoemd vluchtig poogden aan te geven,
was wel degelijk eene algemeene werking in de kunstcentra van Europa waar te
nemen, waarvan de openbaringen met verbeeldingskracht geenszins van doen
hadden.
Onbillijk is ook het dikwijls gehoord verwijt geweest als zoude met name R.N.
Roland Holst de schilderijenkunst in hare waarden miskennen of te gering schatten,
nu eenmaal van over-schatting geen sprake was, doch de juiste afmetingen pas in
grooter klaarheid naar voren kwamen toen de ommetrekken van de monumentale
kunsten daarnaast werden gezien. Is ooit voortreffelijker over de schilderijenkunst
in het algemeen en over die van Jozef Israëls in het bijzonder geschreven, dan juist
door den schilder van muurschilderingen en den schepper van ramen: Roland Holst?
(Zie in de verzamelde opstellen ‘Over Kunst’ de beschouwing ter herdenking van
den 86sten jaardag van Israëls in 1910).
Dat te midden van het wild-zoekende of modieus-wisselende schilderijentumult
van tegenwoordig het werk van iemand als Floris Verster onverbiddelijk is
voortgegaan en overeind gebleven, onbesmet en onvervaard, het kan slechts het
inzicht in het omringende verval der schilderijenkunst, wat bestemming en
verschijningsvorm betreft, versterken. Want juist aan deze waarlijk v e r d i e p t e
coloristische kunst zijn de eigenschappen zichtbaar van den volkomen in zich
besloten geest, die samenvat en verzamelt en zoo de klassieke laatste openbaring
is van de soort, die zich na dit in die richting niet overtreffen kan. Om de laatste
verdiepingen en saamvattingen van eene richting woont immer de hooge
Eenzaamheid. Deze is, voor wie zien kan, om het werk van Floris Verster.
Maar het zijn de kortzichtigen slechts, die al deze waarnemingen versmaden en
vreesachtig meenen, dat het persoonlijk inzicht te beslissen zou hebben over het
wel en wee van de kunstopenbaringen, alsof niet
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in het onnaspeurbaar verband van alle levenskrachten, in het onzienlijk geheel der
werkzame levens, de besluiten besloten liggen, die, organisch gegroeid, de
verschikkingen te weeg brengen, waaruit de nieuwe levensverschijningen steeds
als nieuwe wonderen ontstaan.
Het is de wet van het ‘eeuwig vloeien’, die zich doet gelden. Het is de voortdurende
zuivering van waarden, want waarlijk aan geestelijkheid deelhebbende dingen
vervallen wel als woning-vormen, als behuizingen, maar de geestelijke kernen gaan
nimmer te loor; ze zijn in eeuwige vloeiïng begrepen.

V. De krachten der persoonlijkheid.
Tweeërlei is steeds de werkzaamheid van Roland Holst geweest, eensdeels de
scheppende, de kracht van de beeldende driften, anderdeels het in woord-bewustzijn
geopenbaarde inzicht van tijd en leven.
Jarenlang gold het Westersche dogma, dat het denken het beelden zou schaden.
Een bewust over kunst zich uitend schilder werd als iets verdachts, als iets
theoretiseerends-onmachtigs niet voor vol aangezien - en menigmaal terecht. Vooral
in het domein van de visueel-coloristischeemotie wordt een beperkt talent vaak tot
schraalheid gebracht, wanneer de redeneerkunst zijn emotie als motorische kracht
verzwakt in hare oorspronkelijke en directe prikkeling. Evenwel zoodra d e n k e n
niet langer vereenzelvigd wordt met v e r s t a n d en zoodra b e w u s t z i j n niet
langer uitsluitend eigendom van het ‘intellect’, dus tot ‘intellectueelbewustzijn’ wordt
beperkt, dan is de vermeende vijandschap van denken en beelden verdwenen, om
voortaan in hooger verband naar gradueele verschillen te worden gemeten.
Deze denk-vrees der kunstenaars is typisch Westersch. In China b.v. waar het
schrijven ten nauwste verbonden is aan het teekenen, waar geen schilder zonder
‘schrijvend-bewustzijn’ was, heeft het verschijnsel zich nimmer voorgedaan. Menig
Chineesch schilder was een voortreffelijk beschouwer en schrijver over zijn en
andrer kunst. Niemand dacht er aan bedenkelijk het hoofd daarover te schudden.
De tweeërlei werkzaamheid van Roland Holst kan zoo gezien niet als een
tegengesteldheid maar als het wezenlijk bijeen behooren van bewustzijnsvormen
worden begrepen. Dat het schrijvend zich uiten over kunstverschijnselen in het
algemeen, op zijne rythmische en klare wijze, eindelijk en opeens zich door-zette
en toen het vaartuig werd voor de binnenste beschouwingen van het leven (de
overpeinzingen van den bramenzoeker), dat kan slechts verwonderen, zooals het
opengaan van iedere nieuwe bloesem op zich zelf weer verwondering wekt, hoewel
in het algemeen aard en mogelijkheid reeds bekend waren.
Het dichterlijke en het contemplatieve hebben in Roland Holst
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steeds dicht bijeen gelegen. Het dichterlijke was in de sfeer van vroege kleine litho's,
in een parktuin van sneeuw helder en droomrijk in eenen (twee menschen gingen
daar in); het dichterlijke was in het kleine teedere vroege portretje van de Dichteres,
het portretje dat als een vrucht is met een zachte huid en een vast binnenste (het
is hier afgebeeld). Het dichterlijke is aldoor gebleven, maar het werd opgenomen
in de grootsche ruimte van het wijder en dieper denken, in de architectuur van de
zich voortdurend ontwikkelende gedachte, als menschenfiguren die om en over zich
den hemel hebben, als de schelpen en het wier aan de onnoembare ruimten van
stranden en luchten en zee. Het beschouwende bracht immer de verbanden, het
opende de vergezichten en gaf de stilte der wijsheid aan wat de bouwende driften
aandroegen en opstapelden. De compositorische kracht, die van het
beeldend-denken een der schoonste verschijnselen is, deed zich, toen het
contemplatief-dichterlijke zich volledig had bevestigd, als een steeds rijper wordende
macht gelden, die in de vensters der laatste jaren, in het zoo pas gereed gekomen
Domvenster in Utrecht het laatst, tot waarlijk meesterschap is geworden.
***
Zeker mag het merkwaardig heeten, dat de leiding der Amsterdamsche Academie,
in de jaren van 1885 tot 1890, in Allebé een nauwgezet meester vond, die zijn
verband met en zijn onwillekeurigen invloed op het Amsterdamsche-verzet tegen
het Haagsche impressionisme (om het dit keer eens provinciaal uit te drukken) niet
heeft gemist, vervolgens in Derkinderen den zuiveren vertegenwoordiger van het
herleefde ambacht en het verband der kunsten - zij het dan terugziende in de tijden
-, om in dit derde stadium te worden toevertrouwd aan hem, die is voorgegaan in
het onverbiddelijke, volhoudende zoeken naar de komende vormen voor het
vloeiende leven, naar de eeuwigheidsverschijning in de wisselende veelheid.
Zinrijk lijkt het, dat in het geheel van dit van eenheidsdrang bewogen leven, op
zoo schoone en diepe wijze de Christophorus-figuur meer dan eens is verschenen.
Daar is het leven, dat tot in den hoogen ouderdom gediend heeft en gezocht, falend
in zoeken en dienen beide, maar aldoor zich zuiverend aan 't falen, tot dicht aan
den dood gekomen, aan dat oude leven het zwaarste te dragen werd gegeven: het
nieuwe leven. Het is de eeuwigheid in de rijpende geestelijke draagkracht van het
leven en de heiligheid van de overgave in het zoekend-dienen. Het is de ontmoeting
van het Oude en het Nieuwe, van het Neergaande en het Opgaande; in elkander
herkennende beider eeuwigheidsdeel; van het Gaande en van het Komende; in die
herkenning en aanraking het wonder der Eenheid zwijgend belijdende.
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Auguste Rodin en zijn denkbeelden over kunst
door dr. C.J. Wijnaendts Francken.
Hoofdstuk II (Vervolg).
II. Portretbusten en Standbeelden.
Het aantal borstbeelden van landgenooten en vreemdelingen is legio, te veel om
hier alle op te noemen. Vermelden wij daarom alleen als bizon der geslaagd die
van Puvis de Chavannes, Rochefort, Falguière, Laurens, Victor Hugo, Balzac en
verder die van Mozart en Gustav Mahler. Daarnevens vallen dan nog te vermelden
enkele prachtige etsen met de droge naald als die van Victor Hugo en Henri Becque.
Uit den aard der zaak zijn al die portretten in steen moeilijk te beschrijven, maar
men kan ze gemakkelijk kennen uit de talrijke afbeeldingen die er overal van zijn
verspreid.
Het valt niet te verwonderen dat ook hier zich Rodin's meesterschap uitspreekt,
die in die borstbeelden het meest karakteristieke der afgebeelde personen zocht
neer te leggen. Wij vinden er den strijd in weergegeven van den genialen
menschengeest in zijn streven naar een onbereikbaar ideaal, en het gegroefde
voorhoofd is als verwrongen van inspanning; - in afwijking van Grieksche
borstbeelden van een Pericles, Demosthenes en zoovele anderen, die een
gelijkmoediger, rustiger en vreedzamer geest ademen, nog niet gekweld door het
tragisch besef waarvan de moderne mensen de speelbal is. Zie b.v. den
kenmerkenden kop van Rochefort, die N.B. zelf niet eenmaal met zijn conterfeitsel
schijnt te zijn ingenomen geweest, evenmin als Laurens met het zijne. Maar het
komt meer voor, dat de persoon zelf niet de meest bevoegde is ter beoordeeling
van de juistheid en de kunstwaarde van zijn portret en daarin juist niet zijn
kenmerkende eigenaardigheden op prijs stelt.
Gaan wij thans over tot de groot e monumenten van verdienstelijke personen,
die aan Rodin werden opgedragen.
1. G e n e r a a l L y n c h . Een ruiterbeeld uit het jaar 1886, bestemd voor een der
Zuid-Amerikaansche staten, maar nimmer opgericht wegens politieke onlusten in
*)
Chili en alleen bewaard gebleven in den vorm van eene gravure van Leveillé . Het
beeld doet eenigszins denken aan dat van den condottiere Coleone in Venetië. Ook
een standbeeld van president Vicunha met soortgelijke bestemming ging spoorloos
verloren. Niet daarentegen dat van den president Sarmiento, thans opgesteld in
Buenos Ayres.

*)

Afgebeeld in het boek van Maillard op pag. 69.
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2. Beeld van den schilder B a s t i e n L e p a g e , opgericht in 1889 in Damvillers;
en een ander voor den schilder C l a u d e G e l é e , gewoonlijk genoemd Claude
Lorrain, opgericht in Nancy.
3. V i c t o r H u g o . Het was niet gemakkelijk diens gelijkenis goed te treffen; want
de grijze dichter wilde niet voor Rodin poseeren en zoodoende moest deze lang in
zijn nabijheid doorbrengen om telkens een indruk van het oogenblik vast te leggen.
Hugo werd afgebeeld als een naaktfiguur; als een God half omkleed en zittende op
een rots aan het zeestrand, met groot gebaar zijn linkerarm uitstrekkend als om
stilte op te leggen en niet gestoord te worden in het luisteren naar de inspiratie, die
is weergegeven door de figuur achter hem. Het is wel een van Rodin's
indrukwekkendste gedenkteekenen. Toch werd het geweigerd door de commissie,
maar de directeur van Schoone Kunsten, Larroumet, bestelde het voor het
Luxembourg.
4. B a l z a c . Over de uitvoering van dit aan hem opgedragen standbeeld is heel
wat te doen geweest; en de geschiedenis, die zich daaraan vastknoopt, droeg zeker,
al had de kunstenaar er niet om gevraagd, er aanmerkelijk toe bij om hem en zijn
kunst meer bij het publiek bekend te maken. Het ontwerp werd ten toon gesteld
tegelijk met de vroeger vermelde beeldgroep ‘Le Baiser’, maar droeg in opvatting
en uitvoering wel een gansch ander karakter, minder geschikt om zoo aanstonds
bij het publiek in den smaak te vallen. Balzac toch wordt hier niet afgebeeld op de
gebruikelijke wijze, in een netjes zittend kostuum den toeschouwer aanstarend,
maar geheel volgens de voorstelling die Rodin zelf zich van den grooten schrijver
gevormd had. Bekend is het, welk een onvermoeide nacht werker deze was en hoe
hij, met sterke koffie zich wakker houdend, dagelijks vele uren achtereen jarenlang
aan zijn romans voort werkte in een koortsachtigen ijver. Welnu, zóó is hij hier
voorgesteld, als in een slapeloozen nacht opgestaan, voortschrijdend in het najagen
van een plotseling in hem opgerezen denkbeeld; het hoofd achteruitgeworpen met
starenden blik, opeengeperste lippen en een tartenden, uitdagend minachtenden
glimlach. De gelaatsuitdrukking teekent denkkracht en een hautaine ironie en fierheid:
zij is hooghartig en tegelijk pijnlijk. Het gefronste voorhoofd geeft blijk van wilskracht
en van smartelijke gedachten; terwijl de borstelige snor en omgekrulde lippen aan
den mond een wreeden trek verkenen.
De gestalte is gehuld in een soort van badmantel, kamerjapon of monnikspij, die
al zijn ledematen bedekt en alleen zijn geweldige hals en borst doet uitkomen. Zoo
maakt het beeld den indruk van een soort van monolith of opgerichte sarcophaag,
waaruit alleen de kop oprijst. Toen de commissie van beoordeeling dit ontwerp te
zien kreeg,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

102
durfde zij beweren dat Rodin eigenlijk niet goed kon teekenen en nu die onkunde
onder een mantel had willen bedekken. En dat, terwijl hij N.B., om zijn opdracht zoo
goed mogelijk te volbrengen, de figuur eerst geheel naakt gemodelleerd had.
Omtrent de overwegingen, die Rodin er toe brachten den letterkundige op die
wijze weer te geven, heeft hijzelf zich duidelijk uitgesproken. Is, zoo vraagt hij, niet
op een dergelijke manier een schrijver uitgedost, die in het holle van den nacht vol
inspiratie in zijn vertrek rondwandelt als in trance, er op uit zijn inwendige visies te
grijpen en vast te leggen? Ik weet wel, dat een dergelijke wijze van voorstelling niet
de gewone is, maar dat het gebruikelijk was van een groot man het standbeeld op
plein of in parken op te stellen in een theatrale houding die bewondering vergt. Maar
ik vraag u, hoe past nu zoo iets bij een Balzac, die zich geen oogenblik rust gunt,
die van den nacht een dag maakt om, zijn gezondheid geweld aandoend, zijn
schulden te delgen met de teboekstelling van geschriften vol leven en hartstocht,
waarmede hij zichzelven een onsterfelijk monument zal oprichten!
Ondanks al die goede en begrijpelijke beweegredenen mocht het ontwerp de
goedkeuring der Commissie niet wegdragen, met hoeveel liefde Rodin zich ook
gewijd had aan de uitwerking. Want Balzac gold voor hem als de beteekenisvolste
dichter van het moderne Frankrijk; en nadat Chapu, aan wien de opdracht eerst
was verstrekt, in 1891 was overleden, alvorens hij die had kunnen uitvoeren, was
Rodin vol verantwoordelijkheidsgevoel de taak gaan volbrengen, die op hem was
overgedragen. Hij overhaastte zich niet, maar maakte eerst tal van nauwgezette
voorstudies en ging zelfs een tijdlang wonen in Touraine, het geboorteland van
Balzac, waaraan deze een zoo groote liefde toedroeg en waaruit hij zoo vele
gegevens putte voor de locale schilderingen in zijn werken.
De ‘Société de gens de lettres’ was zeer verontwaardigd dat de aan Rodin bestelde
arbeid zoo lang uitbleef en hij haar niet minder dan zeven jaren daarop liet wachten.
En toen die dan eindelijk in het voorjaar van 1898 was gereedgekomen, werd hij
afgekeurd en niet voor uitvoering geschikt geoordeeld met de groote meerderheid
van 11 tegen 4 stemmen. In plaats van aan Rodin werd thans de opdracht gegeven
aan zijn collega Falguière. Afkeerig als hij was van gekibbel, trok Rodin zich terug,
zonder zelfs een vergoeding te eischen voor al zijn arbeid: zijn waardigheid was
niet minder groot dan zijn artistiek geweten. En toen nu later het ontwerp van zijn
mededinger, hoewel van middelmatige waarde, wèl werd goedgekeurd en op de
Avenue de Friedland als beeld onthuld, droeg Rodin aan Falguière hoegenaamd
geen kwaad hart toe; zijn hooge kunstenaarsgeest en grootzieligheid was vrij van
alle ijverzucht en in bewustheid. van eigen kracht daarboven verheven. Dit werd
wel bewezen door het
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prachtig borstbeeld dat hij van zijn collega maakte, wien hij er nog altijd dankbaar
voor was dat hij destijds behoord had tot hen, die het voor hem hadden opgenomen
toen hij bij zijn ‘Age d'airain’ ten onrechte verdacht werd van gebruikmaking van
onartistieke hulpmiddelen en kunstgrepen.
5. D e b u r g e r s v a n C a l a i s . Het was deze in Juni 1895 onthulde, later zoo
beroemd geworden groep, die door haar ongewone opvatting aanvankelijk al niet
veel minder stof deed opwervelen dan de Balzac. Het onderwerp werd hier geleverd
door een geschiedkundige gebeurtenis. Naar wij in de Kroniek van Froissart lezen,
werd in den j are 1347 de stad Calais belegerd door den Engelschen koning Edward
III. Als voorwaarde, de stad na haar langdurig verzet voor algeheele verwoesting
en plundering te vrijwaren, vorderde deze de uitlevering van een zestal der
voornaamste burgers, die, eenmaal in des konings kamp aangeland, slechts
gespaard bleven door de voorspraak van de koningin, welke zich juist in gezegende
omstandigheden bevond.
Besteld nu was aan Rodin het beeld alleen van één van dat zestal, namelijk van
Eustache de Saint-Pierre, den rijksten burger die het eerst had aangeboden zich te
offeren voor zijn medeburgers. Maar toen de kunstenaar het verhaal bij Froissart
gelezen had en daaruit gezien dat er inderdaad sprake was niet van één maar van
zes burgers, besloot hij vol onbaatzuchtigheid en tegen geen moeite opziende, die
alle zes af te beelden als onderling niet te scheiden helden, welke gezamenlijk den
dank en de hulde van het nageslacht verdienden, al verlangde hij voor het zestal
beelden geen hooger prijs dan dien, welke men voor het ééne was overeengekomen.
De namen der helden, die aan de vergetelheid dienden ontrukt te worden, waren
behalve de reeds genoemde Eustache de Saint-Pierre: Jean d'Aires, Jacques et
Pierre de Wissant, Jean de Fiennes en André d'Andres: allen, naar reeds hun namen
aanduiden, burgers van aanzienlijke afkomst. Een van het zestal draagt op den
droeven gang den zwaren poortsleutel der veste, die evenals in Velasquez's
‘Overgave van Breda’ den overwinnaar zal worden overgereikt. Hij die dien sleutel
draagt, schrijdt evenals de overigen stil en in gedachten verzonken langzaam voort
in zijn poovere bekleeding; alleen één hunner is voorgesteld als een jongmensch
dat in hevig gebarenspel en opwindend gesprek zichzelven moed schijnt te willen
inspreken in de gedachte ten doode te zijn opgeschreven en nimmer te zullen
wederkeeren. Allerlei graden van smart, vertwijfeling en heldenmoed zijn in de
gestalten en aangezichten der burgers vertegenwoordigd; zij, naar Geffroy in zijn
‘Vie artistique’ opmerkt, - ‘expriment en de vivantes synthèses, le renoncement, le
dédain, la fierté, la douleur de vivre, les sentiments humains arrivés au paroxysme
muet, au moment
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où la parole est moins éloquente que le geste errant des mains et l'expression
exaltée de la face.’
Met opzet heeft Rodin het vermeden, gestalten uit te beelden die aangenaam en
bekoorlijk waren om te aanschouwen. Want naar zijn meening ware hij dan tekort
geschoten in de juiste behandeling van zijn onderwerp. Na de ontberingen te hebben
doorgemaakt van een stad in langdurigen staat van beleg en met dreigenden
hongersnood, moesten de burgers er wel zeer afgemat en vermagerd uitzien, ja
bijkans slechts vel en been geworden zijn. Hoe afschrikwekkender van uiterlijk ik
ze voorstelde, zegt Rodin, des te meer viel ik te prijzen de historische waarheid te
hebben vertolkt. Elk triomphantelijk optreden ten bewijze van helfhaftigheid zou
hoegenaamd niet beantwoord hebben aan de werkelijkheid. Integendeel, in
verslagenheid vragen de burgers zich af of zij wel de kracht zullen bezitten hun
opofferend gedrag inderdaad tot den einde toe waardiglijk vol te houden. De geest
is wel gewillig, maar het vleesch is zwak. Het lichaam aarzelt voort te schrijden; met
moeite sleept het zich voort, zoowel van uitputting en zwakte ten gevolge van de
doorstane ontbering, als met 't oog op het vreeselijk lot dat bij den vijand te wachten
staat. Uit waarheidszin ook kleedde Rodin de burgers in zeer gebrekkige kleedij,
waar Froissart schrijft dat zij op naakte voeten en met ontbloot hoofd de stad
verlieten, zoodat zulk een poovere omhulling in lompen het meest viel te
rechtvaardigen, als het best passend bij de situatie waarin zij zich bevonden.

Hoofdstuk III.
Rodin's kunst.
Rodin voelde in zich de ware roeping van den kunstenaar. Hij ging in zijn kunst op,
voelde er zich door bezield, had er alles voor over, schiep vertrouwen in zijn
scheppingsvermogen. Van Rodin kan hetzelfde worden getuigd als Gachet het deed
van Van Gogh: ‘Le mot amour de l'art n'est pas juste, c'est croyance qu'il faut dire,
croyance jusqu'au martyre’. Steeds werkte Rodin uit innerlijke aandrift ter
zelfbevrediging, nimmer met de bedoeling om daardoor vóór alles lof en roem in te
oogsten, gelijk dat het geval is bij zoovele ijdele en eerzuchtige kunstenaars. ‘Comme
tout homme de haute intelligence’, zegt Mauclair, ‘il préférait être compris qu'être
loué.’ Want bij begreep zeer wel, dat indien dat oogmerk van roemzucht voorzit, de
kunst er niet bij gebaat is en er rekening moet worden gehouden met allerlei
modegrillen en oordeelvellingen van onbevoegden. ‘Let eens op al diegenen, die
een goede plaats in de maatschappij innemen’, sprak hij eens tot Judith Cladel; ‘zij
kunnen geen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

105
moed bezitten, want zij behoeven te veel buigzaamheid, meegaandheid en
gezeggelijkheid om hun plaats te handhaven’. En in een soort van testament,
opgenomen in den derden druk van het boek van Gsell, roept hij den jeugdigen
kunstenaars toe: ‘Verlies je tijd niet met het aanknoopen van mondaine of politieke
relaties. Wel zult ge velen van uwe collega's er bovenop zien komen door te
intrigeeren naar eer en fortuin, maar dezulken zijn niet de w a r e artisten’.
Dat Rodin zelf wèl behoorde tot die ware kunstenaars, bewees hij almede
daardoor, dat hij zijn eigen weg bewandelde, onafhankelijk van alle vormelijkheid
en van alle voorgeschreven academische kunstopvattingen. Gelijk Pascal kon
beweren ‘la vraie morale se moque de la morale’, en de geboren dichter zich weinig
stoort aan Boileau's regelen van verskunst, zoo kon Rodin getuigen dat de ware
kunst maling heeft aan de kunst, d.w.z. zich niet bekommert om theoretische
kunstvoorschriften, van hooger hand uitgevaardigd; en dat wel, omdat zij die niet
van noode heeft en er zich boven verheven kan achten, aangezien zij het genie
veeleer belemmeren in zijn vlucht dan hem behulpzaam zijn. Reeds van den aanvang
af was Rodin afkeerig van alle conventie, al was hij in zijn streven hoegenaamd niet
ge wild-oorspronkelijk, noch gezochtopstandig; slechts wie hem niet vermocht te
begrijpen, kon hem van zoo iets betichten.
In dien onafhankelijken zin en minachting van schoolsche voorschriften komt
Rodin overeen met zijn Belgischen collega Constantin Meunier, die evenals onze
van Wijk zijn typen en modellen koos uit den arbeidersen den boerenstand en daarbij
dikwijls denken doet aan Millet, zoowel als aan Van Gogh, die evenals Meunier de
mijnwerkersstreken opzocht om er stof te vinden voor zijn werken. Ook Meunier
wilde zich niet laten binden aan regelen en kunstformules, die zijn scheppingsdwang
dreigden te belemmeren en verstikken: de verwantschap tusschen hem en Rodin
bestaat volgens den kunsthistoricus Aug. Vermeylen hierin, ‘dat beiden met stouten
greep, wars van alle akademisme, hun ideaal verwezenlijkten, en dat beiden boven
al het verdienstelijke dat thans wordt voortgebracht, uitsteken door hun genialiteit,
ontzag inboezemen door de hoogheid van hun pogen, door omvang en beteekenis
*)
van hun werk’ .
Dat onacademische van Rodin hing nauw samen met zijn hartstochtelijke en
onuitputtelijke liefde voor de natuur en het natuurlijke. Hij had door ervaring geleerd
dat de aanraking met de natuur hem, die haar weet te doorvoelen en begrijpen, de
rust schenkt waaraan de mensch behoefte heeft, terwijl omgekeerd het contact met
zijn medemenschen hem telkenmale verontrust. Door dien beslisten hartstocht voor
de natuur en het natuurlijke doen ons Rodin's werk zoowel als zijn leven en zijn uit-

*)

A. Vermeijlen. Verzamelde opstellen; 2de bundel, 1905, pag. 66.
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latingen, zoo weldadig eerlijk en oprecht aan. Alles is bij hem echt; hoe trouwens
zou een zoo ernstig zoeker naar waarheid behagen kunnen scheppen in kunstmatige
posen van zijn modellen. Evenals alle overijling, zoo is hem ook alle gekunsteldheid
en berekening in hunkering naar effect en bijval ten eenenmale vreemd; en juist
omdat wij hetzelfde aantreffen in zijn gesprekken, is het een genot daarnaar te
luisteren, want al zijn beweringen leggen getuigenis af van strenge waarachtigheid.
Als een voorbeeld van Rodin's afkeer van pose en onnatuurlijkheid noemen wij
zijn afkeuring van het gemis aan ongedwongenheid en lenigheid in den Farnesischen
Hercules van Napels, waar de geweldig plompe en grove afmetingen den indruk
moeten geven van kracht. Hoezeer verkoos hij niet een anderen Hercules uit zijn
eigen verzameling, als afgebeeld op een oogenblik dat niemand naar hem kijkt en
hij geen bewondering hoeft in te oogsten. Juist dáárin onderscheidt zich volgens
Rodin de hooge antieke kunst zoo voordeelig van de latere academische, dat zij
niet bedelt om een onverdiende bewondering, terwijl de nagemaakte classieke kunst
als tot ons zegt: hoe vindt ge mij wel; is dit nu niet mooi? geheel in beslag genomen
als zij is door haar nobel, theatraal gebaar, vol leugenachtigheid en leelijkheid, terwijl
ernst en oprechtheid de eenige grondslag zijn van alle kunst, waardig dien naam
te dragen.
In zijn streven naar eene natuurlijke uitbeelding der affecten zonder allegorische
omfloersing geraakte Rodin dikwijls tot hartstochtelijke tafereelen, in staat bij
preutsche naturen zeker verzet en verontwaardiging te wekken. In volle natuurlijkheid
en levenswaarheid kiest hij dikwijls den hartstochtelijken kus of de omarming van
twee geliefden als motief van vertolking der liefde. Voor hem toch was daarin, naar
hij eens aan Judith Cladel opmerkte, de vereeniging of paring der beide seksen het
essentieel bestanddeel, terwijl de rest niets anders was dan een geheel van details,
ongetwijfeld vol bekoring, maar toch niets anders dan bijkomende ondergeschikte
*)
details .
Ondanks die hartstochtelijkheid evenwel blijven Rodin's beeldgroepen steeds vol
kuischheid en werken zij nimmer afstootend. Zij belichamen de instinktieve oerkracht
van onweerstaanbare toenadering tusschen de beide geslachten, maar zonder dat
daarin eenige weerzinwekkende geilheid ligt opgesloten, die onfeilbaar aan den
aesthetischen indruk zou afbreuk doen. Wij kunnen zijn beelden aanschouwen,
evenals trouwens alle hooge kunst, zonder eenige storende erotisch-zinnelijke
prikkeling. De kosmische beschouwingswijze, waarmede Rodin, naar wij straks zien
zullen, het natuurleven gadesloeg, was reeds waarborg dat de kunstenaar al
dergelijke tendenzen pijnlijk zou vermijden en nimmer daardoor aanstoot zou geven.
Hij had een veel te hoog karakter dan dat hij zich in

*)

Cladel, Augaste Rodin, l'oeuvre et l'homme. Paris 1908, pag. 56.
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zoo iets zou verlustigen. Maar de spil, waarom de halve wereld draait en waarmede
de vormen van het menschelijk lichaam in al hun schoonheid en eigenaardigheid
in zoo hooge mate samenhangen, met struisvogelpolitiek te negeeren, daartegen
kwam zijn gansche eerlijkheid en kunstenaarsziel in opstand.
In de beginselen, die hij huldigde, en in zijn streven naar natuurlijkheid staat Rodin
niet alleen, maar vindt hij onder zijn landgenooten verwante kunstenaars in Houdin,
Rude, Barye en Carpeaux. Houdin met zijn het karakter der afgebeelde personen
zoo voortreffelijk weergevende borstbeelden; Rude met zijn meesterstuk de
Marseillaise aan de Arc de Triomphe; Barye met zijn onverbeterlijk naar het leven
gegrepen diergroepen; Carpeaux met zijn van leven tintelende scheppingen. Maar
geen hunner bezit de geweldige veelzijdigheid van Rodin, zijn verbijsterende
verscheidenheid van voortbrenging. De hoeveelheid door hem geleverde arbeid is
enorm en kan slechts verklaard worden uit zijn onvermoeide vlijt en werklust.
Jarenlang gaat hij geheel op in zijn werk, zich nagenoeg geen enkele ontspanning
en nauwelijks de noodige rust gunnend. Hij verklaart nimmer gerookt te hebben om
niet te worden afgeleid van zijn arbeid, en reeds in zijn jeugd werkt hij veertien uren
daags, slechts des Zondags uitrustend. Een zijner gezegden luidt dan ook: die
Zondag is de dag van rust en geluk na dagen arbeids; maar wij leeren dien niet
kennen, indien wij hem niet eerst verdiend hebben: il n'y a pas de dimanche pour
celui qui ne travaille pas.
Arbeid is steeds Rodin's hartstocht geweest: het is dááraan, dat hij steeds denkt,
ook in zijn vrije oogenblikken; en heeft hij niets anders te doen, dan schrijft hij nog
aphoristische gedachten en overdenkingen op, die geheele cahiers vullen en waarvan
Coquiot er een aantal heeft gepubliceerd. Want steeds en onophoudelijk moet Rodin
bezig zijn! Voor schouwburgbezoek voelt hij weinig, en reeds na een uur verveelt
hij er zich. Even weinig houdt hij van al wat riekt naar mondainiteit. ‘Tot op zijn 50ste
*)
levensjaar’, getuigt hij , ‘heb ik al de verdrietelijkheden van de armoede leeren
kennen, maar het geluk van te werken heeft mij alles doen verdragen. Trouwens,
zoodra ik niet werk, verveel ik mij; het zou mij niet doenlijk zijn met de handen in
den schoot te zitten en niets uit te voeren.’
Van zulke, door gemakzuchtigen en vadzigen veelal smadelijk ‘werkezels’
genoemden, hangt ten slotte de geschiedenis der menschheid af en hare geestelijke
zoowel als stoffelijke productie. Want de genialiteit valt iemand niet in den schoot
maar vereischt, wil zij vruchtbaar zijn, een geweldige eigen werkzaamheid,
†)
inspanning en volharding . Maar

*)
†)

Coquiot. op. cit. pag. 97.
Karakteristiek is Rodin's uitlating ergens: ‘Chacun doit faire son effort, c o m m e s i l a v i e
e n d e p e n d a i t ’.
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wordt aan dien eisch voldaan, dan is zij ook ontzaglijk in haar voortbrenging. Zoo
vertoonen Rodin's scheppingen een wonderbaarlijke, nimmer in herhaling vervallende
verscheidenheid; en slechts een waar genie was in staat een dergelijke reeks van
de meest uiteenloopende onderwerpen te omvatten, die bij Rodin onwillekeurig
doen denken aan een Shakespeare.
Denkt men aan de prachtige paarden op het voetstuk van het standbeeld van
*)
Nancy; aan het ruiterbeeld van Lynch ; de kinderfiguren zoowel als de oude vrouwen;
de vele busten naar het leven zoowel als de menigvuldige allegorische voorstellingen;
de uitbeelding van alle mogelijke menschelijke affecten enz., dan is men geneigd
uit te roepen: die man kan alles weergeven, niets is hem onmogelijk, - gelijk wij
hetzelfde denken bij een Rembrandt, die zoowel Bijbelsche tafereelen als
landschappen, meesterlijk gelijkende portretten als een gevilden os wist te schilderen,
en alles op onovertrefbare wijze. Slechts aan godbegenadigde genieën is een
dergelijke veelzijdigheid beschoren.
Ook bij Rodin is de rijkdom van ingevingen zóó overweldigend, dat hij geen tijd
heeft ze alle uit te werken, waar er voortdurend nieuwe op hem toestroomen. Aan
verschillende beelden is hij tegelijk bezig en het duurt dikwijls jaren, voordat er een
geheel voltooid het atelier verlaat. Die wijze van werken hangt samen met de
intellectualiteit dier scheppingen, in welke hij denkbeelden zocht te vertolken en
wier conceptie geruimen tijd ernstig en nauwgezet door hem werd overdacht, getuige
een Burgers van Calais, Balzac, Victor Hugo en Hellepoort. Bij gedeelten werden
die beeldgroepen langzamerhand door hem afgewerkt; en het is daarom niet
verwonderlijk, dat hij gewoonlijk lang op de hem gedane bestellingen deed wachten,
te meer waar hij zelf niet spoedig voldaan was over zijn werk, waarin hij de hoogste
volmaaktheid zocht te bereiken. Toen een jeugdige collega hem eens zijn
teleurstelling betuigde, in drie jaren studie nog niet alle moeilijkheden te hebben
overwonnen, zeide Rodin: ‘Moi, il y a bientôt cinquante, et je ne crois pas être arrivé
à tout savoir.’
Gelijk gezegd, Rodin's beeldwerken zijn de vrucht van langdurig nadenken. Hij
zelf getuigde eens, dat hij wel een jaar zou noodig hebben om een zijner scheppingen
volledig uit te leggen. Maar nevens die weldoordachtheid vertolken die scheppingen
ook een sterke gepassioneerdheid, die zich bovenal uit in weergegeven
b e w e g i n g e n . Zijn kunst is van een d y n a m i s c h , niet van een statisch karakter.
Het menschelijk

*)

Merkwaardig is het overigens, dat behalve de paarden in deze beide monumenten en verder
nog een gewonden leeuw, Rodin zich blijkbaar heel niet aangetrokken gevoelde tot de
uitbeelding van dieren, geheel in tegenstelling van Barye. Vermocht hij daarin wellicht niet
genoeg zieleleven te herkennen; was zijn liefde voor de dieren te gering of vereischten dezen
te bizondere begaafdheden? Een verklaring van dit verschijnsel en eene beantwoording van
die vragen, die trouwens niet eenmaal gedaan werdea, heb ik bij de gesprekvoerders met
Rodin niet kunnen ontdekken.
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*)

lichaam is voor hem een ‘temple en marche’, een ‘architecture mouvante’ . In zulk
een bewegingsuitdrukking heeft de Fransche kunst steeds uitgemunt: de antieke
kunst was veel soberder in hare gebaren, niet minder levend maar veel minder
handelend van voorstelling. En bij Rodin wordt die beweging niet slechts uitgedrukt
door de algemeene houding en door den stand der ledematen, maar door het
geheele lichaam in al zijn onderdeelen. Vandaar de onmogelijkheid zijn beelden b.v. de Eva, de Kus, of het Eeuwig idool - weer te geven in één enkele photo,
aangezien bijv. profiel en ‘en face’ aanzicht volkomen uiteenloopen en uit het een
onmogelijk zonder meer het andere valt af te leiden. Eene voornaamste zijde, van
waaruit het beeld aanschouwd moet worden, is niet aan te geven: van alle kanten
is het even belangrijk, zijn beelden willen van alle zijden bezien worden.
Ten opzichte van die bewegelijkheid van Rodin's beelden, dienende om het volle
leven weer te geven, is de kunstenaar wel vergeleken bij Michelangelo, en inderdaad
ligt die vergelijking voor de hand. In forschheid van lijnen en conceptie, grootschheid
en machtige aanvoeling van gedachten vertoonen beiden in hun meesterwerken
†)
veel overeenkomst . Toch, ook al ondervond de Fransche kunstenaar den invloed
van den hoog door hem vereerden Renaissance-voorganger, er bestaan ook
verschilpunten tusschen beider opvatting. Bij den Italiaan bovenal een geweldige
heroïsche spierkracht, waarin zich de bewogenheid ontlaadt, bij Rodin veeleer een
nerveuze kracht bij de door hem afgebeelden. Zoo kon Mauclair als zijn oordeel
§)
uitspreken : ‘Je persiste à penser que leur ressemblance tient plutôt à l'identité
morale, à la conception qu'à la technique’.
Maar ook Rodin zocht bovenal 's menschen zieleleven weer te geven in al zijn
rijkdom. Wat Barye met wonderbaarlijken kunstzin en kunstvaardigheid tot stand
bracht ten opzichte van het dier in al zijn gemoedsaandoeningen en specifieke
karaktertrekken, dat verrichtte Rodin ten opzichte van de menschelijke affecten.
Zijn borstbeelden b.v. zijn, naar Cladel opmerkt, ‘fantômes plus puissants dans leur
vaste immobilité que les êtres réels en l'agitation de leur vie fugitive.’ Van een dier
busten, die van een Amerikaanschen jongen man, zegt Maillard dat daarin het
Noord-Amerikaansche ras met een verrassende juistheid op meesterlijke wijze is
weergegeven. En wat Rodin's menigvuldige vrouwefiguren betreft, zij spreiden
tegelijk wilskracht en nervositeit, overleg en wellust ten toon, de samengesteldheid
der inwendige roerselen van haar, voor een zoo groot deel instinctief, zieleleven
belichamend.

*)
†)
§)

Elders heet het: ‘La danse est de l'architecture animée’.
Volgens Bénédite schommelde Rodin geruimen tijd tusschen den invloed van Michelangelo
en dien van Phidias, d.w.z. tusschen het expressieve en het plastisch type van ideaal.
Op. cit., pag. 131, vgl. ook pag. 110.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

110
Rodin is realistisch, maar niet in dien zin dat hij zich overal strikt houdt aan de
natuurlijke wiskundige afmetingen der lichaamsdeelen, waar deze bepaalde
zielstoestanden moeten aanduiden. Hij ziet er niet tegen op om, wanneer dit een
werkzaam effect te weeg brengt, aan sommige dier lichaamsdeelen een naar
verhouding overdreven afmeting te geven; zooals b.v. in het standbeeld van Victor
Hugo, evenals dit geschiedde bij de hand van Michelangelo's David, wier geweldige
omvang zekeren door den kunstenaar gewenschten indruk beter naar voren bracht.
In de kracht van weergeving van machtige gemoedsbewogenheid valt van Rodin's
tijdgenooten slechts één kunstbroeder met hem te vergelijken, namelijk S t e p h a n
S i n d i n g : men denke slechts aan diens ‘Twee menschen’, ‘Aanbidding’, ‘Nacht’
en ‘Barbarenmoeder.’ Toch, ondanks de geweldige pracht en indrukwekkendheid
van de scheppingen des Noorschen kunstenaars, acht diens biograaf Georges
Grappe hem den mindere van Rodin; want wèl maakt hij zeer hooge kunst, maar
de laatste ‘crée de la vie.’ De eerste is volgens hem een kunstenaar van het grootste
talent, krachtig en tegelijk buigzaam; de ander daarentegen een geniaal beeldhouwer,
wiens meesterwerken zonder mededinging blijven in de geheele huidige wereld en
wedijveren kunnen met die der meest roemrijke namen in de beeldhouwkunst van
*)
het verleden .
Ten bewijze van die meerdere voortreffelijkheid van Rodin boven Sinding wijst
Grappe o.a. op het monument voor Ibsen van den eenen en dat van Hugo van den
anderen kunstenaar. Hij had ook, en wellicht beter, de vergelijking kunnen maken
tusschen de beide in conceptie zoozeer met elkander overeenstemmende en bijkans
gelijkluidend betitelde beeldgroepen ‘l'Eternel idole’ en ‘Adoratie’. Bij de laatste is
de lieftallige, eveneens zittend voorgestelde jeugdige vrouwenfiguur eigenlijk
schooner, aanminniger en lieftalliger dan die in Rodin's groep. Maar zij mist de
diepzinnige gedachte, welke aan die laatste ten grondslag ligt met haar fieren
souvereinen en hooghartigen, maar tegelijk droefgeestigen blik, waarmede zij
triumpheerend geniet van hare overwinning, maar terzelfder tijd bezield is van een
weemoedige en meewarige, ietwat mystieke verwondering.
In zijn beelden zoekt Rodin te belichamen het diepste wat er in de menschenziel
omgaat, zonder evenwel daarbij een besliste wereldbeschouwing te huldigen. Zoo
is hij b.v. optimist noch pessimist; hij is, naar Stuart Merrill het uitdrukt, noch
onwetend genoeg om het eerste, noch zwak genoeg om het laatste te wezen.
Evenmin is Rodin in zijn kunst Christelijkmonotheïstisch, veeleer
p a n t h e ï s t i s c h - k o s m i s c h van werelden levensaanvoeling. ‘Il a le sens,
reservé aux génies, de la continuité de l'univers’, zegt Mauclair; en volgens
Vermeylen is Rodin ‘de kunstenaar

*)

G. Grappe. Stephan Sinding. Paris 1911, pag. 67 en 68.
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die met pantheïstische liefde het volledigst onzen nieuwen religieusen zin voor het
*)
al-leven heeft uitgebeeld’, welke zin volgens hem de eenheid vormt van al zijn werk .
Rodin stond even ver van de Middeleeuwsche vroomheid, heiligheid en
zelfverzaking als van de Grieksche gemoedsrust en bezadigdheid. Want hoeveel
eerbiedige bewondering hij ook had voor de Gothieke kathedralen en hoezeer hij
bezield was van diep religieusen zin, hij was hoegenaamd niet kerkelijk en
dogmatisch of geneigd tot eenzijdige geloovigheid. Zijn kunst was niet specifiek
Christelijk; om als propagandist voor een bepaald geloof op te treden, daarvoor
wilde hij zich niet leenen. En hoeveel vereering Rodin ook had voor de natuur en
voor de antieken, voor zichzelven was hij niet in staat het strenge naturalisme der
Oudheid, onberoerd door ethisch-metaphysische benauwingen, volledig over te
nemen; daartoe voelde hij te veel als moderne, nu sedert die Oudheid eeuwen over
de menschheid waren heengegaan, die hun invloed deden gevoelen zonder dat wij
†)
willens of onwillens aan dien invloed geheel vermogen te ontkomen .
Toch draagt Rodin's levensbeschouwing niet in de eerste plaats een ethisch
karakter en beoordeelt hij niet alles uitsluitend naar een maatstaf van zedelijk goed
en kwaad. Hij is meer bevangen door gevoelens van bewondering en ontzag voor
het kosmisch-universeele en voor de grootheid der natuur dan dat hij zich zou
opsluiten in een huiverend staren op het ascetisch-heilige. Zoo waren volgens hem
's menschen hartstochtelijke liefdeverlangens naar eene vereeniging en paring met
het andere geslacht ter aanvulling tot een hooger eenheid, het uitvloeisel van
kosmische natuurkrachten, wier wezen en bestaan buiten onze zedelijke
beoordeeling vallen en die wij eenvoudig hebben te aanvaarden als noch d o o r
noch v o o r ons geschapen.
Juist dat kosmisch karakter zijner scheppingen maakt deze zoo grootsch en maakt
ze dierbaar aan al diegenen, die gebroken hebben met de beëngende kerkelijke
voorstellingen die zoo menigmaal indruischen tegen onze rede, zonder dat zij daarom
verstoken zijn van een algemeene, min of meer mystieke religieuse aanvoeling, in
het besef van het bestaan van eenen onzichtbaren maar ook onkenbaren achtergrond
der waarneembare ervaringswereld.
(Slot volgt).

*)
†)

Op. cit. pag. 68.
Zoo zegt Rodin ergens: ‘L'antique reste incompris parce que nous n'avons pas l'esprit assez
simple’.
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Tentoonstelling van oude kunst in het Frans Hals Museum te
Haarlem,
door A. Stheeman
EEN afgerond geheel vormt deze tentoonstelling niet. Een evolutie wordt hier niet
gedemonstreerd, ook niet beïnvloeding van ééne School door een andere.
Een mooie teekening is de kleine zilverstift-teekening uit de school v a n J . v a n
E y c k : strenge kop van een man met borende oogen en met nijdasserig
omhooggeperste, toegeknepen lippen. Wel is de kop misteekend, is de bouw van
de beide oogen asymmetrisch (het ééne oog ligt in een ander vlak dan het andere;
ligt lager en meer naar voren), toch is hij bijzonder; van de diepe karakteristiek eens
Memlincs, zonder de vroomheid echter, aan al diens portretten eigen.
Van H i e r o n y m u s B o s c h vermeldt de catalogus twee schilderstukken. Het
kleinste, op miniatuurschaal, de Verzoeking van den H. Antonius, laat geen twijfel.
En het moet zijn uit zijn rijpsten tijd.
De Heilige en de hem omringende verleidingen vormen slechts een onderdeel
van de compositie. Feitelijk is de rest hoofdzaak (benevens het landschap, waar
alles zich in afspeelt) en is de schilderij gemaakt om der phantasie vrij spel te geven,
zooals in dien godsdienstigen overgangstijd algemeen gebruikelijk was. Wel verstaat
de Katholiek onder de Verzoekingen meer dan de Protestant, en begrijpt hij er, méér
nog dan de Verleidingen des Vleezes, de Verleidingen des Geestes onder: de
perverse vizioenen, die afleiden van de reine, vrome gedachten, die een Heilige
ondersteld wordt, met uitsluiting van alle andere, te koesteren; maar noch de
wangedrochtelijke figuren op den voorgrond, noch het klooster op den achtergrond,
dat door gedrochten wordt belegerd met geweldige Middeleeuwsche
belegeringstoestellen, hebben veel te maken met den titel, en zijn als voorstellingen
er met de haren bijgesleept.
Hoofdzaak is den schilder geweest: het in zijn compositie phantastische en in zijn
kleurtoon spookachtige van 't nachtelijk landschap; de verbeeldingrijkheid in de
voorstellingen; de schitterende soms g i f t i g e kleuren daarvan. In dit laatste is hij
(is daar ooit op gewezen?) een geestelijk voorvader van Otto Marsaeus van der
Schrieck.
De schilderstukken van Bosch mogen godsdienstige thema's behandelen, er zit
te veel sarcasme in, over 't algemeen, te veel geestelijke perversiteit ook, dan dat
ze vroom konden zijn in onzen modernen zin.
Hoe een vorig geslacht dezen schilder met zijn enorme k l e u r d i e p t e
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en venijnige s c h e r p h e i d van teekening heeft kunnen verwarren met den
Boeren-Brueghel (o.a. in diens Brusselschen ‘Enfer’) die in helderder kleuren werkte
en een gevoelige, zelfs aarzelende lijn gaf, is een raadsel. Jammer, dat de commissie
geen kans heeft gezien eenig werk, al ware 't slechts een teekening, van Bosch'
genialen tijdgenoot ter leering toe te voegen.
Bij de t w e e s l a c h t i g e , j a d r i e s l a c h t i g e groote schilderij, de Bruiloft van
Cana, door den Cat. een jeugdwerk van H. Bosch betiteld, staan we voor puzzles.
Drie rechtsche figuren ‘en profil’ geven geen reden tot twijfel, noch in techniek,
noch in e x p r e s s i e , en ook een enkele ‘en face’ (de bruigom bijv. met zijn in verre
verten starenden zachten blik) zouden wel van een jongen Bosch kunnen zijn. Maar
wat te zeggen van de overige figuren met hun o n z e k e r e , zelfs o n h a n d i g e
teekening? In een tijd, toen men als kind reeds op een atelier kwam, werd een
teekenaar van aanleg, zooals Bosch er bij uitstek een was, niet langzaam gekweekt,
héél langzaam tot i n den rijpen leeftijd. Wel is Bosch nooit een groot plasticus
geweest, zooals de Italianen dat waren, maar het was toch niet alleen de o m
t r e k l i j n , die hij met scherpte zette. Ook de d e t a i 1 s van een gezicht (oog en
mond) kregen de bij de omtreklijn passende scherpte van teekening. En dàt ontbreekt
bij de meeste koppen op deze schilderij.
Dan zijn er - tweede puzzle - een paar figuren (allereerst de het centrum van de
compositie vormende knaap met de opgeheven wijnkelk; voorts de drinkende jonge
vrouw ‘en profil’), die eenvoudig lijken te zijn weggeloopen van de schilderij,
tegenwoordig aan Geertgen van St. Jan toegeschreven, in het Rijks Museum.
‘Verwantschap’ is een veel te vage uitdrukking in dezen. Ze zijn, in alle opzichten,
van dezelfde hand, van denzelfden geest. De jongen met de kelk is ‘uit hetzelfde
nest’ als de op den vloer zittende kinderen op de schilderij in het Rijks Museum.
De kunstgeschiedenis zal nog wel wat hebben te laten varen van hare apodictische
theorie, volgens welke één schilderij één maker heeft. Evenals in de beroemd
geworden Doop van Verrocchio diens leerling Da Vinci de hand heeft gehad, zoo
zullen op déze schilderij de meester en één of meer leerlingen hebben
samengewerkt. Trouwens, wáár, in beeldhouw- en schilderkunst, van de Egyptenaren
en de Grieken af, was dat ooit n i e t het geval?
En wat zou een leerling, o v e r e e n i g e m a a n d e n z e l f M e e s t e r , anders
te doen hebben gehad op de werkplaats van zijn Meester dan behulpzaam zijn bij
't vervaardigen van altaarstukken? (Portretten bleven, uit den aard der zaak, geheel
voor den Meester voorbehouden). Op dit altaarstuk, ongetwijfeld voor een kerk of
een klooster geschilderd
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i n o p d r a c h t v a n b r u i d e g o m e n b r u i d , zullen de opdrachtgevers portretten! - van de hand van den M e e s t e r zijn. Misschien nog enkele andere
bovendien. Zeker niet alle. En zeker niet de handen, die, geen enkele uitgezonderd,
geverfde houten plankjes lijken.
Wij rekenen gaarne H. Bosch tot de Hollandsche School. Het recht is vrij
betwistbaar. Hij is, in zijn rijpen tijd, Fransch in teekening en ook in geest.
Echt 16e eeuwsch Vlaamsch in zijn sterke tegenstelling van fel groen en
blauwgroen der bergen, van fel geel van de lucht en van bloedrood van den laaienden
brand, is het in schitterende kleuren geschilderde miniatuur-berglandschapje van
den Hollander H e r r y m e t d e B l e s , met een kronkelende rivier vol schepen
en een stad in brand. Alles op den achtergrond tot aan den horizon
(koopvaardijschepen, roeibootjes, kerktorens, enz.) is, naar het voorbeeld der
beroemde Vlaamsche voorgangers, tot in de kleinste details gegeven, wat - de
moderne kunst heeft geen weet meer van die waarheid - aan de r u i m t e
grootschheid geeft.
L u c a s v a n L e y d e n , de realist, toont in het paneel, waarop zijn naam- en
gilde-patroon, St. Lucas, de H. Maagd schildert, meer vroomheid dan gewoonlijk in
zijn schilderwerk (merkwaardigerwijze het minst in Maria en het Kind). Bovenal bij
de drie engelen omzweeft religieuze ernst de gezichten. Ook St. Lucas is devoot in
zijn houding en is met vrome toewijding verdiept in zijn werk. De toets is zwak, maar
daar staat een q u a l i t e i t tegenover.
Mist men een qualiteit van het beroemde Leidsche altaarstuk, er staat hier een
qualiteit tegenover, die daar is ondergedoken.
De Duitschers kunnen bezwaarlijk nog tot de Primitieven worden gerekend. Ze
staan alle op den drempel van de Renaissance. Dat geldt allermeest van
G r ü n e w a l d (den vizionnairen revolutionnair, geestverwant van El Greco en van
William Blake), en van L. C r a n a c h (den schilder van Luther en van diens
beschermer August Den Wijze, Keurvorst van Saksen.)
De nog al arbitrair met een sterk-gele verf-plakaat verluchte potloodteekening
van G r ü n e w a l d (Madonna en Kind, met pompeuzen zwier waaiende door het
wereldruim, de zonneschijf onder de voeten) is zeker een goed (d.i. leerrijk) ‘staal’
van diens kunst, maar veel meer dan Renaissancistische bravoure zit niet in het
lijnenspel. En het geel alleen is niet voldoende om een idee te geven van zijn
buitenissig palet.
Mij trof verwantschap van uitdrukking tusschen het schuin in de lengte gerekte
gelaat der Madonna en sommige koppen in potlood door Karel de Nerée; wat mij
versterkt in mijn van ouds gekoesterden twijfel aan Grünewald's godsdienstzin. Ook
de geaffecteerd-sierlijke buiging van de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

115
hand, met spits omhoog-getrokken knobbels geeft te denken. Dat hij door Katholieken
van de strijdbare garde, met Huysmans aan het hoofd, zoo hoogelijk wordt geëerd
en door hen heet te zijn ‘ontdekt’ of ‘weder ontdekt’, is bedenkelijk genoeg.
Grünewald - het ligt ook voor de hand in zulk expressionnistisch werk - is zuiver
‘geest’. En eerst als de geest in rust is, komt de ziel in actie.
B u i t e n g e w o o n is het portret van L. C r a n a c h (August de Wijze). Duitsch
boersch-barbaarsch nog, maar dat in het monumentale!
Er valt op af te dingen: het lichaam is te veel in de hoogte gedrongen, zoodat de
kop tegen de lijst stoot; de kop is te klein; de schouders zijn te afhangend. Maar
welk een plastiek (al is de figuur ook iets te plat) in het lichaam niet minder dan in
den kop en de fraaie handen; welk een kleur, in het grijs-wit, oranje en steenrood;
en welk een expressie in den hooghartig achterovergeworpen kop met den loerenden
blik uit de half-gesloten oogen!
Cranach op zijn best, Duitschland op zijn best, in de portretkunst.
De penteekening van D ü r e r , de H. Stephanus en de Dood, staat zeker niet op
de hoogte van diens beroemde gravure: Ridder, Dood en Duivel. Ze is vermoedelijk
uit den tijd van Dürers groote apostelen te München.
Bij Hans Leu's intieme penteekening op donkergrauw papier ‘Vlucht naar Egypte’
in een phantastisch boomrijk berglandschapje, treft, hoe de aan de dennetakken
met opgehoogd wit aangebrachte toetsjes den schijn wekken van lichtjes aan een
nachtelijken kerstboom.
Een zonderlinge ‘Annonciatie’ is de teekening uit de D o n a u - S c h o o l ’, waarin
van de engel een man is gemaakt, zwaar ingepakt in een wintermantel en met
reusachtige roodhuiden-pluimage op het hoofd. Men phantaseerde in dien tijd in
vollen ernst op vreemde wijze!
Van de twee prachtige teekeningen van W o l f H u b e r is de met aquarel
opgehoogde teekening, een berglandschap bij zonsondergang, op het eerste oog
de interessantste. Ze is (onder invloed der houtsneekunst?) sterk gestyleerd in de
tragi-romantische als druipsteen neerhangende sparretakken, en zelfs in de kleur
(waarin overeenkomst met Japansche prenten).
Toch is de andere, berglandschap in fijne penteekening, (die de ijlheid van
Japansche landschapteekeningen heeft) gaver kunst: één van de mooiste bestaande
teekeningen uit deze zoo alleenstaande school van den zgn. Donau-stijl.
De Italianen zijn met klinkende namen vertegenwoordigd.
Het sterk-realistisch miniatuur-portret van een Doge, een Kardinaal en een Senator,
door G e n t i l e B e l l i n i , in wat harde waterverfkleuren, mag nog zoo
Italiaansch-scherp van karakter-uitbeelding wezen,
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ons Noordelijken trekt de diepere kunst van een Memlinc toch méér aan! De geest
is in harmonie met de harde kleur! De Italiaansche onverbiddelijkheid is ons te
machtig. Bovendien is in de Italiaansche medailleerkunst van dien tijd meer bereikt.
De mooie met aquarel opgehoogde penteekening ‘Simson met den leeuw’ van
C o s i m o T u r a is aantrekkelijker dan zijn archaïstische religieuze schilderijen.
Interessant is, hoe sterk op de compositie is gestudeerd. Ter wille daarvan zit Simson
boven op den leeuw, in stede van met hem te worstelen, of er vóór te staan. De
teekening is voorts geheel en al, echt Italiaansch, een a n a t o m i s c h e s t u d i e .
Een manskop ‘en profil’, aan A n t . d a M e s s i n a toegeschreven, is eer van
de school van Dirk Bouts.
Een aan G i o r g i o n e toegeschreven op den rug gezien vrouwennaakt, in crayon
is in 't geheel niet van de Venetiaansche School; van C o r r e g g i o is er een
gevoelige potloodteekening ‘Madonna met Kind en Engelen; van B o l t r a f f i o , een
jongensportret en trois-quart, penteekening, waarin het hermaphroditisch-zachte
van zijn meester Da Vinci, op diens voorbeeld, gepaard is aan een combinatie van
sensualiteit en van koele afwering; een vereeniging van factoren, die het geestelijk
pikant maakt.
Dat het niet van den grooten Meester is, verraadt duidelijk de ongevoelige
haarbewerking.
Van R u b e n s drie schilderijen van buitengewone qualiteit.
De grootste, Diana aan het toilet tegen een donkeren landschapsachtergrond, is
nog sterk Venetiaansch, zoowel in de koppen der vrouwen als in de kleur van
landschap en lucht. Ook nog in de behandeling van het naakt, beschaafd en kuisch.
De paarlemoeren kleuren zijn natuurlijk Vlaamsche vinding; maar bij alle zinnelijkheid
heeft het naakt de kuischheid van Rembrandt's vrouwennaakten.
Een kleine schets voor de Diana en Callisto in het Prado is bewondering waard
om de prachtige blonde paarlemoeren tinten in weelderige verscheidenheid.
Maar het mooiste werk is het nachtelijk landschap in alle denkbare tinten van
donkergrijs-groen, donkergrijs-blauw en rossig bruin; een der allermooiste
landschappen van Rubens. En een bijzondere bekoring wordt er aan verleend door
de i n g e h o u d e n dramatiek van dezen Pre-Wagneriaan, dezen dramaturg bij
uitnemendheid. De zee schuimt, maar ziedt niet; de boomen wuiven, maar zwiepen
niet; de schepen liggen kalm op het strand in plaats van op zee schipbreuk te lijden;
de onweerslucht is onheilspellend, maar rustig als een door maanlicht beschenen
nachthemel van Aert van der Neer.
Van de twee werkjes van A d a m E l s h e i m e r , die beide goed
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ANTONELLO DA MESSINA
(TEEKENING).

(?) MANSPORTRET

GENTILE BELLINI. PORTRET VAN EEN VENETIAANSCHEN DOGE.
(FRAGMENT VAN EEN MINIATUUR).

HERRY MET DE BLES.
LANDSCHAP (SCHILDERIJ).
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GIOVANNI BOLTRAFFIO.
JONGELINGSPORTRET.
(TEEKENING).

COSIMO TURA.
SIMSON EN DE LEEUW.
(TEEKENING).
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LANDSCHAP (TEEKENING).
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zijn, is het boschrijke landschapje (met een kleine Diana en een engeltje) het
belangrijkste, omdat het in zijn nuchtere knusse romantiek absoluut midden 19e
eeuwsch aandoet!
In de sepia teekening van C l a u d e L o r r a i n , ongetwijfeld een superieur werk,
hindert op den duur de volgens recept bewerkte compositie, waarvan de
opzettelijkheid klaarblijkelijk is. Maar de hoofdzaak, de idyllische stemming, is er.
De kus, van F r a g o n a r d , een vluchtige sepia-aquarel, is charmant in den
allerbesten zin.
Prachtig van winter-stemming is de A v e r k a m p , winter op het ijs, met arresleden,
onder een sneeuwlucht en in een atmospheer, die de figuren omwikkelt.
De groote penteekening van B u y t e w e c h , een in een vertrek opeengepakt
aristocratisch gezelschap, verraadt een superieuren geest, maar de te sterke
overlading en het gebrek aan perspectief, brengen onrust in het werk van dezen
dandyeuzen kunstenaar, die in ònzen tijd waarschijnlijk een soort Beardsley zou
zijn geworden.
Een aan T e r b o r g toegeschreven interieur wordt, om plastische reden, door
kunstgeleerden ondersteld een M e t s u te zijn. Ik zou nog meer redenen willen
noemen: a. de kleurtinten, o.a. van de blauwe wieghuif; b. de kleur-combinatie, bij
Terborg gevoeliger; c. de kleurcompositie, waarbij het wit van hoofddoek en schort,
teveel naar rechts geplaatst, het evenwicht verstoort; d. de modelleering van de
zittende vrouw op den voorgrond, van de bloote armen der dienstmaagd, van de
teenen wieg en van de witmarmeren zuilen die den schouw schragen; kortom, de
techniek, die bij Terborg minder week, pétillanter is; e. de wijze van
onderwerp-voordracht. Terborg geeft in zijn interieurs nooit een zuivere
s t i l l e v e n -voorstelling, zooals hier, waar de vrouw des huizes naait en de
dienstbode met den rug naar hare meesteres gekeerd haren arbeid verricht. Terborg
is, evenals Vermeer en De Hoogh dat bijna altijd zijn, litterair-romantisch. Er gebeurt
p s y c h i s c h iets in zijn interieurs. Er wordt een brief gelezen of er wordt er een
overhandigd, waarbij de beschouwer zich een liefdesroman kan denken, of er wordt
tusschen twee personen een blik van verstandhouding gewisseld of een gesprek
gevoerd, waarvan de inhoud op de gezichten is af te lezen.
Tot slot mogen niet onvermeld worden gelaten een kleine buste van een
welvarende, pientere, bazige, doch goedhartige vrouw door F. H a l s , spiritueel
gedaan; een paar v a n G o y e n ' s en een paar S. v. R u y s d a e l ' s .
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Slaaplooze nacht,
door Hélène Swarth.
Moe, zocht zij vroeg de koestring van haar bed.
De tergende uren telt zij van den nacht.
Hoe troost belovend lokte slaap, verwacht
Al héél dien sombren dag! Waarom belet
Haar kalm te rusten de Onbekende Macht,
Aleer ze in 't graf rust? Wreed lijkt haar die wet.
Maar ze is te zwak, te wijs ook voor verzet Altoos alleen, verleert zij bede en klacht.
Zij wil niet denken - Roerloos, de oogen dicht,
Wacht ze op het grijze kille morgenlicht.
O spoelde een vloed van tranen, als voorheen,
De leedlast weg, die in haar leden ligt!
't Verleden spookt, waart loerende om haar heen:
Zijn adem voelt ze op 't huivrend aangezicht.
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De thuisreis
door Herman Robbers.
III.
MET ijle snelheid en onophoudelijke verbrekingen, moeitevol verdeeld tusschen
bezigheden honderderlei, verliepen voor Hoogland en zijn Liesje de weken tot aan
haar trouwen. Ook toonde en bewoog zich, in de laatste veertien, de eigenlijke
bruids-dagen, Leo, met zijn zorgenvol peinzende gezicht, bijna voortdurend om hen
heen, belettend hun laatste vertrouwelijkheden van samenwonende vader en dochter,
verhinderend tevens de uitvoering van een paar intieme plannetjes met Lies, die
Huib zich nog had in het hoofd gezet. Zoo gaarne was hij, nog eenmaal, alleen met
hun kind, naar 't graf van Til gegaan - het kerkhof lag een eindje buiten de stad;
onderweg had dan, veel en goed, gepraat kunnen worden. Maar op den middag
ervoor vrijgehouden verscheen onverwacht Van Duym alweer, opvorderend zijn
aanstaande vrouw voor dringende boodschappen. Instinctmatig - na elkander even
aangezien te hebben - hadden zij en Huib, tegenover den, als bijna altijd, gewichtig
gepreoccupeerd doenden jongen dominee over hun voornemen gezwegen.
En zoo was het ook maar ternauwernood, dat het bruidje er nog toe kwam, samen
met haar vader Pauline Hermans een bezoek te brengen. Het gebeurde op een
lichten voorjaarsmiddag, na vooraf gemaakte afspraak; zij werden alléén ontvangen
en met fleurige onderscheiding. Pauline had al haar best gedaan de kamer waarin
zij woonde een zoo genoeglijk mogelijk voorkomen te geven, er wat sfeer te
scheppen - met bloemen, lappen, prenten - zij zag er, bij hun binnenkomen, nog
warm en rood van, streek losgesprongen haartjes weg en maakte lachende excuses:
‘Ik had het nog véél mooier willen hebben,voor zoo hoog artistiek bezoek! Ja - wat
'n pretenties - eigenlijk nogal gek, hè? Voor zoo'n doodgewoon meisje uit de
achterhoek!’ En ze schaterde 't plotseling uit, met open mond en groot-getrokken
oogen - een wat geforceerd-luiden lach, die Huib haar deed aanzien, oplettend,
verwonderd....
Maar weldra verloren ging deze indruk weer, en hun gesprek sloot, wat toon en
accent betrof, voor Hooglands gevoel bij het onvergetelijke vorige harmonisch en
weldadig aan; zij keken elkaar in de oogen als waren zij sinds lang vertrouwde
vrienden; en toch was daar telkens weer die, met niets anders te vergelijken, heerlijk
licht ontroerende verrassing, die uitsluitend in de periode der eerste ontdekking en
prilste genieting van wederzijdsche sympathie schijnt te kunnen ontstaan. Een
trillend geluksmoment - een blije spanning tusschen menschenharten - even
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beklemmend ook soms, zwaar dan van onuitsprekelijke verwachting....
Pauline bracht door haar intuïtieve oordeel, haar warm-enthousiast praten over
al wat een domineesvrouw op een dorp kan zijn, Liesjes oogen aan het schitteren,
en in haar vader een zachte en wijde bewogenheid, een onverwachte berusting en
vrede - ja, werkelijk, mijmerde hij, dat was een troost, zou nog veel goed kunnen
maken.... En zoo kwamen ongezocht ook Paulines eigen toekomstplannen ter
sprake. Zij ging er, met even blozen, wat schuchter op in. Meer en meer dacht zij
er over, van gynaecologie haar bizondere studie te maken en zich te vestigen als
vrouwendokter. Niet waar? - zoo tastte zij naar instemming, vol goed vertrouwen
blijkbaar; intusschen hun thee inschenkende met aandachtig fronsen der breede
wenkbrauwen onder het glad blanke, nobel gewelfde voorhoofd; Huib kon er zijn
blik niet van afwenden - niet waar, daar bestond toch nog echt behoefte aan, ook
al was zij dan bij lange niet meer de eenige - och natuurlijk! Er zijn van die dingen,
die een vrouw, een meisje, wanneer dat mogelijk gemaakt wordt, liever bespreekt
met een andere vrouw dan met een man, Zoo hoopte zij tevens wat hulp en
verlichting te kunnen brengen, ook dáár misschien, waar nog wel geen bepaalde
ziektetoestand of abnormaliteit bestond.... maar dan toch.... Zij bracht haar zin niet
tot een eind, verwarde zich een weinig, dieper buigend intusschen om theewater
op te schenken. En ook Liesje, aandachtig luisterend, bloosde vagelijk en keek naar
haar nieuwe vriendin met zulk een bewonderende hunkering, een bijna onrustige
weetgierigheid, dat Huib er zijn pas verworven vrede plotseling weêr door verstoord
en in zijn borst een stille schrijning voelde, om het vele en niet te taxeeren goede,
dat zijn moederlooze meisje had moeten ontberen - en waar toch hij, in zijn
onverstand en werkverdieptheid, nooit genoeg aan had gedacht. Hij maakte zich
scherpe verwijten, en, in zijn behoefte nog zooveel mogelijk te herstellen, zei
plotseling met nerveusen aandrang: ‘Zeg Pauline.... weet je wat jij doen moest? Bij
gelegenheid eens een poosje bij Liesje gaan logeeren, daarbuiten.... Het is er een
heel mooi land, hoor! Veel bosschen en hei - niet waar, Lies?’
‘Ja zeker, zeker! O maar wat zou dát dol zijn!’ En 't meisje, verrukt, hief haar
donkere hoofd en keek extatisch-stralend naar 't ernstig studentegezichtje tegenover
haar.
Weer een oogenblik verward scheen Pauline Hermans. ‘Wat zegt u?.... Ja, heel
graag misschien, als dat zou te schikken zijn.... Ik houd veel van buiten, ik ben er
in opgegroeid.... Alles is er anders, de menschen ook....’ Ze zei het wat haperend,
met een wegvlietenden blik, een bijna onmerkbaar zwaarmoedig lachje. En er volgde
weer een poosje van zwijgen, waarin het scheen of ieder met zijn eigen gedachten
bezig was. Maar juist het tegendeel was waar, er gebeurde iets heerlijks
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tusschen hen, een mysterieuse verbinding. Hun gevoel van genegenheid,
saamhoorigheid, van elkander niets dan goeds te willen, werd zoo sterk en
ontroerend, dat zij niet dadelijk weer iets zeggen konden. Een stil geluk doorsidderde
hun diepste wezen; zij keken elkander beschroomd in de oogen, en glimlachten
maar eens - een niet met woorden te verklaren glimlach. Plotseling, even later,
schrok Hoogland er innerlijk van op - een extatische schrik - met zooveel gloed en
erkenning, zooveel goedheid en overgave, Paulines blik, een seconde lang, in den
zijnen had gerust.
Had hij er iets voor teruggegeven? Hij wist het nóóit. Maar hij hoopte het vurig.
Die al zoo lang vooruit-doorleefde, zwijgend-gevreesde dag van Liesjes trouwen,
eindelijk was hij er dan in werkelijkheid - en brokkelde af gelijk de voorafgaande,
snel-roezig en ijl, ondanks zijn afwisseling, zijn vele zorgen en bemoeiingen. De
dominee, die haar catechisatie gegeven had, zegende ook haar huwelijk in. Hij deed
het met werkelijke aandacht, niet zonder verteedering zelfs, mocht blijkbaar dit
bruidje wel.... En toch is het niets, en niets, en niets, zei zich Hoogland; wrokkend
vervloekte hij de gansche ceremonie, zoowel als het bijna onduldbare
stadhuisbezoek, belachelijk en grondig onkiesch, met zijn nagemaakte belangstelling
en zijn aanmatigende kwasi-stichtelijkheid. Waarom, als huwelijken in onze
‘geordende samenleving’ - 't was me de ordening wéll - dan zoo onmiddellijk
geregistreerd moeten worden, waarom kon dat dan niet gebeuren bij eenvoudige
aangifte door de betrokkenen alléén, zooals dat immers ook bij andere verhuizingen
- gelijk het zelfs bij geboorte en dood geschiedde? Als een nu eenmaal onvermijdelijk
oponthoud en kwellende verveling onderging Huib vervolgens het afscheidsmaal,
met de genoodigde familieleden van ‘beide kanten’ - van de hunnen: zijn zusters
en zwagers, hem thans bijna vreemden geworden, goeiekennissen uit zijn jeugd,
die hij weinig meer zag tegenwoordig.... En ten slotte ook 't haastig vertrek, tusschen
al die onverschilligen, van zijn Liesje, met Leo, haar man....
Slechts een paar malen, dien heelen dag, had Huib een echten, een aandachtigen
en alleen voor hem bestemden blik van zijn dochtertje op kunnen vangen. En
goddank, in een van die blikken althans had hij werkelijke blijdschap, ontroerde
toekomstverwachting, had hij zinderend geluk gevoeld. Bij 't afscheidnemen huilde
zijn kind in zijn armen, 't donkere hoofdje gedrukt op zijn schouder, kussende zijn
jas en das, zijn boord en zijn hals, in haar blinde verwarring.
Maar hij wist het natuurlijk wel, dit beteekende geen verdriet.
Eenzaam achtergebleven, merkte Huib, in die eerste, zoo vreemd

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

122
leege en stille dagen, bij telkens terugkomend scherp gemis, ook een gevoel van
bevrijding, van ruimte en lichtheid in zich op. Dat was voorbij gelukkig en kon hem
niet nog eens overkomen.
Onmiddellijk en aandachtig tot zijn litteraire werk teruggekeerd - met vluggen,
sterk gespannen geest moest thans in korten tijd veel ingehaald worden - leefde hij
eenige dagen als iemand, die, na een vermoeiende en onbevredigende reis, in zijn
rustige werkplaats zich laaft aan de stilte, het alléén zijn, den gestadig vorderenden
arbeid. Er was toch ook eigenlijk geen verschil met vroeger soms, als Liesje, voor
eenige dagen uit logeeren, hem alleen gelaten had. Hun oude dagmeisje - een
plompe, koe-goedige, gelukkig zwijgzame vrouw van veertig - bleef geregeld komen,
voor zijn maaltijden zorgen en voor al het overige. 's Avonds daagden wel kennissen
op, zich herinnerend zijn alleen-zijn. Ook werd hij hier en daar genoodigd.
Intusschen was het April geworden, de dagen lengden snel, voorjaarsgeluiden
waarden door de lucht, en tevens, al vaker en dringender, dat onuitzegbare van
naderende lenteweelde, dat tegelijk zoo verrukkelijk en bijna-niet-om-te-dragen zijn
kan, blijdschap en eindlooze weemoed in éénzelfde gewaarwording. Huib begreep
soms zelf niet, dat hij er nog altijd zoo vatbaar voor was. Nog altijd riep het vage
verwachtingen bij hem op, en maakte hem moe, week, neerslachtig....
En het was aan den avond van zulk een dag - hij had, al van den vroegen ochtend
af, ingespannen zitten werken - dat Huib, die zijn telkens weer opkomend verlangen
naar Pauline tot nog toe met norschen ernst opzij gedrongen had, plotseling
gevoelde, nu dan toch wel - zonder opdringerig of al te.... voortvarend te schijnen weer eens bij het in zijn buurt wonende meisje te kunnen aanloopen.... Zij had er
hem toch om verzocht.
Hij trof het slecht. Een kamer vol studenten - in de gang al had hij het
stemmengegons en het klaterend lachen gehoord - drie meisjes en vier jonge
mannen; een plotseling en allerzijdsch verlegen zwijgen, nadat hij binnengekomen,
zijn naam uitgesproken was. Ook Pauline scheen eenigszins van haar stuk gebracht,
haar blik vaag dwalend en dof, de stem waarmede zij hem verwelkomde en tot zitten
noodde klonk eer teleurgesteld dan blij, hoog en zenuwachtig; zij streek zich haartjes
van 't warme voorhoofd, kuchte, blies en wuifde met de hand: ‘Jongens toch, wat
hebben jelie nou weer een rook gemaakt!’
Ook twee van de meisjes hielden sigaretten tusschen de vingers. Huib, om hen
allen op hun gemak te stellen, vroeg: ‘Mag ik maar dadelijk meedoen misschien?’
en hij graaide, kwasi begeerig, naar een blikje Kyriazi's daar op de tafel. Onmiddellijk,
van twee kanten tegelijk, kraakten lucifers in vuur, kwetterden ook de stemmen weer
op der jonge mannen - die zich immers niet intimideeren lieten, voor niemand bang
waren! Druk en schetterlachend, schijnbaar weer volkomen natuurlijk, zetten zij hun
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gesprekken voort. Het eenige niet rookende meisje daarentegen, na wat gluren
langs de hoofden, blozend en verlegen, zei gedempt iets van: beter maar weggaan
nu. Pauline hoorde het, en met een verlegen-vriendelijk glimlachje scheen haar
instemming te betuigen, maar toen er over doorgemompeld werd, de meisjes nu
alledrie mines van opstaan maakten, riep Hoogland zelf van welnee, welnee, daar
kwam niets van in, hoor; hij wou in het minst niet storen, wat dachten ze wel; hij
kwam maar eens even kijken, hoe Pauline het maakte, haar de groeten van zijn
dochter overbrengen, had juist een brief ontvangen.... Nee-nee, hij moest gauw
weer naar huis!
‘O ja?.... Dank u wel.... Maar wat jammer dan nu.... zoo kort....’ riep Pauline uit,
hem even ernstig in de oogen kijkend. Dan pruiltuitten, als voor hem alleen, een
paar seconden haar frissche lippen.
‘Wil jij ons liever weg hebben? Zeg het dan gerust, hoor, Pautje!’ 't Kwam van
een van de jongens, met een ondeugende oogflikkering onder opgetrokken
wenkbrauwen - hij zette zijn mond even scheef en keek schielijk den kring rond.
‘Och nee, welnee....’ 't Klonk toch eenigszins weifelig. ‘Maar daarom wil ik óók
niet dat meneer Hoogland zoo pardoes weer weggaat, hoor meneer.... Ik zie u nooit
meer tegenwoordig!’ Er was een schertsend, maar toch echt verwijt in haar blik en
toon, en Huib, ofschoon innerlijk zóó verrukt dat hij de gloeiing ervan in zijn oogen
voelde en die instinctmatig neersloeg, lachte, en bromde, met zweem van plagenden
spot: ‘Wàt?.... Nou-nou!.... Nooit!’ Intusschen, als onder den ban van 's meisjes
woorden, bleef hij zitten, praatte en maakte gekheid met de naastbijzittenden,
luisterde vaker, en met een stille vreugde, die sprankelde diep in zijn borst, naar
het meer en meer herlevend stemnen lachgeroes dat om hem was. Zijn blik alleen
ging telkens naar Pauline, haar blanke, even vochtig aanglimmende voorhoofd,
haar zachte, afgetrokken rondkijken, dat dan schampte langs het zijne. Ondanks
de aanwezigheid van al die anderen, was dadelijk weer die onzegbare betrekking
tusschen hen beiden ontstaan, onzichtbare brug van onbestemde verwachting. Daar
ganschelijk buiten blijvend, als was het gezwatel van wind in lenteboomen, herstelde
zich het jong-jolig, schetterig en plagend door-elkaar praten der anderen. Aan lichte
gezichtsvertrekkingen nog alleen, een schichtigen blik of een plotseling zwijgen,
bemerkte Huib dat zijn tegenwoordigheid toch niet geheel vergeten werd. De jongelui
waren naar Ko Doncker's schimmenspel geweest en hadden Johan de Meester's
‘Zonde in 't deftige Dorp’ gelezen - ‘allemachtig raak, zeg, fijn!’ riep een van hen. ‘Ik
kóm uit Zeist zooals je weet. 't Is er precies zoo!’ Maar een donker en eenigszins
gedrongen meisje zei met slepende stem, dat zij niet hield van al dat cynische, dat
realistische, maar liever
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Van Schendel las of Van Deyssels Frank Rozelaar. ‘Zoo teer, zoo mystiek - beeldig!’
Dit gaf haar die van weggaan had gesproken, den moed, al was het met schokkende
stem en onder heftig blozen, een boek van Hoogland te noemen, met ‘prachtig’
erbij, hetgeen een moment van verlegen stilte deed ontstaan, gemompel van
instemming, steelsche blikken naar Huib, maar ook, bij anderen, zekeren schroom
of strakheid, waarin reserve of verzwegen tegenspraak scheen te liggen. Huib kende
dat; in zulke oogenblikken was het dat hij gevoelde, nooit geheel overwonnen te
hebben.... misschien nu alweer te verliezen.... Hij bloosde een weinig. ‘Ik ben blij
althans hier en daar nog door de jeugd gewaardeerd te worden,’ zei hij flink luid-op,
maar met een duidelijk bij-klankje van ironie - ten bewijze dat van die waardeering
hij zich toch niet al te veel illusie maakte. ‘H i e r ten minste zéér, d a a r misschien
weer minder,’ troefde hem onmiddellijk een bedaarde, zware jongemannenstem,
en op klaterde 't algemeen gelach met veel onderling tinteloogen, plezier in den
geestigen kameraad. Hoogland deed er vroolijk aan mee, maar trachtte terstond
daarop aan het gesprek een wending te geven, het te brengen op hun mooie studie
- medici waren zij allen - en op de schitterende periode, die de geneeskundige
faculteit in Amsterdam beleefde, met mannen als Winkler, Treub, Straub, Rotgans.
‘Nou hoor, een knal-faculteit, zoowel door zijn proffen als door zijn studenten, de
vrouwelijke bedoel ik natuurlijk,’ zei één van de jongens - een lange, donkere - en
maakte met lachenden blik een grappige buiging in Paulines richting. Zij fronste
hem bestraffend toe. ‘Flauw hoor!’ Maar nu kreeg de blonde gastvrouw het plotseling
zwaar te verantwoorden. Zij zou binnenkort een tentamen doen, en er werden haar,
van verschillende kanten, vragen gesteld, die daar te pas zouden komen, waarop
zij, soms zich schrap zettend, met glanzende oogen, dan weer verlegen en
vaagontwijkend, antwoord gaf, blikkende intusschen, telkens opnieuw, naar Huib
over, als wou ze zich ootmoedig verontschuldigen, of wel zijn hulp inroepen. ‘Ja, ja,
nou merkt je beroemde vriend het 'is, hoe dom je eigenlijk nog bent,’ spotte die
donkere student, haar brutaal aankijkend, waarop het meisje, na een moment van
kwasi-hooghartig terugblikken, ál sterker bloosde en haar vuist naar hem schudde,
met oogen, vochtbeslagen van ontroerde verlegenheid. Een daverend geschater
was het gevolg. En Huib zag hoe die donkere jongen, brutaal en plagend, naar
Pauline bleef kijken en lachen....
Hoe jong, hoe bijna kinderlijk is dit alles nog, zei hij diep in zichzelf met een ruk
van zijn hoofd. Doch tegelijk kwam iets van bitterheid in hem op en een verlangen
nu maar weg te gaan. Na een paar minuten keek hij, schrikkend schijnbaar, op zijn
horloge, nam dan haastig afscheid. Pauline liet hem uit en gedurende hun plotseling
samen-alleen-zijn in het
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schemerig verlichte gangetje was er een, hun beiden aanstonds bewust wordende
gedwongenheid tusschen haar en Huib. Zij wisselden doffe en conventioneele
woorden, elkander niet aanziende. Maar bij de deur gekomen vroeg het meisje: ‘Hè
toe, meneer, komt u gauw weer 'is terug en laat u het dan van te voren weten? Dan
zorg ik alléén te zijn.’ Donker bewogen had haar stem nu geklonken; Huib zag op,
verrast, verrukt; hij keek in diep zwarte, vergroote pupillen, die gloeiden als in trillende
verwachting. En hij beloofde met ernst en nadruk, drukte dankbaar haar hand,
beloofde en groette nogmaals.... Aanstaanden Dinsdag dan bijvoorbeeld, was dat
goed? Zij knikte zwijgend, verheugd en verlegen.... Buiten gekomen keek Huib nog
wel twee, drie maal om. Zij stond nog in de deur, hem naziende; zacht straalde haar
blanke gezichtje in den avondschemer, Huib wuifde, en zie, ook zij, als verrast,
bewoog plots schielijk-op-en-neer een slanke hand - dansende lichtheid tusschen
vale schaduwen, wonderlijk ontroerend....
En Huibs gang door de straten werd als een gejaagde vlucht. Vanwaar toch die
jacht in zijn hijgende lichaam, wat was er gebeurd dat hem zoo had ontsteld? Hij
wist het niet. Maar thuisgekomen, in zijn eenzame werkkamer, voor zijn stomme,
altijd eischende schrijftafelvlak, zat hij langen tijd terneer, als door ontroeringen
bestormd, en niet in staat er orde in te brengen. Liet eindelijk voorovervallen zijn
borst en hoofd, op zijn schrijfmap, zijn paperassen, snikte een paar seconden en
sloot de o ogen, overstelpt door onweerstaanbaar geluksverlangen, door hooge en
onbegrijpelijke verwachtingen, door een bitterheid tevens en vreemde weekheid
van zelfbeklag. 't Geen hij alles ook aanstonds bespottelijk schold, zich verweet als
een verfoeilijke zwakte. Onzin en dwaasheid, van begin tot eind! Te oud was hij
immers, och, véél te.... versleten, verbruikt, om nu nog te denken aan zulk geluk!
Begonnen al niet, ondanks hun ijdel vertoon van veerkracht, lenigheid, zijn lijf en
leden zich onmiskenbaar te verstrammen? Kon hij - ook in het louter geestelijke nog wel echt en overgegeven meedoen, als overmoedige jeugd en jonge vroolijkheid
dartelden om hem heen? 't Had er niets van!
En trouwens.... geluk! Wat had hij eigenlijk nog met geluk te maken! Hij, hij! Was
hij iemand die zulke illusies mocht koesteren? Andere opgaven had het leven hem
gesteld. Een groote taak lag vóór hem, verwezenlijking van plannen, ideeën,
droomen.... die soms duizelen deden van machtsgevoel. Hier, aan zijn schrijftafel,
was zijn plaats, hier moest hij zijn leven voleinden, hier ook lagen de eenige
persoonlijke bevredigingen die hem nog veroorloofd waren. Werken! Studeeren en
schrijven en zijn geschrijf hooger opvoeren. En zoo, al werkende, al schrijvende....
misschien eindelijk eens iets leeren begrijpen van dat ontzettende, mysterieuse,
ingewikkelde, dat je altijd weer op het
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onverwachtst overvalt met zijn raadselen, zijn problemen.... Het leven! Kom! Ala!
Wég met de nonsens! Dat stralende meisje, jong, bloeiend, moedig en intelligent,
vol illusies blijkbaar.... Wat verbeeldde hij zich toch? Moest niet een jonge,
geestkrachtige kerel, zoo één als die lange donkere van daarstraks met zijn brutale
oogen, alles op hem vóór hebben?
O maar, god-o-god, wat is oud worden moeilijk!
Den volgenden ochtend, voor diezelfde schrijftafel, werd Huib aanvankelijk met
lichtheid verrast door een groote verandering in zijn stemming; frisch en uitgerust
stak hij de handen naar zijn werk uit; wist zich zelfs tot een glimlach te forceeren bij
't herdenken van zijn zwakheid - kinderachtig getob! - van den vorigen avond. Het
handschrift van zijn nieuwen roman, bijna af, lag voor hem; nog maar weinige
bladzijden, die hem al scherp voor den geest stonden, en hij kon het weer aan zijn
uitgever brengen, dat langademig werk; hij was er af, kon zich vrij-uit storten in weêr
iets nieuws. O, plannen te over! Een helderheid ruimde zijn denken; hij las óver wat
hij 't laatst geschreven had, leefde er zich weer in, zag en hoorde zijn
romanmenschen, onderging hun ontroeringen - en hij begon te werken, schreef
eenige woorden, langzaam en zoekend, trachtend te geraken binnen dien
toovercirkel: absolute aandacht, waarvoor - hij wist het - inspiratie niets dan een
ander woord was. Het lukte niet onmiddellijk; hij kende dat; geduld, geduld, het zou
wel komen.... Maar Hoogland agiteerde zich, werkte intusschen toch door, schreef
en veranderde, voelde dan plotseling met vagen angst het bekende strakke aanhetten
van zijn gelaatshuid op en onder de jukbeenderen; hij fronste de wenkbrauwen,
mompelde vloeken, stampte met den voet....
Een half uur later - een uur misschien; hij wist het zelf niet! - vond hij zichzelf
zitten, achterover in zijn stoel, vóór zich turende; de pen lag dwars op het papier;
sprong hij driftig op en begon in zijn kamer af-en-aan te loopen. Het ging niet, hij
kon haar weer niet bereiken, de verdieptheid, de concentratie; telkens weer dwaalde
hij af. En toch moest het, voor den donder, hij wilde niet anders, hij wilde, wilde....
Wacht even, hij zou wel een maatregel nemen!
Huib schelde, en, toen Maartje in de deur stond, zei dat hij voor niemand te
spreken was, vandaag niet en morgen niet en overmorgen niet - hij zou het wel
zeggen wanneer het weer kon. Zóó wou hij zich dwingen. Als een monnik in de
retraite. Niet zijn huis uit en niemand zien vóór dit werk was áf. 't Had meermalen
geholpen. En hij ijsbeerde over den vloer van zijn kamer tot hij er moe en draaierig
van werd, zich weer in zijn bureaustoel liet neerploffen, een tijdlang zitten bleef, met
de handen het warme hoofd omgrijpend als in een gebed om werkaandacht: het
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zoo vurig begeerde ontkomen aan 't eigen, bloeddonkere leven, wég in dat ándere,
dat lichter, toch vaster omlijnde, zijner romanpersonen....
En ja, dan tóch nog, eindelijk was zij gekomen - hij gaf er zich pas rekenschap
van toen hij, alweer een uur misschien, had doorgewerkt, trachtte aanstonds driftig
de notie ervan in zijn hersens opzij te dringen - eindelijk de concentratie, de scherpe
visie, de werkroes, onvolprezen, schenkend afzondering en vergetelheid.... Nu zoo
maar doorgaan, o, doorgaan!.... Maar zijn ooren gonsden van krampige spanning,
moeheid omknelde zijn voorhoofd met ijzeren band. Hij werd er trillerig en beklemd
van, stond weer op, liet zich achterover vallen in een anderen, een langen stoel,
sloot de oogen - en zie, o, onmiddellijk, daar stond ze weer, in stillen lampeschijn,
hief een fleschje in de hand, fronste de breede wenkbrauwen tot donkere ruigtetjes
boven koel-strakke oogaandacht.... rook aan dat fleschje.... keek dan op en
glimlachte, mild en stralend....
En Huib reikte zijn armen omhoog en kreunde van verlangen.
Maandagavond. Morgen, om dezen tijd, zou het zijn. Nog vier-entwintig uur. Hij
dacht eraan, terwijl hij wat kleinigheden afdeed, moe en suf in zijn hoofd. Van ochtend
was zijn roman afgekomen. Af. Klaar. Hij kon het zich nog niet verwezenlijken.
Vreemde leegte toch altijd weer, als zoo iets ‘af’ was, een werk, een wereld, waarin
vele, vele maanden lang hij had geleefd. Even een huiver gaf het - iets van sterven....
Aan dat bezoek dacht hij nu, morgenavond, zag er vaag tegen op, ondanks zijn
donker broeiend verlangen. Zij rekende op hem, zou zonder twijfel alléén zijn. Alléén
met haar.... Nu, best, heel goed dan; hij zou haar wat kunnen vertellen van zijn
nieuwe boek, dat immers toch af was nu - niets meer aan te bederven - en zij van
haar studie, van haar overige leven misschien ook wel. Probeeren zou hij ten minste,
daaromtrent eens wat diepers te weten te komen: haar jeugd, haar thuis - haar
voorstellingen, haar gevoelsleven....
Klop op de deur. Maartje alweer, plompe meid, en wat slaafs gebogen.
‘Meneer, daar is meneerre.... nou, u weet het wel, die dikke.... Bleekert geloof ik.’
Ze lachte verlegen.
‘Meneer Blécour.... Maar ik heb je toch gezegd, Maartje....’
‘Jawel, meneer, maar die meneer zei, ik moest het u toch maar effe zeggen. Hij
moest u noodzakelijk spreken.’
‘Hm.... Nou.... Laat die meneer dan maar boven komen.’
Een minuut later, hoed in de hand en benauwd van het klimmen, kwam hij
binnenstrompelen, de zeer dik geworden Blécour, Huibs oude vriend en misschien
wel meest verwante collega - bijna kaal zijn schedel, goor-wassig en glimmend; het
vroeger glanszwarte baardje veel doffer
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en wit doorspikkeld; de rest van 't vermoeide gezicht grauw-bruin en verweerd, met
warrige wenkbrauwen, rood-dooraderde oogballen, paarse lippen, die vormloos
uitbuitten. Zijn te kort schijnende armpjes bengelden desperaat langs het als een
beddezak volgepropte en verzakte lijf. ‘Kerel, je neemt me niet kwalijk, dat ik je
consigne geforceerd heb, hè? Maar ja.... er is.... 'k mot toch ook 'is met iemand....’
‘Ga zitten! God, zeg, wat zie je d'r uit! Wil je drinken? Ga toch zitten, ja, daar....
't is er gebeurd?’ Huib schonk een glas water in, maar werd af gewenkt, nerveus.
‘Dank je! Gebeurd? Ja, 't is waar, jij weet nog van niks. 'k Heb er een eind aan
gemaakt, hè? 't Ging al te beroerd in den laatsten tijd. Tusschen Bijou en mij bedoel
ik. Niet langer te harden. Telkens ruzies. En om niks, om niks! Lag allemaal aan
mij. 't Werd me te knus, te benauwend, te.... te.... ah! pfa!.... Zij met 'r moeder, d'r
vader, d'r tantes, d'r nichies.... J'étouffais, ziedaar! Zaterdag heb ik 'r uit logeeren
gestuurd bij die tante in Alblasserdam, waar ze zoo gek op is. Best mensch trouwens.
Och-Jezus-ja, allemaal beste menschen.... En van middag heb ik het 'r geschreven....
dat het maar uit most zijn, dat ze maar niet meer terug most komen, scheiding
aanvragen, wegens kwaadwillige verlating voor mijn part, mishandeling, overspel,
't dondert me niet! 't Is beter zoo, ik voel het.... Maar ja.... 'n bliksems beroerde boel
intusschen.... en je mot dan toch 'is even, begrijp je, met iemand van je eigen soort....’
‘Ja, natuurlijk, kerel.... maar zeg.... God, hoe zit dat nou in eens? Juist nu jelie
getrouwd waren, een goed jaar pas.... Je kende haar dan toch waarachtig, je wist
wat je deedt.’
‘Och wat! Wie weet ooit! Na dat satansche trouwen is het heel wat anders
geworden. Toen is die heele sleep familie over de vloer gekomen en al die weeë
burgerlijke knussigheid, waar ik nu eenmaal zoo het mier aan heb. Ik had het nooit
moeten doen. Smoor ben ik op dat kind geweest, dat weet je. D'r verheerlijkt, d'r
aanbeden heb ik. Maar tegenwoordig! Ze probeerde almeer me op m'n kop te zitten.
Ze dacht: nou ben ik er, hè? Allemaal met de beste bedoelingen, och-god ja.... Wat
begrijpen zulke vrouwen van ons! En je kan 't ze niet uitleggen!’
‘Jawel, maar.... hoor nou toch 'is.... na zooveel jaren....’
‘Schei uit, schei toch uit! Dat is het 'em juist, al die jaren. Een engel is ze voor me
geweest. Van 'n geduld, 'n zachtheid! Met iedere andere had ik het misschien
evenveel weken uitgehouden als met haar járen! Maar begrijp je dan niet dat je ten
slotte.... ja.... stikt of wild wordt? Jij moet dat toch vroeger ook wel ondervonden
hebben, want Til was net zoo, praat er me niet van! Alleen, dat's waar, niet zoo'n
familielijfwacht, hè?.... Hoe lang is 't nou al, dat jij ongetrouwd leeft, een jaar of
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zes, nie-waar? Kerel, 'k heb je heimelijk wat benijd! Met niemand over je werk te
hoeven kletsen, nooit gestoord of onderbroken te worden, lastig gevallen, verveeld,
met al die verrekte nonsens. Geloof me, een vaste vrouw is niks voor menschen
als wij zijn. Eén voor een nacht, voor een week, voor een maand, op z'n langst. Ik
heb het altijd wel gevoeld, maar ja, wat wil je! Dat eeuwige gezeur! En dan die
mirakelsche liefdoenerij, die aanhankelijkheid. Ze smoren je onder hun trouwe
zorgen. Ja, laat ik er maar 'is tegen razen, hè, dat lucht me op, dat helpt me. Want
gemakkelijk is het om de bliksem niet.... zoo hard te doen, zoo wreed, zoo....’ Blécour,
schuddend zijn vuisten, vloekte dat het kraakte. Toen, plotseling, zakte zijn hoofd
op zijn borst neer, zijn handen in zijn schoot; gebukt bleef hij zitten, zijn blik verstarde.
Er was een tijdlang stilte. Fronsend keek ook Huib voor zich heen. 't Was waar hij herinnerde 't zich - hoe dikwijls, in vroeger jaren, had hij diezelfde dingen....
gedacht, gezégd misschien ook wel.... Een kunstenaar moet niet trouwen, moet het
vooral ook niet te goed hebben... Zich geven aan zijn werk alleen. In eenzaamheid
alles verduren. Toch volhouden.... Jawel.... Hondsche ondankbaarheid eigenlijk....
En zwak, egoïst.... Als een vrouw van je houdt, een echte lieve vrouw....
Eindelijk, weifelig, begon hij: ‘Hm.... ja.... wat je daar zegt, Charles, ik voel het,
heel in 't algemeen, óók wel zoo, dat weet je, maar.... een kunstenaar is ten slotte
toch ook een ménsch, met menschelijke verlangens en behoeften - nee- nee, ik
denk nu niet aan het lichamelijke, ik spreek van pure gemoedsbehoeften: willen
helpen, beschermen.... goeddoen, zorgen.... léven ten slotte.... voor iets liefs, iets
teers, iets dat je koesteren en vereeren mag.... Een vrouw, een ánder mensch, maar
die heelemaal van jezelf geworden is, door kracht van liefde, saamhoorigheid, zóó
innig vertrouwd, dat je geen enkele trots, geen enkele terughouding meer over
hebt.... mekaar alles durft zeggen, bekennen.... God! zoo'n volkomen wáárheid
tusschen twee menschen, zoo'n éénheid....’
‘Wat, wát? Hou toch op, kerel! Ja, droomen kun je 't wel mooi genoeg, maar dat
vind-je toch immers nergens! Een vrouw dan zeker ook, die er genoegen mee zou
nemen, dat je bij haar kwam als je haar noodig hadt, en anders.... Och kom! Hoe
lief en zacht en zoogenaamd begrijpend - tirannen zijn het, allemaal. Je moet
voortdurend notitie van ze nemen, of je bent een egoïst, je houdt niet van ze.... En
dát tegenwoordig! Bij die inspanning, die concentratie! Want dat voel je toch zeker
ook wel, dat ons werk ontzettend veel moeilijker geworden is dan vroeger. De
tachtigers noteerden wat ze zagen, en daarmee uit. Maar wat voor een tijd beleven
wij, wat wordt er niet van ons verwacht, geëischt! Sinds de godsdienst aan 't
verloopen is moet alles van de kunst komen. Aldoor
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heviger, aangrijpender, pijnlijker moet je werk worden, aldoor verfijnder tegelijk.
Nieuwe prikkels, nieuwe emoties - openbaringen! Voor ze lijden moet je, publiekelijk
lijden, of het deugt niet.... 't Vreet je zenuwen op....’
En terwijl Huib bleef zwijgen: ‘Verwend, verslapt, bedorven zijn de menschen! Ik
denk zoo dikwijls, er zal iets ontzaglijks moeten komen; wij houden het zoo niet uit;
een groote revolutie of een europeesche oorlog, of weet ik wat voor andere
wereldramp, die de menschen weer eenvoudig en deemoedig maakt, onderling
meelijdend, dankbaar voor 't kleine.... Zoodat het niet meer noodig is, jezelf zoo af
te martelen, om ze wat schoonheidsemotie te geven. Dat ze je weer verlangend
tegemoet komen, dat je weer, net als vroeger, wat voor ze kunt zingen, iets simpels....
de ééne simple melodie van Kloos.... Of vertellen een eenvoudige geschiedenis
van leed of geluk....’
‘Wie weet.... er zijn er nóg wel, die ook dat waardeeren....’
‘Och, welnee, welnee! En althans de critiek niet. Je op de pijnbank zien, dat willen
ze, de verveelde sadisten! Alles wordt op de spits gedreven. Je eenzaamste, diepste
zelf, je bijna ongrijpbare momenten - jawèl, daar is misschien nog wel iets in! Wie
zou daar niet ziek en beroerd van worden, overspannen, overprikkeld.... En als je
dan daarbij nog, voor zoo'n vrouw.... omdat ze beweert van je te houden....’
Huib was opgestaan. Hij schudde zijn hoofd, zwaaide zijn armen. De gedachte
aan ‘morgenavond’ maakte 't hem tot een pijniging naar deze taal te luisteren. Deze
schennis! ‘In godsnaam zwijg, Charles! Als ik dat gelooven moest, ik.... ik trapte de
boel in mekaar, ik verzoop me als een dolle hond. Maar 't is zoo niet, goddank! En
wij moeten het niet willen, niet dulden! De tijd? Wat is een tijd, wat beteekent een
tijd? Wat kan een jaartal tegen een levend mensch? Niet genoeg jongeren komen
om ons te helpen, een deel van onze taak over te nemen, dát is het, daardoor wordt
er zooveel van óns gevergd, altijd weer van óns, en altijd weer iets grooters,
aangrijpenders. Maar wij moeten ons beheerschen, moeten sterk en rustig blijven,
eenvoudige menschen die zich in eenvoud en deemoed geven - o, natuurlijk zoo
diep en zoo kompleet mogelijk, je eigenste wezen, je....’
‘Nou juist! Daar heb je 't immers al! Wie kan dat maar altijd-door, je geven,
gansch-en-al, tot op je diepste kern - en dan toch, tegelijk, je bemoeien, praten,
dagelijks, met je lieve, lieve vrouw, over al haar zorgjes en gedachtetjes, de nieuwe
strook op haar zomerjapon, het behang in de voorkamer, de daghit die zoo brutaal
geweest is! Praten, praten, en dan ook nog met haar snoezige mama en al haar
overige verdomde familie.... Nee-nee, Hoogland, je hebt er je nu zes jaar buiten
gehouden, blijf daarbij, kerel!.... M'n hemel, als ik jou zoo hoor, ik zou gaan denken
dat je....’
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Bruusk draaide Huib zich om; er dreigde gevaar. O, voor niets ter wereld....!
‘Als ik jou zoo hoor? Zeg ik iets voor mezelf? Ik laat je maar zien: de keerzij van
de medaille, van de medusakop moest ik liever zeggen... Praat jij maar door, hoor,
vertel maar alles wat je op je hart hebt....’
En praten bleven ze tot ver in den nacht. Ze kwamen er soms wel heel dichtbij,
uit te spreken wat hun 't diepst in 't hart lag, toch deden ze 't niet. Geheimzinnige
muren - of afgronden? - van gevoel, schaamte, trots, scheidden hen onverbiddelijk.
En nog iets anders misschien, waar ze geen van beiden aan dachten, noch aan
denken wilden, maar dat daar toch altijd was, wolkende tusschen hun
persoonlijkheden: hun rivaliteit....
Maar nu stond hij er dan eindelijk weer, moe en met een onbedwingbaar bonzend
hart, in 't al zoo vertrouwd geworden, schemerige portiek je - o, telkens weer lag
het daar, in dien hoek, het schrikwekkende, donkere - blonk onverwacht Paulines
glimlach hem verwelkomend tegemoet. Mevrouw ten Tussendam was uit, hij trof
een heerlijk rustigen avond. ‘Wel heel anders dan de vorige maal. Ja, wat een
gezelschap toen juist’ - zoo praatte het meisje, hoog en monter. Toch, dadelijk al
meende Huib óók dat even te luide, licht geforceerde, in haar stem en lach te hooren,
dat dien middag, bij zijn bezoek met Liesje, hem getroffen en verwonderd had. Hij
zelf kon niet aanstonds iets zeggen; zijn borst werd als dichtgehamerd; met wat
korte heesche woorden kwam hij binnenloopen, de smalle gang door, en weer in
de lampverlichte achterkamer.
Pauline intusschen, als onder den dwang van noodzaak, praatte en praatte maar,
jachtige zinnetjes: ‘Heerlijk dat u woord gehouden hebt. Erg moe? Nee? U ziet er
anders wel naar uit.... Hè toe, gaat ú nu 'is op mijn rustbank liggen. Dan zet ik dat
tafeltje ervóór en kom bij u zitten ....Ziezoo.... Nee, liggen moet u. O! Niet? Liever
maar kaarsrecht op? Gekke menschen zijn mannen toch. Enfin, zelf maar weten.
Maar neem dan toch wat kussens in uw rug ten minste.... Wacht even.... zoo....
zoo....’ Huib dacht aan haar toon tegen het oude vrouwtje. Bijna diezelfde
zacht-zorgende moederlijkheid was er ook thans in.
Al pratende bleef ze toch ijverig bezig, zette de theeboel op het kleine tafeltje,
presenteerde een sigaret. ‘Mag gerust hier, dat weet u. Zelf doe ik het ook wel 'is.
Kan je zoo ophalen soms.’
‘Van avond niet. Ik rook trouwens weinig. En in tijden van veel en moeilijk werk
in 't geheel niet - hoe verleidelijk het dan juist zijn kan....’
‘Zoo, dus u bent weer aan 't werk? Een nieuw boek? Heerlijk! Wat.... Maar stil, ik
mag er niet na' vragen zeker....’
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Huib, langzaam aan, zei dat hij juist iets af had, een roman, nu weer bezig was met
korte dingen, artikelen, die haast hadden. En ook begon hij even, in afgebroken
zinnetjes, over 't verhaal in zijn roman te spreken. ‘Wat ze noemen het onderwerp,
maar dat is het niet.’ Zoo innig doorgloeid van belangstelling werd aanstonds haar
blik hierbij, dat, verlegen stamelend en strijkend over zijn hoofd, hij er bruusk
overheenpraatte en vroeg naar de jongelui, die hij, dien avond, bij haar ontmoet
had; waren het goede vriendinnen en vrienden allemaal, en had zij veel aan hen?
‘Goeie vrienden, vriendinnen.... och nee....’ Pauline, nu zittende voorovergebogen,
sloeg de handen om een opgetrokken knie en vervolgde, voor zich heen turend:
‘Aardig zijn ze wel, hè? Maar echte vriendschap, diepere vertrouwelijkheid.... je
komt niet gauw zoover in dat wereldje van ons hier.... 't Blijft gewoonlijk bij wat
heftige beweringen, en dan allerlei gekheid, hè? Plagerijtjes. Feitelijk leeft ieder op
zichzelf. Er is zoo ontzettend veel valsche schaamte.... Och, en dan ook.... je hebt
zoo heel verschillende omstandigheden.... ondervindingen.... Wacht even, mijn
water kookt.... Gauw een kop thee!’
Toen ze de eerste koppen had ingeschonken, scheen er wat rust in haar te komen.
Ze was weer bij hem komen zitten, in haar stoeltje, schuinsweg naast hem, voorover,
de handen in den schoot. Soms streek ze zich een haar van 't gezicht. En nu bleek
zelfs, na een paar zinnetjes nog, terwijl Huib bleef zwijgen, haar woordenvloed, als
ontstelde zij licht door het eigen geluid, plotseling gestremd. Een zoekenden blik
naar zijn oogen op; dan bloosde ze een weinig, blies tegen een haar, hoestte even,
keek bijna zorgelijk voor zich uit. En ook Huibs beklemming werd weêr machtiger;
dit zoo alléén met haar zijn, voor 't eerst alléén in haar stille en eigene kamer; haar
tengere, zuiver bloeiende meisjesgestalte zoo vlak bij de zijne, in aandoenlijke
gebogenheid, zwijgend vertrouwen - o daarvan ganschelijk onbewust waarschijnlijk....
Er beefde een diepe ontroering in hem, een stille verrukking, die steeg en steeg, en
ten slotte zoo zalig drukkend werd als op dien avond van eerste ontmoeting, maar
minder verbijsterend nu, al veel vertrouwder en inniger, en met nog oneindig dieper
behoefte iets goeds en groots voor haar te doen, haar te helpen, te beschermen....
Toch, niets vond Huib om te zeggen. Waarom ook praten, wat zouden ze.... Hij keek
om zich heen, zag haar schrijftafel weêr, en al het andere dat zij dagelijks gebruikte,
en dat hem zoo boeide daardoor.... Waarvan hij zoo hield; o, van alles, álles van
haar.... Ook Huib kuchte eens, trachtte te glimlachen, dan even te neuriën. Het was
of ze beiden op iets wachtten - maar waarop dan toch? Weêr keek ze wat schuw-snel
naar zijn oogen op, om dan weer zwijgend voor zich uit te turen. De stilte woog. Een
lichte zucht kwam snuiven door haar neus, den even wat beenig gehoekten, waarvan
de zoo edele, broos-dunne vleugels als vlinders trilden soms.
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Eindelijk, vaag glimlachend, maar nu zonder naar hem op te zien: ‘We zijn niet erg
vroolijk van avond, geen van beiden, hè,’ begon ze zacht, bijna fluisterend: ‘Gek,
want ik ben toch zoo blij dat u gekomen is. Ik heb er de laatste dagen voortdurend
naar.... uitgezien.’
‘En ik dan!’
‘O ja? U ook?’ 't Klonk verrast en verheugd. ‘Van u kan 'k het me anders best
begrijpen. Dat u niet vroolijk bent, bedoel ik. Zoo eenzaam zeker, nu Liesje weg is
- niet?’ Weêr trof, ondeelbaar kort, een blik den zijnen, zoo donker vragend en
sidderend warm, dat Huibs adem stokte. Hij verruimde zijn borst en ging rechterop
zitten; zijn ontroering werd hem bijna te machtig; een nevel scheen over zijn geest
te trekken.... Plots had hij gegrepen één der handen uit haar schoot, die gedrukt en
aan zijn lippen gebracht. ‘O maar, jij komt nu voortaan wel 'is bij me, van tijd tot tijd,
niet-waar, Paulineke? Jij wilt misschien wel.... een klein beetje.... een dochtertje
voor me worden....’
Zijn gedempte stem klonk toch wonderlijk na. Zij liet haar hand in de zijne.
‘Een dochtertje?’ Langzaam steeg een lichte gloed naar haar blanke slapen. Dan,
bijna fluisterend weer, en met afgewenden blik: ‘Natuurlijk. Heel graag, hoor! Heerlijk
dat u zooiets vraagt. Ik voelde me al dadelijk zoo vertrouwd met u.... Vreemd, hè?
En aan mijn eigen vader’ - even schokte haar hand in de zijne, schudde ook het
blonde hoofd - ‘heb ik altijd zoo weinig gehad, helaas!’
‘Zoo ver af ook hè?’
‘Ja.... och.... was het dat maar alléén!’
En toen begon het, aanvankelijk langzaam, aarzelend, dan met wat heftiger
vleugen - terwijl hij drukjes gaf in haar warme hand, soms een vraag of een uitroepje
tusschenvoegde - haar blijkbaar uit innigen aandrang, toch met zoo groote moeite
gedaan verhaal. Diep versmoord moest het gelegen hebben; ze zei 't hem ook; dat
hij de eerste was, aan wien ze het zoo gansch-en-al toevertrouwde, dit donkere
jeugdverhaal van haar. En fel meelijdend ving Huib het op - tegelijk ondergaande
vreemdheerlijken troost, zóó sterk herinnerden hem haar met moeite gekozen
woorden aan zijn eigen, nooit nog geheel verwerkte, zijn ééns onmetelijke
jongensverdriet. Uit een doodongelukkig huwelijk het late, nagekomen kind was
Pauline; haar vader - hij begreep het uit haar schamige vergoelijking - een luie en
onbekwame, verboerschte dorpsdokter, bulderbast en drinkebroer, in den grond
niet ongoedhartig, maar bedorven door zijn teleurstellingen, zijn
gewetenskwellingen.... Haar vroeg-oude moeder - over haar sprekend schreide
Pauline - in de laatste jaren verstild, verstrakt, als onverschillig voor verdriet
geworden, daardoor zwak en toegeeflijk. Tijden waren er geweest, dat zij razen kon
als een krankzinnige, haar kinderen uitschold, ze bijwijlen ranselde.... Dan de
getrouwde
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broer en zuster, verbitterd, verhard, ook onderling meestal in onmin levend,
materialistisch en laag bij den grond - haar vreemd, onbegrijpelijk, haast vijandig.
In haar prille jeugd - mooi, bloeiend kind - was zij door allen verwend geworden;
geliefkoosd en vertroeteld als een onschuldig diertje, dat niets begreep. Maar later,
toen zij opmerken leerde, en denken, zich de toestanden bewust werd - och, zoo
jong toch nog! - waren de conflicten losgebroken. Lastig heette ze toen, brutaal en
eigenwijs, een echt kind van deze tijden, die geen eerbied, geen gehoorzaamheid
meer kenden. Toch, hoe had ze, tóen juist en jaren lang, haar best gedaan er nog
iets beters van te maken, het verknoeide familieleven door liefde en toewijding wat
te herstellen. Gepraat met vader, over zijn toch zoo prachtige vak, gepoogd hem
tot studie terug te brengen. Haar uitgelachen had hij, toen hij begreep waar 't om te
doen was. Wat dacht ze wel - zij, kind! Dat hij zijn zaken niet meer wist soms? Hij
met zijn dertigjarige ondervinding! Getracht ook door te dringen in moeders
vertrouwen, in die geknauwde en als vereelte vrouwenziel - woestenijen van smart
en wanhoop, verbeten verlangen, vertreden illusies ook dáár leeren vermoeden.
Het was toen, in haar bitter verzwegen meêlij met vaders patiënten zoowel als met
vader zelf, misschien ook wel in het diep verholen gevoel iets goed te moeten maken,
dat zij het plan had geopperd, zelf in de medicijnen te gaan studeeren. Maar dié
tegenstand! Moeder vond het bespottelijk, heelemaal geen vak voor een meisje,
onbehoorlijk - en dan zoo duur! Hoe dorst ze er meê aankomen! Ze wist toch wel met die gestadig, door de concurrentie, achteruitgaande praktijk - hoe moeilijk haar
ouders het hadden.... Vader brieschte van woede, zijn hoonlach daverde door 't
huis. Dat ze 't in haar hoofd haalde! Het ellendigste, slavigste vak van de wereld,
dag en nacht er op uit, om allerlei geleuter aan te hooren gewoonlijk.... Och, en
doodgaan deden de menschen immers toch, door hun eigen stommigheid wel het
meest. Ook Frans en Sophie, door de ouders erbij gehaald, hadden haar hatelijk
toegesproken, haar scherpe verwijten gemaakt.... Toch, al maar bedaard doorzettend,
met de belofte heel erg zuinig te zullen zijn, zoo gauw mogelijk klaar, was ze naar
Amsterdam gekomen, student geworden.
‘Ja... en toen... maarre...’ Pauline hield op, keek fronsend voor zich neer; haar
vrije hand wreef nerveus langs haar knieën. Drukkend de andere: ‘En toen?’
herhaalde Huib. ‘Paatje, als er dingen zijn die je me liever nog niet vertelt, moet je
't vooral niet doen, hoor! Alleen, als het je oplucht.... je weet, ik ben je vriend....’
‘O ja, dat weet ik.... u.... zooals ú ook in uw boeken....’ Vol en dankbaar keek ze
tot hem op. En na nog een paar seconden van peinzig zwijgen: och, het deed er
ook eigenlijk niets toe; wat er toen hier gebeurd was konden zoovelen hem vertellen.
Zij was een tijd lang verloofd geweest.
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Een mede-student, een jongen van, wat ze zoo noemen, heel goeie familie, was
verliefd op haar geworden. Misschien wel alleen op haar zoogenaamd mooie
gezichtje - ze zei het er bitter achteraan. En ja, in 't begin.... Ze had eerlijk geloofd
ook van hem te houden. Het had alles zoo iets blij's, jongs en zonnigs. Hij zoo knap
en gedistingeerd, altijd opgewekt en hoffelijk, vol fijne attenties.... O, en zijn ouderlijk
huis - een oase! Daar scheen nu niets verdrietigs te bestaan, ongeluk noch zorgen....
Maar ja - of het dát misschien juist was geweest.... die nooit eindende roes van
pleziertjes en vroolijkheid - langzamerhand was ze 't gaan merken, het ware, het
groote, alles bevredigende.... o nee, o nee! Zelf was ze wat ouwelijk ernstig
misschien. Maar hij - altijd als ze eens dóór had willen praten, over groote en
belangrijke dingen - levensvragen - scheen er een onwil in hem op te rijzen, begon
hij luchtig, onrustig of spottend te doen, haar te plagen met wat hij haar filosofische
buien noemde. En ook haar studie, haar illusies daarmee.... wat voelde hij er eigenlijk
voor? Hij scheen maar nauwelijks te begrijpen, dat ze 'r nog altijd mee door wou
gaan. Ook bij haar thuis werd daarin anders niets gezien dan de toeleg gedurende
haar verloving in Amsterdam te blijven - heelemaal niet zooals 't hoort, vond haar
moeder opnieuw.
‘O, thuis, dat begrijpt u, en Frans en Sophie, allemaal waren ze vreeslijk met hem
ingenomen!’
Op niets was het allemaal uitgeloopen. Een afschuwelijke ellende! Want op zijn
manier hield hij wel echt van haar. En als hij haar dan zoo verwijtend aankeek, of
innig bedroefd scheen.... och-god-och-god!
‘Dus jij hebt het afgemaakt?’
‘Ja-ja! Ik kón in-eens niet meer. Ik ben losgebroken!’
Ze was er straf tegen-in gegaan, bij zichzelve, langen tijd. Ze hield zich voor, dat
ze 't nu eenmaal was begonnen, en zich dan in godsnaam maar moest opofferen,
leeren leven voor hém en op zijn manier. Maar een stem was er die zei: dat de
eeuwigheid iets anders eischte. En dan vooral - dit kwam er weer moeilijk uit en met
horten en stooten - toen ze meer en meer merkte hoe egoïst, hoe weinig
menschlievend hij eigenlijk was.... Zij, als zij lijden zag, wat voor soort ook, had altijd
een drang om te helpen.... Daar scheen hij niets van te begrijpen....
‘Nou ja, hij kénde je eenvoudig niet. Hij dacht van je te houden, maar hij wist niet
wie je was.’
‘Nee, nee, och.... maar aan de andere kant.... zoo geduldig hij altijd verdroeg mijn
ergernissen, mijn geprikkeldheid.... Ik kan zoo hard, zoo scherp zijn.... hoonend, o!
En na mijn afscheidsbrief, die wanhopige woorden.... die oogen van hem.... het was
afschuwelijk! Een tijdlang trouwens kreeg ik van ongeveer niemand een goed
woord.... Thuis is het nóg niet om uit te houden.... Zelf ben ik er aan gaan
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twijfelen, of ik toch eigenlijk niet een.... wreed, coquet, een akelig, harteloos wezen
ben.... God, ik!’
Op schokte ze plots in een heftigen snik.
‘Pautjelief! Jij!’ Huib had haar hand laten vallen om snel te omvatten haar smalle
schouders, haar teeder tegen zich aan te drukken.
‘Kindje! Niets anders heb je gedaan dan hem en jezelf.... bespaard.... een
ongelukkig huwelijk.... Je wist dan ook wat dat beteekende.’
‘Nou! Of ik!’ Zij snikte, 't hoofd tegen zijn borst. Een poosje volgde weer van 't hen
innigst verbindende zwijgen. Dan, overeindschokkend, afwisschend haar oogen,
glimlachte Pauline, door haar tranen heen. ‘Gek, nu 'k het maar eens allemaal heb
mogen vertellen, lijkt het me lang niet zoo erg meer.... En intusschen hebben we
maar aldoor over mij gepraat, terwijl u, die pas uw Liesje hebt moeten afstaan....
Bent u niet vreeselijk eenzaam soms?’ Zij keek hem recht en teeder aan; geen
zweem van behaagzucht was in haar blik; het scheen alles volkomen natuurlijk zoo.
‘Nee-nee, Paulineke! Integendeel! Ik ben nu zelfs heelemaal niet eenzaam meer.’
Snel blozend drukte ze haar voorhoofd tegen zijn bovenarm, gaf een kus op zijn
mouw: ‘Lieve vadertje van mij....’
‘Lieneke.... kind....’
‘Hè ja, ja!’ Ze fluisterde, 't hoofd aan zijn schouder. ‘Zegt u Lieneke. Iedereen
noemt me Pau. U moets iets heel aparts zeggen.’
‘Best! Als jij mij dan ook maar bij mijn naam wilt noemen....’
‘Zou ik dát durven?’
Op dit moment werd er met den sleutel in het voordeurslot gerammeld. Pauline,
schrikkende, zette zich recht. ‘Mevrouw! Is 't heusch al zoo laat? Waarachtig! Over
elven!’
‘Dan moet ik ook 'is weg, hè?’
‘Wat? Nou ja.... nog niet zoo dadelijk Straks, straks....’
Zij rilde, schokte, als van kou.... Was ze angstig voor 't naderend alleen-zijn? Ze
legde haar hoofd weer aan zijn schouder. ‘'t Is zoo heerlijk geweest.... Ik ben u zoo
dankbaar.... Mijn vadertje....’
Hoe was het nu toch, dat, te midden van zijn wijde geluksgevoel, weemoed en
bitterheid klaagden en mokten. Vadertje, haar vadertje.... Had hij dan toch nog
gehoopt....?
‘Kom-kom,’ zei hij resoluut en met een hoofdschok. ‘Lieneke.... ik moet na' huis.’
‘Nog even.... toe.... nog éven!’
Smeekend, bijna smachtend klonk het. En een tijdje volgde weer van in zwijgen
onaantastbaar bijeenhooren. De warmte van dat meisjeshoofd, de geur dier haren,
het zacht ademruischen - een verrukkelijke, stille bedwel-
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ming kwam over Huib. Hij liet zijn rechterhand langs haar schouder tot in haar
warmen hals gaan, steunde haar hoofd - liet zijn hand er omheen blijven.
‘O, heerlijk!’ fluisterde ze. ‘Die hand!’
‘Nu dan, Lieneke?’ Huib bukte een weinig, en even, met reikende lippen, beroerde
haar linkerslaap. Stond dan langzaam op. ‘Ja-ja’, zei Pauline. En huiverde.
Het werd een dralig afscheidnemen. Zwijgende pauzes in beider bewegingen.
Een enkel woord, onnoodig gedempt. Zij hielp hem in zijn jas.
‘U.... je komt gauw weer 'is terug, hè?’ Hij keerde zich naar de deur, deed een
stap-of-twee, stond dan stil en keek om.... Hun blikken grepen elkaar....
En nóóit later hebben zij zich kunnen herinneren, hoe, precies, het was gebeurd.
Maar in het volgende oogenblik, zonder een woord of kreet, waren ze in elkanders
armen, diep en ver in elkanders armen, en lachten, snikten, kusten.... en kusten
weer....
‘Liefste! Liefste! Hou je waarachtig van me?’
‘Natuurlijk! Hoe zóu ik toch anders....!’
‘Maar ik ben vijf en twintig jaar ouder!’
‘Och, jij! Jonger dan ik ben je!’
(Wordt vervolgd).
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Gij zult niet dooden
door Hélène Laman de Vries.
MET een stapeltje schoone handdoeken op haar arm kwam Mary de kamer binnen.
De tusschendeuren naar de achterkamer stonden open - een tochtscherm was er
vóor gezet. In het langsgaan speurde Mary even haar schoonzuster, die aan de
tafel medicijn liet druppelen in een glas water. Peter had zeker weer een pijnaanval
gehad. Mary zag, hoe Clara met het gevulde glas in de eene hand en het
medicijnfleschje nog in de andere in de richting van het bed liep en ze haastte zich
naar de linnenkast, om vlug de wasch te bergen en naar haar man te kunnen gaan.
Toen hoorde ze een hevig geritsel, het geluid van brekend glas.... een angstkreet
van Clara: ‘Peter!’.... een heftige snik.... ‘O, wat.... wat wil je?.... Nee.... o Peter,
née.... dat is zonde!’
‘Zonde.... zonde.... als je half gek.... Dit is de hel!.... En er is geen eind aan....
alleen dáárdoor....’
‘Maar je mág niet... je mág niet... O Peter, luister naar me... De ziel van een...
van een... Je zou nooit... je ziel zou nooit rust hebben!...’
Een harde, korte lach, als een kreet: ‘Dat staat zeker in de Bijbel!....’ Elk woord
was een mes, dat sneed.
Mary zakte neer op een stoel naast de tafel, waar het waschgoed over heen gleed.
Ze klemde zich aan den rand, ijskoud haar vingers. Droomde ze?.... Weer die zachte
stem....
‘De Bijbel is God's Woord.... O, Peter, geloof het toch! God zal je lijden vergelden,
als je maar geduldig.... geduldig.... Hij zal je verlossen.... God is Liefde....’
‘Liefde!....’ O God, die schorre snik!
Stilte. Mary, met een slap, kom gevoel door haar geheele lichaam bleef roerloos,
hangend over de tafel, waaraan ze zich klampte. De stilte suisde.... alleen bonzend,
bonzend haar hart.... verder was ze als dood.
Eindelijk trok ze zich op. Met doove beenen liep ze naar de kast, die ze moeizaam
opende, en op goed geluk stopte ze het witte stapeltje tusschen het goed.
Toen sloop ze de kamer uit en naar boven.
Haar hersens waren dof en suf. Ze liep maar door, de trappen op, tot den zolder,
waar ze ging zitten op een kist. Strak staarden haar oogen.
‘Jaantje heeft weer het waschgoed te dicht op elkaar gehangen’, dacht ze, maar
ze vond geen kracht en ook geen wil om op te staan en de stukken van elkaar te
schuiven. Ze keek er slechts naar. ‘Het hangt op
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elkaar - dat moet ze niet doen - dat heb ik haar al zoo vaak gezegd - het hangt niet
goed zoo - ze doet het telkens weer - zoo droogt het te langzaam - het moet meer
uit elkaar....’ Póng, póng, póng.... zinnetje na zinnetje verscheen in haar hersens,
rustig en regelmatig. Eén voor éen doken ze op in het veld van haar gedachten en
spreidden zich daar uit, gladjes, tot ze alle woorden had afgedacht - waarna weer
een nieuw zinnetje kwam, zooals een nieuwe annonce komt op het projectiedoek
van een bioscoop, in de pauze.
Toen hief zich een muur voor haar, waarheen haar gedachten zich sleepten, en
ze wist dat Peter sterven wilde; dat hij niet langer dragen kon de marteling, die
nutteloos was. Zijn dood zou hem bevrijden....
De laatste maanden had Mary geleefd in een doffen droom, waaraan ze geen
einde zag. Haar man lag terneer, lijdende duldelooze pijnen door de kwaal, die
ongeneeslijk was. En als heel erg de pijn kwelde, mocht ze hem geven van den
drank, die verdoofde. Nooit meer dan de aangegeven maat - had de dokter gezegd.
Te veel zou dooden. En krampachtig had ze steeds uitgemeten het vocht, dat vergif
was, maar dat de pijn lenigde en den patiënt soms in sluimer bracht. Niet te veel,
zorgvuldig de juiste maat, om geen schade te doen aan zijn afgemarteld lichaam om hem te behouden in het leven, opdat hij bij haar zou blijven, haar jongen, haar
liefste schat, háár leven. Bij haar.... bij haar.... al leed hij, duldeloos en eindeloos.
Als hij maar bleef leven, opdat ze hem zien kon en liefkozen, hem verzorgen en
opbeuren met haar moedigen lach en haar stem, met haar nieuwe verhalen steeds,
die zijn belangstelling wekten; opdat ze hem kon omkoesteren met haar warme
liefde, met haar blijde medeleven in iedere gedachte, die hij tot uiting bracht in zijn
pijnlooze uren. - Ze hield zich zoo goed, zei haar moeder.
Ja, ‘ze hield zich goed’, want zelfs tegenover haar naastbestaanden wilde ze zich
niet laten gaan in droefheid, uit angst dat verslappen zou haar veerkracht, waarop
hij leefde. Het was, als droeg ze hem boven den Dood uit, op hare beide sterke
armen van Liefde.
En thans, in dit uur van vertwijfeling en bewustwording, hingen haar armen geknot
en lag haar moedige kracht vergruisd in haar arme, angstige ziel.
Want duidelijk als een licht stond het vóór haar, dat ze hem verliezen moest, dat
ze hem reeds verloren had - omdat hij het wilde.
Ze was heel rustig, toen ze de ziekenkamer binnentrad, waar Clara aan het open
venster zat te handwerken. Peter sliep. Mary's schoonzuster, gediplomeerd
verpleegster, wisselde haar af in haar wake, opdat ze enkele uren per dag kon
rusten en wandelen, ‘om eens iets anders te zien’, zooals Mary's moeder verruimd
had gezucht, blijde over de onderbreking in de zorgen, die ze boven de krachten
van haar kind vreesde.
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Mary had, na aanvankelijk verzet, de hulp aanvaard, omdat het Peter's zuster was,
die haar zou vervangen, en omdat ze, bij haar dagelijksche plicht-wandeling, nieuwe
indrukken gaarde voor opgewekt vertellen, als Peter zonder pijn was.
Ze glimlachte tegen Klaartje, die droef te peinzen zat en met moeite een opgewekte
plooi bracht in haar zorgelijk gezichtje. Mary wist waar ze over tobde, maar ze wilde
niet vragen, uit angstigen afkeer, de al te teere zaak aan te roeren.
Maar Clara, na haar werk geborgen en de dagelijks terugkeerende kleine
mededeelingen over den zieke gedaan te hebben, toefde aarzelend aan het open
venster en scheen te overleggen of ze spreken zou of niet.
Mary drong niet aan - doch toen ze het gezichtje, dat na een poos naar haar
gekeerd werd, overstroomd zag van tranen, wist ze geen uitweg meer en vroeg,
wat liet zusje deerde. En toen, opsnikkend in overweldigende smart, het
verpleegstertje haar schreien te smoren trachtte in bei haar handen, voerde Mary
haar naar de andere kamer en hoorde het verhaal aan, terwijl een zware golf van
weemoed steeg in haar borst en haar keel droog was van snoerende aandoening.
‘....En dat is juist zoo vreeselijk,’ snikte het zusje, ‘dat Peter niet voelt, hoe groote
zonde het zou zijn. Ik houd ontzettend veel van hem, dat weet jij toch ook.... altijd
waren we samen.... Ik heb heel wat verdriet gehad, als hij luchtig sprak over die
dingen, die voor mij zooveel beteekenen. Maar nooit heb ik daarom minder van hem
gehouden.... hij is zoo lief en hij begrijpt alles....alleen dát niet.’
‘Maar denk je nu heusch,’ zei Mary met zachte stem, die haar zelf scheen te
komen van héél ver, ‘geloof je werkelijk, dat daar geen genade voor zou zijn? Hij
ligt daar nu al weken lang, hij kan nóg weken liggen. Weet je zeker dat het waar is,
wat jij gelooft, dat het oordeel zoo hard is?’
Clara streek zich over de oogen met haar doorweekten zakdoek. Haar heele
gezicht was nat en gezwollen; ze geleek meer dan ooit een kind. En heel oud naast
haar voelde zich Mary, die schijnbaar onbewogen bleef.
‘Ja, dat geloof ik,’ antwoordde Peter's zuster, ‘maar zelfs al was dat niet zoo, dan
nog zou het onmogelijk zijn, wat hij vroeg. Dat kán niet.... dat begrijp je toch?’
‘Ja, dat begrijp ik heel goed....’ antwoordde zacht Peter's vrouw, ‘dat kan niet.’ Ze
kuste het warme gezicht van Clara. En in zwijgende smart omhelsden de
schoonzusters elkaar. De oudste zei tot de jongste, dat ze er niet meer aan denken
moest, dat ze zich niet moest kwellen met noodelooze gedachten. Stellig had Peter
reeds berouw over zijn vraag en zou hij er niet meer over spreken. ‘Ik ga nu naar
hem toe,’ zei ze, ‘Dag kind.’
Heel dien nacht en de volgende nachten was in Mary de gedachte, die
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kwelde en niet losliet. En als de pijn ondragelijk martelde, stond ze op en telde de
druppels.... éen, twee, drie, vier.... Al haar zenuwen gespannen, of hij wat zeggen
zou.... O, God, laat het niet gebeuren, ik kán het niet dragen.... laat hij niets zeggen!
- Elken zucht en elke kreun voelde ze over haar geheele lichaam, dat kromp van
angst, of een slag het kon treffen. Iedere seconde viel als een droppel gesmolten
lood.
En den vierden nacht kwam het gevreesde, angstig verwachte oogenblik, dat hij
haar hand greep en haar smeekte, als een bewijs van haar liefde: ‘....Ik kán niet
meer, help me toch.... Het maakt jou ook kapot, kind.... lieveling.... Nog weken
misschien.... nog wéken, de hel.... en voor niets.... O, God, help me er uit, als je me
liefhebt.... Ik smeek het je, help me er uit!....’
Ze stond bij zijn bed als een steenen beeld. Alleen haar mond wrong en slikte.
Hij zag op naar haar gezicht en wendde het zijne af en vroeg haar vergeving, in
een gesmoorden kreet.
In de stilte van de grauwe morgenuren lag Peter te sluimeren. Mary zat aan zijn bed
en keek naar het gezicht op het kussen. De mond was strak neergetrokken, de kin
sprong vooruit en de oogen waren, als strijdensmoe, diep in de kassen gezonken.
Nachten lang had Mary gekeken naar dat bleeke, moede gezicht en altijd weer
was in haar hart gaan gloeien een ondoofbaar sprankje van wilde hoop, dat tóch
het wonder gebeuren zou, dat haar liefste terug zou voeren tot het leven.
Nacht na nacht had ze zijn nabijheid gevoeld, of hij waakte of sliep, of hij leed of
rust had. Ze had hem willen behouden, vasthouden zijn leven, zijn wegebbend
leven; met haar handen, met haar armen had ze het willen klemmen tegen haar
borst; haar warme bloed had ze willen geven, willen storten in zijn verzwakte lichaam,
om hem van haar kracht te laten deelen, dat hij zou leven door haar, van haar,
zooals een zuigeling leeft van de melk der moeder. En in haar willende verbeelding,
die naar het leven greep, kon ze hem soms zien in herwonnen stralende kracht, en
dan strekte ze de handen uit en de ademhaling van den zieke voelde ze als haar
eigen harteklop, dien ze gedeeld had en gegeven.
Maar nu was het vonkje vergloeid en haar hart smeekte niet meer om het wonder;
ze worstelde slechts om licht, om licht....
Ze voelde zich eindeloos eenzaam, en koude doorkroop haar. Peter's
doodsverlangen woog ondraaglijk op haar ziel. Een onredelijk, drukkend schuldgevoel
lag op haar. Ze keek naar haar handen, die het konden volbrengen, en klemde ze
ineen, knellend-stijf, als waren het wezens, wien ze de daad beletten moest. Vóór
haar stond het Mysterie, de Dood, waarnaar een menschenhand niet grijpen mag....
Geen loutering kon meer zijn in
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deze nuttelooze kwelling, die den mensch maakte tot wegkrimpend schepsel.... En
van haar werd een daad gevraagd van hoogste, zelfvergetende liefde; van liefde,
die niets weet dan het heil van één mensch.
Ze drukte haar oogen toe met haar saamgeknepen handen, om niet te zien het
glas, dat glinsterend stond naast het nachtlampje. Tranen dropen in haar handen;
haar lippen fluisterden.... ‘Neem hem, neem hem weg.... hij kan het niet meer
dragen.... Maar niet mijn hand, niet mijn hand!.... O, God, wees barmhartig, spaar
me.... Neem hem weg...., verlos hem.... het is zoo vreeselijk!....’ Haar gekromde
lichaam schokte van de snikken, die ze smoorde tusschen haar tanden. Haar
elleboog steunde op de leuning van haar stoel, die bewoog bij iederen snikschok,
of het hout leefde.... ‘Help me toch!.... Help ons.... help ons!’ kreunde ze, en toen,
als kon ze daar steun vinden, gleed ze op den grond en drukte haar gezicht tegen
zijn koele laken. Met haar handen geklemd in haar schoot, sliep ze ten slotte van
uitputting in.
Ze droomde zich in milden zonneschijn, zilverblank licht, dat kwam van overal.
Een wijde, sterke liefde omgaf haar; ze voelde het en glimlachte. Ze hief het hoofd
in blijde overgave, en geluk opende haar sprakelooze lippen, want het waren de
oogen van Peter, die op haar zagen....
Kwetterend vogelgepraat wekte haar en de zon wierp een baan van licht tusschen
de kierende gordijnen.
Ze stond op en keek naar het lieve hoofd op het kussen. Het schemerlicht
verscherpte de voren, die de zware lijdensuren in het witte gezicht getrokken hadden.
Door de suizelende stilte ging de zwakke tocht van zijn adem. Ze boog zich voorover,
om inniger op te vangen dat gerucht, waarvan het rhytme haar in het hart drong en
haar vervulde met een klemmenden weemoed van verlangen. Ze strekte de handen
naar hem uit als om hem te grijpen, maar in de stilte bleef zijn adem het eenig
gerucht, en langzaam haar handen ineen klemmend, voelde ze heel haar wezen
volvloeien van een Liefde, die haar schier gelukkig maakte. Ze wist, dat ze slechts
zijn verlossing wenschte.
Peter had zich een paar dagen iets beter gevoeld en een zacht licht was gaan gloren
in Mary's hart. Ze hadden tezamen gepraat met de milde, alles gevende
vertrouwelijkheid, die hun twee levens bond, boven alle physieke banden. In de
rustige wisseling van gedachten, die elkaar omgrepen en aanvulden, was het gesprek
gegleden naar wat hem de laatste weken dreigde. Hij had haar beide handen in de
zijne genomen en uitgezegd zijn weemoed en smart om de eenzaamheid, die haar
onvermijdelijk wachtte. Hij sprak van het schoone leven, dat geweest was tusschen
hen en dat zich had gebouwd op een onbegrensde overgave en een volmaakt begrip
wederzijds.
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Hij vroeg haar weder vergeving voor wat hij haar had gesmeekt, toen hellepijn zijn
zelfbeheersching verslapte, maar zij boog zich over zijn handen en kuste de
vermagerde vingers.
Stilte bleef een wijle tusschen hen. Mary voelde zijn zachten adem deinen onder
haar wang. Iedere seconde was haar een kostbaar kleinood. Toen kwam, zacht en
als van verre, de stem van Peter: ‘Het is mij zoo vreemd, te denken, dat ik over een
paar weken niet meer hier zal zijn. Ik geloof niet, ik kan niet gelooven dat er een
persoonlijke onsterfelijkheid is. Ik wilde, dat ik het gelooven kon, mijn kind, dan wist
ik dat we elkaar zouden weerzien.... De Waarheid weet niemand, maar voor ieder
is waar, wat hij gelooft.... Ik kan het niet gelooven.’
‘Ik geloof het,’ zei Mary heel zacht.
‘Dat weet ik, lieveling. Misschien zal jou geloof ons het weerzien geven. Maar het
is mijn diepste overtuiging, dat er rust zal zijn. Ik voel het als een Nirwana.... als een
Niet, als een eindelooze Rust.’
Mary hief het hoofd op en zag naar hem, zooals hij lag, de oogen afgewend, naar
buiten, waar de lentezon scheen. Toen hun blikken elkaar ontmoetten, vloeiden ze
ineen als twee harmonieerende tonen, die glijden door de lucht en in zachte trilling
tot één worden. Zijn blik was wonderlijk stil en helder. Hadden zijn oogen al het
Oneindige gezien; het Eeuwige, dat geheim blijft voor den levende, hoe angstig hij
ook spiede? Haar denken ging terug naar haar vader, zooals hij op zijn doodsbed
gestrekt had gelegen, na een attaque, die zijn gezicht had verwrongen tot een
angstmasker en zijn doodsstrijd lang had gemaakt en smartelijk zwaar. Hoe vredig
was het wasbleeke gelaat, als met een gelukzaligen glimlach overtogen. Had hij,
in zijn jongste seconde, met reeds vergeestelijkten blik het Oneindige, het Geluksland
gezien? Was de vrede van zijn gelaat een afspiegeling van den vrede zijner ziel?
Peter geloofde aan de Rust, daarom zou er voor hem rust zijn.
Stil, met een enkel woord zoo nu en dan, lieten ze de minuten wegvloeien, waarvan
elke voor hen een gouden levensdroppel was. Toen hij, vermoeid, wilde gaan slapen,
kuste ze hem en voelde ze op haar lippen, zacht en lang, zijn kus, die het warme
leven door haar hart deed stroomen.
Ze ging over den landweg, waaraan, verspreid, armelijke huisjes lagen. Koel en
zacht was de lentedag en een blij, jong licht gleed over de aarde.
De heldere dagen van bijna pijnlooze rust voor Peter waren gevolgd door
wolkbeladen nachten, waarin de pijn steeds hooger steeg. En in doffe staring of,
wanneer de morphine of de kalmeerende drank verlichting had gebracht, in doffe
berusting, had hij zijn uren doorleefd, en Mary kende zijn gedachten.
Ze wist nu Clara bij het bed van haar man die, verdoofd door morphine,
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sluimerde toen zij vertrok voor haar wandeling. Machinaal liep ze verder, zonder te
kijken naar wat haar omringde, tot uit den tuin van één der huisjes plots rauw
geschreeuw opklonk, krijschende kreten van doodsangst gevolgd door klaaglijk
gepiep. Uit de deur renden twee kinderen en een man. Een kat, opgejaagd, redde
zich met lenigen sprong over het wankele hek en schoot langs den landweg de
velden in. De man en de kinderen naderden den door de kat losgelaten buit, een
groote vogel, die angstig piepend tegen den grond dook. Eén der kinderen, een
meisje met blonde vlechtjes, begon te schreien van afschuw en medelijden, de
handjes voor het gezicht om niet te zien het vreeselijke daar vóór haar. Het jongetje
deed dapper, maar Mary, die was blijven staan, zag het doodswitte gezichtje.
‘Is-ie erg gebeten, Vader?’ vroeg hij gesmoord.
De man, met een gebaar van omzichtigheid, dat Mary trof, nam den gewonden
vogel op, die wanhopig sloeg met één vleugel. De andere hing verlamd neer. Hij
beurde den vogel buiten het gezicht van de kinderen, die beiden toekeken, de
mondjes angstig gesperd. De stem van den man was donker en zacht van
meêdoogen. De klank was Mary, in haar overgevoeligheid, een physieke weldaad.
‘Ga naar binnen, kinderen,’ zei hij, ‘Vader moet den vogel doodmaken. Hij is bijna
doodgebeten, hij kan niet meer beter worden; maar als hij zoo blijft leven, zal hij
heel veel pijn hebben - voor niets.’
Het meisje vluchtte het huis in. De jongen bleef staan, vreemd geboeid.
‘Kunnen we 'm niet verbinden?’ vroeg hij met een haperend stemmetje.
‘Nee, kerel, niets aan te doen. Ga gauw weg; Vader moet alleen zijn.’ Het kind
ging schoorvoetend. Bij de deur keek het om.
De man wendde zich met den rug naar het huis en bemerkte Mary, die
onbewegelijk was gebleven, zonder wil. Ze keek in een paar blauwe oogen van een
zoo wijde, diepe barmhartigheid, dat een warme stroom door haar borst ging.
‘Er is niets meer aan te doen, juffrouw,’ zei de man, als moest hij zich
verontschuldigen. ‘Het dier kan nog wel een paar uur lijden. Het is een Christelijke
daad, hem er uit te verlossen.’
Mary knikte woordeloos. Ze vond de kracht, zich af te wenden en haar loome
voeten op te beuren, één voor één, den weg langs, tot ze stond op de heide, die
golfde naar het dennenbosch aan den einder.
Op een bult zette ze zich, het hoofd in de hand, en staarde. De heide was stil en
wijd, als een lief, begrijpend woord. Op een afstand rezen de stammetjes van een
berkenboschje en rondom haar schaterde als een blijde lentekreet de gele brem,
in zware, hoogop strevende toeffen.
En stil alom.... heel stil.... de natuur, die werkt en zwelt in heilige stilte van geboorte
wonder. Allengs ontspande zich haar geest door den weldadigen invloed van de
rustige omgeving en ze begon zacht te
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schreien. Zonder schokken of snikken, maar als een milde, lenigende stroom vloeiden
haar tranen.
Ze vernam fijn geluid en, het hoofd een weinig heffend in de natgeschreide
handpalm, zag ze twee kleine jongens, die haar naderden over het vage pad, dat
slingerde langs de plek, waar zij zat. Het was een kereltje van omstreeks vijf jaar,
stevig klein ventje, met in zijn loopen, de armpjes parmantig van het lijf, iets van
een poppetje, dat wandelt. Zijn kameraadje was een paar jaar ouder, met de allures
van al grooten jongen, die op het kleine broertje passen moet.
De kinderen plukten bloemen. Mary hoorde de stem van den jongste, die klonk
als het getjilp van een blijden vogel.
‘Wat 'n verschrikkelijke boel bremmen!’ juichte hij. ‘Wel honderd-miljoen-duizend!
En wat 'n hooge, hè?’ In verrukking bleef hij staan voor een machtigen struik, waarvan
de getooide kruin zich strekte boven zijn in bewondering geheven kopje. Hij plukte
met wijding, en voorzichtig om de doornen, zijn handje vol van den goudgelen bloei.
De kinderen naderden Mary, die gedachteloos hun bewegingen volgde. De oudste,
verlegen, groette niet, doch de kleine, zielsgelukkig met zijn gouden schat, liep recht
op haar toe, in een behoefte, de onbekende in zijn geluk te laten deelen.
‘Kijk 's, wat een práchtige bloemen....’ begon hij, zijn handje heffend naar haar
gebogen gezicht. Mary keek in twee stralende sterren, waarin de Alzaligheid haar
licht had ontstoken. Toen trok een sluier over de blijde schittering. Het kind trad nog
dichter bij, legde zijn handje op Mary's knie en zag aandachtig naar haar betraand
gezicht. ‘Waarom huil je?’ zong zijn stemmetje, ‘Heb je verdriet?’
Mary omvatte met haar hand het vuile, bruine knuistje en vertelde, dat haar man
héel erg ziek was en veel pijn had. Het ventje luisterde zonder zijn oogen van de
hare te wenden; het mondje geopend in een vochtigweek driehoekje van
verwondering.
‘Wat vreeselijk,’ klaagde hij, toen ze zweeg, en de blijde bloemen beurend tot vlak
bij haar gezicht zei hij, met den stralenden lach, die kleine kinderen tot engeltjes
van liefde maakt: ‘Daar, geef 'm maar mijn bloemen; zal hij wel blij mee zijn.’
Het was Mary, of God zelf haar troosten wilde. Ze nam de bloemen en kuste het
kind. Op haar gloeiende wang waren zijn lipjes zacht en frisch. Ze dankte hem met
haar oogen en haar mond en hij ging verder, aan de hand van zijn broertje, dat met
zijn hak cirkels had staan trekken in het zand. Het kind keek telkens om en wuifde.
Mary hief de bloemen tot wedergroet. Het pad boog weg om het berken boschje en
de wijde heide lag stil en leeg. Maar in Mary's schoot lichtten zacht de gele bloemen.
Ze voelde haar ziel doordrenkt van de liefde, die haar tegengestraald had

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

146
uit de oogen van dit kind, dat haar zijn rijkdom bood in overvloeiend medelijden en
uit de zachte oogen van den man, die doodde uit erbarming. Ze vatte de bloemen
in beide handen. ‘Ik zal ze je geven, mijn eigen, mijn jongen,’ fluisterde ze.... ‘Liefste,
ik zal zoo ontzettend alleen zijn, als je er niet meer bent.... Zoo.... alleen.... Maar ik
wil niet, dat je lijdt.... Ik wil niet, dat je lijdt.... Als God Liefde is, zal Hij het begrijpen....’
Een tijdlang zat ze roerloos en keek naar de vredig-loome wolken, die dreven
langs den hemel. En ze zag, dat alles één is, de dood en het leven, de mensch en
de natuur, omdat alles ontsproten is uit één scheppenden wil en beheerscht wordt
door een alomvattende Liefde.
En in de wijde, sereene rust, waarmede dit bewustzijn in haar hart daalde, kwam
tot haar de zekerheid dat de liefde, die de oorsprong is van alle ding, hooge rechten
en plichten heeft, waarvan de omvang stijgt boven menschelijke bevatting. Alle
angst en twijfel viel van haar af en het werd heel stil en vredig in haar hart.
Ze stond op en langzaam keerde ze naar huis. De blijde bloemen droeg ze mede.
Dien nacht stegen de pijnen tot felle marteling. De zieke wrong de vermagerde
handen en keerde het gelaat af, om zijn kreunen voor haar te verbergen. De
voorgeschreven dosis van het verdoovend middel bracht geen verlichting. Mary had
er één of twee droppels aan toe gevoegd en de zieke had gesluimerd tot de ochtend
grauwde. In de verte kraaide een haan; in buurmans tuin schalde een ontwakende
stem het antwoord.
Peter kreunde. In zijn oogen, die hij traag opende, was een wanhoop om den
nieuwen dag, die een nieuwe marteling zou zijn. Hij klemde zijn tanden op elkaar
om den kreet te smoren, die zich baan brak.
Er was in Mary een zacht besluit, toen ze opstond en zich wendde naar de tafel.
Ze schonk den inhoud van het halfvolle fleschje in het glas en voegde er een weinig
water aan toe. Haar hand beefde niet.
Ze naderde het bed, en terwijl ze, een oogenblik stil staande, keek naar het gelaat,
waarvan de trekken verstrakt waren in pijn, voelde ze, sterker dan ooit, haar liefde
voor den man, wiens vrouw ze was. Ze voelde hem in haar hart en in haar bloed,
zóó, dat het haar was, of ze zelf daar lag.
Peter zag naar haar en een wonderlijke glans kwam lichten over zijn verwrongen
gezicht.
Ze trad licht op hem toe en, zich over hem buigend, kuste ze hem zacht. Zijn hand
omvatte de hare, die het glas hield en, zijn hoofd een weinig beurend uit de kussens,
met een gebaar van liefderijk mededoogen, gaf ze hem te drinken.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Top Naeff, Letje, of de Weg naar het Geluk, Amsterdam, Van Holkema
en Warendorf, 1926.
Zal ik Letje nog aankondigen? Maar heel Nederland leest het al! De uitgevers
annonceeren het als het meest ‘nationale’, het meest hollandsche boek onder de
hollandsche boeken.
Dit laatste lijkt mij toch onjuist. De toon van dit boek is juist in 't geheel niet typisch
hollandsch. Wij hier, wij zware Hollanders, nemen de zaken over 't algemeen veel
meer ‘au grand sérieux.’ Ironie en fijne spot, ze zijn maar zeldzaam, al te zeldzaam
in onze litteratuur.
Kenmerkend voor onze zwaarte is nu ook weer, dat velen, zoo recensenten als
‘unprofessional’ lezers, L e t j e ‘zoo somber’ noemen. Zoo somber? Kennen zij dan
dezen lach niet, dezen nu eens verteederden, dan weer malicieusen, maar bijna
altijd zichzelf en de eigen dierbare omgeving min of meer bespottenden lach? O
zeker, de geest waaruit dit boek voortkwam is geen zeer levenslustige, vooral geen
optimistische. Maar hij is geest! Top Naeff, gekomen na Emants, na De Meester,
na Coenen, is uit de dampige sfeer dier sceptici en pessimisten - dier
litteratuurperiode is misschien juister gezegd (hoor ik er zelf ook niet een beetje bij?)
- nooit geheel vrij gekomen. Maar haar geest heeft haar altijd gered. Van cynisme
en zwartheid, grauw op grauw, zoowel als van.... sentimentaliteit. Want ja, ook
daarvoor had zij eenigen aanleg. Net als de Meester en net als Coenen. Lacht nu
maar en verbaast u over deze woorden! Maar leest intusschen met uw volledige
aandacht en ge zult mij gelijk geven.
Niet het mooiste, maar misschien wel het meest typische boek van Top Naeff is
‘Letje.’ Het genre ‘Voor de Poort’, het genre ‘Voorbijgangers’ - ook anderen hebben
het beoefend, ‘Letje’ is van haar alleen. Dit doet haar niemand na.
Niet het mooiste, zeide ik. Want ik verlustig mij nu eenmaal meer, en vind ook
een grootere, hoogere schoonheid in de boeken, waarin een auteur zich geeft met
zijn vollen ernst en innigheid, in die waarin hij echte menschen schept ook. Letje is
niet heelemaal een mensch geworden. Lees het ‘voorwoord’ goed en ge zult het al
weer met mij eens zijn. Top Naeff waarschuwt daarin zelf, toch vooral niet te veel
menschelijks in Letje te zoeken.
Niet heelemaal een mensch, een beetje.... een ledepop, een harlekijntje - waarvoor
men zich niettemin al lezende, met de schrijfster trouwens, nu en dan ten zeerste
verteederen kan.
‘O Lor', what fools those mortals be’, liet ook Shakespeare zijn Puck zeggen. Maar
was ook hij daarom ‘zoo somber’?
H.R.
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Hélène Laman de Vries, Mientje, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1926.
M i e n t j e - de lezers van Elseviers kennen haar trouwens - Mientje is heelemaal
geen L e t j e . Maar een ‘naaistertje’ zijnde, zonder ma, oma en andere attributen
van het rijke-meisjesdom, heeft zij ook minder te lijden onder zekere conventies en
andere dwaasheden, die voor Letje den weg naar het geluk van hindernissen en
‘bedriegerij es’ voorzag. Mientje en haar Wouter vinden elkaar aan het strand te
Scheveningen, zonder getuigen, en ze trouwen uit loutere liefde en voorkeur. Toch
zou ik geenszins willen volhouden, dat ook Mientje niet tot zekere hoogte dupe is,
dupe ook wel degelijk van haar hollandsch schuchteren aanleg - gelijk Letje. Maar
als ook Hélène Laman de Vries daar soms wel even mee spot, dan is het op de
wijze van den goedmoedigen humor en nooit van de zoo veel fellere ironie....
Laat ons de vergelijking vooral niet verder uitwerken! Hélène Laman de Vries, de
gemoedsrijke opmerkster en trouwe schrijfster, zou er, met al haar talent, te slecht
bij varen. En zou dat niet een groote onbillijkheid zijn? Hélène Laman de Vries zal
voor een Top Naeff nooit een mededingster worden, maar zij zal velen bekoren,
boeien en voor zich innemen door haar meedoogende menschelijkheid, haar fijnen
en zachten humor vooral. Zij moet zich nog meer oefenen, nog meer moeite geven,
voor de nauwkeurige verwoording van haar visie en gevoel. Maar zoover als zij nu
al is, vind ik haar toch wel zeer de moeite waard.
H.R.

Piet van Veen, Het Einde, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1926.
En nu nog even deze mannelijke Mientje, de schuchterste, de onnoozelste misschien
wel, van de drie hoofdpersonen uit de boeken die ik bespreek in dit Elseviernummer.
Dupe, ten eenemale dupe, ook hij. En de naieve ernst van Piet van Veen staat wel
héél ver af van Top Naeffs spotlach en ironische scherpte! Een beetje al te ver ook
misschien van den humor, die M i e n t j e zoo leesbaar maakt. De hoofdpersoon
van dit verhaal in brieven - dat mij bijna, bijna heelemaal zuiver lijkt, alleen een
beetje te soeperig lang soms - is iemand om medelij mee te hebben, niet om rechtaf
van te houden. Daarvoor een klein tikje al te onnoozel, te schaperig zacht en lief.
Maar dat neemt niet weg, dat ook déze nieuwe auteur, als Hélène Laman de
Vries, iemand is van gemoedswarmte en van schrijftalent. Kan hij zich oefenen in
de ‘Beschränkung’, wie weet of hij zich ook niet eens een ‘Meister’ toont. De ernst
van het schrijversschap bezit hij zeker. En vooral de liefde - ‘de liefde die van alle
dingen die op de wereld zijn het al is.’
H.R.
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Henriette Baart de la Faille, Mijn Straat, Zeist, J. Ploegsma, 1926.
Over innig-gemeende, trouwhartige boeken iets kwaads te moeten zeggen - het is
onaangenaam werk voor den recensent. Men zou het gaarne nalaten om de
persoonlijkheid, die achter het boek staat, te ontzien. Zij is zoo lang van iets dierbaars
vervuld geweest en daar komen de woorden der kritiek en bederven haar vriendelijke
illusie. Altijd weer echter rijst de vraag: waarom kan de schrijver (schrijfster) zijn
gaven niet aan het leven zèlf dienstbaar maken, waarom moest er weer een boekje
samengeflanst worden? - Is het leven op zichzelf niet groot, niet wijd genoeg?
Wanneer er iets fijns en iets goeds in een vrouw leeft, is het dan niet beter, dat zij
dit gaaf aan haar medemenschen geeft, dan het als iets halfwassens en brokkeligs
der wereld aan te bieden? Wie ‘Mijn Straat’ leest, erkent wel dat hier een teerhartige
vrouw aan het woord is - maar, in trouwe, waar zou het naar toe gaan met de wereld
als alle teerhartigen hun gevoelsuitingen in bonbon-vorm als kerstgave bij u thuis
bezorgden?
Heel het boek staat in de vriendelijke, huiselijke kerststemming. Een bloemetje,
een hoekje bij het raam, een verrassing, een beminnelijke gedachte, rood licht en
een huis-aan-den-overkant, waar de gordijnen dikwijls open zijn en een klein drama
doen raden.
Ach, eigenlijk begrijp ik er alles van. Een vrouw, aan het hoekje bij het raam
gebonden door een gebrek, ziet uit in haar straat, - de jonge straat van een
Londensche voorstad. En zij ‘leefde’ met die straat. Dat werd iets voor haar,
misschien meer dan voor een ander. Toen voelde zij behoefte dezen droom, dat
stille binnen in haar - dat op zich zelf zoo kostelijke - ‘uit te schrijven’. En toen was
het meteen hopeloos. Met de weinige hulp van een gering talent werden de woorden
luchtledig, star, en zij rijden zich onrythmisch, onmelodisch. Er ging een ontnuchtering
door de woorden. Een zwakke, bleeke afglans der oorspronkelijke, diep-verborgen
innigheid gleed als een vermoeide glimlach over al die zinnetjes. Het leek haar zelf
al wel een beetje vreemd - doch zij wist zichzelf nog te begoochelen en keek door
de woorden heen neer op het oorspronkelijke beeld, dat haar ziel zoo had bekoord.
Is hierin niet iets van een ontheiliging? Misschien zuivert alleen het stèrke talent de
schennis die in het openbaar maken der gevoelens meestal gelegen is.
J.D. W.

Jac Gazenbeek, Tegen paarse Kim, Met drie houtsneden van Jan
Weiland, Zeist, J. Ploegsma.
Al menigmaal had ik van Jac. Gazenbeek een klein verhaaltje gelezen van het soort,
dat men het liefst met ‘schetsje’ aanduidt. Teekenachtig,
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niet architectonisch, vaag dichterlijk - natuurstemmingen, die zich graag van woorden
als ‘nevelfoularden’, feeëriek, sluiers en etherische stemmen bedienen - maar waar
wel, temidden der attributen voor een sprookjesdecor, telkens een mannelijker
aanduiding, een kernachtig woord, of een frisscher zinsnede in trof.
En hier, met dit bundeltje heeft de heer Gazenbeek het mannelijke in zich doen
zegevieren. Ik voor mij heb verschillende verhalen, die op de Veluwe spelen, met
zeker genoegen gelezen. Komt het omdat ik, juist het gedeelte dat hij beschrijft, zoo
goed ken - dat ik altijd wel haast weet welk pad en welken heuvel hij bedoelt, en ik
dus het landschap gemakkelijker voor me zie oprijzen? Dat toch niet alleen. Er is
meer. Het is Gazenbeek een paar maal gelukt met een paar steile, doelbewuste
lijnen een teekening te geven van eenige der vele levende wezens, die de Veluwe
bewonen en die hij zoo bemint. Mij dunkt, zijn vage liefde, zijn droomerige
natuurstemming heeft zich wat verbreed, is versterkt in de aandacht voor mensch
en dier. Die echte sluwe Veluwsche stroopers, frisch, rondborstig, dampend van
mist en regen, hoe kent hij ze! En de boer op zijn erf, de stuntelige grondarbeider,
de zwoegende paarden, die het afgegraven grind vervoeren moeten, de bunzing in
zijn hol, hij heeft voor allen een belangstelling zonder sentimentaliteit.
Forsch en niet zonder overtuigende kracht is die korte schets waarin het getergde
paard zich verzet tegen den mensch, tegen zijn beestachtigen leider, die hem murw
tracht te maken. Met de kracht van een oer-drift verheft hij zich en velt den mensch
neer.
‘En dan.... treft zweepstriem, als vlijmende dolk, het vochtige, vlammende
rechteroog.... 't Is alsof het licht aan den hemel scheurt en roode bliksems barsten
over alles.... Een furie van bloed en woede wervelt razend op in het schandelijk
getergd dier, èn - struikelend, ongevoelig plots voor zweep, leidsel of steen, schiet
het in ontzettende steigering vooruit, staat wankelend, aardkluiten vliegen hoog op.
Het heft de machtige achterpooten, slaat bliksemend rond.... nog eens en nog
eens....
Hij zal neerdonderen, neerranselen, wat hij ook treft....
Snel als het licht, dat 's morgens over den heuvelkam glipt, hoeken de staalsterke
pooten neer, en z'n folteraar, een grijns over het half verwezen gelaat, voelt dreunend
door zich breken de donder van den feilen slag.’
In enkele gedeelten, zooals het geciteerde, en zoo zijn er meer, verheft Jac.
Gazenbeek zich boven het dilettantisme, dat hem tot dusver aankleefde. Er zit wel
pit en frischheid in zijn werk. Een verhaal als ‘Via Dolorosa’ bijv., de laatste droom
van een daglooner, lijkt een belofte in te houden.
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Drie houtsneden van Jan Weiland sieren den tekst. Twee ervan hebben suggestie
en zijn sterk van lijn.
J.D.W.

Just Havelaar. De Weg tot de Werkelijkheid. Arnhem, N.V. Van Loghum
Slaterus' Uitgevers-maatschappij, 1926.
Het moet wel zijn, dat op de een of andere wijze de haast van het oogenblik invloed
geoefend heeft op het ontstaan van dit boek. Hoe anders te verklaren de bijna
nonchalante manier, waarop de schrijver afrekent met de tallooze problemen, die
hij vindt op den buigzamen weg zijner herinneringen, hoe het te billijken, dat wij van
het hoofd-motief dezer essay's weinig meer ervaren dan - negatief! - het brengen
van al de fouten en vergissingen van den hedendaagschen mensch onder den
gemeenschappelijken noemer: romantiek.
Is het niet al te naïef, niet al te nutteloos, dit woorden-spel? Zonder eenigen twijfel
dienen de gaven en verdiensten van Just Havelaar erkend, maar juist daarom ook
mag hij, die in zekeren zin geroepen is om een geestelijk leider te zijn van zijn tijd,
zich niet met het voor-de-hand-liggende vergenoegen. Aan de woorden ‘romantiek’
en ‘werkelijkheid’ is toch stellig een diepere en breedere inhoud niet slechts te geven,
doch ook als antithese zijn beide van meer gewicht ongetwijfeld, dan hier werd
voorgesteld. Men zou verder kunnen gaan en beweren, dat de weg t o t d e
w e r k e l i j k h e i d (de inleiding spreekt van de weg d e r werkelijkheid), gelijk die
door den schrijver bewandeld wordt, eigenlijk eerder een weg u i t d e r o m a n t i e k
zou kunnen heeten, waarbij dan in het midden gelaten blijft, of deze weg naar ‘de’
werkelijkheid voert of naar ‘een’ nieuwe romantiek. Immers ook de meest drastische
biecht zonder meer brengt ons nimmer nader tot d e werkelijkheid, maar houdt ons
gevangen binnen de spiegel-wanden van het eigen ik. Eerst dan kan zij een weg
tot d e werkelijkheid zijn, indien zij gedaan wordt tegenover den Eénen Anderen en
wanneer zij geheiligd wordt door de Daad. En dat is het ook, wat het werk van Just
Havelaar zoo gevaarlijk maakt: dat het prikkelt tot zelfkennis terwille van den weg,
en niet: terwille van het gaan, Want wij zijn niet de weg, maar degenen die gaan,
en onze zelfkennis (Havelaar zegt: Mensch wordt wezenlijk, om tot uw diepte in te
keeren.) heeft slechts werkelijkheidswaarde, als zij in staat is een zóó groot licht
voort te brengen, dat zij ook onze verhouding tot d e a n d e r e n in haar diepste
diepten doorstraalt. Van deze ‘anderen’ nu rept Havelaar zelden in verband met de
zelf-kennis en dit doet vreezen, dat zijn weg naar d e werkelijkheid, ondanks de
beste bedoelingen, een doodloopend zijpad zal blijken, van den ouden, mul getreden
weg. Laten wij liever beginnen met ons rekenschap te geven met welk oogmerk wij
‘de werkelijkheid’
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als laatste herberg op onzen tocht hebben gekozen en ons daarna afvragen of wij
erheen niet beter dwars door het warme, bloeiende weiland zullen loopen, waar
elke kleine halm het einddoel kàn zijn van onzen voet.... eer wij ‘van huis’ gaan
langs het romantisch-kronkelend pad onzer jeugd-herinneringen!
R.H.

Albert Verwey, Rondom mijn Werk. Santpoort, C.A. Mees, 1925.
Eerst thans, na zeven jaar, wordt duidelijk wat wij met het eindigen van ‘De Beweging’
verloren hebben: een o r g a n i s c h tijdschrift, waarin litteratuur ontstond, en niet:
verzameld werd. Het falen van Nieuwe Kroniek, Stem en Vrije Bladen als zoodanig
moge een aanwijzing zijn, hoe zelden dergelijke periodieken levensvatbaar zijn in
den eigenlijken zin van het woord. Met ‘De Beweging’ verloren wij Verwey als
daadwerkelijk leidende figuur in onze letterkunde en ook dit blijkt hoe langer hoe
meer een zeer gevoelig verlies, voor haar verdere ontwikkeling. De anarchie, waarin
onze letteren langzamerhand geraakt zijn en die zich openbaart zoowel in de
zeldzaamheid van een krachtige, èn onpartijdige, kritiek, als in een bijkans
ongelimiteerde productie van wie-het-maar-eens-probeeren-wil, is zeker voor een
niet gering deel het gevolg van de, in doorsneê zoo individualistische, geaardheid
der tachtigers, voor wie, buiten het eigene, wereld noch werkzaamheid bestond en
die zich daarom a c t i e f nagenoeg niet bekommerden om de na hen komenden.
Albert Verwey maakte hierop reeds van den aanvang af een uitzondering en wij
kunnen het niet genoeg betreuren, dat de tijdsomstandigheden aan zijn arbeid in
deze richting een einde hebben gemaakt, ongeacht de bezwaren, welke men tegen
zijn opvattingen naar voren zou willen brengen.
Deze gedachten dringen zich op bij het lezen van zijn boven vermelden bundel,
waarin men de kruimels van den disch (1890-1923) verzameld vindt. En men kan
niet nalaten zich af te vragen of deze samenlezing geen ijdele bezigheid is geweest,
geen tijdverdrijf van een plotseling in zijn activiteit gestremden geest, of Albert
Verwey wel aan dit werk zou toegekomen zijn, wanneer ‘De Beweging’ in stand
gebleven was. Dat Verwey de eerste symptomen der zoogenaamde ‘jongste poëzie’
in '19 opmerkte, terwijl Coster ze in '20 zonder meer passeerde, versterkt de
veronderstelling, dat slechts materieele factoren de bestendiging van het tijdschrift
hebben verijdeld en dat de aantrekkingskracht van Verwey's figuur nog ongerept
moet zijn geweest. Deze bundel intusschen geeft van zijn dichterschap de sterkste
zijde niet en brengt teleurstelling aan hen, die gaarne zouden getuigen van zijn
eminente gaven.
R.H.
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August Allebé †.
Vergeten was hij geenszins, al had zijn leeftijd hem genoodzaakt zich terug te trekken
tot zijn eenvoudige woonkamers, ver van het artistieke milieu van Amsterdam.
Zijn figuur, zijn persoonlijkheid, zijn stem, zijn gebaren, zij oefenden zoo'n
aantrekkingskracht uit, op allen die in meerdere of mindere mate met hem in
betrekking gestaan hebben - en dat zijn er velen geweest - dat men hem onmogelijk
kon beschouwen als behoorende tot een afgesloten tijdperk. Met zijn heengaan van
de Academie, al was hij dan ook door iemand met andere inzichten, als Derkinderen,
opgevolgd, was hij in de harten en in den geest van velen blijven voortbestaan. Met
hem was niet het oude regime verdwenen, zooals dit wel eens mogelijk is bij de
benoeming van een nieuwen functionaris; men bleef zich Prof. Allebé herinneren,
zijn wenken en opmerkingen, zijn gebaren en zijn geluid.
En ik ben ervan overtuigd, dat ook nu, na zijn dood, men Allebé niet zal kunnen
vergeten, omdat hij.... een persoonlijkheid was.
Hij was niet alleen de scheppende kunstenaar, de scherpe teekenaar, wiens werk
men waardeerde, hij was de fijne, rake, geestige opmerker en docent.
Hij had hoofsche manieren en wist door pittige vergelijkingen, door scherpzinnige
gezegden zijn leerlingen te helpen, terecht te wijzen en te corrigeeren, zoo noodig
op hun plaats te zetten; maar nooit was hij onverschillig noch schoolmeesterachtig.
Er was in zijn doen en laten altijd belangstelling, immer medeleven, al kon hij puntig
en karakteristiek zijn opmerkingen plaatsen, zonder zich er om te bekommeren of
zij wel vleiend waren.
En zoowel door zijn werk, want men voelde steeds de kunstenaar in hem, als
door zijn omgang, door het bezielende, dat van zijn persoon uitging, bleef hij ondanks
de stroomingen op kunstgebied, een man van gewicht, aan wiens oordeel men bleef
hechten, een man die men niet als ‘verouderd’ beschouwde.
En ik geloof, dat, al is hij heengegaan, de velen, die het voorrecht hadden hem
van nabij te hebben gekend, hem niet licht zullen vergeten, omdat hij een
persoonlijkheid was, een kunstenaar en een mensch,.... een fijne geest!
R.W.P. Jr.

Johan Braakensiek bij Buffa, Amsterdam.
Wij kennen hem allemaal, al sinds jaren - sinds hij met Justus van Maurik in
Amsterdam rondzwierf, en diens novellen en boeken illustreerde.
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Wij kennen hem sinds hij al veertig jaar geleden ‘in de politiek’ ging, en de platen
maakte voor de Groene; maar toch kennen wij hem niet heelemaal, want zijn talent
heeft kanten, die men zelden te zien kreeg.
Meent men dan ook in Braakensiek alleen den illustrator te moeten waardeeren,
de man die iedere week klaar staat om tijdens een redactievergadering de
denkbeelden van hemzelf of van de redactiestaf vast te leggen, dan ziet men wel
den habielen, vlotten teekenaar, maar weet niet dat deze rappe ontwerper van
journalistieke prentkunst ook een vaardig en fijnzinnig schilder is.
Dit nu deed, tot veler verrassing, ons een tentoonstelling bij Buffa zien.
Daar konden wij naast zijn vele - bijzonder goede - schetsen voor de wekelijksche
Groene-plaat, zijn schilderijen waardeeren. En al zou men ze misschien hier of daar
teveel als een groote illustratie beschouwen, toch hebben ze kwaliteiten, die men
niet gering moet schatten.
Zij deden mij, vooral de studies voor de groote schilderijen, dikwijls aan Menzel
denken, en geen wonder eigenlijk, want ook diens talent was bij uitstek illustratief.
Ook die t e e k e n d e zijn schilderijen, hechtte waarde aan de compositie, aan de
juiste houding der figuren. En als wij nu zien met hoeveel zorg en nauwgezetheid
Braakensiek zijn ‘Hartjesdag’ in elkaar heeft gezet, of zijn ‘gelagkamer’ met een
dansend paar en muzikanten, dan voelt men, dat hier, evenals bij Menzel's werk,
een studieuze ondergrond aanwezig is, dat hij - zijn voorstudiën wijzen dit trouwens
uit - ieder figuur niet alleen in het hoofd heeft, maar het ook eerst ter dege bekijkt
en er schetsen, voor de houding en kleur, van maakt. En zien wij dan even nader,
hoe hij de stof van zijde of fluweel weet te schilderen, hoe hij zijn koppen weet te
typeeren, hoe hij een handje, een voet weet te teekenen, dan voelen wij toch wel
heel duidelijk dat er nog een andere Braakensiek is dan de man van de week-plaat.
Soms, als in ‘de secretaris van De Rijp’, nadert hij een of ander goeden
oud-Hollandsche interieur-schilder door zijn achevé en zijn toon.
Op de bovengalerij bij de firma Buffa, hingen de schetsen voor zijn politieke prenten,
en het gaf den bezoeker een blik in Braakensiek's journalistieke keuken. Op een
zelfportret zagen we hem, halfziek, met moeite en gepeins zijn of andermans
gedachte op den steen brengen, en een andermaal toonde een vlotte krabbel weer,
hoe hij met weinig een figuur, een groepeering in elkaar weet te schetsen. En het
is niet een ten-naastenbij - neen de schets is als-zoodanig al raak en af.
Braakensiek behoort in dit opzicht tot het geslacht der teekenaars-schilders, als
Rochussen, Witkamp en Van der Waay en daarbij heeft hij dan als volbloed
Amsterdammer, nog zijn bijzondere liefde voor zijn stad en voor de zoo kernachtige
straattypen. Daarin was hij verwant aan Justus
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van Maurik met wien hij veel door het oude Amsterdam rondzwierf.
Dat men, naast den teekenaar, nu bij de firma Buffa ook den schilder kon
waardeeren, zal menigeen een verrassing geweest zijn, maar ook een genoegen
gedaan hebben; men kreeg nu een nieuwen kijk op een wel zeer bekende en
vertrouwde persoonlijkheid.
R.W.P. Jr.

Meubelkunst bij Boskamp te Overveen.
Ter gelegenheid van een zakelijk jubileum werd van den arbeid van den ontwerper
De Jong een tentoonstelling aangericht in de naar zijn ontwerp verbouwde en
vergroote toonzalen der firma J.A. Boskamp en Zonen te Overveen.
De ernst en de omvang van dezen arbeid wettigen zeker een bespreking in dit
tijdschrift, want het doet altijd deugd om het werk te aanschouwen van een
meubelontwerper, die in het meubel meer ziet dan een objet d'art. Immers het valt
niet te loochenen dat door velen het woord meubel - dat toch nog steeds kan worden
afgeleid van het goed-latijnsche ‘mobile’ - niet meer dien klaren klank heeft van
vroeger, van tijden toen er nog niet zwaar werd getheoretiseerd, maar elk
meubelmaker een goed vakman en elk meubel een goed meubel was. Daar komt
nog bij een geenszins denkbeeldig gevaar nml. dit: dat vooral den laatsten tijd het
meubel nog al wordt verarchitectuurd. Een feit, waar opzichzelf niets tegen is en
dat bovendien in een tijd, waarin de architectuur als uit een sterk collectief verlangen
werd geboren zeker is te billijken.
Maar veel van die architectuur-meubelen hebben toch wel het nadeel, dat de
vorm het begrip gaat overheerschen. Het zuivere begrip, uitvloeisel van het zuivere
beginsel, d.i. gebruiksvoorwerp, wordt dikwijls opgeofferd aan planken getimmerten
- ik denk nu alleen nog maar aan sommige stoelen - waarnaar het goed is te kijken,
doch waarin het slecht is te zitten, als men tenminste zijn lichaam niet mee wil
kronkelen in velerlei dynamische spanningen.
Het spreekt wel vanzelf dat deze regelen geenszins gericht zijn tegen onze vele
knappe architecten-meubelontwerpers. Het betreft ook meer hen, die onder invloed
van abstracte architectuur-filosofie zich verpuren tot getimmerten van planken
mitsgaders vele latjes. Het handelsproduct der warenhuizen met z'n ondeugdelijke
fineer op goedkoope houtsoorten, z'n uiterlijk duur aspect, maar innerlijk sjofele
kern, met z'n tezaam geflanste gapperij van andermansvormen; dit handelsproduct
is over het algemeen nog zóó slecht, dat men zich somtijds afvraagt of er sinds '80
wel zooveel maatschappelijks op kunstgebied is gebeurd. Beter doen we dan ook
dit maar heelemaal niet te beschouwen en op het kleine
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terrein te blijven, waarvan werkelijk een opleving in de meubelkunst kan worden
geconstateerd. Een opleving altijd in dien zin, dat we op 't oogenblik kunnen wijzen
op een aantal bekwame meubelontwerpers, die ten volle hun métier beheerschen
***
De meubelen van C. de Jong, die hierbij worden afgebeeld zijn geen verbijsterende
scheppingen van een geest die voortdurend een hooge vlucht neemt boven de
ontzakelijkte zakelijkheid. Ze zijn geen meesterwerken, welke ons met ontzag
vervullen, doch gebruiksvoorwerpen, waarin inderdaad leeft een zekere eerbied
voor de eischen van het gebruik welks consekwenties bovendien ten volle zijn
aanvaard. De Jong's arbeid draagt als een loutering in zich besloten: de liefde voor
het materiaal en de kennis van het schoone ambacht.
Hem is de kern, de grondvorm van het meubel voortdurend een uitgangspunt.
Een punt, waar zijn verbeelding steeds andere vorm-phasen uit afwentelen mag,
doch ook een punt, waartoe hij steeds weer terugkeert.
Een bepaald omlijnde karakteristiek van zulk een arbeid is moeilijk te geven. Men
weet niet wat er nog uit groeien kan. Wel valt te zeggen dat bij hém met een sterk
besef van het ruimtelijke der dingen, een uitgesproken neiging tot het vlakke gladde
oppervlak domineert, een ondergeschikt maken ook van de versiering aan het
constructieve en daarbij een voorliefde voor het gebruik van sterk sprekende kleuren,
zoowel door de tegenstelling van houtsoorten met veel kleurencontrast als
naturel-eiken, palissander, coromandel, cuba-mahonie en door beschilderd hout,
als door toepassing van kleurige bekleedingsstoffen voor wand en stoel.
Kortom, er komt in dezen arbeid iets zeer voornaams tot uiting, iets van een
verlangen om in dezen rumoerigen tijd zeer eigen en rustige gebruiksvoorwerpen
tot stand te brengen.
A. v.d. B.

B. van der Leck bij D'audretsch, 'S-Gravenhage.
B. van der Leck is sinds jaren de schilder van de uiterste beperking, de man der
picturale ascese, wiens streven tot strenge samenvatting, tot comprimeeren van
uitingsmiddelen langzaam-aan ging lijken op een vrees om het doek aan te raken.
Velen, die, als ik, verrukt waren van Van der Leck's periode, waarin hij die
merkwaardige, ja geniale verbeeldingen schiep als ‘de Zieke’ en ‘de Blinde’, hebben
sindsdien betreurd, dat hij den weg der vrije schilderkunst verliet om te loor te gaan
in louter-decoratieve proefnemingen met een minimum van lijntjes en blokjes.
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Maar nooit heeft iemand getwijfeld aan den diepen ernst, die er bij Van der Leek
achter zat, nooit heeft het gevoel van bewondering afgelaten om zóó consequent
vasthouden aan een ideaal. Wij allen zijn veel van hem blijven verwachten, ook in
den tijd, dat hij het moeilijkst was te verstaan; het is of wij voelden, dat hij toch op
een dag uit de grauwe theorie zou treden om dan met nieuwe forsche kracht kunst
te scheppen, niet meer cerebraal, maar uit de bron van zijn rijke ontroering. En nu
lijkt het ontwaken begonnen. Nog vat hij het beeld samen in een minimum van lijntjes
of blokjes, maar het beeld treedt toch weer duidelijker naar voren; er is een schuchter
belijden van de zichtbare werkelijkheid. Met ander werk is in het Kunstzaaltje
d'Audretsch in den Haag een en ander bijeen gebracht uit de jaren 1921-1926. Het
beste voorbeeld van Van der Leck's streven is zijn ‘kalfje’. Een klein doek, met witten
achtergrond waarop met enkele dunne zwarte lijntjes, in evenwicht gehouden door
een paar kleurige blokjes, de kop van een kalf is geteekend of liever gestenografeerd.
Met deze alleruiterste soberheid is toch een waarneembaar beeld verkregen, waarin
zelfs een fijn sentiment niet ontbreekt. Merkwaardig is ook het grootere doek van
een man en vrouw (1926), de man ernstig, de vrouw lachend. De gezichten zijn
weergegeven met enkele strepen en stippen. Op dezelfde manier heeft hij een
stilleven ‘Zonnebloemen’ (1925) behandeld en ‘Lelies’ (1922). Dit alles is knap, maar
ik voel er nog te veel een koele vernuftigheid in; het blijft te veel een resultaat van
meetkunstig overleg en ik verwacht daarom meer van een voortgaan in de richting
van het wonderlijk-suggestieve landschap van met sneeuw overladen boomen uit
1924, dat óók strak is van vorm en waaruit ook alles is weggelaten, wat maar
weggelaten kan worden, doch dat desniettemin trilt van ingehouden ontroering.
Er hangt ook ouder werk, waaronder drie kleine schilderijtjes uit 1907, van een
prachtig-verstilde kleur en diepe innigheid. Ook toen al dwong hij zich tot soberheid,
maar dit werk was nog picturaal. Zijn groote gevoeligheid is onder den dwang van
het decoratieve begrip later te veel verborgen. Het zou mij niet verwonderen, als
Van der Leek zich weer gestadig vrijer zou gaan uiten. Chassez le naturel, il revient
en galop!
J.S.

William Degouve de Nuncques, bij de Bois, Haarlem.
Nadat wij in langen tijd geen nieuw werk meer van den Belgischen schilder William
Degouve de Nuncques hadden gezien, toont J.H. de Bois' Kunsthandel in Haarlem
ons nu een vrij groote verzameling van zijn werk uit de twee laatste jaren. De meeste
dezer schilderijen zijn gedateerd 1922, 1923 en 1924, maar het schijnt, dat Degouve
steeds
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dateert naar het jaar van de eerste studie, waaruit het werk is ontstaan, ook al is
het eenige jaren later voltooid.
Wanneer ik mij voor den geest haal, wat wij hier van Degouve kennen, zijn
Brabantsche landschappen, zijn Amsterdamsche grachten en pakhuizen en zijn
Mater Dolorosa, dan geeft dit werk van 1925 en 1926 den indruk, dat het zich voor
een deel handhaaft op het hooge peil, dat eerder werd bereikt, doch voor een deel
daar beneden blijft. Maar laten wij met het beste beginnen: Degouve is de grandiose
schilder van de Stilte. Hij is een figuur, een karakter; zijn werk is absoluut alleen
van hem zelf en het staat gansch en al apart, niet alleen in de Belgische schilderkunst
maar in die van de heele Westersche wereld. Het wordt gedragen door een machtige
overtuiging en gesteund door uiterst gevoelige voordracht. Men kan het samenvatten
als ‘de belijdenis van de stilte’ een stilte geenszins doodsch, doch zacht trillend van
de nauw-merkbare ademhaling der natuur. Bij voorkeur omvaamt hij wijde
landschappen, heuvelachtige verschieten, zooals Valerius de Sadeleer in anderen
toonaard doet, nazaten beide van Breughel den Ouden, die immers ook het welige
Brabantsche landschap in al zijn plans ontrolde op zijn paneelen.
Dit laatste werk is uit de Ardennen en ook nu weer blijkt Degouve de sneeuw te
beminnen. Het is of zijn stille, wat van de wereld teruggetrokken natuur bij voorkeur
uitgaat naar de roerloosheid van den witten winter. Er is een beetje melancholie in,
iets van de smart van de wereld, die wordt uitgezegd in de strakke oneindigheid der
heuvelende velden, gelijk in het magistrale doek ‘La Warche en Hiver’ of in ‘Matin
de Neige’. En toch, boven die melancholie komt uit de haast religieuse ontroering
om de macht der schepping, zooals die hem wordt geopenbaard, bijv. in de
aangrijpende verbeelding van den grooten boom, die onder sneeuw beladen het
licht ontvangt van de middagzon. ‘Gloire Hivernale’ noemde Degouve dit werk. Zoo
zijn er meer werken, die al het groote en meesterlijke hebben van zijn arbeid: Stavelot
en hiver, Stavelot sous la neige, Matin de neige, Haute neige à Stavelot.
Het is of zijn natuur niet strookt met de weelderige uitbundigheid van den vollen
zomer; waar hij een enkele maal den zomer verbeeldt, blijft alles vreugdeloos, droog
en korsterig en overtuigt het niet.
Beneden Degouve's kunnen lijken mij eenige doeken van een wat verouderde
en huilerige romantiek als dat omgevallen kruis aan den weg of dat stervende,
gewonde hert aan den boschrand bij ondergaande zon, dat ‘La Victoire des Brutes’
heet, Hier nadert zijn kunst bedenkelijk die gekleurde
romantiek-voor-dagelijksch-gebruik, welke ons uit vele Duitsche tijdschriften
tegenwalmt. Enfin, dit is dan, naar ik hoop, even een ‘faux pas’ van dezen Meester,
dien ik toch bijzonder vereer als een der grootsten van onzen tijd.
J.S.
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L.W.R. en O. Wenckebach in het Stedelijk museum te Amsterdam.
De schilder L.W.R. Wenckebach moet een gelukkig man zijn. - Als mensch zal hij
natuurlijk, zooals wij allen, zijn donkere en lichte dagen, zijn vreugd' en smart kennen,
- maar als kunstenaar zit hij, - ik kan 't mij niet anders voorstellen en dit beeld kwam,
na herhaalde beschouwing zijner hier geëxposeerde werken, telkens weer terug -,
prettigvertrouwd in zijn wel-doortimmerde en goed verwarmde serre, door de glazen
waarvan hij zoo nu en dan een rustigen blik naar buiten werpt, waar dan de ‘natuur’
hem een panorama toont met wisselende objecten, - nú eens een plas met helderen
zon, dán een duin-tafereel met onweerswolken, - een groepje boomen of wat dan
ook, - die echter állen, hoe verschillend ook, als achtergrond, op dezelfde wijze,
dienen tot de verfraaiing en veraangenaming van genoemde serre.... Men kan deze
rustige zelfverzekerdheid, de knapheid van dit technisch kunnen, benijden,- men
kan voor de weldoortimmerdheid van de serre alle respect hebben, - men kan zelfs
vermoeden dat de gelukkige bewoner losloopende honden en critici op zijn verzorgd
erf als brutale, nietsnutte indringers beschouwt en toch.... geen woorden van groote
bewondering vinden!
Ontroering brengt deze kunst den mensch-van-heden niet meer. Het is kunst
waarvan de gezeten-burger-van-voor-vijftig-jaar, als hij een goeden smaak had,
genóot. Ná Breitner, ná van Gogh, ná.... den wereldoorlog en na nog zooveel meer,
geniéten we niet meer, met of zonder goeden smaak, van natuur of kunst; de
‘schoonheid’ is ons niet meer een poëtische verteedering of een verheffend décorum,
zij brengt geen ‘verlossing’, - maar wordt veeleer als.... doem ondergaan, waaronder
men als kunstenaar gebukt gaat.... Ik wéet 't, er is een ‘schoonheid van alle tijden’,
- maar tot de klasse van artisten die déze schoonheid schenken kan ik L.W.R.
Wenckebach niet rekenen.
In het kader van zijn tijd en van zijn schoonheidsbesef echter -, een kader,
waarbuiten men deze figuur niet kán zien -, heeft men hem ongetwijfeld in te deelen
bij de aandachtige, onverdroten werkers, die een eerlijkheid en een kunde ten
toonspreiden waaraan menig, meer modern georiënteerd collega zich spiegelen
kan.
***
De jongere O. Wenckebach, die in een aangrenzende zaal houtsneden en
beeldhouwwerk exposeert, geeft én als houtsnijder én als beeldhouwer blijk van
een klassiek werkmanschap en een klassiek aesthetisch gevoel. Klassiek dan
opgevat in den zin van.... dat er niets op aan te merken
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valt en dat men voor zijn evenwichtige wit-en-zwart tafereelen uit de Bijbelsche
geschiedenis, voor de gebeeldhouwde portretkoppen, voor zijn groote, direct in de
steen gehouwen, naaktfiguren, voor zijn in hout gesneden kleinere plastieken staat
als voor dingen, die ‘af’, voltooid zijn (de extra vòl-tooiïng van de gepolychromeerde
meisjeskopjes met kleur kon mij echter niet bekoren). - Men voelt onder deze
voortreffelijkheid hier en daar iets van de driften, de worstelingen-om-karakter die
den huidigen tijd kenmerken -, maar die spoedig, ál te spoedig, werden onderdrukt,
te gauw werden verwerkt met een aesthetischen ijver die, juist omdat zij misschien
in een begin-periode te zeer geminacht werd, - later als.... afgod werd opgericht....
Zóo gezien, - en ik kan 't moeilijk anders zien (men bedenke: la critique est un
monsieur!) - is het werk van O. Wenckebach ongetwijfeld het interessantst, - dat
van den ouderen naamgenoot ongetwijfeld 't eerlijkst....
Ontroering brengen zij mij geen van tweeën.
v.d. T.
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HANS BALDUNG GRIEN.
PORTRET VAN ADELEERG III VON BERENFELS.
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De schilderijen in het Holbeinmuseum te Bazel,
door W. Jos. de Gruyter
DE beide schilders, die hier het volledigst gerepresenteerd zijn, Arnold Böcklin en
Hans Holbein de jongere, vormen wel een zeer groot kontrast; en wanneer ik, alle
historische data en alle historische perspectieven ter zijde schuivend, hier Böcklin
het eerst en Holbein het laatst wil bespreken, dan is dit niet omdat de eerste groote
zaal, die wij binnen wandelen, de Böcklin zaal is, nog minder - gij begrijpt dit reeds
-, omdat ik Böcklin een zoo overwegend belangrijke figuur vind, doch eerder omdat
ik mijn enthousiasme reserveeren wil en mijn beste kaarten voor 't laatst bewaren.
Arnold Böcklin (1827-1901) is - nà Holbein natuurlijk! - de glorie van het Bazeler
Museum en van de stad Bazel: en ik vermoed dat menige brave Bazeler burger in
zijn hart heel wat meer voor den eerste dan voor den laatste gevoelt; - hoe zou de
zooveel minder sensatie verwekkende Holbein het dan ook kunnen winnen van
Böcklin's verrassende phantasieën, van dit groot gebaar der elementaire hartstochten
en der ideëele schoonheden, van deze wereld van fluit-spelende faunen en
worstelende centauren, badende nimfen, dryaden, tritons, afgewisseld met bijbelsche
en geschiedkundige figuren, en dit alles gezien tegen een achtergrond van meren
en bosschen en gebergten en de hemel mag weten wat al niet? Inderdaad, men
kan dit werk niet zoo maar voorbijloopen. Deze wereld is imposant, maar
gewild-imposant; deze verbeeldingen zijn stoutmoedig, maar ook overmoedig; deze
concepties zijn geniaal, maar het genie forceert zich niet, behoeft zich niet te
forceeren, en Böcklin forceerde zich doorloopend.
Wanneer wij dan ook het grootste der hier aanwezige schilderijen: ‘Die Jagd der
Diana’, of het gladde, koude, technisch verbluffende schilderij: ‘Odysseus und
Kalypso’, of het romantisch gevalletje: ‘Gotenzug über eine Brücke’, eens rustig
beschouwen, dan komen onwillekeurig de woorden van Meunier in ons op, toen
deze de Böcklin-tentoonstelling van 1897 te Berlijn bezichtigde: ‘On me parle toujours
de haute poésie, moi je ne vois que de la mauvaise peinture.’
Eenzijdig is zulk een oordeel ongetwijfeld; treffende uitspraak dan ook van een
s c h e p p e n d e n kunstenaar. Van den schouwenden criticus wordt gevergd een
objectiever, rechtvaardiger oordeel, doch dan valt hier onmiddellijk te zeggen, dat
Böcklin zelf alle onbevooroordeelde
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meening moeilijk maakt, daar hij, als Multatuli, als Wagner, tot ‘die persoonlijkheden
behoort over welke het onmogelijk is in woorden van tamme waardeering te spreken,’
zooals Jan Veth indertijd heeft geschreven. Men moet met hem ‘va banque’ spelen,
men moet zich vóór of tégen dit werk verklaren; en waar ik accepteeren of verwerpen
moet, daar schaar ik mij zonder aarzeling aan de zijde van Meunier.
Want Böcklin was een hoogmoedige; wij hebben slechts dit zelfportret te bezien,
om ons hiervan te overtuigen. Sterk, vitaal, zelfverzekerd zijn deze breede, ietwat
intellectueele gelaatstrekken, die te weinig de verborgen diepten van een eigen,
waarachtig zieleleven suggereeren; en ik voel in dezen kop, die eer nog een literair
dan een schilderkunstig talent zou doen vermoeden, te zeer het element van
zichzelf-forceeren, dat ook op sommige portretten van Tchaikowsky b.v. zoo sterk
naar voren treedt. Ook in het werk voelt men dezelfde hoogmoedige levenshouding;
Böcklin miste ten eenenmale den deemoed der overgave, de gave der argeloosheid,
de genade van den stillen en verwonderden eerbied. Hij is de bewuste en sterke,
de sterk-willende, die door wilskrachtige overtuiging de natuur overwint.... doch dan
blijkt iedere triomf een Pyrrhus-overwinning te zijn. Want waar Böcklin zijn eigen
krachten overschatte, daar geldt dit niet eene overschatting van t e c h n i s c h
k u n n e n , doch een a l g e h e e l e o v e r m o e d i g e g e e s t e s s t a a t . Zijn
technische prestaties zijn daarentegen juist zeer groot, zijn scheppingsdrang enorm,
zijn adaptatie- en assimilatie-vermogen verbluffend. Maar eerste vereischte van
een kunstwerk is en blijft: het innerlijk-doorleefde, het moge dan verder zijn objectief
of subjectief, grandioos of intiem, nuchter of phantastisch, speelsch of gepassioneerd.
En het gemis aan dit innerlijk doorleefde wordt bij Böcklin te smartelijk beseft dan
dat zijn andere en groote kwaliteiten hem kunnen redden.
Men kan Böcklin ook positiever beschouwen, als een positieve en fenomenale
reactie tegen het materialisme, het realisme, het impressionisme en het plein-air
schilderen van zijn tijd; en door zijn machtiger k u n n e n stijgt hij als representatieve
figuur zeker verre uit boven Max Klinger of Anselm Feuerbach en mogen wij
ongetwijfeld zeggen, dat de Duitsche ‘Sehnsucht’ naar romantiek, idealisme en
symbolisme zich met een grootsch élan in hem heeft uitgevierd. Doch vergelijken
wij hem met de ietwat raadselachtige en veel suggestiever figuur van Hans von
Marées, dan realiseeren wij opnieuw het tekort in Böcklin en voelen wij deze reactie
als zijnde te uitsluitend reactionair. De oneindig ontvankelijker Hans von Marées
was ook in zekeren zin reactionair, ook hij greep terug naar het verleden; doch hij
zocht tevens eene verzoening met het heden, hij zocht, vergeefs misschien, naar
eene synthese tusschen het romantisch klassicisme en het impressionisme, en al
mogen wij hem geen Duitsche
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Cézanne noemen, hij bezat niettemin ook diepere en meer moderne mogelijkheden,
die hij niet wist te realiseeren in de verf, doch die men intuïtief kan aanvoelen in zijn
meestentijds onvoltooid gelaten werken. Hans von Marées was een tastende, een
zoekende, Böcklin echter heeft nooit gezocht, daar hij b i j v o o r b a a t w a a n d e
r e e d s g e v o n d e n t e h e b b e n . En nergens komt dit sterker tot uiting dan in
de hier aanwezige zelf-portretten van deze beide schilders, waarvan wij het een
reeds bespraken en op het ander zullen terugkomen.
Ook eene vergelijking met de Prae-Raphaelieten lokt Böcklin als vanzelf uit; en
wanneer wij toegegeven hebben, dat in Böcklin een dramatisch uitbundiger kracht
schuilt, dan valt de vergelijking verder weer in het voordeel der Engelschen uit. Een
j e u g d -werk van Millais, een werk uit de vroegste periode van Rossetti, een werk
van den, ook in Engeland te weinig gewaardeerden Ford Madox Brown, - zij mogen
zwakker zijn van plastiek en timider van opzet, doch zij zijn edeler van beschaving,
intenser van schoonheid, verklaarder van vorm en zelfs ook inniger van bezieling.
En al mag de liggende Christus van Holbein een van zijn minder goede werken
heeten, ik zou nochtans Böcklin's ‘Magdalenas Trauer an der Leiche Christi’ niet
gaarne ernaast gehangen zien! Hoe week en troebel is deze Murillo-achtige Christus,
hoe irriteerend dit opera-gebaar van de Magdalena; de vrouw van den kunstenaar
herkennen wij als model voor dit theatraal gelaat, met het goedkoop effect van
roodgeweende en knapgeschilderde oogleden, met de overdreven expressie van
de opgetrokken, ietwat sensueele bovenlip.
Ik laat geheel in het midden of Böcklin zich hier al of niet als een poseur aanstelt.
Hoogstwaarschijnlijk waren de bedoelingen van dezen toch bedenkelijk ambitieuzen
kunstenaar wel even ernstig als die van een zooveel zwakkeren Ary Scheffer ten
onzent. Echter, ‘it is not enough to be sincere, one must possess the power to be
sincere’: een andere tijd, een andere sfeer, een andere artistieke of persoonlijke
omgeving, in 't kort: een andere voedingsbodem voor zijn kunst, en Böcklin ware
ongetwijfeld een genie geweest. Een voortreffelijk schilder toont hij zich ook nu,
vooral in fragmenten, als bijv. enkele koppen op het groote doek, ‘das Spiel der
Najaden’, die vol zijn van een levenden humor en waarvan de schilderwijze aan
Rubens herinnert. Ook de beide doeken, ‘die Pest’ en het welhaast wereldvermaarde
‘Toteninsel’, getuigen van een levendige en vernuftige phantasie, al blijft de
verbeeldingsrijkdom van deze wereld te uiterlijk en te effectmatig. Het beste ten
slotte van alle grootere, hier aanwezige werken is een ‘Kentaurenkampf’, waarvan
de lijn meer wezenlijke spanning en de kleur een ingetogener fijnheid bezit.
Maar het waarachtigst ontroert ook Böcklin.... waar hij zichzelf, en eigen genialiteit,
geheel vergeten is. En op welk gebied zou dit eerder het
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geval zijn dan juist op 't gebied van de portretkunst? Hier, als altijd, dwingt het portret
den kunstenaar tot een inniger overgave, tot een strenger objectiviteit. Treffend is
de soberheid van uitbeelding in het eventjes te harde ‘Bildnis der Mutter des
Künstlers’ en in een ander vrouwenportret. De invloed van Holbein doet zich hier
voelen en werkte in de richting van grooteren eenvoud en concentratie. Hiermede
vergeleken zijn de portretten van den kunstenaar zelf en van zijn vrouw weer
overbewust van voordracht, maar het is tot de kleine werken dat wij ons wenden
moeten, om geheel te beseffen wat deze te Wagneriaansch aangelegde schilder
in waarheid kòn. Het gevoelig portretje van Jacob Mähleg is dan te noemen, méér
nog het portretje van den zoon van Fritz Burchhardt; hier is Böcklin geheel argeloos!
Geen spoor hier van Napoleontische allures, geheel zonder pretentie is dit werkje,
dat in een hoekje terzijde werd gehangen, als in enkele uren van stil geluk ontstaan:
een droomerig, wazig jongenskopje, met den ernstigen blik der oogen meer gevoeld
dan gezien, met het licht, teeder-trillend als een goud-glanzende sluier over het
zachte en blonde haar. Hier bereikte Böcklin zoovéél, daar hij in 't geheel niets
w i 1 d e bereiken. Ook een zeer rake, zij het weer te zelfbewuste schets naar een
‘dichtender Freund’, een karikatuur haast van dit decadent heerschap met de
spichtige neus en terugwijkende kin, dient vermelding; oneinder leuker is deze
krabbel dan de academisch-onaangename studie van een ‘Muschel tragender
Triton.’
De zich ten deele bij Arnold Böcklin aansluitende Anselm Feuerbach (1829-1880)
is mij het sympathiekst in een op negen en twintigjarigen leeftijd geschilderd portret
van J. Allgeyer, dat kwaliteiten van kleur bezit. Het grootsche en eenigszins in den
geest van Tintoretto geconcipieerde ‘Dood van Pietro Aretino’, dat buitengewoon
levendig geschilderd is en uitnemende technische brokken bevat, zou eveneens
groote verwachtingen in ons wekken, wanneer wij bedenken, dat het reeds vier jaar
eerder werd geschilderd; want voor zulk een jeugdigen leeftijd is dit nog te
traditioneele werk ongetwijfeld een in alle opzichten zéér respectabele prestatie.
Deze verwachtingen worden meedoogenloos gedood wanneer wij latere werken,
als b.v. het hier aanwezige ‘Am Strande’, gedateerd 1870, in ons opnemen: het
warme koloriet heeft zich, mede door zijne den kunstenaar verbitterende
levensomstandigheden, door een volkomen gemis aan erkenning, in de leege
melancholie van eentonige grijzen opgelost, terwijl de plastische bewogenheid van
zijn schilderwijze ‘vereenvoudigd’ is tot de schijnbaar ‘klassieke’ en ‘absolute’
schoonheidsvormen, die in waarheid echter vrij poover zijn. Deze innerlijke armoede
komt misschien het sterkst tot uiting in een kleuriger, maar betreurenswaardig werkje
‘Nymphe, musizierende Kinder belauschend’; dit vormelijk perfect
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schilderijtje hoort eerder thuis op een bonbon doosje dan in een museum van
kunstwerken.
Hetzelfde geldt van de meeste werken van Ernst Stückelberg (1831-1903),
waarmee hier, helaas, een zaaltje gevuld werd. Een zelf-portret schildert hij met
den fel-doordringenden ‘droomersblik’ onder zwaar gefronste wenkbrauwen en
tegen de woeste onstuimigheid van een onheilspellend, verlaten zeegezicht, om
dan in de lijst deze gulden woorden te plaatsen: ‘O Beata Solitudo, O Sola
Beatitudo....!’ Toch is ook deze schilder het meest dragelijk in zijne portretten, al is
het met een zucht van verlichting dat wij dit zelfportret kontrasteeren met het reeds
vermelde en eveneens romantische zelfportret van Hans von Marées (1837-1887).
Ziet, dit is de waarachtige droomersblik! Fascineerend zijn de oogen, fascineerend
het niet sterke maar prachtig sensitieve gelaat, fascineerend ook de geheele figuur,
in het zwart gekleed en met den zwarten hoogen hoed op, gezien tegen een
romantisch- bewogen achtergrond van diepe, weldadige kleurenpracht. Een sterk
geestelijk leven, naar het ideeële en metaphysische neigend, voel ik achter dezen
kop, die als geschilderd is voor een kleinen kring van kunstzinnigen en niet voor het
groote publiek. In een eenzaam landschap van donkerblauw en donkerbruin en
donkergroen heeft deze kunstenaar zich zelf uitgebeeld, als staande in een wijde,
kosmische ruimte tegenover het groote Levensraadsel, dat hij half weifelend, half
onderzoekend tracht te benaderen en te doorvorschen. Laten wij het portret, dat
Holbein van vrouw en kinderen schilderde, buiten bespreking, dan is dit voor mij
wel het meest ontroerend menschenbeeltenis van deze geheele collectie.
Ook een veertiental groote studie-bladen zijn van Hans von Marées hier aanwezig,
waarop o.a. een gegeven van paarden meermalen tot een boeiend en nobel spel
van lijnen verwerkt werd. Directer en spontaner toch vond ik enkele levende
teekeningen van den koeleren, maar sterkeren Ferdinand Hodler (1853-1918). Deze
snel-genoteerde krabbels dragen het onmiskenbaar stempel van een vrij hevige
ontroering, alsook van een technisch rake vaardigheid, en deze gunstige eerste
indruk wordt versterkt, wanneer wij in een der achterzalen de zich hier bevindende
*)
vijf schilderstukken van Hodler bestudeeren. Geen streepje op een dezer doeken
is slap, of toont een gemis aan overtuiging. Een vergelijking met den eveneens
Zwitserschen, hoewel in Duitschland gevormden Böcklin ligt voor de hand: allereerst
valt dan op, hoe het den later-geborenen Hodler gegeven was met een bewuste
zekerheid datgene te realiseeren, waarnaar ook Böcklin ten deele gestreefd had
n.l. om boven het impressionisme en het naturalisme uit tot een meer symbolische,
of althans spiritueele gestyleerde levenssynthese te komen. Böcklin echter zocht
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het grandioze en romantische, Hodler daarentegen is de romantiek te boven en
geeft ons eene soms naar het tweedimensionale neigende, meer verklaarde en
verder doorgevoerde styleering. Waar zoovele Zwitsersche schilders een neiging
toonen, en voortdurend gevaar loopen, hunne schilderijen louter en alleen als mooie,
maar veel te weinig expressieve vlakvullingen op te vatten - ongetwijfeld werkt het
Zwitsersche landschap, althans om het meer van Genève, mede dit in de hand -,
daar voelen wij in Hodler een te groote innerlijke spanning dan dat hij ooit in het
uitsluitend decoratieve of illustratieve zou kunnen vervallen. Want dat Hodler een
vrij groote schildersdrift bezat - het zij dan op een reserveerenden toon gezegd in
dit land van Rembrandt en Hals, van Breitner en Verster - het wordt hier bewezen
door het nerveuzer en impressionistischer geschilderde ‘Montblanc im Januar.’
Karakteristieker van de landschappen is het ‘Landschaft am Genfersee’, al hinderen
de te gemakkelijk opgeloste witte wolken niet een weinig. Een vreugdevolle vrijheid
wordt hier gesuggereerd, een groote blijmoedige rust. Een ruime, wijd-openstaande
en onafhankelijke levenshouding voelen wij in dit stille maar niettemin stralende
werk, iets van de positieve en gezonde heerlijkheid van het buiten-zijn in Gods
zegenende natuur.
Een typische Hodler is ook de ‘Schlacht bei Näfels’, met de rythmische styleering
der strijdende mannen, breed gezien en levend van lijn; vooral de kleur werkt ook
mede dit verwarrend gegeven tot een groot en gaaf geheel op te voeren. Zulk een
werk is zuiver, onomwonden en sterk; maar bovenal s t e r k ; méér sterk dan
expressief. Niet dwingend-gepassioneerd, als ten onzent een van Gogh of een
mevrouw Charley Toorop, maar van een haast koele en niettemin zeer
levend-bewogene, kalme en vaste overtuiging. Het boeit en ontroert dan ook
allereerst door deze directe, bewuste en beheerschte kracht, door een zekeren
ingetogen hartstocht, die meer van den geest dan van het gemoed is, doch die te
robuust is om tot een ziekelijk intellectualisme te verslappen. Gezond is dit werk tot
in de kern; zelfs de toch juist zoo gezonde Zorn wordt week-zinnelijk bij Hodler
vergeleken. Maar ook stijlvol is dit werk, van eene stijlvolle voornaamheid, die soms
het edele nadert, terwijl de prachtige vakkundigheid en volkomen technische
beheersching nergens opvallend is, als bij Böcklin en bij zoovelen.
Belangrijker nog is misschien het grootste schilderij, ‘Aufgehen im All’. Wij mogen
dezen titel te welluidend of veelzeggend vinden, wij mogen in deze vrouwenfiguur
een tekort aan innerlijkheid of aan innigheid voelen, een ieder zal onmiddellijk
toegeven dat het gebaar van de opgeheven handen alvast van een prachtige
intensiteit getuigt, en de uitdrukking van het gelaat van eene nobele bezieling.
Gedurfd en geniaal is het ook, deze lichtende figuur te plaatsen op een donkergrijs
kleed
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en tegen een niet onderbroken, vrijwel vlakgehouden, blauwig-groen uitgestrekt
grasveld, zonder ergens de spanning te verliezen in de omtrekslijn. Jammer alleen,
dat juist deze lijnen, die gemakkelijk maar dwingend, vlot maar doorwrocht,
niet-losgelaten maar elastisch zijn, dat juist deze wonderlijk-doorleefde omtrekslijnen
zooveel moesten verliezen bij het reproduceer en. Ook de plastiek van het
vrouwennaakt komt niet tot zijn volle recht, terwijl men de kleur, die hier, als altijd
bij Hodler, een belangrijke factor is, geheel en al mist Hoe bleek en dof wordt niet
b.v. het hiernaast gehangen landschapje van den gevoeligen Camille Pisarro
(1830-1903), dezen fijnen kunstenaar, die mij zoo dierbaar is vanwege zijn
verrukkelijk suggestieve droogenaald-etsen!
Wij zullen de overige werken in deze zaal, waaronder een Millet, een bloemstuk
van Courbet en een groot doek van El Greco, onbesproken moeten laten, eveneens
de beide zalen, die voornamelijk gevuld zijn met werken van den populairen
Duitschen Hans Thoma (geboren 1839) en van den Zwitser Hans Sandreuter
(1850-1901), die met zijn groote, allegorische schilderij ‘der Jungbrunnen’ den
bescheiden sympathieken indruk bederft welke eenige ietwat zwakke landschappen
van decoratieve charme bij ons achterlieten.
In het laatste en meest moderne zaaltje verdienen enkele werken echter een
nadere bespreking. Allereerst treft ons het reusachtige doek - reusachtig van afmeting
dan wel te verstaan! - van Alexandre Blanchet (geb. 1882), ‘die Hirten’: een tableau,
waarop twee jongens en een jongeman, verder koeien en stieren, die als vervaarlijke
prehistorische monsters een soort oorlogsdans uitvoeren, terwijl de boomen in een
‘dynamische’ extase meekrullen; een groot zeilschip op den achtergrond voltooit dit
onrustig geheel. Doch het werk bezit, ondanks de onaangename kleur, onmiskenbare
kwaliteiten van compositie en is een gedurfd experiment in het zoeken naar een
moderne vormgeving. Ook andere werken van Blanchet zijn hier aanwezig, doch
zij overtuigen niet, terwijl in een goed stilleven de invloed van Cézanne te sterk naar
voren treedt. De invloed van Gauguin daarentegen doet zich gelden in een Stilleven
van Heinrich Muller, dat echter door de sentitieve kleur een persoonlijker accent
krijgt; maar deze te aesthetische kleur wordt slapper in een enkele jaren later
geschilderd portret van een dame.
Overtuigend belangrijk is in deze zaal tenslotte alleen Arnold Fiechter (geb. 1870);
want hoewel geen van de beide hier aanwezige schilderijen van een zeer sterke of
sterk-uitgesprokene persoonlijkheid getuigen, zijn deze werken in den meest
volkomen zin van het woord echt en daar-dóór ook belangrijk. Dit is een talent, een
in den grond misschien k l e i n talent, dat echter de piëteit bezit der gróóten, dat
zich niet verhaast heeft of geforceerd, dat geduldig groeien liet wat groeien wilde,
zonder
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de kleine en dwaze ambities en angsten en vooropgezette bedoelingen van zoovele
modernen. En daardoor o n t r o e r e n deze simpele werken. Geheel onbevangen
en oprecht staat deze kunstenaar tegenover zijn kunst. Hij heeft zichzelf niet verstikt
door van te voren zich grenzen te stellen, of door het werk van andere en genialer
naturen te verguizen uit vrees ‘beïnvloed’ te worden: integendeel, hij stelde zich
open en verheelde de vanzelfsprekende invloeden geenszins, doch door een
geduldige en trouwe overgave aan de natuur kwam hij tot een zeer zuivere en geheel
eigene visie. Het in 1915 geschilderde ‘Blick von der Brücke’ is spontaner van lijn,
doch het vijf jaren later geschilderde ‘Motiv an der Birs’, waarin een enkel figuurtje
prachtig opgelost werd in een rythme van stijgende stammen, is nog teerder van
kleur en van toon. Dit serene werk doet aan als een zacht-streelende melodie van
milde, koele en klare kleuren, het opene en open-bloeiende van de natuur werd hier
verinnerlijkt tot een geestelijk bezit van ingetogen geluk en droomerige rust.
‘De grooten van vroeger,’ schreef Vincent aan zijn vriend Bernard, ‘leefden in een
architectonisch opgebouwde maatschappij, waar elk individu een steen van het
gansche monument uitmaakte. Het socialisme zal zulk een maatschappij eens weer
*)
stichten, maar, “tu sais, nous sommes en plein laisser aller et anarchie”’,
Hoe dringt niet het besef van de diepe waarheid, in deze woorden gelegen, tot
ons door, wanneer wij ons nu wenden tot de drie aaneengesloten centrale zalen en
wanneer wij het bescheiden bereiken van een Fiechter plotseling te stellen krijgen
naast een half dozijn machtige werken van Konrad Witz. Inderdaad, de overgang
is t e groot, en wij moeten weer de toch zeer talrijke grooten uit onzen eigen tijd een Suzanne Valadon of Charley Toorop, een Frans Masereel of Käthe Kollwitz,
een Mark Gertler of Matthieu Wiegman, een Herbin of Severini, een Jacob Epstein
of John Raedecker - als in een triomfantelijken optocht aan ons geestesoog voorbij
laten trekken, om weer tot de geruststellende en hoopvoller conclusie te komen dat
ook ònze tijd w e l i e t s p r e s t e e r e n k a n ! En hoe groot ook is niet de hunkering
bij de besten onzer naar een grootere éénheid van streven, naar juist d i e
m o n u m e n t a l i t e i t , die ons zoo onmiddellijk treft in zulk een werk van Konrad
Witz.
Konrad Witz (geb. vóór 1400, gestorven om 1447) is een der belangrijkste schilders
onder de allereerste Renaissancisten; een Zwitser van geboorte en werkzaam vooral
te Genève, is hij historisch gezien een onmisbare schakel in de evolutie der Duitsche
schilderkunst, en een der eerste ‘realisten’. Dit zich losmaken van de traditie der
XVIe eeuwsche
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kunst en het gretige zich wenden naar de natuur komt wel heel sterk tot uiting in
den kinderlijken hartstocht, waarmede hij elk grassprietje of kiezelsteentje weergeeft,
zonder dat deze minutieus geschilderde details den grooten, dramatischen eenvoud
storen; zóó groot en zóó machtig is deze eenvoud dat wij een moment zelfs denken
aan figuren als Giotto of Breughel, al beseffen wij bij nader inzien dat hij de religieuze
hevigheid van den een en het vizioenair accent van den ander mist. Ook de kleur
is belangrijk in de ‘St. Christophorus’ en in het hiernevens afgebeelde ‘Begegnung
von Joachim und Anna’, waar de in 't rood en in 't groen gekleede figuren prachtig
afsteken als rustige vlakken tegen den soberen achtergrond van grijs-wit en goud.
Nog. boeiender is de verwonderlijk modern aandoende kleur in het plastisch wat
zwakker ‘Die Synagoge’; de overige werken bezitten niet de eigenaardige fascinatie
van dit laatstgenoemde werk of de ruime en breede monumentaliteit van de beide
eerste.
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Hans Baldung Grien (1480-1545) is hier door vele werken goed vertegenwoordigd.
Baldung, bijgenaamd Grien, was te Neurenberg een tijdlang leerling van Dürer,
hetgeen wel zeer duidelijk naar voren treedt in de te weinig bekende en meesterlijke
gravure van een wild paard, dat door een man in bedwang wordt gehouden; een
werk, dat in alle opzichten den invloed van Dürer toont. Toch komen ook hier de
groote verschillen van temperament en van opvatting aan het licht: Baldung's vizie
op den vorm is grooter en synthetischer, maar daardoor ook weleens globaler dan
die van Dürer, zijn lijn vaak gespannener maar harder en minder gevoelig, terwijl
hij geheel en al Dürer's deemoediger overgave en zijn diep religieuzen achtergrond
mist. Baldung's levenshouding is trotscher, wilder, hoogmoediger. Hij stoot wel eens
af door een koele sensualiteit. Het sterkst is hij in den vorm; niet altijd wordt de vorm
gedekt door den geestelijken inhoud, en vooral geldt dit van zijn religieuze
altaarstukken. Waar hij op zijn eigen terrein is daarentegen, het
onstuimigphantastische dat immer streng-vormelijk blijft, boeit hij door zijn enorme
geconcentreerdheid en een overtuigend dramatisch accent, dat zelfs invloed of
verwantschap met Grünewald doet vermoeden. Tevergeefs zoeken wij het innige,
het teedere, het liefdevolle bij Baldung: hij verguist het intiemere en het te
warm-menschelijke. Doch over welk een macht van plastische uitbeelding beschikt
hij, hoe direct en vitaal is de karakteriseering van een kop als in het hier
gereproduceerde portret van ‘Adelberg III von Berenfels’, hoe frisch van kleur, hoe
monumentaal van bouw! Gedurfd en gekund is deze driehoekige compositie, waarin
de breed-gestyleerde baard zoo prachtig meewerkt, gedurfd en gekund zijn ook de
koele, opene en naast elkaar gestelde kleurenvlakken: het geel-groen van den
mantel, het wit van de mouw tegen het zwart, van het bont en de vleeschkleur van
den kop tegen het blauw van den achter-
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grond. Ook de teekening is van denzelfden bewusten en toch onopzettelijken
eenvoud, van dezelfde koele verklaardheid en beheerschte spanning, waarachter
men het broeiend-bewogene voelt van zijn ietwat grimmig, zelfs demonisch
temperament. Alleen de wat vormelooze hand is zwakker: en hoevele meesterwerken
van portretkunst zijn niet verzwakt door de uitbeelding van de handen? Men schijnt
wel een da Vinci of Dürer te moeten zijn om deze lastige ledematen recht te doen;
zelfs op het meesterstuk der meesterstukken, Rembrandt's ‘Joodsche Bruidje’,
hinderen de te zware handen van het wonderlijk bruidje wel een weinig, terwijl op
meerdere der hier aanwezige mensch-uitbeeldingen, het vermelde portret van
Feuerbach allereerst, de schildering der handen bepaald storend werkte.
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Het etswerk van K. Dujardin
(1622 - 1678),
door J. Knoef
HET sterk specialiseerende in de kunstbeoefening van onze gouden eeuw, dat het
zoo verleidelijk maakt, de verschillende beoefenaars van het vak samen te vatten
onder het genre, dat ze zich kozen, laat, waar het de voortbrengselen van hun
werkzaamheid in de etskunst aangaat, eigenaardig samentreffen onder het hoofd
der dierschilders zoo uiteenloopende persoonlijkheden als de luchtig-decoratieve
Berchem, zijn tegenbeeld, de stroeve zoeker Potter, de welige Dujardin en de
eenvoudigzuivere Adriaen van de Velde, terwijl dan nog enkele kleinere figuren,
waarvan een Stoop als representant mag gelden, zich daarbij aansluiten. Hoewel
alle omstreeks het midden der zeventiende eeuw werkzaam, kan, wat Dujardin
betreft, slechts met betrekking tot Berchem een nauwer samenhang worden
vastgesteld. Niet veel jonger dan deze, Berchem werd in 1620, Dujardin in 1622
geboren, wordt hij toch als diens leerling vermeld en ongetwijfeld zijn er elementen
in beider werk, die van deze nadere verhouding spreken. Het zal een uitvloeisel
van, een bekroning dezer leerjaren tevens, geweest zijn, dat Dujardin de reis
aanvaardde naar de streken, die voor meerdere van zijn tijdgenooten het beloofde
land der kunst mochten heeten, Italië. Hoelang hij er was is niet bekend, maar in
1650 was hij terug in Amsterdam van zijn verblijf daar, dat met Berchem's leering
de beslissende wending aan zijn kunstbeoefening moet hebben gegeven. Nog in
hetzelfde jaar verliet hij zijn vaderstad opnieuw. Parijs was vooreerst zijn doel. Hij
bleef er echter niet, maar trok verder Frankrijk in, om in Lyon de keuze zijns harten,
Susanna van Royen, te treffen, een Vlaamsche vermoedelijk van afkomst. In 1652
is hij dan weer in zijn geboortestad, Amsterdam, en omstreeks 1656 in den Haag
werkzaam, tot hij van '59 af zich duurzaam in de Amstelstad vestigt.
Hij moet er betrekkingen hebben onderhouden met de patriciërsfamilie Reynst;
althans hij schilderde de beeltenis van Gerard, den vermaarden verzamelaar en
vergezelde diens zoon Joan omstreeks 1674 op een reis naar Italië. Zoo ondernam
hij dan, op middelbaren leeftijd nu gekomen, opnieuw den tocht naar het Zuiden.
Waar de eerste het tijdperk van zijn werkzaamheid opende, zou deze het afsluiten.
In Rome aangekomen, keerde zijn reisgenoot terug, terwijl de schilder bleef. Hij zou
het vaderland niet terugzien. Toen hij, naar men mag aannemen, de reis daarheen
aanvaard had, velde hem de dood te Venetië. Een kunstenaar, bij wien men, hoewel
niet immer en zeker niet altijd in gelijke mate, hoedanigheden
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vindt, die te zeldzaam zijn, dan dat men ze bij tegenkomen niet steeds met vreugde
zou begroeten, was heengegaan. Hoedanigheden allereerst, die in het zuiver
artistieke het oordeel bepalen, maar in het beste deel van zijn werk niet minder het
gevoels-, het stemmingselement, dat voor dezen arbeid onze genegenheid niet
wekt alleen maar ook durend onderhoudt.
Niet in alles wat men van zijn hand ontmoet treft men de vereeniging dezer
kwaliteiten. Hij liet over veel zijn aandacht gaan, doch waar hij de omvattendheid
der grooten niet bezat, moest meermalen technisch kunnen, zonder geadeld te zijn
door het stempel, dat een belangrijke persoonlijkheid onveranderlijk op zijn uitingen
drukt, schadeloos stellen voor wat de voordracht aan bezieling mist. Ook in zijn
etsarbeid, in dit opstel in het bijzonder naar voren gebracht, valt, gelijk blijken zal,
te schiften. Want het landschap en de figuur en het eenig portret, naast het dierbeeld
in zijn etswerk behandeld, bewaren maar weinig van wat in het laatste zijn roem
uitmaakt. Kunstvaardigheid van hand, soliditeit van kunnen zijn er evenzeer zijn
zeker bezit. Maar pas in het dierstuk treedt het bijzonder karakter naar voren, dat
hem, op eigen wijze, zich kan doen meten met meesters van klankvoller naam.
Wat zijn etswerk aan onderwerpen brengt, werd reeds kortelijks aangeduid: het
landschap is er ruim vertegenwoordigd, zoo ruim bijna als het dierstuk, enkele
andere bladen geven de figuur, weliswaar meer incidenteel vereenigd met dierbeeld
en landschap, maar voldoende toch in belangrijkheid om een denkbeeld van zijn
opvatting en behandeling te geven, terwijl het portret - van den dichter-glazenmaker
Jan Vos - een zijde van zijn werkzaamheid als het ware officieel representeert, die
hem in zijn schilderwerk zelfs tot het regentenstuk voerde. De landschappen alle
en, hoewel minder stellig nawijsbaar, vele der dierstukken eveneens, zijn ontleend
aan Italiaansche natuur en Italiaansch leven. De kunstenaar schaart er zich mee
aan de zijde der Italianiseerende meesters van zijn tijd. Het bepaalt de keuze van
zijn onderwerpen en tot op zekere hoogte de manier, waarop hij de gegevens ervan
zou verwerken. Het beteekende niet alleen, dat Italiaansche motieven hun stof
vormden, dat in het landschap het voorbeeld van Claude van verreikenden invloed
werd, maar ook dat het licht een overheerschende rol toebedeeld wordt, dat
plasticiteit voor tonaliteit in de plaats treedt, dat compositorische vragen het
decoratieve element ten koste van het karakteriseerende dreigen te doen overwegen.
Doch bood het Zuiden den meester al gelijk den anderen de meeste zijner
onderwerpen en trachtte hij zich ook soms te voegen naar vreemd voorbeeld, zijn
verblijf daar was, zoomin als zoovelen zijner landgenooten, vruchtdragend geworden
in dien zin, dat hij er, zich aanpassend aan wat hij om zich zag, dien breederen stijl,
dat vermogen tot grooter conceptie verworven zou hebben, dat hij daar ontvouwd
zag zelfs door de geringeren
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der Romanen. Hij bleef toch genoeg van dien zin voor detail behouden, genoeg van
die lust in de getrouwe afdeelding der kleine dingen van de wereld om hem heen,
waarin de Hollandsche aard zich niet verloochent. Zoo moest hij, op een enkele
uitzondering na, noodzakelijk falen, waar hij zijn opgaven in het landschap zocht in
de lijn van den gevierden Claude, in die gevallen, waar aan het intieme zich het
grootsche paart. Zulke opgaven waren slechts oplosbaar voor hen, die tegenover
de weidsche gesteldheid van het gegeven de omvattendheid van gelijken
geestesaanleg konden stellen. Zoo weinig ligt hem het breede, dat zelfs een grooter
bladformaat en een daaraan evenredige vergrooting der proportiën van mensenbeeld
of dier, die forscher greep noodzakelijk maken, zwakheden van teekening en
krachteloosheid van compositie openbaren, welke men, bij zooveel uitmuntends
elders, overal eerder dan bij hem verwacht zou hebben. Doch waar een intiem geval
in intiem formaat verwezenlijkt wordt, zij het een pretentieloos landschap of een dier
kleine, licht-doorglansde dierstudies, die hem zijn roem verzekeren, nederig van
gegeven, daar doen zijn bladen, moet men ook al voorbehoud maken voor sommige
details, hem op het gelukkigst kennen en worden tot een blijvende verheugenis.
Harmonisch treffen daarin samen de volle maat van zijn teekenkunst, zijn rijpste
compositietalent en vooral ook het overtuigendst uitgesproken sentiment. Hij is dan
welig, natuurlijk en vol gevoel. Hij streeft Berchem en diens leêge sierlijkheid voorbij,
hij laat in gratie Van de Velde achter zich en Potter, hij is luchtig en teeder.
Voortreffelijkheid van teekening is een der onmiddellijkst waarneembare
eigenschappen, die het beste van dit werk den voorrang verzekeren boven veel van
wat door gelijkgerichte kunstenaars toen werd voortgebracht. Men kan Van de Velde
en Potter als zijn gelijken waardeeren en den een, waar het betreft de meer picturale
behandeling, den ander in de grondigheid van karakteristiek zelfs hooger stellen,
in het luchtigschetsende is de superioriteit van Dujardin niet moeilijk te ontwaren.
Eenvoudig-weg, gemakkelijk en toch met niet-falende zekerheid zijn de lijnen
neergezet en een vergelijking met Berchem, die hem in meer dan een opzicht het
naast staat, is in hooge mate instructief om aan te toonen, hoe ver hij doorgaans
staat van het gemaniëreerde van zijn leermeester. Het barokke, dat in een zekere
plompheid van vormen of krullerigheid van lijn of een forceer en van de expressie
in diens en anderer werk het karakter van de zeventiende eeuw bewaart of bij
Berchem soms, in het luchtige, de achttiende schijnt te anticipeeren, is, zoo het bij
Dujardin niet geheel ontbreekt, toch van een veel minder nadrukkelijk accent. Hij
heeft op zijn best een soberheid van teekentrant, die hem ons zeer na doet staan,
een natuurlijkheid van doen, die van dezen tijd kon wezen en daarbij, hoe licht en
geestig is zijn toets vergeleken bij den evenzeer
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soberen, maar toch zoo ongelijk veel zwaarder Potter. Luchtig van omtrekken,
spaarzaam in de detailleering leent deze manier zich niet voor uitvoerige picturale
effecten of volledigheid van karakteristiek. Doch beter dan voor het weergeven van
de werking van het licht kon geen werkwijze wezen. Zijn verblijf in het Zuiden zal
hem er de oogen voor geopend en Berchem's voorbeeld hem den weg gewezen
hebben, hoe deze effecten te bemeesteren, zooals de studie der contemporaine
etsers, die hij in Italië kan hebben leeren kennen, van invloed schijnt geweest te
zijn in de keuze der techniek, die hij er voor had aan te wenden. Maar wat hij vond
of anderen hem brachten werd verwerkt, tot het alles samen een uitkomst gaf, die
nochtans op eigen wijze een oplossing der problemen brengt. Het voorbeeld van
zijn meester vooral had hem in zijn aanschouwing der dingen, in tegenstelling met
wat inheemsche scholing hem kon hebben bijgebracht, tonaliteit, kleur, atmosfeer
kunnen doen verwaarloozen om een lichtkracht te krijgen, die slechts het ontstaan
kon danken aan den fellen zonnebrand van zuidelijke hemels. Maar de leerling,
bemiddelend, kan het lijken, tusschen wat de groote ontdekker van Hollands zon
en atmosfeer in zijn etsen geeft, waar tot alle lichamelijkheid in licht en lucht
verwischt, en de visie van een Berchem, waar de dingen kunnen uitstaan in
sculpturale scherpte, vereenigt in zijn werk lichtkracht - en weet haar aan warmte
te doen winnen - zonder het atmosferische te verzaken. Het is waar, ook in het beste
kunnen nog ongevoeligheden storen, maar men mag daarom zijn roem niet verkorten,
onder de kunstenaars van zijn richting de meest uitgesproken plein-airist te zijn. En
men kan dan niet anders dan bewonderen, met hoe weinig zoo treffende werking
werd verkregen. Het papierwit krijgt er den voornaamsten rol toebedeeld en een
tintenscala, die zich, zoo ze de blondheid van het geheel niet zal verstoren, binnen
enge grenzen van lichtheid moest houden, diende met uiterste discretie benut te
worden. Berchem, toch evenzeer befaamd om lichtbehandeling - was van ouds zijn
blad, de Diamant bijgenaamd, er niet erkend voorbeeld van - (en ongetwijfeld is in
het wijd en open landschap een kunstige lichtverdeeling, die echter bij de figuren
tot een onmogelijk contrasten rijk schijnsel wordt) behoeft men slechts met Dujardin
te vergelijken, om in te zien dat wat we bij den meester missen, bij den leerling
waarlijk overtuigend. bemachtigd is. Niet het geconcentreerde licht, dat
binnenhuiseffecten in de ruimte verplaatst, tegenstellingen scheppend, die de
werkelijkheid niet kent, maar waarlijk buitenlicht, met schaduwen, meer aangeduid
dan met nadruk gegeven, die door het vluchtige van de behandeling nergens afbreuk
doen aan de lichtende kracht van het blank papier, integendeel, door haar
welgeweten aanwending deze versterken. Zoo zijn in het blad der exotisch
opgetuigde muilen de dieren werkelijk opgenomen in het
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licht en zachter, meer als in deze streken, enveloppeert het mensch en dier in de
prent van den herder met zijn geiten. Men vindt daarneven ook werk, dat, met zijn
vaster lijnen, krachtiger uitgesproken contrasten, nadrukkelijker betoonde vormen
weer naar den meester trekt, zooals er ander is, dat, het lichtprobleem verzakend,
in het karakteriseeren van het stoffelijke onder Potter's invloed schijnt ontstaan te
zijn. Men mag er den kunstenaar om tal van kwaliteiten waarde eren, hij blijft zich
voor ons in het wezenlijkste van zijn beteekenis openbaren waar hij zijn gaven den
toover van het licht gewijd heeft.
Maar hoezeer zijn teekentrant bewonderenswaard is en zijn streven om licht te
geven belangwekkend, hoe gelukkig een wisselwerking tenslotte beider
mogelijkheden opvoert tot het voor lange tijden hoogst bereikbare, men kan zich
gelijke vermogens en gelijke bestrevingen denken, zonder dat nog volkomen het
geheel verkregen wordt, dat hier het oog behaagt. Want in dit werk steekt ook
bijzonderlijk een subtiel gevoel voor het wezen van een ephemeere kunst als deze,
die aan een broos blad papier haar bekoring moet toevertrouwen. Het doet den
kunstenaar afzien van een te ver gaande detailleering, die, op dit bescheiden formaat,
in een hypernatuurlijkheid slechts onnatuurlijkheid zou worden; uitgewerkte
tegenstellingen van licht en schaduw vermijden als te zwaar en te reëel;
schetsmatigheid verkiezen boven de strengheid van den klaren omtrek. Maar nog
zouden al deze dingen zoo volkomen hun werking niet uitoefenen, als ze niet
ontsproten aan een maatvollen geest, die met een treffenden zin voor evenwicht
zijn bladen opbouwt. Nu doet de kennis van ongeschreven wetten van maat en
verhouding hem de juiste grootte van het sujet ten opzichte van het blad vinden,
om deze technische behandeling te wettigen; ze ontdekt, hoe hoogte en breedte
zich moeten verhouden, hoe de ruimte van de lucht tot die van den grond moet
staan, hoe de samenstellende deelen van het onderwerp op het voordeeligst neven
elkaar te schikken zijn, om, verbonden met het subordinaire, tezamen de effen
afgerondheid te brengen, het voldragen kunstwerk eigen. Van de etsers van zijn
genre is hij daarin ongetwijfeld de meest kunstvolle. Potter is van een, soms bijna
grootsche, enkelvoudigheid, Berchem, onrustig in zijn compositie als hij 't is in de
effecten van zijn lijn, maakt met zijn pyramidalen opbouw zijn onrust tot systeem.
Doch de veredelder en verstilder slotsom van zijns meesters streven geeft pas de
leerling. Zonder eenige opzettelijkheid en zonder iets gedwongens er door te krijgen
is steeds de voorstelling in of nabij de kruising der diagonalen gelegen, geschikt
zóó dat ze binnen enkele, schier evenwijdige horizontalen is gehouden, die, het
schema verlevendigende, door slechts enkele andere lijnen gesneden worden. De
omtrek van een wolk kan dan de beweging overnemen, die in de hoofdgroep haar
oorsprong
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vindt, niet echter zonder elders opgewogen te worden door wat, in tegengestelden
zin, gelijke functie kan vervullen, een haag, een hut, een boomstam, terwijl wat
wuivend loover, het struweel van een voorgrond ongezocht vult wat aan hiaat mocht
zijn gebleven. De compositie kenmerkt zich aldus door een inwendige hechtheid,
die toch haar fijnheden van beweging en tegenbeweging niet ontbeert en verzekert
veel van dit werk een harmonie in de verschijning, die in anderer werk zelden zoo
gaaf bereikt wordt. Eenvoud is haar kenmerk en de klaarheid, aldus ontstaan, sluit
geheel zich aan bij den geest van techniek en behandeling.
Mogen deze dingen ook al in de eerste plaats het uiterlijk van het werk bepalen,
ze zijn, door het wonder dat bij elke scheppingsdaad plaats grijpt, voertuig mede
van wat het werk aan innerlijke waarden heeft te brengen. Hoe wel allereerst
stemmen dan deze techniek en de wijze waarop ze gehanteerd wordt samen met
het onderwerp - waarvan de keuze zoo veelzeggend een aanwijzing kan zijn voor
den aard des kunstenaars - de luchtig-sobere behandeling met het nederig gegeven,
dat toch, kunst vol omspeeld als het is door wat een gevoelig compositeur het aan
rijker beweeglijkheid bijzet, in de losse perfectie dier behandeling den weerklank
daarvan eveneens vindt. En hoe wordt in deze onderwerpen de werking van dien
zin voor het intieme, waarvan zoo menig blad getuigt, verdiept nog door het gevoelige
van de werkwijze en de bezonkenheid der compositie. Hoe weinig zouden ons deze
prenten doen, wanneer de lijn het agressieve had, de bouw der bladen het drukke,
dat b.v. Berchem's prenten het eigenaardig flakkerende geeft. Natuurlijk blijft ook
in de opvatting van het onderwerp een goed deel van de werking dezer bladen
berusten. De dieren liggen stil of grazen kalm, de mensch treedt terug. De effen
rust van lange zomerdagen schijnt in het beste van dit werk te zijn overgevloeid en
een ets als de herder met zijn geiten zou men willen benoemen met die regels uit
Kloos' Okeanos:
En als de zon dan op het hoogste stond,
En heel de stralend-helle middag-lucht
Gloeiende weerhing over 't stille veld,
En 't wijd-uitgrazend vee zich, langzaam,
De een na de ander, had ter neer-gevleid in 't gras,
Tot niets zich meer bewoog......

Treffend is daarbij het begrip voor het karakter van zijn sujetten, de dommelige
koeien, het zachte van een schaap, het slimme van een hondensnuit. Komt hij niet
tot de volledige karakteristiek van Potter, het wezen treft hij evenzeer. Dit en het
gevoel voor intimiteit en rust en straling van zomerzon, zoo gelukkig ondersteund
door wat het zuiver werktuiglijke hiertoe kan bijdragen, maakt van onderwerpen,
gelijk
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die verscheidene van zijn tijdgenooten toch niet minder knap wisten te behandelen,
bladen vol stemming, die als zoodanig eenig zijn. Prenten als de pastorale van den
herder met zijn geiten, als de droomerige der vier schapen, als de innige der paarden,
beurtelings neigend naar het idyllische of elegisch uitklinkend, bewijzen hoe
overtuigend de meester het sentiment dezer verloren hoekjes van een wijde wereld
uitdrukking wist te geven. In de eerste dezer etsen, waar de dieren zijn neergevleid
in de luwte van een heg en, iets verder, grijze silhouet in het trillend middaglicht, de
herder zit, is in den vrede van dit landelijk tafereel de zware zomerweelde wel
diepgevoeld. Of men neme het blad der twee paarden, waar het
goedmoedig-berustende der dieren, met de verlatenheid van het landschap, waarover
regenwolken drijven, iets triestigs krijgt, dat zijn melancholische werking niet mist.
Maar dan zijn er de twee honden, die het jachttuig hunner meesters bewaken, waarin
de kunstenaar weer lichter toon aanslaat en iets van de blijheid, die straks den
jachtstoet zal bezielen, nu reeds doet oplichten in de zonnigheid van dit blad. Zijn
er ook stijlvoller meesters van het dierbeeld, zijn er die, op andere wijze nog,
voortreffelijker zijn, zoo stemmingvol is er geen.
De karakteristiek, die hier beproefd wordt te geven, zou haar aanspraak op
waarachtigheid verbeuren, zoo ze naast wat er loffelijks van den kunstenaar getuigd
kan worden, niet tevens het minder geslaagde er tegenover stelde. Want geenszins
mag over het hoofd gezien worden, dat het beste slechts een klein deel van dit werk
uitmaakt en dat ook daarin nog de gaafheid niet steeds volstrekt is. Zelfs in het
dierstuk wordt de ideale vereeniging van zijn kwaliteiten vaker gemist dan men
mocht verwachten en zonderling zwak wordt hij soms in de figuur, die hij toch elders
met een, zij het dan ook academische, correctheid wist te teekenen. Doch wat men,
bij het peilen van zijn kunstenaarschap, reeds daar waar hij het hoogste van zijn
kunnen manifesteert, in sommige details, het struikgewas, een achtergrond, bij hem
moest vreezen, een oppervlakkigheid, die de keerzij is van een gave, welke
doorgaans met luchtige gratie zich uit, wordt pas ten volle bewaarheid in zijn
landschappen. Wat deze plechtig-grootsche tafereelen, waarvan de ernst verlicht
wordt door de intimiteit der schaduwrijke voorgronden en de koestering van zomerzon
en zuidenwinden daarachter, konden zijn, bewijzen Poussin en Claude. Doch het
grootsche en het statige zijn niet bij uitstek de gebieden waar we ons het zekerst
voelen en het is bij Dujardin niet anders. Waar hij zich aan dergelijke onderwerpen
waagt, kan het resultaat niet dan teleurstellend zijn. In het, doorgaans, looverrijke
voorplan vervalt hij in peuterigheid, de wijde achtergronden ontberen alle kracht.
Alsof hij ganschelijk door onmacht bevangen was, demonstreeren schier al deze
landschappen pijnlijk een gemis aan karakteriseerende macht, dat in het dierstuk
reeds
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viel op te merken in onderdeden, maar daar minder voelbaar was, waar het slechts
een folie gold, wat struikgewas, een boomgroep, doch dat hier alle levenskracht
ontneemt aan wat een koene poging althans had kunnen zijn om zijn gebied te
verwijden. Toch biedt deze zijde van zijn werkzaamheid, hoezeer het lijkt of ze ons
slechts leert wat buiten zijn vermogens viel, enkele dingen, waarin de kunstenaar
komt tot iets, dat ons een voorsmaak geeft van wat in het beste van zijn arbeid zijn
vervulling vindt en, meer, tot waarlijk onvermoede vermogens zou moeten doen
besluiten. Het is daar vooreerst, waar in een enkel etsje het onderwerp niet de
veelheid van gegevens brengt, de natuur van minder gecompliceerd karakter is,
dan gewoonlijk in deze bladen het geval is. Het is niet iets buitengewoons en zeker
niet voluit meesterlijk, maar er is iets echts in de manier waarop in het van gloed
vervulde heuvelgezicht de verlatenheid van een overheeten zomerdag is uitgedrukt.
Iets van het loome, dat over dit verzengde landschap ligt, vindt zijn uitdrukking in
de luttele trage lijntjes, waarmee alle dingen sober zijn aangeduid. Het gemis aan
kracht is hier minder opvallend en deze techniek, zich verpurend tot een teederheid
van toets, die in onbegrijpelijke lichtheid haar tinten weet te leggen, doet op den
achtergrond van een ander gezicht uit deze streken, de ‘Herderin met haar hond’,
een wazig-licht uitzicht opdoemen, waarover de dauw van een prillen zomermorgen
nog nauwelijks opgetrokken schijnt. En, wonderlijk, waar we reeds meenden hem
alle recht te kunnen ontzeggen op de behandeling van de onderwerpen, welke die
van het heroïsche landschap zijn, doet van één enkele van zijn prenten, de ‘Ezel
tusschen twee schapen’, de achtergrond ons verwonderd bemerken, dat hij in een
zeldzaam oogenblik de grootschheid van zulk een landschap waarlijk beleefd heeft.
Daar is een rustige zekerheid in den zwaai der lijnen, een sterk gevoel voor de
dracht van dit bergtafereel, het rhytme van zijn contouren, verbonden met den gang
der wolken, waarnaar men vergeefs in al zijn ander werk zoekt.
Toch, terugziende, moet erkend worden, dat de kunstenaar slechts in een klein
deel van zijn productie de volkomen gaafheid bereikte, die ons spontaan tot de
erkenning van zijn meesterschap brengt. Doch daar is onze waardeering er ook te
hartelijker om en heeft men wel dikwijls het gevoel, toch eigenlijk te veel schaduw
gemengd te hebben in wat een blijde schildering van zijn deugden moest zijn. Het
is waar, vooral in dezen tijd zullen er velen zijn, die anderer kunst de voorkeur geven.
Den strengen Potter, die etste of hij de burijn hanteerde, kan menigeen boven
Dujardin verkiezen. Maar wie de charme van de luchtig-gevoerde naald wenscht te
genieten, die wende zich tot den laatste. En mag men al beginnen er zich 't oog te
vergasten, men eindigt innerlijk verrijkt.
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Auguste Rodin en zijn denkbeelden over kunst
door dr. C.J. Wijnaendts Francken.
(Slot).
hoofdstuk IV.
Rodin's denkbeelden over kunst
HET is altijd interessant en waardevol, een kunstenaar zich te hooren uitspreken
over de kunst die hem 't meest aan 't hart gaat, en hem nevens zijn productieven
arbeid ook eens zich te zien begeven in theoretisch-aesthetische beschouwingen.
Wel is waar is geniale kunstschepping niet de vrucht van redeneering, veeleer van
intuïtieve ingeving, berustende op aangeboren gaven; maar dit neemt niet weg dat
het belangwekkend blijft, de inzichten te hooren van den kunstenaar zelven, en niet
alleen die van zijn beoordeelaars, die zoo licht geneigd zijn eigen denkbeelden naar
voren te brengen en in de plaats te stellen van wat de beoordeelde zelf denkt en
bedoelt.
Evenwel, het komt slechts zelden voor, dat een groot kunstenaar zich uitlaat over
wat hem bij zijn werk bezielde. Hij heeft wel wat anders te doen dan zich rekenschap
te geven van zijn inspiraties, en zijn vrijen tijd gebruikt hij er liefst voor om uit te
rusten of zich te ontspannen en nieuwe impressies op te doen. Zelfs in de litteraire
kunst, bij dichters, romanschrijvers en dramaturgen is het slechts bij hooge
uitzondering dat een hunner, als b.v. Hebbel, zich uitspreekt over de techniek en
het wezen van zijn kunstgebied. Hoeveel te meer nog geldt dit van beeldende
kunstenaars. Zij versmaden het gewoonlijk, zich te verdiepen in theoretische
uiteenzettingen en overdenkingen; zij voelen daar den lust niet toe of missen bij
onvoldoende opleiding in die richting het vermogen zich duidelijk en logisch uit te
drukken en wat bij hen omgaat te brengen tot klare zelfbewustheid.
Des te meer mogen wij het op prijs stellen, wanneer wij een enkele maal zulk een
uitzondering op den regel ontmoeten. Dit nu is het geval bij den grootsten, en in elk
geval beroemdsten beeldhouwer van onzen tijd, Auguste Rodin, die niet ten onrechte
is vergeleken bij zijn beroemden voorganger Michelangelo. Van Rodin toch zijn,
onafhankelijk van elkander, door Judith Cladel, Paul Gsell, Camille Mauclair en
Gustave Coquiot een aantal gesprekken opgeteekend, die zij met den meester
voerden in diens laatste levensjaren en waarin deze allerlei opmerkingen en oordeel-
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vellingen over zijn kunst ten beste heeft gegeven. Zij vloeien over van met bezieling
uitgesproken gedachten en denkbeelden, en het is begrijpelijk hoe verrukt die
bewonderaars zijner werken waren, zulke gesprekken met hem te mogen voeren.
Zoo zegt Cladel ergens: ‘Une heure de conversation avec un grand homme, quand
elle survient à temps, est une projection de lumière sur le chemin de promeneurs
qui tâchent de trouver leur route, seuls, durant la nuit.’ En Rodin was van zulk een
onderhoud niet afkeerig; integendeel, hij doceerde gaarne aan diegenen welke hij
*)
het waard achtte hem zijn denkbeelden te hooren ontvouwen . Rodin zou zeker,
indien dit op zijn weg had gelegen, een voortreffelijk professor geweest zijn in de
aesthetica der beeldende kunsten. Evenwel, toen hem eens dat idee werd geopperd,
wees hij het dadelijk van de hand; want hij had daar geen tijd voor en zoo iets kon
hij gevoegelijk aan anderen overlaten, die niet beschikten over zijn scheppingsgave.
Uit die menigvuldige van hem bewaard gebleven gesprekken nu is het mogelijk
zich een denkbeeld te vormen van Rodin's aesthetische inzichten; ook al is dit niet
zoo gemakkelijk, omdat zijn uitspraken niet altijd even duidelijk zijn en zelfs nu en
dan met elkander in tegenspraak schijnen te verkeeren. Maar voor wie zich goed
in zijn beschouwingswijze weet in te denken, vallen die moeilijkheden toch zeer wel
op te heffen. In het navolgende zullen wij dan ook zooveel mogelijk Rodin zelf aan
't woord laten en hem doen spreken in zijn eigen woorden.
Vóór alles dan dient gewezen op Rodin's geweldige vereering voor de n a t u u r .
Deze was in al hare veelzijdige schoonheid voor hem de ware en onmisbare
leermeesteres. Overal viel bij haar schoonheid te ontdekken; bij alle menschelijke
typen en rassen kwam deze voor; geen hunner was er van misdeeld, en men
behoefde ze maar met ontvankelijk oog bij hen te zoeken om ze er ook te vinden.
Waar die schoonheid schijnt te ontbreken, daar is het slechts het oog dat te kort
schiet in het haar waarnemen. Voor den kunstenaar, dien naam waardig, is alles
mooi in de natuur, omdat zijn oogen, onversaagd de uitwendige waarheid
aanvaardend, daarin zonder moeite als in een open boek alle innerlijke waarheid
weet af te lezen. Zoo vermag de kunstenaar uit alles iets artistiek schoons te
wrochten: in elken kop, welke ook, vermag hij iets dat de moeite waard is, te
ontdekken, zonder gedwongen te zijn tot een onnatuurlijke en aan het karakteristieke
afbreuk doende verfraaiing.
De alledaagsche, van kunstzin ontbloote mensch verbeeldt zich dat al datgene,
wat hij in de werkelijkheid leelijk oordeelt, geen voorwerp kan zijn van artistieke
behandeling; ja, hij zou wel willen verbieden datgene weer te geven, wat hem in de
natuur mishaagt en afstoot. Maar

*)

‘Il possédait,’ zegt Mauclair, ‘le secret de ces formules justes, et sa parole sans éloquence,
plutôt difficile, s'en illuminait brusquement’.
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hij verkeert daarbij in een diepe dwaling. Wat in de natuur doorgaans leelijk genoemd
wordt, kan in de kunst worden tot een groote schoonheid. Neem b.v. Millet's figuren
van arme veldarbeiders, zwoegende onder hun harde en vermoeiend werk. Maar
zie eens, met welk een meesterschap de diepe stille berusting in hun lotsbedeeling
en in de hun opgelegde taak is weergegeven, en hoe daardoor die figuren worden
tot een magnifiek zinnebeeld van de gansche menschheid!
Wat in de natuur als leelijk wordt aangezien, bezit dikwerf meer karakter dan wat
als mooi wordt bestempeld. In de kunst nu bestaat al het schoone uitsluitend in
datgene wat karakter bezit. Zoodoende gebeurt het meermalen dat een levend
wezen, hetwelk uit 't oogpunt van de natuur leelijk genoemd moet worden, door zijn
karakteristiekheid juist in de kunst des te schooner is. Is de kunstenaar er in geslaagd
zekere waarheid, welke dan ook, vol uitdrukking weer te geven, dan is zijn werk
schoon en kan het onmogelijk veroordeeld worden. Want in de kunst is slechts leelijk
wat k a r a k t e r l o o s is, d.w.z. wat geen enkele uitwendige of inwendige waarheid
vertolkt. In de kunst is leelijk al datgene, wat valsch is en gekunsteld, al datgene
wat den schijn aanneemt van mooi te zijn, met opzet een bedriegelijke schoonheid
en bevalligheid wil ten toon spreiden, m.a.w. al datgene wat onoprecht is en liegt.
Indien dan ook een kunstenaar de natuur zoekt te verfraaien, dan kan hij niet anders
dan iets leelijks voortbrengen, omdat hij dan oneerlijk is.
De kunstenaar kan dus volgens Rodin niet beter doen dan zich aansluiten bij de
natuur en deze als zijn leermeester erkennen. Buiten haar om scheppen en
improviseer en zijn volgens hem zinlooze woorden. Waar het op aankomt is niet in
eigen vet gaar te kooken en zijn ongebreidelde phantasie te volgen, maar om al
wat men om zich heen waarneemt te b e g r i j p e n . Het genie kan slechts tot stand
brengen wat het begrijpt, d.w.z. waarin het doordringt niet slechts met het oog maar
met zijn intelligentie. Hij heeft slechts om zich heen te grijpen; aan stof ontbreekt
het niet in zijn omgeving en de verscheidenheid van bewegingen b.v. is er
onbegrensd. Wij zijn omringd door een zee van schoonheid, maar wij verzuimen
daaruit te putten. Aan de school, die terugkeert tot de natuur, zonder zich gebonden
te achten aan academische voorschriften, zal het waarlijk niet ontbreken aan
vruchtbare verscheidenheid van materiaal en gegevens.
De natuur was voor Rodin steeds de onbetwistbare meesteres, een oneindigheid
van volmaaktheid in zich bevattend. Hij bewonderde haar en vond haar zóó volkomen
dat, naar hij zeide, indien God hem vragen zou wat hij er in veranderd wilde hebben,
hij zou antwoorden met den wensch alles zóó te laten als het was. Het was volgens
hem dan ook dwaasheid te meenen, dat men de natuur zou kunnen verbeteren, en
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zwanger te gaan van de vrees niet anders te zijn dan copiïsten. Maar wèl moet
natuurlijk hetgeen de kunstenaar ziet en wil weergeven ‘passer par notre coeur
avant notre main’; want het is ‘l'intelligence qui dessine, mais le coeur qui modèle.’
Dan echter kan hij heusch nog genoeg originaliteit ten toon spreiden, zonder die
bewust en opzettelijk te zoeken.
In de beeldende kunsten moet de leerling vóór alles beginnen met zich in
verbinding te stellen met de natuur; en eerst wanneer hij daardoor groote kracht zal
verworven hebben, is het oogenblik gekomen hem te verwijzen naar de a n t i e k e n .
Want verkeerd is het, beginnelingen die antieken ter navolging te geven; zij moeten
er niet mede b e g i n n e n maar e i n d i g e n , anders toch zullen zij slechts plagiaten
leveren in plaats van de natuur te leeren weergeven naar eigen aanschouwing en
doorvoeling en niet anders doen dan domweg die antieken herhalen, zonder er zelfs
het ware wezen en den waren inhoud van te beseffen. Een zoodanige ‘mourra vieil
écolier, il ne mourra pas homme’.
De jeugdige kunstenaar beginne dus noch met nabootsing, noch met gewilde
oorspronkelijkheid, maar met eerbiedige natuurstudie; want deze is het, die de
antieken tot hun grootheid bracht. De natuur is ten slotte alles; uit haar putten en
ontleenen wij, wij zelven vinden niets uit en brengen niets geheel uit onszelven
voort. De natuur is de bron van alle schoonheid, en ‘l'artiste qui a su se rapprocher
d'elle, ne transmet que ce qu'elle lui a révélé’. Dit geldt voor de beeldende kunst,
maar voor de litteraire zal het volgens Rodin wel hetzelfde zijn: hij verklaart zich op
dat gebied onbevoegd tot oordeelen, maar voor zichzelf is hij verzekerd dat ook
voor de literatuur dezelfde wet zal gelden.
Nimmer moet de kunstenaar der natuur geweld willen aandoen. De beeldhouwer
b.v. moet aan zijn modellen geen gekunstelde houdingen geven en ze niet
behandelen als poppen, die men interessante houdingen doet aannemen, want dan
*)
loopt hij groote kans werken zonder leven en vol gemaaktheid voort te brengen .
De bewegingen moet hij liever naar het leven betrappen, zonder er dwang aan op
te leggen. Ik neem mijn modellen waar, zegt Rodin, maar ik dwing ze niet tot
gezochte posen; ik laat ze vrij in mijn atelier rondgaan als ongeteugelde paarden
en merk dan op wat er bij hen valt waar te nemen.
Bij dien geest en voorkeur is het begrijpelijk, dat Rodin een zoo groote bewondering
koesterde voor de danseressen van koning Sisowath uit Cambodja, toen dezen in
1906 naar Frankrijk overkwamen en onder leiding van diens dochter Samphondry
dansuitvoeringen ten beste gaven.

*)

Zoo ook legt hij ergens van den genialen Vermeer, dat van hem ‘un intérieur c'est de la
peinture cubique. L'atmosphère y est, et le volume exact des objets; oa a respecté la place
des objets; le peintre actuel les f a i t p o s e r , l e s a r r a n g e ’.
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Evenzeer wordt het begrijpelijk dat Rodin zijn bewondering uitsprak voor de
Japansche kunst, die een zoo sterk meevoelen met de natuur ten toon spreidt en
blijk geeft die grondig bestudeerd te hebben en op wonderbare wijze te begrijpen.
De bovenstaande opmerkingen mogen niet den indruk wekken, als zoude Rodin
niet anders prediken dan een slaafs nabootsen der natuur en een zuiver naturalistisch
vertolken der werkelijkheid. Een zuivere realiteit toch is nimmer vast te leggen, waar
alle leven beweging is en datgene, wat wij m e e n e n te zien onder den indruk van
wat wij waarnemen, toch nimmer geheel beantwoordt aan de volstrekte werkelijkheid.
Genoegzaam wordt dit bewezen door de beweging van een voortgaloppeerend
paard, zooals de momentphotographie ons die leert kennen en die zoozeer afwijkt
van de indrukken die wij ervan verkrijgen en van de voorstellingen die wij er ons
van vormen, gelijk de wijze getuigt waarop wij zulk een galoppeeren in de kunst
gewoon zijn af te beelden, b.v. in schilderijen van renwedstrijden. Maar de kunstenaar
heeft rekening te houden met ons beperkt waarnemingsvermogen; hij heeft te maken
niet met de natuurkundig-wetenschappelijke, maar met de menschelijke
s c h i j n b a r e waarheid, wil hij aesthetische indrukken wekken en een gevoel van
schoonheid. Het ware dwaasheid, indien hij bewegingen ging afbeelden op eene
wijze, die geheel in strijd is met wat wij z i n t u i g e l i j k leeren kennen, al blijkt ons
dan langs anderen technischen weg dat de feitelijke werkelijkheid niet overeenstemt
met onze zinnelijke indrukken.
Indien de kunstenaar er in slaagt, een beweging weer te geven naar den indruk
dien de verschillende opeenvolgende momenten dier beweging bij ons wekt, is zijn
werk zeker beter en schooner dan een wetenschappelijke momentphoto, al blijkt
daaruit dat de kunst, in strijd met de natuurkundige waarheid, verschillende
achtereenvolgens waargenomen momenten g e l i j k t i j d i g weergeeft en in éénzelfde
figuur of beeld verschillende phasen van beweging vereenigt en samenvat. De
kunstenaar doet dit dan niet opzettelijk en moedwillig, maar hij geeft de natuur
eenvoudig weer zooals hij die waarneemt en aanvoelt. En wil hij bij den toeschouwer
van zijn werk den indruk wekken van leven en beweging, dan bestaat voor hem het
middel daartoe juist daarin, dat hij niet alle deelen zijner figuren of beelden weergeeft
op h e t z e l f d e oogenblik van den duur der beweging, maar op onderling
v e r s c h i l l e n d e momenten en phasen dier beweging. En doet hij zulks, dan is
dit, gelijk gezegd, niet het gevolg van toegepaste redeneering en theorie, maar
eenvoudig van een instinkt dat hem drijft tot de toepassing dier methode.
De kunst bedoelt iets anders dan w e t e n s c h a p p e l i j k e waarheid. Ik geloof
aan de wetenschap, zegt Rodin, en ik heb er altijd naar
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gestreefd wetenschappelijk te zijn in mijn werk, d.w.z. der natuurlijke waarheid geen
geweld aan te doen. Maar zulk een wetenschappelijke zin is voor den kunstenaar
niet genoeg, er moet nevens dien ook aesthetische smaak bij komen. Wie de kunst
slechts wetenschappelijk en technisch kent, zonder voldoenden smaak te bezitten,
zal nimmer een goed schilder of beeldhouwer worden. Want wèl streeft de kunst
naar waarheid, maar er bestaat een verschillend soort van waarheid. De kunstvolle
waarheid is overal verspreid, en de kunstenaar moet de gave bezitten ze allerwege
te ontdekken en saam te vatten. Hiertoe nu kan hij alleen geraken door s m a a k ;
deze is de magneet die de waarheid tot zich weet te trekken.
Een nauwkeurig copieeren der natuur zonder meer kan niet het doel der kunst
zijn. Een gipsafgietsel, naar het lichaam genomen, blijft zonder leven en beweging;
het blijft minder waar dan het beeld van den kunstenaar, want het geeft slechts het
uitwendige weer, niet tevens den g e e s t , die zeer zeker eveneens deel uitmaakt
van de natuur. De kunstenaar moet de geheele waarheid doorzien, en niet alleen
die welke aan de oppervlakte ligt. Het is de ziel en de ontroering, die hem de
inwendige waarheid onthult, welke onder den uitwendigen schijn verscholen ligt.
Daarom is hij gerechtigd den nadruk te leggen op die vormen en lijnen, welke het
best dien geestesstaat weergeven, welken men in de figuren wil vertolken. En zijn
emotie doet hem de natuur anders aanschouwen dan de alledaagsche mensch die
ziet. Beeldde de kunstenaar niet anders af dan de aan de oppervlakte gelegen
uitwendige trekken, hij zou niet uitstijgen boven de photographie; en hij zou wel een
physiognomie met juistheid kunnen aanduiden, maar zonder er een bepaald sprekend
karakter in neer te leggen. En het is juist de ziel waar het op aankomt en die de
schilder of beeldhouwer moet weten op te speuren onder het uitwendig masker.
Ten onrechte is men dikwerf van meening, dat het beroep van kunstenaar bovenal
technische vaardigheid vereischt Maar de groote kunstenaar heeft vooral behoefte
aan i n z i c h t . Voortreffelijke borstbeelden als die van Houdin, door hem gemaakt
van beroemde tijdgenooten als Voltaire en Rousseau, Mirabeau en Franklin, bewijzen
ten duidelijkste de hooge en onmisbare waarde van zulk een inzicht; want juist
dáárdoor wist de kunstenaar in zijn busten het karakter der afgebeelden te doen
kennen, zoowel als den geest van den tijd waarin zij leefden. Maar de kunstenaar,
die aan zulke hooge eischen wil voldoen, heeft helaas veelal te kampen met de
wenschen van hen, die hem zijn werk opdragen en dat werk volgens die wenschen
willen zien uitgevoerd. De eigenlijke z i e l van den afgebeelde treedt voor die
lastgevers geheel op den achtergrond. Zij bekommeren zich minder daarover dan
om het verkrijgen van een eenvoudig, eervol en glansrijk uiterlijk, waardoor juist het
persoonlijk cachet voor een groot
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deel komt te vervallen, om schuil te gaan achter een nietszeggend masker. Ja zelfs
bij overigens zeer intelligente personen treft men zulk een tegenzin aan tegen
artistieken ernst en waarheid, waarboven schijn en ambtelijk of maatschappelijk
vertoon door hen verborgen worden. Zoo ook zijn vrouwen veelal niet gesteld op
de weergeving harer eigenaardige persoonlijke schoonheid, maar schenken zij de
voorkeur aan eene onbeduidende popachtige afbeelding harer gelaatstrekken.
In de zooeven vermelde beschouwingen was zoowel sprake van de schilder- als
van de beeldhouwkunst. Voor Rodin toch waren die beide nauwverwante zusters,
en in zijn gesprekken placht hij veelal Rembrandt en Titiaan aan te voeren om met
behulp van dier werken zijn theoretische uiteenzettingen betreffende beeldhouwkunst
te verduidelijken en zijn beweringen te staven. Ja volgens hem was in den grond
het wezen van alle kunsten groote overeenkomst vertoonend; zij alle zoeken de
menschelijke ziel en het leven weer te geven, en het zijn ten slotte alleen de
aangewende middelen die bij die verschillende kunsten uiteenloopen. Maar men
moet het wezen dier kunsten niet vertroebelen door er karaktertrekken in te willen
leggen die haar vreemd zijn. Zoo begrijpen de meeste menschen de beeldhouwkunst
niet, omdat zij daar altijd litteraire of philosophische denkbeelden in willen zoeken,
ofschoon zij toch niet anders is dan een kunst van v o r m e n . Ook vele kunstenaars
vergeten zoo iets en gaan de natuur misvormen door ze te gaan interpreteeren, in
plaats van zich geheel in haar te verdiepen om ze te begrijpen en in haar wezen
door te dringen, zonder eigen gedachten erin neer te leggen.
Het is niet verwonderlijk dat een zoo groot aanbidder der natuur en der
vormenkunst als Rodin zich bovenal voelde aangetrokken tot de uitbeelding van
het n a a k t e lichaam in al zijn standen en bewegingen. Dat g a n s c h e lichaam
kon in al zijn deelen dienst doen ter uiting van affecten en gemoedsaandoeningen.
Want wel is waar wordt gewoonlijk het gelaat beschouwd als de spiegel der ziel en
als eenige uitdrukking van 's menschen geestelijk leven, maar in werkelijkheid is er
geen spier van het lichaam die niet in staat is inwendige gemoedsschommelingen
te vertolken, vreugde of droefheid, geestdrift of wanhoop, levensexpansie dan wel
verslapping en ontmoediging. Nergens, zoo placht Rodin te zeggen, is de oppervlakte
van het lichaam vlak en eenvormig, overal vindt men heuvels en dalen, die zekere
bewegelijkheid vertoonen en mede tot de expressie van het lichaam bijdragen. Het
lichaam is in staat alle aandoeningen te vertolken, het vormt volgens Rodin het
*)
eenig waarlijk kleed der ziel, waarin die ziel doorstraalt . Het k o s t u u m is dan ook
vol-

*)

Vandaar dan ook dat Rodin soms een bekleed beeld, zooals Balzac en de Burgers van Calais,
eerst geheel naakt modelleerde, om in niets aan de juistheid en natuurlijkheid tekort te doen.
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komen bijzaak; en bestaat er nu eenmaal een noodzakelijkheid van de figuren te
bekleeden, dan doet Rodin dit dusdanig, dat elke bizonderheid van het kostuum,
die de aandacht zou kunnen afleiden, wordt vermeden. De menigvuldige details
toch in de mode van elk tijdperk zijn niet in overeenstemming met de speciale
persoonlijkheid van den afgebeelde en doen die niet tot haar recht komen, terwijl
zij slechts storend werken op de aandacht van den toeschouwer en die aftrekken
van het wezenlijke waar het om gaat.
Het naakte lichaam is ten slotte altijd te verkiezen in de beeldhouwkunst. Van
eene omhulling ter wille van de zedelijkheid kan geen sprake zijn, want in ware
kunst kan van immoraliteit niet gesproken worden. Een werkelijk meesterstuk blijft
altijd nobel, welke ontketeningen van hartstocht het ook moge uitbeelden. Een
kunstenaar heeft zich waarlijk niet te bekommeren om preutschheden, die gelegen
zijn buiten de kunst, terwijl de dramatische verhevenheid zijner concepties, zelfs in
gewaagde erotische houdingen, zijn ernst en kuischen zin genoegzaam in 't licht
stellen, zoodat ook zulke onderwerpen en voorstellingen - getuige een Hokusai niet door hem behoeven geschuwd te worden, mits het hem te doen is om kunst en
niet om obscoeniteit. Hij, die daarin iets onbehoorlijks en ongeoorloofds wil zien,
bewijst daarmede slechts zijn eigen vuige en onreine inborst vol huichelachtigheid,
en zijn afkeurend oordeel treft meer hemzelven dan den beoordeelde.
Ook op de kunst van Rodin zelven zijn deze opmerkingen toepasselijk. Die kunst
met al haar afbeelding van naaktheid, is, naar Maillard terecht opmerkt, niet Christelijk
maar Heidensch, d.w.z. als propagandist voor eenig bepaalt kerkelijk geloof heeft
Rodin nimmer willen optreden. Daarvoor wilde hij zich niet leenen, want daarvoor
stond hij te hoog en voelde hij te veel algemeen menschelijk en kosmisch, zoodat
er voor hem ook geen enkele reden bestond om uit preutschheid of uit minachting
voor het aardsche en natuurlijke de weergeving van het naakte te versmaden, in
hetwelk de natuur het best viel uit te beelden.
Men heeft telkens weer beweerd, zegt Rodin, dat ik een afbeelder ben van den
wellust. Maar al ontken ik niet dat die in mijn werken ligt verscholen als de groote
beweegkracht der wereld, zelfs daar waar zij niet in onmiddellijke geslachtsdrift tot
uiting komt, toch ben ik in al die afgebeelde gloeiende omarmingen, al die zielen
welke men ziet branden achter het uitwendig hulsel des vleesches, wel is waar
gepassioneerd, maar allerminst o n k u i s c h . Want de liefde, door mij weergegeven,
is geenszins prikkelend of opwindend, veeleer iets algemeen immanents, behoorende
tot 's menschen natuurlijk wezen en als deel der schepping niet te veroordeelen.
Gelijk Flaubert gezegd heeft: ‘Les grands voluptueux sont toujours chastes’.
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Zelfs de kunstschepping is volgens Rodin ten slotte niet anders dan een soort van
w e l l u s t , een bizondere vorm van liefhebben. Zij is als een omzetting van het
voortplantingsinstinkt; en in al wat de kunstenaar voortbrengt, legt hij gevoelens van
teederheid en van aanhankelijkheid. Bootst hij een schoone vrouwelijke naaktheid
na in verwen of in marmer, dan brengt hij daarmede een bewonderende hulde aan
die schoonheid, uitgedrukt in lijnen, vormen en kleuren. Als een minnaar zijn
beminde, zoo koestert hij zijn model en bedeelt het met de verleidelijkste
aantrekkelijkheden. Boetseerde een Grieksch beeldhouwer een prachtige Aphrodite,
haar schoonheid in marmer vastleggend, dan werd hij daarbij verteerd door een
inwendig vuur, evenals een Rubens en Titiaan daardoor bezield werden.
Overal in de kunstschepping blijft de b e g e e r t e de geweldige stimulans als een
soort van werkzaam onderbewustzijn. Zij is het, die de gevoeligheid scherpt, en ook
van de dichter zijn die zangen het schoonst, in welke die begeerte in den vorm van
bewonderde heldinnen het sterkst is belichaamd: dit geldt zoowel van Helena,
Nausikaä en Penelope bij Homeros, als van Julia, Ophelia en Desdemona bij
Shakespeare. Onder de machtige ingevingen der begeerte wellen de woorden op,
vloeien de vergelijkingen den dichter toe, vormen zich als vanzelf de gewenschte
rijmwoorden. Zoowel de schrijver als de beeldende kunstenaar hebben den
inwendigen stroom, die hen als ondanks henzelven doorvloeit, slechts in een bedding
te leiden en te disciplineeren. Want alle scheppingskracht stamt uit ingehouden
begeerte, en de kuischen zijn niet anders dan ‘des grands amoureux qui se refrènent’.
Maar Rodin dacht niet zeer gunstig over de kunst, althans de beeldhouwkunst
van later tijden, vergeleken bij die van voorheen. Tegenwoordig waren er volgens
hem slechts weinig groote beeldhouwers. Geheel anders was dat in de
M i d d e l e e u w e n : had ik destijds geleefd, zegt Rodin, dan zou men niet eenmaal
mijn naam onthouden hebben en ware die niet overgeleverd te midden van een zoo
groot aantal anderen, die toen ter tijde een reeks van meesterwerken schiepen,
zonder dat wij zelfs hun namen kennen. In die Middeleeuwen kwam de kunst voort
uit g r o e p e n , niet uit alleenstaande individuen. Zij droeg toen een a n o n y m
karakter: de bouwmeester van een kathedraal hechtte evenmin zijn naam aan zijn
werk als dit heden ten dage de gewone werkman doet. De kunstenaar versmaadde
zijn persoonlijke bekendwording: hij zag daarop neer, terwijl bij ons de eerzuchtige
begeerte daarnaar niets dan kwaad sticht. Want wij gaan op in persoonlijkheid en
de eigenlijke kunstzin is daarmede verminderd. Voorheen kozen zich de meesters
als model eenvoudig een buurman of metgezel, dien zij niet nauwkeurig copiëerden
maar interpreteerden. Het was hun nog niet te doen om een
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zeer winstgevende portretkunst van hooggeplaatsten en aanzienlijken. De kunst
was voor hen nog een ware levensfunctie; en was zekere schepping voltooid, dan
hadden zij daarmede aan een zich opdringende behoefte voldaan en spraken zij er
verder niet roemzuchtig over of hoogstens alleen onder beroepsgenooten.
Maar die voormalige echte arbeidslust bestaat bij ons niet meer, hij is afgestorven.
Het arbeiden is tegenwoordig te gemakkelijk geworden. Maar het zijn juist de
weerstand en de moeilijkheden welke overwonnen moeten worden, die de kracht
stalen en het karakter opbouwen. De zenuwachtige, koortsige gejaagdheid, die de
huidige menschheid kenmerkt en die tot niets nuttigs dienstig is, was den Ouden
onbekend. Zij bewonderden de schoonheid, die zij in hun kunst trachtten weer te
geven; en ook de beeldhouwers der Renaissance werden bezield door een
soortgelijke geestdrift als die der Grieken. In beide tijdperken was de kunst geliefd
en werd zij gedragen door de sympathie des volks; terwijl in onzen tijd zulk een
kunstliefde bij de groote menigte niet meer wordt gevonden. Werd voorheen de
kunstenaar omgeven door een atmospheer die hem bezielde en die zijn artistieke
ontwikkeling bevorderde, in den huidigen tijd vindt hij geen steun meer bij de menigte;
en indien het zóó blijft doorgaan, zal wellicht reeds in een dertig of veertig jaren een
geweldige decadentie aan den dag treden.
Toch zijn in de moderne maatschappij de echte artisten nagenoeg de eenige
menschen die hun beroep nog met pleizier en zelfvoldoening uitoefenen. Wat onzen
tijdgenooten het meest ontbreekt, is de liefde voor hun werkkring. Bijna alle
hedendaagsche menschen schijnen den arbeid te beschouwen als een droevige
noodzakelijkheid, als een vervelende en verwenschte karwei, in plaats van dien te
beschouwen als datgene wat reden aan ons bestaan geeft en ons geluk uitmaakt,
Hoeveel gelukkiger ware niet de menschheid, indien zij den arbeid aanzag niet als
een brandschatting maar als het eigenlijk doel van ons bestaan. En hoe wenschelijk
ware het daarom niet, dat in alle beroepen een grooter aantal artistieke naturen
gevonden werden, d.w.z. dezulken voor wie de arbeid een vreugde is.
In een door Rodin nagelaten stuk heet het in soortgelijken zin: Het is de a r t i e s t ,
die zijn beroep aanbidt: zijn kostelijkste belooning vindt hij er in, goed werk te leveren.
In onzen tijd echter tracht men de werklieden tot hun eigen ongeluk er toe te brengen
hun arbeid te haten en dien te saboteeren. Maar de wereld zal niet gelukkig worden,
vóórdat alle menschen een artiestenziel verkregen hebben, d.w.z. voordat allen
g e n o e g e n zullen vinden in het volbrengen van hun taak.
Ondanks dit alles en ondanks de groote beteekenis der kunstzinnigheid worden
kunstwerken gemeenlijk niet gerekend te behooren tot de n u t -
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t i g e zaken. Rodin evenwel noemt nuttig al datgene, wat bijdraagt tot 's menschen
geluk. En dan moet erkend worden, dat er eigenlijk niets op de wereld bestaat dat
ons gelukkiger maakt dan overpeinzing en droomen. Welnu, het is de kunst die den
mensch den zin des levens openbaart en hem inlicht aangaande zijn bestemming.
Daarom moest in onze maatschappij de meening veld winnen, dat zij er evenveel
belang bij heeft artistieke talenten en karakters te bezitten als ingenieurs en
fabrikanten.
Maar onze tijd is er nu eenmaal een van technici, niet van kunstenaars. In het
moderne leven zoekt men de nuttigheid bovenal in het verbeteren van zijn
m a t e r i e e l bestaan, waartoe de wetenschap dagelijks nieuwe middelen uitdenkt.
Van geest, gedachten en innerlijk leven is nauwelijks meer sprake, en de kunst is
dood. Want de kunst vertegenwoordigt de overpeinzing en het geestelijk genot door
te dringen in het wezen der natuur; zij vormt de meest verheven bestemming des
menschen, omdat zij het is die de wereld tracht te begrijpen en te doen begrijpen.
De huidige menschheid evenwel meent het te kunnen stellen buiten kunst. Zij wil
niet meer droomen en overpeinzen, zij wil slechts physiek genieten. De hooge en
diepe waarheden zijn haar onverschillig geworden; zij heeft er genoeg aan,
lichamelijke begeerten te bevredigen. En de schoonheid is daarbij tot iets overtolligs
geworden. Alles is dan ook even leelijk en zonder smaak of bevalligheid
voortgebracht door stomme, redelooze machines.
Wil de kunst weer de voorname plaats innemen die zij vroeger bekleedde, dan
moet er alle arbeid aan worden gewijd en geen inspanning te groot geoordeeld,
Oogenschijnlijk is voor velen de langzame en weldoordachte arbeid bij kunst
schepping minder schoon dan de zonder inspanning verkregen inspiratie, want
harde en nauwgezette arbeid maakt minder indruk. Toch is het deze laatste, die ten
grondslag ligt aan alle waardevolle hooge kunst. De inspiratie, zegt Rodin, is niets
*)
dan eene romantische idee, van allen zin ontbloot . Het is alleen omdat men den
arbeid niet verstaat, dat deze bij kunstenaars minder hooggeschat wordt en minder
waardeering vindt.
De geniale productie komt waarlijk niet alleen door i n s p i r a t i e tot stand: een
geweldige en moeitevolle voorarbeid en inspanning liggen er aan ten grondslag.
Het is een volkomen dwaling van Lombroso en zijn aanhangers, het voor te stellen
alsof de geniale schepping verwant zou zijn aan waanzin. Verre van dien is het
genie de ordelijkheid zelf, de concentratie van alle maat en evenwicht. Ten onrechte,
zegt Rodin, is mijn

*)

Aangaande deze uitlating merkt de dichter Rilke op: ‘Men begrijpt dat voor dezen scheppenden
kunstenaar de inspiratie geworden was tot iets dusdanig duurzaams, dat hij ze niet meer
voelde aankomen, daar zij nooit meer ontbrak en daardoor leidde tot een ononderbroken en
onuitputtelijke vruchtbaarheid’.
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werk dikwijls uitgemaakt voor dat van een geëxalteerde, maar niets is minder juist;
want ik ben eer het tegendeel daarvan, niet een droomer maar veeleer een
wiskundige, en juist omdat mijn werk geometrisch is opgebouwd, daarom is het
goed. Wel zal ik niet ontkennen, dat er zekere opwinding in ligt verborgen; maar
zulks ligt niet aan mij maar aan de natuur, die zelve zulk een opwinding rijk is, zoodat,
wil zij naar waarheid worden weergegeven, zulk een opgewondenheid niet ten
eenenmale mag ontbreken.
Gelijk gezegd, de kunstschepping kan niet eenvoudig berusten op inspiratie, want
zij vordert een onuitputtelijk geduld en een groot volhardingsvermogen. Is de
kunstenaar gehaast en gejaagd om zijn doel te bereiken en beschouwt hij niet zijn
arbeid zelven als zijn doel, d.w.z. als iets dat zijn doel in zichzelven vindt, maar in
plaats daarvan als iets dat strekken moet om succes, eer, geld en decoraties te
verwerven, dan toont hij daarmede niet de ware dienaar der kunst te zijn en zal hij
ook geen waar kunstwerk leveren. Hij zal slechts dingen maken, die bij het publiek
is den smaak vallen, en zich naar dien smaak richten ondanks alle daarin vervatte
kortzichtigheid, oppervlakkigheid en gebrek aan inzicht. Zonder in de eerste plaats
te werken ter eigen zelfbevrediging en ter voldoening van aan zichzelven gestelde
hooge eischen zal hij nimmer een waarachtig kunstenaar worden.
In zijn schepping moet de kunstenaar steeds ernstig bezield blijven van de hoogste
voornemens en op geen enkel oogenblik van zijn loopbaan tot zichzelven zeggen:
ik weet wel, dat mijn beeld nog eenige minder geslaagde gedeelten bevat, maar
wat nood, het publiek zal dit toch wel niet bemerken. Want de kunstenaar zelf merkt
het dan toch in elk geval wèl; en gaat hij het zich tot een gewoonte maken,
onoverwonnen moeilijkheden eenvoudig weg te doezelen, dan zal hij voortdurend
slechter werk leveren. Nimmer toch mag men in de kunst schipperen of transigeeren
met zijn geweten, zelfs niet in bijzaken en kleinigheden. Maar in onzen tijd van
gewilde vroegrijpheid gunt de jeugdige kunstenaar zich niet den noodigen tijd om
rijp en voldragen werk te leveren. In plaats van zich te wijden aan ingespannen
studie en zelfopbouw, werpt hij zich op de eerste de beste originaliteit, die hij op
zijn weg ontmoet, en bootst die na zonder zich eerst rekenschap te geven van wat
die zoogenaamde originaliteit eigenlijk wel waard is. En dit laatste is zeker niet
overbodig; want wat het publiek onder oorspronkelijkheid verstaat, komt in de waarlijk
groote kunst heel niet voor. Men noemt ‘origineel’ het zoeken naar het bizarre,
zonderlinge en ongewone, zoowel in de keuze van onderwerp als in de wijze van
behandeling, en naar de w a a r h e i d wordt dan niet meer gevraagd.
Daarenboven is nimmer te vergeten dat elke g e w i l d e oorspron-
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kelijkheid eene innerlijke tegenstrijdigheid inhoudt. Wordt deze gehuldigd en
nagestreefd, dan wordt zij ten slotte eenvoudig tot een vorm van onderlinge
overeenkomst en stilzwijgende afspraak onder beroepsgenooten. Waarlijk, niet
genoeg kan den jeugdigen kunstenaar op het hart gebonden worden, vóór alles, in
plaats van te zoeken naar gewaagde en opzienbarende originaliteit, de natuur te
bestudeeren en haar tot grondslag te nemen voor zijn studiën. Later, heeft hij
eenmaal die leerschool doorloopen, bestaat er nog genoeg gelegenheid zijn
persoonlijk temperament te volgen, dat trouwens toch niet zal nalaten zich overal
te manifesteeren, wanneer het waarlijk van eenige beteekenis is. Maar wordt hij,
alvorens eene langdurige voorstudie te hebben doorgemaakt, al in den aanvang
bevangen door vooroordeelen, manierlijkheid en quasigeniale uitzonderlijkheid, dan
zal hij op het gebied der beeldhouwkunst niet anders produceeren dan slechte
litteratuur.
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Beeldje,
door Willem de Mérode.
Zij heeft zijn wezen zóó beroerd,
Dat hij in 't ijzerharde hout
Haar zacht gezicht heeft aangeschouwd
En zuiver tot het licht gevoerd.
Ze rust, een witte drenkeling,
Een neergezegen witte veer,
Er is aan haar geen leven meer
Dan 't glanzen van een enkelring.
Toch schemert door haar oogen dicht,
Langs haar gesloten mond, een licht,
Alsof iets zoets haar ziel genaakte,
Alsof een diep verholen gloed
Haar leden straks ontwaken doet,
En wild den ring reeds wakker maakte.
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De thuisreis
door Herman Robbers.
IV.
GELUK, geluk, plotseling en bijna verbijsterend, nu nog, nú nog!
Als verdwaasd van vreugde liep Huib de eerste dagen rond: de huizen, de dingen,
al ijlte en lichtheid. Klokken luidden in de hemelen.
Hij kon het maar niet bevatten, niet verwerkelijken. Een droom - schrikkende
bezon hij zich daarop - e e n d r o o m kon het nog zijn: een door God geschonken
roes of waantoestand, waaruit hij straks zou ontwaken, zittende aan zijn schrijftafel
en omringd door het van-ouds-bekende, al dat lastige, mistroostige, dof pijnigende.
Want zóó voelde hij thans zijn verleden leven - hoe had hij het toch uitgehouden
zóó lang; hij begreep dat nu niet meer; almeteen lag het verzonken, weggedampt,
de gansche wereld op slag veranderd. Leven, léven, o, dit was het léven toch nog
- eindelijk, eindelijk!
Pauline, zijn meisje - verruklijk, dat woord in je zelf te herhalen, dat allerinnigste,
allerteederste woord: mijn meisje. Niet te omvâmen was zijn liefde. Een gevoel als
dit, nimmer had hij het gekend, ook niet in één van zijn elementen: deze opene trots,
dit diep-innerlijke juichen, deze volte van dankbaarheid, dit verlangen vooral - een
reiking, een smachting van zijn gansche wezen, naar haar, naar haar! Gewéten had
hij dit altijd wel, het in anderen aangevoeld, be-grepen, be-schreven - hoe dikwijls!
't Zelf ondergaan -nooit en nooit! Och, en die armoedige beschrijvingen nu!
Bij haar zijn, haar in zijn armen hebben, het was het zaligste, maar het
betooverendste tevens, bijna bedwelmend - stil waren ze dan beiden haast altijd,
stil en beklemd van dat immense, overweldigende besef: hun gedeelde liefde. Het
opstormende, woordenloos juichende, het wild zijn van blijdschap ontstond nog
meer in Huib als hij alleén was, op straat of in zijn kamer, terwijl hij zat te werken of
te lezen. Overvallen kon het hem dan en doen opspringen, als tot blindheid en
doofheid vervoeren. Maar misschien toch nog dieper gezegend, van ontroerende
vreugde en ootmoedige dankbaarheid doorzinderd, gevoelde zich de
welhaastvijftiger, wanneer het hem gelukte zich te overheerschen, te bedaren, in
roerlooze aandacht te overmijmeren zijn al zoo lange leven, zijn bestendigen
zelfstrijd, meest zoo heimelijk en verborgen, zijn nooit geklaagd verdriet, zijn verstikte
en verbeten verlangen - en dan nú, in eens, dit volkomen bereiken, als door
hemelsche genade, deze plotselinge overvolheid! Mijmeren, dat stilste, innigste
voel-denken, vooral aan haar die
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van dit alles de oorzaak was, aan dat zoo jonge, teedere, allermenschelijkste en
schoonste menschwezen, dat zich hem overgegeven had, dat van hem hield, hield,
hield - vreemd woord! - zich in hem verliezen wilde. Goed deed het dan, deze
ontzaglijke gebeurtenis, hém tot een wereldherschepping geworden, tot in zijn
zuiversten eenvoud, zijn mystieksten oorsprong terug te voeren, en in zich zelf te
prevelen: zij houdt van me, zij heeft mij uitverkoren.... Het was immers niets dan dit
- en de diepste verrukking!
Niets nu ook meer, in de lichtende toekomst, waar Huib tegen opzag. Geen
inspanning, geen zorg! Al zijn werkplannen, ze lagen vóór hem, open en grijpbaar
en als van zonneglanzen overgoten; een dadenlust leefde telkens in hem op, zoo
sterk en prikkelend fel als hij niet had gekend sinds de verre jaren, waarin hij ‘het
ééne’ in zich ontdekt, en zijn eerste boeken geschreven had. Ook wat hij - in zijn
binnenste - zijn sociale werk noemde, het ijveren en zich geven, tezamen met andere
kunstenaars, voor schoonheidsverdediging en cultuur, machtig trok het hem weer
aan, er naar hunkeren kon hij; nieuwe en vurige krachten schenen gevaren in zijn
wezen. Een wonder ook, zoo verfrischt en verjongd hij de wereld om zich heen zag
liggen. Voor zijn tot het uiterste gespannen zielsvermogens deden zich telkens
nieuwe droombeelden op, tot de verwezenlijking waarvan hij wel onmiddellijk aan
het werk had willen gaan.
Maar intusschen was daar de, nu dagelijksche, toch telkens weer zoo verrassend
nieuwe en verrukkende omgang met zijn heerlijk meisje zelf. Extatisch gaf Huib er
zich aan over, voelde zich in die weelde als verzonken vaak. Afgesproken werd al
dadelijk: ze zouden van-de-zomer trouwen - in de groote vacantie, zooals Pauline
het noemde. Want ook zij bleef zich studente voelen, bleef aan haar werk gehecht;
haar studie voortzetten wilde ze, haar examens doen, in haar vak ‘iets worden.’
Eenmaal getrouwd, in 't nu nog verre najaar, zouden beiden zich weer duchtig aan
't werk zetten. Want nu.... Och, ook zij, immers oneindig liever dan in haar boeken
en dictaten, keek ze in de stralende oogen van haar ‘malle jongen’, voegend haar
smijdige lijf in den veiligen, goeddoenden druk van zijn handen, zijn armen, 't hoofd
aan zijn borst, liet van zijn leven hem vertellen en praatte over het hare, dat zooveel
korter was - het nu al ziende in 't licht van zijn ziel. Bijna alle middagen, alle avonden,
waren zij tezamen, onverzadigbaar van elkanders aanblik, elkanders stemmen en
aanrakingen, steeds voller en dieper genietend het groote wonder, het even
onbegrijpelijk als onweersprekelijk naar-elkaar-toe-willen hunner schijnbaar toch
afzonderlijk levende wezens. Hoe kwam het toch, dat thans geen van beiden een
halven dag alleen kon zijn zonder heftig naar den ander te verlangen, waar school
de oorzaak, het geheim, dezer zoo snel gegroeide, onweerstaanbare behoefte?
Niet anders dan ontroerd en ontvoerd, als bevangen in een zalig stillen lach, kon
elk van hen daaraan
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denken, en er nooit een andere oplossing voor vinden, dan die lag in het mysterie
van hun liefde zelf, hun wederzijdsch geboeid en verrukt zijn. ‘Een gevoel als het
onze, mijn liefste,’ zei Huib haar eens, ‘te ondervinden is het alleen, te kénnen in
zijn eigen wezen, te verklaren nóóit! Het i s er nu eenmaal, zooals de heele wereld
er nu eenmaal is - zonder oorzaak, zonder logica, zonder doel en zonder einde!’
‘Ja! Zonder einde,’ herhaalde Pauline extatisch, en zij greep naar zijn hoofd lang, lang, in tijdvergeten overgave hielden ze elkander omvangen.
Al wat, naar maatschappelijke noodzaak, uit hun verhouding zou moeten
voortkomen - al wat ook andere menschen aanging - ze schoven het zoo ver mogelijk
van zich af. Aan Liesje had Huib geschreven, Pauline, wat later, aan haar ouders,
maar daar bleef het dan ook bij. Vrienden, kennissen - och, het zou immers allemaal
nog tijds genoeg zijn als ze waren ondertrouwd. Dus vermeden ze alle ontmoetingen
- maakten hun wandelingen liefst een eind buiten de stad, en bij voorkeur 's avonds.
Lang talmde, in Mei en Juni, de weldadige avondsfeer. En ze wisten de eenzame
wegen wel te vinden. Deze avondwandelingen, voor hen beiden werden ze tot de
zuiverste, verrukkelijkste uren van blije lichtheid die ze ooit gekend hadden. Pauline,
schoon meestal maar stil genietend, diep naar binnen levend en rustig gelukkig aan
Huibs zijde gaande, haar arm om den zijnen - zoodat zij elkanders geladen
levenswarmte geen oogenblik misten - kon toch ook eensklaps geraken in een
uitgelaten vreugde. Dan sloeg ze, om de twintig of dertig passen, haar grijpende
handen bruusk en driftig om Huibs hoofd en hals, zoende hem, perste haar mond
op den zijnen tot verstikkens toe, sprong tegen hem op soms zoo wild, dat hij,
bedwelmd en lachend, moeite had zich op de been te houden; dan uitte ze gesmoord
alle de lieve bijnamen, die haar verlangen voor hem gevonden had. ‘God-o-god’,
kon ze uitroepen dan, ‘o nee-nee, ik kan niet - ik kán het niet op!’ Huib herkende
haar soms bijna niet, het zoo ingetogen, zoo ernstig in haar taak verdiepte meisje,
dat hij dien eersten avond had gezien. Hij verwonderde zich - een verwondering,
zwaar van illusie, en van de diepste verteedering.
Toch vermoedden - hij wist zelf niet hoe 't kwam - zijn bezinkende gedachten
verband tusschen deze onstuimigheid van Pauline - gepaard met zijn verwondering
- en andere, vaak nog sneller voorbijgegane, indrukken van haar wezen, die hij tot
nog toe juist aan haar kuische ingetogenheid, schuchterheid van jong meisje had
toegeschreven; iets vreemd geslotens leek zij soms voor hem te hebben, iets alsof,
ondanks haar diep vertrouwelijke bekentenissen, zij toch nooit nog haar gehééle
wezen voor hem openstellen dorst, of wenschte. En wel het sterkst misschien deed
dit vage vermoeden zich in zijn bewuste denken gelden bij
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dat al te harde schaterlachen van haar, dat zoo onverwacht kon uitbarsten - een
geluid zonder innigheid, vreemd opzettelijk, meer storend dan meêslepend, en dat
weer even abrupt, als na een plotselinge bezinning, placht te verstommen. Vroeg
hij haar iets daarover, dan boog zij verlegen het hoofd, scheen gehinderd en ook
eenigszins beschaamd, gaf nooit veel uitleg. ‘Ik weet het wel, het is leelijk, ik zal het
afleeren....’
Aan ditzelfde, hem in haar bevreemdende, licht verontrustende, dacht Huib ook
- hij wist alweer niet waarom - wanneer Pauline, zooals eenige malen gebeurde,
zich niet hield aan een afspraak met hem, zoodat hij vergeefs op haar wachtte. Maar
dan bleek het toch telkens een ernstig geval geweest te zijn, dat haar tijd en aandacht
in beslag had genomen - een arme zieke of ongelukkige; als Pauline helpen kon
vergat zij alle afspraken - en schaamde Huib zich later over zijn, gelukkig meestal
onuitgesproken gebleven, gedachten van twijfel of verwijt.
Wat beteekenden ze trouwens, zulke alleenstaande momenten, van lichte
teleurstelling, ijdele ontstemming, onrustige verwondering, in zijn overigens zoo
volkomen ongestoord geluk! Hij verbood zich er over te denken.
Uit Liesjes antwoord op vaders brief sprak niets dan blijde verrassing, vreugde en
hartelijkheid. Niet eens erg verbaasd scheen ze, gelijk Huib toch stellig had verwacht.
Ze had het al dadelijk best gezien, met wat voor oogen Pauline naar vader gekeken
had. En o, verrukt was ze met haar.... aanstaande stiefmoeder? Nee-nee, met haar
lieve vriendin, die nu vadertjes vrouw ging worden. Heerlijk, heerlijk, hem nu niet
langer alleen te weten, en onverzorgd - hij wist het niet, hoeveel verdriet haar dat
gegeven had: zijn eenzaam achterblijven. 't Liefst zou zij gauw-gauw eens
overkomen, zij verlangde er geducht naar.... Maar ja, dat ging nu eenmaal niet, het
was zoo'n verre en dure reis, en Leo.... Leo kon haar geen dag meer missen;
nadrukkelijk had hij het haar gezegd. Maar o, als vader en Pauline - wat zou dat
verrukkelijk zijn, als zij eens samen bij haar kwamen! Sinds haar trouwen was
vadertje zelf toch ook nog heelemaal niet eens komen kijken, hun eigen huis, haar
gezellige gedoetje. Het was wel waar, wat Leo altijd zei, ze moesten het nu in
elkander vinden, maar toch.... zóó verlangen kon ze!
Gansch andere tonen gaf het antwoord van Paulines ouders te hooren. De moeder
schreef. Van gelukwenschen scheen in 't geheel geen sprake te kunnen zijn. Vader
en zij, ze waren verbaasd, verschrikt, verontrust. Hoe kon nu een meisje van
vier-en-twintig zóó houden van een bijna vijftigjarigen man, dat ze zijn vrouw wilde
worden, wou deelen zijn aller-intiemste leven? En hoe kon zoo iets ooit goed gaan?
Het leeftijdsverschil was immers véél te groot. Denk eens aan: als ‘die meneer Hoog-
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land’ een grijsaard van zeventig zou zijn, moest zij, Pautje, nog zes-en-veertig
worden! Moeder waarschuwde. Zij wist er alles van. Dit waren dingen die een meisje
van vier-en-twintig nog niet beseffen kon misschien, maar hij, een bijna vijftiger, hij
kon er toch niet blind voor blijven! En daarenboven: wat waren meneer Hooglands
inkomsten; had hij eenig vermogen misschien; zij schreef daar niets over. Schrijvers,
letterkundigen, die niet tevens iets anders waren, leeraar of predikant of zoo.... zij
daar op hun dorp hadden er mogelijk zoo geen verstand van, maar burgemeester,
die vroeger in den Haag had gewoond, vertelde dat het armoe troef was bij die
heeren, in den regel tenminste. En nu kon men wel neerzien op het stoffelijke,
dominee had daar, den vorigen Zondag nog, heel mooi over gepreekt.... ja, maar
intusschen! Pautje wist het zelf toch ook, er komt me zoo iets kijken in een
huishouden, en de geldzorgen - moeder had het eens ergens gelezen en het was
zoo - geldzorgen zijn de wolven van het huiselijk geluk. Vader was er dan ook in 't
geheel niet over te spreken. Ze moest maar schrijven, had hij gezegd, dat op hem
niet te rekenen viel. Pautje wou dit en wou dat: studeeren, op zich zelf staan; nu
moest ze zich zelf ook maar zien te redden. ‘En je weet het, kind, als je vader
eenmaal zoo iets heeft gezegd....’ Geschreven had Pauline ook, van eens gauw
‘met hem’ te willen komen, maar dát moest ze toch vooral niet doen. Veel beter, in
elk geval, dat ze eerst eens alleen kwam. Och, hoe jammer toch, haar verbroken
engagement! Dat was wel heel iets anders, hoor! Zoo'n knappe en aardige jongeman,
en met zulke prachtige vooruitzichten - hoe was het toch mogelijk!
Pauline schreef maar niet opnieuw; ze voelde en begreep dat het niets zou baten;
ze moesten er samen naar toe. Er was geen twijfel aan, of de stralende heerlijkheid
van hun liefde zou allen tegenstand overwinnen; dwepend, oog in oog, versterkten
zij elkander in die overtuiging. Een telegram, op het laatste moment, vermeldde het
uur van hun aankomst en anders niet. ‘Ze moeten begrijpen dat we onderweg zijn,’
sprak Pauline resoluut.
Niemand aan 't station. Arm-in-arm, met nu toch wel eenigszins geforceerde
opgewektheid, stapten ze den stoffig-zonnigen straatweg af, stonden tegen twaalven
op de stoep van het doktershuis - het uur waarop moeder gewoonlijk met haar
ochtendwerk gereed, vader nog niet van zijn eerste tournée terug was. Zoo bleek
het ook thans. Het meisje liep jachtig vooruit. In de schemersfeer der sombertriestige
huiskamer, een groote vrouw, staande, rechtop, strak het grauwe gezicht, als uit
hout gesneden. ‘Dag moedertje, daar zijn we!’ Paulines stem had getrild. De armen
met drift om het, zich ook dán nog amper buigende, zwart-overdoekte lijf geslagen,
bleef ze staan, haar jong blozende, warm gespannen wang aan de valige oude,
kuste die, keek in moeders oogen,
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lachte zenuwachtig, zoende ook de andere wang - dan, hoofd voorover, snikte ze
't plotseling uit op den broeiigen, zwart-wollen schouder. Een groote hand werd
langzaam om Paulines leest geschoven, maar star, onveranderlijk schijnbaar, bleef
het lange, goorbleeke gelaat; alleen de oogen knipten even; een paar tranen,
matblikkerend, zakten met stootjes, den als een wortel breed uitloopenden neus
langs, en tot in de diepe, bitter neerwaarts genepen mondhoeken. Huib, op korten
afstand, had zijn schreden eerbiedig ingehouden. ‘Mevrouw Hermans!’ zei hij enkel.
Een paar seconden lag zijn met verlegen warmte als tastende blik in de starre, de
sinds lang gedoofde oogen - die niets teruggaven.
‘Kind, kind....’, verbrak dan eindelijk een vreemd doffe, bijna mannelijk zware stem
het pijnlijke zwijgen, ‘je hadt beter gedaan met alleen te komen. Hoe moet dat nou?
Je weet toch wel hoe het hier is. En dan dat telegram. Dat's brutaal, zei je vader.’
‘Brutaal? Maar waarom dan toch in godsnaam?’ kreet Pauline. ‘Ik ben toch geen
kind meer! God, eeuwig en altijd.... En dát nu anders alles juist zoo goed, zoo heerlijk
is! Ik ben zoo gelukkig met Huib, moeder! Met niemand anders zou 'k ooit kunnen
trouwen - o, nooit en nooit!’
‘Wij rekenen op ú, mevrouw.’ Hoogland, dichterbij komend, sprak met gedempte,
ontroerde stem. ‘Ik ken u al zoo lang. Pautje heeft me zooveel van u verteld - en
van alles hier. Ik weet hoe lief u het kind hebt, en ook’ - dieper nog daalde zijn geluid
en werd eenigszins heesch ‘hoe lief en zacht u zelf.... eigenlijk bent....’
‘Lief en zacht, ja....’ Met stroeve bitterheid werden zijn woorden herhaald. ‘Daar
kom je 'r nogal mee in de wereld.... Enfin.... Gaat u zitten, meneer, hier ja, En doe
jij je goed af, Pau. Je vader zal wel aanstonds thuiskomen. Kunnen we verder zien.’
Het meisje - de eerste ontmoeting voorbij, haar hoogste spanning in snikken
gebroken - lachte blijmoedig, door haar tranen heen, beet dan weer op de bevende
onderlip. Haastig opzijwerpend mantel en hoed, kwam ze dicht naast Huib zitten,
greep zijn hand in de hare, koesterend.
‘Zie je 't wel, zeg, dit is nou onze huiskamer; is 't niet net als ik verteld heb? Kijk
'is rond!.... O moedertje, u zult het wel gauw gaan merken, 't is toch zoo'n rijke kerel,
die groote, heerlijke schat van mij!’ Huib glimlachte blozend en knikte haar teeder
toe, begon dan zelf te praten, vriendelijk en rustig, tegen dat vreemd impassibele,
in smarten verdoofde en verstroefde gelaat.... waarin hij toch zag; de gelijkenis.
Maar zóó zou Lieneke nooit worden. Bonzen hoorde hij zijn hart. Hij vertelde door
welk een toeval, een lotsbeschikking, ze elkander gevonden hadden, sprak over
zichzelf en zijn vroegere huwelijk, zijn eenig dochtertje, zijn werk.... Het was waar,
van zuivere litteratuurproductie kon niemand in Holland bestaan, maar hij deed er
dan ook van allerlei bij, verwant
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werk, journalistiek, redactioneel.... Zij zouden het niet breed hebben, dat was wel
zeker, maar aan iets essentieels behoefde het Pauline toch nooit te ontbreken; ook
de studie van zijn dochter had hij kunnen bekostigen.
De moeder luisterde aandachtig, zittende recht en strak, haar lippen saamgeperst,
diep en als in harde stof gekerfd de plooien links en rechts - toch, allengs, in de
aanvankelijk doodsch-doffe oogen, kwam begin van leven, een glansje van
weemoedige voldoening, als Huib van Pauline sprak, hoe zij alles en álles voor hem
was geworden. ‘Hm.... jawel.... maarre, meneer....’, kwam er dan eindelijk, en iets
van oud, oud, schuchter vrouwegevoel, week liefde-begrijpen, was in het haperende
geluid: ‘'t is maar alleen... uw leeftijd, nie-waar... Denk u er toch 's in... over een jaar
of vijftien, zestien.... en als er dan nog eens kinderen zouden komen.... God, wie
zou ze....’
Op dat oogenblik knarste de zware voordeur, er doften stappen in het voorportaal,
een sombere mannehoest dreunde. De drie in de kamer verstomden terstond,
zwenkten de hoofden, wachtten af, gespannen.... Maar reeds verstierven weer die
ganggeluiden, ‘'k Geloof, dat vader naar zijn kamer is gegaan’ - bijna stokte Paulines
fluisterstem. ‘Hè? Ja-ja! Stil nou maar even.... wacht nou maar even,’ bromde de
moeder. ‘Hij zal nog wel binnenkomen misschien.’
Maar neen, de stilte duurde voort. Mevrouw Hermans - wenkbrauwen gefronsd,
onderlip vooruitgestoken - plukte aan het tafelkleed. Pauline keek angstig naar
moeders oogen, Huib naar de hare, meêlijdend. Zijn arme meisje! Hij proefde de
sfeer van haar jeugd.
‘'k Zal het maar even gaan zeggen....’ Sloffend, iets minder recht dan bij hun
binnenkomen, ging de oude vrouw de kamer uit. Huib, zoodra ze weg was, fluisterde
hef de woordjes, zoende Paulines oogen, wilde haar hoofd aan zijn borst drukken.
‘Nee, toe zeg.... laten we luisteren,’ verzette zich het meisje. En hand in hand bleven
ze zitten, roerloos, hoorend niets anders dan het gedempte tikken der ouderwetsche,
glas-overstolpte pendule. Het zwartig vergulde Ceres-figuurtje, aanleunend tegen
de wijzerplaat, nooit zou Huib het vergeten....
Eindelijk geluid van deuren en de moeder kwam weer binnen, de grove trekken
nog dieper gegroefd, de oogen nog donkerder dan te voren. ‘'t Geeft niks,’ zei ze
toonloos. ‘Ik dacht het wel. Vader wil niet hier komen, hij wil jelie niet ontvangen.
Hij laat zich niet dwingen, zegt-ie. Hij heeft er goed over nagedacht en jelie kunt
natuurlijk doen wat je wilt - Pau is meerderjarig - maar toestemming.... hij zou het
misdadig vinden, hij zou....’
‘Misdadig? Twee menschen die van elkaar houden als Huib en ik?’ Wijd open
glansden Paulines oogen, haar teere neusvleugels trilden.
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‘'t Waren zijn eigen woorden.’
‘Maar mevrouw!’ Hoogland dwong zich tot kalmte, tot een toon zelfs van, soms
wel even ironische, gemoedelijkheid. ‘Dat's nou toch werkelijk wat al te gek. Meneer
zal mij toch wel willen spreken. Ik heb niets misdaan, dat 'k weet. Enne.... ik zou
zoo zeggen, juist omdat ik dan toch ook al bijna vijftig ben.... Op een béétje égards
meen ik wel aanspraak te mogen maken.’
‘Dat zou ik toch ook zeggen,’ viel Pauline in. ‘Begrijpt vader dan absoluut niet wie
hij vóór heeft?’
Zoo praatten ze - tot de moeder, zwijgend, andermaal naar haar mans kamer
ging. En nu, onverwacht gauw, weer terugkwam met de woorden: ‘Nou.... of u dan
maar even wilt komen. Ja, u alleen. Jou wil hij beslist niet zien, Pau... Ik... ik kan er
toch ook waarachtig... niks....’ Zij kon niet verder, schudde het vreemd verstijfde
hoofd; Pauline, voorover buigend, barstte in gierende snikken los; maar Huib,
opgestaan, lei een wijde hand op haar kruin: ‘Toe, m'n kindje, hou je nou goed. We
schieten al op immers....’ Mevrouw Hermans, hem voorgaande, wees op de deur
der studeerkamer. ‘Klopt u daar maar 'an,’ zei ze, heelemaal star opnieuw en met
zekere afschuw. Huib deed het. ‘Ja!’ klonk het forsch terug.
Huib ging binnen - en duizelde een oogenblik. Schrik van lang, lang geleden, een
plotseling herlevend visioen uit zijn jongensjaren, beangstte opnieuw.
Een rommelige kamer. En aan een met stoffige paperassen, fleschjes, doosjes
en andere dingen, slordig overladen schrijftafel, een korte, gezette man, hoog in de
schouders en met een, te groot voor hem schijnenden, grijzend-baardigen kop,
verweerd en rauw, steenroodig met paarse vlekken.
‘Meneer Hermans, ik kom....’
‘Jawel, 't is goed, gaat u daar maar zitten. Ik wil u dan wel even ontvangen, maar
stel u er niks van voor. 't Is maar.... iedereen moet weten wat hij doet, en ik geef
een dochter van vier-en-twintig niet aan een man van vijftig, of daaromtrent, die
bovendien nog moeite blijkt te hebben behoorlijk rond te komen. Hoe u dat kind van
ons zoover gekregen hebt, meneer, dat weet ik niet.... wil ik ook liever niet weten....
maar wat ik wél weet is, dat een fatsoenlijk man.... en u beweert immers dat u dat
is....?’
‘Hè?.... Ja.... Ik....
‘Ja-ja.... dat een fatsoenlijk man zulke dingen niet doet.’
‘Meneer Hermans, laat ik u antwoorden....’
‘Wat? Jawel! Och!’ Nog te zwellen scheen de groote mannenkop. ‘Ik begrijp het
wel wat u zeggen wilt. U is een kunstenaar, niewaar, een beroemd man in zekere
kringen. Ik kèn dat! Een zoogenaamde
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groote naam, daar houden zulke meisjes van. Pfa! 't Is me ook wat! Romannetjes
te kunnen schrijven! Als ik... uit m'n lange leven... nou ja, doet er niet toe! U kunt
zijn wie u wilt, meneer, en u kunt doen wat u wilt, u is.... godbetere 't, wat ze dan
noemen oud en wijs genoeg... Dat kind beroept zich ook al op haar meerderjarigheid.
Maar mijn toestemming geef ik nóóit!’
‘O.... U wilt zeggen, meneer Hermans, dat Pautje en ik... dan maar zonder uw
toestemming....’
‘Ik wíl niks zeggen, ik zeg precies wat ik zeggen wil, u kunt doen wat u goed vindt,
de wet verzet zich daar niet tegen. Maar géén verantwoordelijkheid voor mij! Dank
je! Wat die gekkin van 'n vrouw van me....’ Een schuddende beweging met zijn hand.
‘Och nee, laat maar, 'k heb waarachtig al genoeg.... Ik.... Maar 't is.... het is.... een
man van vijftig en zoo'n jong, frisch kind.... walgelijk, ziedaar! U moet ook maar
weten wat u wagen durft. Over een jaar-of-wat, als 't nieuwtje d'r af is, de vrouw van
zoo'n beroemde meneer te zijn.... als ze 'n afschuw van u krijgt misschien, u bedriegt
met een-of-andere jonge kerel.... God-nog-toe, wie zou 't zich niet kunnen begrijpen!?’
‘Meneer Hermans!’ Huib schreeuwde het uit. Maar juist die schrille klank van zijn
stem bracht de onmiddellijke bezinning. ‘Beleedig mij, als u dat lucht kan geven....
Ik begrijp.... uw bezorgdheid voor Pau.... Maar zij! U kent haar blijkbaar niet. Zij is
het edelste en reinste meisje dat er leeft en ik zal niét verdragen....’
‘Wat meneer, wát? Wat niet verdragen? Alles zal je verdragen wat ik je te zeggen
heb! Ik ken haar niet! Haha! Dat is meneer z'n ijdelheid te na, hè? Dat ik hem wijs
op de mogelijkheid van mislukking, van ontrouw, van....’
‘Ik geloof dan ten minste, dat ik haar wezen heel wat beter begrijp dan u. Zulke
toestanden zijn haar volkomen vreemd. Zij zou nooit iémand kunnen bedriegen. Zij
is....’
‘Hahaha! Wat een zelfvertrouwen! Ik kan wel merken dat u geen medicus is. Wij
zien zulke.... “toestanden” een beetje anders!’
‘'t Is mogelijk, Maar wat ik zei was volstrekt niet gebaseerd op overdreven
zelfvertrouwen, maar op mijn kennis van Pau's aard en karakter, haar diepe ernst,
haar innige natuur....’
‘Och kerel, loop naar de bliksem met je kennis! Je zult nog wel 'is anders piepen.
Een vrouw is een vrouw.... Enfin, kort en goed’ - en de oude man, zich met een ruk
rechtzettend, sloeg met een vuist op tafel. ‘Ik hou me d'r buiten, versta je! Van
toestemming is geen sprake!’
Sterk ontroerd, toch zonder tranen gelukkig - hij slikte een paar malen - begon
Huib weer; ‘Weet wat u doet, meneer Hermans! U zult er zoo'n spijt van hebben. U
zult er uw dochter door verliezen. En waarom?
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Ik zal goed voor haar zijn, geloof me, ik zal haar liefhebben en verzorgen.... tot mijn
dood. Daarna.... ik bedoel wat haar materieele toekomst betreft.... wel, ik kan immers
door een levensverzekering.... Want dát weet ik, dat begrijp ik ook, dat u....’
‘Hè? Wat nou weer? Wat weet u, wat begrijpt u?’ De schijnbaar tot berstens toe
gespannen en verhitte kop werd nu sterk vooruitgestoken. ‘Is dat soms een
hatelijkheid? Dat eigenwijze nest, heeft ze gekletst, geklaagd soms, dat vader niet
beter voor haar zorgt en doet.... O ja, zoo zijn ze! Zoogenaamd niks geven om “al
dat stoffelijke”! Maar pas op.... als 't er op aan komt!.... Nou.... Vooruit.... Meneer
Hoogstad of Hoogland, hoe heet u ook weer, gaat u nou maar liever heen, hè? Er
is toch niks te beginnen met die koppige oude boerendokter, dat ziet u! Als-t-ie a
gezegd heeft, dan zegt-ie b en dan zegt-ie z!’
Huib was opgestaan. ‘Dan zal ik geen moeite meer doen. Ik zou niet graag willen
dat door uw stijgende heftigheid iets onherstelbaars gebeurde. U zult er, hoop ik,
nog wel 'is over denken. Meneer Hermans, ik groet u.’
Maar toen hij, bij de anderen terug, in afgebeten, onbedwingbaar bittere zinnetjes,
had verteld, veerde Pauline met drift overeind, liep weg. ‘Pau, Pau, wat wil je gaan
doen?’ kreet de moeder haar achterna. Maar Huib begreep, volgde zwijgend, zag
hoe ze die deur weer openstootte: ‘Zien móet u mij toch, vader!’ Ze krijschte. ‘En
zeggen zal ik het u ook, dat het u allemaal niks zal geven! Geen steek! Ik zal doen
wat ik wil, ik zal mijn eigen weg wel vinden! Tiran dat u bent! Mijn heele jeugd vergald,
verknoeid hebt u!.... Is 't nóg niet genoeg? Maar úit nou, uit! Hoort u dat? Nu ga ik
mijn eigen leven maken!’
Huib greep haar bij een arm. ‘Kindje! Lieveling! Toe ga meê.... toe nou....’
Een zware hoonlach daverde hen achterna.
‘U ziet me nog wel, moeder! Daar zal ik wel wat op vinden,’ troostte Pauline de
nu heftig bevende, doelloos om zich heen tastende oude vrouw.
En buiten waren ze - op weg naar het station, met groote stappen. Moeite had
Huib, zijn meisje bij te houden: ‘Toe lieveling, bedaar nu wat, loop wat kalmer.’
‘Nee-nee! Weg! Eerst hier weg!’ kreet Pauline, ‘Nou heb je 't dan bijgewoond,
Huib. Hoef ik je niets meer te vertellen! Och-God-o-god!’
Gelukkig, er was nogal gauw een trein. Want eerst toen ze daar weêr in zaten op het vies-gele hout van een overigens leege derde-klas-coupé - eerst toen hij
haar tegen zich aan genomen en lang gekoesterd had, gekust en gesust, kon Pauline
uithuilen, kwam ze langzaam tot zichzelf. ‘O Huiblief, haal me toch bij je, gauw! Van
jou wil ik zijn, heelemaal, heelemaal! Niemand anders heb ik meer in de heele
wereld! Maar 't hoeft ook niet, hoor! Ik heb jou, ik heb jou!’
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En nog dienzelfden avond, in de extase die op de ellende volgde, wérd ze van hem,
heelemaal.’
De ontvangst op de drentsche pastorie, een paar weken later, was vroolijk en fleurig.
'n Beetje hartelijke plagerij om vaders zichtbare verjonging, veel meer verwonderde
nieuwsgierigheid naar wie daar de stralende oorzaak van was - vóór alles een, zich
kwalijk verbergende, trotsche voldoening over 't eigen, zooveel normalere, boven
allen spot en alle bedenkingen verheven geluk. En dit terwijl Leo, nog bezadigder,
superieurwelwillender dan vroeger, thans bij oogenblikken de minzaamheid
nabijkwam. Maar het opgewonden-blije, soms ook plots peinzig-verteederde jonge
vrouwtje scheen daar niets van te bemerken; Huib en Pauline, glimlachend, deden
als ontging het hun. Het dorpsche huis-en-hof werd aandachtig bezichtigd en met
uitroepen bewonderd, aan Liesjes huiselijke zorgen en keurigheid volle eer bewezen,
er werd gewandeld in de boschrijke omgeving, gedarteld, gestoeid zelfs, op de
zonnige hei. Eens, terwijl Hoogland hem niet hooren kon, zei Leo - toch voorzichtig
gedempt - met een blik waarin spot glansde: ‘Men zou 't hem heusch niet aanzeggen,
dat je vader nog eenige jaren ouder is dan jelie samen.’ Maar Liesje, geschrokken,
keek hem strak en ernstig aan - zoodat hij kleurde, kuchte, er haastig overheen
praatte. Daar van 's avonds nog naar huis reizen geen sprake zijn kon, was voor
Pauline het logeerbed opgemaakt, voor Hoogland, in het dorpslogement, boven de
muffige biljartzaal, een scheef en krakerig kamertje gehuurd, Huib vond het
uitstekend, allemaal, zijn Liesje alleen soms te opgewonden - bleek zag ze en
scheen nog vermagerd. Maar ook dit verontrustte hem niet langer, en een stille
droom leefde warm in zijn binnenste, toen Pauline, op hun terugreis, hem vertelde:
zekerheid had het jonge vrouwtje nog wel niet, maar ze hoopte en geloofde toch
vast: ze ging een kindje krijgen. Den vorigen avond, terwijl Leo Huib naar het
logement bracht, hadden ze samen, dicht naast elkaar, een poos op Paulines
ledikantrand gezeten en gepraat, zóó intiem - o, als kenden ze elkaar al sinds jaren
en jaren!
Huib glimlachte starend. Zijn Liesje moeder. Hij grootvader.... En dat terwijl zijn
eigenlijke leven hem toescheen pas te beginnen.... Hij drukte Paulines arm. ‘Heerlijk,
hoor, heerlijk! Ook dat ze met jou zoo.... echt goed is, nog haast vertrouwelijker,
schijnt soms wel, dan met haar vader....’
‘Kom, kom! Welnee! Ben je jaloersch?’ plaagde Pauline. ‘Dat moet je zoo niet
opvatten. Vrouwen bepraten zulke dingen nu eenmaal gemakkelijker met mekaar,
dat begrijp je toch!’
‘Zeker, zeker.... En trouwens, jelie hebt ook veel meer gelegenheid gehad om
eens te praten. Die voortreffelijke Leo was ditmaal zoo vrien-
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delijk zich bijna voortdurend met zijn schoonvader te occupeeren.’
‘Hm!.... Ja.... Mij leek het zelfs van tijd tot tijd,’ begon Pauline. ‘Och nee, dat moest
ik nou niet zeggen.’
‘Wat leek jou van tijd tot tijd?’
‘Niets hoor!’
‘Kom, wat is dát nou? Zeg gauw op!’
‘'t Is niet lief van me, maar ja.... ik weet niet of Leo mijn verschijnen in de familie
nu wel zoo bizonder toejuicht. Hij kan zoo iets afstandigs.... bijna hoogs hebben.’
‘Maar kindje, dat heeft-ie tegen mij toch even goed. Je moet altijd rekenen, een
dominee, een halve heilige, daar kunnen wij gewone zondige stervelingen nu
eenmaal niet tegen op.... Trek je d'r vooral niks van aan, hoor!’
‘O.... welnee!’ En fluisterend, verteederd, met een verren blik: ‘Als hij Liesje maar
gelukkig maakt.... op den duur....’
Op den duur.... op den duur.... ging het rhytme van den trein.
Kort daarna trouwden ze - half Juli - in allen eenvoud en onopzichtigheid. Niets van
recepties of feestelijkheden. Paulines vader had ten slotte, per akte, zijn toestemming
gegeven. 't Was jammer dat Liesje en Leo niet konden overkomen, maar de dokter
had het afgeraden. Als Huibs getuigen fungeerden: Blécour - die, tot zijn groot
soelaas, zijn vrouw weer bij zich had, en er zich nu hartelijk in verheugde Huib
opnieuw tot lotgenoot te krijgen, - en Melchior Spin, de acteur, al ver in de vijftig,
maar nog slovend als van ouds - hij kon het maar nét even waarnemen, tusschen
twee repetities, maar vond dat heelemaal geen bezwaar. Pauline had het haar broer
en haar zwager gevraagd, maar beiden verontschuldigden zich: ze begreep wel....
tegenover vader.... Een paar al wat oudere studenten-vakgenooten van haar
daarentegen, dezelfde die Huib indertijd had ontmoet, waren onmiddellijk en van
harte gaarne bereid bevonden; het was om hún rechtmatige verwachtingen vooral,
dat er, na de kil-zakelijke boodschap op het stadhuis, nog een soort van feestelijk
déjeuner op touw werd gezet. Het zou wel meevallen, had Huib gemeend. En dat
deed het ook. De studenten, opgenomen in wat zij ‘de artistieke sfeer’ noemden,
voelden zich verheerlijkt - er was een hartelijke en ongekunstelde vroolijkheid. Met
Spin sloot Pauline, in haar droomvolle gedachten, aanstonds vriendschap; zijn
eenvoudige en trouwhartige openheid namen haar onmiddellijk voor hem in;
tegenover Blécour daarentegen bleef zij stil-verwonderd, teruggetrokken. Zij begreep
niet goed - zei ze later tegen Huib - hoe deze vermoeiend drukke,
opgeschroefd-geestige man een goed vriend van hem kon zijn geworden; een
comediant leek hij haar, en zelfs niet heelemaal betrouwbaar. 't Was als

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

205
verborg hij.... ze wist niet.... allerlei achtergedachten, een wrok misschien....
‘Och! Betrouwbaar....’ Huib schokte de schouders. ‘'t Is een eerzuchtige en
opgejaagde, jaloersche man, ten deele bedorven in de groote wedstrijd, 't Is jammer
van hem.... Vroeger was hij anders.... natuurlijker, beter.... Help jij mij maar, Lieneke,
dat 'k niet óók zoo word....’
‘Hoef ik jou 'an te helpen!’ lachte Pauline.
't Was één hunner eerste treingesprekken. Want ze waren op reis gegaan, voor een
dag-of-wat maar, en niet buitenslands. Het werd te duur, en: ‘we zouden toch immers
geen oog hebben voor hooge bergen en kerktorens,’ had Pauline gezegd. Door
vaderlandsche bosschen, over heien en weien, door vredige dorpen en oude stadjes,
zwierven en droomden ze samen. Dit ‘huwelijksreisje’ - dat het geen onophoudelijke
liefdesroes, geen onverstoorbare zaligheid zou worden, had Hoogland vooruit
geweten. Hij wist wat reizen beteekent. Hij kende den onvermijdelijken invloed van
plotseling zonder je werk te zijn, van looze vermoeienissen en dreinige decepties.
En ook de zoo mysterieuse gestemdheden der liefde, de onverklaarbare terugslag
van drukkende triestheid na opperste extase en bevrediging - het was hem alles
geen ontdekking. Maar iets van hooger waarde dan een ongestoorde, een altijd op
dezelfde hoogte blijvende vreugde, werd hem en Pauline gedurende dit eerste
onafgebroken samenzijn in glanzende heerlijkheid geopenbaard: het, voor onmogelijk
gehouden, tóch aldoor nog groeien, zich voortdurend verdiepen hunner innigheid,
het elken dag weêr, en verrast en verrukt, iets nieuws en groots in elkander
ontdekken - een gemeenzaamheid zonder weerga, en die door geen van beiden
was vóórgevoeld. Waarheen zij ook bewogen hun als herboren persoonlijkheden,
altijd nieuwe, verwonderlijk bekorende landstreken trokken zij tezamen door, zagen
schoonheid in alles en overal, zich koesterende en vermeiende in het zalig besef,
elkander, en dit heerlijkverdiepte z i e n , voor altijd te bezitten, zich verliezende in
de hierdoor ontsloten droom- en gedachten wereld als in een grenzeloos paradijs.
Aan elkanders van binnen-uit doorstraalde gezichten, méér dan aan iets dat van
buiten-af tot hen kwam, ont vonkt en zij, altijd opnieuw, hun zielsverrukking.
Het was op een vroegen ochtend, wakker geworden in de stille schemersfeer eener
ouderwets provinciale, hem toch al min of meer vertrouwd geworden logementkamer,
dat Huib, heller en dieper dan ooit te voren, zich bewust werd op het toppunt van
zijn leven te zijn. Naast hem lag Pauline, achterover in haar blonde haren; zij
sluimerde; over haar oogen de onvergelijkelijke teerheid der zacht glanzige
oogschelpen; amper hoorbaar de rhytmische ademhaling tusschen de
even-maar-vanéén
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wijkende lippen; nauw zichtbaar deinend de blauwig dooraderde bovenborst, de
donzen schaduwen der keelholte.
Hij steunde op zijn elleboog en keek naar haar....
En plotseling - of in zijn blik iets veranderde - hij spérde de oogen, als van zelf,
en zag hen beiden, zooals ze hier tezamen waren, het middelpunt eener verklaarde
wereld. Rondom hun twee-eenheid, naar alle zijden zich eindeloos strekkende, niets
anders dan schoonheid, en die straalde van hen uit. Hun liefde bewoog het heelal;
alles was er dóór en óm hen. De zonneschijn, die de gordijnen doorlichtte, zacht
ruischende wind en het jubelen van een merel, daar buiten op een boom, het waren
nog maar eenige der uiterlijke kenteekenen van deze godgelijke glorie. En nooit
nog had hij het zoo klaar geweten, d a t d i t d e e i g e n l i j k e s f e e r v a n h e t
l e v e n w a s - maar nu wist hij dit, nu had hij het erkend, en nu hoefde het ook
nooit meer uit hem weg te gaan. Vreugde, geluk, een hel en onuitputtelijk geluk
welde en spoelde op van alle kanten, overheerschend zonder iets van bezwaar al
het andere, ook het zoogenaamde verdriet en het medelij met andere menschen,
ook de teleurstellingen en hun onbeduidendheid. Niets, niets.... ál dat andere!
Lieneke! Hij schouwde haar aan. O zij, die dit goddelijke hem ontdekt had, zij de
bron van deze schoonheid! Hij kon zijn blik niet van haar afwenden - die blik verstarde
en bleef toch ziende, klaar ziende. Heel zijn leven, tot aan dit opperste uur, het ging
aan hem voorbij als een lichtende flits - hij zág, ja hij zág voor het eerst! Schoonheid,
heerlijkheid - hemel, God! Wat er verder ook met hem gebeuren mocht, dit wás er,
dit bleef, dit kon geen wereld hem meer ontnemen; n o o i t m e e r n a d i t
o o g e n b l i k k o n h i j g a n s c h o n g e l u k k i g w o r d e n . Zelfs al moest hij
háár weer verliezen, d i t was voor altijd, voor eeuwig hem gegeven.... Eeuwig....
Wat anders kon het beteekenen dan het onverdelgbare eener schoonheid éénmaal
diep doorleefd?
Nog steeg zijn extase en duurde voort. Een uur als dit, in geen duizelige verten
had hij het ooit vermoed, het zich ook niet éven verbeeld of met woorden aangeduid
in de droomen van zijn arbeidsroes. Zonnen wentelden om hem heen, zeeën
ruischten, het licht zélf jubelde mee. Hij merkte het eensklaps, hoe tranen van
verrukking hem langs neus en mond liepen; in zijn borst zwol een dankbaarheid
zoo groot en machtig, dat zij te hevig hem benauwde, hem bruusk overeind schokken
deed.
Pauline ontwaakte door die beweging; zij zag hem aan en glimlachte.... ‘Dag
lieverd’, traag murmelde haar stem. En nu, verbrekend zelf zijn niet meer te dragen
vervoering, stortte Huib zich over haar heen, omhelsde haar, overdekte haar hals
en gelaat met zijn dringende kussen. ‘Liefste, liefste, ik ben daar zoo eindeloos
gelukkig geweest - nóóit zal ik het je kunnen zeggen, het is te groot, te veel!’
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‘Weet ik het dan zelf niet? Wou je gelukkiger zijn dan ik?’ En grijpend zijn hoofd
tusschen haar handen: ‘O mijn Huib,’ fluisterde zij, ‘ik bemin je zoo....’
Een tweede, hem niet zoo pijlsnel omhoogvoerend, maar misschien nog dieper en
onbegrijpelijker doordringend geluk beleefde Huib een paar ochtenden later, terwijl,
op het zolderkamertje van een overvuld hotel, hij met Pauline stond uit te kijken uit
door het wijd-openstaande, eenige raam, over de roode en grijsblauwe daken der
kleine stad waar zij hadden overnacht. Het was hier alles zoo eenvoudig om hen
heen, bijna armelijk, niets dan het onontbeerlijke, en wat zij daar vóór zich zagen,
in de windige morgenfrischte, meer menschelijk-lief en bekoorlijk kleurig dan groot
of mooi - toch leefde daar plotseling in Huib een besef van rijkdom zóó ontzaglijk,
dat met een schok hij achteruitdeinsde, als voor een uitslaande vlam. Pauline, nog
in haar nachtjapon, stond naast hem. Witheid in wind en licht. Zij keek uit, gelijk hij,
argeloos en lachende, naar al die typige dakjes, die venstertjes en schoorsteenen,
hier en daar wat waschgoed, wat roode bloempotten en groene takjes in rekken en
goten. Het duizelde Huib. O kon toch een oogenblik worden bestendigd! Want hier,
hiér en nú was het! Dit zijn echte liefde, dit zijn ware geluk. In je handen moest je
het kunnen nemen en het dan vasthouden, vastklemmen, voor goed. Eensklaps
naast Pauline op de knieën zinkend, omvatte hij de hare, drukkend zijn hoofd tegen
haar aan. ‘O Lieneke, Lieneke! Zul je altijd bij me blijven.... altijd?’
En zij, in 't geheel niet verwonderd nog, zich bukkende en hem streelende den
grauwen, hobbeligen kop: ‘Maar mijn liefste dan toch! Hoe zou ik anders kunnen?’
En toch, toen ze, weer op het bed teruggevallen, in elkanders armen lagen: ‘Kon
ik nou zóó maar doodgaan,’ snikte Huib. Dichtzoenen moest ze zijn vertrokken mond
om niet opnieuw te hooren dezen angstigen gelukskreet, die haar vagelijk en vreemd
ontstellen deed.

V.
Zoo was het dan begonnen, Huib Hooglands nieuw en stralend huwelijksleven, in
zijn vijftigste jaar, en hij gaf er zich aan over, vol jonge illusie. Het spande en
doorgloeide zijn dagen zoowel als zijn nachten, het hield zijn geest en gevoel, heel
zijn innerlijk wezen, bevangen en gericht. Hij ging er in óp, en hij gaf zich daar
rekenschap van, telkens weer en met sprankelende vreugde - een ópgang, ja, en
dat zou het ook blijven! Als een suizeling in zijn hoofd soms waren geluk en
toekomstverwachting.
Maar daarbuiten bestond dan ook bijna niets - in deze eerste maanden
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van zijn samenleven met Pauline - waaraan zich Huib, zij het nog zoo tijdelijk,
onverdeeld kon wijden, waarop hij zijn aandacht kon samentrekken; alleen zitten
werken, het moest dikwijls wel, maar 't maakte hem jachtig, vreemd ongedurig;
slechts wanneer zij bij hem was kwamen die vrijheid en bevrediging van geest, die
goede rust en harmonie in hem te heerschen, waardoor het hem mogelijk en ál
gemakkelijker werd, geheel zich zelf te zijn, te kennen en te kiezen, zich uit te
spreken. Huib bracht het zich herhaaldelijk tot bewustheid, nooit te voren had hij
zich zoo ontkluisterd gevoeld, zoo zelfvertrouwend en spontaan naar buiten levend,
en - o, heerlijk wonder - zijn jonge vrouw, in haar stralende geluksstemming, getuigde
van dezelfde ondervindingen; ook haar was het als leefde zij dagelijks méér terug
in haar wezenlijkste zelf, en als hervond zij daar gevoelens, overdenkingen,
ontdekkingen, sommige schijnbaar sinds lang verstikt, met verrassing herkend thans.
Huib maakte haar diepste natuur in haar wakker; haar nemende had hij haar aan
zichzelve teruggegeven. Zij begrepen het beiden, meer en meer: in de volkomen
overgave, de vertrouwde veiligheid hunner onbetwijfelbare liefde, bezon zich elk
van hen op zijn zuiverste wezen, zijn heimelijksten zieledrang, zijn oorspronkelijkste
ik - en ook was er geen enkele innerlijke tegenstand nu, geen waarschuwing of
redeneering hoegenaamd, die deze bezinning te keer of haar sluipend uit den weg
ging. Hun geluk was hun groote bevrijder.
In Huibs armen bekende hem Pauline, tusschen heftige omhelzingen door, wel
veel slechts en leelijks: harde gedachten over vader en moeder, diep heimelijk
egoïsme en nooit uitgesproken berekeningen, haar onoverwinnelijke, hoe driftig ook
verdrongen en angstig verborgen, behaagzucht en zelfbewondering, een verlangen
naar lof en vereering, dat wel dikwijls misschien haar eenige beweegkracht was
geweest om aan anderen iets goeds te doen. O, maar voortaan zou de volte van
haar geluk alléén-al daartoe voldoende zijn....! Huib lachte dan, zalig verteederd,
en kuste haar, tot tranen ontroerd soms, en in zijn drang zich nu ook zelf te
beschuldigen -wat beteekenden die slechtheden van haar bij de zijne vergeleken!
- sprak hij van eigen moreele mislukkingen, van zijn vaak zoo moeilijk beheerschte
eer- en roembegeerte, zijn ambities vol vermomde ijdelheid, zijn lastig en pijnlijk
critiek verwerken en zijn vaardig komediespelen, vaak alleen om zich een houding
te geven, anderen te overbluffen, méér te schijnen dan hij was of zijn kon. - Hierbij
plaagde hem dikwijls een onbestemd besef, het leelijkste toch nog achter te houden;
wat dat dan was? Hij kon het zelf niet meer uitgraven, had het vroeger toch wel
geweten. - Pauline intusschen verontwaardigde zich, sprak hem onstuimig tegen;
zij wonden zich beiden op, dwepend met hun eigen, ongevaarlijke, eerlijkheid, en
kibbelden er over, wie van hen de slechtste
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was. Lachten dan ten slotte toch weer, en liefkoosden, omhelsden elkander te
hartstochtelijker - het leek wel of om hun vele en afzichtelijke gebreken zij elkander
te dieper liefhadden. Niet de schaduw van een gedachte scheen meer tusschen
hen te staan. Paulines vreemd-ruwe schaterlach bleef maandenlang weg, en Huib,
in haar nabij-zijn, miste alle behoefte iets in zich op te schroeven, zich te paaien
met gewaande superioriteit, of door woord, toon, houding, in eenig opzicht onoprecht,
gewichtig of interessant te doen. Waartoe? Het was nu nergens meer voor noodig,
zich zoo krampachtig te handhaven. Hij had ál wat hij behoefde. Boven Paulines
liefde en uitverkiezing ging immers niets ter wereld.
Geen nieuwe groote litteraire taak stelde Huib zich voorloopig - ofschoon de
ideeën zich dikwijls verdrongen - en ook Pauline had allerlei huishoudelijke
bezigheden, maar liet haar studie rusten. Beiden, altijd weer, verlangden naar
samenzijn, samenzijn, niet anders dan dat. Zij maakten lange wandelingen of zaten
uren in vertrouwelijk gesprek. Er kwam geen eind aan hun verhalen, hun onthullingen
omtrent het vroegere, waarvan de ander nog niet weten kon. Alles wat beide hun
levens te voren vervuld, tijdelijk omhoog geheven of terneergedrukt, beangstigd of
alleen maar verontrust had, ze zochten het op in hun geheugen en vertelden het
elkander, en het leek soms als was Paulines bestaan niet heel veel korter dan dat
van Huib, het leven in een achterhoeksch dorp niet minder rijk en afwisselend dan
het grootsteedsche, zoo verdrongen zich, ook in haar woorden, de herinneringen.
Huib verhaalde van zijn sombere jeugd, zijn geploeter en gesloof, zijn toch altijd
lichtende illusies - van zijn eerste huwelijk ook, hoe 't was ontstaan en doorgedreven,
zijn overspannenheid, zijn vreemde donquichotterieën; hij sprak van zijn
vriendschappen, zijn korte avonturen, met andere vrouwen en meisjes, en ook van
dat langere, dat verwarrende, hartstocht-donkere.... avontuur - want méér was het,
ondanks alles, nooit geworden - met Janne Terwijne, de bekende actrice. En Pau
begreep ook dát - het was een vreugde! Zelf bloosde zij intusschen wel en werd
opnieuw onrustig bij de herinnering aan verschillende oogenblikken van haar korte
verloving - stond daar zelf nu zoo vreemd tegenover; was zij dat geweest? - bij 't
verhaal ook van hoe voor het eerst zij de hevige ontroering van liefde had leer en
kennen door den plotselingen zoen op haar mond van een ouderen neef, uit het
verre Indië overgekomen - een interessanten, bruingebranden man, die veel gezien,
gedaan, ondervonden had. Hij scheen ongelukkig, en zij had zich al voorgenomen,
in met heiligheid bewogen oogenblikken, haar leven geheel aan hem te wijden toen, even plotseling, hij weer verdwenen was, ijlings teruggereisd naar zijn donkere
‘binnenlanden’, wat later daar gestorven, ver weg, alléén, onverzorgd misschien niemand die er het rechte van scheen te weten. Het was
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een triestig slot, en dat Huib dan weer aanleiding gaf, lang en met ontroering over
Cootje te praten, zijn lievelingszusje - gestorven ook zij in dat verre, vreemde,
moordend-heete land. Haar zoontje - zijn naamgenoot - ja, of het kind nog leefde?
Hij wist het niet. Al meer dan zes jaar nu, dat hij niets meer hoorde. Rare kerel, altijd
geweest, die van Tholen, Cootjes man....
Het was op wandelingen vooral, maar ook wel thuis, in uren van veilig en
overgegeven tezamen zijn, dat zij kwamen te praten over de hooger en
onbegrijpelijker dingen, waarvan niemand vaste voorstellingen hebben kan, maar
die hen toch beiden, in hun heimelijkste wezen, altijd weer tot zich getrokken, hen
het diepst in beroering gebracht hadden. De groote wereldvraagstukken, die van
gemeenschap en individualiteit, van menschenrechten en persoonlijke
verantwoordelijkheid, de nog diepere levensmysteries vooral, die van leven en dood,
van God en doel en oorzaak, van natuur en heelal. En 't werd hun een hooge
vreugde, telkens opnieuw te ondervinden, hoe zuiver - ondanks hun groot verschil
in leeftijd - zij elkander verstonden, ook waar het al die zich opdringende
vraagstukken betrof. Iets ongekends voor Huib! Met Til had hij nooit veel kunnen
praten; haar hoofd, zei ze altijd, deugde niet voor die abstractheden. Pauline
daarentegen, in het toch nog kleine getal van haar levensjaren, had al veel
bestudeerd, veel in eenzaamheid doordacht vooral. Zij kende den drang naar hooger
begrip en levensstandpunt, naar eenheid met al het geschapene; haar religieus
gevoel, ruim, diep, en vol hartstochtelijk verlangen soms, als dat van Huib, bleek,
evenmin als het zijne, in dogma's, ja nauwelijks in eenigszins omgrenzende woorden
uit te spreken. Aan een ‘vader in den hemel’, waar de dominee op hun dorp over
preekte, had ze al sinds jaren niet meer kunnen gelooven - vader, ook voor haar
werd met dat woord geen bij uitstek eerbiedige, noch zelfs diep-innige verhouding
aangeduid, en God, hém voelde zij in zichzelf, zijn geest beleefde, onderging ze in
haar gedachten en in de natuur om haar heen, en niets was haar wezen dichterbij
en verderaf tegelijk dan deze, haar soms verbijsterende, onbegrijpelijkheid. Als kind
had ze veel van den hemel gehoord - een plaats van eeuwige gelukzaligheid, waar
alle deugdzame menschen na hun dood onmiddellijk heenvlogen - maar al sinds
lang begrepen: door zulke voorstellingen trachtte het lijdende menschdom zich
alléén-maar wat te vertroosten over de ellenden die het op aarde ondergaan moest,
ziekte en pijn, zorgen en armoe, dienstbaarheid en verdrukking. Wie dood ging, zoo
vermoedde ook zij, het diepst en het liéfst, verloor zijn ‘ik’, zijn persoonlijkheid, werd
weer opgenomen in het álleven. Deze gedachte bevredigde haar. ‘Vind-je ook niet,
dat onophoudelijke “ik”, in ons korte leven is het al vermoeiend genoeg,
onuitstaanbaar soms! 't Laat je nooit met rust!’ O ja, de menschen zeiden: er moet
toch nog ‘iets anders’ zijn dan ons aardsche leven, een hier-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

211
namaals, anders hield je het niet uit; het onrecht en de ellende zouden ondraaglijk
worden. Maar waarom? Rechtvaardigheid in het menschelijk lot, naar een
menschelijken maatstaf - zij had alweer geen behoefte de mógelijkheid van zoo iets
aan te nemen. Ja, zij twijfelde zelfs wel eens aan de wenschelijkheid. Want waar
bleef dan het prachtigst menschelijke, medelijden en offervaardigheid, leven voor
anderen, waar bleef haast alles wat mooi en hoog en ontroerend heerlijk was? Zich
een buitenwereldsche strafplaats, een zoogenaamde hel voor te stellen, was Pauline
nog veel onmogelijker en nog meer tegen de borst. Wat voor een God zou dát wel
moeten zijn, die de wezens van zijn schepping naar hun onwetende daden en
gedachten beoordeelde en veroordeelde, verdoemde tot eeuwige straffen! Nee-nee,
belooning noch straf, na den dood, kon ze in haar voorstellingen een plaats geven.
Het goede moest je doen, o natuurlijk, omdat het goed was, voor jezelf ook. Omdat
het je bevredigde, omdat je anders immers niet gelukkig worden kon....
Zij bleef dan staren voor zich uit....
Huib, die begrippen als hel en hemel, waardoor zijn Lieneke toch blijkbaar nog
min-of-meer verontrust werd, allang beschouwde als historische curiositeiten, deed
zijn best haar te helpen in haar gevolgtrekkingen. Geen buitenwereldsche straf of
gelukzaligheid - maar immers ook geen bovenwereldsche, geen buiten-het-heelal
levende God kon voor hem bestaan. Geen vader - maar nog minder een directeur.
‘Als God er is, mijn liefste,’ zei Huib in volle innigheid, ‘en ik-voormij geloof in God
met mijn heele ziel - dan is hij in alles wat bestaat. De kern, de geest, het wezen
der dingen, levende en zoogenaamd doode. Zijn eigen schepper en verbreider,
voortdurend en tot in de eeuwigheid. Een wereld die niet heelemaal in God zou zijn,
en een God die zich niet uitspreekt in al het zijnde, ik kan er mij geen voorstelling
van maken. Wat op zich zelf nog niets bewijzen zou, dat weet ik wel, maar toch....
dat is het waarnaar wij allen snakken, ons voorstellingen te vormen en naar die
voorstellingen als 't ware onszelf te herscheppen. De naar onze inzichten grootste
misdadiger, of erger: de liederiijkste ploert, is toch altijd nog een onbegrijpelijk
natuurwonder, alléén: het goddelijke in hem is nog niet tot bewustheid gekomen....
Alle leven is Godsuiting.... Eenig leven buiten God om valt niet te denken....’
‘Dus kan er ook - dat volgt daar, dunkt me, uit - nooit iets gebeuren dat niet Gods
wil is.’
‘Ja.... maar.... wil.... daar heb je weer zoo'n woord. Je mag nooit vergeten: doel,
oorzaak, wil, al die begrippen, zooals wij ze kennen en gebruiken, zijn iets
door-en-door menschelijks, menschelijke onderstellingen, niets meer. Wij kunnen
er niet buiten, God misschien wel. Dat geldt zelfs van rechtvaardigheid, deugd,
goedheid, teederheid, liefde.
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God is in dat alles, natuurlijk, maar de menschen geven er de onderscheidende
namen aan, die God waarschijnlijk niet noodig heeft. De velen die zeggen: God is
liefde, doen dat zonder twijfel omdat er geen sterker, heerlijker, heiliger.... verschijnsel
is dan de liefde. Dat het goddelijke zich in niets zoo machtig uitleeft als in de liefde....
in alle liefdedrang.... 't staat ook voor mij vast!’
Innig greep Huib Paulines hand daarbij en zij waren een tijdje stil samen. Het
geluk van hun diepe saamhoorigheid klopte zwaar in Huibs borst. Maar dan
plotseling, haar ernstig gezichtje in groote spanning tot hem opheffend: ‘Hóu jij echt
van God?’ vroeg Pauline. Er was een vreemde strakheid in haar blik, en Huib
aarzelde een seconde, licht verbaasd en verward, vóór hij antwoordde:
‘Ik geloof, Lieneke, als je aan dat soort liefde denkt, is het beter van het goddelijke
dan van God te spreken. Naar het goddelijke smachten wij allemaal. Maar God....
hoe méér en dieper wij over hem denken, hoe grootscher en onbegrijpelijker hij
wordt, niet waar? Iets veel te ontzagwekkends om zoo maar, familjaarweg, van te
houden. Iets dat zóó hoog, zoo ten eenenmale boven ons begrip gaat, kúnnen we
daar eigenlijk wel van houden? Maar Gods openbaringen - dat is heel wat anders.
Christenen houden, op hun verschillende manieren, van Jezus en van zijn moeder,
de boeddhisten van hun Boeddha. Voor mij zijn jouw oogen misschien wel de
heerlijkste godsopenbaring. Toch houd ik ook echt van de wolken, de sterren, de
boomen en de beken, de zee en de bergen. Dat is een liefde die ik onderga en
aankan. Ook die voor de schoonheid als zoodanig, en voor de kunst. En in dat alles,
in de kunst ook ja, erken ik, aanschouw ik: God! En mijn best doe ik voortdurend....
in die aanschouwing te leven.... steeds méér, steeds inniger....
‘Het goddelijke....’ Diep-peinzig prevelde Pauline de woorden voor zich heen. ‘Ik
weet niet hoe het komt, maar in mezelf noem ik het toch nog liever: het eeuwige....
De eeuwigheid; dat wat altijd geweest is en altijd blijven zal.... het gróóte, de basis
van alles.... Ik heb het gevoel, dat, behalve mijn tijdelijk ik, de eeuwigheid in mij leeft
en mij eischen stelt.... Soms.... niet altijd helaas.... gehoorzaam ik aan die eischen....
tegen mijn eigen wil in....’
Huib had even een gevoel van tegenzin, dat hij wegglimlachte. ‘Eeuwigheid, ook
goed hoor! Wat doet de naam er toe? En al is er dan waarschijnlijk geen persoonlijk
voortbestaan, in onze lief de leeft.... jouw eeuwigheid....’
Hij kuste haar, maar haar gezichtje bleef recht en streng, en na een poosje zei
ze zachtjes en zonder hem aan te zien: ‘O ja.... en toch.... hoe ontzettend veel ik
ook van je houd, Huib.... ik voel nu.... als de eeuwigheid het eischte... zou ik je
kunnen verlaten....’ Zij rilde zichtbaar en ook Huib doorvoer opnieuw een lichte
schrik: ‘Liefste! Voel
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je dat zoo?.... Ik niet. Ik zou me verzetten.... Als het goddelijke mij opeischte.... ik
weet zelf niet hoe.... door mijn kunst bijvoorbeeld.... ik zou me aan je vastklampen
en smeeken; neem ons dan samen! Want haar kan ik nóóit meer missen!’
Eindeloos teeder werd de blik waarmee zij hem aanzag toen. Maar haar woorden
nam zij niet terug.
Over het groote maatschappelijke vraagstuk - over socialisme, communisme - viel
het Huib en Pauline wat moeilijker te praten. Ze begrepen intuïtief, daar eenigszins
verschillend tegenover te staan. Ook wisten ze 't beiden wel: om met min-of-meer
recht over die dingen mee te kunnen spreken, er was economisch onderzoek en
een groote mate van historische kennis voor noodig; en die bezaten ze nu eenmaal
niet, noch de neiging er zich op toe te leggen - noch den tijd, noch den
geestesaanleg! Dit alleen al veroorzaakte een zekere afkeerigheid - beiden poogden
ze vaak het gedachtencomplex te verdringen, beiden ook bleek dat telkens weer
een onmogelijkheid. Het drong zich op van alle kanten. Wel gelijkelijk werden zij
teruggeschrikt door de ruwe en onmenschelijke wreedheid der uiterste revolutionnaire
middelen, het plomp-ondoordachte en ondoorvoelde van ‘klassenstrijd’ - onder
zoogenaamde christenen nota bene! En ook de verbitterde jaloezie op de rijken,
die de verborgen ondergrond zooveler redeneeringen bleek, heel het in wezen plat
en egoïst materialistisch standpunt van tallooze zoogenaamd sociaal denkenden,
die toch meêbrulden de idealistische liederen, meê-leuterden over sociale
rechtvaardigheid en den komenden heilstaat, was hun evenzeer antipathiek. Huib
bekende zijn vrouw tot het socialisme te zijn gekomen - want ondanks al zijn
bezwaren was hij lid van ‘de partij’ - zonder de toch zoo noodige economische
kennis, uit louter deemoedigen gemeenschapszin en in de overtuiging dat het,
althans geruimen tijd lang, dien kant op moest, nu het al scherper doorgevoerd
elk-voor-zich tot zulke afgrijselijke excessen had geleid, tot zooveel wanhoop,
verwording, verbeestelijking, nu het verbond van kapitalisme met imperialisme hebzucht met ijdelheid - zooveel en zoo bittere, ook geestelijke ellende, zulke
onafzienbare rampen veroorzaakt had. En wie wist, wat er nog kon komen! ‘Maar
ten slotte alweer, ook al die economische en politieke ismes, het zijn toch maar
menschelijke uitvindingen en onderscheidingen! Ik ben overtuigd, ook in zulke dingen
heerscht, boven ons allen uit, de van God bezeten natuur met haar eeuwige, nog
nooit door een sterveling benaderde mysteries. En gaat onverbiddelijk haar eigen
weg. Alléén - wat je nooit vergeten moet - in die eigen weg is ook het onvermijdelijk
menschelijk verzet volkomen inbegrepen!’
Pauline zweeg dan gewoonlijk, nadenkend, niet heelemaal aanvaardend, en vroeg
een andere maal: ‘Vind je toch ook niet, Huib, dat de socialisten en
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communisten de intellectueele en artistieke arbeid ergerlijk onderschatten? Vooral
die van leiding en bestuur, van vinding en initiatief? Geloof maar dat menige arbeider,
menige bediende zorgeloos voortleeft, terwijl zijn patroon zich aftobt! Trouwens,
wat zou alle machinale, alle handenwerk beduiden zonder de leiding van rustig
denken, van wijsheid en gemoedsleven natuurlijk ook - dat moet erbij komen! - en
wie zou de wereld in de hoogste zin vooruithelpen en tot bezinning brengen, als er
geen menschen waren die zich vrijelijk aan kunst en wetenschap konden overgeven?’
‘O natuurlijk!’ riep Huib uit. ‘En denk ook maar niet dat de socialistische kopstukken
dat zelf niet weten! Ze zeggen het alleen maar niet altijd openlijk. Ze praten de
handwerkers - die immers verreweg in de meerderheid zijn - naar de mond. Ze
hebben trouwens nog wel leelijker dingen op hun geweten. Het ergste is misschien
wel, dat ze arbeid plegen voor te stellen als een noodzakelijk kwaad, als tobben,
zwoegen, je afbeulen, en voor de rest niks, en dat daarom maar zoo kort mogelijk
moet duren. De arbeid, die ons aller heerlijkheid behoort te zijn, ons waarachtig
levensdoel! Echt leven en gelukkig zijn kan toch enkel maar, wie plezier heeft in zijn
werk. Maar nou ja, ik weet natuurlijk ook wel, er is afschuwelijk veel werk
tegenwoordig, dat noodig is, maar waar geen mensch plezier in hebben kan, doordat
er niets meer aan te denken of te beleven vált. Dat is de groote moeilijkheid, d e
moderne moeilijkheid, dat bestond vroeger niet. En als je van leiding en bestuur
spreekt, er is helaas ook zooveel bestuur, waarbij geen greintje wijsheid of gemoed
meer meepraat, dat niets is dan.... gewetenlooze winstjagerij. Daartegenover dient
- dat moet je toegeven - wel in de eerste plaats gezorgd te worden, dat iedereen,
iedere werker ten minste, en zijn gezin, genoeg heeft te eten, en kleeding en een
veilig onderdak; dat zieken en zwakken verzorgd worden, dat ieder mensch, in onze
gezegende cultuurstaten, van die cultuur wat meê-genieten, zich geestelijk en
lichamelijk ontspannen en ontwikkelen kan. En ik ben overtuigd, dat is ook alles
mogelijk, als er maar orde in de chaos geschapen kon worden, als we maar paal
en perk wisten te stellen aan de grenzelooze hebzucht en het schandelijke
machtsmisbruik van enkelen.... Als ik daaraan denk, mijn liefste!.... Och ja, ik ben
misschien wel voornamelijk socialist - noem mezelf tenminste zóó, tot nader order!
- omdat het socialisme de oppositie is tegenwoordig. Oppositie tegen misbruik van
macht en wetten, tegen de ploertige koningen van het moderne leven, de
Beurs-koningen, de groote gokkers, vrekken en uitbuiters, die de wereld regeeren
- niet die arme gekroonde functionarissen natuurlijk, die al moeite genoeg hebben
hun schijntje van macht nog tot een béétje schittering te brengen!’
‘Maar.... als 't nu zoo doorgaat met de groei van de arbeiderspartijen, als ze zelf
de baas worden?’
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‘Nou.... dan zal i k ook geen socialist meer zijn, want dan gaan zij natuurlijk op hun
beurt aan 't heerschen en ringelooren. Macht over anderen te bezitten, wie is er nog
tegen opgewassen? Zeker niet de meeste van onze politieke leiders - eerzuchtige
mooipraters, slimmerikken, baantjesjagers! Het zal nog lang duren voordat de
werkelijk beste menschelijke krachten, voordat wijsheid en goedheid komen te
regeeren in de wereld. Dat zullen wij niet meer beleven, mijn Lieneke! Toch zou ik
dán pas uit de oppositie gaan.’
‘Goed Huib’ - en zij kuste hem - ‘dan blijven we samen in de oppositie, hoor! Maar
dat socialisme van je, daar moet ik toch nog 'is goed over piekeren en met je praten.
Er is mij nog te veel.... een geldluchtje aan, en te weinig besef - althans geen diep
doordrongen zijn - van de grootste, de wezenlijkste levenswaarden. Ik ben nog jong,
maar hoeveel armen heb ik al gekend, die volkomen rustig en tevreden leefden in
hun armoe.... hoeveel rampzalige rijken....’
‘O natuurlijk, natuurlijk, kindje! En daarbij: het komt er ten slotte ook
niks-hoegenaamd op aan, of wij tweeën de hevigste socialisten zijn of maar gewone
burgerlijke tobbers. Ingrijpen kunnen we toch maar alleen met een stembiljet, en
wat beteekent dat? Wat voor menschen zijn het, die we dan zoogenaamd “kiezen”?
Wat weten wij van die wereld af - wat voor essentieels? Och! Wij lezen maar wat
phrasen, haastig en onnauwkeurig weergegeven in flodderige kranten - die zelf
alleen commercieele ondernemingen zijn! Och, nee-nee.... Alles gebeurt ten slotte,
ook in het maatschappelijke, naar Gods onbegrijpelijke.... wil, wet, aard, natuur, of
hoe je 't noemen wilt. Daarin te berusten is de hoogste levenswijsheid. Rodin moet
eens gezegd hebben, dat wanneer God hem zou vragen hoe hij de wereld veranderd
wou hebben, hij zou verzoeken alles maar te laten zooals het is. Hoe vind je zoo'n
opperste motie van vertrouwen! Ik heb dat standpunt nog niet bereikt - maar 't kan
best het juiste zijn. Ik troost me maar met de overtuiging, dat ook het verzet zelf,
het ingeschapen streven naar beter en hooger, tot de wereldorde moet behooren....’
‘Ja-ja! En de liefde vooral! De liefde die het eerste en het laatste is...
‘Mijn heerlijkheid, kom hier!’
Intusschen was het ‘algemeen bekend’ geworden: Huib Hoogland hertrouwd, op
zijn leeftijd nog. Verrassing en verwondering had het gegeven, spot en ergernis
zelfs. ‘Zoo'n oude bok’, schreef een communist, in zijn aan de menschenliefde
gewijde blaadje. Elk had er zijn zegje en lachje over. Een meisje-studente moest
het zijn, ergens diep uit de provincie vandaan, heel mooi, en bizonder intelligent,
maar ja.... een kwart eeuw jonger dan hij. ‘Wat zeg je d'r van?’ ‘Nou hoor, die durft!’
werd
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niet zelden geantwoord. En dat veelal met omlaaggetrokken mondhoeken. Enkelen
waren er wel, die 't Hoogland hartelijk gunden, zich oprecht verheugden in dezen
nabloei van zijn bestaan - milden en menschelijken, en die van zijn boeken genoten
hadden - velen méér die met diep-doordachte afkeuring, alleredelste
verontwaardiging, hun wenkbrauwen samentrokken of hun hoofd schudden.
Jaloersch was natuurlijk niemand. Daarentegen betuigden vooral de vrouwen zich
van een brandende benieuwdheid en verlangen het jonge vrouwtje te ontmoeten,
haar en Hoogland eens te zamen waar te nemen vooral. Ze gaven zich daarbij niet
veel rekenschap van wat hen in dat schouwspel eigenlijk aantrok; zién wilden ze
eenvoudig, een indruk krijgen - hun al vooraf gereedgemaakte opinies genoeglijk
bevestigd krijgen.
En zoo kostte het, in het eerste jaar van hun huwelijk, Huib en Pauline moeite en
hoofdbreken genoeg, en listigheid en leugentjes, om de vrijheid en de intimiteit van
hun samenleven te bewaken. En nog lukte dit niet altijd. Zij werden links en rechts
uitgevraagd en ontvingen talrijke bezoeken. Maar zij verweerden zich hardnekkig.
Pauline vooral kon met een vriendelijk-ernstige stem en innemende oogtinteling zoo
onweerspreeklijk verzekeren: Huib helaas had weer heelemaal geen tijd dezer
dagen, 't speet hem verschrikkelijk.....dat alleen de zeer onbescheidenen en
hardnekkigen zich verstoutten nog aan te dringen. Die werden dan heimelijk
uitgelachen, met vage beloften gepaaid - voortaan nog zorgvuldiger vermeden.
Natuurlijk er werden uitzonderingen gemaakt. Bij de Ten Doescate's op hun dorp
aan 't Gein, brachten de pas getrouwden een stralend laatzomerschen, een
onvergetelijken dag door. Dag vol vreugde, onuiterlijk, van stille, maar doordringende
bewogenheid. De zon om zijn witbehaarde openluchtshoofd, als in een nimbus van
goedheid, kwam de oude schilder Pauline tegemoet, kuste eerbiedig en teer haar
blanke voorhoofd, drukte lang en met stille schokjes haar hand, terwijl zij stonden
oog-in-oog - 't was of hij haar huldigen en danken wilde voor een hem persoonlijk
en met zoo innig begrip bewezen dienst: ‘Je bent net zooals ik je me had voorgesteld.
Alleen nóg mooier. Wat een geluksvogel toch die Huib, hè? Maar stil, stil....’ En
fluisterend, dicht bij Paulines oor: ‘Wees maar gerust hoor. Hij is het wel waard.’
Verder praatte hij maar zoowat, over zijn bloemen en zijn schilderijen, over oude
boeken, die hij weer eens herlezen, een vreemd vogelnestje, dat hij ontdekt en
bestudeerd had, over het licht hier buiten, dat je toch zulke fatale poetsen bakken
kon, en over de boomen aan het Gein, die de wonderbaarlijkste boomen van de
wereld waren - maar dat allemaal zóó, dat Pauline er voortdurend in voelde, hoeveel
hij hield van Huib, hoe door-en-door vertrouwelijk hij met hem was en hoe blij ook
met haar. En mevrouw, door haar wiebe-
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lend lorgnetje, lachte haar daarbij glunder toe, vriendschappelijk en met een stille
verstandhouding, plaatsende nu en dan, met wat sekurig tuiten van de droge lipjes,
een meer algemeen beschouwelijke of op de praktijk des levens ingaande opmerking,
of vraag: ‘Ja-ja, het leven blijft toch maar een puzzle.... Jelie hebt het toch niet te
kil hier? Ik vind, het wordt wat trekkerig?’
‘Le fonds de l'air is veeleer warm, dunkt me,’ zei Huib, met een toespeling op
vroegere gesprekken over de brieven van Flaubert. En Does, als zoo vaak, proestte
het plotseling uit - een overdreven schijnend, althans gedeeltelijk onverklaarbaar
blijvend plezier, dat hen toch allen meesleepte. Er hing een milde goedheid in de
lucht, er heerschte een kinderlijke vreugde, waarvan intusschen de diepst
menschelijke wijsheid, begrip en berusting, de vaste ondergrond schenen te zijn.
En je wist niet: waar maakte je dat nu eigenlijk uit op; 'twas toch alles zoo eenvoudig
en natuurlijk.
's Avonds, onder het naar huis rijden, was Pauline er nog wat ontroerd en peinzig
van: ‘Die sfeer in dat huis, Huib! Zouden wij dat wel ooit kunnen bereiken?’ Die
woorden, en de toon waarop ze gezegd werden, vaag herinnerd werd Huib erdoor
aan een avond, nu lang geleden, toen hij, innerlijk vervuld van Janne Terwijne, met
Til bij de Ten Doescates was geweest. Even trilde zijn hoofd. ‘Ik vrees, kindjelief,
dat wij daar voorloopig nog wat te jong voor zijn,’ klonk het niettemin schalks en
overmoedig uit zijn lachenden mond. Maar Pauline bleef ernstig vóór zich turen. ‘En
niet góed genoeg.... ten minste ik...’ Zij beet zich knagend op de onderlip. Maar
Huib, haar hand grijpend, zocht ook haar blik met een warme oogglanzing: ‘Dat
denk ik ook, ja.... zoo'n slechtaard als jij! Je kijkt waarachtig net of je iets
menschonteerends op je geweten hebt.’
‘Menschonteerends!’ herhaalde Pauline luid. En eensklaps veranderden haar
trekken. Haar breede, donkerblonde brauwen werden vreemde strepen in het midden
van haar voorhoofd, wijd opende zich haar mond. En een bijna manzware, sterk
geforceerd klinkende schaterlach - sinds lang niet meer gehoord - daverde door de
treincoupé, stokte dan plotseling, éven abrupt. ‘Lieneke, Lieneke!’ Huib was overeind
geschrokken. Een zwijgend stilzitten volgde. Waarna Huib, met teerheid haar gestalte
omvattend en aan zijn borst drukkend, kuste, lang en nadrukkelijk, de gesloten
oogleden het eerst, dan den langzaam zich gevenden mond. Hij fluisterde: ‘Maar
wat is er nou toch... mijn vrouwtje.... wat gaat er allemaal in je om?’
‘Ik weet het heusch niet,’ zuchtte ze. ‘Ik weet het niet.... Och toe, zoen me, zoen
me maar....’
Tegen hun wederzijdsche families behoefden Huib en Pauline hun vrijheid
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althans niet te verdedigen. Hooglands zusters en zwagers, gekrenkt, doordat ze
niet bij de huwelijksplechtigheid genoodigd waren, lieten tijdenlang niets van zich
hooren. ‘Goed teeken,’ lachte Huib, ‘hebben ze me blijkbaar niet noodig.’ De
vervreemding vrat aldoor verder; er bleek geen kruid voor gewassen. Pauline was
er niet verwonderd over. Zij had zelfs nooit de gewoonte gehad, direct met haar
broer en zuster te correspondeer en. Was er iets bizonders, dan schreef moeder
het wel. Want van tijd tot tijd dook uit het ouderlijk huis een haastig briefje op, in
diep geheim geschreven, vol klachten, zorg en bitterheid, maar aangevende tevens,
met angstige nauwkeurigheid, wanneer Pauline weer kon schrijven en haar brief
verzenden, zoodat die geen gevaar liep in handen van vader te geraken - en
ongeopend verscheurd te worden.
‘M'n arme kindje,’ zei Huib dan.
‘Arm? Ik? Duizendmaal zoo rijk als zij allemaal samen!’ En haar oogen gloeiden,
haar mond kwam iets naar voren; een vreemde brutaliteit lag een oogenblik in haar
trekken.
Even fronsend wendde Huib het gelaat.
Een zeldzame, maar dan ook altijd welkome vriend bleef hun Melchior Spin. Zijn
bruine en doorgroefde acteursgezicht had de strakke, pretensielooze rust, die onder
alle omstandigheden duldbaar is. Zijn hartelijkheid was ook nooit uitbundig, maar
in zijn kalmte onbetwijfelbaar. Aan het theoretiseeren over zijn kunst, dat in die
dagen mode was, deed hij zelden mee, maar hij gaf er de kroniek van. En dat vaak
met hartstocht, levendig en plastisch. Hij vertelde en beschreef wat hij gezien en
gehoord had, imiteerend, min-of-meer acteerend, als vanzelf, zoodra het menschen
gold. De opbloei der hollandsche tooneelkunst - van sinds een jaar of zes, zeven had zijn volle enthousiasme; toch sprak hij er ook wel een weinig ironisch over. Het
uiterlijk der voorstellingen, onder leiding der hervormers, werd ongetwijfeld schitterend
verzorgd - papperlepap, het kostte me dan ook een duiten! Maar je kon merken hoe
het bewonderd werd; het publiek riep bijna: ‘hè!’ wanneer het scherm opging - zooals
bij vuurwerk. Naar zijn idee was tooneelkunst in de eerste plaats een kunst van
zegging, mimiek en gebaar; je speelde met je heele lichaam; en wie daar niets van
verliezen wou, en tegelijk, dát vooral, het woord in zich opnemen, kon onmogelijk
genoegzame aandacht overhouden voor détails in décor en costuums. Een
stemmingsvolle aankleeding - à la bonne heure! Maar daar moest het dan ook bij
blijven: sfeer aangeven, geen opdringerige fraaiheden, die van de hoofdzaak
afleidden.
Pauline luisterde dan aandachtig. Zij hield van Spin. Verwonderd en een beetje
geërgerd toonde zij zich als anderen hem leelijk noemden. Haar boeiden, wanneer
hij sprak, zijn expressieve trekken, zijn melan-
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colisch brandende oogen vooral. Evenals dat van ‘Does’ placht zijn gezelschap haar
tot ernstige zelfkritiek en tot bewondering voor groote werkers te stemmen. ‘Wat
moet dat toch heerlijk zijn, je zoo onvoorwaardelijk te kunnen overgeven aan wat
je roeping is,’ zei ze eens, in bijna extatische overtuiging, nadat Spin was weggegaan.
‘Dat heb ik nooit gekend.’ En plotseling, Huib in de oogen kijkend: ‘Maar jij ook niet
heelemaal! Er is altijd veel te veel dat je interesseert, je afleidt. Je veelzijdigheid
staat je grootheid in de weg.’
Hoogland bloosde en keek opzij. ‘Mijn grootheid,’ zei hij zacht en met doffe oogen.
Maar dan: ‘Je hebt gelijk, lieveling.... Toch.... bij tijden....’ En met een gelukkigen
lach: ‘Bedenk daarbij, billijkheidshalve, dat het onze liefde.... dat je het zelf
voornamelijk bent, die mij interesseert en afleidt tegenwoordig.’
‘Ja.... 't is waar.... ik voornamelijk....’ Even droomde ze weg, met een zorgelijk
trekje. ‘Ik denk ook wel 'is: zou ik het wel uithouden, als jij zoo leefde als Spin en
Does.... Je bent me zoo noodig.... al te noodig geworden....’
‘Het zal er toch ééns weer van moeten komen.... Oefen jij je maar vast wat, in 't
alléén zijn. Pak zelf ook je studie weer aan....’
‘Ja.... Ja.... Ja.... O, ik denk daar zoo dikwijls over.... Wij leven verkeerd
tegenwoordig....’
‘Verkeerd? Kom-kom! Wij.... we gunnen ons een lange vacantie, we genieten ons
geluk.... Drink lang en diep, ik kom maar eenmaal rond, weet je wel....’ Huib werd
ernstiger. ‘Alleen wie van zijn eigenlijke zelf áfraakt, leeft verkeerd. Doen wij dat?
Maak je geen verwijten, Lieneke, het komt wel weer....’
Blécour bleef, in zijn vriendschapsbetuigingen, ook tegen Pauline, van een
fransche uitbundigheid, maar hem - den innerlijk verbitterden, jaloersch erotischen
tobber - vertrouwde zij nooit geheel, zoo min als Noordzij, van wiens verkapte
sensualiteit zij soms griezelen kon. Beiden trouwens benauwden haar met wat zij
zelf hun cynisme noemden - hun sceptisch en menschverachtend, egoïstisch
pessimisme. Met veel meer vroolijkheid en sympathie ontving zij Mantringa en Van
Hille, Stalpaert en Bachtman, al de geestdriftige vrienden van de ‘Ronde Tafel’ zóó had ze het gedoopt, het gezelschapje van bevriende kunstenaars, die tezamen
kwamen, tegenwoordig meest in Hooglands woning, om over algemeene
kunstbelangen te spreken. Met Reelink, den fantastischen socialist, en Vechtel,
vóór alles modernen, het ‘monumentale’ zoekenden schilder, thans vervuld van zijn
kubisme, placht zij schalks en ernstig om te gaan, een weinig spottend soms wel,
of in een schertsenden flirttoon. Vooral wanneer zij zich heftig opwonden, diepzinnig
en hoogdravend aan het orakelen sloegen, die twee, kon een plagend uitroepje van
Pauline
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een onverwachte humoristische wending aan het gesprek geven. Mooi vrouwtje,
jong en overmoedig, werd haar méér vergeven dan aan één van de kameraden zelf
- allen zagen zich gedwongen min of meer rekening met haar te houden en op hun
woorden te passen. Vechtel, kerel met talent, maar zich niet juist door vlugheid van
geest onderscheidend, werd er jongensachtig warm bij gewoonlijk; terwijl zijn blik
zich van Pauline niet kon afwenden, streek zijn eenigszins trillende hand zonder
ophouden door zijn rosblonde krullen. ‘U is een schalk, mevrouw, als ik het zoo
maar 'is zeggen mag,’ zei hij dan eindelijk, verlegen blozend, en hij lachte in zichzelf
met nerveuse schokjes. De zelfvoldane Reelink bleef zich veel meer meester. Wijd
opengetrokken de glanzende oogen, een lachje van overmacht om den geestigen
mond, kon hij Pauline aankijken, als voelde hij zich, ondanks alles, volkomen
overtuigd haar heimelijk hals-over-kop op zich verliefd te kunnen maken. Toch kwam
het wel voor, dat ook hij, door Paulines lachen in verwarring gebracht, zijn blikken
strak op een der mannengezichten hield gevestigd, en zóó alleen, gewichtig-ernstig,
met kwasi onomstootelijke superioriteit, aan het redeneeren blijven kon.
Soms, vooral wanneer Pauline weer blijk gegeven had, zich ernstig en enthousiast
voor Spin of Mantringa te interesseeren, ja óók wel eens na zoo'n scherts-gesprekje
met Vechtel of Reelink, waarbij ook háár jonge oogen wat sterk geglansd hadden,
kreeg Huib een lichten aanval van jaloerschheid of stille melancolie te overwinnen.
Hij sprak daar nooit over, en liet er, voor zoover hij wist, ook niets van merken, bleef
enkel een poosje wat zwijgzaam en peinzig, schijnbaar afgetrokken.... maar Pauline
las onmiddellijk in zijn oogen wat er gaande was en had er een schalksch plezier
over, En zoodra zij alleen waren kwam het los. Zij dreigde hem met den vinger. ‘O,
o, o! mal mannetje ben je!’ Eénmaal, toen dit blijkbaar niet baatte, Huibs sombere
mijmering tot haar schrik en verbazing eenigszins dieper scheen te gaan, wierp ze
zich wild op zijn knieën, sloeg haar armen om zijn hals, en, zich onstuimig tegen
hem aandrukkend, stootte ze uit, met gesmoorde stem: ‘O Huib toch, Huib! Je weet
het nog niet half! Ik zou je niet ontrouw kunnen zijn, ook al wou ik het. Je hebt me
zoo heelemaal in je opgenomen, in je versmolten. God, ik had het me nooit zoo
gedacht! Ik zou niet meer los van je kúnnen, nooit en nooit!’
Desondanks - vooral wanneer hij haar weer eens ongemerkt had waargenomen
in argeloos gesprek met jongeren - rees vaak in Huib een schemerdroef gepeins
over 't groot e leeftijdsverschil tusschen hem en Pauline, en over zijn naderenden
ouderdom. En hij huiverde soms, in een diepen terugschrik. Maar als met krachtige
rukken zich daaruit opheffend: ‘weg! weg! niet aan denken!’ riep hij zichzelf dan toe.
't Kwam er niet opaan! Hij zou het dan toch ééns gehad hebben, 't eindelijk, éindelijk
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gekend, dit stralende geluk.... Intusschen, hij kon er zich dikwijls niet tegen verweren,
midden in zijn geluksroes soms, tusschen Paulines hartstochtelijkste omhelzingen,
voelde hij zich plotseling als verplaatst in de toekomst, en dit geheele leven van
tegenwoordig in het verleden liggende, besefte hij eensklaps, met een pijnigende
intensiteit, de noodzakelijke eindigheid ervan. Dat Pauline hem altijd, en op deze
zelfde wijze, zou blijven liefhebben - onmogelijk, onmogelijk! Als zij veertig zou zijn
en hij vijf en zestig....? Het gebeurde Huib, na zulke oogenblikken, dat, in zijn
verwarde en beklemmende gedachten, hij een krampigen, haast wanhopigen greep
naar zijn werk deed. O, laat ik het toch vasthouden, laat ik er toch mijn toevlucht,
mijn reden van bestaan in blijven zoeken - terwijl de woorden zich nog in hem
vormden, verweet hij zich alweer hun egoïsme - er zal een tijd komen immers, dat
ik niets anders meer heb! Niets meer dan dát - zijn altijd trouwe werk? O maar, het
was ook iets groots en heerlijks...! En hij bleef er soms dagenlang verstrooid en
mijmerig van, sloot zich op in zijn aparte kamertje, werkte met hartstocht en
volharding aan een vroeger begonnen essay, een novelle, of andere ‘kleine opzet’,
was tevreden als het lukte, genoot weer van vondsten en invallen, van stijlbouwsels,
wel gerhytmeerde volzinnen en bladzijden, deed al zijn best zich daarin weg te leven
- in deze spinsels van gedachte en gevoel, geestesbekoringen en mysterieuse
innerlijke bevredigingen, die hij kende, kénde....
Het duurde nooit lang. Het verlangen naar Pauline werd weldra te groot en te
machtig. En na zulke korte, maar straffe werkperiodetjes herleefde hun liefderoes
fel en intens. Nog altijd voller, hartstochtelijker scheen ook Pauline er zich aan over
te geven.
Het was temidden van zulke dagen, van dikwijls extatisch, soms wel bijna te zwaar
geluk - ‘haast niet te dragen’ zuchtte Pauline soms in verrukking - dat de brief kwam,
die een plotseling nieuw element in hun leven brengen zou, een voorwerp van
aandachtig en ernstig denken, zooals ze er, in hun betrekkelijke zorgeloosheid, in
het geheel geen verwacht hadden. Uit Indië kwam die brief en bleek van Dirk van
Tholens eenigen broer te zijn. Sinds Cootjes dood had Huib, van zijn zonderlingen
zwager direct, bijna niets meer gehoord - nu schreef diens broer. Van Tholen was
gestorven. Dysenterie. En Hubert, zijn zoon, Hooglands petekind, thans een jongen
van twaalf, bijna dertien jaar, bleef achter, eenzaam en verweesd, en tenger ventje,
niet zwak toch blijkbaar, en met een helder, vlug verstand. Nu waren Antoine van
Tholen, en Sophie, zijn vrouw, van meening: het werd tijd dat het neefje naar Holland
kwam, om daar school te gaan en verder opgevoed te worden. Geldelijk, gelukkig,
stond de jongen er niet kwaad voor. Antoine, die zijn voogd was, zijn vermogen
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beheerde, zou gemakkelijk een jaargeld, van twee-, drieduizend, voor hem besteden
kunnen. De vraag was nu: wist ‘meneer Hoogland’ - Antoine en Huib kenden elkander
niet persoonlijk - een goed tehuis voor hem, of zou dat zijn te vinden?
Allerlei gedachtescheuten - pijnlijke en zoete, meelijdende en verlangende brachten Huib in verwarring bij het lezen van dezen brief. Kleine Huib, Cootjes
eenige kind.... een wereld, een verleden wereld, hem toch nog zoo eigen en dichtbij,
lag in die woorden. Terwijl hij langzaam en vol innig gepeins, het van verre gekomen
stuk papier tusschen zijn vingers kraken deed, het opvouwende, greep de beelden stemoproepende herinnering aan zijn zusje hem zoo diep aan, dat hij het hoofd
moest buigen en even uitsnikken.
‘Je hebt van die zwager toch nooit veel gehouden, is het wel, Huib,’ vroeg Pauline
teeder, haar arm om zijn schouders. ‘Och nee,’ zei hij stil, ‘het is om Cootje en haar
jongen....’ En even later: ‘God!.... moet die man het ook eenzaam nebben gehad....
en dat kind misschien....’.
Pauline begreep en zij zwegen een poos.
‘Twaalf, dertien jaar,’ begon Huib dan weer, ‘hoe precies herinner ik me, dat ik 't
zelf nog was.... 't Is een moeilijke leeftijd, voor een jongen vooral. Ze hooren dan
zooveel, hè?.... Lijken branieïg en onverschillig in den regel.... en hebben toch juist
zooveel liefde noodig....’
‘Huib,’ zei Pauline op-eens heel ernstig. ‘Luister 'is. Zullen we hem zelf in huis
nemen?’
‘Mijn liefste! Weer net iets voor jou, dat te zeggen. Maar bedenk wat het beteekent.
Onze vrijheid weg, ons samen-alleen zijn, aan tafel bijvoorbeeld.... En toch....
Nee-nee!’
‘Ja.... Maarre.... Zie je....’ Zij werd zichtbaar warm, drukte zich vast tegen hem
aan, en haar stem werd fluisterend: ‘Nie-waar, lieverd, we zouden toch misschien
niet altijd alleen gebleven... Het is... och!’
Huib keek snel op. ‘Heerlijkheid!.... Alsof dát niet juist zoo heel iets anders zijn
zou....! Als dát zou komen, een eigen kind van ons.... O mijn liefste, liefste!’
Haar gezicht in zijn jas verborgen fluisterde zij voort: ‘Maar dit is een kind van je
lievelingszuster.... jouw petekind.... Het zal op je lijken zeker.... Leek Cootje op je?’
Hoevele bezwaren Huib verder nog opperde, van dat oogenblik af was de zaak
besloten. Kleine Huib werd verwacht.
(Wordt vervolgd).
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Het nachtelijke park,
door H. van Loon
EDMOND Zeghers wandelde dien avond als andere avonden huiswaarts door de
voor den nacht bereide stad. Over de spiegelende asfaltbaan zwoegden de laatste
helverlichte wagens op krakende raderen. Enkele groote vensters waren nog
feestelijk van warme lichten in een branding van stemmen, maar hooger hadden
de gevels zich al gegrendeld, al gloorde nog een enkel venster, dat aarzelde alvorens
slapen te gaan. Daar er geen geluid meer was behalve het brullen van verlate auto's,
zongen de hooge lampen een knetterenden zang, die buiten den lichtkring het
ademhalen van de dingen hoorbaar maakte.
Gelijk op andere dagen vertraagde Edmond den stap bij het naderen van het hek,
dat het park omsluit. De nacht broeide in rijpe lentegeuren en een zwoele onrust
als een vaag voorteeken had hem heel den weg over verontrust, maar dichterbij
gekomen onderscheidde hij een stem, die klaagde of zong. Zich grijpend aan de
spijlen van het hek oogde hij naar binnen in die grot van boomen en gewas. Doch
de opzet van dit zien en luisteren moest de stem verjagen, want zoo lang hij er stond
hoorde noch zag hij iets. Mismoedig had hij al de wandeling hervat, toen een nieuw
geluid, een kreet nu, schriller dan zoo even, hem op de plek deed stilstaan. Toen
doorflitste het hem, dat er een gevangene zijn moest, die elken nacht ingesloten
werd en thans voor het eerst zich verstaanbaar had gemaakt.
Haar ziel, die er 's nachts ronddoolde, moest aan dit park van statige natuur de
paradijsbekoring geven te midden van de huizenzee. En Edmond dacht aan het
meisje, wie hij er zijn eerste liefde had beleden en vroeg zich af, of zij, die, hij wist
niet waarheen, de wereld was ingegaan, er niet haar verlangende hart gelaten had.
Haar heugenis hield hem gebonden aan de plek, want in de latere liefden had hij
de eerste trachten te hervinden. In de verlevendiging van dit herdenken woelde het
sindsdien vergeten feit zich bloot, dat er een opening was in dat hek, die 's nachts
toegankelijk bleef. Enkele spijlen behoefden daarvoor slechts te worden weggedrukt.
Datzelfde meisje had het hem gewezen en menigen lentenacht waren ze erdoor
naar binnen geglipt. Maar in een maannacht had een wachter hen verrast en de
wond, daardoor in hem geslagen, had zoo zeer geschrijnd, dat hij sedert dat
oogenblik den tuin vermeed.
Voorzichtig liep Edmond Zeghers nu langs het hek, in schijn argeloos, omdat die
geheime opening zich anders zou kunnen sluiten, Terwijl hij inwaarts tuurde begon
achter het o verlommerde duister een wemeling
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van vlokken. Voor de gezochte plek stond hij stil en een zachte duw aan de spijlen
deed ze wijken. Een zware geur van malsch groen en natte aarde beving hem en
opende voor hem een nieuwe wereld. Het lispelen van de blaren gaf diepte aan de
stilte en hij liep voort in een opgetogenheid van hart en handen. Het was alles eender
als ov erdag en toch volkomen anders. Hij herkende de perken, de gazons, de
ommelijn der struiken en, over het gras verstrooid, de tengere boomen, maar er
omheen ademde een betoovering - was het een geur, een nevel? - die een nieuw
aangezicht aan deze dingen gaf. Nooit was hij zoo dicht geweest aan het hart van
de natuur, al bleef het besef hem bij, dat dit alles aangelegd was, want over den
vijver lagen glimpen licht als scherven, hier rees grijs een beeld en verder daalden
strenge trappen naar het water af.
Nu stond hij op een plek aan de overwoekerde kreek, waar hij als knaap met
anderen placht te komen, Op een bank zat een vrouw in lichte kleeren en hoe
vreemd dit ook was, het verwonderde hem niet, want hij begreep, dat zij het was,
die zoo even had gekermd. Zij zat te droomen, de ranke been en voor zich
uitgestrekt, de armen berustend in den nek gevouwen. Het hoofd leunde achterwaarts
en hoogblond haar om wemelde het forsche, fijnbelijnde profiel. De oogen stonden
open naar een punt, dat Edmond niet gewaar werd.
Hij stond geboeid en dorst niet nader komen, toen hij in het duister een eenhoorn
onderscheidde, als een mensch rechtop, want de broze voorpooten rustten op de
leuning, waar de vrouw aan lag. De snuit deinde even rusteloos als de flosse witte
staart en het dier, onraad vermoedend, wendde de safieren oogen naar waar hij
stond, schudde drie keer den spitsen kop, waarbij de uit doffe ribbels saamgewrongen
hoorn drie keer op en neer ging en liet de glanzige huid als natte schubben rillen.
Het rugstuk heuvelde in twee kammen op en door den smallen romp sidderde een
schuw reiken, dat de vrouw met streelen nauwelijks te betoomen wist.
Terwijl hij toekeek begon een ruischen in het struikgewas, waaruit een pauw
langzaam te voorschijn trad. Laatdunkend hief de vogel hoog de pooten, de krop
van trots gezwollen. De kraaloogen zagen de vrouw minachtend aan en een ruchtig
geritsel voer door den langen staart, die sleepte over den grond. Het ritselen werd
een ruischen, dat alle veeren in beweging bracht en, drie keer schreeuwend, een
korten dorren kreet, vouwde de pauw de pennen uit en overeind en draaide om en
om zich zelve heen.
Toen trad Edmond nader en zette zich op de bank naast de vrouw, die scheen
te ontwaken, al wist hij, dat ze niet geslapen had. De eenhoorn had de pooten van
de leuning gelicht en dwaalde er omheen op zachte hoeven. Edmond strekte een
hand uit en het dier legde er de natte weeke
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lippen in en de pauw nam den ijdelen staart weer in en schreeuwde van onmachtigen
haat.
Edmond zag de vrouw aan, die niet bewogen had en hunne haren raakten aan
elkaar. Toen eerst herkende hij in haar de trekken van het meisje, dat hij hier had
ontmoet en dat zijn eerste liefde was geworden, maar tegelijk wist hij, dat zij het
niet was, want latere geliefden ook vond hij in haar terug. Hij vroeg haar, wie ze was
en wat ze hier verwachtte en of ze gevangen zat en zij, de handen van achter het
hoofd ontgespend, keek hem met blauwe o ogen aan en over haar gelaat bleef het
masker van een raadsel. Een vervoering stuwde in hem omhoog naar mate zij
glimlachend zwijgen bleef en door haar forsche lichaam een huivering voer.
Hij greep haar vingers, die naast de zijne lagen uitgespreid en hij voelde, dat ze
zeer koud was. Hij wilde spreken, maar de woorden braken op zijn lippen. Ze wendde
zich naar hem toe en hem streelend door het haar bespotte ze dien schroom met
zachte woorden. Zij was, zei ze, de vrouw, die hij van den aanvang af zocht, die hij
in zijn opvolgende liefden nagejaagd en nooit gevonden had, want in het bereiken
valt het reiken weg. Zij was de onbereikbare en daarom de wezenlijke, de
ongeborene, die onbestaanbaar is, maar in de rusteloosheid van wie zoeken leeft.
Ze sprak door en hij was onder de bekoring van deze stem, waarvan hij de
woorden nauwelijks verstond. Het was geen luisteren wat hij deed, want dit geluid
doordrong geheel zijn wezen als een geur. Van haar gekomen, maakte het zich van
haar los en leefde een eigen leven. Ze sprak van zichzelf en dit was klacht noch
uiting van voldoening, want als een vreemde stond ze tegenover haar verleden. Hij
zag hen beiden als golven in een door onbekende krachten bewogen zee en hoe
ze willoos dreven naar de branding, die hen op het strand zou werpen, waar een
zandverstuiving hen schielijk kon bedelven of de eb hen terugvoeren naar de zee,
waarvóór de branding van het leven stond.
Voor éénmaal, leek het hem, had zij voor zijn verklaard gezicht gestalte
aangenomen, waardoor ze in woorden sprak, gelijk ze had kunnen zingen of
teekenen in het zand. Zij was de bij het begin van de wereld uitgedrevene.
Aan de schelpen van zijn ooren ruischte haar stem als het heimwee van een
verwaaiden storm, waarvan de onrust de wreede onverstoorbaarheid der sterren
tart. Ze zaten naast elkander stil als menschen, die honderd jaren leefden. Nu eens
sprak de een, dan de ander en beiden wisten spoedig van elkaar, dat, levend in de
branding, ze eigenlijk in het schuim hadden geleefd, dat des te hooger stuift naar
mate de golven feller op elkander stooten. En toen ze beiden hadden uitgesproken
leek het hun of niets gezegd was. Zij beiden hadden den kringloop afgelegd en
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stonden opnieuw aan het uitgangspunt, maar rijker aan een ervaring, die voor geen
enkele ontgoocheling behoedt.
Ze legde haar koele hand op zijn hoofd en keek hem aan als keek ze in een bron.
En hunne hoofden rustten aan elkaar en hunne vingers verstrengelden zich tot een
spel, dat ernst was. Ze zei voor zich heen: ik draag geen naam. Vraag niets, tracht
me niet te vangen, want ik ben ongrijpbaar. Ik loop op het koord, waaraan stof en
geest aan elkander stooten. Zie in mij de balling van het leven, die in elke seconde
het leven te buiten gaat. Houd aan mij de heugenis als aan dat vluchtigs, dat elk
oogenblik kristal kan schieten, maar het eens in de duizend jaar doet. Ervaar aan
mij, dat er geen tijd bestaat, want dat onder den tijd, onder het leven een donkere
stroom ruischt, dien geen tijdsduur bindt.
Maar Edmond wou niet hooren. Hij nam haar in zijn handen en droeg haar uit het
hek, dat voor hem openwuifde, naar zijn woning, waar hij haar te ruste legde. Hij
zette zich aan het leger en nam haar eene hand in de zijne. Zijn oogen verlieten de
hare niet, die waren als waterlelies in het schuim van het dek en zich sloten. Toen
leunde de dag tegen de dichte gordijnen, want door de reten filterde een kille groene
schijn. Hij schoof ze open en hem omhulde de nog ongerepte dag. Hij boog zich
over het hek van het balkon en zag neer in de leege geul der straat. De dingen
beneden staarden wezenloos en hem beving een weerzin tegen de hervatting van
het dagelijksche bestaan, want de nachtelijke ontmoeting had hem boven deze
dingen uitgetild.
Voorgoed voelde hij zich aan haar gebonden en hij knielde aan het leger, waar
hij haar ter ruste had gelegd. Maar tevergeefs tastte hij naar het blonde haar, dat
nog zooeven in een golf over het kussen lag. Ze was verdwenen gelijk ze verschenen
was en tegelijk wist hij, dat nu voor hem haar leven eerst begon, want in zijn
herinnering zou zich de ontmoeting bestendigen tot een vreugd, die als een
tweelinsgziel naast de zijne blijven, als een tweelingsster zijn leven richten zou.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Arthur van Schendel, Verlaine, het Leven van een Dichter, Amsterdam,
J.M. Meulenhoff, 1927.
Dit, zou ik meenen, is weer één van de beste boeken van Arthur van Schendel, den
zoetgevooisden prozaïst, die volgens dien mirakuleus knappen litteratuur-beoefenaar
en vertaler, den Italiaan Prampolini, de prins onzer litteratuurkunst moet worden
genoemd. Ik ben het daar niet mee eens - al is er zéker iets, dat prinselijk aandoet
in de gestalte van dezen schrijver, sprookjes-prinselijk dan voornamelijk - immers
ook de prins in een sprookje bezit doorgaans dat vooral voor vele vrouwen
bekoorlijke: iets week teeders, fluweelig zachts, bij al zijn wijsheid en ridderlijkheid.
Ook in zijn, toch heel wat moois bevattend, boekje over Shakespeare is Van
Schendel aan dat zoete, dat vleiende, dat zoo vele zijner verhalen kenmerkt (ná het
indrukwekkende D r o g o n , ná het sublieme E e n Z w e r v e r V e r l i e f d
geschreven) niet geheel ontsnapt. En bij Gentle Will's juist zoo bij uitstek
mannelijk-prinselijken, pittig-geestigen figuur paste die toon van schoone lieflijkheid...
dikwijls wél, maar ook heel dikwijls niét. ‘Juist, Verlaine!’ dacht ik bij het opslaan van
dit laatste der geschriften van Van Schendel, ‘bij de zoete taalmuziek van den
franschen dichter, al is zij lijdender en dus inniger en edeler dan die van den
hollandschen prozaïst, zal zijn stel-kunst zich toch beter aansluiten.’
En zie, juist hier is de ouder, allicht ernstiger, allicht ook wat hoekiger en stroever
geworden Van Schendel - kwam het ook misschien doordat hij Verlaine nader staat
dan Shakespeare en het verdriet van den franschen dichter hem dieper raakte? juist hier is onze prins zich aan zijn beroemde zoetgevooisheid niet te buiten gegaan.
Dit boekje is ernstig, nauwkeurig (voor zoover ik kan nagaan) en in 't algemeen ook
eenvoudig geschreven. Het boeit door zijn hoogst belangwekkend onderwerp en
door de groote warmte waarmee dit behandeld werd - het speelt en flonkert niet,
het geeft geen taal- of stijlvirtuositeiten. Soberder dan Van Schendel het deed kon
het diep ontroerend verhaal over het sterven van Verlaine's moeder niet worden
gedaan. Het staat er zoo:
‘Doch ook zij werd ziek in haar kamertje. De vrouw of de dochter uit het logement
naast hen kwam soms helpen.
Toen de arts van den ernst der ziekte gesproken had zag hij de verschrikking van
het dreigend verlies. Zij was de eenige die hem had liefgehad, de eenige die hem
altijd met stralende oogen had aangezien.
Na een langen stillen nacht zeide hij dat hij naar boven gedragen wilde worden
om zijn moeder voor het laatst te kussen. Die toevallig aanwezig
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waren namen de maat van de matras en bevonden dat de trap te smal zou zijn.
Zij stierf eenzaam terwijl haar zoon eenzaam wachtte. En hij zag haar niet meer.
Den dag na de begrafenis ontving hij bezoek van een deurwaarder die namens
zijn gescheiden vrouw beslag kwam leggen op het bezit zijner moeder.’
H.R.

Hugo Penning, Zwervers, Amsterdam, Van Holkema en Warendorf
(zonder jaartal)
Als we na een moeizamen tocht door eindelooze straten en stegen van zinnen aan
het slot zijn beland, down en bijna dof na den eentonigen dreun der kleurlooze
woordenreeksen, dan zijn we geneigd, ontstemd en wraaklustig, dit boek van Hugo
Penning eens en voor goed met een afkeurend merk te teekenen. Maar wij trachten
rustig en eerlijk te zijn. Het boek mist élan, mist rhythme, mist kleur, het is.... lijzig,
het zeurt langs ons als het gesprek van iemand, wiens woorden en gebaren ons na
den eersten blik al gruwelijk vervelen, en dien wij moeten aanhooren.
Desniettemin is er in dezen Hugo Penning iets aanwezig dat niet geheel zonder
beteekenis is. Het is zijn volstrekte eerlijkheid, zijn drang de verschijnselen waarin
wij leven, nuchter en eenvoudig te bezien, met de oogen van een stil, moe mensch,
die niets geeft om den schoonen schijn, doch die gaarne de dingen noemt bij eigen
naam. Dit brengt geen diepte mee. Maar het behoedt voor oppervlakkigheid. Al
lezend erkent men dat de schrijver iemand is, die het ongeoriënteerde zoeken der
menschen naar geluk gezien heeft als een eeuwige doem. Hij schijnt te zeggen: zie
hen allen, gedreven tot elkander, in elkaar verzandend, schipbreuk lijdend op elkaar;
als wrakken drijven zij weer de open zee in, want hun verlangen is onstilbaar. Hij
ziet de matte levens en de zwakke liefdes, de doellooze huwelijken, de plotselinge
driften en de enkele wonder-gave genegenheid die een heel leven door-licht:
‘Zwervers’.... ‘Gedrevenen’ had hij ook kunnen zeggen, want al zijn menschen lijken
op onbewuste aandriften te leven en hebben zeer geringen drang naar
bewustwording.
Hoe jammer is het, dat Hugo Penning niet weet wat beperking is. Hoe jammer
dat hij een bijbeldik boek moet maken van stof die een beheerscht talent gedrongen
zou hebben opgetast in zijn figuren. Wie weet niet, dat één enkele flits over iemands
wezen ons meer zegt dan honderd glimplichtjes?
En waarom moet de heer Penning ons aldoor maar door Amsterdamsche en
Parijsche straten sleepen, langs huizenreeksen, die hij met een woord van
middelmatige plastiek tracht op te roepen, inplaats van ons zonder
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omwegen te stellen vis à vis met de zielen zijner personen? Meer dan ooit verlangen
wij naar het karakteristieke in het realisme, naar het ééne detail dat ons verrukt en
dat magisch op ons werkt - wij worden ongeduldig tegenover de kille spiegelbeelden
eener werkelijkheid, die immers niet bestaat als zij niet gezien wordt - gezien door
den blik des dichters.
Ook Penning's personen zijn niet zoo fel gezien dat zij voor ons een leven krijgen
- Nine, de hoofdpersoon, heeft enkele omtrekken, maar Kees, haar vriend, Lucien
haar eerste man, wat een onwezenlijke verschijningen! Tony, het revue-meisje is
weer iets helderder, maar hoeveel nutteloos zit om dit alles heen gepakt. Het is,
alles bij elkaar, de geschiedenis van Liefde's misère, dien toestand welke met
‘ellende’ nog veel te kernachtig zon zijn uitgedrukt. De menschen uit het boek
verkeeren een groot gedeelte van hun tijd in een ‘soezeligen’ toestand, of brommen
‘verdomd’
Ik geef u te raden waar de lezer aan toe is. J.d.W.

Agnes Maas-van der Moer, Pan, Dordrecht, C. Morks, 1926.
In dit boek spreekt sterk een element dat het bovengenoemde werk van Penning
mist. Deze korte roman van een schrijfster is niet soezerig en spreekt niet van
soezerigheid, het is onstuimig, het is driftig; het is overigens minder onbeheerscht
dan de Zwervers-roman. Toch kan men niet van een beheerscht kunstwerk, van
een gaaf stuk proza spreken. Daarvoor is de vorm te impulsief, te praterig en te
gezellig. Ik meen vroeger van Agnes Maas-van der Moer wel eens een novelle
gelezen te hebben die wat den vorm aangaat heel wat beter was dan dit verhaal.
Het edele besef van onze verantwoordelijkheid tegenover de taal is bij de jongere
generatie der prozaïsten aan het verzwakken. Het schijnt wel dat het zuivere begrip
der beteekenis van den stijl niet als levende kracht aanwezig is in de meesten hunner
die het proza beoefenen. En als dat zoo is zullen we nooit een levend, bloedwarm
proza krijgen dat ons nationaal bezit blijft.
Men zou kunnen zeggen dat daar waar bezieling is, de stijl vanzelve de bezieling
dragen moet en dus groot zijn. Inderdaad, eenige der indrukwekkendste werken
der litteratuur zijn getuigenissen van bezielingen, waarvan de stijl zonder bewust
pogen, sterk en gespierd werd. En alle kunstmatige pogingen om een gespierde
taal te vormen, zullen op niets uitloopen wanneer de diepe bezieling ontbreekt. Maar
wat is ten slotte bezieling? Een prozaïst kan wel door zijn onderwerp bewogen en
ontroerd zijn, maar zijn bewogenheid en ontroering kunnen zich blijven bewegen in
regionen waar de gewaarwordingen niet in staat zijn gestalten aan te nemen in
rhythmen, in kristalisaties, in heldere flonkeringen en in open wonderwoorden, die
de schatten des geestes vermogen uit te
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drukken. In zoo'n geval schrijft de prozaïst, zooals ieder mensch schrijft, hoogstens
wat gemakkelijker of smaakvoller. Toch is het de plicht van ook dezen prozaïst om
zijn taal met de grootste nauwkeurigheid te bestudeeren en zijn stijl zoo gedegen
mogelijk te doen zijn. Want komt eens het oogenblik van een grootschere bezieling
- van de werkelijke genade, dan zal zijn taal een beter en edeler instrument zijn, en,
waar hij zoo lang zijn taal gediend heeft, zal de taal hèm dienen en hem toevloeien
in de uren van zijn genade.
Het is met de kunst van het woord, het is met het beoefenen van het proza, zoo
gesteld, dat geen die niet met den diepsten - zij het soms slechts gedeeltelijk
bewusten eerbied bezield is tegenover de magie van woord en stijl, van rhythme
en schikking, van stijging en val, dat niemand die de schoonheid niet erkent als de
bloeseming van de aandrift, ooit de taal zal hanteeren zóó, dat hij die versterkt en
verrijkt.
En nu kunnen we helaas van weinig moderne proza-schrijvers (er zijn gelukkig
zeer verheugende uitzonderingen) zeggen dat zij de taal verrijken. Zij schrijven los
en grillig, het schijnt of zij niet luisteren naar een diep in hen klinkende muziek. Eer
lijken zij den dagelijkschen praatstijl bij voorkeur als grondslag te nemen. Dat maakt
het proza arm en banaal. En ook deze kleine roman heeft weinig dat een persoonlijke
stijl-overtuiging suggereert. Het heeft zelfs niet die bekoorlijke onhandigheid waarmee
een zeer groot menschelijk gevoel toch boeien kan.
Het is overigens in menig opzicht niet zonder verdienste, het is levendig en frisch,
doch het schenkt slechts in enkele momenten een waarachtige ontroering. Het is
daar waar het conflict der minnenden zijn hoogtepunt krijgt - daar komt een warme,
deernisvolle vrouwestem doorklinken, in dat oogenblik is Agnes van der Moer een
bezield schrijfster.
J.d.W.

Margot Vos, Vlammende Verten. Amsterdam, Em. Querido, 1926.
Margot Vos, Intermezzo. Blaricum, De Waelburgh, 1926.
Mien Labberton, In U heb ik gevonden. Utrecht, W. de Haan, 1926.
Bitter te bedenken is het, hoe deze tijd telkens weer in schijnbeeld voortbrengt wat
wij het dringendst behoeven: het neerzinken van de schoonheid in de massa en het
herstel harer betrekkingen met het Goddelijke. Het is verbijsterend, en niets minder,
telkens weer geplaatst te worden voor proeven van zoogenaamde sociale en
religieuze poëzie, welke met wezenlijke dichtkunst nagenoeg niets hebben uit te
staan, noch de zich wegschenkende Charitas en de brandende Godsliefde binnen
hun vormen hebben weten te sluiten. En dit laatste is verreweg het ergste. Immers:
wij mogen al
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het vermogen van den kunstenaar in zijn tekortkomingen beoordeelen, tegenover
den laatst en grond van zijn talent past niet anders dan een subjectief ‘ik vind’, dat,
in welke objectieve verkleeding ook, nimmer uitsluitsel zal kunnen geven omtrent
de schoonheidswaarde van een bepaald werk als zoodanig. Men kan over de
schoonheid philosopheeren, men kan de mate harer verwezenlijking in eenig
kunstproduct meer of minder positief bepalen, maar haar onmiddellijke aanwezigheid
moet men hebben.... gevoeld! Vandaar dat alle theoretische uiteenzettingen omtrent
kunst, allerhande kritische beschouwingen niet buitengesloten, in zeker opzicht wel
altijd mank zullen gaan. Iets anders echter is, of de liefde tot God en tot de menschen
in de Poëzie ooit haar hoogste verwerkelijking zal vermogen te vinden en of niet
veeleer deze ‘religieuze’ en ‘sociale’ dichtkunst een duidelijk symptoom is van den
decadenten staat zoowel van het dichterschap als in het algemeen van onze cultuur.
Velen mogen het nu nog niet beseffen, maar het zal niet zoo heel lang meer kunnen
duren, of men zal het monstrueuse inzien van een ‘poëtische’ Charitas en een
‘poëtische’ Godsliefde in een tijd, die letterlijk schreeuwt om verlossing en
barmhartigheid.
Tot deze sombere overwegingen geven de gedichten van Margot Vos en Mien
Labberton, helaas, alle aanleiding. Wij zijn met dit werk schier geheel buiten het
terrein der Dichtkunst geraakt. De schoonheid is hier een propaganda-middel
geworden en haar kristallen ontroeringssfeer herkent men niet meer in den chaos
van troebele, ondoorleefde emoties. Deze poëzie druipt als het ware van vroomheid
en medelijden, maar het is enkel berijmde vroomheid en rhythmisch medelijden,
een slaapdrankje voor wakker geschrokken gewetens, dat daarom wellicht zoo
gretig wordt geaccepteerd in den lande!
Onrechtvaardig moge dit oordeel zijn tegenover het kunnen dezer dichteressen,
(hun talent behoort nu eenmaal tot een zeker soort dichterlijkheid, die zich wel steeds
zal vormen - parasitisch - om het waarachtig dichterschap heen), tegenover hun
zedelijke verantwoordelijkheid is het dat geenszins. Zij immers hebben vergeten,
dat de ‘geestelijke’ mensch van dezen tijd een dubbele verantwoordelijkheid draagt.
Zij hebben genoegen genomen met die aangaande hun werk in het beste geval,
doch zij hebben die aangaande hun leven voor de eerste verwaarwaarloosd. Met
andere woorden: zij hebben de Charitas afgebeeld in hun arbeid en Gods naam
gevangen in hun vers, eer zij de barmhartigheid en de aanbidding v a n d e s t r a a t
hadden geleerd. Anders zouden zij nimmer zonder een schrijnend schuldbesef tot
hun werk zijn gegaan. Nu is hun werk luxe, versiering, die ergernis wekt, te midden
van honger en gebrek.
R.H.
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Dr. M. de Hond, Kiekjes I, Jodenbreestraat en Waterlooplein, Amsterdam,
Menno Hertzberger, 1926.
Gij zult zeggen: Al zooveel letterkunde over Joden in Nederland. Toch niet. En
weinig heel echte. Houdt gij van Amsterdam, en in Amsterdam van die kleurige
Jodenbuurt, waar een Oostersch volk met wilden zwier toch z'n bontheid tusschen
de grauwheid van somber, verweerd gesteente heeft weten te brengen? Dan moet
ge de stem van die buurt hooren. En dat is de stem van Dr. de Hond, den rabbijn,
die hier geboren is en dien het lukte, niet óver het ghetto te schrijven, maar het
ghetto zelf te laten spreken. Wonderlijke mengeling van Oost en West, van Jiddisch
en Nederlandsch, van uitbundigheid en wijsheid. Een doldriftig spelen met woorden
en woordspelingen. Een gewirwar van beelden, gedachten, gebeurtenissen. De
Hond weet, wat hij wil. Wat hij beschrijft, is zijn ideaal.
‘Negotie, netjes aangekleed, vind ik al vreeselijk. Negotie geregeld in toilet.... alles
op besproken plaatsjes, zit geen mazzel en geen brooge aan. Negotie moet overhoop
woelen, door elkaar dringen, over den kop hellen, naar boven stuiven, van den voet
duwen. In negotie moet je kunnen rommelen, grabbelen, harken, graven, ploegen,
wroeten, zoeken, weggooien. Negotie moet niet weten, wat ze is, hoeveel ze is, hoe
duur ze is, waarom ze is, voor wie ze is. Die de mooiste negotie graag en duur wil
kwijt zijn, moet roepen: “Weg met de rommel!” Is harde bik-bokkebakkie negotie!
Bokkings. Bah, is dàt rommel, die dooie boel? Dat is negatie van negotie. Neem
visch op je kar, voor jouw part dooie visch. Maar 'n arm diep. Of 't de zee is. Om er
met de knuisten tot den schouder door te roeien, te scheppen met de weegschaal,
dat ze springen en opzwiepen, dat ze zwemmen en zwieren, over elkaar
zwabberen....
....Al wat rommel is, leeft. Menschen ook. Deftigen zijn dooie dienders. Stijf-fijnen
zijn zielloos en geestkwijt. In menschenrommel zit fut. Als ze woelen en drommen,
als ze geven wat ze hebben, aan taal, aan gedachten, aan gebaar, als ze zeggen
wat ze zien, als ze laten zien, wat ze voelen, als ze laten voelen, wat ze denken.
Menschenrommel, gij zijt de negotie van den geest, gij ongeregelden zijt de orde
van het Zijn!’
Een lang citaat. Maar daar is de Hond met z'n ghetto, dat hij U vertoont heel wat
dieper en hartelijker dan Heijermans, met den trots van een acrobaat voor z'n tent.
De Hond, zooals hij is, diep, wild, onbeheerscht, echt. Na zoo'n aanzet volgt een
volksverhaaltje. Goed, sentimenteel en rauw, net als 't ghetto.
De Joodsche literatuur kent hem niet. En toch typeert hij heviger dan Perets. De
Nederlandsche kent hem niet, al is hij de eenige stem uit het ghetto zelve, een stem,
die een Nederlandsch spreekt, zoo rijk en toch zoo apart als Vlaamsch en
Zuid-Afrikaansch....
S.V.P.
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JAN SLUYTERS.
PORTRET VAN MEVROUW DE V. (SCHILDERIJ).
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SLAGMEDAILLE: EEREPENNING VAN DE STAD'S HERTOGENBOSCH.

SLAGMEDAILLE: PORTRET VAN MR. A.E.J. BARON VAN VOORST TOT VOORST.

GIETMEDAILLE VOOR HET ZEVEN EN VIJFTIGSTE LUSTRUM DER UTRECHTSCHE HOOGESCHOOL.

GIETMEDAILLE: DR. A. PIT, AANGEBODEN BIJ ZIJN AFTREDEN ALS INSPECT, VAN HET
KUNSTONDERWIJS.
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Jan Sluijters in het stedelijk Museum te Amsterdam.
Een groot acteur, met een ‘natuurtalent’, speelt de décors weg.... Laat hij in een
driedubbel overgehaalde draak optreden, - zet hem in een rotspartij terwijl eigenlijk
de scène een wei met slootje vergt, - trek hem een rok aan, waar een werkmanskiel
geboden schijnt: - hij speelt overal dwars doorheen.... Men voelt zich meegesleurd
door een machtig kunnen, dat ons vast zou houden ook al viel er een wankele
coulisse om en al verscheen 't hoofd van den souffleur telkens boven 't hokje....
Men voelt een opluchting, een bevrijding, - men juicht om de scheppingskracht der
natuur, die hier door het menschelijk kunstenaarschap heen vrijuit opstijgt....
Sluijters ziet met hartstocht, ziet met de niet te temmen vreugden van een, - haast
zou ik zeggen -, bestiale schildersdrift. Wij bewonderen hem om zijn machtige
vitaliteit; dáár vooral om. Maar in deze bewondering blijft een twijfel. Hebben alle
decadente tijden, - en zoo voelt men soms, in twijfel, dezen tijd aan -, niet geroepen
om léven, méér léven! Meer leven genomen als meerdere vitaliteit, slaat onze
intellectueele en geestelijke bevangenheden uiteen; - men haalt ruimer adem -,
voelt zich vrij...., om daarna, tóch, te weten, dat deze vrijheid, in diepste instantie,
leeg blijft, een holle ruimte waarin men wild in het niet blijft rondslaan, zoo zij, die
grootere vitaliteit, zich niet een nieuwe, vollediger en machtiger gebondenheid dan
waaruit wij verlost werden, schept. Verlost willen wij worden van onze ‘grübeleien’
om in de nieuwe magische gestalte te beseffen, dat zij de zwakke en valsche
spiegelingen waren van de gezonde werkelijkheden van den geest, die de sociale,
- of wat, ook al weer in diepste instantie, hetzelfde is -, de religieuse problemen stelt.
Sluijters is intuïtief kunstenaar en als zoodanig dus óok symbool van dezen tijd
genoeg, om te bevroeden dat wij voel- en zichtbaar staan voor een opnieuw stellen
van deze problemen. Hij schilderde dan ook al enkele Bijbelsche tafereelen (een
+
Graflegging o.a.) maar 't is, in zekeren zin, een gelukkig feit, dat deze doeken hier,
op deze min of meer representatieve expositie, niet aanwezig zijn. Want zij zijn n ú
nog kunstmatig, in de theoretische kas gekweekte, planten en geen natuurlijke
vruchtzetting. In dit stadium is zijn natuurlijke uiting nog die van den ‘d'rauf
losgehende’ kunstenaar die ‘ruimte’ om zich heen slaat, midden tusschen huichelarij
en burgerlijkheid door, en in zijn heerlijke vrijheid zwelgt in kleur en sensueele driften.
Hij stuwt als 't ware dit stadium, en dit lijkt mij psychologisch zeer belangrijk daarenboven

+

n="*)" Men heeft hier niet uit te begrijpen, dat ‘religieuse problemen’, als door mij bedoeld,
identiek zouden zijn met Bijbel, Christendom of wat dies meer zij.
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nog, u i t a n g s t v o o r w a t e e n m a a l v o l g e n m o é t , - bewust óp.... Zie
zijn zelfportret waar, met den rooden klodder op den kop, het dronkene, bestiale
van zijn picturale veroveringszucht hevig is aangedikt.... 't Is alsof hij, innerlijk,
smeekt; ‘Nog niet! - Nog niet! - Laat mij eerst nog ‘dronken zijn en naar de haaien
gaan’ (Tagore). - Is ook dit, deze angst, - en wie durft neén te zeggen? - geen....
tijds-symbool?....
***
Er is reeds veel over Sluijters geschreven; onder de modernen behoort hij tot de
meest bekenden en gevierden. Men heeft zijn werk op allerlei wijzen reeds met
woorden trachten te benaderen; men heeft hem gerangschikt onder de ‘idealisten
van de kleur’, - op zijn ‘afkomst’ van Breitner gewezen, - hem naast Kees van Dongen
gesteld....
Er schuilt in al deze bepalingen en rangschikkingen een waarheidje. De ‘afkomst’
van Breitner kan men b.v. hier op deze tentoonstelling gedemonstreerd vinden aan
twee liggende naakten die aan den meesterimpressionist herinneren; ‘idealist der
kleur’ zou men hem in de eerste plaats kunnen noemen in zijn bloemstillevens,
verrukkelijke kleur-composities meestal. Het feit dat het onderwerp hier wel niet
u i t s l u i t e n d als ‘aanleiding’, maar dan toch in de voornaamste plaats als
mogelijkheid werd genomen om de behoefte aan kleurenweelde, met een haast
Oosterschen drang, uit te leven en dat het karakter van de bloem, hoewel niet geheel
voorbijgegaan, toch niet vóór alles ondergaan wordt als mysterie dat te
be-contempleeren valt en zoo mogelijk te beelden, - dit alles laat zich inderdaad
vanuit een zekeren hoek, - die echter de mijne niét is -, ‘idealisme’ noemen. Het
waarheidje dat schuilt in het in-één-ademnoemen van Van Dongen en Sluijters is
echter voor mijn gevoel wel bijster klein. Zéker: beiden zijn, voor een groot deel,
uitsluitend ingesteld op ‘de vrouw’. Maar bij Van Dongen voelt men achter de
virtuositeit weinig diepte meer, geen worstelingen, geen twijfel en geen
mogelijkheden.... Iets wat men bij Sluijters, - alhoewel in zekeren zin niet minder
virtuoos dan Van Dongen - wél voelt en waarop ik in dit kroniekje juist wensch te
wijzen, omdat 't mij voorkomt dat dit element, hoe verborgen het thans nog moge
zijn, in de diepten van dit groote talent aan 't werk is.
***
Mag men in de selectie, ten behoeve van deze tentoonstelling uitgeoefend,
misschien een kleine aanwijzing voor dit verborgen werken zien?
Onder de hier hangende vrouwen-naakten en portretten treft men niét
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meer de allersterkste voorbeelden aan van een kijk op de vrouw uitsluitend gezien
in de ‘Sinnfälligkeit ihrer geschlechtlichen Gattungsbestimmung’ (Huebner) om 't nu
maar eens netjes en in 't Duitsch te zeggen.... Men kan deze keuze, zoo het
inderdaad een keuze is en niet uitsluitend aan 't ‘toeval’ te wijten valt, bij Sluijters
moeilijk aan hypocrisie toeschrijven. Hij schaamt zich, goddank, nooit voor zijn vurig
bloed en vreugd' in 't aarsche leven.... Maar heeft men hier misschien te maken met
het langzaam kiemend beleven van een grootere werkelijkheid dan die van bloed
en aard' alleen, - een werkelijkheid waarin, zonder dat de wereldsche instincten en
drijfveeren behoeven te worden afgesneden, o.m. ook eerbied voor de
vrouw-als-menschelijk-karakter geldt?
En ook in ‘zijn’ kinderen voel ik hier en daar al iets méer dan een uitsluitend
picturaal genot aan 't baby-diertje (hoe knap en vlot en heerlijk gemakkelijk is de
serie baby-teekeningen overigens niet gedaan!), - of aan de blanke, koele
onberoerdheid van hun reine, aardsche tabernakeltjes...
Het is geen slecht begin: het kind....
***
Maar wat wil ik toch? - Ik spreek van een ‘begin’, van aardsche lusten, van aardsche
tabernakeltjes en grootere werkelijkheden.... 't Heeft allen schijn alsof ik tegen
Sluijters aan het preeken sla...; terwijl ik toch juist deed uitkomen hoe dit werk ons
kan meesleuren, kan opluchten en onze bewondering wekken.... In deze lage landen
komt men inderdaad maar al te weinig voor zulk een vitaal talent te staan, met zulk
een hartstocht voor het schilderen-zonder-meer. Het doet goed als men zich aan
de bekoring die hiervan uitgaat, zoo nu en dan, nog eens overgeeft. Zoo nu en
dan....: méer kan 't niet zijn, want de moderne mensch, geboren in een tijd van
overgang, twijfelt niet alleen voortdurend aan het schilderenzonder-meer en aan
het ‘vrije schilderij’, maar tenslotte óok aan de kunst als ‘aparte’ verschijning, om
haar zelfs of der schoonheid wille bedreven. Een ‘vreugde voor altijd’ is zij hem niet
meer.
Ons oude, min of meer romantische, ideaal van den ‘vrijen’ schilder en de ‘vrije’
kunst, niemand vertegenwoordigt het, op 't oogenblik, misschien zoo goed en met
zooveel hartstocht als Sluijters. Maar tevens is hij modern mensch genoeg, - en dit
wilde ik met mijn ‘preekje’ laten uitkomen -, om èn, - uit angst waarschijnlijk -, deze
vrijheid en hartstocht aan te dikken en tevens, hier en daar, een kiem van, ja, laten
we 't maar noemen: ‘de gebondenheid der toekomst’ te toonen. Of die kiem in hém
tenvolle zal opbloeien?.... Wie zal 't zeggen. De ontwikkelingsgang van een
kunstenaar valt niet zóó maar, theoretisch, te voorspellen! - D á t
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zij echter zal opbloeien, zooals dit, om een voorbeeld te noemen, o.a. reeds in de
moderne muurschildering geschiedt, is wel zéker....
***
Dat Sluijters, - ik wil dit, zonder verder aan deze beschouwing een détail-bespreking
toe te voegen, nog even vastleggen, - een buitengewoon knap portrettist is (het
portret zal, door welke toekomst heen, altijd blijven bestaan!) bleek ook hier. De
tentoongestelde beeltenissen zijn sterk levend en sprekend. Zij hebben karakter.
Wat wil men meer?.... zal men vragen. En, schuchter weliswaar, want ook zíjn
bewondering is hier groot (behalve bij 't portret van Jan Musch, waar het karakter
in de caricatuur dreigt te verloopen) en 't klinkt wat gezocht, stamelt de criticus:
‘Misschien wat minder spreken en wat méer zwijgen van het u i t e r l i j k t y p e opdat
het diepere wezen van den geportretteerde béter, door de stilte heen, tot ons komen
kan?’
Ook hier heeft men het dichterwoord, dat tevens als besluit van hetgeen ik over
Sluijters meende te moeten opmerken, dunkt mij, goed op z'n plaats is, te gedenken:
‘De stille krachten zullen 't eenmaal winnen....’
A.E.V.D.T.

Medailles van Huib Luns.
Er komt weder belangstelling voor de medaille. Men ziet haar terugkeeren als
herinneringsstuk ter herdenking van een jubileum, ter eering van een persoon. En
het zijn niet alleen de beeldhouwers die zich met dit onderdeel hunner kunst bezig
houden, maar ook de grafische kunstenaars, wat niet zoo heel vreemd is, want door
den aard van het medaille-relief staat dit tusschen beeldhouwwerk en gravure in.
Trouwens de eerste italiaansche medailles werden ook door teekenaarsschilders
ontworpen en uitgevoerd, en de stichter van de italiaansche medailleerkunst was
de schilder Pisanello, die in 1438 uit Verona verbannen te Ferrare een intocht van
den byzantijnschen Keizer Paleologus zag, en als eerste medaille de beroemde
Paleologus-medaille maakte, die hij voluit teekende: opus Pisani-P i c t o r i s , en hij
blijft de toevoeging ‘schilder’ op al zijn medailles te voeren.
Van Pisanello's besten navolger Matteo de' Pasti, ook van Verona, is bekend dat
hij oorspronkelijk miniaturist was, en van dien beroemden medailleur die 't prachtige
portret van Sigismond Pandolphe Malatesta en zijn vrouw Isotta Rimini maakte,
wordt geschreven dat hij in alle kunsten ervaren was.
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Uit dezelfde school is de maker van de portret-medaille van Colleone: Guidirani,
eveneens schilder.
Onder de titels die Sperandio (Sperandio di Bartolomeo di Sperandio Savelli) zelf
voert is naast die van goudsmid, bronsgieter, beeldhouwer, architect en militair
ingenieur, ook die van schilder. Zijn medaille van Carlo Quirini is dan ook bijzonder
schilderachtig (1472).
De toscaansche medailleurs uit Florence met Niccolo Fiorentino aan het hoofd
zijn vooral g o u d s m e d e n en hebben als g r a v e u r s een bijzondere begaafdheid
voor de medaille en hetzelfde kunnen wij zeggen van de medaillegieters uit de
scholen van Mantua en Venetië; terwijl in de 16e eeuw, de goudsmid Benvenuto
Cellini als medailleur uitblonk. En zien wij het werk van Leone Leoni (1509-1590)
uit Arezzo, dan valt het op dat zijn medailles dagteekenen uit den tijd dat hij graveur
was, en toen grooter beeldhouwwerk zijn tijd en talent in beslag namen, hij geen
medailles meer maakte.
En een der meest vruchtbare medailleurs der 16e eeuw, Pastorino de' Pastorini
uit Sienna (1508-1592) was g l a s - s c h i l d e r .
Zoo zien wij dus dat in het land der medailles, in Italië, het meer nog de
schilder-graficus, dan de beeldhouwer was, die medailles maakte, en misschien is
het zijn meerdere kennis van het vlak, zijn strakker zien naar het profiel, die hem,
vooral in de portret-medaille een zekere vrijmoedigheid geeft, die de beeldhouwer
niet aandurft.
Deze inleiding leek mij niet overbodig omdat men het allicht wat vreemd zou
vinden dat een schilder-teekenaar als Huib Luns zich in den laatsten tijd nog al met
het maken, snijden van medailles heeft bezig gehouden, en het zijn voornamelijk
de gietmedailles die zijn bijzondere voorliefde hebben.
Er is een essentieel verschil tusschen s 1 a g -medailles en g i e tmedailles.
Voor de slag-medaille wordt een relief geboetseerd op meer dan ware grootte,
en het afgietsel daarvan wordt dan door middel van de reduceermachine, verkleind
tot op de ware maat, waarop dan de stempel wordt gemaakt. Nu is de verklein- of
diminueermachine wel zóó volmaakt dat men er een uiterste verfijning mee kan
krijgen, zooals trouwens de fransche medailleurs als Chaplin en Roty dit vermochten;
maar de accuratesse van de machine bracht ook iets ‘te moois’ te zoets in de
medaille, omdat alle persoonlijkheid die nog misschien in het vergrootte relief zat,
door de verkleining tot nagenoeg niets was teruggebracht.
Feitelijk kan dan ook geen kunstwerk op vergrootte of verkleinde schaal gemaakt
worden, het deugt eigenlijk alleen op één schaal.
Voor massa-productie zal echter de slag-medaille noodzakelijk zijn en zeker
blijven bestaan; het is dan alleen de zaak, een compromis te treffen tusschen de
hand en de uitvoerende machine.
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De gietmedaille daarentegen zal steeds een bibelot blijven, uitgevoerd in slechts
enkele exemplaren.
Het kleine, op ware grootte gemodelleerde relief wordt in gips afgegoten en daarin
weder het brons gegoten. De holle negatieve vorm is dus eigenlijk van zeer groot
belang en de goede medailleur zal dan ook meer in het negatief nog werken dan
in het positief. De Italianen noemen dit ‘Intaglio’ en wie wel eens een negatief, ‘moule’
gezien heeft, zal onder bepaalde verlichting en bij lang beschouwen dit p o s i t i e f
gaan zien. Dit doet de modeleur-graveur ook en in dit schijnbare positief kan hij dus
werken aan de ophooging van den vorm.
De gietmedaille is dan ook uitsluitend het werk van den kunstenaar, die tot het
laatst er de hand in heeft. De mooiste medailles der Renaissance in Italië zijn dan
ook gietmedailles, en de belangstelling van den liefhebber in penning- en
medailleerkunst gaat weer meer en meer uit naar de gietmedaille,
n i e t t e g e n s t a a n d e of misschien j u i s t o m d a t , de middelen tot het
vervaardigen van slagmedailles oneindig meer geraffineerd zijn dan vroeger.
In de laatste medailles nu van Huib Luns treft ons juist het zóó persoonlijke element
van den teekenaar-graficus, die scherp de omtrekken, het profiel waarneemt, en
daarbij waarde genoeg hecht aan het relief.
Wij zien er aan dat het ook meer gesneden dan geboetseerde medailles zijn, en
door zijn decoratieven aanleg weet hij het vlak, wat men noemt te vullen. Zelfs al
staat er, zooals bij de medaille voor Dr. A. Pit, alleen een portret op, dan zal een
monogram in den hoek er toe bijdragen, een zeker evenwicht aan de compositie te
geven, zoo ongeveer als een signatuur op een japansche prent.
Bij goed beschouwen zal men ook een zeker verschil kunnen opmerken bij
vergelijking van de eerste s l a gmedailles die hij maakte, op vergroote schaal, zich
indenkende hoe zij verkleind zouden worden, en de latere meer directe gietmedailles,
waarvan ook die van Dom. Robertus de Kerchove d'Exaerde, een zeer goed
specimen is.
R.W.P. Jr.

Tentoonsteling van grafische kunst in het Stedelijk Museum te
Amsterdam.
Een tentoonstelling van veel wit-en-zwart kunst die tot herhaald bezoek noodt. - De
houtsnede, hier ruim vertegenwoordigd, heeft zich het laatste tiental jaren vooral in
ons land tot een afzonderlijke kunstuiting met scherp afgebakend karakter ontwikkeld.
Men heeft beseft, dat de houtsnede wel verre van alleen te zijn een middel tot
verveelvoudiging, - als hoedanig zij in vroeger eeuwen haast uitsluitend beschouwd
werd -,
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een bijzondere eigen stijl vraagt en wekt.... Dat karakter en die stijl dwingen de van
deze techniek gebruikmakende kunstenaars òf tot een ‘constructief expressionisme’
dat de grondvormen van het gekozen object samenvat in een sterken synthetischen
bouw, - òf tot een droomweergave in min of meer fantastische vormen en sfeer. Deze twee elementen liggen in de praktijk natuurlijk meermalen dooreen, waarbij
men dan nog zou kunnen opmerken dat bij velen het droom-element het ‘sociale
gemeenschapsgevoel’ is, dat zich door het eerste element héen tracht te voltrekken!
In alle geval: de moderne houtsnede heeft zich langzamerhand meer en meer
verwijderd van het naturalisme, - vèrder en principieeler meestal dan de andere
technieken.
Op deze tentoonstelling zou men o.m. dezen ontwikkelingsgang kunnen nagaan.
Men vindt er werk van de oudere pioniers op dit gebied, als Veldheer met kranige
stadsgezichten en vignetten (hoe noode misten wij hier zijn prachtig gesneden
visschen!); Moulijn met zijn fijnzinnige litho's; Graadt van Roggen met zijn
fjord-landschappen.... Men vindt er houtsnijders die het droom-element -, (zooals
bijv. H. van der Stok met zijn: ‘De asceet en de vlinder’; B. Essers met zijn op ‘Japan’
geïnspireerde vogel -, en andere verbeeldingen) en hen die het ‘constructief
expressionisme’ vóor alles geven (als uiterste vertegenwoordiger noem ik César
Domela met zijn ‘Construktive Studien’ die inderdaad sterke ‘constructies’ geven
maar mij niet laten voelen waarvàn zij de ‘expressie’ zouden moeten zijn, een gevoel
dat ik blíjf zoeken en verlangen al zegt men ook de ‘constructie-om-de-constructie’
te geven!); men vindt er meerderen met sociale tendenzen: Peter Alma met zijn
sterken ‘Tegen den muur’ gedrongen, als slachtoffer dat om verzet en opstandigheid
roept, geplaatsten arbeider; Heijnsius met zijn afgetobde sleeperspaarden, een
motief dat hij blijkbaar niet meer los kan laten; Charley Toorop met haar, in de verte
soms aan Käthe Kollwitz herinnerende, armoetafereelen. Men vindt nog anderen,
die minder nog dan de genoemden onder deze ietwat kunstmatige rubrieken te
brengen vallen: Eeckman, Wim Oepst, Jan en Frits Weiland, Dirk Nijland, George
Rueter. Zij laten allen goed werk zien hoe verschillend het ook aandoet en welke
‘maar's’ men er ook bij voelt opkomen. Zoo kan men bijv. de gedegenheid en
trouwhartigen ijver waarmede Rueter voortgaat te werken zeer waardeeren, ‘maar’
tevens zijn ‘academischen’ kijk wat saai vinden; men kan in Eeckman de spanning
die zijn werk altijd vast-gebonden èn levend houdt en een soort verbeten accent
geeft bewonderen, ‘maar’ tòch zich afvragen of hij niet telkens een tevéel aan
voorstelling tracht te geven binnen een te eng bestek; men kan de decoratieve,
rustgevende werking ondergaan van Weiland's zeilschepen, in groote vlakken
gebeeld, ‘maar’ een factor van gemakzucht meenen te speuren...., enz., enz.
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Een groote serie portret-litho's van bekende tijdgenooten door Jan Veth vindt men
mede op deze expositie. - Welk een knap, gevoelig portrettist Veth geweest is blijkt
hier, voor wie het nog niet wist, nog éens. Al deze portretten, - al kent men vele van
de sujetten ook níet meer -; boeien één voor één. Zij spreken allen met eigen stem
zooals goede sonnetten dat ook doen, die toch ook allen gegoten blijven binnen
een zeer gesloten zelfden vorm....
Potlood-teekeningen: van Bendien o.a., die zijn vervagende, diaphaangevoelige
impressies blijft geven waarbij het gevaar voor ‘de manier’ àl dichter bij komt!; etsen: Jan Poortenaar met Indische onderwerpen die echter weinig oostersche sfeer
suggereeren; Derksen van Angeren met landschappen, die de ruimte van Hollands
lucht en water doen spreken; Toon de Jong met zijn eerlijk, kloek werk, dat o.a.
altijd weer de rijzige boomen of boomgroepen voortreffelijk als hoofdmotief weet te
treffen; - ex-libri: ik noem die van S.H. de Roos als voorbeelden van weloverwogen,
kranig en na volgenswaardig werkmanschap; en nog meer, dat hier niet alles
genoemd kan worden, completeert deze Grafische tentoonstelling, die een
interessant beeld geeft van het hooge peil waarop onze zwart-en-wit kunst weer
kwam te staan.
v.d.T.
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FÉLIX BRACQUEMOND.
PORTRET VAN CHARLES MERYON.
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Charles Meryon
door mr. A.H. Cornette.
ENFANT du siècle, visionair van het antieke Parijs, van spleen verteerde dweper,
zuchtend van heimwee naar vervlogen tijden en verre landen, doolaar in de
wereldstad en verlangend naar de tropische kusten van Polynesië, bohême in zijn
uiterlijke verschijning en eng-burgerlijk in zijn levenswijs, fantast in zijn droombeelden
en technicus van oude klassieke tucht, pervers en naïf, fanatiek van sociaal geluk
en schuwe vluchter uit de samenleving, - ziedaar Meryon, de grootste Fransche
etser der XlXe eeuw. Streng in den tijd beschouwd, behoort hij niet meer tot het
glanstijdvak der Romantiek: hij was nog maar een jongetje in de groote dagen van
L e s m a s s a c r e s d e S c i o , H e r n a n i , R o b e r t l e D i a b l e , en inspireerde
zich op de stadsgezichten van Parijs tusschen 1840 en '60, toen de romantische
idealen geweken waren voor een meer nuchtere levensopvatting. Toch behoort hij
tot de Romantiek. Vooreerst door de keuze van zijn onderwerpen. Zijn naam roept
een geïdealiseerd verleden voor de verbeelding, het oude Parijs, dat van Villon en
de Basoche, van de Fronde, van Louis XIV, van de groote Revolutie; hij bemint
bouwvallige straten, portalen vol geheimenis, donkere binnenplaatsen, luifelende
gevels, dreigende torens met hun gedrochtelijke spijers, oude uithangborden,
bruggen die welven over de rivier, paleizen met voorname colonnades, zware
slottorens met getraliede vensters, het Parijs van de truands, Quasimodo, la Tour
de Nesle. Alles gedompeld in het fantastisch licht der verbeelding, het onwerkelijk
schijnsel der koortsbegoocheling, de atmosfeer van het spleen. Zijn etsen zijn de
verbeelding van weemoedige extasen, van diep melancoliek genot, van smachten
naar een andere wereld; zij hebben alle wat de Vigny noemde ‘une grandeur triste
et militaire.’
Gustave Geffroy heeft zijn laatste en door zijn dood afgebroken boek gewijd aan
*)
de sombere levensgeschiedenis van den grooten etser .

*)

Gustave Geffroy: C h a r l e s M o r y o n . Paris 1926 Hierbij onze bibliographie:
Baudelaire Ch. - Oeuvres complètes. Paris 1889 I, II.
Baudelaire Ch. Oeuvres posthumes et correspondances inédites Paris 1887. Baudelaire Ch.
Souvenirs, correspondances, Paris 1872.
Bouvenne (Aglaüs) - Notes et Souvenirs sur Charles Meryon, Paris 1883.
Burty Phil. - Gaiette des Beaux-Arts 1803.
Catalogue édition anglaise London 1879.
Delteil (Loys) - Le Peintre-graveur illustré, tome II. Paris 1906.
Dictionary of National Biography, London.
Dodgson (Campbell) - The etchings of Charles Meryon, The Studio 1921.
Ecke G. - Charles Meryon (Meister der Graphik, Band XI).
Etchings of Charles Meryon, London, Newnes.
Geffroy G. - Charles Meryon, Paris 1926.
Glaser C. - Die Graphik der Neuzeit, Berlin 1922.
Huneker (James) - Promenades of an Impressionnist, London.
Wedmore F. - Catalogue London 1892.
Wedmore F. - Meryon and Meryon's Paris, London 1879.
Wright (Harold) - Undescribed states of Meryon's etchings. (Print-Collector's Quarterly July
1921.)
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Een paar portretten van Meryon zijn bijzonder aangrijpend. Het eene van zijn vriend
en leerling Félix Braquemond: de ruige figuur van een phalanstérien van '48 met
stekeligen, wantrouwigen blik. Het andere van den etser Leopold Flameng, zooals
hij Meryon zag in Mei 1858, daags vóor dat de ongelukkige naar Charenton gevoerd
werd: Meryon in zijn ijzeren ledikant gezeten als een die uit zijn slaap opgeschrikt
is voor zijn executie, de haren verward, de blik wild, maar een lichte vlam op het
breedgewelfde voorhoofd, en de fantastische schaduw die beweegt op den kalkwand
van het zolderkamertje.
Charles Meryon was de zoon van een Engelsch geneesheer, die secretaris was
van Lady Stanhope. Zijn moeder was een Spaansche danseres van de Opera van
Parijs. Zij stierf krankzinnig in 1837. Meryon was toen zestien en ging hetzelfde jaar
naar de Zeevaartschool te Brest. Zoo had hij al vroeg gelegenheid om vreemde
landen te bezoeken. Dat die avontuurlijke jongelingsjaren diepen indruk nalieten
bewijst de hevige zucht naar de tropische streken die hem tot zijn laatste dagen
letterlijk vervolgde. Eigenaardig voor zijn kunst, dat gedurende zijn eerste reis - hij
ging toen naar Algiers, Griekenland en Klein-Azië - niet alleen zijn kunstzin ontwaakte
(in Griekenland leerde hij landschappen schetsen), maar dat zich ook het eerste
symptoom openbaarde van wat de karakteristiek is van zijn kunst, n.l. de smaak
voor het monumentale: hij teekende o.a. het graf van Agamemnon, den tempel van
Theseus, het monument van Lysicrates. Daarna reisde hij vier jaar (1842-46) met
de korvet L e R h i n , zag Oceanië, Nieuw-Zeeland, Nieuw-Caledonië, leefde er
zorgeloos, teekende paradijsachtige landschappen, menschen en dieren te Tahiti
en op de Markiezen. Na die reis verliet hij de vloot, en ging zich geheel wijden aan
de kunst. Lang reeds zocht hij naar een onderwerp voor een groot schilderij, tot hij
eindelijk het karton teekende van een episode uit de geschiedenis der Fransche
marine: ‘L'assassinat de Marion Dufrène, capitaine de brûlot, dans la baie des lies,
Nouvelle-Zéelande, le 12 août 1772.’ Meryon ontwierp slechts de teekening, die
aanvaard werd in het Salon van 1848. Men ziet er Dufrène, gelijkend op Lafayette,
die naast een hut zit te palaberen met wilden; een inlandsch meisje biedt hem een
papegaai terwijl een inboorling hem in den rug verraderlijk aanvalt. Gelukkig besefte
Meryon spoedig dat zijn kleurenblindheid
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hem ongeschikt maakte voor de schilderkunst. Alsdan werd hij leerling van den
etser Eugène Bléry, die hem inwijdde in de techniek der toen ten gunste van den
steendruk in discrediet gevallen etskunst. Dat Meryon zich dan reeds ijverig toelegde
op de plastische kunsten bewijzen zijn critieken op het Salon van 1848, en van de
stelligheid van zijn smaak getuigt zijn geestdrift voor Delacroix, Gérôme, Meissonier,
Rosa Bonheur en Flandrin. De eerste pogingen in de etskunst waren copijen naar
Philippe de Champagne, Loutherbourg, Salvator Rosa, Karel du Jardin en Adriaan
van de Velde; meestal waren het studies van vee. Maar door de genade was hij
nog niet getoetst. Eens zag hij een afdruk van een ets van den Hollandschen etser
Renier Nooms, gezegd Zeeman. Het was een gezicht van Parijs, van 1650: l e
P a v i l l o n d e M a d e m o i s e l l e , a v e c u n e p a r t i e d u L o u v r e . Dat was
de openbaring. Meryon ontdekte zichzelf; de weidsche veduta, de voorname
architectuur roerden hem diep; en men vraagt zich af welk een indruk de kunst van
een Piranesi, met wien hij later zooveel gelijkenis zou vertoonen, zou gemaakt
*)
hebben? Het is niet te zeggen of hij het werk van Piranesi gekend heeft . Zeker is
het dat toen bij Meryon het plan rees om de meest karaktervolle aspecten van Parijs
§)
te teekenen .
Zijn eenig groot werk dagteekent van 1852: E a u x - f o r t e s s u r P a r i s . Het
was versierd met het portret van Meryon door Braquemond. De titel stelt een zerk
voor, gebarsten, bedekt met mos, verkalkte schelpen, dragend de uitgevreten letters
gehouwen in den steen - eigenaardig voorbeeld van Meryon's trek naar de symbolen
der vergankelijkheid. Niet lang nadien brak de ziekte uit, vermoedelijk van atavieken
oorsprong, die dertien jaar geduurd heeft. In 1855 openbaarden zich de eerste
teekens in een geschrift dat Meryon noemde ‘La loi solaire’. Bekommerd om de
gezondheid en het welzijn van het menschdom graveerde hij een soort Tafel der
Wet waarin hij de rechtmatige verdeeling van den aardbodem voorstelde, ‘de telle
sorte que l'Air et le Soleil, ces deux principes essentiels de la vie, puissent toujours
y être largement répartis. Cette loi, source de tont bien-être matériel et
conséquemment moral, s'appellerait Loi Solaire.’ Pijnlijk is, van dien tijd af, de levensen lijdensgeschiedenis van Meryon. Zware melancolie en vervolgingswaanzin lieten
hem slechts bij tusschenpoozen de kracht om nog iets voort te brengen, doch
ofschoon zijn laatste etsen soms den stempel dragen van zijn waanzin is het
merkwaardig dat hij tusschen 1855 en 1868, datum van zijn dood, nog be-

*)
§)

G. Geffroy heeft Piranesi niet eens genoemd, noch eenige vergelijking gemaakt, die zich
nochtans opdringt.
Van zijn liefde voor Zeeman getuigt dit naïve versje:
Mon maître et matelot,
Renier toi que j'aime
Comme un autre moi-même,
A revoir, à bientôt!
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trekkelijk veel zeer mooie etsen gemaakt heeft. In 1857 verbleef hij korten tijd bij
den hertog van Arenberg, te Enghien; maar hij kon er niet werken en moest terug
naar zijn oud Parijs om daar inspiratie te vinden. Meer en meer bezorgden zijn
vrienden zich om zijn lot en ten slotte, in Mei 1858, werd hij naar Charenton gevoerd
waar de dokter d é l i r e m é l a n c o l i q u e vaststelde; hij bleef er tot in Aug. 1859.
Gedurende een jaar werd hij gehuisvest door een marine-officier en diens maîtresse,
zekere Mme Max Valrey die zich bezondigd heeft aan een roman à la Sand, B e r t h e
d e M o n t b r u n . Van de jaren 1859-1868 dagteekenen nog een half dozijn
gezichten van Parijs, die evenals zijn vroeger werk in de hoogste mate bewonderd
werden, o.a. door niemand minder dan Baudelaire en Victor Hugo. De vrienden van
Meryon trachtten hem aan het werk te houden om hem van andere, meestal
pathologische zorgen af te wenden; want de werkdagen waren goede dagen, het
waren vooral de eenzaamheid en de werkloosheid die hem dreven tot gevaarlijke
crisissen van neerslachtigheid. Aan bestellingen van vrienden zijn wij platen
verschuldigd zooals het panoramisch gezicht van het C o l l è g e H e n r i IV, in den
trant van de XVIIe eeuwsche plattegronden, en L e b a i n f r o i d C h e v r i e r .
Rond 1865 ging zijn ziekelijke verbeelding terug naar zijn vroegere reizen in Oceanië.
Hij teekende toen herinneringen uit Nieuw-Zeeland, hutten van colonisten, baaien
met koraalriffen, kusten begroeid met slanke palmen - men denkt er bij aan de
avonturiers der jaren '30, aan de zee-romancier Edouard Corbière, vader van Tristan
Corbière, schrijver van o.a. L e B a n i a n . Op het laatst van zijn leven had zijn
architectonisch genie uren van spleen naar een andere wereld. De flâneur langs
de Seine, de habitué van de donkere artisten-cafétjes, de phanlanstérien die zijn
toekomstdroomen bouwde op de barricaden van Juli, was gedrukt door de
centenaren van de steenen stapelingen die hij jaren lang gezien had, gekweld door
zijn vizioenen van geometrische strakheid, ziek van heimwee naar de natuur. Dan
vluchtte hij naar paradijzen waar hij eens als jong luitenant-ter-zee aan wal was
gestapt - en onder zijn naald verschenen de hutten van Akaroa, de palmen langs
het strand; een vrouw torst een korf met vruchten, een naakte jongen draagt een
visch. Den 12en October 1866 werd hij opnieuw geïnterneerd in het hospice St.
Maurice te Charenton waar hij overleed den 13en Februari 1868. Hij was 47 jaar.
***
In de iconographie van Parijs, wier lijn gaat van de middeneeuwsche miniaturen
(zie o.a. het panorama van het Louvre en den Pré aux Clercs in het Getijdenboek
van den Hertog van Berry) tot Utrillo's visioenen van Montmartre en de banlieue's
van Hermine David, neemt Meryon
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een heel bijzondere plaats. Hij is de eerste die de vedute van Parijs opgetild heeft
tot gestyleerde stemmingsbeelden; zijn gehallucineerde geest heeft ze omgewerkt
tot vreemde, fantastische schoonheid. Zijn voorgangers in de etskunst, uit de XVIIIe
eeuw, zijn naast hem niet meer dan historische illustrators. Een Prieur, die acht en
zestig T a b l e a u x h i s t o r i q u e s d e l a R é v o l u t i o n geëtst heeft, een
Châtelet, zijn medewerker, hebben episoden van hun tijd vastgelegd in meestal
heel precies uitgewerkte straattooneelen met voorliefde voor het tragieke - oproeren,
moorden, executies; maar die hebben in de eerste plaats archiefwaarde. Meryon
daarentegen verhief zich van den beginne af boven de onmiddellijke weergave der
werkelijkheid; zijn verbeelding beheerscht de topographie, hij hèrschiep en bereikte
de hoogere realiteit, die tegelijk zinnelijke verschijning is èn ziel.
De vroegste oorspronkelijke ets van Parijs (de zeldzame copijen naar
stadsgezichten van Zeeman blijven hier buiten bespreking) dagteekent van 1850.
Al de deugden van Meryon's kunst zijn er aanwezig. L e P e t i t P o n t is een der
meest aangrijpende gezichten van de thans geheel veranderde oude Cité. Over
den smallen arm der Seine en de quai de la Tournelle welven de arkaden der hooge
brug die stuit tegen de huizen van de quai du Marché neuf. In de klotsende rivier
een waschboot waar men de woeling van veel volk vermoedt. Boven de huizen de
torens van Notre-Dame. Nu is het vreemd dat Meryon, die in een voorgaande studie
de veduta in de breedte bewerkt had, in de ets het geheele complex in de hoogte
als 't ware uitgerokken heeft, en de torens op onwaarschijnlijke manier deed
opdoemen boven de zeven verdiepingen der woningen, aldus een voorstelling
gevend die wel niemand anders dan hij ooit kan gezien hebben. Maar het licht, het
droom-licht dat aan die oude buurt zulk een geheimzinnigheid geeft! Het licht van
heel oude namiddagen, het licht der herinnering, het licht dat hij met evenveel
willekeur behandelde als Rubens in sommige landschappen. Wat een super-realisme
in het vizioen van de romantische brug, de sinistere rioolbogen die zijn als de monden
der Cloaca maxima, de hooge huizen waar ontelbare gezinnen hokken, en boven
alles, zwart tegen den dag, - Notre-Dame, fantastisch schavot. Het is de synthese
van het oude Parijs, het ideale decor der verbeelding voor Javert en Jean Valjean.
Geen wonder dat Hugo, die trouwens zelf zulke eigenaardige penteekeningen en
sepias nagelaten heeft, zoo enthousiast was van Meryon's etsen. Tien jaar later
schreef hij aan Baudelaire:.... ‘Dites-lui que ses splendides eaux-fortes m'ont ébloui
sans la couleur, rien qu'avec l'ombre et la lumière, le clair-obscur tout seul et livré
à lui-même: voilà le problème de l'eau-forte. M. Meryon le ressent magistralement;
ce qu'il fait est superbe; ses planches vivent, rayonnent et pensent’.
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Van al de monumenten van Parijs moest de Notre-Dame hem het meest fascineeren.
Zij inspireerde o.a. een van zijn meesterwerken L ' A b s i d e N o t r e - D a m e , en
ook zijn meest bekende ets L e S t r y g e . Hij klom op de torens en droomde er
naast de monsters die hoog boven de stad gezeten zijn, duivels, apen, griffioenen,
klapwiekende en grimassende larven der middeneeuwsche verbeelding. De stad
daverde onder zijn voeten, de stad in wier gedruisch hij leefde in fiere eenzaamheid
met zijn kunstenaarsvizioenen en humanitaire utopieën van Vrijheid en
Broederlijkheid. Raven dreven in en uit de galmgaten en wolken reisden naar den
einder waar de grijze heuvels de stadskom begrenzen.
Je veux pour composer chastement mes églogues,
Coucher auprès du ciel comme les astrologues,
Et voisin des clochers, écouter en rêvant
Leurs hymnes solennels emportés par le vent.
Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde,
Je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde,
Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité,
Et les grands ciels qui font rêver d'éternité.

En hij vatte het alles samen in L e S t r y g e . De geile duivel staart uit zijn balkon
in den kolk der stad, Asmodee die loert op het wriemelend leven daar beneen, waar
de zee van huizen golft van de vale gevels langs de Seine tot de hoogten van
Montmartre. Gij ziet hem van nabij, zijn sterke vlerken, zijn gespierden arm, zijn
spitsen wurgklauw, zijn hol brandend oog, zijn ijzeren kroon, zijn neus die zich kromt
tot op de dikke paddetong die hij gemeen uitsteekt naar de stad. Hij is de meester,
hij beheerscht het al. En midden-in de golving der daken, de slanke toren van
Saint-Jacques, gelijk een zuiver gebed rijzend uit de wereld van driften en lijden.
Met zijn zwak voor versjes die hij graag onder zijn etsen schreef en waaronder soms
kinderachtige in populairen balladen-trant plaatste Meryon deze regels onder L e
Stryge:
Insatiable vampire, l'éternelle luxure
Sur la grande cité convoite sa pâture.

Een andere ets: de torengaanderij van de cathedraal, romantische droom van het
steenen wonder met weer een vizioen van Parijs tusschen de gracielijke colonnaden,
- een decor voor Esmeralda, Claude Frollo en Quasimodo. Eeuwige geschiedenis
van zooveel meesterwerken: deze ets werd geweigerd door het Salon van 1853.
De meest dramatische van al zijn Parijsche platen is L a M o r g u e .
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Het sinistere gebouwtje stond toen (1854) op de kaai van de Marché neuf, vlak bij
de Seine, niet den breeden stroom, maar een smallen arm met poelachtig water.
Weer een waschboot waar de wijven aan den gang zijn. Vlak tegen de kaai het
lijkhuis, gelijkend op een antiek tempeltje - Browning noemde het the Doric little
Morgue - met een hooge schoorsteen die vettigen rook uitbraakt, en langs de rivierzij
de drie sombere venstergaten die vizioenen oproepen van koelkelders waar de
dooden liggen. Op de bovenkaai een melodramatische groep: twee mannen sleepen
een lijk voort; een vrouw en een kind gillen wanhopig; een sergent de ville in antiek
uniform met steek en degen, echte figurant uit een volksdraak, pareil, zegt Geffroy,
à un insecte noir qui s'avance en courant et gesticulant. Op den hoogen kaaimuur
de nieuwsgierigen, de baliekluivers tuk op sensatie. En op het achterplan de hooge
triestige huizen van Parijs, met de vele vensters die zijn als oogen starend op het
ellendige fait divers. Op de laatste bewerkingen van deze ets - Meryon maakte van
elke gravuur ettelijke varianten - griffelde hij op de muren eenige van die echt
Parijsche opschriften waar hij van hield (ook elders heeft hij ze gebezigd) en die
wrang-ironisch contrasteeren met de episode van den drenkeling: Sabra, dentiste
du peuple - Hôtel des Trois Balances, meublé - Magasin religieux, exportation. Ook
op deze ets die hij noemde l ' H ô t e l l e r i e d e l a M o r t maakte hij een eigenaardig
vers in den toon van een kermisballade:
Venez, voyez, passants
A ces pauvres enfants
En mère charitable
La Ville de Paris
Donne en tout temps gratis
Et le lit et la table........

Monumentaler is L ' A b s i d e d e N o t r e - D a m e , het meest classieke werk van
Meryon. Breed ontplooit zich het panorama achter de absis der cathedraal: het schip
geschraagd door de sierlijke steunbogen, de wig van de kaai gelijk de voorsteven
van een trireem splitst de Seine, de torens donker opblokkend tegen den dag, de
stroom die links onder de drie bogen van de Pont de l'Archevêché verdwijnt, verder
het oude Hôtel-Dieu, en het geheele voorplan ingenomen door de zandoevers der
Seine, met aangemeerde schuiten, een tweespan vóor een kar, een paar menschen.
Ook hier zijn de witte en zwarte vlakken schoon verdeeld, en geven aan het geheel
een vasten, strengen vorm; door de tegenstelling van de donkere cathedraal en
den lichten muilen zandoever krijgt de ets een groote diepte en die voorname
weemoed die eigen is aan Rembrandt en aan Callot.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

248
Ook hier hoorde een versje bij:
O toi dégustateur de tont morceau gothique
Vois ici de Paris la noble basilique....

In zijn Parijsche straatgezichten is Meryon veel romantischer. De weinige straten
die hij geëtst heeft doen het betreuren dat hij er niet meer nagelaten heeft: van wat
een kostbaar archief zijn wij beroofd! Wij zouden het Parijs bezeten hebben van
Balzac en Hugo, van Gérard de Nerval, en Aloysius Bertrand, en Charles Nodier.
De eerste straat is van 1854 en onze gedachten gaan dadelijk naar de onvergetelijke
beschrijvingen van donkere stegen en mysterieuse huizen in G a s p a r d d e l a
Nuit, La maison du chat qui pelote, Splendeurs et misères
des courtisanes. In dien tijd was La rue des mauvais
g a r c o n s , thans rue Grégoire de Tours, een slop, krom en smal tusschen heel
oude huizen die wel konden zijn uit den tijd van Villon. ‘Quel monstre habitait - en
ce gîte si sombre?’ Met wat een zorg heeft hij in deze kleine ets zijn liefde, zijn
meewarigheid gelegd voor de melaatsche muren van die troglodietenholen, die zijn
schier zonder vensters, eenige vormlooze gaten in den vesting-dikken muur
gehouwen, en de looden regenbuizen zich krommend langs de ziltige gevels. Meryon
die als een echte Parijzenaar Parijs hartstochtelijk beminde zag met spijt veel
schilderachtige hoeken sloopen. Het was kort voor de groote doorbraken van het
tweede Keizerrijk en het aanleggen van nieuwe rooilijnen door Hausmann. Zoohaast
de verdwijning van de rue de la Tixeranderie besloten was, graveerde Meryon L a
t o u r e l l e d e l a r u e d e l a T i x e r a n d e r i e , sprookjesachtig hoektorentje
gekleefd tegen een van die burger-huizen die gij thans moet gaan zoeken te Nevers
of te Périgueux. De wilde wijngaard bekruipt de oude steenen, een huisvrouw stapt
uit den nacht van een steeg, een andere staat met gekruiste armen in haar deur,
uit een venster hangt een lang slap gordijn op zijn Italiaansch. Nog sterker spreekt
de passie van Meryon voor oude straten uit de bekende ets L a r u e P i r o u e t t e
die ofschoon geïnspireerd door een teekening van Lawrence, door haar lyrisme
echt Meryon-werk is. Een enkele maal heeft hij hier zijn ets bevolkt met Parijsche
figuurtjes - huisvrouwen, slagers, boodschappers, cocottes à la Constantin Guys.
De opschriften der huizen zijn typiek: Aux noces de Gamache - Sacoche, traiteur Martingal, restaurateur, festins, mariages, repas. Ook te Bourges, het zoo gaaf
bewaarde stadje van George Sand, etste hij een drietal houten huizen die herinneren
(men hoeft ze maar willekeurig te verplaatsen te Saumur of te Limoges) aan de
woning van den ouden Grandet of de koperslagerij van Sauviat in

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

XLVII

CHARLES MERYON.
LE STRYGE (1853).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

XLVIII

CHARLES MERYON.
LA MORGUE (1854).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

249
L e C u r é d e V i l l a g e ; huizen met luifels, roestige uithangborden, hooge muizige
zolders, breeden haard, kleine groene vensters, en op het voetpad tonnen en
karnvaten. Enkele malen heeft Meryon panorama's geëtst. Een van zijn
meesterstukken - Baudelaire bewonderde het zeer - is het gezicht in vogelvlucht
op S a n F r a n c i s c o , werk dat hem door twee bankiers besteld was en dat hij op
ongeveer een meter breedte uitvoerde, besogne longue, ardue, ingrate zegt hij in
een brief aan Burty. Het is een mooi stuk door zijn harmonische verhoudingen en
de haarfijne preciesheid der bijzonderheden, daarbij decoratief opgevat met een
paar allegorische figuren in den ouden stijl. In 1864, vier jaar voor zijn dood, tusschen
twee opsluitingen te Charenton, schiep hij, insgelijks op bestelling van vrienden die
hem graag afleiding gaven, L e C o l l è g e H e n r i IV, vreemde mengeling van
topografische nauwkeurigheid en fantastische verbeelding. Het gezicht is genomen
uit de lantaren van het Panthéon. Het geheele complex is dus van een groote hoogte
gezien, het College als een klooster met de strenge symmetrische panden, omringd
van tuinen; op een der varianten is het begrensd door een woelige zee en
fantastische rotsen gelijk in de landschappen van Patinir en Mostaert. Op het
voorplan eenige figuurtjes, hollend en dansend, en een centaur.... fantazie die
Meryon aldus toelichtte: l'auteur, simple et faible interprète en cela d'opinions plus
générales, y ayant placé (si inférieure que puisse être la présente oeuvre), outre
les personnages donnant l'idée de la vie qui anime ordinairement cet asile, quelques
autres figures, ou groupes allégoriques, par lesquels il s'est proposé d'exalter les
vertus et les exercices du corps sanctionnés par l'expérience et la sagesse humaine;
car il appert présentement que cette école, si dure soit-elle, nous a été imposée en
ce monde par le Créateur, à nous tous qui tenons à conserver une organisation
forte, pure en notre dignité enz.... Men hoort het profetisch geluid van Enfantin en
Bazard.
Hoe schilderachtig ook in zijn romantische etsen van duistere stegen en
bouwvallige huizen, hoe voornaam in zijn stijlvolle vedute in vogelvlucht, toch is
Meryon op zijn grootst in de massieve architecturen van paleizen en bruggen. Uit
de nauwe straten keert hij telkens weer terug naar de Cité die zoo rijk is aan
perspectieven op de Seine-armen, naar de vele bruggen die dicht op elkaar volgen,
Pont Notre-Dame, Pont- au-change, Pont-neuf. De ronding der arkaden, de donkerte
der gewelven, de spitse wiggen der pijlers, de horizontale strakke ruggen der
bruggen, de schuine wanden der kaaien, de hypothenusen der hellende kaaien, de
opblokkende massa's van torens, paleizen, ministeries, gerechtshoven en hallen,
dat was de wereld die hem bevredigde en die hij construeerde in een spel van
driehoeken, cylinders, kegels, pyramiden, cubussen en prismas. Uit schrille
belichtingen en zwarte slagschaduwen,
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klotsende waters en revolutionnaire luchten, scherpe contrasten van geweldige
gebouwen en kerfdierachtige menschjes stelde hij vizioenen samen die klinken als
de treurmarsch van een dictator. L a T o u r d e l ' H o r l o g e is een van die meest
heerschzuchtige etsen. De oude Pont-au-change, het Gerechtshof en de
Conciergerie met hun zware bastions zijn gedompeld in fantastisch droom-licht.
Overweldigender nog is de P o n t N o t r e - D a m e waar de etser plaats genomen
heeft onder een der booggewelven die geheel het voorplan overspant; in de diepte
de perspectief van de Pont-au-change en de peperbustorens van het Gerechtshof.
De schoonheid van die grootstadsche veduta kon niemand majestueuser uitdrukken
dan Baudelaire: ‘j'ai rarement vu représentée avec plus de poésie la solennité
naturelle d'une ville immense. Les majestés de la pierre accumulée, les clochers
montrant du doigt le ciel, les obélisques de l'industrie vomissant contre le firmament
leurs coalitions de fumée, les prodigieux échafaudages des monuments en réparation
appliquant sur le corps solide de l'architecture une architecture à jour d'une beauté
si paradoxale, le ciel tumultueux chargé de colère et de rancune, la profondeur des
perspectives augmentée par la pensée de tous les drames qui y sont contenus,
aucun des éléments complexes dont se compose le douloureux et glorieux décor
*)
de la civilisation n'était oublié’. Een indruk van enormiteit gaat uit van de heel
archaïeke P o m p e N o t r e - D a m e , rare hydraulische constructie met hoogen
houten toren die doet denken aan de bestormingstorens uit S a l a m m b ô . Ook van
L e b a i n f r o i d C h e v r i e r - spookachtig riviergezicht ingesloten tusschen
brugpijlers, kaaimuren, en een bizare rotonde, iets gelijk een watercircus. Meryon's
laatste Parijsche gezicht is L e M i n i s t è r e d e l a M a r i n e . Het dagteekent van
1865. Vreemde koppeling van sober, beheerscht classicisme en koortsachtige
fantazij. Links de strenge architectuur van Gabriel met haar zuilen en wapentropee
in 't fronton, op het achterplan een sectie van de Place de la Concorde en in de
lucht een wilde jacht van ruitertjes, vliegende visschen, een prauw met pagaaiende
wilden, een Romeinsche zegewagen die buitelt over Parijs....
Er is een naam die bij al die vizioenen van Parijs - zelfs dat van L e M i n i s t è r e
d e l a M a r i n e - voor den geest rijst, een naam die innig met Meryon verwant is:
Piranesi.
Meryon is de Piranesi van Parijs. Op een halve eeuw afstands, de twee groote
visionaire etsers van architecturen. Want dat is de essens van Meryon's kunst: het
bouwkundig genie. Niet de menschen trekken hem aan. Wat gaf het dat hij droomde
van sociaal geluk en enkele por-

*)

Revue française 1859.
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tretten etste? Maar de gebouwen der menschen, hun paleizen, hun torens, hun
basilieken, hun bruggen, hun huizen, de burgerhuizen van Parijs met de duizenden
schouwpijpjes van hun haarden en de vensters der kleine kamers. De gebouwen
om hun grootheid of hun ellende; de gebouwen met zware fundamenten, rustige
colonnaden, stoute pinakels, heerschzuchtige frontons. Die had Piranesi ook lief,
al ging hij ze zoeken in andere tijden en zag ze nog colossaler in een overigens
ontzaglijk omvangrijker werk dan dat van Meryon. Beiden waren zooals weinigen
in de geschiedenis gefascineerd door het begrip Urbs. Piranesi door het oude Rome
der Caesaren, Meryon door het Parijs na de Restauratie. Piranesi leefde in een
wereld van ruïnen. Hij had het spleen van een heroïsche oudheid die hij zag in haar
edele puinen. Hij graveerde met rhetoricale welsprekendheid de grandiose
overblijfselen der verzonken beschaving en legde een onuitsprekelijke melancolie
in de forums, aquaducten, circussen, triomfbogen, thermen en mausoleeën,
geschapen door het militair genie der Romeinen. Of hij bouwde in zijn droomen
imaginaire kerkers, plechtige arsenalen der onderwereld. Soms bevolkte hij ze met
menschjes: een bouwmeester wijst met theatraal gebaar naar gindsche hooge fries,
staatsgevangenen bestijgen een spiraaltrap die wentelt naar onbekende hoogten,
scavatori wroetelen in de fundamenten van een colombarium. Beiden waren
begeesterd door het heroïsche, door het mysterie en de droefheid van de groote
menschencoloniën der aarde. Beiden luisterden naar het wereldgedruisch, en
bewonderden in de natuurwetten de vergankelijkheid der rijken en den val der
tyrannen. Maar de mensch verdwijnt tusschen de cyclopische massa's van
metselwerk. Men ziet hem nauwelijks, wriemelend gelijk een mier aan den voet der
torens, tegen de wanden der gewelven, klein, smartelijk, gedrukt door de
scheppingen waarmee hij den hemel beklimt. Ook Meryon maakt hem lilliputiaansch
klein, laat zijn figuurtjes loopen over de zware bruggen, klist ze saam in een kluwen,
en stuwt ze voort door de diepe straten of vernedert ze tot louter figurantjes tegen
de hoogmoedige decors van zijn verbeelding.
Meryon is van dezelfde kunstfamilie als Piranesi. Het voornaamste bestanddeel
van zijn werk, E a u x - f o r t e s s u r P a r i s wijst ook op verwantschap met Palladio,
Canaletto, Hubert Robert en in onzen tijd met de groot-stadsvisionairs Joseph
†)
Penneil en Brangwyn, met wien Meryon de passie deelt voor bruggen . Met de
groote etsers en teekenaars van zijn tijd heeft hij niets gemeen: noch de satire van
Daumier, noch den humor van Gavarni, noch de burgerlijke analyse van Henri
Monnier.

*)

†)

Hoogst interessant zijn eenige portretten in archaïken stijl naar Crispin de Pas, Michel Lasne,
Jaspar Isac. Wat zijn moderne portretten betreft, heeft C. Glaser gewezen op hun verwantschap
met die van Ingres.
cf. Brangwijn's B o o k o f B r i d g e s
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Dezen toonen den mensch in vleesch en bloed; Meryon legt de menschelijke
grootheden en smarten in de steenen van Parijs. Meryon is de eerste geweest die
de traditie van Rembrandt weder heeft opgevat. Na Rembrandt had het zwaartepunt
der graphiek zich verplaatst naar Frankrijk: Callot heeft er de techniek van Rembrandt
voortgezet. Later kwamen de XVIIIe eeuwsche kleinmeesters, Eisen, Moreau,
Cochin, maar de graveerkunst ontaardde er langzamerhand in het pittoreske. Meer
zuidwaarts moet op dit moment de groote graveerkunst gezocht worden: bij Canaletto
en bij Piranesi. Eerst in de XIXe eeuw zou Meryon de oude techniek weer bezielen
en hij had zijn meesterwerken reeds geëtst toen de anderen nog moesten beginnen:
Millet in 1855, Whistler in 1858, en Seymour Haden werkte weliswaar in de jaren
'40, maar vóor 1858 is er weinig van zijn werk dat beteekenis heeft. Meryon was
van zijn tijd door het algemeen romantische karakter van zijn werk. Maar hoe verschilt
hij van zijn tijdgenooten en van de latere XIXe eeuwers die het oude Parijs
opgeroepen hebben! Daubigny b.v. illustreerde Hugo's N o t r e - D a m e d e P a r i s
e n L e s M y s t è r e s d e P a r i s van Eugène Sue; Doré legde zijn vizioenen van
het oude Parijs vast in de C o n t e s d r ô l a t i q u e s van Balzac, Isidore Laurent
Deroy schetste Parijs, en Taylor heeft het midden eeuwsche Frankrijk gegraveerd
in zijn V o y a g e s p i t t o r e s q u e s e t r o m a n t i q u e s d a n s l ' a n c i e n n e
F r a n c e . Geen echter wist zich boven het oppervlakkig romantisch lyrisme te tillen,
om niet te spreken van erger gevaren: het gewild-groteske bij Doré, het Engelsche
keepsake-sentiment bij Taylor. Zelfs Daubigny verbleekt naast Meryon. De etser
van l ' H ô t e l l e r i e d e l a M o r t e n L e S t r y g e stond geheel buiten de
literatuur, was niet door andermans wereldbeschouwing gebonden, doch schiep
zijn eigen wereld binnen de strenge grenzen van zijn mathematisch genie.
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CHARLES MERYON. OUD HUIS TE BOURGES

(1860).

CHARLES MERYON. RUE DES TOILES, BOURGES

(1853).
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le pont-au-change (1854).
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CHARLES MERYON. MINISTÈRE DE LA MARINE

(1865).
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De schilderijen in het Holbeinmuseum te Bazel,
door W. Jos. de Gruyter
(Slot).
II.
NAAST de portretten bevinden zich hier van Baldung ook twee kleine werken, ‘de
Dood en de Jonkvrouw’ en ‘de Dood en de Vrouw’, waarin Baldung's eigenaardige
geestesgesteldheid wel zeer sterk tot uiting komt. Deze en dergelijke onderwerpen
waren toen ten tijde aan de orde van den dag, en hadden ten doel de verschrikkingen
van den dood te openbaren, om zoodoende de zondaren tot bezinning te brengen
en de vromen hun gedachtenleven te doen concentreeren op het hiernamaals;
Dürer, Holbein, Urs Graf en Baldung vooral hebben hiervan geprofiteerd om hun
middeleeuwschen drang naar het groteske en het gruwelijke te botvieren en vooral
geldt dit van de beide laatstgenoemden. Het tweede der vermelde werkjes, ‘de Dood
en de Vrouw’, is een meesterlijke compositie, prachtig als verbeelding, volmaakt
als vlakvulling. Het is mij persoonlijk een raadsel dat mevrouw Korevaar - Hesseling
in haar bekende ‘Kunst- geschiedenis’ juist dit werk n a a r d e n v o r m aanvalt of
althans, in vergelijking met Italiaansche tijdgenooten, hier spreekt van ‘de zoo
onharmonische lijnen van dit vrouwennaakt’; dat hier sprake is van een geheel
àndere vormenschoonheid dan die der Italiaansche Renaissancisten, mag wel als
vanzelfsprekend gelden, doch is daarom dit werk o n h a r m o n i s c h ? Ik kan mij
indenken dat men, b.v. Rembrandt bij Mantegna vergelijkend, tot de conclusie komt
dat Rembrandt weinig harmonisch is van vorm, daar inhoud hoofdzaak is bij hem
en hij den vorm slechts gebruikt als middel om de religieuze, psychologische of
dramatische expressie te suggereeren. Bij Baldung echter is de expressie
o n d e n k b a a r buiten den vorm om, de expressie is g e h e e l v o r m e l i j k
gerealiseerd, wij voelen hier eenzelfde onverbreeklijke tweeéénheid van expressie
en van vorm als wij ook bij de Italiaansche Renaissancisten voelen: hoogstens mag
men dus deze laatstgenoemden sierlijker of mooier vinden.... doch is dat niet te
uitsluitend een kwestie van persoonlijken smaak?
Minder belangrijk dan zijn portretten of grimmige phantasieën zijn Baldung's
religieuze werken. Vooral het hier aanwezige ‘Christus am Kreuz’, gedateerd 1512,
- overigens het werk van een intelligent colorist - schiet jammerlijk tekort aan
religieuze ontroering, en zelfs aan eenige dramatische expressie. De linker
gekruisigde dief is een ‘perfect
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gentleman’ (zij het dan in Adams kleeren), met keurige knevels en zachten blik, die
op ietwat meewarig-belangstellenden toon een vriendelijk verzoek tot
Onze-Lieve-Heer ter zijde richt. Deze blanke salonheid, met het kuische zwembroekje
aan, doet al te weinig aan een misdadiger denken en werkt zelfs sterker op onze
lachspieren dan op onze ethische of aesthetische gevoelens. Ook de Heiland zelf
laat veel te wenschen over en hoewel enkele der overige figuren - vooral de knielende
vrouw bij het kruis - expressiever zijn, mist het werk ten eenenmale alle diepere
bezieling.
Wij voelen dit zeer sterk wanneer wij zulk een werk vergelijken met de twee hier
aanwezige werken van Hans Holbein den Oudere (1473/74-1524), die ernaast
hangen. Beider onderwerp is de dood van Maria, omringd van de apostelen. Het
grootere werk is treffender nog in de psychologische karakteriseering der koppen,
het kleinere echter is evenwichtiger van compositie en veel boeiender van kleur.
Geen werk dat ik ken van Hans Holbein den Jongere, bezit dezen rijkdom van sterke,
gedempte kleuren, waarin men een bevruchtenden invloed van Vlaamsche
voorbeelden voelt, doch evenmin ken ik eenig werk van den zoon, waaruit een zoo
waarachtige religiositeit spreekt. De sfeer van dit werk moge niet zoo ruim en zoo
universeel zijn - zij is wat wij heden ten dage ‘muffiger’ en ‘burgerlijker’ noemen -,
ik voel niettemin elementen in den vader die de zoon miste; althans de zoon die in
het leven bleef en zichzelf zoo grooten roem verwierf: hadde hij ze bezeten, ze
zouden hem misschien tot een der allergrootsten gemaakt hebben.
Werkelijk emotioneel doorleefd is op het grootere paneel de vooroverbuigende
figuur van Johannes, die de stervende Maria een kaars aanbiedt, bevend haast van
een bedwongen ontroering. Prachtig is de uitdrukking van dit gelaat, het
aangedaan-zijn maar zich goed-willen-houden, prachtig ook het schuchter-teeder,
devoot gebaar en even prachtig de rythmische golving van het gedempt-roode kleed,
dat in de reproductie te zeer verloren gaat. Eigenaardig zijn de lange, golvende,
eenigszins vrouwelijke lijnen van deze ranke, droomerige figuur! En wanneer wij de
sterke en rake apostelkoppen bekijken - de drie zich het meest naar rechts
bevindende bijv. - dan beseffen wij wel, hoeveel de jongere Holbein aan den vader
te danken had; ook bij hem, evenals bij de zoons, was de aandacht allereerst op
de psychologie geconcentreerd, doch hij overtrof zijn stadgenooten te Augsburg,
Hans Burgkmair allereerst, niet minder ook door zijn zich ontvankelijker stellen
tegenover de nieuwere stroomingen. Als treffend bewijs hiervan mag dan ook worden
aangevoerd, dat men sommige zijner werken tijden lang voor werken van Hans
Holbein den Jongere heeft aangezien.
Ook op het kleinere werk is de eveneens in 't rood gekleede Johannesfiguur wel
het meest opvallend, al is het kopje daarachter van een ontroerende sensitiviteit.
Een dergelijke gevoeligheid treft men aan in de vele
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werkjes van bescheiden formaat, die hier van den zéér begaafden, maar helaas
zoo jong gestorven ouderen broer van Hans Holbein den Jongere hangen. Deze,
meer traditioneele en minder vitale Ambrosius Holbein bezat misschien diepere
mogelijkheden dan Hans, ook al is het jeugdwerk van den laatste gedurfder,
origineeler en zelfs genialer. Een stiller, meditatiever en introspectiever natuur voelen
wij in Ambrosius. Een zachte verwondering en een sober-aandachtige eenvoud
kenmerken deze kleine werken, waarvan de kleur in een tweetal portretjes van een
uiterst subtiele intensiteit is.
Hans Holbein de Jongere werd te Augsburg geboren in 1497. Daar wij langer stil
zullen blijven staan bij enkele zijner werken, zij het hier veroorloofd een zeer beknopt
overzicht te geven van zijn leven en van de eerste invloeden die hem vormden. Wij
zagen reeds dat zijn vaders werkplaats zijn eerste school was, doch op
achttienjarigen leeftijd ging hij met Ambrosius op stap, uit zucht naar avontuur maar
méér nog misschien doordat zij in Augsburg onvoldoende werk konden krijgen. Na
invloeden van exotische kunst te hebben ondergaan, kwamen zij ten slotte in Bazel
terecht, in die dagen een bloeiende universiteitsstad, waar zij in de leer gingen bij
Hans Heibster, toen ter tijde de belangrijkste figuur van de Bazeler kunstwereld.
Een paar jaar later stierf Ambrosius. De jongere broer leerde door zijn illustratief
werk de geschriften van klassieke schrijvers kennen; belangrijker nog was de omgang
met de Bazeler Humanisten.
De groote kunstenaars van alle tijden hebben sterk meegeleefd - bewust en
onbewust - met de geestelijke of maatschappelijke stroomingen van hun tijd. Hoe
sterk bewogen, hoe rijk en belangrijk hun persoonlijk innerlijk leven ook geweest
mag zijn, de bron van hun kunst was steeds een algemeener bron dan die der
lyrisch-individualistische gevoelens, Zij waren groot allereerst, doordat zij zich
openstelden voor het leven: zij waren groot, doordat het leven hen groot heeft
g e m a a k t . En het leven heeft hen gevormd, heeft hen kùnnen vormen, doordat
zij dat leven v e r t r o u w d hebben, doordat zij in dat leven g e l o o f d e n . Ook van
Holbein geldt dit; ook Holbein was r e p r e s e n t a t i e f . Zelfs is hij misschien de
meest representatieve schilder der Duitsche Renaissance geweest - De invloed van
Bazeler Humanisten als Bonifacius Amerbach en Erasmus moet daarom niet over
het hoofd gezien worden; zij was van zeer groot belang voor dezen rijpenden,
energieken jongeman. Doch de Bazeler sfeer bevredigde den zoekenden kunstenaar
nog niet; de mogelijkheden van een intenser schoonheidsbesef in zich voelend,
reisde hij terwille van zijn kunst naar Lombardije. Na zijn terugkomst in Bazel
ontstonden in de jaren 1519-1526 de meeste religieuze werken, eveneens vele
groote muurschilderingen, die echter voor het grootste gedeelte verloren zijn gegaan:
wij kunnen uit de schetsontwerpen en uit de fragmenten slechts konstateeren, dat
Holbein wel degelijk een zeer ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

256
dienstelijk compositie-talent soms toonde. Toch waren ook toen reeds de portretten
het belangrijkst, en een anderen en ruimeren werkkring zoekende vertrok hij naar
Engeland. Dit verblijf werd weer onderbroken door een reis naar Bazel, doch in
1532 vestigde hij zich voor goed te Londen, waar hij vermaard werd als
portret-schilder en een vertrouweling was van koning Hendrik VIII. Hij stierf
onverwachts aan de pest op zes-enveertigjarigen leeftijd, zonder zijn te Bazel
achtergelaten vrouw en kinderen teruggezien te hebben.
Het vroegst hier aanwezige werk van Holbein - een zijner eerst bekende
schilderijen - is een ‘Passion in acht Darstellungen’. In dit eigenaardige, op een
houten tafel geschilderde werk, met het felle effect van de illustratieve tafereeltjes
en met de scherpe, ietwat schrille kleuren, staat Holbein nog sterk onder invloed
van de traditioneele en lineaire Duitsche kunst dier dagen. De overzichtelijke
vereenvoudiging der latere werken ontbreekt nog geheel en al. Uit de fragmenten
der grootere composities frappeeren reeds breeder geschilderde koppen; het is wel
opmerkelijk hoe deze schilder zich welhaast van den beginne afaan een geboren
portretschilder toont! Ook op de religieuze werken zijn de koppen het meest bewogen:
de Adam en Eva is dáárom zooveel beter dan de liggende Christusfiguur, terwijl op
dit laatste werk hoofd en lichaam weer niet met elkaar te vergelijken zijn. Pas in de
portretten zelf zien wij Holbein echter in al zijn koele glorie, in zijn
gespannen-aandachtige en beheerschte waarachtigheid.
Holbein is groot bovenal doordat hij een uiterste van een bepaalde richting voor
het eerst vertegenwoordigd heeft. En wat hij representeert - gij weet het - is het
Objectieve in de kunst. Holbein is objectiever dan Dürer. Het Objectieve is niet het
Realistische, nog minder het Onpersoonlijke (deze tijd, met zijn nog immer
voortlevende individualistische levenshouding zal doorloopend gevaar loopen in het
objectieve ten onrechte het onpersoonlijke te zien). Het Objectieve is de neiging tot
een belangelooze en gedispassioneerde uitbeelding der zienbare wereld; doch deze
objectiviteit behoeft geen wetenschappelijk vergaren van analytische details te
beteekenen, zij kan zich kristalliseeren tot een verklaarde synthese - jazelfs, zij kan,
een enkele maal, de kosmische hoogten en diepten van het leven peilen. Zij ziet
dan de dingen onder een stil, effen, maar universeel licht. Zulk een kunstwerk is
dan méér dan ‘objectiviteit’; echter, het kan noodwendig en zuiver uit het louter
objectieve gegroeid zijn; philosofisch gesproken is trouwens een absolute
‘objectiviteit’ in de k u n s t geheel ondenkbaar!
Waar Holbein dus objectiever is dan Dürer, daar geldt het eenvoudig e e n
a n d e r e m e n t a l i t e i t e n n i e t een zoogenaamde volmaakter ‘overgave aan
de natuur’: juist Dürer's overgave was volkomener. En Dürer zelf meende dan ook
de natuur slaafs te imiteeren. Waar hij - ik spreek van den wezenlijken, den
oorspronkelijken Dürer,
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HANS HOLBEIN DE OUDE. DE DOOD VAN MARIA, IN TEGENWOORDIGHEID DER APOSTELEN.
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H. HOLBEIN D.O. DE DOOD VAN MARIA.
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HANS HOLBEIN DE JONGE. HET LIJK VAN CHRISTUS IN HET GRAF (FRAGMENT).
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HANS HOLBEIN DE JONGE. PORTRET VAN 'S KUNSTENAARS VROUW EN KINDEREN.
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LUCAS CRANACH. CATHARINA VAN BORA

H. HOLBEIN DE JONGE. ERASMUS.
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H. BALDUNG GRIEN. DE DOOD EN DE VROUW.
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die zich zoo machtig openbaarde in het aandoenlijke portret van zijn moeder uit
1514 of het intens portret van Michael Wolgemut uit 1516 - een gerimpeld voorhoofd
teekende, gaf hij iederen rimpel nauwgezet weer, en was om zoo te zeggen Duitsch
genoeg ze eerst zorgvuldig te tellen. Doch Dürer, de meer metaphysische en
religieuze Dürer, blijft subjectief in dieperen grond, ondanks deze naïeve en haast
grimmige hartstocht voor een minutieus-gedetailleerde weergave der stoffelijke
werkelijkheid, een hartstocht die soms wel een woede gelijkt, en die een leek ten
onrechte voor een technische pedanterie zou kunnen aanzien.
Holbein daarentegen, van huis uit vertrouwd in de wereld der stoffelijke realiteiten,
gaat met deze om als een connaisseur, die met superieure verfijning het allerbeste
alleen kiest, het nuttigste en noodigste, het schoonste en aantrekkelijkste. Hij
elimineert alles wat hem overbodig voorkomt, en geeft, geheel bewust, opzettelijk
en met een prachtige economie van lijnen, juist datgene wat niet gemist kan worden
om zulk een voorhoofd te suggereeren in al zijn individueele bijzonderheid. Waar
Holbein nuchter is, daar is het eenvoudig een gemis aan bezieling, bijv. doordat zijn
model te weinig boeide; waar Dürer nuchter is, daar geldt het eer een vrijwillige
dwang, die tot verstarring leidde.
Dat een groote objectiviteit geen beklemming behoeft te zijn voor een kunstenaar,
maar juist een groote innerlijke bevrijding kan beteekenen, wordt hier afdoende
bewezen door het portret van de moeder en kinderen van den kunstenaar, dat wel
Holbein's belangrijkste schepping mag heeten, al zijn enkele der tachtig teekeningen
in de collectie te Windsor essentieeler gezien en gespannener van lijn; zij getuigen
echter zelden van eene zoo diep in het zieleleven ingrijpende psychologie
Hoe zal ik de expressie van deze Vrouw en Moeder beschrijven? Ge vindt er
zoovéél in.... Ge vindt het geluk erin, mild stralend achter den sluier van den
ontroerenden weemoed, ge vindt, van binnen uit en onbewust, een sterk
levensgeloof, maar ook - in de oogleden! - de nagelaten sporen van diepe
teleurstellingen. En hoe geheel anders hebben oogen en mond gereageerd op die
teleurstellingen: een religieuze, zij het wat doffe berusting spreekt uit de oogen,
maar uit den mond, heel eventjes, een smartelijk ironisch trekje, de haast sceptische
onverschilligheid van een die geleerd heeft veel aan het leven over te laten. En ge
voelt erin een overvloedige warmte, waardiger dan elders door het masker van
voorname reserve; daarnaast het zich-open-stellende en het steun-zoekende van
de vrouw, maar tevens de fiere onafhankelijkheid van de moeder; zacht maar streng,
intuïtief maar nadenkend; troostend, berispend, beschuttend. Wel zelden is zulk
een volledig beeltenis van een vrouw geschilderd, die zoo weinig pretendeert te
zijn; - geen Eva à la Cranach en zonder de diep-verborgen, haast
schrijnend-melancholische geïsoleerdheid van den fragielen Watteau;
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geen ondoorgrondelijk raadsel, als de sfinxachtige Mona Lisa, en zonder de van
een laaienden gloed doortrokken, tevens gemeenzamer intimiteit, waarvan
Rembrandt getuigde in zijn Saskia portretten. Zij overtuigt niet door de spontane,
bloeiende zinnelijkheid van een Hogarth, zij is ontdaan van de wonderlijk-vreemde
tooisels, waarmede de smachtend-romantische Thijs Maris zijn geliefden als in een
smartelijken geluksdroom wilde sieren. Maar ook mist zij de ranke schoonheid van
den nerveus-gecompliceerden Botticelli en de donkere fascinatie van den
onstuimig-teederen Goya; zij boeit evenmin door de machtig-stralende,
hevig-gepassioneerde en tevens zoo subliem-kalme expressiviteit van Michel-Angelo,
door de geestrijke gratie van Chassériau, door den fonkelenden luister van den
droevigen Monticelli.... neen, niets van dit alles bij Holbein! Niets opvallends, niets
uitgesprokens hier, geen broeiend-zwoele hartstocht en geen metaphysische
verfijning, geen sprankelende humor en geen vizioenair geweld: hoe nuchter zakelijk
is deze sfeer: een alledaagsche vrouw en alledaagsch gezien, niet waar? Maar o,
hoe eindeloos vertrouwd waren hem deze vormen, hoe edel gespannen bleef zijn
aandacht!
Nooit is een p o r t r e t geschilderd, dat zoo volmaakt ‘portret’ is en toch zóó
volkomen boven de portretkunst als zoodanig is uitgestegen. Dit werk is even
analytisch, even scherp en koel van niets sparende en niets loslatende observatie
als alle Holbein portretten; toch is het overgoten met een waas van glanzende
teederheid en ook stijgt het tot de hoogte van het universeele. Het was Holbein te
doen deze bepaalde vrouw uit te beelden in alle individueele bepaaldheid, doch
door een uiterste van objectiviteit gaf hij juist iets algemeeners. (Alle psychologische
ontleding, mits ver genoeg doorgevoerd, lost zich op in het algemeen-menschelijke,
dat het fundament uitmaakt waarop elke bijzondere menschenziel is gebouwd).
Wie niet het diep doorleefde en innerlijk bewogene in zulk een werk kan navoelen,
heeft eenvoudig den zin van dit nobel schilderij niet begrepen. Uit den duisteren
achtergrond verschijnt dit gelaat ons als een wonderlijke geruststelling, innig
ontroerend, zooals wij geroerd kunnen worden door een simpel oud liedeken dat
wij in geen jaren hoorden. Suggestief ook is de sfeer van vertrouwde stilte, niet de
beangstigende stilte van leege en kille levensontkenning, of van het onbeantwoord
blijven van al onze levensvragen, doch de zich kristalliseerende stilte, die hoog uit
zingt boven alle verwarrende of triviale levensrumoeren. Vol bezorgdheid over het
leven is deze vrouw: maar gemakkelijk toch triomfeerde haar liefde over alle
moeilijkheden en met een gelaten zelfverzekerdheid aanvaardt zij de toekomst. Zij
is in waarheid een moeder voor haar kinderen: welk een schat van onbaatzuchtige
liefde voelt men in het gebaar van de handen! Met den ietwat droomerig-vermoeiden
en toch voorzichtigwakenden blik troont zij daar rustig en breedgeschouderd boven
haar
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beide kinderen: met haar eene hand houdt zij de baby vast - dit ontluikend, nog
bleeke menschbloesempje, dat gretig een armpje uitsteekt, als wilde het 't nieuwe
leven grijpen -, de andere ligt beschermend op den schouder van den jongen.
Jammer alleen, dat dit jongenskopje iets globaler is van schilderwijze en men de
innerlijke spanning hierin mist van de beide andere koppen; de sympathiek-geloovige
maar eventjes te zoetelijke blik werd met eene te gemakkelijke vaardigheid bereikt
en de straffe aandacht van den schilder is hier ongetwijfeld verflauwd.
Het baby-kopje is daarentegen wel het allermooist; van welk een uiterste
sensitiviteit wordt Holbein hier niet in het modelé van het mondje, met welk een
liefdevolle innigheid werd hier de droevig-volwassene expressie van deze
kinderoogjes weergegeven, hoe prachtig van zuiverheid is ook de overgang van
het voorhoofd in het amberkleurige haar. En van welk een onfeilbare vakkundigheid
getuigt dit alles (men bezie eens de teekening van zulk een oortje!): zóó gekund,
dat men hier - in tegenstelling tot het lichaam van den Christus van Holbein - aan
geen ‘kunnen’ meer denkt.
Het wordt een modern schilder verweten indien hij ‘geen verf gebruikt.’ En ik zal
niet ontkennen dat het gebruik van de verf bij de modernen soms een groote en ten
goede werkende factor kan zijn; het kan een charme zijn, maar ook kan het de
expressie verhoogen. Toch meen ik dat velen van de modernen, waaronder ook de
zeer goeden, nog veel te ‘verlekkerd’ zijn op de verf: en zeker geldt dit van een
Dunoyer de Segonzac in Frankrijk, of van een Piet van Wijngaerdt ten onzent, die
zoo graag een Hollandsche de Segonzac zou willen zijn - wat hem wel eens gelukt,
maar veelal ook niet; en het geldt van vele anderen! Vanzelfsprekend is het, dat wij
andere elementen zoeken dan een Holbein, zoowel naar den geest als in de materie,
doch zeer verkeerd is het meen ik dan toch, deze verheerlijking van de dikke of
vloeiende verf als een n o o d z a k e l i j k e n c u l t u s te gaan beschouwen. Dit
kinderkopje van Holbein schijnt erop geblazen te zijn: het is geen ‘waterverf’ - het
is in 't geheel geen verf! Zoo gelouterd is dit werk, zoo geheel en al boven alle
techniek uit, dat men aan geen verf meer denkt. En zonderen wij den Picasso der
laatste jaren uit, is er dan eigenlijk wel één onder ons van wie dit met recht gezegd
kan worden? - Ook Holbein blijft ‘technisch’, vergeleken met de oude Chineezen:
doch bij Holbein was dan ook de aandacht doorloopend op de techniek
geconcentreerd en het begrip ‘verf’ verdwijnt dan ook vanzelf ongemerkt en slechts
in momenten van hoogere bezieling. Het treffende van ‘onzen tijd’ daarentegen is
dat wij per se bij voorbaat ‘boven de techniek uit’ willen zijn en dat geen tijd zoo
jammerlijk verstikt is in misschien onafwendbare problemen van stijl en vorm en
techniek.... ik zou hier dan willen pleiten v o o r e e n g r o o t e r o p r e c h t h e i d ,
voor een serieuzer aan-
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v a a r d i n g zoowel van de meer abstracte als van de meer vakkundige problemen
van onzen tijd! Moge één klein voorbeeld hier volstaan: niet lang geleden werd hier
met volkomen toestemming van den kunstenaar zelf een Stilleven op eene
belangrijke tentoonstelling geëxposeerd, waarvan de verf r e e d s g e h e e l
g e b a r s t e n w a s .... ziet, in de middeleeuwen waren dergelijke vrijheden
ongepermitteerd en ook ondenkbaar.
Van de overige Holbein portretten dienen hier vermeld te worden de stille en
sterke en ruim geziene kop van Bonifacius Amerbach en de beide portretten van
Erasmus, waarvan het kleinere medaillon ‘Bildnis des Erasmus im hödieren Alter’,
zooveel belangrijker en expressiever is dan het koel-voorname portret en profil. Dit
minutieus geschilderde kopje met den sensitieven mond - welk een model dan ook!
- mag wel een wonder van geestelijke en technische geconcentreerdheid heeten:
men kan het bijna bedekken met een Hollandschen gulden, doch geen streepje of
puntje is peuterig. In vergelijking hiermede mag men de twee evenzoo kleine
medaillons noemen van Cranach: een portret van Luther en een van Catharina van
Bora. Subjectiever is dit werk, ik zou gaarne zeggen: muzikaler. De vormen zijn tot
een grooteren eenvoud opgelost, tot de ‘grootere lijnen’ van de moderne kunst.
Even realistisch zijn deze portretten, doch het is een meer onmiddellijk-psychisch
realisme, zich onafhankelijker voelend van de stoffelijke werkelijkheid. Daardoor
doet Cranach ‘moderner’ aan, evenals de somber geëxalteerde Grünewald zooveel
moderner aandoet dan Dürer.
Tenslotte moeten wij op het reeds meermalen vermelde werk van Holbein
terugkomen: ‘der Leichnam Christi im Grabe’. Dit werk was mij een groote
teleurstelling. Vooral de kleur werkt zeer in het nadeel, in 't bijzonder de alle bevrijding
missende en onaangename gelig-groene kleur van den achtergrond. Hoe anders
was dit het geval bij de uitvoerig besproken portret-groep van daareven, waar tegen
een zwart fond een weldadige harmonie van donkergroen, lichter bruin en de eventjes
variëerende vleeschtinten van moeder en zoon en dochtertje zoo rustig en
bevredigend uitkwam. Maar ook de veel te opvallende technische vaardigheid werkt
hier storend; men denkt, onwillekeurig: hoe knap! En dit, toch altijd bedenkelijk
compliment, wordt ten eenenmale fataal waar het een werk met religieuze aspiraties
geldt. Ik zal niet ontkennen, dat de schildering van dit lichaam van een stijlvolle
voornaamheid is - echter, het is geen C h r i s t u s ! Zóó schildert men geen Christus,
met deze verbluffend gladde handigheid: zoo schildert men een bankier, een
luitenant, en ja, desnoods een Apollo.... maar geen Christus. Uit den kop alleen
spreekt een dieper sentiment. Dit bleeke, strakke gelaat ademt een sfeer van stille
majesteit, van een grooten strijd, die ten einde gestreden werd. Hoe nobel gespannen
zijn deze lijnen, met welk een trillende
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nervositeit werden de neusvleugels geschilderd! Ook de vreemde belichting werkt
mede iets van de kille raadselachtigheid van den dood te suggereeren, zonder dat
deze belichting van eene te effectmatige opzettelijkheid werd. Oneindig dramatischer,
oneindig spookachtiger, oneindig verhevener werd de Christus wel eens uitgebeeld;
echter zelden van een zoo ingetogen-stille en edel-verfijnde menschelijkheid.
Twee werken bleven onbesproken: allereerst van Albrecht Altdorfer een
‘Auferstehung Christi’. Dit kleine werkje doet dezen, soms aanbiddelijk poëtischen
en zoo veelzijdigen kunstenaar niet uitkomen op zijn best, al toont het een zekere
virtuositeit en ten deele de teedere intimiteit van zijn sprookjesachtige phantasie.
Als een vreemd kontrast hangt hiernaast de kruisiging van Matthias Grünewald
(circa 1485-1529). Van het hartstochtelijk-bewogen en veelal gefolterd zieleleven
van dezen grootera zonderling, als ook van het meer practisch gebeuren van zijn
dagelijksch bestaan, weten wij vrijwel niets. Vermoedelijk een leerling van den
ouderen Holbein, is hij te Kolmar en te Mainz werkzaam geweest en heeft deze
wonderlijke kunstenaar dit belangrijk werk waarschijnlijk op twintigjarigen leeftijd
geschilderd. Wij zijn hier wel verre van de academische perfecties van het daareven
besproken Christus-lichaam van Holbein: dit lichaam doet eer denken aan het
verweerde, lichte hout van een door den bliksem opengespleten boomstam.
Ontzaglijk, demonisch zelfs is dit werk in zijn overweldigende dramatiek: wij voelen
dat hier zich een kosmisch noodlot voltrekt, wij voelen deze figuren als groote,
sluimerende natuurkrachten, doordrongen echter van een naar mystische bevrijding
hunkerende spiritualiteit. Gepassioneerd is dit werk vooral i n d e k l e u r : vergelijken
wij Grünewald met de overige Duitsche schilders van dien tijd dan treft ons, dat
Grünewald de eenige was, die begrepen heeft dat de kleur een onmiddellijk
psychisch-dramatische beteekenis kan hebben. Prachtig zijn op dit werk de vele
eigenaardig genuanceerde rooden: oranje rood, paarsig-rood, vermiljoen rood, een
groote verscheidenheid van ongewone rooden tegen een donkerblauw accent. Een
nogal fel groene uitgestrektheid, die een suggestie van groote verlatenheid geeft,
naar de verte overgaand in de woeste eenzaamheid van een rotsig gebergte (waarop
wij nog vele verschrikte figuren eventjes ontwaren) en deze geheele achtergrond
zich oplossend in een zwarte, ondoordringbare duisternis, dit alles verhoogt het
onheilspellend effect van het geheel. Rechts onderscheiden wij nog in het halfduister
de bruinige plek van een onverbiddellijk steilen rotswand. Begrijpelijk is het dat
Grünewald tot een geheel andere wijze van zien en van uitdrukken kwam dan zijn
tijdgenooten; immers, het streng lineaire van de Duitsche kunst dier dagen leende
zich niet gemakkelijk tot een vizioenair-dramatische uitbeelding, en het verwondert
ons wel eens dat Dürer, en zelfs ook Baldung, soms
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eene zoo hevig dramatische expressie wisten te bereiken. Grünewald uitte zich veel
meer koloristisch s c h i l d e r e n d , het Middeleeuwsch element deed zich bij hem
veel meer gevoelen in het vervaarlijke en grimmige dan in het nobel-strenge, terwijl
van Italiaansche invloeden geen sprake was. Hij staat daarom geheel apart, een
vreemde, boeiende, eeuwen-lang miskende en onbegrepene persoonlijkheid.
Begrijpelijk ook is het dat deze sensationeele Grünewald t h a n s echter boven een
Dürer of Holbein wordt gesteld - begrijpelijk in een tijd van grooten drang en groote,
dramatische mogelijkheden, in een tijd van groote conflikten en van een
nerveusgeëxalteerde onrust, in een tijd dat men Goethe op de bovenste boekenplank
legt om plaats te maken voor een complete uitgave van Thedor Miklailovitch
Dostojevsky....
Matthias Grünewald en Hans Holbein de Jongere: deze, toch beiden Duitsche
schilders uit eenzelfden tijd, zij vormen de twee polen van ons geestelijke leven! de synthetisch scheppende en de analytisch observeerende, de onrustig vizioenaire
en de evenwichtig schouwende, de violent hartstochtelijke en de volkomen
beheerschte, de middeleeuwsche romanticus en de renaissancistische rationalist,
het angstig, onheimelijk geweld van onbewuste emoties en van chaotische instincten
naast de effen, koele en statisch-strakke stabiliteit van een nobelen en
wijd-apenstaanden geest. Wij voelen een oneindig grootere kracht in Grünewald,
broeiender, zwoeler, dramatischer, om soms plots over te slaan in de haast
dweepzieke maar innig ontroerende lieflijkheid van enkele zoo typisch-Duitsche
madonna's, - doch vergeten wij niet dat deze kracht veelal meer verbijsterend dan
verheffend is, en vergeten wij niet, dat wat Holbein in moest boeten aan felle
expressiviteit, hij ruimschoots ook gewonnen heeft aan klare kalmte, aan dieper
vertrouwdheid en aan veiliger sereniteit. N i e t a l t i j d is het schokkende het
alleen-zaligmakende.
Gods groote kracht, heeft Tagore geschreven, ligt niet in den storm maar in den
milden wind... hoe dit ook zij, gij kunt niet twéé dingen tegelijk zijn, gij hebt te kiezen,
voortdurend dwingt het leven u tot eene keuze en gij kiest, bewust of onbewust. Ja,
is niet heel het leven een proces van doorloopend te kiezen, van het naar uw inzicht
mìnder belangrijke te offeren aan wat u van gróóter belang toe schijnt? Gij kunt
geen Grünewald en Holbein tegelijk zijn, omdat er tegenstrijdige elementen zijn in
dit leven die ook het grootste genie niet in zich zou kunnen vereenigen; wèl kunt gij
echter hen beiden waardeeren en gelukkig de mensch, die boven de kortzichtige
eenzijdigheden van zijn tijd weet uit te stijgen en, zonder te vervallen in het
dilettantisch al-begrijpen van de stuurlooze bewonderaars, deze beide groote en
zoo tegengestelde schilders naar hunne verdiensten weet te eeren.
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Antieke pottebakkerskunst,
door M.F. Vigelius
IN ons kleine vaderland is nog weinig belangstelling voor de oude beschaving van
Midden-Amerika en het rijk der Inca's. Velen weten zelfs ternauwernood, dat in de
oerwouden van Yucatan, op de hoogvlakte van Mexico en aan den voet van de
Cordilleras de los Andes beschavingen gebloeid hebben, waarvan weliswaar zeer,
zeer veel is verloren gegaan, maar de enkele wedergevonden voortbrengselen van
kunst en wetenschap ons tot 't inzicht brengen, dat deze cultuur, hoe verschillend
ook, niet onderdoet voor andere groote beschavingen der oude wereld. Het is dan
ook een dankbaar onderwerp voor geleerden, te bestudeeren, in hoeverre van uit
de z.g. Oude Wereld en Indië invloed kan geoefend zijn op de bewoners van Middenen Zuid-Amerika. Hoewel het inderdaad gelukt is, hier en daar eenige overeenkomst
vast te stellen, is het vooralsnog zeer voorbarig van bepaalde beïnvloeding te
spreken. Het schoone Atlantis-verhaal duikt hierbij telkens weer op, ja oude
geschiedschrijvers, als Sarmiento de Gamboa spreken er van.
Hoe dit zij, de Inca-cultuur in 't tegenwoordige Peru ontwikkelde zich, los van die
van Centraal-Amerika en Yucatan en bereikte dan ook niet die hoogte, hoe
interessant zij overigens ook moge zijn.
Toen de Spaansche Conquistadores (veroveraars) onder leiding der broeders
Pizarro, Peru binnentrokken, was hun drijfveer, naast zucht naar avonturen en de
wensch voor de Spaansche kroon gebieden te bezetten, het verlangen naar de
onmetelijke schatten, waarvan geruchten tot in Spanje waren doorgedrongen. De
verhalen van de mannen van Cortez over het sprookjesrijk op de Mexicaansche
hoogvlakte trokken geducht. Goud, paarlen, en juweelen, dit alles moest er in
overvloed zijn.
Inderdaad, aan hebzucht en gouddorst kon voldaan worden. In het rijk der Inca's
(vorsten over de Peruaansche stammen) werd de Zon, de levenschenkende, vereerd,
en het goud, als afstraalsel van de zon overvloedig in den dienst van den Zonnegod
aangewend. In de hoofdstad Cuzco stond de heilige zonnetempel: de Curicancha
(Huis van Goud), die thans nog gedeeltelijk bestaat als 't klooster Santo Domingo.
De gouden heerlijkheid der Curicancha is meermalen beschreven: de muren
opgetrokken van accuraat in elkaar passende steenen, waren met gouden platen,
met juweelen bezet, versierd. Aan één eind was een nis, die de beeltenis van den
zonnegod bevatte, een enorme schijf goud, die bij de verovering door de Spanjaarden
aan een zekeren Leguisano ten deel viel, door dezen weer verdobbeld werd en
nooit is teruggevonden. Ook de tempel van den
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Regenboog, hoewel veel minder in rang, was met goud bekleed, terwijl die van de
Maan en van de Planeten met zilver versierd waren. De Inca, aardsch
vertegenwordiger van de zon, kon zich in goud baden.
Aan den gouddorst der Conquistadores kon dus voldaan worden en er is dan ook
zoo geweldig geplunderd en vernield, dat slechts weinig van deze hooge cultuur tot
ons gekomen is. Maar wàt de booze tijden van plundering en geloofsfanatisme
overleefd heeft, vervult ons met bewondering en diep ontzag. Onder het wijze bestuur
der Inca's vormt zich een staat, die geen persoonlijk bezit kent; dus een soort
communistische heilstaat. Ieder werkt behalve voor zich, ook voor de gemeenschap.
Een uitgebreid leger van ambtenaren houdt hierover toezicht en zorgt, dat 's lands
stapelplaatsen behoorlijk voorzien worden. Waar dus geen materiëele zorgen hem
kwellen, kan de kunstenaar zijn geduldige liefde geheel wijden aan het te
vervaardigen kunstwerk. Inderdaad spreekt naast meesterlijke beheersching der
techniek ook individueele opvatting en gevoel uit de voortbrengselen der nijverheid,
die we nog bezitten. Merkwaardig is wel, dat men zoo goed als geen voortbrengselen
der vrije kunsten, geen opzichzelfstaand schilder- of beeldhouwwerk aantreft. De
weef-techniek echter, zoowel als de pottebakkerskunst bereikten een volmaaktheid,
als nooit te voren. Een menigte van deze voorwerpen, die thans in musea prijken,
is afkomstig uit de graven, die men veelvuldig in de buurt der stad Lima aantreft.
Daar ligt het ‘Doodenveld van Ancon’, waar tallooze mummies zich bevinden, die
wel toegerust waren voor hun reis naar de eeuwigheid met schoone weefsels en
prachtig aardewerk.
Het is wel moeilijk een bepaalden stijl, als indeeling naar periode en plaats van
vervaardiging vast te stellen. Soortgelijke typen komen voor in ver van elkaar
verwijderde streken. Het is de verdienste geweest van Professor Uhle, de directeur
van het museum te Lima, om niet alleen vele vindplaatsen van aardewerk nader te
onderzoeken en de vondsten onderling te vergelijken, doch ook om te trachten een
zeker karakter of stijl vast te stellen. Hij onderscheidt dan drie cultuur-centra voor
ceramiek, nl. Truxillo, Nasca en Tiahuanaco. De beide eerste plaatsen liggen aan
de kust van de Stille Oceaan en zijn ware schatkamers van archeologische
merkwaardigheden. Tiahuanaco is van zeer ouden datum en ligt in 't hoogland. Hier
bevindt zich o.a. de zoo uiterst merkwaardige poort uit reusachtige monolithen
opgebouwd. Het geheel is zoo enorm van afmetingen, dat het door Titanen en niet
door menschen gebouwd schijnt. Men staat dan ook voor een raadsel, hoe een
volk, dat over geen trekkracht beschikte en geen ijzer kende, niet alleen deze steenen
bij elkaar wist te sleepen en op te stapelen, maar tevens uiterst kunstvol wist te
bewerken.
De oude Peruanen kenden geen pottebakkersschijf. Het meeste aardewerk werd
met de hand vervaardigd. Soms werden echter ook mallen
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FIG. 1. AARDEWERK UIT KUSTSTREEK. PORTRET VAN EEN ‘OREJONE’ (HOOG-ADELIJKE, VAN
INCA-AFSTAMMING).

FIG. 2. MERKWAARDIG GETATODEERDE KOP, AFKOMSTIG VAN TRUJILLO. NOBEL VAN EXPRESSIE
EN STYLEERING.
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3. TIA HUANACO-AARDEWERK. VEREENIGING VAN PLASTISCH- EN PICTURAAL ORNAMENT.

FIG.

4. PORTRET-VAAS. VROEG CHIMU-AARDEWERK.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

LVI

FIG. 5. PORTRET-VAAS. MEESTERLIJK IS ZOOWEL ZIEKELIJKHEID ALS AFGUNST EN GESLEPENHEID
UITGEBEELD.

FIG. 6. VAAS VOOR ALCOHOLHOUDENDE DRANK. DE DEMON DER DRONKENSCHAP ONTSTIJGT AAN
DE GISTENDE MAÏSKORRELS.
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7. EERSTE RIJ. AMTHORE CUZCO-AARDEWERK. TWEEDE RIJ. PORTRET-VAZEN, RECHTS EEN
‘OREJONE.’
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gebruikt, doch dan werd de naad, ontstaan door het aaneenhechten der beide
deelen, zooveel mogelijk weggewerkt. Naast vaatwerk treft men soms ook kleine
mensch- en dierfiguren aan, uit klei vervaardigd. De dierfiguren stellen kikkers,
vogels of katachtige dieren voor, zooals ook op het weef werk voorkomen.
Men mag aannemen, dat de grondvorm van alle vaatwerk aan vruchten, als
kalebas of kokosnoot is ontleend. Oorspronkelijk zullen deze vruchtschalen, die zelf
reeds vocht bewaren, als bergplaats van dranken gediend hebben. Om ze op te
bergen hing men ze op. Veel vroeg aardewerk schijnt ook bestemd geweest te zijn
om opgehangen te worden (amphora's kwamen in de buurt van Cuzco veel voor).
Dikwijls zijn kruiken en kannen van een ronden beugel voorzien, die op hangen of
op gemakkelijke wijze van transporteeren duidt. Bij al het Peruaansche aardewerk
valt op, dat men aan een nauwe opening hechtte. Waarschijnlijk voorkwam men
hierdoor groote verdamping van de vloeistof en tevens het binnendringen van
insecten.
Een nadere indeeling van stijl is de volgende: de eerste is de Tiahuanaco stijl;
daarop volgt een stijl, die van de eerste is afgeleid en algemeen bekend is als de
rood-wit-zwart-stijl (naar de kleuren waarmee het aardewerk beschilderd werd). Ten
derde vindt men het zwarte aardewerk en eindelijk dat van de Inca periode. De
Tiahuanacostijl onderscheidt zich, vooral waar ze de pottenbakkers aan de kust
beïnfluenceert, door gemaniereerdheid en grooten kleurenrijkdom. Men vindt ze
langs de geheele kust van Truxillo tot Nasca. Maar ofschoon de Tiahuanacostijl de
oudste blijkt op verscheidene plaatsen, is ze dit toch niet overal. Uhle noemt het
latere type van dezen stijl ‘epigonisch’. Het is echter bijna ondoenlijk een juiste
scheidingslijn te trekken, daar veel afhangt van begrip en vaardigheid van den
kunstenaar. Men treft dus dezen stijl zoowel in het hoogland als in de kuststreek
aan en het is dikwijls zeer moeilijk dezen van den lateren z.g. zwart-wit-rood-stijl te
onderscheiden. In de kuststreek zijn het vooral Nasca en Truxillo die prachtig
aardewerk vervaardigen. De vazen zijn op meesterlijke wijze beschilderd. Nochtans
is soms het patroon wat overladen, zijn de figuren grotesk vooral bij grootere
voorstellingen, als jacht- en vischtafereelen, godsdienstige dansen en Soms wordt
ook de spin als ornament verwerkt. Aan de kust vindt men hier en daar gegraveerd
aardewerk van zeer ouden datum. Het klimaat had hier een meer conserveerende
werking dan in de gebieden achter de kuststrook; zoodoende vinden we het meeste
en beste aardewerk in de streek tusschen Truxillo en Nasca. Er was natuurlijk wel
variatie in de kwaliteit onderling, afhankelijk van plaats, periode en bestemming,
maar in de meeste gevallen was de klei zorgvuldig gemengd en bij het bakken
gelijkmatig verhit. Dikwijls is de klei vulcanisch, maar meestal is zoowel rood als
zwart,
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licht en zwaar, poreus of waterdicht aardewerk van het zelfde materiaal. Bij de betere
soorten is de gladheid van de oppervlakte en de dunheid der wanden het gevolg
van zorgvuldig polijsten. De oven werd niet heet gestookt, waarschijnlijk gebeurde
het branden in de open lucht, in een gat in den grond. Bijna ongelooflijk is de
vaardigheid van den pottebakker. Ongetwijfeld nemen de vroege bewoners van
Truxillo een zeer hooge plaats in als werkers in klei. Hun vazen worden hoofdzakelijk
uit een roodachtige klei vervaardigd, dikwijls geheel of gedeeltelijk met een witte
laag bedekt en daarna gebrand. Op deze witte laag worden roode figuren
geschilderd. De verscheidenheid hunner ontwerpen is schier eindeloos. Men vindt
vazen in den vorm van menschelijke figuren, soms enkel hoofden, met zulk een
vaardigheid gevormd dat men een treffend beeld krijgt van het uiterlijk van dit volk,
hun kleeding, versierselen, wapenen en muziekinstrumenten. Frappant is de
gelaatsuitdrukking, die de kunstenaar in zijn werk weet te leggen. Dikwijls spreekt
er humor uit, maar ook boosaardigheid, triomf; dronkenschap en onnoozele domheid
worden meesterlijk uitgebeeld. Afbeelding 6 geeft een vaas weer, die waarschijnlijk
bestemd is om alcoholhoudende drank te bewaren. Men ziet den demon der
dronkenschap afgebeeld, die aan de rijpe, gistende maiskorrels ontstijgt. Het
roofdiergebit wijst op de verschrikkelijke werking van de dronkenschap, op de toorn
en kracht die ermee gepaard gaan en noodlottig werken. Veelvuldig komen
afbeeldsels van demonen met roofdiergebit voor en men vermoedt, dat zij steeds
prijken op vaatwerk, dat diende om alcoholhoudende dranken te bewaren.
Veel van deze koppen moeten wel naar het leven gemodelleerd zijn en men heeft
hier dus met een soort portretkunst te doen, welke ternauwernood door eenig ander
volk overtroffen kan worden. In beide typen aardewerk treffen we ook veel dierfiguren
aan, land-dieren zooals honden, herten en jaguars; vogels, vooral pelikanen, valken,
uilen; zeedieren als zeeleeuwen, visschen, kreeften en schelpdieren. Sommige
potten vertoonen geometrische randen, spiralen, meanders, trappatronen, alle met
groot gemak geteekend. Soms worden deze randen gebruikt in aansluiting met
dierfiguren.
In Truxillo treft men de schoonste voorbeelden van zwart aardewerk aan. Het is
echter decadent ten opzichte van den voorgaanden stijl. De vervaardigers waren
knapper handwerkslieden, maar minder goede kunstenaars. Het aardewerk is bedekt
met een dunne laag graphiet, dat een mooien tint aanneemt bij branden. Ofschoon
technisch zeer knap, daar het aardewerk buitengewoon dun is en zeer gelijkmatig,
is de ziel er uit en doet het wat mechanisch aan. Men vindt soms vazen met twee
‘buiken’, die onderling verbonden zijn, de eene is dan voorzien van een hals, de
ander van een fluit, zoodat beweging van de vloeistof binnenin een geluid
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doet ontstaan, de kreet voorstellend van het dier, dat op de vaas is afgebeeld. Veel
vaatwerk werd in verschillende deelen gemaakt, boven- en benedenstuk accuraat
op elkaar bevestigd en daarna van hals en beugel of handvat voorzien. Vooral later
werden gietvormen veel gebruikt. Het aaneenvoegsel werd dan zorgvuldig door de
deklaag gemaskeerd en slechts uit scherven kan men den opbouw van zulk werk
zien.
De figuren 1, 2, 4 en 5 laten geen twijfel of we hebben hier met portretkunst te
maken. Eigenaardig is de expressie, die in de monden gelegen is. Bij den een is
deze trotsch, bij den ander lachend, dan weer grijnzend zooals in No. 4. Merk bij
No. 1 en bij No. 2 ook op de typische oorversiering. We hebben hier klaarblijkelijk
met verwanten der heerschende Inca's te doen, die eveneens den familienaam
‘Inca’ droegen. Deze hadden als teeken hunner waardigheid groote oorversieringen,
hetgeen den Spanjaarden aanleiding was hen met den naam ‘Orejones’ te
qualificeeren. No. 1 draagt sporen van tatoeage; of zijn het de zegeteekenen in den
strijd opgedaan? We weten het niet. Nog treft ons de realistische voorstelling van
het slechte gebit. Het is bekend, dat de Peruanen coca kouwden op de wijze van
het sirih-pruimen in onzen Archipel. Mogelijk had deze gewoonte een funesten
invloed op het gebit. Van No. 7 bestaat de bovenste groep, met uitzondering van
het op één na laatste pulletje, uit zwart aardewerk. Hierbij treft dus hoofdzakelijk
het sculpturale decor in tegenstelling van het hoofdzakelijk picturale ornament op
de Tiahuanaco-vazen. Zeer typisch is het dubbele vaasje, dat links versierd is met
een dierenkopje, terwijl rechts de fluit is, die het geluid van het afgebeelde dier moet
demonstreeren. Het kleine figuurtje rechts stelt een muzikant voor. Men lette op de
fraaie hoofdtooi, waarschijnlijk tot een ceremonieel costuum behoorend.
Vooral hebben deze vazen waarde, behalve de artistieke, met betrekking tot het
archeologisch onderzoek. Men vindt hierin allerlei van het dagelijksch leven afgebeeld
als hoofdtooi, kleederdracht, gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten, wapens,
lievelingsdieren (pets). Ook leert men uit het beschilderde aardewerk allerlei
gebruiken kennen, zoowel godsdienstige dansen, als jacht en vischvangsten. Bij
de portret vazen treft het, dat meestal alleen het gelaat behoorlijk is afgewerkt, terwijl
de rest (klaarblijkelijk van minder belang geacht) soms slechts schetsmatig wordt
aangeduid. Natuurlijk wijst dit geenszins op onvermogen van den kunstenaar, doch
op een concentreeren van de aandacht op het gelaat.
Grootsch is deze kunst geweest. Gelukkig, dat tal van musea voorbeelden van
het plastisch uitbeeldingsvermogen der oude Peruanen bewaard hebben.
Het is moeilijk over het Inca- of Cuzcotype veel te zeggen. Ten eerste zijn er in
de hooglanden betrekkelijk weinig specimina teruggevonden en
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dan werkt het verwarrend, dat men dezen stijl ook in andere provincies aantreft,
waarheen ze door z.g. ‘mitimaes’ (kolonisten) moeten zijn overgebracht. Echter liet
de Inca ook wel handswerklieden uit andere districten overkomen om de
hof-kunstenaars in Cuzco te onderrichten, hetgeen niet weinig verwarrend op den
stijl gewerkt heeft. Toch kan men nog wel enkele kenmerken vaststellen.
De grootte is zeer uiteenloopend; men treft potjes van een paar duim doorsnede,
doch ook vazen van meer dan 2½ voet hoogte. Het aardewerk is rood, soms met
een witte laag bedekt en de figuren zijn rood en zwart. De kleur treedt echter niet
op den voorgrond, het geheel maakt een zeer voornamen indruk. De amphoren,
die tot dit type behooren zijn zeer schoon van vorm en rustig van ornament. Zij doen
aan Grieksche vazen denken. Zooals trouwens meer van het Peruaansch aardewerk.
Men treft hierbij ook dierfiguren aan, die streng gestyleerd, tot randen verwerkt zijn.
Bijna steeds hebben deze vazen kleine ooren, want om de grootere soorten te
transporteeren werden deze met een koord op den rug van den drager bevestigd.
Van Quito in Ecuador tot Copriapo in Chili treft men dit vaatwerk aan. Nog een type
hoort er toe, namelijk een kruik of kan op een voetstuk en voorzien van een deksel.
Deze zijn dan meestal onversierd. Er zijn echter zeer sierlijke schotels, met vlinders
en bloemen versierd, die ook aan Inca-invloed worden toegeschreven.
Van een archeologisch zoowel als van een artisitiek standpunt is de Peruaansche
pottebakkerskunst van het grootste belang. De korte samenvatting hierboven moge
voldoende zijn om een oppervlakkigen indruk te geven van deze hoogstaande
techniek.
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De thuisreis
door Herman robbers.
VI.
HET liefdeleven van Huib en Pauline geraakte, in die voor-jaarsmaanden van
negentien-veertien - de maanden vóórdat Cootjes zoontje uit Indië zou aankomen
- tot een hevige en nerveuse spanning; zij beleefden vervoeringen en zaligheden,
waarvan zij geloofden tot nog toe geen voorstelling gehad te hebben. Het besef dat
aan dit veilige en verrukkelijke samen-alléén-zijn, deze onverstoorde uitwisseling
van diepste eigenheid en gloed weldra een einde komen, dat dan althans een
splitsing van hun aandacht, zoo niet voortdurend noodzakelijk, telkens toch weêr
onvermijdelijk blijken zou, deed hun al zoozeer gegroeide vermogen tot geven en
behoefte aan ontvangen zich tot een uiterste ontwikkelen. Beiden kon het hun soms
zijn, alsof ze nu haastig hun geluk genieten moesten, alsof naderde.... iets daaraan
tegenstrijdigs.... Vreemd, want zóó zagen ze die aankomst van kleinen Huib en hun
vervolgens samenleven met het ventje, toch in 't geheel niet - integendeel, dikwijls
praatten zij over hem met een innigheid, een verteedering, waarin zelfs warmte van
verlangen zich te uiten scheen. Was er dan iets anders? Iets dat zij heimelijk
vreesden? Dat eveneens van buiten-af moest komen, óf van binnen-uit misschien?
Zij begrepen het niet, konden op niets zich bezinnen; in het ijle tastte hun als
licht-verblinde zoeken; toch, en herhaaldelijk, trof hen een onrust, een zekere angst
in elkanders oogen.
Angst misschien om het al te strak gespannene - zei Huib zich soms - wij moeten
ons matigen, wij moeten rustiger en beheerschter worden....
Het wijdste en heerlijkste wel genoten zij, door, telkens weer in dezen lentetijd,
er samen op uit te trekken, wandel- of fietstochten te maken of kleine uitstapjes met
den trein. Tusschen hun bloeiende liefde en de in sappige kleurenweelde
uitbarstende natuur scheen een wonderlijke wisselwerking te bestaan. De vlaggende
jonge blaadjes, blij en hoog tegen een glanzend blauwe, een ijl bewolkte of
waziggrauwe lucht, brachten ook hun die er gretig naar keken de blijdste
bewogenheid, terwijl omgekeerd hun eigen stralende zielsverrukking haar schoonheid
over al het prille, hen omringende leven scheen uit te storten, waardoor zij het zagen
als in een wijd halo, schoon en bekorend als nooit te voren. Dat achter hem thans
al een halve eeuw haar wegduisterende verschieten strekte, Huib kon er zich maar
geen begrip van maken. Was het geen
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droom geweest soms, heel dat lange vroegere leven? Herboren voelde hij zich!
Jong en sterk als de vrouw aan zijn zijde - als die hel-door-zonde hemel daar, dat
staalblauwe water, de lucht die hij gulzig opsnoof, de frissche wind, die door de
ruimten toog, vrij en machtig! Telkens weer, en met altijd hetzelfde verlangen,
sloegen hun blikken in-één, gevende en grijpende, in spontane paring. Zij lachten
en zongen te zamen. En op eenzame paadjes of een stille hei, beschermd door
boschjes of walletjes - maar onder den altijd wijd-schouwenden hemel - kusten en
omhelsden zij elkander, minuten lang, in extase verloren....
En toch - ondertusschen was Huib grootvader geworden. In de Drentsche pastorie
werd op een zonnigen morgen een zoontje geboren, dat Willem werd vernoemd
naar zijns vaders vader. De Hooglanden waren er heen gereisd; getweeën hadden
ze over de wieg gebogen gestaan, ontroerd en gelukkig. Even later toch, terwijl ze
een oogenblik alléén waren, lei plotseling Pauline haar hoofd aan Huibs schouder
en snikte zwijgend en ingehouden. Hij drukte haar tegen zich aan, zacht kussend
en streelend de geurige blonde haren. ‘Lieneke-mijn, wat is er? Ontroert het je zoo?’
Geen hoorbaar antwoord; zij knikte alleen maar; het duurde een poosje voor zij haar
hoofd naar het zijne opheffen, hem aankijken kon, door haar tranen heen. ‘O Huib!....
O Huib!’ ‘Hou maar goede moed, mijn lieveling,’ kwam teeder fluisterend zijn geluid,
‘'t Zal nog wel komen misschien.... Bij zoovélen, immers blijft dat uit.... een tijd....’
Dan lachte ze weer, keek verlegen opzij, wischte haastig en wat schaamachtig haar
tranen.
Het was goed in dit huis nu. Er sfeer de een groote, een al-omvattende - toch,
om de zwakte der jonge moeder - wel sterk gedempte en voorzichtige blijheid.
Leonard, week en gulhartig teeder, toonde wat jongensachtigen trots. Maar zonder
de opgeprikt pedante houding, het superieure en beschermend minzame, dat hem
anders zoozeer eigen was. Alléén - het was een vertrouwelijke mededeeling, speciaal
aan Huib, met de van ouds bekende ernstige hoofdknikjes en gewichtige
mondvertrekkingen - financieel werd het wel wat benauwend voor Liesje en hem....
Een baker in huis, een volledige meid nu ook, en dan allerlei onkosten.... Hm, ja,
enfin, God zou zeker weer zorgen.... De grootvader hoopte en vertrouwde dat ook;
toch, het eerste waar hij, thuisgekomen, werk van maakte, was het verkoopen van
zijn laatste aandeel in zijn vroegere uitgeverszaak, het aan zijn kinderen sturen van
de helft der opbrengst. Te leen - naar het heette. Kwamen Leo en Liesje eens in
wat betere omstandigheden, nu, dan mochten zij het geld teruggeven.
‘De Goentoer is onderweg’, zeiden een paar weken later Huib en
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Pauline herhaaldelijk tot elkander. En daarna: ‘Nu moet de jongen al in de Roode
Zee zijn. Wat zal hij het warm hebben! Is hij trouwens aan gewoon.’
Te Marseille zou kleine Huib van boord gaan, tezamen met zijn ouden geleider,
een kennis van oom Antoine, en dan per spoor verder reizen. Een prentbriefkaart
uit Parijs gaf uur en minuut van de aankomst te Amsterdam. En dus stonden, een
mooien Mei-morgen, Huib en Pauline voor het contrôlehek op het perron en zagen
hen daar eensklaps, bijna tegelijk, - ja-ja, dat zouden ze zeker zijn, die lange oude
heer, wit, een zeventiger, met een jongetje... Een jongetje!... Naderbij, naderbij....
Nu dorsten ze elkaar niet meer aanzien, Huib en Pauline; hun adem stokte haast.
Want dit was geen hollandsch kind, dat in het een of ander op Huib geleek, maar
een door-en-door indisch, gorig bruin, zooals zijn vader was geweest, en met diens
zelfde, wat schuwige oogen, vreemd strak toch en in zichzelf gekeerd. Op zijn
ontroeringloos vale gezichtje veranderde niets, ook niet toen oom Huib hem bij een
schouder greep en tegelijk een hand toestak, tante Pauline zich diep vooroverboog
om te kussen zijn voorhoofd. Een weinig verdonkering van tint alleen, toen, na de
joviale begroeting, meneer Deeleman zei: ‘het ventje had zich voorbeeldig gedragen
onderweg, zoo bedaard - was nooit lastig geweest of ongeduldig. En een
belangstelling dat hij getoond had in de draadlooze telegrafie en in de machinerie
van het schip! 't Was iedereen opgevallen. Uren achtereen kon hij zitten turen naar
het werk van den marconist op het bovendek, of, beneden, naar het gladde
voortwentelen der cylinders.
Vreemd, onwezenlijk klonk hun e enigszins geforceerd vroolijk stemmengeluid
over-en-weer in den zonnigen Mei-morgen en tusschen het groote stationsgedruisch.
Beiden, Pauline en Huib, was het of er eigenlijk iets geheel anders gebeurde dan
zij meenden of verwacht hadden. Dit het kind van Cootje - maar hoe is dat mogelijk,
ging in Huib om. Intusschen was er vriendelijkheids- en vreugdebetoon. Van meneer
Deeleman, die op zijn doorreis was naar Hilversum, moest hartelijk afscheid genomen
- herhaaldelijk en ten dringendste bedankt werd hij, vluchtig een afspraak gemaakt;
hij zou hen eens op komen zoeken, thans wachtte de eigen familie. Tot ziens dus!
De trein reed af, men wuifde elkaar nog na...
‘Ziezoo.... en ga jij nu met óns meê, Huib?’ 't Was Pauline die het vroeg met haar
warme tinteloogen. De jongen keek op, verbaasd. ‘Huib? Zoo heet ik niet,’ zei hij
indisch scherp en schor.
‘Wat 's dat nou? Heet je geen Huib? En hoe dan wel?’
‘Bertje.’
Nu boog zich ook Hoogland over hem heen, keek hem sterk in de oogen ‘Maarre....
zeg 'is.... je moeder zal je toch zeker wel Huib genoemd hebben?’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

272
‘Moeder?.... Weet ik niet meer....’ Hij oogknipperde, staarde dan weer voor zich uit,
wat stil en schuw.
Pauline, geschrokken, blikte als om hulp naar Huib. Diens oogen stonden dof,
een seconde maar; toen glimlachte hij, iets van zachten spot om den mond. ‘Doet
er niets toe, hoor.... Zeggen we ook maar Bertje.... 't Voorkomt verwarringen.... Loop
jij maar met hem door, Lieneke, neem een open bakje.... Ik zorg voor z'n bagage.’
Met z'n drieën dus nu voortaan.... Ze wilden gaan verhuizen, maar voorloopig was
het ongebruikt vertrekje, dat ze ‘de logeerkamer’ hadden genoemd, voor Bertje
ingericht. De jongen keek er verwonderd om zich heen. Zóó klein was het nergens
in Indië. Iets anders zei hij er niet over. In het algemeen bleek hij weinig spraakzaam.
Toen hij van zijn moeder, dan ook al zeven jaren dood, zich niet veel te herinneren
scheen - wie weet, het komt misschien nog wel eens los, trachtte Huib zich te
troosten - hadden zij geprobeerd hem over zijn vader aan 't praten te krijgen. Met
niet veel meer resultaat. Afgebeten, éénlettergrepig waren de meeste van Bertjes
antwoorden. Hij had zeker ook veel van zijn vader gehouden? Ja. Was hij dikwijls
alleen met hem geweest en praatte vader dan met zijn jongen? Nee. Er waren vaak
gasten misschien? Nee, vader hield niet van gasten. Zóó. Maar.... hoe zat dat dan,
was vader dan zoo dikwijls van huis? Geen antwoord, staren.
Duidelijk werd het ten slotte toch, dat Dirk van Tholen, in de laatste jaren van zijn
leven, gewoonlijk al heel in de vroegte naar zijn kantoor ging en pas 's avonds laat
thuiskwam. De jongen lag dan doorgaans al in bed. En 's Zondags? Dan sliep vader
of dronk splitjes en las de kranten. Het plan bleek bij van Tholen bestaan te hebben,
al in 't vorige jaar, samen met Bertje naar Holland te komen, en dan voor goed. 't
Was nonna Kitty die dat ‘soo beroerd’ had gevonden, zei de jongen met een strak
gezicht. Zij maakte zich vreeslijk boos erom en huilde, ja schold en krijschte soms
als vader erover begon.... Of nonna Kitty het dan nu ook niet naar gevonden had,
dat Bertje alleen naar Holland ging. Nee. Nonna Kitty gaf om Bertje niks. Zij snauwde
hem af. Hij was dadelijk bij oom Antoine en tante Sophie gekomen, toen vader
gestorven was, en zij alleen in een klein huisje, dat oom Antoine voor haar gekocht
had en waar Bertje later niet meer mocht komen. Oom Antoine was een aardige
man. Veel vroolijker en grappiger dan vader, en veel rijker ook. Twee auto's had hij,
en zoo'n prachtige grammophoon.
Bertje bleek werkelijk in geen enkel opzicht een lastig kind. Stilletjes ging hij zijn
gang en leerde voor het admissie-examen H.B.S., waarvoor Huib hem had
opgegeven. Kreeg ook wat privaatlessen van een hoofdonderwijzer, die aanstonds
verklaarde: de jongen had een uitstekend verstand,
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zou er héél gemakkelijk komen. Soms, over Indië, zijn school daar, en kokkie en de
oude baboe, kon hij wel eens iets loslaten, maar eigenlijk het eenige waarover hij,
hakkelend haastig dan gewoonlijk, met voorliefde sprak, waren machines en
electrische apparaten, die hij ergens gezien of waarvan hij gehoord had. Dan kwam
er leven in het vale gezichtje, begonnen de donkere oogen hard te glanzen. Hij
maakte een huistelefoontje, heel netjes en nauwgezet, en toonde zich stil-verrukt,
met een grijnzenden glimlach, als oom Huib of tante Pauline zich daar ook wel van
wilden bedienen voor zoogenaamd ernstige gesprekken. Zij deden het dikwijls, om
hem plezier te doen. Langs zulke wegen scheen het eenzelvige ventje hun toch
eindelijk wat nader te komen.
Want pogingen om op directer wijze tot zijn wezen door te dringen mislukten
totaal. Er ontstond niet het minste contact. Teederheid weerde hij af, wantrouwig,
onwillig soms. Van luisteren naar voorlezen hield hij niet, trachtte er altijd weer aan
te ontsnappen, las zelf alléén nu en dan iets waar over techniek in voorkwam, of
over Indië - wat dan meestal niet deugde volgens hem; met minachting wees hij de
fouten aan; een stommerd, die schrijver! Het eenige in hem dat Huib aan Cootje
herinnerde was zijn zelfstandigheid en eigen wil - hij peuterde en knutselde maar
liefst alléén, had geen verlangen naar kameraadjes - soms ook even een snelle
trekking opzij van zijn mond, wanneer hem iets grappigs in de gedachte kwam. Want
hij kon wel eens guitig opkijken, en, met zijn scherp indisch accent, vlug en
onverwacht een malligheidje zeggen, waarom hij dan ook zelf moest lachen, stil
grijns- en schoklachen, met een schorrig geluidje soms. Een aapje, precies, moest
Pauline dan denken.
Zij zorgde voor hem zoo goed ze kon. Ze verstelde zijn kleeren, en lette - zonder
dat te laten merken - op ál wat hij deed, bleef vriendelijk, zacht en geduldig met
hem, ook als hij norsch deed, of nuchter afwerend. Zij en Huib gingen dikwijls met
hem wandelen, en namen hem een paar malen mee naar een bioscoopvoorstelling,
waar hij dan heel aandachtig naar keek, alle fouten opmerkend. Toen, begin Juli,
Bertje met glans en gemak zijn admissie-examen H.B.S. had gedaan, werd een
huiselijk feestje voor hem aangericht, met twee zoontjes van kennissen erbij als
zoogenaamde vriendjes. Een hopelooze mislukking. Onhebbelijk stug was hij tegen
die andere jongens, wier aanwezigheid hem blijkbaar ten eenenmale zinloos en
onbegrijpelijk voorkwam.
Elkander hun teleurstelling besparend praatten Huib en Pauline niet meer dan
noodig was over Bertje, en nooit met wrevel of bitterheid. Intusschen kwam veel
van hun vroegere intieme en natuurlijke samenleven door zijn aanwezigheid te
vervallen. De jongen, ondanks zijn zwijgende inzichzelfgekeerdheid, had een
koel-nieuwsgierigen, kritischen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

274
blik, die verkillend werkte, en van een spontane kus of omarming een onmogelijke
vertooning maakte. Huib kwam nu veel meer tot zijn werk.... Hij troostte zich vaak
met de gedachte, waarvan de galgenhumor hem intusschen niet ontsnapte, dat dit
van de heele, min of meer uit de gis gevallen geschiedenis althans een gunstige
zijde was. En ook Pauline nam haar studieboeken weer op en bezocht college's,
ging er ook meer dan te voren alleen op uit, om haar oudjes, haar zieken en armen
te bezoeken, hun iets te brengen, hen wat te troosten....
‘Zou je de jongen niet eens meê kunnen nemen,’ opperde Huib.
Ze keken elkander aan. ‘Om ook dát nog te bederven?’ Het ontviel haar en klonk,
voor het eerst, wat schamper. ‘Nou-nou,’ bromde Huib, licht geschrokken. Maar hij
begreep haar volkomen. En er drukte hem, de rest van dien dag, iets van dreinige
zorgelijkheid.
Geholpen door het ruim berekende voorschot, dat oom Antoine - opgelucht als hij
was en nonchalant-met-geld - zijn vriend Deeleman voor Bertje had meegegeven,
konden Huib en Pauline, na het zoo gelukkig volbrachte toelatingsexamen, voor
vier of vijf weken met het ventje naar buiten gaan. Zij kozen een pension in Brabant,
ergens waar hei en dennenbosschen waren, toch ook groote boerehofsteden, oud
en voornaam, met daken als olifantshuiden, en gelegen aan statige schaduwlanen,
weldadig stil.
Zij kwamen er aan op den twintigsten Juli, in opgetogen stemming, gereed van
alles te genieten en verwachtend een rustig-blijen tijd. Hier zou ook Bertje
vermoedelijk wel een kameraadje vinden. Jongens genoeg van omstreeks zijn
leeftijd.
Intusschen heerschte, de laatste dagen, vaag en ongrijpbaar, in de broeiige
stadsatmosfeer, bij de gewone drukte en woeligheid, een zekere onrust en spanning.
Begonnen was dat na den moord op Aartshertog Ferdinand en zijn vrouw te
Serajewo. De wereld scheen opgeschrikt en beangst. Vijandelijk wantrouwen
verspreidde zich over Europa als een besmetting; tusschen Oostenrijk en Servië
vooral bleek plotseling scherpe wrok ontstaan te zijn. Huib had daarover, terloops,
een gesprekje met Reelink gehad: ‘Als daar oorlog uit voortkomt en de groote naties
dreigen meegesleept te worden, dan zul je eens zien wat er gebeurt! De
internationale socialistische organisatie zal het eenvoudig verbieden! De groote
machtverschuiving zal aan den dag komen!’ Die Reelink toch.... Huib had er
toegeeflijk en ongeloovig bij geglimlacht, alle tegenspraak onnoodig achtend. De
groote naties.... oorlog in Europa.... Kom, kom.... Jawel, daar ginds, op den Balkan
misschien weer, dat eeuwige broeinest, dien ondergronds altijd doorwerkenden
vulkaan....
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Maar na een dag-of-wat van overgegeven, doelbewust, haast al te actief hun
buiten-zijn genieten - veel wandelen, buurtverkennen, zich behaaglijk uitstrekken
op zondoorstoofden heigrond - daar lazen zij, Huib en Pauline, van het oostenrijksch
ultimatum, zoo tartend overmoedig gesteld. En acht-en-veertig uren later, in den
ochtend van den 30en Juli: de oorlogsverklaring....
Zij schrokken ervan als van kanonschoten in de verte. Herstelden zich dan weer.
Oostenrijk en Servië'! Dat was toch ten slotte de Balkan alléén.... Toch, 't was wel
vreemd, maar die ernstige, onbestemd drukkende stemming, dat zorgelijk en angstig
hoofden bijeensteken, zelfs daar, in hun afgelegen brabantsche dorpje, werd het te
bemerken. ‘Zoo dicht bij de grens mot-je denken,’ zei duister een buurman.
En gedurende de volgende dagen brachten de ochtend- en avondcouranten even
zoovele van de onbegrijpelijkste schrikberichten. Rusland dat Servië te hulp kwam,
tegen Oostenrijk - tegen Duitschland! En deze samen, losrukkend op.... Frankrijk!....
Het was verbijsterend.
Eensklaps, den tweeden Augustus, werden in al de omliggende boerderijen de
beste paarden gerequireerd. Hoefgetrappel en zweepgeknal. Auto's met blauw-grijze
militairen raasden over de wegen.
Mobilisatie! De Duitschers bedreigden België. Morgen kon Nederland aan de
beurt zijn. Geen grens werd meer ontzien.
De stil-zwoele zomeratmosfeer in dorp en bosch scheen nu plotseling zwaar
geladen van angst en ontsteltenis. En ieders hart was bij zijn eigen belangen het
meest. In de pensions pakten alle gasten hun koffers. Men gaf er zich rekenschap
van, dat de grens niet ver was - onder omstandigheden als deze verlangde elk naar
zijn huis als naar de voorloopig veiligste verblijfplaats. Reeds Maandag den derden
Augustus vertrokken ook de Hooglands. Daar juist dien dag bijna alle treinen voor
het overbrengen van soldaten werden opgevorderd, duurde hun tocht van 's morgens
in de vroegte tot 's avonds laat, en moesten zij dien gedeeltelijk per rijtuig maken.
Telkens botsten ze daarbij op militaire transporten. Officieren te paard of in auto's
aanrijdend inspecteerden de dijken, de sluizen, de bruggen. Drukte en bedrijvigheid
overal. Het vee moest ijlings binnen gehaald worden, groote stukken land met spoed
onder water gezet. Bertje, rechtopstaande, midden in hun ouderwetschen landauer,
genoot met strak gezicht, wijd-opengesperde oogen, van al dit ten eenenmale
ongewone - zijn indolentie scheen van hem afgevallen, hij vroeg voortdurend en
raakte ernstig opgewonden.
Maar eerst den volgenden dag, terug op hun bovenhuisje, tusschen de eigen,
hun plotseling zoo vreemd-leeg aanstarende muren en meubels, kwam de in
schrikken en schokken groeiende voorstelling der onmetelijke oorlogsramp over
Huib en Pauline met vlagen van verdoffende ontzetting.
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Het wisselend avontuur der laatste dagen had sterke afleiding gegeven; nu pas
begon het zich in hun verwarde denken te verwezenlijken: Oorlog! Oorlog! In
West-Europa, tusschen menschen als zij zelf! Oorlog, vlak bij de grens van
Nederland! Er waren al gevechten geweest, zoogenaamde spionnen doodgeschoten,
het op ‘hoog’ bevel vermoorden of verminken van vreedzame en onschuldige
medemenschen had een aanvang genomen. Den vierden vielen de Duitschers in
België binnen - maar éven zuidelijker dan Maastricht. Dorpen brandden, vrouwen
en kinderen vluchtten, wanhoop was daar en razernij.... En van een internationaal
optreden der socialisten niet het geringste teeken. In Duitschland noch in Frankrijk.
Nergens begin van verzet. Lijdzaam en onderworpen, ja met de zoogenaamde
vaderlandsche liederen - it is a long way to Tipperary! - opdeunend uit hun smartelijk
vertrokken of onverschillige tronies, lieten Duitschers en Russen, Franschen en
Hongaren, Engelschen - de op hun persoonlijke vrijheid zoo fiere Engelschen! - zich
wegvoeren en tot schieten commandeeren....
Het was om je haren uit je hoofd te rukken van machtelooze woede. Alle illusie
van geestelijken vooruitgang, van stijgende cultuur en zich verbreidende
broederlijkheid - verloren, vervlogen, in ééns!
‘O, o, o! Ik zie ze voor me, al die afscheiden overal, van mannen, vaders, zoons!’
kreunde Pauline. ‘Ik kan het niet kwijt! Hoe durven ze toch, die regeerders! 't Zijn
toch zelf maar menschen! Zoo'n Keizer, zoo'n Czaar! Denk je d'r toch even in: die
verantwoordelijkheid! 'k Sprong liever in 't water!’
‘Och Lieneke! Daar kúnnen wij ons toch immers niet indenken. Daar is zoo'n
geweldige overschatting voor noodig van wat een nietig mensch geoorloofd is. Zoo'n
waanzinnige machtsroes! De kinderen van het volk, dat tegen je opziet.... misschien
niet in liefde, maar dan toch in eerbeid en zeker vertrouwen.... hun kinderen, hun
jongens van negentien, twintig jaar, de dood in te sturen, bij duizenden tegelijk! 't
Is een toppunt van baldadige lichtzinnigheid, stompe wreedheid, schande, schande!’
En na een poosje van bijna verbijsterd zwijgen, naar haar uitreikende een
moedelooze hand: ‘Liefste, je weet, hè.... hoe 'k van je hóu! God! Je weet hoe
ontzaglijk gelukkig ik met je was.... bén.... altijd.... maar ja.... zou het niet verkieslijk
geweest zijn dood te gaan vóór we dit moesten beleven? Ik ben jaloersch op Jaurès!
De waanzinnige die hem doodschoot heeft een weldaad aan hem bewezen.’
Zij wierp zich angstig tegen hem aan ‘Nee-nee.... toe Huib, nee, zeg dat niet, zeg
dát niet!.... Wij hebben elkaar toch altijd nog, wij blijven toch samen? En 't kán niet
lang duren, iedereen zegt het, 't is al te verschrikkelijk! Een paar maanden....
hoogstens.... En dán, als 't voorbij is.... dan zullen we 't immers weer gaaf
terugvinden, ons geluk!’
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‘Zullen we....? Ja....?’ Huib glimlachte smartelijk. ‘Ik kan het mij plotseling niet goed
meer voorstellen. Wij wéten nu toch immers. Dat dit mogelijk was. Dat dit aldoor
dreigde. En wat is het leven dan waard? Hoe kan iemand dan nog ooit.... in z'n
eentje of met z'n beiden.... gelukkig....’
Maar met alle kracht haar mond op den zijnen drukkend, smoorde Pauline zijn
stem. Wild sloeg dan ook hij zijn armen om haar heen, perste haar tegen zich aan.
In wanhoop smachtten naar elkander hun poovere menschelijkheden.
Aan België moest Huib in deze dagen het meest en het pijnlijkst denken. Aan zijn
taalgenooten de Vlamingen vooral, hij had er goede vrienden onder, hij leefde en
leed met hen meê. Vaak voelde hij den wensch in zich oprijzen, dat Nederland hun
te hulp mocht komen, en dat dan ook hij zelf.... Een bloedgolf, op naar zijn hoofd,
deed hem schrikken, verstarren, staren als in een vlammenzee.... Onzinnige
slechtheid! Het zou de gewetenlooze slachterij nog maar vergrooten - en anders
niets!
Maar God-o-god, dit machtelooze dulden-moeten!
Iets sinds lang ongewoons overkwam hem in die dagen, iets dat aan de
aanvangsmaanden van zijn schrijversloopbaan herinnerde. Hij had aan één van de
tijdschriften die zijn werk plachten te publiceeren, een artikel gestuurd, waarin over
de beestachtige gewelddadigheid, de afschuwelijke rechtsverkrachting, België
aangedaan, zijn woedende verontwaardiging en scherpe hoon werden
uitgeschreeuwd. Waaruit tevens, voor de verwante Vlamingen vooral, sterk
meêgevoel naar boven kwam. Onmiddellijk, met een koel en eenigszins spottend
briefje, kreeg hij dit handschrift terug. Hoe hij 't in zijn hoofd had kunnen halen! Wat
een jeugdige opgewondenheid! En dat terwijl men juist zoo voorzichtig moest zijn,
de Duitschers niet te prikkelen. Holland leefde in vriendschap, ook met zijn oostelijke
naburen......
Naast de deur werd bruut gemoord - en men mocht de moordenaars niet prikkelen.
Van dag op dag groeiend, in omvang en afgrijselijkheid, zette het misdadige geweld
zich voort.... en men mocht het zelfs niet noemen. Niets, niets viel er tegen te doen.
Het belgische land werd met duitsche legers overstroomd; bij dozijnen neergeschoten
ongewapende burgers; Leuven in brand gestoken, Antwerpen gebombardeerd. In
schrik en ontsteltenis kwamen de eerste vluchtelingen naar Holland bij troepen over
de grens.
Onrustig hunkerend, telkens weer, greep Huib - over 't eigen, ál overbodiger,
zinloozer en ijdeler schijnende schrijfwerk heen - naar de kranten, zoodra ze bezorgd
waren en boog zich Pauline langs hem neer
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om meê te lezen. En zij lazen zwijgend. Een korte grom, een gemompelde
verwensching. Van ontzetting en martelend onmachtsbesef bonsden Huibs slapen
en gloeiden zijn handen; hij had geen stem om iets te zeggen. En Panline, op zijn
rug leunende, kreunde of snikte 't soms plotseling uit.
O natuurlijk, het was veel te kinderachtig, van hun eigen verdoofde geluk te
spreken; ze schaamden zich zelfs daaraan te denken bij deze machtelooze ellende,
verdrukking, onmenschelijkheid, dit tergend onrecht. Maar intusschen, en ondanks
alles, kreet in hun diepste wezen de zoo bittere teleurstelling: waarom, o waarom
toch dat alles juist nu, j u i s t n u ! Móchten zij beiden dan niet gelukkig zijn, zelfs
geen jaar lang? Het was een bespottelijk persoonlijke, een ergerlijk zelfzuchtige
gedachte. En daarbij - ieder wist het van zichzelf - niet eens zoo gehéél-en-al nieuw
waren deze wreede ondervindingen. Ook al vroeger, en herhaaldelijk, was 't hun
bij momenten onmogelijk geweest, in blijheid hun groote geluk te genieten, doordat
zij denken moesten, onafweerbaar, aan al wat om hen heen geleden werd: pijn en
ziekte, armoe en verdriet - het ellendig lot van andere menschen, die zij wisten
vlakbij.
Och maar.... nu ja, nu ja! Bagatellen leken dat immers thans! Een hemeische
toestand, die van vroeger dagen, vergeleken met de huidige, met deze felle en nooit
aflatende benauwing, met het weten, h e t b e s e f f e n , d a t o p e l k o o g e n b l i k
van dag of nacht gemoord en gemarteld, verkracht en
m i s b r u i k t , t e n d o o d e g e h e t s t e n g e h o o n d w e r d ....
Maar in wat voor stompzinnige wanen had dan toch elk van hen, had heel dit
lichtzinnige westelijke Europa sinds menschenheugenis geleefd? In wat voor
verachtelijke, ja misdadige zorgeloosheid! ‘Ik ook, ik ook! Zelfs méér dan anderen
misschien!’ riep Huib in zichzelf. Want al deze verschrikkingen, ze dreigden
voortdurend, ze waren in aanleg aanwezig, en niet gezien had hij ze, niet voor
mogelijk gehouden - voortgeleefd maar in een dom, gemakzuchtig, een
stijf-geblinddoekt ‘idealisme.’ Hij die zich gedacht had, die altijd genoemd werd: een
realist. Maar nú was de blinddoek hem afgevallen. Nu zág hij. Wat dat alles te
beteekenen had: recht en wetten - ‘sociale wetten’, haha! Zoogenaamd
democratische regeeringsvormen, persoonlijke vrijheid en veiligheid, internationaal
gewaarborgd, verbroedering door kunsten en wetenschappen - moderne cultuur!
Als dit moorden en slachten lang zou moeten duren - o, je kon het je niet voorstellen,
het sloopte je zenuwen, je levenskracht, je energie! Te bedenken: dat men planten
en dieren ‘veredelen’ kon, opvoeren tot schooner en volmaakter wezens - menschen
nóóit! Dat alleen de menschelijke edelheid en verfijning klaarblijkelijk niet voor
overerving vatbaar was - integendeel, juist de schijnbaar hoogst geperfectioneerde
groepen vertoonden een neiging zich te demo-
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raliseeren, te verbeestelijken.. O zoo'n oorlog was een spiegel, wreed, maar
onloochenbaar eerlijk, een onverbiddelijk e c c e h o m o !
Realisme? De krantenberichten, ondanks hun tendentieuse leugenachtigheid,
gaven ten slotte nog het échtste! Wat beduidde, bij hun stroef zakelijke
constateeringen vergeleken: ‘La bête humaine’?
En intusschen - terwijl hij smartelijk mijmerend door de straten liep - zag en hoorde
Hoogland de wereld om hem heen als een vreemdonveranderlijke tooneelvertooning.
Hij begreep er vaak niets meer van. Dat een jongen floot, kinderen juichten en
joelden - goddank! Maar vóór de feestelijk lokkende koffiehuizen zaten excessief
uitgedoste dames en heeren in schertsende en lachende gesprekken. Men dronk
en men fuifde, men flirtte en amuseerde zich. Met altijd schellere reclame werden
weeldezaken en lekkernijen aangeprezen, de comedianten speelden kluchten, daar
't ernstig répertoire niet trok, de bioscopen en cafés-concerts hadden een enormen
toeloop - j u i s t n u ! Men had, zoo zei men tot elkander, in deze dagen een verzetje
noodig; men zag en hoorde, op deze manier, ten minste eens iets anders dan
akeligheid!
En neen, Nederland scheen niet in den oorlog te komen, en de wereld niet in-één
te storten, hoezeer zich de krijgsverrichtingen uitbreidden, telkens nieuwe volken
aantastend. Men sprak van de ‘Russische stoomwals’ - le pas de l'ours! - die
onverbiddelijk over de duitsche landen ging.
Maar reeds in 't eind van Augustus werden de Russen bij de Masoerische meren
bijna definitief verslagen, duizenden geüniformde moejiks en hun champagne
drinkende officieren in de moerassen verstikt. Een paar dagen later, haast niet meer
verwacht, een opluchting, een plotselinge kentering: gestuit de duitsche opmarsch,
aan de Marne. Het begin van het einde, zeiden de altijd gelukkige optimisten.
O zeker, het dagelijksche leven begon bezwaarlijker te worden, levensmiddelen en
kleeren in prijs te stijgen - men scharrelde met winkelen geldbons; er werd
gehamsterd, gesmokkeld, geknoeid. Dat iedereen zichzelf het naaste is bleek wel
duidelijker dan ooit. Maar in de algemeene gezelligheid, het kleurig en fleurig
tezamenleven - zij 't dan ook heimelijk ieder voor zich - van het woelige, vroolijk
drukke, met zichzelf ingenomen Amsterdam, gaf dat weinig verandering. Men
mopperde hard, maar men schikte zich intusschen - en alles ging zijn gewonen
gang. Een onaandoenlijkheid om van te stampvoeten. Voor de aangeplakte
oorlogsbulletins verdrong zich de menigte, en maakte er bittere grapjes over: ‘Alweer
zoo'n Sieg!’
Met September ging Bertje naar de H.B.S. - hij was er heelemaal van vervuld en
opgetogen, vertelde in korte uitroepen en met geluksoogen van al het ‘fijne’ en
‘echte’ daar op school. Ook bracht hij nu weldra
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een vriendje mee, een anderen indischen jongen, bruiner nog dan hij en met iets
geslepens en wreeds in de glad-harde oogballen, de beweeglijke neusvleugels, den
grijns. Ze hadden geheimpjes samen en stiekemigheden. Voor Huib en Pauline een
zorg te meer. Géén vriendje scheen nu beter dan deze ééne.
Maar hoe kon je nog denken aan zulke dingen! De oorlog! De oorlog! De
moordende gevechten in Frankrijk en België, in Servië en Rusland. De lange ‘fronten’,
de vele duizenden mijlen lange bloedlijnen die door Europa getrokken werden. De
soldaten in de loopgraven, mannen en jongens. In het water, in het koude, modderige
water stonden ze, tot boven de knieën hier en daar. O, toen het al dieper najaar
werd, met striembuien en stormen.... Een storm in den nacht. Windgehuil en gekletter
op de ruiten. En als je dan wakker lag en je vóórstelde....
Toch was het in de nachten nog het eerst, in warm-dichtbijeenzijn, in krampige
en nerveuse omhelzingen, dat Huib en Pauline iets van hun diepere liefdegeluk
terugvonden. Een arm en als treurig-verlaten, haast zondig liefdegeluk - een snakken
naar verlossing vooral uit het afschuwlijke der verbeeldingen. Hunkerend, telkens
opnieuw, naar de oude extase, de vreugde van ziel-en-zinnen, de heerlijk bevrijdende
overgave, persoonlijkheid aan persoonlijkheid, klampten ze zich aan elkander vast,
en als in een plotselinge koorts steeg vaak hun wederzijdsch begeeren. Toch werd
het nóóit geheel als vroeger: het zich verliezen, het opgaan in hun liefde, zonder
zorgen of achtergedachten. Medelijden met elkander versterkte hun teederheid.
Maar een pijn, een angst, een knagend verdriet hield een deel van hun wezen terug.
Zoo vreemd, zoo ontmoedigend soms! Want juist in deze tijden van bijna vertwijfeling
aan de menschheid schenen zij dieper dan ooit te beseffen wat zij bezaten in
elkander. Elk-ander, het werd een woord, geheimzinnig bijna van bekoring. Want
voor elk was de ander geen ander meer. Hemelsch gelukkig waren zij te zamen
geweest - nú leden zij dan tezamen. En zie, het kwam hun dikwijls voor of door dat
lijden zij nog dichter waren bijeengeraakt.
‘Zonder jou, liefste, wat zou ik toch moeten beginnen!’ Van zijn innigste gedachten
uit had Huib het haar toegefluisterd. En Pauline, zich tegen hem aandrukkend:
‘Lieveling-van-mij, dat jij leeft en mij noodig hebt, is alles voor me, mijn réden van
bestaan! De eenige reden ook, waarom ik mij niet heb aangemeld, als verpleegster,
bij één van de ambulances.’
Vele vrouwengedachten, in die dagen, gingen die richting uit. Daar ook nog
heelemaal niet zeker was, dat Nederland buiten den oorlog zou blijven, werden
overal cursussen ingericht voor verbandleer en wondverpleging. Pauline had zich
voor zoo'n cursus opgegeven, dadelijk al. Eerst ook dit in de perfectie leeren, dan
er op haar beurt les in geven,
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dat wilde ze. Voortzetten onderwijl haar medische studie. Dat Bertje nu geregeld
naar school ging, gaf ruimte van tijd, rust ook voor aandachtsbepaling. Huib moedigde
aan. Werken, altijd maar werken, met je hoofd en je handen, er is niets beters, zei
hij met triestigen ernst. Ook zelf was hij onophoudelijk bezig, schreef en las het
geschrevene over, corrigeerde en schreef opnieuw, geheele dagen door, met
nerveuse energie. Dwong zich tot concentratie, tot verdieping - ondervond opnieuw
in dezen moeilijken tijd, hoeveel, ook waar het toch den zuiver artistieken, van
inspiratie levenden arbeid gold, met moed en volharding, gestadige inspanning en
oefening te bereiken viel. Maar o, wel pijnlijke uren had hij soms. Momenten vooral,
waarin het hem zijn kon, of alles hem plotseling ontzonk, of zijn adem afgesneden
werd, zijn hart verwrongen, zijn hand verlamd. Onnoodig, futiel en kinderachtig,
bijna schaamtevol, leek dan al dit zoogenaamde werken van hem - dit schrijven van
verhalen en comedies, van kritieken en essays, waar geen mensch ooit om vroeg
- gezien in de tragische sfeer der wereldgeschiedenissen! Hoe zich over te geven
aan een arbeid als deze, van fantastische vinding en subtiele onderscheiding, zonder
die ontzettende werkelijkheid te vergeten - en juist dat opzettelijke vergeten,
verduwen, van-je-afzetten, iets moeilijkers bestond er niet!.... Hij herinnerde het zich
nog uit de dagen, toen hij trachten moest.... Janne Terwijne te vergeten. O, maar
dan déze nimmer eindende, telkens als met een sprong terugkeerende obsessie!
Nog vóór hij zijn pen had gedroogd, drong het van alle kanten op hem aan, het
weten, het beseffen: er wordt op menschen geschoten, nú, op ditzelfde moment,
met kanonnen en machinegeweren, ze worden vermoord en aan stukken gereten,
jonge kunstenaars en geleerden, jonge vaders en geliefden; de schoonste, de
heiligste dingen der wereld worden vernietigd, weggevaagd moedwillig, machinaal
- terwijl i k hier zit, en verhalen verzin!
En tóch wist hij ze te verdringen, die obsessies. Hij zette er zich driftig tegen in,
hij vloekte en vocht er tegen, ontrukte zich er aan. Want d i t e n d i t a l l é é n hoe het verder dan ook beschouwd mocht worden - d i t w a s z i j n w e r k n u
e e n m a a l , d a t w a t h i j k o n , beter dan een ander, wat hij doen moest dus.
En ja, ja, ja, - wat er dan ook van zijn mocht - de wereld had dit werk nog wel degelijk
noodig, méér dan ooit misschien! Deed er trouwens alles niet toe: hij zelf had het
noodig, kon er onmogelijk buiten, juist nu, juist nu! Want niet voor een vrouw alleen,
voor zijn werk moest een man leven - zijn werk, dat hij liefhebben moest om zich in
den chaos te kunnen handhaven, het erin uit te kunnen houden. Zijn werk, zijn
product, dat wat hij máken kan!
Maar ook allerlei anders greep Huib thans aan - het was een financieele
noodzakelijkheid geworden. Aan zijn besparingen zou binnenkort
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een einde zijn, nu alle levensbehoeften veel duurder werden. Willemien - het was
in langen tijd het eenige wat hij van zijn zusters merkte - had hem een klaagbrief
geschreven. Kon hij het laten, haar een sommetje over te maken? Zoolang hij zelf
nog iets bezat....? Huib ging er op uit, hij verhuurde zich aan een dagbladredactie,
voor boekrecensies. Behoorlijk betaald werd dat tenminste - zijn naam was het dien
men betaalde - maar het bracht dan ook een aanzienlijke vermeerdering van 't geen
noodzakelijk af moest, iedere week....
Kwam er allemaal niets op aan! Werken maar!
Intusschen, dieper smartehjkheden doken op voor Huib uit dezen eersten
oorlogstijd. Daaronder het moeten opgeven van al zijn illusies, de schoonheidscultuur
van zijn land betreffend. Het was zoo prachtig geweest. De samenwerking tusschen
kunstenaars van elke uitingswijze, hij had haar nadering gevoeld. De ‘nieuwe
cathedralen’, waaraan alle soorten van beeldende kunstenaars zouden
samenwerken, en door wier hooge, heilige geest ook de arbeid van dichters en
componisten bezield zou worden - in zijn verbeelding had hij ze al gezien. Maar wat
hij tháns in de werkelijkheid om zich heen zag, 't geleek wel een algemeen ‘sauve
qui peut’, ook van de kunstenaars. Elk scheen nog alleen aan zichzelf te denken;
een egoïsme en een kleinmoedige concurrentiegeest heerschten als nóóit te voren.
Hadden de socialisten hem teleurgesteld, de artiesten en de geleerden deden het
vooral niet minder. Van een - als over de domme, verblinde gevechten heen elkander in 't gelaat zien en verstaan, elkander de sterkende hand reiken, er was
niet de minste sprake van. Enkele stemmen - de hopend idealistische van Rolland,
de spottend critische van Shaw - eenzame profeten in een woestenij van
nationalistische bekrompenheid, bruten hartstocht, redeloozen haat; van begrijpelijke
wraakzucht op zijn allerbest! Zelfs in Nederland, het zoo benijdenswaardig buiten
den oorlog geblevene, was voor geen enkel hoog-cultureel streven - tenzij voor een
bloedeloos, machteloos, ijdel pralend pacifisme - steun en medewerking te verkrijgen.
Eén belang scheen nog maar te bestaan, één geluk te verwachten: de ‘uit-eindelijke’
overwinning, die - 't was niet het minst wanhopige! - ook van de neutrale
Nederlanders de eene helft zich droomde aan den kant van Duitschland, de ander
aan die der geallieerden. Begreep men dan niet, dat in dezen ontzettenden volkeren
strijd iedere werkelijke, afdoende overwinning, aan welke zijde dan ook, nieuw
onrecht moest opstapelen, nieuwe wrok stichten, nieuwe ellende - een onafzienbaar
oorlogstijdperk?
Met sommige van zijn vrienden had Huib de bitterste twistgesprekken hierover.
Zij verwonderden zich over hem, vonden hem lauw of slap, ongevoelig of al te
beredeneerd, herkenden, naar zij zeiden, niet meer hun Hooglands oude vurigheid,
zijn moedig partijkiezen, zijn mannelijke vechters-
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natuur. Mantringa en Stalpaert - gelijk ook dominee van Duym, Huibs schoonzoon,
zoo dicht aan de grens wonend, - waren duitschgezind, van Hille, Vechtel, Reelink,
Blécour, Noordzij daarentegen, ze stonden even hartstochtelijk aan den anderen
kant. De bijeenkomsten van den artiestenkring - al zeldzamer en nutteloozer! ontaardden in een spottend en hoonend bekampen van elkanders meeningen en
verwachtingen den oorlog betreffend. Alleen Melchior Spin en de oude ten Doescate,
ze stemden met Hoogland in: het was de menschelijkheid die ‘uiteindelijk’ overwinnen
moest - niets anders!
Toen het met hemzelf niet lukken wilde, deden beide partijen een poging bij
Pauline. Zij lachte er daverend over - haar vreemden, harden schaterlach, die Huib
nog telkens even deed schrikken. ‘Ja, dat komt er ook nogal véél op aan, hoe wij
met z'n beiden er over denken’, riep ze uit, tot den een zoowel als tot den ander ‘daar zal de zaak van vrede en verzoening wel mee opschieten!’
‘Juist zoo Lieneke,’ mompelde Huib. Volkomen onjuist, zei het hoofdschudden
der anderen. Want algemeen moest de overtuiging veld winnen, ook in de neutrale
landen, dat hún meening de eenig juiste was, hún partij de overwinning verdiende.
‘Jawel! Zooals de paarden de haver,’ lachte Pauline.
Te midden van al dat rumoer - een vinkeslag in 't geraas van een fabriek - verscheen
Huibs roman, al in 't vorig jaar klaargekomen, eerst in een tijdschrift gepubliceerd.
Een liefdesgeschiedenis - getrouwd man met jong meisje - waarin hij dat oude,
eeuwige probleem van alle kanten aandachtig bezien, in al zijn vreugden, al zijn
smartelijkheden doorleefd en doorleden had - den dieperen trouw aan de eigen
persoonlijkheid als zuiverst doel gesteld. Elk zijner vorige romans had bij zijn eerste
verschijning nog zeker opzien, belangstelling gewekt - nu niets daarvan; het boek
viel als een steen in een diepen, diepen put; men hoorde den plons niet eens. Alle
aandacht voor fijnere zielsevoluties bleek bij het krijgsgeweld verloren gegaan te
zijn. De critiek, op een enkele uitzondering na, gedroeg zich mat, blasé, cynisch of
onverschillig.
En voor het eerst, als een aansluipende kilte, overkroop Huib het besef - hem
ondanks alles nog licht verbazend - dat hij en zijn werk hadden afgedaan voor het
menschdom van dezen gruwelijken oorlogstijd - het hollandsche menschdom, dat
in zijn deels angstige, deels begeerige ongedurigheid, zijn oppervlakkige
kranten-mentaliteit, op wilde schokken ingesteld, naar heftiger sensatie verlangde.
Er was geen rust meer, geen aandacht voor wat, natuurlijk en menschelijk, tot de
wereldorde behoorde - men verwachtte den ondergang of het wonder. Dat deel van
het opgejaagde ‘publiek’, dat niet in lachsuccessen en bioscopen
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zijn afleiding en zijn ‘romantiek’ zocht, reikhalsde, min of meer bewust, naar
religieusen zelfinkeer, naar afscheiding van de wereld en haar stormen, naar
mystieke bevrediging. Eens te meer had het menschdom zijn geduld verloren. Al
wie zich nog niet moedeloos en teleurgesteld van God en zijn eeuwige wetten had
afgekeerd, wierp zich blindelings in een vaag piëtisme, verwachtend openbaringen
van het bóvennatuurlijke, wijl in de natuur, ook de menschelijke, niets dan voosheid,
wreedheid, afgrijselijke wedijver te heerschen schenen....
Huib begreep het allemaal wel. Maar hij-voor-zich bleef vertrouwen.
Onweersprekelijk, de laagheid was een macht in de wereld, die misschien wel nooit
te overwinnen zou zijn. De natuur, het wereldbestel, God.... alles bleef ten eenen
male onbegrijpelijk.
Maar óók de schoonheid blééf. Voor hen die haar zien en genieten kunnen. In
menschen leefde, bij al het demonische, angstwekkende, het op verderf gerichte,
ook iets oneindig heerlijks, ja aanbiddelijks: het fijne, zachte gevoel, het edele
denken, de echte teederheid.... Dat steeds weer te zoeken - te zien - te beschrijven
- te glorifieeren, het zou zijn taak blijven tot het einde van zijn dagen....
Doorwerken dus. Op zijn eigen manier. Met absolute toewijding. Met de eenige,
de algeheele, de hartstochtelijke overgave.
Doorwerken - onder álle omstandigheden....
‘Huib lief’, vroeg Pauline op een avond, terwijl zij zijn thee naast hem neerzette,
even haar hoofd langs het zijne boog - zoodat hij haar wang voelde gloeien - ‘denk
je er nog wel dikwijls aan, dat je een vrouw hebt?’
‘Liefste! Mijn liefste!’ schrok hij heftig op, haastig zich omwendend en naar haar
grijpend: ‘Kom hier, kom bij me!’
Maar al weggewipt was zij, na een vluchtigen blik.
‘De heerlijkheid!.... Ik zal haar straks wel....’ mompelde hij met een teederen
glimlach.
En werkte door.

(Wordt vervolgd).
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Een rimpeling
door Maria de Vries-Vogel.
En open vind
Ik als mijn eigen
De woning wier beveiligd zwijgen
Me omvat als een verloren kind?
(BOUTENS, Stemmen).

I
OP den breeden, hoogen dijkweg, die gebogen het glanzend watervlak volgt, komt
zij langzaam aan. Haar slanke, blauwe gestalte wordt nauw merkbaar grooter; haar
gang is zóó stil, dat het één beweging lijkt. Achter haar is zon, die het effen rivierwater
doet glanzen in een mat wit; maar gouden lijnen geeft aan haar gestalte, een gouden
schijn om haar blonde hoofd. Ze heeft haar handen ineen tegen haar borst; en ze
ziet over het water naar de verre groene landen.
En al zie ik haar gezicht nog niet - dan alleen de bewogen ovaal - ik weet haar
oogen nu groot en glanzend, met de felle zwarte pupil van eene, die leeft in het
verleden, of van eene die zoo jong is als zij en leeft in de droomenwereld van haar
toekomst.
Het is een wonder, zoo de mensch te zien naderen in het kind; het kind, dat mijn
eigen kind is.... een geheel onbekende mensch die toch zoo eigen is. In de, nog
zoo kort verleden tijden van haar moeilijken, hotsenden groei is zij mij zoo vertrouwd
geweest met haar verzwegen strijd; en nu haar zieleleven vereffend is en haar
slanke gestalte de lijnen gaat toonen van de jonge vrouw, is zij voor mij nog eens
nieuw en bekoorlijk in haar heerlijke ontplooiing.
Zij komt nader, in denzelfden effen gang. Ze droomt, ze ziet mij niet. Ze weet wel,
dat ik hier nog zit en wacht op haar - maar ze wilde het liever niet weten, omdat de
droomen haar lokken.... en omdat zij, zij niet los wil laten....
Hoe lang nog zal ik haar zoo zien; dat ik alleen haar nog bespied; waar ik al zie,
dat zijzelve mooi gaat worden en een belofte is.... voor een ander?
Beweegt ze de handen op haar borst? Ze klemt ze toch niet vast ineen?
Ze is bleek geworden en haar oogen glanzen donker; haar mond staat half open,
en ik zie een angstige tegenstelling in de zonnige omlijning van haar ranke figuur
en de wat droeve bleekheid van haar ontroerde gezichtje in schaduw.
Nu zit ze weer naast me. Haar wangen blozen weer, en haar oogen staren
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open; een stralend blauw, als hadden ze nooit die donkere diepten. De ontroering
die ze zocht of trachtte neer te strijden, toen ze me ontvlood op dezen nazomerdag,
waarop we samen buiten zijn, - die ontroering mag ik niet weten.
Want ik begrijp die niet meer; ik ben immers oud geworden en voel die dingen
anders.... En ze heeft gelijk! want ik zie van boven af heel bekende dingen; en zij
ziet van onderen tegen het groote mysterie op....
Mijn lieve kind, is je ontroering al echt? Al zelve doorleefd? Roep je het op? Of
zoek je het te vermeesteren?
Dan is de tijd wel gekomen, dat ik je vertellen ga van de dingen die voor mij bekend
en vertrouwd zijn geworden. Moet ik je waarschuwen en je bewaren voor de
vergissing, die ik beging?
Kind: ik zou je willen besparen het leed van mijn jeugd; maar.... al ontmoette je
het als ik, het zou je anders schijnen. Wat eens een geweldige golfslag scheen, het
is me nu een rimpeling. En jij zult er tegenop zien; en ik kijk, van een heuvel, naar
een verren einder....

II
Was ik het zelf wel? Ik was nog zoo jong; zoo jong als zij nu.... ik was te jong. Ik
was nog op school!
Dat jaar van mijn leven weet ik nog zoo goed; terwijl verder mijn moeizame jeugd
vergleden is in een eenvormige vaalheid. Het was zoo een vroolijk jaar.
We werkten hard. Al ging het leven zijn daagschen zwaren gang en eischte het
van ons jonge menschen dag na dag en uur na uur. Ik weet nog, dat de winter was
koud en lang; dat we holden om warm te worden, als we, in donker, 's morgens
schoolgingen - de korte oogenblikken dat het lichaam zijn rechten eischte op de
durende spanning van den geest. Soms voelden we ons wel geknot in onzen groei
- we hadden geen enkel stil en rustig uur om gâ te slaan de eerste golvingen van
wat wij zoo zuiver en echt, zoo jong en nieuw in ons wisten: het gevoelsleven was
teruggedrongen in die duistere diepten, waarin we nog niet hadden leeren afdalen.
Maar deerde het ons werkelijk in dien langen winter? Nauw voelden we die armoe,
waar onze arbeid zooveel rijkdom bracht aan onzen geest.
Toen, ineens, was het er toch; de beroering dier stille diepten brak los uit de
benauwenis en golfde over mijn heele wezen uit. En zoo stond ik op een middag,
de lippen trillend, de wangen weggetrokken in een voelbaar bleek, - en ik wist niet
wat het was! Niet, als anders, kon ik rustig gaan. naar huis, en mijn aandacht
verstillen in het werk. Ik vluchtte weg; naar buiten!
Het was een middag in de eerste lente, die, in stad, nog winter scheen.
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De zon rood-goud op de stammen van de boomen, en door den groenen sluier van
de takken heen: een waas zoo ijl, dat het nog wel wintersch bruin leek.
En dan de stilte, die voelen deed, dat er in mij nog nooit stilte was geweest.
Langzaam loopend, de hand aan de zacht-knerpende fiets, wist ik het: dat ik hier
iets zocht, dat ik rust wou vinden, en die zelve grijpen moest. Niet in het werk, dat
me af zou leiden om de emotie heen, maar eerst de oorzaak daarvan zoeken, en,
- kennen.
En zoo gleden de daagsche dingen weg, en diep daaronder verhuld zag ik dat
eene beeld - van wat zoo even nog was gebeurd. Hoe mijn oogen getrokken,
gedwongen, gekluisterd waren door de felle donkere oogen van hem, - en ik peilde
de zijne en we hielden elkanders blik vast - tot ik, mat, mij afwendde. En weer had
ik het gezocht; aangetrokken tot wat ik zelf niet wilde - en ik had hem gezien, de
oogen zacht en groot, verweg starend in een eendere bewogenheid; en een fijne
blos was opgestegen over het verstrakt gelaat.
Maar dàt....
Neen. Ik wilde niet.
De stilte dwong mij. Wist ik dat niet allang? En toch was het zoo nieuw. De lente
was immers gekomen! Ze straalde door het luchteblauw; ze had de takken al
gesluierd!
Stap voor stap begon ze voorzichtig te naderen.
Lente! mijn lente! Het stroomde door me heen en ik stond stil en sloot de oogen....
Maar ik durfde niet!
Het was nog te jong, nog te nieuw. En weg vluchtte ik, zooals ik gekomen was:
bevend voor mijzelf. In de diepten daalde het neer en ik dekte het schuchter weg hervond mij zelve eerst in den zwaren gang van alledag..
Van dien dag af ging ik door mijn meisjesleven met een rijk geheim.
Elke morgen begon, blijde en frisch, met de verwachting. Want elken dag zag ik
hem weer. Ik zocht hem niet; mijn heimlijk hopen ging schuil en ik meed hem. Als
hij naar me toekwam, trachtte ik weg te glijden achter een ander. En als we samen
alleen waren - wat gebeurde dat vaak! ontdook ik de bekoring en vluchtte.
Dan zocht ik naar iets om 't oplaaiend gevoel te onderdrukken; en toen ik geleerd
had, dat daar geen middel voor was, begon ik het te verwerken in indrukken van
buiten; ik zocht kunst, en dat stilde de jaging, die het onbegrepene mij gaf.
Er was een plaat, naar een beeldwerk, dat, in dien tijd vlak bij mijn plaats hing.
Wanneer de onrust in me bruiste, dan wendde ik mij graag daarheen. Het was de
slapende Ariadne. Een gave innigheid in het stille
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gelaat, dat achter geloken oogen te droomen scheen van onzegbare heerlijkheid;
terwijl achter het jonge voorhoofd de ziel al schijnt te weten, dat dit voor eeuwig
voorbij is. Later zou ik het zelve zien; in de uitdrukking van een verheerlijkten blik,
in oogen, die vooruitzien naar een strijd, die door den geest nog ongeweten is....
En thuis, in de oogenblikken van vrijheid, die ik mijzelf nu nam, greep ik naar
gedichten, waarvan de vorm me al geboeid en betooverd had, nog voor ik den
inhoud begrijpen kon - las en herlas ik ze weer. En nog eens was De Kleine Johannes
mij de bode, die hij al was voor zoo menig ontwakend menschenkind....
Plato vooral kon mij toen rust geven, want nog andere vragen waren gerezen, en
een nieuwe strijd greep mij in uren, waarin de jonge emotie was neergestreden,
aan.
Het vorig jaar had ik in een sleur van effen denken zonder doordringen, mijn
belijdenis afgelegd. En dat was mij nu als een vernedering; ik kon de plotselinge
stijging van mijn godsbegrip niet volgen; ik kon God niet vinden, en zoo dacht ik dat ik God niet meer noodig had. Dan leerde Plato mij op die nieuwe wegen; maar
ik bleef lang staan voor het eerste begin, want zelden was mijn teer geheim uit mijn
gedachten.
Het scheen mij toe, alsof mijn leven gerezen was op een ander plan; vanwaar ik
vaag vermoede dingen plots kon overzien. Ik kon het werk beter doen; ik begreep
sneller, en door alles droeg mij het besef, dat ik niet alleen was.
Werd de reden van dien plotselingen innerlijken groei opgemerkt door anderen?
Ik weet het niet. Wel dacht ik, dat hij het wist. Want nu gaf ik vaak hem zijn feilen
blik terug met zulk een innigheid, dat dit hem boeien moest, al was ik een vreemde
geweest. Zijn houding jegens mij was eerbiedig en genegen; dikwijls steunde hij mij
in de dagelijksche dingen en ik ervoer zijn krachtige hulp als een nieuwe bekoring.
Bij samenspraken in tooneelstukken of gedichten werden wij vaak aan 't woord
gelaten; en het was verwonderlijk hoe goed dat altijd ging: ik geloof dat alles goed
ging in dien tijd. Het was mij als liep ik in de stille omstraling van een effen, glanzend
licht.
Ons schooljaar liep ten einde; en wij deden, gezamenlijk, ons examen. Mijn pen
vloog, mijn gedachten vlogen: het waren de laatste dagen van ons samenzijn.
Dikwijls spraken wij elkaar in dien ongewonen tijd als trouwe kameraden. Ik had
het gevoel in de zon te staan en voort te loopen naar een zwarte schaduw - en dat
ik de oogen sluiten moest voor zooveel zon!
Dan een roes van opwinding; vol makkers, vol vreemden. In de stuwende menigte
van lachen en juichen raakten wij van elkander; wij gingen 't ge-
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bouw uit, en ik zag hem nog even over de hoofden der anderen. Hij zag nog om,
terwijl ik, turend naar den afstand, die al grooter werd, nog eenmaal zijn oogen
zocht....
En ik was in de zwarte schaduw. Trillend van opwinding zocht ik mijn rust in het
ouderlijk huis; maar toen ik den drempel overschreed, scheen alles me anders
geworden. Moeheid en vreugde vielen op mij neer; maar vreemd was daar het
nieuwe gevoel, dat elk voorwerp, elke hoek ongekend deed schijnen en de gansche
atmosfeer mij deed voorkomen als gevangen in de banden van een onvermoed
leed. De dagen kwamen traag en gingen in oneindige leegte. Ik nam de
gelukwenschen aan met een vage verwondering, dat ik nog blij kon zijn, als alles
voorbij was.
Met loomen geest zat ik neer en trachtte na te denken over dingen, die niet daalden
tot die duisternis. Mijn toekomstplannen, - vroeger zoo vaak beraamd - hielden nu
mijn afdwalend denken bijeen. Er was immers, toch, een toekomst? Ik herhaalde
ze uit gewoonte, want ze hadden de werkelijkheid voor mij verloren.
Mijn oude idealen? Ik wilde mij onafhankelijk maken immers, om een volkomen
vrij mensch te worden, los van alle banden om geheel mijzelf te zijn?
Geheel mezelf te zijn! Het scheen me nu zoo weinig waard! Dat oude voelen en
denken, in vroeger jaren met moeite veroverd, had zijn waarheid nu verloren. Bleeke
kasplantjes, al verdrongen door de jonge plant, wiens zaad van elders was
aangevlogen.
Dikwijls als ik in mijn stille kamer aan het raam zat en mijn oogen gaan liet in den
zomerzwaren tuin, waar de boomen rondden in weelde en de rozenroken tot mij
stegen met de geuren van frisch gras, meende ik in de loome stilte mijn eigen ziel
te zien. En de hunkering naar het jonge verleden verdrong het verlangen, mijzelf te
zijn. Nu bekende ik mij, dat ik had liefgekregen; en nu die zekerheid fel voor mij
stond, was het zwaarste leed gebroken en ik zag nu die liefde als de eenige kracht
die voortaan in mij werken zou.
En al weet ik nu, mijn eigen lieveling, dat deze liefde niets was dan een eerste
rimpeling.... waar is het, en een heilige waarheid: dat het de liefde is, die het leven
zijn waarde en zijn eenige waarde geeft!

III
De zomer ging.
Maar droomerijen op mijn kamer wilde ik niet meer lijden! Die tijd was nu voorbij.
Ik reisde en zag de boeiende schoonheid van andere landen. De betoovering der
Zuidelijke meren ontspande den druk van het leed. Ik
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leerde te zien naar de zilverglanzen der maan op het nachtzwarte water, als een
grillige glans, die voortaan ook op mijn duister zou spelen. Ik leerde te luisteren naar
het geklots tegen rotsige oevers, dat het liefdeleed van zooveel geslachten heeft
gewiegd en bekoord.
En dit weten deed een nieuwen weg opdoemen: de smart van 't onherroepelijke
was niet meer, dan het verdriet der scheiding. In de lange wandelingen door het
bloeiende land met zijn machtige bergen en de onaardsche glanzingen van sneeuwen
kruinen ver daarachter - vond ik een nieuw genot: de mijmering over den liefdedroom.
Met den blik naar achteren gericht koesterde ik mij in den weemoed van voorbije
dingen.
De korte ontmoetingen, de dagelijksche omgang nam andere gestalten aan in de
verte. Het was het allerbijzonderste, dat in ons was opgebloeid... en we hadden de
teerheid, die tusschen ons was, gemeden als een al te broos geheim. Als we elkaar
weer zagen....!
Zoo groeide ik in de bekentenis van een stille liefde, en.... ik wende mij aan de
koesteringen van verbeelde innigheid. Voor den droom kwam dan, gelukkig weer,
een wereld van daad. Een geheel nieuwe sfeer nam mij met den herfst op. Ik kreeg
lessen en maakte allerlei nieuwe kennissen. Ik leefde meer aan den buitenkant. De
lessen braken in mijn gedachten. Er was een horizon die openging. De techniek
van het gekozen vak verbaasde mij; overmeesterde me weldra met den drang van
zijn rede.... ik vond de rede kil, na al die zwoele verbeeldingen! Maar toch, ik liet er
de idealen voor en oefende mijn geest in 't zuiver denken. Dat was de eerste stap
in een bepaalden koers: ik leerde mijzelf meer in mijn macht te hebben; ik ontvluchtte
de emotie niet meer, maar doorstond het met effen gelaat en koelgeopend oog.
Maar het was voor mij een harde leering. Mijn natuur was spontaan en warm;
dien aard begroef ik. Want mijn plotselinge opwellingen gingen altijd uit naar hem,
dien ik had liefgekregen; en mijn innigheid, door wil gebonden, was nog alleen voor
hem. Alles wat liefde is en vriendschap, maar dat naast die liefde lag, stiet ik weg.
In enkele maanden voltrok zich een groote, zij 't uiterlijke, verandering in een
stugheid, die ik later slechts met moeite zou afleggen: een harde ironie, als had ik
al zware teleurstellingen gedragen. Hoeveel leed ik hiermee mijn eigen omgeving,
mijn vriendin en mijn zusters heb gedaan - peilen kan ik het niet, en mijn eenige
troost is, dat mijn onbegrensde zelfzucht misschien haar noodzaak had. Vroeger
had ik verkeerd in een kring van vroolijke en warme vriendschap; ik had het gezocht
en het was me rijkelijk teruggegeven. Nu sloot ik mijn liefde voor mijn eigen omgeving
af; slechts het werk nam me op. En ook daarin kon ik persoonlijke leiding niet meer
verdragen!
Trotsch regelde ik alles alleen. Wat ik vaak mistastte! Maar ik verhulde de schade
in stagen arbeid.
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Het andere.
Ik drong het terug. Ik trachtte zelfs het denken eraan te beheerschen. Maar had
ik al vroeger niet geleerd, dat elke dwang zich wreekt in wilder vrijheidsdrang? Nu
trachtte ik te strijden met zwaarder wapenen.
Mijn nuchterder geest had het eerste liefdesverlangen in het felle licht der
meedoogenlooze zelfkritiek geplaatst. Verliefdheid, dat was een lichamelijke
vernedering!
De werkelijkheid had al iets vernederends. Want altijd hoopte ik. Wel was ik
gewend dit voor mezelf te verhelen. Maar als ik dan plotseling de bekende gestalte
zag - lang vooruit wist ik al dat hij het was! - dan stond het verwachten ineens in me
op; het was of in mijn borst zich iets uitzette; het was een benauwing en een
verruiming; ik klemde de lippen opeen. Het naderen was een beklemming en een
ingehouden juichen.... dan lichtte hij even den hoed zonder me aan te zien. Wat
wilde ik toch? Hij kon me toch niet opeens gaan aanspreken? Hij was beleefd en
kalm. Uiterlijk althans. Maar hoe was ik uiterlijk? Als hij aan mijn gelaat moest zien
wat mijn gedachten waren, dan was mijn houding eer geschikt om hem geheel te
misleiden. Maar als je elkaar liefhad.... Kòn dat dan dat je elkaar niet begreep?
Neen. Tusschen ons zou nooit een misverstand mogelijk zijn!
En dan, na een poos, kwam er weer zoo een ontmoeting, eene die feitelijk niets,
niets beteekende.... een jonge man die rustig een kennis groet, en een meisje, dat
haar ontroering verbergt onder een stijve hoofdbuiging. Maar mijn koude oogen,
mijn wel al te kille groet gaven grooter afstand met vroeger, dan zijn eenvoudig,
kalm gebaar.
Maar diep in me wreekte zich die spanning en in moedelooze oogenblikken brak
de fantasie weer los. Na elke ontmoeting doorleefde ik dan het hoopvol verlangen;
een vast vertrouwen op 't volgend weerzien, dat verklaard zou zijn in warmer licht.
Was ik - dacht ik soms - wel waardig, het groote te ontvangen? Ik was immers al
zoo gelukkig met de kleine beetjes! Hij was nu student geworden. Het nieuwe leven
zou op hem nog wel veel heftiger instormen dan op mij; het leven in Leiden, op zijn
eenzame studeerkamer.... zijn nieuwe vrienden, zijn nieuw werk.... Ik had al gehoord,
dat er veel meisjes waren, die ook colleges volgden, met de jongens in clubs
omgingen.... was hij daar ook bij? Ik wist ook van andere, nog dreigender gevaren;
maar dáár-voor was ik nooit bevreesd! Ik had een vertrouwen dat was als een geloof,
dat, àls hij was zooals ik het droomde, als hij voelde voor mij een heel klein beetje
zooals ik voor hem.... dan zou hij door alles onberoerd heengaan.
En toch.... er knaagde iets: voelde hij het zoo?
En het was er toch geweest!
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Toen gebeurde er iets.
Het was een koude winterdag. Er was geen sneeuw, er was alleen een wind, die
joeg door de leege straten, die de ijzel dwarrelen deed over de grijze steenen, die
gierde door de stramme takken.
Ik liep snel voort. De wind blies mij in den hals; ik trotseerde de beukende vlagen
met achterovergericht hoofd. Voor me... daar kwam hij aan! We waren alleen in de
straat. Het was, of alles in me stilstond van verwachting.
Hij naderde. Hij zag me aan. Zijn hoofd draaide af. Hij ging me rakelings langs.
De blik vooruit. Star.
Mijn handen, in de mof, klemden ineen. Ik hief ze omhoog, en mijn mond rustte
even in het weeke bont, dat een zachten kreun opnam en smoorde.
Wie kent den nood van den winter? Er stierf iets in mij weg.
De leegte in mij maakte me voor mezelf onkenbaar. Zoolang was dat eene hopen
het levende deel van mijn ziel geweest en nu was dat alles ineens een doode plek;
waarom slechts herinnering bloeien kon. Herinnering is een teere plant, die zich
spiegelt in den killen vijver van het dood verleden. Maar zoo hevig was de kracht
van het oude voelen geworden, dat de herinnering met steeds rijker ranken den
dooden spiegel omgaf. Eindelijk zag ik niets dan dien vijver. Alleen het verleden
leefde voor mij.
Keer op keer bezag ik het als in hout gesneden beeld van die laatste ontmoeting;
tot ik zoover kwam, dat ik bij mezelve de schuld zocht en de aanleiding. Hoe had
hij me leed kunnen doen! Er moest, na vroeger, iets veranderd zijn; want wat hij nu
gaf, was vijandschap, was erger nog: minachting. Nog kon ik hem niets verwijten,
kon ik niet moedig aanvaarden; en weldra sloop ik weer terug naar de oude,
teergeliefde plek....
Dus wikte ik een verklaring. Er zou een misverstand zijn. Maar hoe kon er dan
sedert onze laatste woorden een misverstand zijn, tusschen ons, die elkaar al sinds
lang niet meer verstonden, niet eens meer hoorden zelfs? Toch, er kon iemand
tusschen òns staan. Een nieuwe liefde bij hem? Of kon hij.... kòn hij zoo iets van
mij verwachten?
Alsof een liefde, bij hem, een nieuwe liefde moest zijn! Werkelijken weerklank
had ik toch nooit bij hem gevonden? Te lang had ik mij ingeleefd in mijn verlangen.
Nieuwe uitvluchten verzon ik. Was het niet mogelijk, dat er een brief verloren was
gegaan? Een brief van hem aan mij.... waarop mijn stilzwijgen hem zou beleedigd
hebben; zoo, dat er voor hem een reden zou zijn, mij die beleediging aan te doen!
Of hij zou gehoord hebben van een anderen vriend, iemand met wien ik omging
met de eenvoudige verzekerdheid van eene die volkomen onverschillig is voor het
uiterlijke leven. Ik draaide de feiten om: niet ik genegeerd, maar hij. Verdacht hij mij
van ontrouw? Zoo trachtte ik zijn ontrouw te ontgaan!
Langen tijd, o, al te lang, weefde ik een kleed van onwaarschijnlijkheden
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om me heen; en verbeeldde me nog, dat die schamele troost me lief was!
Tot ineens.... dit schuilgaan mij walgde. Wat was dat voor lafhartig kruipen in de
modder, speuren naar het spoor van een ouden voetstap! Al moest ik door het leven
gaan met leege handen, ik mocht toch niet gaan met zoo leege ziel! En al wist ik
voor dat verder leven nu nog geen weg, ik had mijn werk, en die weg is er een dien
een ieder kan gaan. En het oogenblik kwam, waarop ik, aan het ziekbed van anderen,
ontroerd mijn lot kon zegenen, dat het werk in al zijn volheid voor mij gelaten had.
En ik keerde terug tot mijn werk, verschrikt toen het me bleek, dat ik het maanden
had laten rusten. Uiterlijk had ik, bijna machinaal, den schijn kunnen ophouden.
Maar ik was ver ten achter. Het gold nu, mijzelve niet ook daarin te verachten. Was
ik niet hard op weg een mislukking te worden.
Het was weer lente.... en ik kwam de lente door, omdat ik haar niet zag. Niet wilde
zien. Alleen soms te voelen als een lauwen ademtocht, die onontkoombaar was en
mij beknelde. Toch kon er iets van mijn zieleleven een uitweg vinden. Het vak had
mijn liefde gekregen. Ik was er slechts met gedeelde belangstelling aan begonnen
en zoo iets in het leven gehouden is door kleine brokjes, dan is het wel mijn studie
geweest. Lang zou mijn liefde ervoor een halve blijven, maar dat was groot genoeg
om de daagsche taak blijmoedig te aanvaarden. Ik wist het wel, dat ook dit een
verschuilen was; maar het was toch waardiger dan mijn vroeger gedroom.
Dien zomer bleef ik doorwerken, geheel alleen in het ouderlijk huis, dat mij nu,
zonder de benauwende oplettendheden van ouders en zusters, voor het eerst
volkomen lief werd. Ik was er alleen in de lieve kamers met mijn geringe liefde, en
ik kon ze mij denken met hen die mij nu het dierbaarst waren, zonder den last die
ik in mijn overgevoeligheid van hen had ondervonden. Nog altijd herdenk ik mijn
vroeger tehuis in het waas van dien weemoed. Want weemoed is al een berusting;
het leert de dingen zien in schemerlicht; de lijnen zijn niet meer zoo scherp.
Maar de nieuwe herfst bracht nog beter zegen. Door een vernieuwing van mijn
studie - ik had een examen gedaan - was een verandering van leertijd gewenscht.
Wat mij aan leerjaren nog restte, zou ik volbrengen aan een academie. En ik ging
weg, reisde naar de oude universiteitsstad waar ik, misschien, weer zou leeren
hopen en zoo zou leeren leven. Want het was me wel duidelijk geworden, dat ik
met mijn ervaringen.... zoo ernstig, dacht me, dat eene toch nog niet had geleerd:
te leven.
Wel had ik gevoeld, dat in de drie wankele jaren die nu voorbij waren, mij een
grondslag had ontbroken. Zou ik het leeren dien te leggen? Ik moest dan wel eerst
mijzelve zoeken!

IV
Toen ik er heenging, toen ik er was; wist ik het toen, dat die stad ook
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de zijne was? Of had ik mijzelve zoo leeren versteken, dat zelfs de gedachte daaraan
me onbekend was gebleven? Ik had het me niet genoemd onder de redenen, die
me tot dien stap hadden gedrongen. Maar een reden is het zeker geweest.
En onzacht werd ik aan mijn eigen kleine zelf herinnerd, toen ik hem al den eersten
dag tegenkwam. Ik liep effen door. Hij was met een clubje, en de aanwezigheid van
anderen gaf mij een kalm overzicht. Dien dag leerde ik, iemand niet te zien en hem
toch scherp op te nemen: ik zag zijn plotseling zwijgen, terwijl de anderen praatten:
ik zag ook: het afwenden - ineens - van het bekende gelaat.
Een slag was dit niet meer. Slechts een droevige verwondering. Wel was die oude
droom vergleden, en wel was ik zelve nietig in die blindheid voor den nieuwen,
benepen strijd.
Maar nu had ik de wapens in mijn studie gevonden. Te komen en te leeren van
hen, die de besten waren in den lande, gaf me een ruimer geestesleven, dan waarvan
ik ooit nog had gedacht. Had aanvankelijk de studietijd, die nu begon, mij de laatste
stap geschenen van mijn werk, nu begreep ik, dat hier iets ging beginnen, waarvoor
mijn heele leven niet genoeg zou zijn. Ik zag naar die mannen, allen zonder
uitzondering van een ontroerende bescheidenheid, spreken van en werken voor
het kleine deel van hunne wetenschap; hoe ze elk zegden, wat het hunne, maar
vooral, wat het werk van anderen was, hoe zij al hun tijd, hun ontspanning, ja een
deel van hun eigen geluk over hadden voor de wetenschap, die zij dienden als
nederige priesters.
En dan ik, met mijn kleine liefde en mijn kleine leed! Met mijn schamele hunkering
naar een verdroomd verleden, met het al te kinderlijk gelooven in een zegen, dien
ik daar nooit vinden zou?
Hier was geen tijd meer tot zelfinkeer. Aanpakken gold het; en zelden werkten
meisjes met zulk een toewijding voor het vak om het vak! Die liefde voor de studie
om haar zelf: het was een openbaring. Iets van de ideale worsteling om waarheid
begon in mijn denken te kiemen.
Had ik vroeger al mijn opgegeven taken nauwgezet en ijverig, plichtmatig afgewerkt
- juist als de echte meisjesstudente, die vlijtig is en nauwkeurig - terwijl ik al mijn
geestesleven richtte op het onverwonnen leed, nu was het of mijn leven zich vaster
ging richten op het werk alleen. Ik begon te arbeiden met mijn ziel. En daarna ging
alles veel gemakkelijker. Wie met liefde werkt, dien geeft het werk een rijke
tegengave. Sprak ik vroeger van belangstelling, nu werd alles heerlijk. Wat ik veel
had verzuimd! Nog altijd moest ik gronden leggen en uitbreiden; maar er rees iets
op uit de oude kennis, en ik kon gaan bouwen.
Doordat ik al wat ouder was toen ik aankwam, had ik het leven van de
meisjesstudente, dat zich juist toen in nieuwe vormen goot, niet mee-
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gemaakt. Maar met mijn studiegenooten zocht ik contact, gretig opnemend van hun
werk en hun inzichten; me verwonderend hoe moeilijk mijn omgangstaal, en hoe
stroef mijn vormen waren geworden! Want zoo was ik toch eigenlijk nimmer
geweest.... En weldra werkte ik niet meer met de enkele meisjes alleen. Van
boekenleenen werd het kennismaken, werd het samen bespreken wat er te doen
viel; zelfs kwamen wij ertoe om zelfstandig, o, zoo aarzelend, te zoeken naar wat
er nieuws gebeurde op ons gebied. Ik kwam in een clubje, ik raakte in 't bestuur;
en eindelijk werd aan ons troepje, dat een frissche werkkracht en een brandende
belangstelling had, een aparte nauwere omgang met onze hoogleeraren geboden.
En toen bij een studentenfeest de gelegenheid open stond, nam ik het, nu geheel
zonder vrees, ook aan, om in mijn functie - wat is dat gewichtig onder studenten! een feest mee te maken, en zoo ook nog eens in aanraking te komen met het echte
studentenleven. Ik zag daar totnogtoe op neer als een oudere en wijzere; het gedoe
van al die jongens en meisjes leek me kinderlijk en opgeblazen.
Met een lachje van superioriteit was ik de groote zaal binnengetreden. Het was
als een hoffeest, zoo plechtig en statig; maar ongenaakbaar hoog schreed ik voort.
Wij bogen en wisselden noodelooze woorden; wij verspreidden ons en fluisterden
onbelangrijke nietigheden tegen kennissen en halve kennissen; het was een
mengeling van vroolijken danskout en officieele voorstellingen. Zoo stond ook ik te
praten in een groepje, en ik besprak een dans, en er was een vormelijk beweeg;
en het oogenblik kwam in de roezige feestverlichte zaal tusschen de kleurige meisjes
en de vroolijke en plechtige jongensgezichten....
Hij en ik, door een onverschilligen derden bijeengebracht, onze eigen namen naar
elkaar toegezegd.... een woordlooze buiging.
Hebben we elkander in het aangezicht gezien? Schetterde daarna de muziek zoo
hevig? Werd er zoo onecht gelachen en zoo wild gedanst?
Ik heb hem niet meer gezien. Aangezeten heb ik aan een der feesttafels; en
gepraat en gelachen als anderen. Ik ben geestig geweest en boeiend; ik was het
middelpunt van die groep. Ik leidde de gesprekken, ik wist te lokken en uit te lokken.
Ik heb hem niet willen zien.
Na afloop werd er gedanst. En al lachte ik mezelf uit om mijn dwaze kuischheid,
dansen kon ik niet. Geen armen van een vreemde om mij heen, geen blije rhythmiek
op de meesleepende overbekende klanken.
Vroeg ging ik naar huis. Ik meende, dat ik alleen ging. Een aardige, nog zeer
kinderlijke jongen bracht me, het werd met het afscheid pas werkelijk voor me.
Haastig bedacht ik eenige woorden, die mijn zwijgen moesten vergeven. Hij wees
ze glimlachend af, - fijn voelend kind, dat het leed aanvoelde, maar het niet peilen
kon.
Peilen? ik peilde het zelve niet!
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Ik werkte weer. Het duurde enkele dagen voor de gewende sleur van ijzeren
zelfbedwang - want zulk werken is, altijd, zelfbedwang! - mij weer gevat had, maar
toen nam de wetenschap mij weer op en leidde mij. Zag mijn leermeester, fijnvoelend
menschenkenner als hij was, zooals hij een onzer grootsten was in alles, dat ik iets
noodig had, om mijzelve weer op te bouwen? Rijk waren de gaven, die hij mij schonk.
Hoe vaak kwam ik bij hem met mijn vele vragen, die voor hem de vragen moeten
zijn geweest van een kindje, dat praten leert: onvermoeid en dwarsdooreen - en
zijn vaste hand leidde mij. Had ik het juist zoo noodig, of dwong hij me aan zijn hand
den weg te vinden?
Hij ontving me in zijn huiselijken kring, waar ik al de liefde vond die het eenzaam
kamerleven mij had doen ontberen. Zijn vrouw, zwak van lichaam, maar sterk van
geest, had voor mij het volmaakt moederlijke van de moeder, die verleerd heeft te
vragen naar het waarom, doch enkel liefde geeft. Zij droeg met een
bewonderenswaardige vastheid het lot, de vrouw te zijn van een groot man; de
vrouw die nimmer eischt maar altijd geven moet terwille van een wetenschap, die
zij nooit bereiken kan. Soms zag ik ook de kinderen, vreemd in dit huis, hun eigen
nieuwe wegen gaand; waar geen van hen in den vader den leidsman vond, die hij
voor zijn leerlingen was.
En toen ik zoo het grootere leed zag van het echte leven, wist ik weer het eigen
leed klein en onwaardig. En beschaamd vroeg ik mij af, hoe dat gekomen was, dat
ik mij zooveel jaren had laten leven in die eene begoocheling?
Ik leerde te snoeien en te snijden aan dat bedorven zieleleven, en ik redde het
echte naar mijn beste weten. Dat dit weten maar klein en ontoereikend was, leerde
ik toen juist op een pijnlijke wijs.
Mijn leermeester had me een vraag gedaan, een onderzoek gegeven. Trotsch,
juichend om dit vertrouwen, was ik begonnen. Ik zette alles terzij, om dat naar
behooren te doen; een geringe wederdienst voor de groote rijkdommen die ik had
ontvangen.
Laat ik niet in kleinigheden treden. Ik kon het niet. Ik zag de moeilijkheden, maar
vermeesterde ze niet. Dag aan dag trachtte ik het anders aan te grijpen. Maar overal
reikte ik tot een nevel, waar geen eigen inzicht mogelijk was.
Dan, ten slotte is het nog wel gegaan, ik kon het wel af werken, maar de
allesoverheerschende eenheid, de vaste greep, die had ontbroken. Mijn werk was
middelmatig.
En toen het eenmaal af was, en ter publicatie opgenomen, - mijn eenige en
weinigzeggende werk van wetenschap - toen had ik mij teruggetrokken. Ik zou
voortaan loopen het gewone paadje van iedereen, en tevreden zijn als ik, zoo, goed
ging. Zelf zou ik nooit iets in de wereld van wetenschap beteekenen; ook daar ging
ik met leege handen.
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Maar hoe dan met dit leven, dat toch zijn waarde moest hebben, zijn geringe waarde
als alle levens, even veel en even weinig?
De laatste strijd deed mij werkelijk peilen, wat dit alles mij was. Die oplossing
kwam van buiten af en bracht me de onvermoede klaarheid.
Er was een oudere studiegenoot die mijn gedachten naar een heel andere
toekomst bracht. De oude, de eenige toekomst, die me al spoedig in eenvoudige
woorden geboden werd. - Tevoren had ik al iets gevoeld van een verjonging; van
de aanraking, even, van een lichter wereld; en soms had ik me laten drijven als met
geloken oogen, in een verlangen naar rust.
Ik wist vooruit al, dat dit aanbod komen ging, ik had vooruit bedacht, dat dit
misschien voor mij het beste was; en.... ik aarzelde.
En ofschoon het me ergerde, heftig, zoodat ik verachting voelde voor mezelf om
den dwazen slagboom dien ik neerwierp, vroeg ik, als een ouderwetsch meisje van
honderd jaar geleden, bedenktijd.
Op een avond, een nooit te vergeten avond in October, vocht ik met mijzelve door
de mist tot klaarheid. Of dit onbevredigende, nuttelooze leven, met de knagende
smart van een verleden verdwazing, - of dan wel de stille kracht eener rijke taak,
van een lieven plicht, van, misschien, een nieuw geluk.... En de domme kracht
waarmee mijn ziel het eerste koos!
Wilde ik dat dan, 't oude vegeteeren en dwaas gestudeer voortzetten? Neen, dat
wilde ik niet! Ik wilde vrouw zijn; volkomen worden; verlost worden uit de halfheid
van een meisjeswereld, die slechts de afschaduwing gaf van werkelijke zorg en
werkelijk beleven; verlost uit de halfheid van een wetenschap die me niets te bieden
had, wijl ik haar niet bereiken kon. En: verlost van den dwang dier oogen die mij
niet meer dwongen nu, maar wier eerste lichten naar mij.... me nog bevangen hield.
Wat bewoog me tot die koestering van een verwelkte plant? Ik hàd mij toch eens
afgewend; ik hàd niet meer gestreeld de vernederende herinnering; ik had eerlijk
gestreden en gewerkt en de wreede teleurstelling van mijn sterven moedig gedragen.
Was dat dan niet ziekelijk, onnatuur, walgelijk, dat achteromzien naar de eerste
ontroering van mijn onervaren meisjesziel? Ik trachtte te verachten, te vertrappen,
wat het heiligste in mijn leven was geweest. Maar ik was in te goede leerschool
gegaan en het beste liet zich niet vernederen. Want met ontroerende beschaming
wist ik, dat, nog altijd, dit het beste was. Ik kon het betreuren, ik kon er om glimlachen.
Maar hij was het nog: was nog de eenige; en die breuk in mijn leven mocht ik geen
ander bieden.
De stap viel mij moeilijk. Het scheen mij een dam, dien ik opwierp over het eenige
pad, dat voor mij nog naar het leven terug voerde. Alsof ik voortaan altijd gaan zou
op een zijweg.
Is het mogelijk, dat mijn leermeester die mij meer was dan dat, die een vader was
en een vriend, ook dit heeft gelezen op mijn verslagen gelaat?
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Ondanks de teleurstelling die ik hem bereid moet hebben door mijn al te hoog reiken
en het falen daarna, hielp hij mij verder. Hij zocht voor mij een ander spoor, waarheen
hij me wel leiden kon, maar niet voorgaan. In een bijvak, bescheiden maar rijk als
alle kunst, vond ik mijn afgebakend arbeidsveld. Velen gingen dien weg, maar dat
deerde mij niet meer: ik kende immers de groote wetenschap en wist dat die niet
voor mij was.
Maar ook vond ik de schoone dingen in het leven die mij wiegden en mijn
brandende wonden heelden. Zuiver omlijnen kan ik niet, wat het is geweest; maar
in al het schoone heb ik het gevonden, in alles wat het verhevene was, in al wat het
beste was in mij en vooral in anderen.
In alle streven omhoog, in elk nederig buigen;.... want daar waar het hoogste is,
daar is het oneindig mededoogen dat alle leed verstilt.
Ik denk, dat mijn gelaat sprekend is geweest en de uitdrukking van mijn innerlijk
voelen. Want na den nacht, waarin ik dit laatste doorleden had en gekomen was tot
de volkomen rust, deze rust waarvoor geen woorden te vinden zijn, toen - het verhaal
is banaal en eentonig - toen ben ik hem tegengekomen. We zagen elkaar aan;
zonder angst en zonder verlangen; hij groette en ik groette weer.
In dien eenvoudigen groet was alles verloopen: de spanning van 't onuitgesproken
verleden was heen.
Mijn kind - ben je als ik toen? Trouw aan de simpele rimpeling, die je gemoedsleven
doortrilt? Mocht ik je kunnen bewaren voor 't eenvormig treuren om een verkeerd
begrepen gevoel - of zul je, zooals de jeugd nu eenmaal is, wenschen zoo trouw te
zijn.... trouwer nog, als het kan.
Maar neen.... je bent jong en in je oogen weet ik een andere vraag: en je durft
haar niet doen, bang.... niet om mij, maar bang voor het antwoord!
Je bent zelfs zoo jong, dat je niet meer mocht kennen den man dien ik hier heb
herdacht in dankbare vereering; den man die mij gesteund heeft, zooals ik jou zou
wenschen te steunen. Maar hij is heengegaan voor jij kwam.... of heb je het al
begrepen, dat hij je grootvader is geweest?
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Kroniek.
Een incident.
Een incident - onverwacht, verbluffend en niet onvermakelijk - zoo doet men, geloof
ik, het best te noemen de bekroning, door Dirk Coster, J.W.F. Werumeus Bunnig
en M. Nijhoff als jury - bekroning, als ik goed begrepen heb, met een derde deel
van een tweeden prijs, maar dan toch een bekroning! - van een verzenschrijver
uitdrukkelijk voor de b l i j m o e d i g h e i d in het ‘afgeloopen tijdperk’ (een jaar) in
zijn werk aan den dag gelegd. En niet een ‘prix de vertu’, maar een litteraire prijs,
de z.g. ‘Poëzie-prijs van Amsterdam.’ Niet voor goede verzen die bovendien
blijmoedig zouden zijn, neen, voor verzen alleen omdat zij, naar het oordeel der
jury, van blijmoedigheid blijk geven. Zij kunnen dus zeer wel slecht zijn - slecht,
maar blijmoedig!
Het is geenszins mijn bedoeling hier iets als een oordeel, ja zelfs maar een
meening over dit ‘geval’ ten beste te geven. Daarvoor vind ik het te gek, te grappig,
daarvoor acht ik ook de kans te groot dat het... heelemaal als grap is bedoeld. Twee
van de juryleden n.l. houd ik voor zeer wel in staat tot zulk een.... hm.... kleine
fumisterie! Maar ook grappen kunnen wel eens hun gevaarlijken kant hebben, n.l.
wanneer een te groot deel van het argelooze publiek er.... wat men noemt vierkant
inloopt. Het leek mij daarom niet ten eenenmale verkeerd - ik heb afgewacht of
jongeren dan ik het zouden doen, maar zij lieten niets van zich hooren - wanneer
althans iemand, in het openbaar, dus toesprekend het argeloos publiek, eens zeide:
Grap of niet, geneert u alsjeblieft geen oogenblik, lacht erom dat het davert!
Grap of niet - ware deze bekroning omstreeks 1890 geschied, de heeren juryleden
zouden maandenlang een lastig leventje hebben gehad! Ja - zou men soms niet
zeggen, dat de critische, de revolutionaire, en ook de geest ‘tout pur’ onder onze
jongste litteratoren, zich al te veel concentreert op hun voorgangers die nu
om-ende-bij de zestig zijn, en geen lust meer hebben te reageeren? Zou men niet
gaan vreezen, dat zij de eigenlijke uitdeelers der litteraire lakens van tegenwoordig,
het geslacht dat thans in den bloei van het leven staat-een lief zwermpje dichters
plus anderhalve prozaïst - niet zoo goed.... aandurven?
Met het slachtoffer der geschiedenis, den armen bekroonde zelf kan men ten
slotte alleen maar medelijden hebben. Dat etiket ‘blijmoedig’, hij zal het niet
gemakkelijk meer kwijt raken. Gelijk eertijds een zich toch al steeds en over alles
beklagende verzenschrijver daarenboven jarenlang moet hebben gezucht onder
het hem door Frans Netscher met wel wat al te wreede assiduïteit aangeplakte
epitheton ‘de diep beklagenswaardige’,
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zoo kan de heer Greshoff erop rekenen, dat althans een gedeelte van zijn collega's
litteratoren - zij het dan wat minder publiekelijk! - hem voortaan nooit anders meer
zullen kunnen gedenken of vermelden dan als... de blijmoedige! Kassian!
H.R.

Boekbespreking.
Cyriel Buysse, Uleken, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1926.
Blijmoedigheid, echte, groote, diepe, men vindt ze bij Cyriel Buysse. Maar als we
hem ooit een prijs geven (hij zal er wel niet naar verlangen!) laat het er een zijn voor
litterair meesterschap. Volkomen zou hij zulk een prijs - een kompleten eersten verdienen. Welk een rasschrijver is hij toch, welk een prachtig verteller in de eerste
plaats!
‘Ik kan het niet laten - ze zullen me op m'n pooten moeten slaan.’ Ik-voor-mij kan
niet laten deze mij overgebrachte, hem zoo innig typeerende uiting van den
onverstoorbaren humorist en menschenbeelder hier te vermelden. Cyriel Buysse
kan onbezorgd zijn; wie hém het schrijven zou willen beletten - en zij het ook op wat
minder ruwe en onbehouwen wijze dan door hem op ‘de pooten’ te slaan! - dat moet
wel de allernaargeestigste aller zuurlingen zijn.
‘Uleken’ - al kan ik het boek niet rekenen onder de uitnemendste proeven van dit
groot en altijd frisch talent - ‘Uleken’ boeit niettemin weer van begin tot einde. De
episode alleen al van het zoeken naar Ulekens ouden vader, die in den sneeuwstorm
is uitgegaan, stempelt het tot meesterlijke vertelkunst. Maar hoeveel meer is er! Bij
sommige diep rustig en ingehouden-geschreven bladzijden heb ik bizonder genoten
en tot mijzelf gezegd: zijn humor verfijnt zich waarachtig nog steeds. Een groot
werker, een prachtig mensch!
H.R.

D.Th. Jaarsma, Juffrouw Dorothea's Late Liefde, Amsterdam,
Maatschappij voor Goede en Goedkoope lectuur, 1926.
Wie eenmaal een zekere gave heeft, maakt meest van elk onderwerp wel iets.
Natuurlijk kan dat ‘iets’ zeer betrekkelijk zijn, maar het is meestal zóó dat de criticus
er rekening mee dient te houden. Wanneer onze antipathie gewekt is, blijft het toch
geboden eerlijk te zijn en het goede of het geslaagde te erkennen. Hoewel de kritiek
uitermate subjectief blijft, kunnen wij niet volstaan met het achtelooze gebaar
waarmee wij in een gesprek een minder aantrekkelijk onderwerp zouden afweren.
Zoo moeten wij in Jaarsma's werk het goede erkennen, ook al gaat voor ons van
deze ‘Late Liefde’ van juffrouw Dorothea geen groote bekoring uit. Zeker,
menschkundig is het lang niet slecht, er treft een onmiskenbare gave een mensch,
een vrouw in haar gemoedsbewegingen te
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volgen. Daarin is het hier en daar bepaald knap, ook misschien niet ongevoelig.
Maar het onderwerp is precair. Natuurlijk, elk onderwerp is goed, alles hangt ten
slotte van den auteur af. Maar deze late, krampachtige, min of meer weerstrevende,
doch veeleer onbeheerschte liefde van een niet jong en maagdelijk wezen moet
door een meesterlijke pen tot een zielsdrama worden gemaakt, wil het ons nog
boeien.
Doch dat zielige en lachwekkende, dat nog juist niet zielig of lachwekkend genoeg
is, deze blinde, primitieve aandrift, niet gesteund door een levensinzicht of door een
zaligen waanzin verhevigd, deze trieste genegenheid heeft te veel een muffen en
ziekelijken geur rond zich dat het ‘an-und für sich’ kan innemen. Daartoe behoort zooals ik vaag aanduidde - een zeer groote menschenliefde (meer dan deze litteraire
deernis) en een grootscher gezichtsveld (ruimer dan deze ‘breede opvatting’).
De mentaliteit van dezen schrijver schijnt mij toe iets halfslachtigs te hebben, men
wantrouwt soms zijn verhevenheid. Het is of er zoo dadelijk een explosie zal plaats
hebben, en men den waren Jaarsma zal ontdekken, een van nature driftig en niet
verfijnd wezen.
Behalve dit is er nog iets vreemds. De schrijver betitelt zijn heldin steeds met
‘Juffrouw Dorothea’. Dat zou in bepaalde omstandigheden een weemoedig en
uitzonderlijk beeld kunnen verschèrpen, doordat de betiteling op afstand nemen
geleek. Maar de schrijver bereikt dat niet geheel. Eerder wekt deze wijze van ten
tooneele voeren iets kunstmatigs, iets kils, iets lachwekkends. Er mankeert dus iets,
de schrijver handhaaft zijn stemming niet, hij kan wellicht niet op dezelfde hoogte
blijven, toch is deze inzinking niet gemakkelijk ergens aan te wijzen. Eer geloof ik,
dat het de geestes-gesteldheid van den schrijver is die zich soms op ondefinieerbare
wijze in een niet geheel edele sfeer openbaart.
Stellig was het zijn voornemen, deze vage schimmige figuur - eene juffrouw
Dorothea - te doen leven in een krampachtigen hartstocht, een passie te grootsch
en te aardsch voor haar kleine persoonlijkheid, in een neiging te verwilderd, te
romantisch voor haar stijve verschijning; al deze bedoelingen zijn voelbaar in het
werk, maar er heeft den schrijver iets ontbroken, een innerlijk rhythme, een bewogen
geest.
Zeer zeker is het verloop der geschiedenis, zijn de zich opvolgende gevoelens
en stemmingen uitmuntend begrepen (niet uitmuntend weergegeven). Men ziet dat
de heer Jaarsma een zeer helder oog heeft voor het proces. Het is zakelijk - als
groei en gevoel, als opleven, bloei, verval zeer goed genoteerd. De schrijver echter
kan het niet bezield tot uiting brengen. Het hokt, het breekt, de zinnen zijn zonder
bloei, soms zijn ze bepaald hinderlijk leelijk. Zie b.v.: ‘Het licht bleef in haar lichten’.
‘De vleugelslag van het geschieden werd niet gehoord’, of wel: ‘Ze voelde of ze
verloren was’, of deze volzin: ‘Met waarschijnlijkheid, met groote
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kans althans van voor haar leven een stijf been’, ‘'t Ging haar zeer terecht aldus,
straf volgde op elke zonde.’ En nu weet ik opeens, 't Zijn als 't ware allemaal notities
die de schrijver opgeschreven heeft en uitgewerkt, maar die niet zijn uitgenomen
en verwerkt in een bezieling.
En als notities zijn ze zeer goed. Zoo ze toevallig ergens als notities gevonden
werden, zou men er groote verwachtingen van koesteren, men zou ze in ieder geval
hoogst merkwaardig vinden. Men zou denken: wanneer dit eenmaal in rhythmische
zinnen wordt opgebouwd, als het proza wordt gekuischt, de warmte van beheerschte
ontroering er aan wordt medegedeeld....
Maar het boek is in den grond koud, ook al geeft het blijk van veel kennis omtrent
het menschelijk hart. Het heeft iets bedriegelijks daardoor: een zekeren schijn die
de werkelijkheid niet geheel dekt. In een vorige periode zou deze zielkundige
ontleding door velen interessant genoemd zijn, maar we zijn er reeds te zeer mee
verwend en wenden onze blikken naar een anderen horizont.
J.D.W.

A. Roland Holst, De wilde Kim. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1926.
A. Roland Holst, De Afspraak. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1926.
Niet lang geleden werd in een onzer tijdschriften een felle aanval gedaan op het
werk van A. Roland Holst. Men pleegt daar niet zoo bij stil te staan, maar is er
eigenlijk wel iets dwazers dan een dergelijke ‘papieren aanval’ op een oeuvre, dat
zich reeds eenigermate gevestigd heeft? Of meent men, dat het feit van die vestiging
louter op de willekeur van het lot berust? Natuurlijk kan, en zàl men niemand het
aanranden van reputaties verbieden, maar iets anders is, of men daardoor bereikt
hetgeen men bereiken wil; in casu: of men ooit schoonheid (en ook: vermeende
schoonheid!) met argumenten heeft weten te vernietigen! Men kan een boek
‘afmaken’, als men zich daartoe geroepen acht; doch men kan nimmer de
productie-bron zelf, d.i. het dichterschap, doodelijk treffen, zelfs niet met de scherpste
kritische redeneeringen. Schoonheid, hoe gering ook haar aanzien mag zijn, kan
alleen door schoonheid worden verslagen. In laatste instantie is elk aesthetisch
oordeel relatief (vroeger zeide men: subjectief!). En ‘in laatste instantie’ betreft het
zeker, wanneer de kritiek zich regelrecht richt tot de praktische kern der schoonheid:
het dichterschap; d.w.z. die onverdeelbare eenheid van persoonlijkheid en tijdgeest,
waaruit het werk zijn innerlijken vorm ontvangt. Kritiek, die het dichterschap onthalzen
wil, verricht monnikenwerk. Derhalve: indien men het werk van Roland Holst tot in
zijn kern ‘overwinnen’
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wil, men beginne met hem in dichterlijk vermogen te evenaren. Andere wapenen
keer en zich slechts tegen dengene, die er gebruik van maakt.
Het is eigenaardig op te merken, hoe telkens weer het publiek den dichter aanwrijft,
datgene, waaraan het zelf schuldig staat: alsof een magere aarde de in haar
wortelende planten zou kunnen beschuldigen van hun niet-gedijen! Concreter: de
leegte en de grauwheid, die de monotone motieven uitmaken van het overgroote
deel van het werk van Roland Holst, kan men in strengen zin enkel zichzelf verwijten,
want òns leven heeft zijn stèm opgeroepen met onverbiddelijke noodwendigheid.
En wanneer wij ons ontzetten over die barre wereld van wind en duister, laten wij
dan eindelijk eens begrijpen, dat ons niet anders dan een spiegel voorgehouden
wordt. En wie zou meenen, dat het stuk slaan van het glas herstel brengt van het
eigen geschonden gelaat?!
Maar nog een tweede punt mag hier ter sprake worden gebracht: is de leegte en
de grauwheid als beleving wel dezelfde als de leegte en de grauwheid als
(aesthetische) verbeelding? En getuigt het niet van een gemis aan artistiek
aanvoelings-vermogen, indien men de reëele, beleefde leegte niet a n d e r s aan
te voelen weet dan de in schoonheid verbeelde? Met andere woorden: geeft het
werk van Roland Holst niet méér dan zijn welhaast spreekwoordelijk geworden
leegte en grauwheid? Om deze vraag bevestigend te kunnen beäntwoorden behoeft
men slechts zijn dichterlijk credo ‘De Afspraak’ te lezen, wanneer men tenminste
niet reeds langs den rechtstreekschen weg, d.w.z. door zijn verzen, tot een
bevestiging mocht zijn gekomen. Ge zult dan bemerken, dat deze leegte geen leegte
is, maar de schreeuw der leegte om haar vervulling, en gij zult de kiemen dier
vervulling ontwaren in haar schoot.
Doch gij moet om der rechtvaardigheidswille nog iets doen: gij moet ‘De Afspraak’
eens vergelijken met Dirk Coster's karakteristiek van den dichter in Nieuwe Geluiden.
Eerst uit déze vergelijking zal u tenvolle duidelijk worden, hoe ver het argument
beneden de schoonheid blijft en ....hoe gevaarlijk het is voor een hedendaagsch
publiek, dat liever over litteratuur hoort dan dat het zich de moeite (ja waarlijk: de
moeite!) geeft tot de werken zelf te gaan. Het essayisme tiert, en dichter na dichter
valt eraan ten offer. Niet alleen op een bundel, maar reeds op een enkel vers, storten
zich onze onverzadigbare essayisten: sprak ‘men’ na de publicatie van zijn gedicht
‘De Nederlaag’ niet van ‘een ommekeer in het werk van Roland Holst’! Twee, drie
verzen schrijven onze jongsten, daarna beklimmen zij haastig een wankel
umpire-stoeltje en ‘leiden’ de match.
Over ‘De wilde Kim’ zelf laat zich nauwelijks iets schrijven. Ik kan niet gelooven
aan de absolute noodzakelijkheid van haar verschijnen op dit tijdstip. Haar publicatie
lijkt op de een of andere wijze een concessie
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te zijn aan den vermeenden bloei onzer poëzie. Zij zou eerder de afsluiting kunnen
vormen van Voorbij de Wegen; een op zich zelf staand geheel is zij zeker niet,
zooals het De Belijdenis der Stilte was ten opzichte van zijn voorlaatsten bundel
Dat zij overigens gedichten bevat van bijzondere schoonheid behoeft wel niet te
worden vermeld, daartoe heeft zich het dichterschap van Roland Holst te vaak in
zijn toenemenden wasdom geopenbaard. Wel treft hier en daar een zekere, schier
maniakale, woordbeperking, doch men zal goed doen hieraan geen al te groote
beteekenis te hechten. Hoogstens kan men haar een noodzakelijk mede-gevolg
achten van de m.i. vrij geforceerde ontstaanswijze van den geheelen bundel.
R.H.

Ina Boudier-Bakker, Springvloed. Amsterdam, P.N. van Kampen en
Zoon, geen jaartal.
Dat onze vaderlandsche tooneelcritiek niet aan chauvinisme mank gaat, heeft de
ontvangst van mevrouw Boudier's jongste tooneelspel wel bewezen. De
lankmoedigheid, waarmede zij zoo dikwijls de onbeteekenendste buitenlandsche
producten behandelt, vormt wel een pijnlijk scherp contrast met de wel wat al te
conscientieuse wijze, waarop zij over het algemeen dit oorspronkelijk Nederlandsch
werk heeft beoordeeld. Zeker, niemand die het stuk gezien heeft, zal kunnen
ontkennen, dat het fouten heeft, dat met name het slot - in menig opzicht de
quintessens van het geheel - ‘litteratuur’ gebleven is, dus: on speelbaar. Maar een
andere vraag is, of hieraan niets te verhelpen ware geweest, of met een andere,
moderner georiënteerde regie niet een resultaat had kunnen worden bereikt, meer
in overeenstemming met de diepste intenties van de schrijfster dan thans ongetwijfeld
het geval was. Maar misschien ontdekt over eenige jaren, als de Blanke
Ballast-epidemie heeft uitgewoed, een tooneeldirecteur nog wel eens, dat er in dit
werk een uitstekend tooneelstuk verborgen ligt.
R.H.

Frederik Bloemink, Liefde's Daemon. Leiden, A.W. Sijthoff's Uitgevers
Maatschappij, geen jaartal.
Het tooneelspel van den heer Bloemink schijnt voor niet al te onbedreven dilettanten
een zeer bruikbaar stuk. Ik kan niet bevroeden, of de auteur hoogere aspiraties
heeft gehad, maar ik hoop het niet: wij kunnen een tooneelschrijver van dit genre
werk immers best gebruiken; maar al te vaak worden wij nog vergast op allerhande
geïmporteerde draken. En een draak is dit stuk zeker niet, al is het weleens wat
héél erg sentimenteel.
R.H.
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Tentoonstelling Floris Verster te Utrecht, Centraal Museum, Kunsthandel
Huinck.
Een inwijding tot de eer e-tentoonstelling van F l o r i s V e r s t e r te Leiden is die
te Utrecht in het Centraal Museum. Negen en zestig werken zijn er, van 1880 tot
1924, alle uit Utrechtsen bezit. Daarbij sluiten aan nog zeven werken van 1925-1926,
Verster's laatste scheppingen, die bij Huinck zijn geëxposeerd.
Hoewel geen volkomen overzicht (eenige jaren, eenige kenmerkende stukken
ontbreken) geven deze tentoonstellingen toch een inzicht in des schilders
ontwikkelingsgang, en doen ons kennen het karakter van het werk en het wezen
van den kunstenaar. Want elk stuk dat hier te zien is spreekt zijn eigen taal en die
van den meester door wien het werd geschapen.
Op de tentoonstelling van het Centraal Museum zijn slechts enkele stukken uit
wat men in Verster's kunst-productie het voorspel zou kunnen noemen, wanneer
reeds zijn bijzondere coloristische aanleg, zijn groote schilderskwaliteiten zich
toonen, maar zijn kunst nog samenklinkt met die van Breitner (Doode Zwaan, Het
witte Huis) of van Weissenbruch (Kortenhoef). Een paar teekeningetjes van Honden
van 1880, de schilderij ‘Boerderij te Noorden bij avond’, van '82, geven daartoe als
het ware de inleiding, verklankend de twee zijden van Verster's wezen: de
overgegeven aandacht en de ontroerde bewogenheid.
Dan - uit den tijd der kentering, 1890 tot 1910 - als niet Verster alleen, doch een
deel van den Nederlandschen geest tot bezinning komt, voordat men zich in den
internationalen maalstroom ging werpen; maar slechts hij - met enkele anderen daardoor den weg vond, die zijn kunst tot volkomen ontwikkeling zou brengen. Uit
dien tijd, dat hij zich verdiepen ging in de dingen buiten zich, om tot de uitdrukking
van hun wezen te geraken - zien wij hier enkele der beste stukken: De in de
ontwikkeling bespiede ‘Kastanjeknoppen’, de ‘Hooglandsche Kerkgracht’, waarin
de rust en de zonnige helderheid mede opgenomen zijn in het wezen van het
uitvoerig weergegeven plein; ‘het Dorpshuis te Borger’, waarvan hier naast de
bekende Waskrijtteekening een daaraan ten oorsprong liggende potloodteekening
te zien is. De tot in het uiterste doorgevoerde aandacht voelt men hier als een
levende kracht. De aandacht welke in kleuren uiting vond bij de van kleur en
stofuitdrukking onvergelijkbare ‘Bokkingen’.
Hoe deze bespieder van de kleur- en vormteekenen, waarin hij het eigenlijke van
de dingen om hem heen geopenbaard vond, zich nooit bepaalde tot één uitingswijze,
- hoe de kunstenaar, dien men (was er vreemder misgreep mogelijk) destijds ‘een
cerebrale natuur’ noemde, slechts volgde zijn innerlijken drang, bewijst de
kleur-impressie ‘de Phloxen’ in diezelfde jaren, en bewijst het haast expressionistisch
licht- en kleur-schilderij
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‘Moestuin met sneeuw’ uit hetzelfde jaar als het tot beeld van plastische zuiverheid
uitvoerig geteekende: ‘Bakje met Appelen’. Hetzelfde jaar toen hij ook de voorstudie
in olieverf maakte tot de later in waskrijt uitgevoerde ‘Hooglandsche Kerk’, die, in
Verster's bezit gebleven, hier voor het eerst te zien is. Meer nog dan de
waskrijtteekening is deze onstoffelijk, als gebouwd van lichtvlakken, waarin het
eenige licht onderbrekende een paar donkere, wind-bewogen gordijntjes zijn.
Hoe zeer ook verschillend, al deze werken zijn geboren uit een sterk gespannen
aandacht van den geest, gericht niet op eigen gevoelens, maar op de dingen - en
steeds meer de kleine dingen - buiten hem, opdat hij in hun wezen doordrong, ze
door zijn aldoor rijker kleuren, aldoor meer beheerschte vormmacht, opnieuw uit
eigen geest als een waarlijk s t i l l e v e n herschiep.
Zoo zien wij de ‘Drie Chineesche busjes,’ de als door 's levendruk gedeukte,
uitgeknepen tinnen busjes. Zoo de ‘Kastanjes’, die hij telkens opnieuw heeft
geschilderd, trachtend naar aldoor zuiverder volmaking - en die hier in een
schilderijtje van 1924 glanzend liggen, ontrold aan de van binnen zijigen, van buiten
stekelige schalen, tusschen de verdorde bladeren. Zoo werd het kantige ‘Hulsttakje’
met de glanzende roode vruchtjes tot feilloos zuiver beeld gebracht; zoo schiep hij
naar de inktzwammen, welke wij in de natuur als onoogelijk voorbijgaan, één zijner
meest volmaakte schilderijtjes; zoo heeft hij in voorjaar en zomer van 1918, de drie
‘Bloemkransjes’ in eenzelfde bakje en soortgelijke omgeving geschapen tot een
telkens verschillend beeld van teere bloemenschoonheid, van innerlijke vreugde,
één daarvan in een zuivere, diepe kleurkracht als van edelgesteenten.
In het bloemenstilleven heeft Verster zijn veelzijdigste en rijkste
uitingsmogelijkheden gevonden. Het zijn geen impressies van bloemen, zooals ze
toevallig stonden in zijn huis. Hij heeft ze meestal geordend naar zijn kleurenzin en
vormbegrip, naar wat diep in zijn geest deze kleuren, kleuren vorm-combinaties
verlangden. En zelden zijn het de bloemen alleen: bloemen, vaas en achtergrond
vormen één samenhoorig geheel. Maar ook, waar gegevens, vorm en kleur
oppervlakkig gezien niet zoozeer verschillen, kan de geest, welke uit het stilleven
spreekt, een geheel andere zijn. De witte ‘Pot met Scabiosa’ van 1913, de
‘Bloedroode Dahlia's’ in eenzelfde pot van 1914, zijn als gegevens, zijn van schikking
en als silhouet niet zeer verschillend. Maar het eerste is een rustig beheerscht
bloembouquet, aansluitend aan de als het ware in kleurenmateriaal gedraaide vaas,
en de Bloedroode Dahlia's uit het eerste oorlogsjaar zijn een diep donkere gloed
boven de hier groenig witte pot, waarvan de stoffelijkheid minder geaccentueerd is,
en wekken in ons een gansch andere stemming.
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Evenals hier zien wij in de overige stillevens de vazen, dikwijls dezelfde, en toch
telkens verschillend, in verband met de bloemenkleur en met de geestesstemming
van den kunstenaar. Zoo verschijnt ook een wit kantig Lanooy-vaasje nu groenig,
dan blauw- of geelwit - of gansch wit, en nu meer materieel, dan meer onstoffelijk.
- Welk een coloriet! denkt men genietend bij elk stilleven. In donkere tulpenharten
gloeit het paarsch en rood, een licht breekt los uit het duister. (Donkere Tulpen).
Hier breekt een brand van kleuren uit, om ginds weer te verstillen, (Tulpen). Wat
kleurenrijkdom in het schijnbaar wit! (Witte Dahlia's, witte Chrysanten in Chineesch
vaasje, Inktzwammen).
En met welk meesterschap is de schildering volbracht, een steeds grooter
meesterschap. Elke toets schijnt in den geest gezien aleer zij werd neergezet.
Deze technische volmaaktheid, steeds samengaand met een liefdevol verstaan
van den bloemenaard, (‘Voorjaarsbloemen in glazen vaasje’, ‘Meizoentjes en
Koekoeksbloem’, de verschillende ‘Rozen’, ‘Tulpen’, ‘de Aronskelken’ enz.), die
aanschouwd werden vanuit de stilte der gespannen aandacht of in ontroering,
spreken ongewild des schilders eigen wezen, eigen stemming mede uit.
Niet het minst zijn laatste werken (tentoonstelling Huinck), waar wij een laatsten
diepen gloed zien branden in ‘De Tulpen’, waarvan ééne het donkere hart, waaruit
de stamper lichtend verschijnt, tot ons keert; een herfstelijke stemming gevoelen in
de stille, haast onmaterieele ‘Judaspenningen’. En in Verster's laatste werk: ‘Drie
Roode Tulpen’ als drie vlammen in het bekende vaasje, dat nu smetteloos wit staat
in de ruimte, gevormd door rose- en blauw-wit getinte lichtvlakken, schijnt alle
stoffelijkheid opgeheven.
Heeft Verster ook meestal het stilleven tot uiting verkozen. Daartusschen zijn hier
nog enkele landschappen, waaronder uit later tijd een landschap en stilleven in één:
‘Stoel in tuin’, beeld van ontroering en aandacht. En daarenboven de portretten:
Jongen in roode trui, Zelfportret van 1921, Portret van Dr. Ir. G.W. van Heukelom,
een Damesportret en een Heerenportret, over welker schilderkunstige en
psychologische beteekenis nog veel te zeggen valt. Maar voor mij blijft Verster in
het stilleven toch het grootst.
C.v.H.

De aquarellen en teekeningen van Claude Lorrain in Teyler's museum.
Het allereerste, en soms haast éénige, wat de gemiddelde Nederlandsche
kunsthistoricus weet te zeggen van dezen Franschen tijdgenoot van
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Rembrandt (geboren in 1600, tegen Rembrandt in 1606) is, dat hij zijne schilderijen
bedierf door ‘savante compositie’, waardoor hij ze verlaagde tot decoraties, tot
illusionnaire muurvlakken-versieringen.
Hoewel de cosmopolitisch-onpartijdige in aanmerking dient te nemen, dat wij
Nederlanders met onze - binnen onze landspalen zoo geroemde, daarbuiten zoo
gesmade - nuchterheid eenzaam staan in de Europeesche cultuur, toch is het verwijt
niet geheel onverdiend; niet alleen van het exclusief-Nederlandsche standpunt,
maar ook in abstracto.
In Lorrain's schilderwerk speelt ontegenzeggelijk de d o g m a t i s c h e compositie,
(de coulissen-compositie, met een boom of architectuur links of rechts, of ter
weerszijden ter afsluiting; en de centrale compositie, met een boom of een berg in
het midden), een groote rol; evenals ze dat doet in het werk van Carracci,
Domenichino, Elsheimer, enz., die hem hierin hebben beinvloed. Aan die allen kan
het verwijt niet ontgaan, dat zij in hunne compositie d o g m a t i s c h zijn geweest;
dat zij het voorschrift: ‘glissez, mortels, n'appuyez pas’ niet in toepassing hebben
gebracht. En dat is in de kunst een fundamenteele fout. Ook da Vinci had ‘bepaalde’
composities, maar wist den nadruk te vermijden of op te heffen, door spel van licht
en donker.
Dat zijn opdrachtgevers, wereldlijke vorsten en kerkvorsten, grandsseigneurs,
wonende in pompeuze Renaissance-paleizen, ter opluistering hunner woningen
decoratief-gecomponeerde schilderijen verlangden, is natuurlijk slechts een
verontschuldiging voor de nooit-varieerende s o o r t compositie, niet voor het
d o g m a t i s c h e , niet voor den n a d r u k , waarmede die soort compositie wordt
voorgedragen.
Er zijn er slechts weinige onder Lorrain's schilderijen, die één der 2 geliefkoosde
composities in het geheel niet tot basis hebben. M a a r e r z i j n e r , en er zijn er
ook, waar het zichtbaar-gewilde, het g e z o c h t e der compositie afwezig is; waar
schijnbaar een willekeurige greep uit de natuur is gedaan, met schijnbaar toevallig
een ‘goede,’ een ‘mooie’ compositie, zooals dat b.v. bij Rembrandt's beroemde ets
‘de 3 boomen’ het geval is (die natuurlijk wel degelijk expresselijk zóó is
gecomponeerd!).
Wat men nu op grond van die enkele schilderijen (in verhouding tot het geheele
schildersoeuvre zoo gering in aantal!) niet zoo grif zou aannemen, dat wordt alleszins
begrijpelijk, zelfs manifest, uit Lorrain's aquarellen en teekeningen: het oordeel nl.
van tijdgenooten en van zijn grooten bewonderaar Goethe, dat Lorrain de natuur
onbevangen beschouwde, d.w.z. dat bij hem de onbevangen beschouwing, welke
met recht als ‘modern’ mag worden betiteld, p r i m a i r was en de zucht tot
dogmatische compositie slechts secundair.
Hier in Teyler, evenals in het British Museum, dat een nòg belangrijker verzameling
bezit van Lorrain's studies en schetsen, blijkt ten volle de,
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FLORIS VERSTER.
VAAS MET ROODE TULPEN.
(COLLECTIE A. HUINCK, UTRECHT).
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CLAUDE LORRAIN.
LANDSCHAP, TEEKENING MET INKT EN SEPIA (TEYLER'S MUSEUM, HAARLEM).

CLAUDE LORRAIN.
LANDSCHAP, TEEKENING MET BERGKRIJT EN BISTRE (TEYLER'S MUSEUM, HAARLEM).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

309
waarheid der woorden van Lorrain's tijdgenootelijken levensbeschrijver Sandrart,
dat hij, als hij in de eenzame Romeinsche Campagne studeerde, koortsig plaste
met waterverf en teekende met bergkrijt, met inkt en met roode aarde, van den
morgen tot den avond, om niets zich bekommerends dan om de n a t u u r in de
Natuur, om het innerlijke wezen der Natuur, met al hare lichtschakeeringen en met
het speciale licht van elk speciaal daguur in de eerste plaats.
Het best en kernachtigst is, voor den beschouwer der aquarellen, Lorrain
geteekend in deze woorden van Sandrart: ‘de stoffelijke wereld was voor hem van
geen belang en hij gebruikte ze alleen om licht en atmospheer en ruimte uit te
drukken.’
Veelzijdig, gelijk zijn tijd- en landgenoot Poussin, was hij niet. Slechts één thema
had hij: het zonnige zomerlandschap, op de open vlakte, of achter een rotspartij
verscholen of tusschen de boomen, maar altijd badend in licht. Doch die uiterlijke
eenzijdigheid van onderwerpskeuze ging gepaard aan groote afwisseling niet alleen
in gegeven (oneindig varieerend in voorstelling zijn zijn aquarellen en teekeningen,
niet alleen deze 60 in Teyler, ook de 300 in het British Museum), ook in innerlijk, in
stemming. Zon moest er wezen, en zomer, maar elk uur van den dag, met zijn
speciale licht, is door hem gegeven: de koele ochtend, de warme middag, de
broeiend nevelige avond. En elk speciaal licht-effect is door hem bestudeerd; op
de rotsen, tusschen het gebladert, tusschen en op de boomstammen, op de
verschillende plans van het weidsche vlakke land.
De zon had hij in zijn penseel. Hoe donker een aquarel ook soms mag zijn, de
donkerste partijen zijn geheel van broeiend licht doortrild. Zijn donkerste bruin is
nog zonnig transparant. Zonnige zomer is het àl.
Voor Lorrain geldt zeker niet de waarheid van Van Alphen's woorden:
Neen, altijd zomer, altijd zonneschijn,
Dat zou bepaald vervelend zijn.

En daarnaast, waar verten worden gegeven, die andere factor, die mede zijn roem
heeft gevestigd: de buitengewone diepte en tegelijk ijlte in de lucht, de vage, toch
oneindige, onbepaalde en daardoor mysterieuze verten.
Zelfs als hij 3 magere, ijle pijnboomen teekent, als studie, laat hij niet na, er in
enkele ragfijne lijntjes een ver berglandschap achter te teekenen, zóó ‘hanteert’ de
r u i m t e hem.
Ook, waar niets dan een enkele bruine massa is geplast, (een boom of een
boomstam, of een rotsklomp), daar staat ze tegen een lucht, die w i j k t tot in verre
verten, bovendien van zon doorzogen.
Plassen was zijn element. Waar hij teekening en aquarel combineerde, daar
diende de teekening meestal slechts als summiere basis.
Zoo in 17 en 33, waar alleen de bladerkronen zijn g e t e e k e n d , de
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stammen zijn g e a q u a r e l l e e r d . Hij werkte in k l e u r - m a s s a ' s (bruin in alle
denkbare, steeds zachte tinten); hij c o m p o n e e r d e v a a k i n m a s s a ' s
a f z o n d e r l i j k , onderling onafhankelijk, onsamenhangend naast en achter elkaar
gezet, en toch ontbreekt het verband niet! De constructie van het geheel is feilloos!
Alleen de Japanneezen hebben op deze wijze durven werken en kunnen werken.
Symmetrie heeft hij blijkbaar bewust gemeden. Er is nooit, zelfs in de kleinste
aquarel, gelijkwaardigheid, links en rechts, van massa's; en de massa's, links en
rechts, zijn nooit op precies hetzelfde plan geplaatst. Steeds is er overwicht aan de
ééne of aan de andere zijde, zoowel in het platte vlak als in de diepte. In bijna alle
werk is er in 2 diagonalen opgebouwd: één in het platte vlak, één in de diepte. Het
blijkt vaak t e duidelijk. Misschien omdat de vondst niet van hemzelf is, maar geleerd
van de Italianen, die tot voorbeeld strekten.
Maar aan rhythme ontbreekt het hem, als tegenwicht, gelukkig nooit.
A.S.

Jules Vermeire bij D'Audretsch in Den Haag.
Het was in den oorlogstijd, dat men bij d ' A u d r e t s c h in d e n H a a g subliem
werk zag van een jongen Belgischen beeldhouwer, Jules Vermeire, die in ons land
was gekomen. Het waren toen kleine gebruiksvoorwerpen, gesneden uit hoorn, van
een buitengewoon subtiele vormgeving en ook enkele beeldhouwwerken in
hardsteen, waarvan ik mij een verheven-rustige, slechts even-aangeduide
vrouwenkop herinner. Al dit werk droeg den stempel van een bijzondere begaafdheid
en oorspronkelijkheid. Sindsdien zag ik weinig meer van hem en nu - Vermeire is
in ons land, in Haarlem, blijven wonen - komt hij voor den dag met een reeks
merkwaardige teekeningen bij denzelfden kunsthandel. Het zijn allemaal
vrouwenkoppen of vrouwelijke halve figuren en met die vroegere beeldhouwwerken
hebben ze gemeen, dat ze slechts iets vaag willen aanduiden, iets als een droom
willen geven van een geziene of vermoede werkelijkheid. Uit een waas, een nevel,
treden nauw-aangegeven vormen op, onwezenlijk als van een visioen. Het beste
is dit te vergelijken met het latere werk van Matthijs Maris. Al deze vrouwenkoppen
hebben daardoor iets raadselachtigs; het zijn droomgezichten uit een andere wereld,
zooals, in steen, John Rädecker die weet te geven.
Van factuur zijn deze teekeningen buitengewoon knap; het papier is met de punt
van het houtskool slechts even aangeraakt en uit een wonderlijk samenstel van
krasjes en lijntjes zijn de beelden opgebouwd. Het mooiste vind ik de twee vrouwelijke
naakte halve figuren, die in al haar mysterie zoo hoogst gevoelig van vorm zijn en
een prachtige blankheid hebben vol fijne distinctie.
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Niet alle koppen hebben dezelfde visionaire kracht en ook daaruit blijkt, dat dit thema
niet te veel herhaald moet worden; al gauw zou er iets stelselmatigs in komen en
ik hoop daarom, dat Vermeire, na deze enkele bewonderenswaardige teekeningen
te hebben gedroomd, weer tot zijn ander werk zal terugkeeren, om aldus zijn mooie
Vlaamsche kracht en Vlaamsche mystiek weer op een ander punt in te zetten.
Intusschen mogen wij hem voor deze wonderbare verbeeldingen dankbaar zijn.
J.S.

Lajos von Ebneth in ‘de bron’, Den Haag.
Er zijn de laatste jaren verschillende schilders geweest, die getracht hebben, een
compositie - het woord schilderij raakt uit de mode - te maken met nog andere
hulpmiddelen dan met verf alleen. Ieder heeft wel eens een hoekje in zijn huis, waar
hij oude rommel bewaart, afval van hout, blik, glas, koperdraad, enz. Doe er een
greep uit en plak het op een plankje.... Doch zoo eenvoudig is het natuurlijk niet,
want er moet iets ontstaan, dat het evenwicht vertoont eener compositie, een
beperking en uitkiezing dus naar lijn en kleur. Wie schilder is, zal van zoo'n
compositie altijd wel iets terecht brengen, zal er in slagen een geheel te verkrijgen,
dat meer is dan de som der samenstellende deelen en dat tot een bepaalde wilsen gevoelsuiting wordt. In beginsel behoeft men daar dus niet vijandig tegenover
te staan: ook verf is een technisch hulpmiddel en ook niets méér dan een middel.
Het komt slechts op het resultaat aan en dan doet het er m.i. weinig toe, welke
materialen gebruikt zijn. Alleen: schilderkunst noemt men het dan niet meer en
zuivere plastiek is het ook niet. Het is een tusschending, een voorbeeld van
vervlakking van traditioneele grenzen en als zoodanig een teeken van een tijdvak,
dat naar ontbinding van de traditie en naar het zoeken van nieuwe
cultuur-grondslagen streeft.
De Hongaar, wiens naam hierboven staat, laat in den Haagschen Kunsthandel
‘ D e B r o n ’ dergelijke experimenten zien, tegelijk met meer gewoon teeken- en
schilderwerk en met z.g. Klebe-bilder, kleine composities, vervaardigd door uitgeknipt
gekleurd papier op een wit vel te plakken. Wie deze diverse uitingen ziet, zal
ongetwijfeld tot de overtuiging komen, dat von Ebneth's talent te zwak is om de held
en de voorganger van een nieuwe idee te zijn; dat hij echter het sterkst is in
zuiverdecoratieve richting. Zijn teekeningen en schilderijen zijn - enkele vrij goede
uitgezonderd - slap van vorm, leelijk van kleur en vol invloeden van grooteren.
Zuiverder en persoonlijker is hij in zijn ‘constructies’ en ‘Klebe-bilder’ maar ook daarin
wordt te veel een groote overtuiging gemist. Het is meestal wel aardig van kleur en
van vorm, maar het geheel doet aan als iets tweeslachtigs en willekeurigs. Sommige
vind ik
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rechtaf kinderachtige huisvlijt en onnoozel geknutsel. Het eenige, wat ik ervan zou
willen zeggen is, dat er goede voorstudies zijn voor origineele reclameplaten en dat
dit zoeken misschien een resultaat kan vinden in een nieuwe reclame-kunst. Maar
zoodra dit werk niet aan een praktisch nut, een gebruik zal zijn gebonden, zal het
uiteenvallen in een geknutsel, dat te weinig aesthetische waarde heeft.
De bewonderaars mogen met een verheerlijkt gezicht uitroepen, dat het zoo
‘abstract’ is - alsof het visueele bij b.v. Floris Verster geen abstracte beteekenis zou
hebben - ik houd voorshands Von Ebneth voor een quasi-diepzinnige, die bij deze
abstracties er niet in slaagt om aesthetische gewaarwordingen van eenige beteekenis
op te wekken. En de hemel beware ons voor een vulgarisatie van dit goedkoope
constructivisme!
J.S.
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FL. VERSTER.
HOOGLANDSCHE KERK VAN BINNEN, WASKRIJTTEEKENING.
(EIGENDOM VAN MEVR, H. KRÖLLER - MÜLLER, DEN HAAG).
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Floris Verster
studie van een ontwikkelingsgang
door A.M. Hammacher.
I. Inleiding.
HET verhaal van leven en werken van Floris Verster is het verhaal uitsluitend van
zijn werken.
De reeks van werken is het lichaam geworden van zijn onzichtbare binnenwereld
van gevoelens en gedachten. Zijn eigenlijke leven was het laatste. De werken zijn
het eigenlijke niet, maar toegangen tot het eigenlijke.
Nooit heeft hij het werk op zichzelf boven het onverwoorde levensbesef gesteld,
nooit het doel naar de middelen verlegd en zoo zichzelf gesponnen in het weefsel
van de vorm geworden beelden van zijn leven. Hij wist het werk als de noodwendige
benadering van een onuitsprekelijk levensbesef en hij gehoorzaamde aan den
werkdrang, niet omdat hij had uitgemaakt, dat dit het beste was, maar omdat de
scheppingsdrift bezit van zijn vermogens nam.
Onuitputtelijker dan de stroom van het bewustzijnsleven is de oerbron van het
onbewustzijn. Wie het bronbesef behoudt, voorkomt het overschatten van het
werk-besef, ontgaat het steriel worden van een toegespitst vorm-bewustzijn.
Hoewel het uitelkander houden van het werk als middel en de levensspanning
als het eigenlijke, dat nooit geheel in het werk kan worden afgedrukt, eenvoudig
lijkt, het is toch een eenvoudigheid moeilijk te verwerkelijken. Duizend talenten zijn
na een klein getal werken vol leven in het gareel gekomen van het zelf-gebouwde
voertuig hunner gedachten en gevoelens en zoo tot brave maar vervelende herhalers
van zich zelf geworden. Het telkens weer terugkeeren tot de bron eischt een gedurig
zich loswikkelen uit de eigen beeldvormen en een even aanhoudend controleeren
van de middelen, welke de scheppingsdrift grijpt in haar vaart.
De vermogens en de spanning daartoe heeft Verster in hooge mate bezeten. Ze
behooren tot de grond-voorwaarden van de van het begin naar het einde zich
opbouwende en vernieuwende reeks van werken, die zoo waarlijk voor ons de
zin-tuigen van zijn wezenlijke leven zijn geworden.
Buiten die werken bestaan over zijn leven weinig documenten, weinig feitelijke
gegevens.
Alvorens over te gaan tot het eigenlijke verhaal van den ontwikkelingsgang van
zijn leven, zooals het uit de werken kan worden onderscheiden, moge vooraf datgene
komen, wat meer tot het feitelijke behoort of,
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buiten het werk gelegen, niettemin de wezenstrekken, weder van een andere zijde,
met dieper zekerheid doet vermoeden.
*)

II. Gegevens buiten de werken.

Floris Henric werd 9 Juni 1861 geboren in Leiden, als zoon van F.A. Verster en E.M.
van Kaathoven. Van zijn achtste tot zijn twaalfde jaar was hij op een particuliere
school, vervolgens tot zijn vijftiende op de H.B.S. Vroeg was de aanleg voor teekenen
aanwezig. Uit die jongste jaren zijn nog teekeningetjes naar prenten en naar de
natuur bewaard gebleven. Tijdens de H.B.S.-jaren had hij les van den schilder en
lithograaf Bos. Hij leert dan op steen teekenen, alles uitvoerig afwerken en vooral
naar teeken voorbeelden van dieren werken. De vader van den jongen Floris, die
zelf ook teekende, besprak het vermoeden van een bepaalden aanleg ook met H.
ten Kate. Toen volgden in Leiden lessen in het genootschap Ars Aemula en één
winter (78-79, hij was toen 17 jaar) de perspectiefklasse van Breitner, die toen pas
(in '77) zijn middelbare acte had gehaald. De dikwijls aangetroffen bewering van
lessen en invloeden van Breitner zijn tot geringe afmetingen terug te brengen.
B r e i t n e r , slechts vier jaren ouder, had wel zijn respect, maar de geladenheid
en het driftig gebaar van B r e i t n e r had ruimer afmetingen, is na diens beste jaren
te moeilijk volgehouden, te dikwijls gebroken, om de van den aanvang af stillere en
op geringer afmetingen zinnende geaardheid van V e r s t e r waarlijk tot voorbeeld
te strekken.
De met potlood op zijn zestiende jaar geteekende trekossen hebben reeds de
eigenschap van uitvoerigheid, nauwkeurigheid en scherpe onmiddellijkheid in de
bepalende lijn. De zeer fijne gevoeligheid in toon van Mauve was dichter bij zijn
aard en Weissenbruch die zijn werk aanmoedigde ('80 gestorven), had veeleer
invloed dan Breitner (zie de schets van een boerderij uit '79). Eenige malen (1880,
81, 83) nebben motieven van Breitner, de artilleristen en paarden, eenigszins vat
op hem, doch het feit, dat hij voor een propagandablaadje eenige soldaten moest
teekenen is aan de motieven uit dien tijd evenmin vreemd. De ‘doode zwaan’ uit '86
doet in de factuur zeker aan Breitner denken. Maar hierbij blijft het.
Na de lessen in Leiden volgen eenige Haagsche jaren aan de academie, waar
hij tot zijn een en twintigste jaar bleef (Koelman, die tot '77 ook Breitner onder zijn
leerlingen had, was directeur).
Van hetgeen hij daar schilderde bleven uit '80 en 81 nog twee naaktstudies en
eenige teekeningen naar modellen over. Het nu volgende halfjaar aan de academie
te Brussel was in hoofdzaak gericht op het schilderen van naaktstudies onder
Bourson. Van werk uit dien tijd is niets meer overgebleven.

*)

Zie ook een studie van Albert Plasschaert in dit tijdschrift van 1899.
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Hoe zocht hij wat het dichtste bij hem was en tot zijn eigenheid behoorde. Het is
alsof die academische werken niet deel aan zijn wezen hadden. De portefeuille met
jongensteekeningen bewaarde hij en het werk aan de academie ging te loor.
Hij is een en dertig jaar als hij te Zoeterwoude Jenny Kamerling Onnes huwt (27
Oct. '92). Nu volgen geen feitelijkheden, geen levensgebeurtenissen met jaartallen
meer.
Geen reizen naar Italië, Frankrijk of Spanje met de gebruikelijke hoeveelheden
reiswerken zijn te vermelden. Als hij in Zwitserland is geweest ('97) komt hij thuis
met één onaffe teekening van een schuurtje.
Ook het landschap heeft weinig karakteristieke invloeden (anders bij de
Hagenaars). Wat van andere plaatsjes dan zijn geboortestad valt te vermelden is
als regel uit de nabuurschap (Oegstgeest, Warmond, Noordwijk, Rijnsburg, in '82,
'86 en '89 Noorden (buurt van Nieuwkoop), Bergen in '84, Kortenhoef in '90; Borger
('02) en den Hoorn op Texel ('03) zijn bij uitzondering verre reizen.)
Alles ontstaat verder in Leiden, zonder dat provinciale schilderachtige accenten
ooit in het werk kwamen.
Hij woont daar met zijn vrouw tot aan het einde, voor haar plotseling gekomen,
15 September 1926, voor hem 21 Januari 1927.
Weinig levens zijn zoo arm aan gebeurtenissen, zoo ontvreemd aan openbaarheid
geweest als het leven van deze twee menschen. Het is van den laten herfst van
1892 tot aan den vroegen herfst van 1926 één ononderbroken te zamen leven
geweest, waarbinnen de werken ontstonden, gevat als de pit in een vrucht, gerijpt
in stilte.
Deze uitstraling was het eenige wat naar buiten kwam en dan nog getemperd
door een afkeer voor tentoonstellingen (behalve die van 1890 in Leiden, den Haag
en Arnhem en verschillende inzendingen, zijn de belangrijkste geweest in April 1904
te Rotterdam en terzelfder plaatse in 1922, alsook bij den kunsthandel Huinck te
Utrecht, die in '22 een overzicht gaf, in Februari '27 de laatste zeven werken toonde,
terwijl het Utrechtsche Museum in Maart de werken uit Utrechtsche verzamelingen
tot een tentoonstelling vereenigde, voordat in April van dit jaar in de Lakenhal te
Leiden de keur van al zijn werken bijeen was gebracht.)
Feitelijke gegevens van beteekenis voor de gesteldheid en gerichtheid van zijn
wezen zijn er buiten het werk weinig, behoudens hetgeen nog te vinden zou zijn uit
een dagboek van Mevrouw Verster. Hij was een karig schrijver van brieven. De
weinigen, die met grond zich tot de vrienden mochten rekenen, zouden nog
karakteristieke bijzonderheden kunnen meedeelen. Doch dan wordt geraakt aan
een zoo in besloten
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innigheid verweven levenssfeer, dat openbare woorden als schendingen van een
geheim zonden klinken.
Wat van belang geleek voor zijne toegankelijkheid, buiten het domein der
schilderkunst, kon niemand beter weten of met vrij groote zekerheid vermoeden,
dan de vriend die hem gedurende zes en dertig jaren kende; Albert Verwey.
Hoewel hij weinig boeken bezat, zoo deelde Albert Verwey mede, las hij graag
en wisselde gaarne van gedachten over het gelezene. Hij had een voorkeur voor
Fransche werken en inzonderheid voor dagboeken en levensbeschrijvingen
(Delacroix, Courbet, Millet, Vincent, de dagboeken van de Goncourts, de brieven
van Flaubert).
Merkwaardig in dit verband, voor de wijze waarop en met welke moeite zijn
innerlijke wereld tot mededeelingen kwam, is het vermoeden, dat Verster, hetgeen
tot het hart van zijn liefde behoorde, in zich hield.
Wat hem het diepst bewoog, verliet hem niet in woorden. Zoo was, hetgeen hij
besprak, zelfs voor zijn vrienden, niet steeds een richtsnoer. Pas veel later merkte
Dr. Verwey, dat er één fransch schrijver was, die boven anderen zijn liefde had:
Stendhal. Later, bij een gesprek over le Rouge et le Noir, drong het diep tot hem
door waarom juist in dezen schrijver een klaarblijkelijke innerlijke herkenning mogelijk
was geworden.
‘Hartstochtelijke directheid, zóó hartstochtelijk en zóó onmiddellijk, dat ze geen
omzwachteling, en geen sentimentaliteit, gedoogde, was Versters eigenheid, zooals
ze die was van Stendhal,’ merkt Verwey op.

III. Verdeeldheid en zelfbeperking.
De jeugdteekeningen van Verster zijn voor een deel zonder onmiddellijk belang
omdat ze veelal naar platen en teekenvoorbeelden ontstonden. Toen hij op zijn
twaalfde jaar lithografeerde bij Bos, moest hij daar naar allerhande voorbeelden
werken, maar zoodra hij zijn gang kan gaan, vrij is van schoolsche volgzaamheid,
dan is het eigen leven van waarnemen en weergeven direct zichtbaar.
Als hij acht jaar is teekent hij een kruipend zich even oprichtend kindje met donkere
pittige steekoogjes. Het is onzeker nog in de lijn, maar zuiver, argeloos en vol leven.
Op zijn dertiende jaar ontstaat het waterverfteekeningetje van het Zwitsersche huisje
in Zeist, maar van toenemend belang zijn de teekeningen naar trekossen (15de en
16de jaar). Wat hij van het lithograf eer en had geleerd werd in deze teekeningen
overgebracht: de nauwkeurigheid, uitvoerigheid en de zorg voor goede afwerking,
niets van de summiere trekken van eene impressionistische werkwijze.
Hij gaat nu hoe langer zoo meer tot landschapsschetsen over, maar
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te midden van deze treft in '79 op een zeer klein blaadje een waterverfteekeningetje
van een bruine aarden kruik met een touwtje, heel stil en simpel weg behandeld,
terwijl hij daarnaast de breedere en saamvattende landschapsvisie van Weissenbruch
reeds te pakken had en in olieverf-studies van koeien meer de verfijning van Mauve
benaderde. In deze jaren teekent hij betrekkelijk veel, natuurlijk ook door de invloeden
van de Leidsche en vervolgens de Haagsche academische lessen.
Al die studies zijn knap, maar wat ze vooral toonen, is een zekere koelheid,
nuchterheid in het waarnemen. Hij is direct en precies, de stemmingsvervoering
komt in zijn werk niet. Reeds vroeg past hij eigenlijk niet meer geheel in de
gevoelsnuanceeringen van natuur-indrukken, waarin de Haagsche school zich
hoofdzakelijk toespitste.
Doch zooals in '79 het kruikje, zoo blijven, tot in '85 toe, de zeer specifieke
motieven van Verster, uitzonderingen, te midden van de beelden, die samenhang
vertoonden met het werk der toen heerschende schilders. Zoo is het altijd in de
jaren die aan den bloei van de zelf-heid voorafgaan.
De aanleg, de kern is aanwezig, maar straalt nog niet uit. Voor eigen uitstraling
is vorming noodig van krachten van instrumentatie, krachten die het orgaan zijn
voor den creatieven drang. Maar alvorens de eigen kern in volheid te stralen begint,
wacht het binnenste leven en in die afwachting van rijpheid ligt het beschut in de
veilige schutblaren van andere en oudere afkomst.
Als een weefsel zijn gesponnen de draden van den tijd, waarin de geboorte
gebeurde, tijdsdraden om het in zichzelf besloten on-ontvouwde leven.
Als dan het nieuwe leven gloed krijgt, is die straling altijd zichtbaar, als een zacht
maar aanhoudend schijnsel achter het omspinnend floers, dat, dekkend met oude
stoffen, dan weldra zijn werk als zoodanig heeft gedaan en verdwijnt.
Daar is niets beschamends noch kleineerends in het constateeren van invloeden,
mits ze inderdaad beschutting, dekking, beteekenen en samenhangen met
groeiwetten van een o r g a n i s c h geestelijk leven.
Het kruikje van '79 wordt in '81 gevolgd door een evenzeer specifieke wijze van
zich uiten: het huis ‘de luis aan de ketting’, voorspellende ‘het dorpshuis te Noordwijk’
van '97 en ‘het huis te Borger’ van 1902-03. Deze even openkomende eigenheid
verdwijnt dan weer, tot in '85 het eerste in olieverf geschilderde stilleven (uien)
ontstaat (hij is dan 24 jaar). Nu neemt toe wat uitzondering was. Voortaan schildert
hij ieder jaar en in toenemende mate stilleven. In '87: de eerste geplukte kippen
(olieverf), in '88, '90 en '91 komt hij telkens hierop terug.
Doch in al die jaren, tot in '90 toe, blijft hij nog in velerlei richting en in vaak groote
formaten werkzaam. Hij teekent en schildert in '90 in
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Kortenhoef nog zeer veel landschapsindrukken, in '82, '86 en '89 heeft Noorden
hem zeer bezig gehouden. Dan is het in enkele contouren saamvatten, het vrij en
los noteeren van impressies opmerkelijk. Hij etst; hij schildert met waterverf; hij
gebruikt nog eenige malen groote oppervlakken (zoo de steenbikkers van '87,
bloemen en blaren van '88); hij heeft nog aandacht voor figuratie en interieur (de
kaartspelers in Kortenhoef van 1890, ook een mooie teekening van vader Verster
met den broer van Floris aan tafel een spel spelende). Maar merkwaardig is hoe al
deze verscheidene werkvormen en motieven na '90 geleidelijk verdwijnen.
Bij hooge uitzondering komt dan nog een teekening voor. Van de vele bloem- en
andere stillevens, die nu gaan komen, bestaat niet ééne teekening. Wat nu als
teekenwerk zich nog openbaart hangt dan ten nauwste samen met het waskrijt-werk.
Alleen voor de drie Chineesche theebusjes uit 1919 heeft hij eenige fragmenten in
potlood geteekend; maar dit is, nadrukkelijk, een bijzonderheid.
***
Uit het voorafgaande is niet alleen de loswikkeling uit de voorhanden landschappelijke
schilderkunst, maar evenzeer het beeld van zijn eigen ontwikkelingswijze te zien.
Verster heeft nooit aan periodieke eenzijdigheden geleden wat zijn werkmotieven
betrof. Zijn werk ontsnapt aan een chronologische indeeling naar het onderwerp
Zoo teekent hij in 1902 in waskrijt, waarschijnlijk voor het eerst, een dood vogeltje.
Hij komt pas in 1904 daarop terug en in 1907 ten volle. Het motief heeft na 1907
afgedaan. Zoo vindt de nap en het schaaltje met eieren van 1906 pas in 1914/15
eene hernieuwing; stillevens van bokkingen komen voor in 1902, 1908 en 1913/14
(de laatste zijn zoek).
Ook het portret is niet aan tijd gebonden. Van tijd tot tijd komt na '84 een portret
voor: in '87 broeder van Floris Verster, 1901 en 1902 portretten van zijn moeder en
vader, in 1908 twee studies, vervolgens portretten in 1910, '11, '12, '13, '14, '18,
terwijl tusschen '20 en '22 (dus laat) de meeste, waaronder tevens de beste,
portretten volgen. Tusschen de jaren '02 en '08 zijn geen portretten bekend.
Eene indeeling volgens de bekende onderscheiding van hartstochtelijke en
bezonnen periodes is evenmin binnen tijdsgrenzen vast te leggen.
Tusschen 1892 en 1907 ontstaan zeer veel werken van buitengewone stilte, maar
daartusschen door ronkt de vlam van zijn kleur-bezetenheid met niet minder
intensiteit ('92, flesschen; '93 schaal met rozen; '94 darwintulpen; bokkingen 1902;
‘puik en duin’ van '04; tomatenstudie, schets van hoed en handschoenen '06,
moestuin met sneeuw '07). Ook
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kan men niet zeggen, dat na de stilste werken, tusschen '92 en '07 ontstaan, de
bezinning in die mate later minder is voorgekomen.
Het eenige, wat binnen niet al te strakke grenzen, als periode in zijn
ontwikkelingsgang kan worden onderkend, hangt samen met de wijziging van zijn
schildersinstrument.
Zoo na '90 teekeningen een hooge zeldzaamheid worden, landschap, figuratie
en wat dies meer zij, naar het achterplan verdwijnt, zoo kan na datzelfde jaar, naast
de ontwikkeling van zeldzame kleuraccoorden in olieverf, een toenemende
overheersching van het waskrijt worden opgemerkt ('92 tuinen Endegeest; '94
Japansche poppetjes, hek in Warmond, nog eens Endegeest; '95 sneeuw (tweemaal);
'96 eucalyptus, tweemaal sierpompoenen; '97: mistletoe; '98 Hooglandsche
kerkgracht; '99 kastanjeknoppen; 1900, Oegstgeest (buurtje); '01 hulst; '02knoflook,
en '02-'03, dorpshuis Borger en sneeuwbes; '03-'04: gemberpot enz.). Maar als in
'03 en '04 de gemberpot is gereed gekomen en in '05 de drie blikken kannen
(geschilderd) hun werking hebben gehad, dan ontstaan nog slechts enkele werken
in waskrijt, dan wordt hij tusschen '07-'09 nog aanhoudend vastgehouden door eene
teekening, eene olieverfstudie en eindelijk eene waskrijtteekening van de
Hooglandsche kerk van binnen, maar het waskrijt-werk is ten einde; even, in '12,
nog een studie van de Pieterskerk van binnen, maar de groote stuwing is nu voor
goed in die richting gedaan.
Ruim vijftien jaren lang, van zijn dertigste tot zijn vijf en veertigste jaar, is waskrijt
het instrument geweest, dat aan zijn concentratiedrift het best gehoorzaamde.
Die voorkeur, die hardnekkig volgehouden keuze, zijn van groote beteekenis voor
zijn innerlijke ontwikkeling.
Hij had de olieverfkleuren geëigend gevonden voor zeldzame kleurindrukken,
vooral van bloemen. Hij was daarin toomeloos van vaart, brandend en broeiend.
Felle drift en begeerte leefden daarin. Met de Haagsche school had dit niets meer
gemeen. Stemmingsstukken gaf hij niet. Het omtasten van de dingen met
gevoelsaandacht was toen niet aanwezig. De vormen ontbonden zich bij een zoo
brandende uitbundigheid van kleurenbloei. Zwoel was die bloei nooit, daarvoor was
ze te onstuimig, te geladen, te helder klinkend. Dit was het verband met de wereld
toen, meteen had hij zijn domein gekozen en in die keuze zijn zelfbeperking gesteld.
Hij had het leven van het stilleven gevonden. Hij had de dingen in kamers ontmoet;
een verdeelde en sluimerende hartstochtelijke liefde vereenigde zich, trok zich
samen op het huwelijk van licht en bloemen, openbaarde zich in een hijgende
overgave aan deze wereld.
Dit was de eene en eerste stroom uit zijn wezen; het was, na het ontdekken van
de bron, na het doorbreken van de eigen kern, de stroom
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die dicht bij de oorsprong onweerstaanbaar van vaart, hevig van bevrijdende, zich
wegstortende macht is, vol van ruischend levend geluid. Uit diezelfde bron vloeide
een tweede stroom, met minder verval, met stiller vloeiing. Deze gerichtheid van
zijn wezen opende zich naar hetzelfde domein van het leven als de eerste. Binnen
dezelfde strenge grenzen, van dingen in kamers; huizen als dingen in kleine buurten,
die als grootere kamers in het leven zijn, ontwikkelden zich de twee krachten,
ontstonden de vruchten van tweeledige indrukken.
Ook nu vond hij de dingen, maar niet in de bloemen-kleuren; hij vindt ze als
vormen. De aandacht gaat nu om en om enkele voorwerpjes, met welke hij was
gaan samenleven. Hij heeft nooit de traditioneele stillevens geschilderd:
bijeengeraapte artistieke dingen of rommelhoeken.
Hij liet maar weinig dingen toe in zijn leven, als ging het om menschen, als ging
het om verhoudingen, die nooit zuiver en streng genoeg gehouden kunnen worden.
Zoo kwam de drang naar het blijvende in de getrouwheid aan de voorwerpjes.
Wat aan kleur in hem leefde ging niet weg, maar verijlde dan, verpuurde. Het wonder
van de vormen bloeit nu. Hij kiest wat strak en bepaald is: eucalyptus of sneeuwbes.
Hij heeft een voorkeur voor nog besloten bloei, voor even wijkende schutbladeren.
Herhaaldelijk teekent hij kastanjeknoppen en stammen met litteekens. Voor alles
heeft hij aandacht nu; ieder vlekje, teekentje, iedere zwelling, opening krijgt
beteekenis. Hij ziet, nu hij de vormen gevonden heeft, dat de dingen niet toevallig
maar noodzakelijk zoo zijn, hij voelt de aanleg, de oorsprong, gericht op
volkomenheid, op absoluutheid. Hij geeft zich over aan de stoffelijkheid in hare
verschijning, zooals die door vormwording vergeestelijkt is.
Niets bestaat voor hem, buiten deze wereld, waarin hij zich afzondert en in die
afzondering zich verdiept. Hij viert den dag, het licht en het donker, de oogentoover
van het leven in bloemen en glaswerk. Hij mediteert over de vormen; de eerbied
voor het leven gaat in hem open; hij zwijgt, durft met handen niet grijpen meer, wijkt
iedere bezoedeling, ziet dat van kruikjes en potten de openingen als
menschenmonden zijn, ziet dat een takje met een knop als een menschen arm met
een toegevouwen hand kan zijn; overal ontdekt hij menschelijks en leven, waar het
alledaagsche, het domme voorbij-zien niets ziet.
Maar waar hij doordringt, tot aan de kleinste effen- en oneffenheidjes, tot aan de
geringste teekentjes, daar blijft zijn kracht van zien sterk. Hij bezwijkt niet, hij houdt
vast de groote spanning, hoe gering ook het oppervlak, waarop zij zich samentrekt.
Dan omvat het aandachtsleven, zonder duizel van sentimenteel gevoel, alle deeltjes,
tot één geheel verbonden. Dan is niets meer troebel in zijn ziende wezen, niets dat
het gezicht van het andere in de wereld zou verhullen of misvormen.
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Hij drong door, zag helder en gelijktijdig met de eigen helderheid verscheen het
ding in klaarte. Nu zag hij h o e - d a n i g z e w a r e n , onbeweeglijk, altijd stil,
levensdeelen, zoo in zich zelf compleet en voldragen, zoo deelhebbend aan het
onzichtbare levensgeheel, dat van uit die kleinste facet het verband met de
levenskern mogelijk werd.
Wat klein, gering en terzijde was voor de anderen, kwam naar voren en verscheen
voor een achtergrond van eeuwigheid. Groot was de blik, die het kleine zoo groot,
vervuld en volledig zag; sterk van spanning, diep van zoo wijde openheid.
Hij had in '96 de eucalyptus en de pompoenen geteekend, in '97 was hij in
Zwitserland geweest en had daar grootsche indrukken ontvangen, maar hij vond,
dat, om daar iets mede te doen, men zoo veel meer en anders moest kunnen, dat
het beter was er van af te zien dan zich te vergrijpen. Hij teekent als hij terug is het
Dorpshuis in Noordwijk en de mistletoe.
Dan moet hij vol aarzeling, schroom en eerbied zijn geweest. Hij maakt
teekeningen van de Hooglandsche kerkgracht met figuurtjes er in en klein beweeg.
Het is groot al in opzet, maar nog is er verlustiging in karakteristiek van het
kleinsteedsche. Als hij eindelijk in '98, het eenige werk van dat jaar, de
waskrijtteekening van de kerkgracht voltooit, dan is het onbeweeglijke gekomen
daarin, alle figuratie is weg. Hij is ver verwijderd van het gewone leven. Hij heeft die
alledaagsche oude stad, met zijn fijne sfeer van verleden dingen, meegevoerd naar
zijn binnendomein en het licht is er gaan schijnen, dat die transfiguratie heeft
ondergaan, die gebeurt met al wat in en door een mensch en zijn droomen gaat.
Maar niets verteekende zich, want open en helder bleef hij, niets misvormde zich,
want de spiegel was volkomen.
Zwijgzamer wordt hij; weinig werken komen; alles verzamelt zich, hoopt zich op
in enkele werken. Hij bevrijdt zich zoo nu en dan van de hevigste kleurdriften, tot in
1903 en '04, op een klein blad papier de gemberpot wordt geteekend in een uiterste
van overgave aan stilte en verijld licht. Dit was een grens, bekende hij. Bijna niets
stond er op. Het eenige donker daarin was een vermoeden, aan den ingang, die
een mond was naar het licht, voor het omsloten binnenduister.

IV. Samenvoeging.
Het is tusschen de jaren '07 en '09, dat de twee stroomen uit zijn wezen, die zich
binnen een zelfde domein, maar met andere deelen, hebben bevrucht en op twee
verschillende hoogten hebben geopenbaard, het is dan dat de twee stroomen
toenadering zoeken.
Het is dan, dat een transfusie van het kleurbloed op de verijlde lichamen
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van het waskrijtwerk plaats heeft. Maar dat gebeurt niet in eens.
Hij schildert twee doode roeken in '07; in dit schilderwerk is ascese zooals nog
te voren niet geweest was. Hij is uiterst sober; ijl en licht is de fond; de donkere
genuanceerde diepten van de veeren voegt hij samen met een sterke aandacht
voor de vormen; de koppen en snavels krijgen iets monumentaals. De grootheid,
die hem de vormen hadden geopenbaard paart zich aan een donkere maar
geconcentreerde kleurendrift. Het is een van de gestrengste werken.
Toevallig lijkt het evenmin, dat hij in die jaren ‘de Hooglandsche kerk van binnen’
eerst teekent, dan een prachtige studie daarvan in olieverf maakt, strak en tegelijk
zachtbloeiend van lichte kleuren en eindelijk in waskrijt hetzelfde geeft. Alles is hier
dichtbij een. Duidelijk werken de twee plannen op elkander in. Hier is een knooppunt,
dat een nieuw uitgangspunt wordt, twee stroomen vereenen zich en van nu af aan
groeien in toenemende kracht de geschilderde stillevens, die als lichamen staan
met rijp kleurbloed door de aderen.
Zoo is de rijpe mensch. In onweerhouden overgave had hij de wereld en de
kleurnuances van zijn dagen, van het donker en het licht, begeert en gegrepen. Hij
had gedroomd en uitgaande van de kleinste dingen, van het kleinste hoekje in de
wereld, was hij ver weg gegaan; veel had hij achter zich gelaten en verlaten. Zooveel
had hij te zeggen, maar het eigenlijke kon hij toch niet heelemaal geven; hij sprak
alleen uit noodzaak en dan weinig, zóó weinig, dat schier niets te verschikken viel
als hij sprak en het beste nauwelijks losgelaten scheen uit een gespannen wereld
van hoog licht en ravijndonker. Die hooge stille werken uit zijn rijpende jaren, na
zijn dertigste, zijn dan als meteoren, even suizend lichtend, de zwijgende hechte
orde even brekend en dan weer verdwijnend, uit het aardsche-zicht wegijlend in
een onvatbare kosmos. Ze zijn t e r n a u w e r n o o d o p e n b a a r geworden. Het
is wel zeker: ze zijn aan de grenzen, waar weinig noodig is om ze terug te nemen.
Na zijn dood is in een portefeuille eene teekening gevonden van een weg met
zeer hooge boomen, aan het eind, klein, verdoken, een huisje, heel precies, vensters
als menschenoogjes. Maar vooral die boomen - ontzaglijk rijzen ze ten hemel en
toch zonder eenige lyrische vervorming; stil staan ze, onbeweeglijk, maar in heel
die teekening is één die sidderde en bewogen was, één, die als in de kathedraal
van Chartres, gegrepen is van de huiveringen van den geest, als het eigen kleine
ik achterblijft als een bestoven pakje kleeren. Eén in die teekening, wiens huivering
aangrijpend is: Floris Verster.
Hij heeft de teekening niet voltooid en men begrijpt waarom. Het openbaart dezen
zuiveren strengen mensch en zijne ontroeringen, die wij alleen maar vermoeden
kunnen in hare verste toppen. In al zijn
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eenvoudigheid geeft zoo'n teekening iets van schrik, ziende de mogelijkheid van
het onmooglijke, dat zich even opent om weer onzichtbaar te worden.
***
Als ze elkander aanraken, het warme welige leven en het abstract zich bezinnend
leven, vormen ze den sterken mensch, over zijne mogelijkheden en middelen vrij
beschikkende, zijn grenzen streng bepaald en gevonden hebbende. Hij weet nu
waar hij niet moet zijn, hoever hij uit kan gaan. De verlustiging in het vinden van
nieuwen kleur-gloed verdwijnt; hij weet wat is en zijn kan. Hij zwijgt over het
onmogelijke en meer dan hij verantwoorden kan raakt hij niet aan.
Nu wordt het werk als dat van een bouwer, die zijn gebondenheid aanvaard heeft,
zijn werktuigen kent. Het komt er nu op aan, of hij het leven diep genoeg ervaren
en geleefd heeft om het buitenste, dat de werken zijn, als de tijdelijke behuizing van
een waarachtig binnenste te projecteeren. Nu komen het tastbare en het ontastbare
in evenwicht bijeen. Het is in wat nu voortaan ontstaat, of in het gewone het
ongewone onderscheiden is en tegelijkertijd of in het onzichtbare, in het geheim
van de dingen, toch het tastbaar-gewone aanwezig is.
Hier ontstaat de bevreemding in het aanschouwen, hier is een toenadering, die
een ver-vreemding van het alledaagsche beteekent. Het is een op-voeren van vorm
en kleur tot die volheid van leven, welke alleen in de latere jaren bij menschen
mogelijk moet zijn, wanneer de levensdingen noch uit het zicht in een droomwereld
noch dichtbij in een platte natuurlijkheid, maar aan de kanteling tusschen eindig en
oneindig, tusschen grens en eeuwigheid verschijnen. Hier vloeien sub- en ob-ject
in éénen. Daar zijn lichamen, maar de geest doorlicht ze; daar is geest, maar in
betrekkingen openbaart ze zich.
Het is daarom mogelijk bijvoorbeeld de witte pot met scabiosa uit 1913 niet anders
te zien dan zakelijk, als een pot met scabiosa. Het is ook zoo; de dingen zijn
aanwezig, ten volle, maar tegelijkertijd is aanwezig de schilder; er is een
onscheidbaar verbond. Tusschen ding en mensch is een verbinding gekomen en
zoo wordt het mogelijk, door de dingen heen in een wereld van droomstilte vervuld,
binnen te treden, waar de natuur en de daaruit af te leiden stemmingen van
ondergeschikte werking zijn. Want in de nadrukkelijkheid, verdichtheid en vervuldheid,
waarmede deze werken gegeven zijn, is iets merkbaar van een op het absolute
gerichten drang. Hij is hier niet, wat te veel tijdelijk gecharmeerde, oppervlakkig
ziende lieden meenen, een op schoonheid verzot, in een vlaag van diepe bekoring,
tijdelijk bij eene ontmoeting van een vaas met bloemen verwijlend schilder. Hij is in
deze jaren nooit een fijnzinnig, zwierig
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schikker van bloemen, met iets van verfijnde luchtigheid de bekoring van een
verzorgd milieu accentueerend.
Daarvoor is te opmerkelijk, de dicht op elkander gedrongen, kort afgesneden
bloem-verzameling, in een nadrukkelijk vastgestelden ommetrek tot een eenheid
gebracht met het ding, dat dragen moet. Hij ziet die twee als één en bouwt op, van
het grondvlak af. Dit is een van de verschijnselen van zijn concentratiedrang.
Maar nog meer wordt het oogenblikkelijke stemmingselement als hoofdgrond
weersproken door de langdurige voorbereiding, die aan het schilderen voorafging,
voorbereiding, welke zich niet in teekeningen of studies, maar in overpeinzingen en
droomerijen afspeelde. Jaren was hij over eenige dingen soms bezig en zoo nu en
dan sprak hij zich even uit. Zoo: de pas gevallen kastanjes, (1919 en 1924) de
vertind ijzeren kannen, de cactus. Een die zich drijven laat op louter oogenlust werkt
*)
niet zoo, komt niet tot deze voldragenheid, compleetheid en vasthoudendheid.

V. Laatste tien jaren.
De eigenaardige kleurwerking uit den tijd, waarin de twee stroomen zich
samenvoegden, verstrakt en verstelligt zich zeer in 1915 en '16. Het motief uit 1906
(nap met eieren) keert terug. Hij raakt nooit geheel los van zijn vroegsten grond.
Alles is in groei begrepen. Hij jaagt niet vooraan, telkens op zoek naar het nieuwe,
dat nooit te grijpen is, op zoek naar het sensationeele, dat zijn begaafdheid, zoo
deze virtuooslijk ware toegepast, gemakkelijk had kunnen exploiteeren. Alles is
langzaam aan zoo g e w o r d e n , zoo gegroeid, zooals het nu in deze jaren i s . Niets
in die werken is, dat maar een zweem van handigheid of zelfvoldaan genoegen in
de eigen groote kundigheid vertoont.
Het is dan in 1915-16, dat hij komt tot een vormgestrengheid, zoo stellig als te
voren niet geweest was. Hij schildert kristal nu, distels, een roos, metalen glans in
waterglas, een suikervaas, een schep, alles kantig en nadrukkelijk van
vereenvoudigenden ommetrek, zonder eenige wankeling daarin van kleur-vervoering,
zonder eenig floers van hartstochtelijke bekoordheid. Het is werk van een
onmiddellijkheid en een objectiviteit, van een in dezen vorm van schilderkunst grootst
mogelijke abstractie, dat het weinig in zijn gespannenheid begrepen zal worden.
De zweving van den verren droom in het vroegere waskrijtwerk is menigeen nog
toegankelijker.

*)

Evenals bij andere figuren, die dikwijls met impressionisme te zamen worden gebracht, heeft
een deel van het werk daar wel verband mede, maar het beste gaat dan dikwijls daarboven
uit en is van verder strekkende beteekenis dan de beperkende en verwarrende classificatie,
met t e algemeene bewoordingen, zou aangeven. Corot is een vroeg voorbeeld, Jongkind
eveneens in eenige werken.
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BAARDMANNETJE MET POTLEPEL.
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FL. VERSIER.
DRIE BLIKKEN KANNEN.
(EIGENDOM VAN JHR. A.W. DEN BEER POORTUGAAL, AMERSFOORT).
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In 1918 - hij is nu 57 - wordt het een der belangrijkste jaren. De drie bloemkransjes
schildert hij dan, het eerste in het voorjaar, de twee andere later, meer in den zomer.
Dan volgen het jongensportret, met het voorname rijpe rood en de cactus, die één
van de drie keeren het sterkst wordt en in formaat opeens afwijkt van het beknopte,
in die jaren altijd zeer beperkte oppervlak.
In de kransjes is Verster tot een van zijn gelukkigste scheppingen gekomen. Dat
waas van vervoerende hartstocht, dat de oogen wonderlijk doet glanzen, kwam
dikwijls in zijn vroegere kleur. Zoo was toen zijn kleurenliefde, vervoerend, zonder
omzien zich daaraan weggevend. In deze jaren is die glans geweken, Hij heeft het
leven zeer lief, maar belangeloozer, hij heeft het zoo diep lief gekregen, dat hij nu
helder en klaar de wereld ziet in het hart; maar in die helderheid is meteen de
a f s t a n d ontstaan.
Hoe volkomener het omvatten, hoe dieper doorgedrongen, des te dichter-bij is
de mogelijkheid van het los-laten, het ont-spannen van de omvattende krachten.
Wie verovert, pas doordringt en ontdekt, denkt niet aan loslaten.
Verster is hier in dat diep gelegen midden gekomen, waar de kleuren en de
vormen, waar de dingen v r i j staan van zijn liefde. Zoo vast en bepaald de dingen
toch licht en onzwaar te zien, hunne straling te schouwen, elk voor zich in absolute
gerichtheid, vol en heerlijk, dat beteekent bewaard te hebben, de gave van hart en
geest der zuivere ontvankelijkheid, voor al wat het leven te geven heeft.
Hij is rijker geworden, nog nooit was het leven zoo k o s t b a a r geworden onder
zijn blik en zijn handen.
Nu komen ook de meeste en de beste portretten, o.a. twee van de drie
zelfportretten. Het is of hij nu pas durft zich ten volle tot den mensch te keeren.
Driemaal schildert hij nu zijne vrouw (1920, 1921). Het is niet vreemd, dat hij kort
voor zijn dood besloot, dat eene van die beeltenissen niet zou blijven voortbestaan.
Zoo ooit, dan bleek hier weer, dat een beperkte aesthese niet de adem van zijn
werk was.
Het jaar, volgende op dat van de bloemkransjes, brengt bij een werk van gestrenge
geslotenheid (witdelftsche vaas met hulst) ook het gezelschap van drie chineesche
theebusjes. Het uiterst sobere van dit motief, het zeer kleine formaat, wijst op een
verstilde aandacht. Hierin doet zich ook voor een bestanddeel, dat in de drie kannen
van 1905 had gewerkt: een zekere ontroerdheid om het menschelijke daarin. Het
zakelijke verschijnt niet geheel zonder een gevoelsaandacht, die op deze wijze wel
uitzondering is in zijn werk.
Het schijnt, dat in deze jaren naast de vol-heid en de strakheid van zijn levensblik,
donkere krachten de scheppingsdrift vergezellen, die een
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enkel maal tot uiting komen. Het prachtig evenwicht tusschen grens en
onbegrensdheid is in die werken niet. Ze zijn ongetwijfeld uitzonderingen. Ze dragen
werkingen met zich mee van wezensangsten. Ze hebben de volle klaarte niet, maar
de duistere dreiging van het onverklaarde. Ze zijn over die grenzen, waar de dingen
in hunne gewone verschijningen gegrepen worden door onbewuste krachten, die
ze ont-stellen en ontvoeren aan de dagelijksche herkenningen.
Verster gaf de cactus voor een donker groen gordijn met plooien. Die verrijzenis
was vol dreiging en heimelijk geweld. Toen volgde in '20, het donkere doek van een
stoelrug, dat een verhaal van Edgar Allan Poe kon zijn. In '22 komt een verwant
werk: de inktzwammen op een tinnen bord, dat een diepte van nooitgeziene
violette-zwarten en zware grijzen openbaart, maar meteen door een bedwongen
vizioenaire kracht bewogen is. Daar is iets doodkopachtigs in sommige vormen.
Voor het eerst, doet de sfeer even aan Hercules Seghers denken.
De reeks stillevens zet zich voort. Hij schildert, vrij en los, iets losser dan kort te
voren, met iets verrukts over de kleur, eenige appelstillevens met een Japansch
kistje als fond ('22). Het volgende jaar brengt weer de wit-Delftsche vaas met dahlia's
(tweede maal). Het is als bevrijdt hij zich nog eens van een zeldzame kleurverrukking.
Het eigenlijke zwaar geconcentreerde werk komt moeilijker. De andere werken
omspelen die concentratie. Ze functioneeren als uitlaatklep. Zijn innerlijk rythme,
vergeleken bij de jaren omstreeks '13 tot en met '22, wijzigt zich. Iets van het
vroegere moeizame, vasthoudende, nauwelijks iets willen loslaten, komt terug.
Langdurig werkt hij aan een stilleven van een Baardman met pollepel, glas en tinnen
bord (gemerkt 1923, doch in '24 is er nog aan gewerkt; 2 jaar lang stond het reeds
op zijn atelier, zonder dat hij er van vrij kon komen). In dit werk stijgt alles op wat
hij heeft: kleur, vorm, stilte, maar het is de rijpheid niet van de bloemkransjes, de
dreiging niet van de cactus, de ijle verdroomdheid niet van vroeger, het is alles
z w a a r geworden van rijpheid en wie het ziet voelt iets van een zware late vrucht
in afgezonderde herfstigheid; een vrucht de val nabij.
In '24 begint hij een werk daaraan verwant: de vertind ijzeren kan, kruik, tinnen
bord, judaspenningen en een fond van een oud Fransch dekentje. Maanden heeft
hij gevochten met dit werk, dat moeilijk tot stand kwam. Het was eind December
zoo goed als gereed. In '25 wijzigde hij nog iets daaraan.
Alle geluid is daaruit weg. Van de laatheid heeft het de koelte. Veel zwaars
verzonk, de droge lichte ritseling van de zilverijle judaspenningen behoorde volkomen
bij deze grens-spanning.
In den herfst van '25 schildert hij den pot met witte rozen, een werk van
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hooge vreemde plechtigheid en koelte. Geen glimlach is daarin, een droomgezicht
kijkt er vreemd verwezen uit op. Iets heeft hij losgelaten in deze werken, iets van
de verknochtheid aan de wereld.
Die liefde breekt nog even met nieuwe kracht door, maar de oude motieven zijn
losgelaten. Ze zoekt iets nieuws, ze is iets op zichzelf geworden, dat geen bepaalde
bestemming meer heeft. Hij schildert een groot donker vlak, een zwarte fond en op
het vlak een ruime blanke kom met wijnroode appelen. Het is los, vrij en ruim
geschilderd. Al het zware en moeizame week. Er is warmte en vreugde. Nog enkele
bloemstillevens, flonkerend van kleuren, volgen. De herfst verdwijnt geheel. De
koelte gaat weg. Maar toch keert niet de oude drift nu naar de kleuren, de resten
van drift bleven achter in die enkele stillevens na het donkere van '25/26. Alles
bereidt zich in hem tot een roerloosheid, waarin geen ding meer een naam heeft.
Het is eigenlijk geen schilderen meer te noemen, wat hij nu (in Mei '26) nog doet
in dat laatste werk van het witte vaasje met drie oude tulpen. Er is haast geen materie
meer gebruikt. Nauwelijks is de hand van het schilderen nog te bespeuren.
Nauwelijks heeft een minimum van verf het doekje geraakt, waar eenige blanke
kleuren ontstonden. Ja, die drie tulpen zijn oud, verstorven rood; over de spanning
heen is de bloei van hun leven, iets vermoeids doortrekt ze. Alle beweging versterft;
maar het deert niet.
Het is hier, dat een mysterie gebeurde. Daar is geen gejuich in, geen klacht; geen
glanzende blijdschap noch duistere angst. Daar is een zoo hooge glimlach van
volkomen vrede, een zoo ademloos luisteren naar sprakeloos leven, dat deze eenige
dingen, die hij nog vasthoudt om zijn diepsten vrede met een glimlach van
dankbaarheid te zeggen, tot een gewijd wonder worden.
Geen schooner en dieper einde is te denken. Niets was meer toe te voegen. Nu
wordt het lichaam overgereikt aan den dood.

VI. Samenhang.
De samenhang i n e n g e r e n z i n van het werk van Verster met den tijd, strekt
niet verder dan het jaar 1892. De jeugdinvloed van Breitner, door gebrek aan
onderzoek dikwijls van grooter beteekenis geacht dan inderdaad het geval was, is
te noemen naast eenige invloeden van landschapschilders als Mauve en
Weissenbruch. Ontgroeid aan het stemmingsmoment van het natuurlijke landschap,
treft de esoterische gezindheid van Toorop hem even; de tuinen van Endegeest
('92) dragen daarvan iets mede.
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De werking van de Tachtigers in de literatuur ontging hem niet, maar zeker ook door
het intiem verkeer met Albert Verwey, dat kort na 1890 van beteekenis begint te
worden, heeft hij de verdieping van het gevoelsen gedachteleven en de rangschikking
van de aesthese in het cultureel geheel, heeft hij hetgeen ‘de Beweging’ bracht, in
zijn aandachtsleven opgenomen.
Zoo is het verschijnsel van zijne loswikkeling uit de beperking van de Haagsche
school niet een louter persoonlijk, doch het algemeen tijdsverschijnsel, dat zich in
ons land onder invloed van Allebé vooral in Amsterdam openbaarde en het
vorm-herstel in de schilderkunst bracht. Maar alles wat is losgekomen na den uitbloei
van het Fransche impressionisme, dat zijn beste jaren tusschen '74 en '85 heeft
gehad, heeft op de eigenlijke ontwikkeling van Verster verder geen invloed. De
langzame ontbinding van het impressionisme voerde de schilderij en kunst naar
een baaierd van moeilijkheden, waar het onkruid welig is gaan tieren.
De mogelijkheden zijn onoverzienbaar vermenigvuldigd, hetgeen in waarheid
beteekent, dat in het gedrang der zeer vele mogelijkheden de kans hoe langer zoo
geringer wordt, dat ééne daar levensvatbaar zal uitkomen. De eenige, die de
consequenties heeft aanvaard, is de richting, die zich bevrijd heeft van de
biologeerende invloeden van het begrensde begrip schilderij en in de vormen der
schilderkunst daarbuiten naar nieuwe mogelijkheden zoekt.
V e r s t e r is noch met de schilderijenkunst, die in het stadia van de snelheidsjacht
van de film was gekomen, noch met de architectonische wending medegegaan.
Zijn samenhang met den tijd houdt dus op, waar hij zonder omzien, zonder zucht
naar in ieder geval nieuwheid, zich zelf een instrument schept voor hetgeen zijn
innerlijk leven het sterkst drijft.
Moge een deel van zijn werk impressionistisch zijn, noch een impressionist noch
een luminist is hij, in den eigenlijken zin van die 19e-eeuwsche begrippen. - Dat niet
het landschap noch de menschelijke figuur, maar het stilleven zijn specifiek
expressiemiddel werd, brengt hem dus van zelf nader tot de Franschen van de 2de
*)
helft van de 19de eeuw dan tot de eigen land- en tijd-genooten . Wat feitelijk door
zijn compleetheid, ondanks het menschelijk-geestelijk verschil, ook bij hem ligt, dat
is het werk van C h a r d i n en het stilleven der Nederlanden van de 17de eeuw
In den tijd verschijnt hij eenzaam. Maar in die eenzaamheid heeft hij de krachten
van kleur en vorm zoo weten saam te trekken en op te voeren binnen de kleinste
mogelijkheid van het leven, het leven der kleinste dingen, dat hij daardoor
onwillekeurig een uitgangspunt is geworden voor anderen

*)

Vollon respecteerde hij zeer, ook Fantin Latour.
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FL. VERSTER.
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en vooral voor hen, die buiten reclame en kermislawaai, buiten fanfares van brute
genotzucht en sterke sensatieprikkels, buiten onware houdingen en modieuze
verkleedpartijen, naar het leven buiten en in zich luisteren, zooals het onmiddellijk,
zonder omwegen, straalt tot en i n d e n g a n s c h e n m e n s c h .
Het is niet vreemd, dat de diepste ontroerdheid en de hevigste spanningen van
het leven van hart en geest, in dezen tijd zijn weggevlucht naar de kleinste
mogelijkheden. Het is niet vreemd, dat wij in Verster de grootste kracht vinden bij
de kleinste dingen. Het diepste en rijkste ligt verscholen en verstoken.
Ver is de tijd, waarin het ontroerd gevoel van eenheid en saamhoorigheid met de
wereld en zijn menschen, het aanzijn schonk aan die grootsche muur-schilderingen,
die het eindig leven van de menschen in een adem van eeuwigheid hief uit het
betrekkelijke en tijdelijke Maar hoe klein ook, uitwendig, hoe grondig gescheiden
van de op mensch en geest niet middellijk door dingen, maar o n - m i d d e l l i j k
betrokken kunst, toch is door het bezit van het werk van Verster in dezen, onzen
tijd, een bestandeel aan het tijdsbeeld toegevoegd, dat tot het weinige blijvende zal
behooren, dat uit den stroom van het vervlietende en verdwijnende achterblijft. De
spanningen van het leven mogen veranderen van gedaante, de aandachtsstroomen
mogen uitgaan naar andere beelden, de diepere liefdekracht, die concentratiekracht
is, blijft de straling ook in oude vormen behouden.
Zoolang er innerlijk leven kan zijn in liefde tot geringe dingen, zoolang zullen er
menschen zijn, die zich herkennen in het werk van Verster en zich daarvan de
vrienden mogen noemen.
Febr./Maart '27.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

330

De Egyptische tentoonstelling in het Rijksmuseum,
door A. Stheeman
NIET langer dan een paar geslachten geleden, toen wel de Chineesche en de
Egyptische k u n s t in hoofdlijnen bekend was geraakt, doch de g e s c h i e d e n i s
dier landen nog vrijwel een gesloten boek was, althans in haren samenhang,
meenden kunstgeleerden, Egyptologen van den eersten rang, (de domheid is zwart
op wit te boek gesteld!) dat China gedurende den ganschen loop zijner geschiedenis
even goed op de planeet Jupiter had kunnen liggen, en dat Egypte al even
hermetisch gesloten was geweest en in volslagen afzondering, zonder eenig
materieel en cultureel contact met de overige wereld, zijn dagen (d.z. tientallen van
eeuwen) had gesleten.
Geen handel, geen oorlog, geen uitwisseling van producten met omliggende
landen, geen uitwisseling ook van godsdienstige en kunst-invloeden; geen
bloedvernieuwing ook.
Wij weten thans beter. Kunst is é é n der v e l e expansie-vormen bij een volk, dat
tot hoogere dan de gewone, betrekkelijk barbaarsche, ontwikkeling opstijgt, en kunst
is een expansie-vorm (van den geest), waaraan m a t e r i e e l e expansie voorafgaat,
expansie, die - uit hoofde van zijn wezen - de landsgrenzen overschrijdt met handel
en met oorlog, maar met handel in de eerste plaats, die een afzetgebied vindt voor
haar teveel aan nijverheidsproducten (waaronder de nijverheidskunst een belangrijke
plaats inneemt) en die zich de producten der omliggende landen op voordeelige
wijze verzekert, zoodat w e e l d e wordt geschapen.
Wij weten thans, dat, reeds van den allereersten aanvang der dynastieke periode
af, Egypte handel dreef op Creta en Syrië en in Syrië te Byblos factorijen en een
o

tempel had. Wij weten ook, dat Egypte 1 . in den Vóór-Dynastieken tijd, (die zijn
onjuist gebleken naam van ‘Vóór-H i s t o r i s c h e n tijd’ heeft moeten prijsgeven,
en nu gedeeltelijk binnen den ‘Historischen tijd’ is getrokken) minstens twee malen
o

van buiten af veroverd en onderworpen is geworden; 2 . na de 6e Dynastie eenige
o

malen hetzelfde lot heeft ondergaan, en 3 . gedurende de periode van de 9e tot de
12e Dynastie nogmaals een paar malen is overmeesterd geworden, zoodat bij
herhaling Libyers, Syriërs, Nubiërs, Galla's, enz. nieuw bloed in Egypte hebben
gebracht, i n d e b e v o l k i n g en i n d e k u n s t .
Is deze wetenschap voldoende, om het zoogenaamde wonder te ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

331
klaren, dat ruim drie duizend jaren lang de Egyptische kunst zich schijnbaar gelijk
is gebleven in de uiterlijke verschijning, den ‘Egyptischen stijl’? Zóó gelijk, dat
kunstgeleerden en letterkundigen hebben kunnen schrijven van ‘de
specifiek-Egyptische starre en verstarde, versteende onbewegelijkheid’? De
Egyptische stijl zou dan slechts d o o r d e h e r h a a l d e b l o e d - e n
g e e s t - v e r n i e u w i n g zulk een lang leven hebben kunnen lijden: door telkens
opnieuw weer den ouden stijl op te vatten en daarin verder te werken; dus door
telkens nieuwen wijn in oude zakken te storten, nieuwe gedachten in oude vormen
te gieten.
Die wetenschap i s voldoende; mits de verklaring niet de foutieve premisse tot
uitgangspunt hebbe, dat de Egyptische stijl een barbaarsche, geestelijk
onontwikkelde stijl zoude zijn, stijl van een onrijpen geest, die had k u n n e n (en
feitelijk had m o e t e n ) evolueeren tot dat wat na hen de Grieken zich hebben eigen
gemaakt, doch door een natuurlijk gebrek in den geestelijken aanleg den sprong
niet heeft gedaan en voor den scheidingsmuur halt heeft gemaakt, om - alles bij
elkaar geteld - minstens twee van de ruim drie duizend jaren in geestelijken
dommeltoestand door te brengen.
Op grond van een Darwinistische (en misschien wel Prae-Darwinistische)
evolutie-theorie ontzegde de 19e eeuw aan alle als onvolmaakt geldende kunst (de
Egyptische, de Assyrische, de Perzische, de Boeddhistische) een zelfdoel, en
beschouwde zij die als door de Voorzienigheid b e d o e l d e wegbereidsters van
een volmaakte kunst, die volgen zou; zooals zij dat ook van alle onvolmaakte
c u l t u u r aannam ten opzichte van de volmaakte cultuur van den ééns komenden
Heilstaat.
Deze philosophie had tot natuurlijken terugslag, dat ‘in haar s o o r t volmaakte
kunst’ hardnekkig als ònvolmaakte kunst bleef beschouwd en niet werd g e p o o g d
om kunst, die in stijl en in voordracht van de Grieksche kunst (met haar naturalistisch
monopolie) afweek, te doorgronden.
De styleering der Egyptenaren komt n i e t voort uit geestelijke onontwikkeldheid
en is g e e n archaïsche conventie, en de handhaving der styleering door alle tijden
heen is n i e t het gevolg van onvermogen om te evolueeren naar een zoogenaamd
hoogere geestelijke phaze.
Vorm is, bij alle volken der Oudheid, niet een willekeurig gekozen uiterlijk, maar
is onbewust geschapen in harmonie met het gedachteleven, dat er in werd uitgedrukt;
is dus het c o r r e l a a t van het gedachteleven, onverbrekelijk één daarmede, zooals
het menschelijk lichaam zich verhoudt tot den menschelijken geest; naar de
diepzinnige waarheid, reeds vele eeuwen geleden neergelegd in de bekende
dichtregelen:
‘For soul is body, and body soul;
For of the soul the body form doth take’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

332
De Egyptische gebonden stijl was den Egyptenaren even natuurlijk als de
naturalistische stijl het den Grieken was; want hij was even zoo aangewezen als
dienende vorm voor den Egyptischen geestesinhoud als de Grieksche het was voor
den Griekschen geestesinhoud. De Egyptische styleering is, geestelijk: eigengewilde
gebondenheid van vorm, en, technisch (naar het woord van Michel Angelo):
uitstooting van alle secundaire; vereenvouding van vormen door concentratie op
het primaire. Er was even weinig reden voor den Egyptenaar om van stijl te
veranderen als het was voor den Griek, eenvoudig omdat er geen reden voor hem
was om zich een andersoortig gedachteleven eigen te maken, dus om, in de kunst,
zijn essentieelen inhoud, zijn karakter, zijn geest, te veranderen voor een gansch
anderen. Wat trouwens onmogelijk zou zijn geweest, omdat de mensch dat niet zelf
in de hand heeft. Een volk, evenals elk wezen in de natuur, evolueert b i n n e n d e
g r e n z e n v a n z i j n k a r a k t e r , niet van het ééne karakter in het andere. De
Egyptenaar kon niet tot Griek evolueeren (evenmin als de hond tot kat kan
evolueeren), zijn kunst dus evenmin tot Grieksche kunst. Beide kunsten hebben
een afzonderlijke reden van bestaan gehad, voor zich zelf en op zich zelf. De eene
is niet een vooruitgang op de andere; beide zijn ze gelijkwaardige variëteiten. Als
twee personen een verschillenden weg gaan, door (in overeenstemming met hun
gemoed zelf gekozen) verschillend-geaard landschap, kan bezwaarlijk van één van
beiden worden gezegd, na verloop van zekeren tijd, dat hij het verst is gekomen en
dat hij meer heeft genoten.
Van de Egyptische en de Grieksche kunst kan worden getuigd, dat beide hare
idealen hebben verwezenlijkt, beide hebben gegeven, wat zij hebben g e w i l d .
Alles wat een volk aan kunst wrocht, vormt één geestelijk geheel. Zoo zullen de
factoren, die de Egyptische bouwkunst samenstellen, dezelfde zijn als die, welke
de basis vormen der Egyptische beeldhouwkunst. Zij zijn g e l i j k e l i j k vrucht van
het gedachteleven van het Egyptische volk. Het verschijnsel, dat den Egyptenaren
het inwendige van een bouwwerk belangrijker was dan het uitwendige, zal dus terug
zijn te vinden in het wezen van hun beeldhouwkunst, de menschelijke figuur in de
eerste plaats; evenals bij de Grieken het stellen van het uitwendige boven het
inwendige in de architectuur, zijn weerklank moet hebben gevonden in het speciale
wezen van hun beeldhouwkunst. Dat den Egyptenaren de binnenruimte het
belangrijkst was, en verre het belangrijkst, wordt onomstootelijk bewezen door het
feit van de schepping van rotstempels. Als er i e t s is, dat bewijst, hoe onbelangrijk
den Egyptenaren au fond het uitwendige was, is het dàt. Au besoin konden zij het
er buiten stellen. De Grieken zeker niet. Een rotstempel zou in Griekenland
ondenkbaar wezen.
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KALKSTEENEN BEELD UIT HET OUDE RIJK.
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LEEUWENKOP.

VROUWENFIGUURTJE, EEN VAAS DRAGEND.
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Was de Egyptische tempel den Egyptenaren eenig en alleen een c u l t u s -gebouw;
had hij, zoo hij vrij stond, hooge, blinde, vlakke muren naar buiten gekeerd, en de
zuilenhoven en zuilenhallen naar binnen gekeerd, en werd hij bij voorkeur als een
nietigheid aan den voet van een stijl opgaanden hoogen rotswand gezet, de
Grieksche tempel sprak naar buiten, was den Grieken in de eerste plaats een p r o n k
gebouw. De Grieksche tempel (met zijn kleine cella, die niets dan het Godenbeeld
en het altaar bevatte, en met zijn pompeuse rondloopende uitwendige zuilengaanderij
en met zijn uitwendige beeldhouwkundige versiering) was buitenarchitectuur. En
hij werd bij voorkeur boven op een berg gezet, om hem zoo goed mogelijk te doen
uitkomen.
Alles was bij de Grieken gericht op de openbaarheid, op den pronk naar buiten,
als voorwerp van zelfbewusten burgertrots tegenover de wereld; een gevoel, dat
ook in onze Middeleeuwen niet vreemd was aan de opdrachtgevers van Christelijken
kerkbouw.
De plastiek der Egyptenaren en der Grieken loopt parallel aan hun architectuur.
Er zijn twee vormen van menschelijke eenzaamheid: de inwendige contemplatie,
de meditatie, van het Boeddha-beeld; de uitwendige contemplatie van de Egyptische
menschelijke figuur, met open-starenden blik, de oneindigheid in, in zelfbewuste
rustige statigheid, onbewogen en onbewegelijk, in blik, in houding en in stand. De
Egyptische figuur voelt zich naar lichaam en naar ziel i n v o l s t r e k t e
e e n z a a m h e i d , onbekommerd om wat, en om wie, hem omringt, en dat zonder
minachting en zonder verwatenheid. D e E g y p t i s c h e m e n s c h i n z i j n e
uitbeelding is bovenal van een onovertroffen hooge
m o r a l i t e i t ; verwant, als religieus karakter, aan den mensch van R. v.d. Weijden
en van Memlinc, maar religieus-neutraler (zonder den deemoed) en oneindig vitaler,
bewuster als l i c h a m e l i j k e schepping.
De Griek was tooneelspeler vóór alles. Niet voor niets nam het tooneelspel zulk
een belangrijke plaats in in het Grieksche cultuurleven. De Grieksche
menschebeelden p o s e e r e n voor den beschouwer; ze zijn berekend op effect
tegenover de b u i t e n w e r e l d . De Griek, in beeld, is nooit alleen, zooals de
Egyptenaar het juist altijd is. (En dat was - het spreekt - overeenkomstig de
werkelijkheid in het dagelijksch leven!)
Als de Griek vecht, dan vecht hij in een m o o i e n stand; als hij doodgaat, gaat
hij dood in een mooie houding; als hij in den strijd valt, valt hij sierlijk; als hij staat,
dan staat hij sierlijk, met een bevallig Spielbein, coquet als een demonstreerend
mannequin, want hij hield van mooie standen, en.... hij werd gezien!
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De Griek is acteur. De geheele Grieksche plastiek is daarop gebaseerd. Het lichaam
wordt n i e t i n r u s t uitgebeeld; beginnende met de latente beweging van het
‘Spielbein’ bij den stilstaanden mensch, eindigende met springende en zwevende
beweging (de van schrik terugspringende Marsyas van Myron, of de hinkende
Philocteitos van Pythagoras, en de over de golven zwevende Nereïden). Daaruit
zijn drie nieuwe plastische factoren voort kunnen vloeien. Ten eerste, dat er
l i c h a m e l i j k e h a r m o n i e is bij stand of beweging der onderdeelen van een
figuur, zoodat een bepaalde stand of beweging van het hoofd correspondeert met
(weerklank vindt in) een bepaalde stand of beweging van hals, schouders, tors en
bekken, (de Discuswerper, de Sandalenafbindster, de slaapbrengende Hypnos).
Ten tweede, dat er g e e s t e l i j k c o n t a c t is tusschen verschillende figuren
(Hermes, die Eurydice van Orpheus scheidt en weer in de onderwereld terugvoert,
of Hermes met den kleinen Bacchus op den arm, van Praxiteles, of de ruiterstoet
van het Parthenon, waar de arm-, hand- en polsbewegingen der ruiters
correspondeeren met de bewegingen der paarden). Ten derde, dat
g e m o e d s a a n d o e n i n g wordt uitgedrukt: dramatiek en tragiek, (de Cnidische
Demeter, met een mengeling van uitputting en van droefenis op het gelaat) tot
pathos degenereerend in den Hellenistischen tijd, (de Niobidengroep, die denken
doet aan de plaat ‘Ach, vader, niet meer’; de Giganthomachie van het Pergamonsche
altaar, en de Laocoöngroep).
Dit zijn belangrijke dingen, kenmerken van een geestelijke evolutie naar het
litteraire in de beeldende kunst. Maar stijgt door deze dingen de Grieksche kunst
boven de Egyptische uit?
De tooneelspelkunst kan het niet buiten de beweging stellen: het gebarenspel en
de gemoedsuitdrukking. Ze staat of valt er mee. Maar is het zoo zeker, dat de
b e e l d e n d e kunst er bij gewonnen heeft? De tegenwoordige mensch verlangt
het in de beeldende kunst, maar een kunstfactor, die afsterft, is niet noodzakelijk in
elke kunsttak een inferieure factor, en een factor, die zich ontwikkelt, niet steeds in
èlke kunsttak een superieure factor.
In de stilte en in de rust liggen èn het hoogste geluk èn de hoogste schoonheid.
Pas in rust komt de ziel in actie. En op grootsche momenten, die waarlijk ontroeren,
heerscht plechtige, roerlooze stilte.
En, een uiterste: Zou een pharao er bij hebben gewonnen aan menschelijke
hoogheid, d u s a e s t h e t i s c h , als men hem had afgebeeld als discuswerper, of,
erger, als dansende faun?
Analoog aan bovenstaande hebben de Grieken in de reliefbeeldhouwkunst als
zoo hoogelijk geroemde naturalistische factor de perspectief gebracht.
Alles in de natuur, (in het wereldstelsel, in de levende natuur en in de zgn.
levenlooze natuur, het kristallenrijk) is naar bepaalde verhoudingen
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opgebouwd en geordend, in geheele getallen uit te drukken. Dat geldt evenzoo voor
de onderdeelen van het menschelijk lichaam.
Wat Dürer en da Vinci wetenschappelijk hebben vastgesteld, dat moeten de
Egyptenaren intuïtief hebben gevoeld, en dat moeten zij hebben gevoeld a l s
h o o g e s c h o o n h e i d . Daarmede hebben zij, o p a e s t h e t i s c h e g r o n d e n ,
niet kunnen breken. Daarom in de reliefkunst a) geen perspectivische verkortingen
en b) een onnatuurlijke combinatie van ‘profil’ en ‘face’ van onderdeelen van
éénzelfde figuur; en daarom in de ‘ronde bosse’ zoo eenvoudig mogelijke standen
en houdingen, waarbij elke schijnbare (optische) verkorting van een onderdeel zoo
goed mogelijk werd vermeden. Daarom in de ‘ronde bosse’ geen schuin opgeheven
arm, maar een langs het lichaam neerhangende of tegen de borst gedrukte arm,
geen schuin staand been, geen geknikte knie. De verhoudingen zouden gebroken
getallen op hebben geleverd, en gebroken getallen beteekenen leelijke verhoudingen.
Dat alles kòn, zoolang de beeldende kunst geen photographisch-naturalistische
imitatie van de werkelijkheid poogde te geven; dus zoolang niet werd uitgebeeld,
wat men in de werkelijkheid z a g , maar wel wat men van een figuur, aan onderdeelen
afzonderlijk, i n d e n g e e s t had opgenomen, en ook, zoolang geen rekening
werd gehouden met het optisch bedrog van den perspectivischen schijn; zoolang
dus - terecht! - de plastische weergave (die tijdeloos is) niet werd beschouwd als
een ‘instantanée’, een gefixeerd ‘tableau-vivant’, maar als een v e r g e e s t e l i j k t e
neerslag, die de geest van den beschouwer weer tot werkelijkheid terug had te
herleiden.
In de reliefbeeldhouwkunst hebben de Grieken een beslissenden stap gedaan:
den stap naar de onafhankelijkheid der beeldende kunst. Hun metopes, friezen en
o

tympan-vullingen zijn v r i j e werken met een architectonische omlijsting, en 1 . door
o

o

hun bewegelijk lijnenspel, 2 . door hun hoog-relief, 3 . door de ‘vrije’ compositie,
een niet de architectuur zuiver dienende versiering.
De architectuur werd pompeuze omlijsting van de sculptuur. De eenheid tusschen
de beide kunsten werd verbroken; e e n v e r l i e s v a n e e n b e l a n g r i j k e n
kunstfactor.
Bij de Egyptenaren zijn de reliefkunst en de schilderkunst steeds afhankelijke
kunsten gebleven: m u u r v e r s i e r i n g (versiering ondergeschikt aan de
architectuur). Maar de compositie was evengoed volgens bepaalde weloverwogen
regelen geordend. Componeerden de Grieken op het muurvlak als eenheid, de
Egyptenaren componeerden op horizontale, als muziekbalken boven elkaar
geplaatste, onderling onafhankelijke banden. De compositie is andersoortig, maar
heeft hare schoonheid.
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Roman,
door Willem De Mérode.
Van schemer is de kamer ingenomen,
Waar hij zijn vage fantasieën speelt.
Zij, tinkellachend, achter hem gekomen,
Heeft luistrend zich geërgerd en verveeld.
Nu roken zij aandachtig cigaretten,
En drinken; ruischt het loover of haar doek?
‘Je lijkt een meisje uit een bergerette!’
Zij, koeltjes: ‘uit Knut Hamsuns laatste boek’.
Zwijgen en peinzen.... ‘heb jij ook die droomen
Van leege kamers vol bewegend licht?’
‘Ik droom door rauwe handen mij genomen
En woeste kussen op mijn wild gezicht.’
Zwijgen.... Een loom zich rekken op den divan.
Een cigaret wordt vurig aangetipt.
Zwijgen.... Hoort zij hem nu behoedzaam opstaan?
Hartbonzend is zij even opgewipt.
Hoort zij hem zachtjes in zijn handen kreunen?
De huisknecht knipt de lampen statig aan.
- Ze ziet hem slapend in zijn zetel leunen,
En balt haar vuist en vindt geen kracht tot slaan.
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Danseres,
door Willem de Mérode.
Haar sluier viel, begeerig slaat
Een vlam trillekkend langs den grond.
Haar lichaam is zeer stil en staat
Wit onder haren heeten mond.
Haar handen dansen, bloemen die
Een sterke stengel lenig wiegt.
Dan rijst een wind; heur haar, o zie,
Hoe 't als een wolk ten hemel vliegt.
Nu wordt haar lachend aangezicht
De zon die deze wolk doorlicht.
Nu drijft zij zelven als een damp
Bleek langs der oogen roode lamp,
En huivert neêr, en is vervlogen.
Alleen twee dwaallichten.... haar oogen.
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Anna Pavlova en het Russische ballet
door R.W.P. de Vries jr.
IN dezen tijd waarin met de Jasz-band de Charleston, Heeby-Jeeby, Black-Bottom,
en andere wansmakelijke dansen op het programma van de uitgaande wereld staan,
en waar als tegenwicht de rythmische en plastische dansen, in haar verschillende
variaties, hare beoefenaarsters en beoefenaren vinden, daar is het Russische ballet
oogenschijnlijk wel een allerzonderlingste terugkeer tot het ancien régime.
Wij meenden zoo zeker, dat de ‘moderne dans’ (te leeren in drie lessen zooals
de advertenties ons doen gelooven) voorgoed de menuet, lanciers en gavotte hadden
doen verdwijnen; en dat de strijd door Isadora Duncan aangebonden tegen het oude
ballet, geëindigd was met de overwinning der rythmiek en plastiek, met den eenvoud
en den terugkeer tot de natuur. En ziet, daar komt uit Rusland, het land der tradities,
het ballet weer terug, en weg zijn al onze principes, onze bezwaren, onze
overwegingen. Wij zien, wij geraken onder de bekoring, de betoovering, wij voelen
den wonderbaarlijken indruk die kleur en lijn en klank op ons maken, en wij buigen
ons voor de schoonheid, die ondanks alle beginselen ons leven beheerscht. En
gaan wij dan na, wat het eigenlijk is, waardoor dit Russische ballet ons Duncan,
Leistikow en zoo vele anderen doet vergeten, waarom wij weer gevangen worden
door deze technische volmaking in de danskunst, dan geloof ik, dat het juist die
zeldzame geschooldheid is en daarbij die alles omvattende eenheid en harmonie,
waarbij geen onderdeel te gering geacht wordt, waar niets aan ontbreekt. Is het de
Renaissance in de danskunst, die met de pracht en praal uit het Oosten onze
beginselvastheid aan het wankelen brengt? Ik geloof het niet; maar veeleer, dat in
deze tijden van verwarring, van onzekerheid, van schijn en oppervlakkigheid, de
volmaakte kennis van het vak de eenige grondslag kan zijn voor den opbouw van
een nieuwe kunst. En waar, in dit geval, een innige samenwerking bestaat tusschen
de danskunst, de schilderkunst, de decoratieve kunst, en de muziek, dan zijn hier
zeker alle factoren bijeen om tot een schoone oplossing te leiden.
Denken wij dan ook aan het Russische ballet, dan is het in de allereerste plaats
het geheel, dat ons boeit, de rijkdom van Oostersche kleur, van sterke
tegenstellingen, van prachtige costuums, de feeërieke verlichtingen, de ensceneering,
de groepeering der figuren, gebarenspel en.... zeer zeker niet minder de dansers
en de danseressen, maar deze dan ook in hun volkomen harmonie tot het geheel.
Zoo ook voelt Anna Pavlova een herleving van het ballet. Niet een terugkeer tot het
oude, galante
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Fransche ballet, noch een nabloei van de technische virtuositeit der Italianen, maar
een voortbouwen, waaraan misschien de oude traditie ten grondslag ligt, maar dat
niet verstard is, doch wel degelijk rekening houdt met de stroomingen, met den
geest van dezen tijd; het is een eeuwig zich vernieuwen en volmaken. Het is een
voortdurend studeeren en oefenen onder strenge tucht; want niet voor niets is Anna
Pavlova een leerlinge der Keizerlijke Russische Balletschool te Peterburg; waarvan
zij nu n o g getuigt dat er geen inrichting ter wereld is, waarde jeugd zoo zeker, zoo
doelbewust wordt voorbereid voor een kunstzinnig beroep, waar de technische en
artistieke vorming van dien aard zijn, dat zij een enormen steun beteekenen voor
de latere loopbaan der leerlingen.
Anna Pavlova kwam op haar negende jaar al op de balletschool. Als jong kind
van een jaar of zes had haar moeder haar eens meegenomen naar een ballet-matiné
in het Marinsky-Theater, want het Russische volk danst veel en graag, en de
nationale volksdansen werden in eere gehouden. Die middag-opvoering van
‘Doornroosje’, waarvoor Tschaikowsky zijn wonderbare muziek geschreven heeft,
zij besliste over haar volgend leven. Zij bleef smeeken, aandringen, woedend worden,
tot haar moeder eindelijk besloot er met den directeur der balletschool over te
spreken, met het resultaat dat zij ten slotte toegelaten werd en haar loopbaan kon
beginnen.
De keizerlijke balletschool was nog een stichting van keizerin Elisabeth, de dochter
van Peter de Groote, die zeer veel voor de danskunst voelde. Het was in den tijd,
dat Frankrijk het land was voor de balletkunst en de keizerin liet dan ook den
balletmeester Didelot komen, die ruim veertig jaar lang, tot aan zijn dood, het
directoraat voerde. Hij vermaakte zijn huis en vermogen aan de school, die hij had
helpen stichten, en waarvan hij de deugdelijke grondslagen gelegd had. Na hem
kwam Saint-Léon, die opgevolgd werd door Petipas, aan wien Pavlova, zooals zij
zelf vertelt, zeer veel te danken heeft. Hij werd niet alleen haar leermeester en leider,
maar haar geestelijke mentor, die haar vertelde van de groote kunstenaressen die
hij gekend had, die haar eerzucht prikkelde, die haar aanzette en dan ook degeen
was, die den meesten invloed op haar latere vorming heeft uitgeoefend.
Met haar komst op de keizerlijke balletschool begon voor de kleine Anna Pavlova
een tijd van hard werken en ernstig studeeren, waar zij nooit spijt van gehad heeft.
Het was er, vertelt zij, als in een klooster, streng en ordelijk en van een volmaakte
tucht. 's Morgens om 8 uur was de réveille en werden de kleine meisjes al getraind
om zorg aan hun uiterlijk, hun tanden, hun haren, hun handen te besteden; maar
na het morgengebed, en het ontbijt, begonnen om 9 uur in de groote, lichte, ruime
zaal de danslessen tot 12 uur toe. Na de lunch een korte wandeling en dan weer
studeeren tot 4 uur; de tijd na het diner was voor de scherm-, muziek en andere
lessen bestemd. Zoo
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volgden de dagen elkander op en de eenige afwisseling bestond daarin, dat de
meest gevorderde leerlingen eens mee mochten figureeren in het Marinsky-Theater,
of dat zij onder toezicht naar den schouwburg gingen om een of andere ster te zien.
Een enkele maal kwam ook de keizer zelf wel eens en werd er een klein ballet
opgevoerd, waarbij dan de jongens, die in een anderen vleugel van het gebouw
huisden, mededansten.
Naast de gepronceerde Fransche opvatting van Petipas, die vóór alles van een
danseres gratie, elegantie en vrouwelijkheid eischte, werd echter ook de Italiaansche
bestudeerd, waarbij meer waarde nog aan de techniek, gehecht werd. En daar
Pavlova van meening is, dat om een vak goed te verstaan en er iets in te presteeren
men de techniek in zijn vollen omvang meester moet zijn, ging zij later naar Milaan,
om zich in het land zelf in de Italiaansche balletkunst verder te bekwamen.
Het instrument toch van de danseres is haar lichaam en zij moet dit instrument
zoo volkomen kunnen beheerschen, dat het in staat is alles uit te drukken en weer
te geven wat men wil; dit gold vroeger als een eisch; maar is tegenwoordig niet
minder van belang, wil men iets bereiken. Het lichaam moet in al zijn onderdeden
op de kleinste gedachte kunnen reageeren, men moet er zich op kunnen verlaten,
het moet de danstaal door en door verstaan, zoodat, zegt Pavlova: ‘wij er zelfs in
den droom of slaap zeker van zouden kunnen zijn.’
En wie d a t kan, die weet ook wat een moeite het kost, en dat men geen oogenblik
de oefening, ja de dressuur moet staken. Stuk voor stuk moet men alle onderdeelen
van de menschelijke machine tot het uiterste in staat maken. Juist dit meesterschap
over het lichaam is bijna alleen in de balletschool te verkrijgen, en nog dagelijks, al
zijn de dansen herhaaldelijk geoefend en opgevoerd, repeteert haar corps-de-ballet
iederen ochtend, en niet alleen voor het ensemble, maar als technische training.
Het is als met de vingeroefeningen van een groot musikus; maar evenmin als bij
dezen moet bij de dansku n s t e n a r e s iets te bespeuren zijn van de schematische
bewegingen, van de sprongen en figuren; alles moet zich oplossen in de groote
eenheid van het idee. Na die oefeningen toch begint pas de schepping, de vorm,
de inhoud. De meening dat het ballet dan ook ontaarden zou in louter technische
beheersching is volmaakt onjuist; alleen meent Pavlova zeer terecht, dat het
onmogelijk is inhoud en uitdrukking aan den dans te geven, wanneer niet het lichaam
in staat is absoluut alle bewegingen te beheerschen. Hoe zou het mogelijk zijn zegt zij - dat het lichaam iedere gedachte uitdrukte, iedere inval volgde, de rythme
van andere volken, andere menschen juist weergaf, wanneer het niet zeker is van
alle uitdrukkingsmogelijkheden op dansgebied, wanneer het niet de taal van den
dans tot in de fijnste toonen tot in het diepste geluid beheerscht. Uitdrukkingsdans,
muzikale dans, bewegings-
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dans, rythmische gymnastiek en dergelijke, ze zijn te beschouwen als onderdeden,
maar niet als een in zich zelf gesloten kunstvorm.
Voor haar is het ballet dan ook een zéér uitgebreid terrein, waarop dank zij den
deugdelijken technischen ondergrond gelegenheid is tot uitbreiding in tal van
richtingen, wat tevens de zekerste waarborg is tegen alle dilettantisme.
Dat niet, afgescheiden dan van het nationale Russische karakter, voor Pavlova
het ballet alleen de herinnering aan de oude Fransche kunst is, bewijst wel dat zij
juist alles wat haar - ook in de kunst van Duncan - goed en bruikbaar lijkt in haar
balletkunst toepast.
Overal waar zij het schoone, in de danskunst, in de beweging, in het leven ziet,
daar is dit voor haar een aanleiding tot meerdere studie, meer onderzoek, tot
perfectioneering van eigen werk.
In Japan bestudeerde zij de oude dansen die daar nog ‘stijl’ hebben; en de
Japansche danskunstenaars wijdden haar in, in de geheimen van hun vak, zij
toonden haar de oude costuums, en speelden haar de oude muziek voor. De
herinnering daaraan was haar een aanleiding tot de: ‘Orientalische Eindrücke’; in
Indië waren het de fresco's van Ajanta, die een bijzonderen indruk op haar maakten,
en het ontstaan gaven aan een dans die zij; ‘Ajanta's Fresken’ noemt.
Zoo zullen telkens nieuwe indrukken op haar blijven inwerken; want een
kunstenares als zij kan niet in de techniek verstarren. In haar bewegingen, in haar
standen voelt men trouwens dat zij ieder oogenblik de schoonheid van lijn en houding
bestudeert, en het is dan ook geen wonder, dat zij aangewezen is haar gedachten
ook in ander materiaal vast te leggen en zich, naast haar danskunst, in de
beeldhouwkunst bekwaamde en verschillende creaties van zich zelf als ‘Der
sterbende Schwan’ in beeld gebracht heeft. Voor haar is de danskunst zeer nauw
verwant aan de plastiek; haar belangstelling gaat dan ook niet minder naar andere
schoone kunsten uit, en juist in haar balletten zien wij dan de volkomen harmonie
van alle kunstuitingen. Daar vormt de samenwerking van den componist met den
regisseur, met den balletmeester, met den ontwerper der costuums, en den
decorateur der achterschermen, met den chef der verlichting, één geheel dat tot in
de uiterste perfectie verzorgd is; want alleen d a n is het mogelijk dat de danseressen
en dansers in dit milieu het ballet tot die ongekende feeërieke schoonheid opvoeren.
Want ondanks de pirouettes, uit het oude ballet overgebleven, ondanks de gazen
rokjes, die wij meenden dat na Duncans optreden voor goed hadden afgedaan, gaat
er van het Russische ballet en van Anna Pavlova een bekoring, een ontroering uit,
die alleen echte, zuivere en hooge kunst kan geven.
En dan laten al onze overwegingen ons in den steek, al onze principes verdwijnen,
want wij zien, wij genieten, wij zijn betooverd!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

342

De thuisreis
door Herman Robbers.
VII.
KIJK 'is aan, daar heb je de Hooglands waarachtig,’ riep Reelink met oprechte
blijdschap uit.
‘Hé! Ja! Dat's een zeldzaamheid!’ Ook Vechtel verheugde zich klaarblijkelijk, maar
zijn stem klonk meer gesmoord.
Het was in 't begin van Mei 1916. De groote café-zaal van ‘Américain’, warm
toevluchtsoord in den killen avond, volgeloopen en doorgonsd van stemmen,
doorwalmd van tabaksrook- en biergeuren. In het helle en scherpe licht naderden
Huib en Pauline het tafeltje hunner kennissen. Reelink was er, de pas getrouwde,
met zijn mooie jonge vrouw, wier rosse haardos als een vlam om haar hoofd lag en
wier groote, vleezige mond, bijna altijd lachend, zich alleen om het wit van een
sigaret scheen te kunnen samentrekken. Nu allen opstonden zagen de Hooglands,
naast Vechtels weligen blonden krullebol, den goediggroven werkmanskop van
Bachtman, den beeldhouwer, voor zich verrijzen; met hem nog een tweetal veel
fijnere, bleekere, hun geheel onbekende groote-stadsgezichten. Zij werden
voorgesteld: Meneer en mevrouw Hulshorst van Dam, uit Parijs. Hij een uiterst
beweeglijk man van vijf, zes-endertig, been-bleek en mager - nerveuse trillingen
verstoorden telkens de scherp-intelligente gelaatstrekken, terwijl de donkere oogen
stil wijd-open bleven, maar dof en als 't ware naar binnenstarend - zij een klein,
zwartharig vrouwtje met ree-bruine, melancolieke oogen; in 't zwart gekleed ook;
de vermiljoen gekleurde lippen tartend onnatuurlijk te midden van het al te wit
gepoederde gezicht; geen rouge op de wangen; iets ontstellendonwezenlijks,
pierrotachtigs daardoor in haar onhollandsche verschijning.
Het blijkbaar te voren al zeer geanimeerde gesprek werd in onveranderden toon
voortgezet. Een onverwacht, een bizonder zeldzaam genoegen, de Hooglands in
een café te ontmoeten, vond Vechtel, blozende en graaiend een forsche hand door
zijn dichte krullen, met een verrukten glimlach naar Pauline. Hij was gezetter,
mannelijker geworden, toch nog gaaf en jong in zijn regelmatige, te opzettelijk recht
en onbewogen gehouden gezicht. Als gewoonlijk tegenwoordig hinderde Huib de
manier waarop hij naar Pauline keek.
‘Hm.... ja.... Doen wij zelden, hè?.... We zijn nog wat aan de wandel geweest
vanavond, maar het werd te koud.’
‘En dan zoo leeg en ongezellig, nie-waar, in de donkere straten,’ lachte Reelinks
vrouw tot Pauline op.
‘O!.... Ja....’ De nog altijd kinderlijk geschulpte mond lachte
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vaag-vriendelijk terug, maar de oogen bleven ernstig, een beetje triest en afwezig
peinzend. Pauline zag bleeker en smaller dan twee jaar geleden - daardoor nog
fijner, als meer vergeestelijkt, de eenigszins zwaarmoedig-nadenkende trekken.
Ook in Huibs nog altijd baardlooze gezicht had zich het wat
zorgelijk-in-zich-zelf-gekeerde met het stroef-strakke, vastberadene ontwikkeld en
geaccentueerd.
Reelink stelde Hoogland op de hoogte; de Hulshorsts bleken kennissen van hém.
Ze waren pas uit Parijs gekomen, via Havre met een vrachtboot, niet zonder
levensgevaar natuurlijk - al strakker sperden zich, bij 't interessant verhaal, de blauwe
idealisten-oogen - hun plan was, eerst een paar weken in Holland te blijven, om wat
bij te komen, dan naar Londen door te reizen, later naar Amerika en zóó-om naar
Rusland misschien. Journalisten beiden, correspondenten van hollandsche bladen,
die vooral over kunst en cultuurbelangen schreven, ook in buitenlandsche
periodieken. ‘Communisten ook.... spreekt van zelf, hè?.... Uiterste linkerzijde, net
als ik.... Maar stel je gerust, zonder aanleg voor de propaganda, nie-waar Jacques?’
Hulshorst schudde mompelend zijn hoofd, zoodat hem een zwarte haarwiek over
't voorhoofd viel; zijn vrouw antwoordde voor hem, op gewild-onverschilligen,
niettemin fanatiek klinkenden toon:
‘Propaganda? Niet noodig! Over tien jaar is de heele wereld communist. Daar
zorgt de oorlog voor!’
Reelink hief zijn hoofd als in trotsche extase, keek rond.
‘Dat zegt mijn man ook altijd,’ zei zijn vrouw met een spottenden glimlach - terwijl
ze verstandhouding zocht met Huib - ‘maar ik geloof d'r voorloopig niks van.’
‘En dat waarom niet, Coba?’ viel mevrouw Hulshorst uit met iets sarcastisch in
haar toon.
‘Wat?.... Och.... 'k Weet niet, hoor!’ Haar welige lachmond werd wat
scheefgetrokken. ‘Die mannen tegenwoordig! Ze praten wel veel, maar ze maken
geen mines.’ Weer keek ze er Hoogland bij aan, oogblinkend, schalks, maar hij
wendde zich langs haar heen tot Hulshorst, vroeg naar de toestanden in Parijs. En
het ziekelijk bleeke gezicht met de schichtige trekkingen begon fel te leven, terwijl
hij vertelde en beschreef. ‘Voor zoover zoo'n sfeer dan te beschrijven is!’ Hij duwde
zijn onderkaak trillend naar voren - onmachtige somberheid lag in het gebaar. De
gespannenheid, die heerschte daarginds, men scheen er zich hier zelfs geen
voorstelling van te maken. Kón ook niet! Zoo iets moet je ondervonden hebben....
‘Een angstige, zwaar beklemmende gespannenheid - maar onder een masker van
pretmakerij en met handhaving van alle oude gewoonten. Daaronder vreet de
demoralisatie als een kanker voort. De sombere wrok en de pijnigende teleurstelling
- de diepste en grootste
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dingen worden erdoor aangetast.’ Even later, met een plotselinge behoefte aan een
lichter toon: ‘U begrijpt intusschen, de poilus die met verlof naar Parijs komen - nou,
die hebben er een leventje! Ze kunnen alles krijgen wat ze hebben willen!’ En hij
knipoogde naar Huib, als om te kennen te geven, dat hij 't moeilijk duidelijker zeggen
kon in tegenwoordigheid van Pauline, naar wier blanke gezichtje, met zijn
indrukwekkenden adeldom, min of meer tersluiks aller blikken zich richtten.
Niettemin, Bachtman, na even rondkijken met zijn naïeven glimlach, kwam ruw-weg
los: ‘Ik hoor toch, dat mot in Londen tegenwoordig nog erger zijn. De engelschen
hebben de naam nooit zoo.... Maar dat een vrouw of meisje daar zich overgeeft aan
de eerste-de-beste officier of soldaat - 't wordt er niet meer als een schande
beschouwd.... bijna toegejuicht..’
‘Natuurlijk! Maar dat's toch overal hetzelfde tegenwoordig!’ riep mevrouw Hulshorst
uit op haar toon van strakke stelligheid, terwijl ze een nieuwe sigaret opstak. ‘Ieder
grijpt wat hij kan krijgen. En liefst dadelijk. Morgen? Wie is daar zeker van!’
‘En een officier of een soldaat die van het front komt - dat's een held qualitate
qua,’ voegde haar man erbij, een ironischen blik in haar richting sturend, die haar
echter te ontgaan scheen.
Over den oorlog zelf - de kansen, de vooruitzichten - werden geen meeningen
geuit. Men schokte de schouders. Een beslissende overwinning scheen onmogelijk
geworden. Het ziekteproces moest zijn verloop hebben.
Ook Italië en Bulgarije hadden geen verandering gebracht. Nog geen zes weken
geleden waren de hollandsche schepen Tubantia en Palembang redeloos en
moedwillig getorpedeerd. Maar het was of men wende aan zulke gewelddaden, of
de geesten er immuun tegen geworden waren. ‘Dat lijkt in Frankrijk soms nog erger’
- vertelde Hulshorst - ‘ze leven - ze lachen - maar innerlijk is iedereen, en tot stikkens
toe, van 't zelfde vervuld. Juist dat lijdelijk moeten afwachten - 't maakt de menschen
gek. Denk je er ook eens in: alle ziekenhuizen, alle ambulances, méér dan vol......
verminkten, blinden, vergiftigden.... en dat weet iedereen! En stel je dan voor: ook
dáár, overal, zitten ze in hun cafés en restaurants, mannen en vrouwen, net als hier.
Ze zoeken mekaar, hè? Ze praten en lachen.... Maar ze weten terwijl dat, op
hetzelfde oogenblik misschien, hun man of hun verloofde, hun broer of hun zoon....’
Hulshorst stokte. Over zijn groote, donkere oogen trok een glanzig waas. Zich
plotseling tot Pauline wendend vroeg hij: ‘Heeft u kinderen, mevrouw?’
De aangesprokene schokte achterover, bloosde, stamelde iets onverstaanbaars.
‘Nee-nee’, haastte Huib zich, sterk fronsend, voor haar te antwoorden. En snel keek
hij op naar Paulines oogen - die zijn blik ontweken. Er was een algemeen zwijgen.
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‘Wat ík maar niet begrijp,’ begon Bachtmans eenigszins plomp gemoedelijke stem
dan weer, ‘is, hoe de kunstenaars in al die oorlogvoerende landen de rust en het
geduld, de concentratie nog vinden om iets te maken.’
‘Hébben ze natuurlijk ook niet,’ gaf Hulshorst met haastigheid toe, ‘'t moet alles
maar gauw-gauw-gauw, en 't blijft dan ook meestal oppervlakkig. Spreekt van zelf!
Maar is dat hier wel zooveel beter?’
De vraag werd niet beantwoord. Vechtel alleen, zijn hand door zijn krullen strijkend,
rechtte zich, keek even naar Pauline en bromde iets onverstaanbaars, maar dat
klonk als protest.
Op dat oogenblik werd aan het tafeltje naast het hunne luid uitgeschaterd,
gebulderd, gejuicht. Een groote blonde vrouw viel hysterisch gillend tegen haar
buurman op. En ze kwamen weer te praten over de groote en snelle veranderingen,
sinds 't begin van den oorlog in de geestesgesteldheid en 't gedrag der menschen
gekomen, ook in 't neutrale Holland.
Bachtman stopte zorgvuldig een nieuwe pijp, schudde langzaam zijn dikken kop
daarboven. ‘Ja jongen,’ riep Reelink uit, hem op den rug kloppend, ‘'t gaat overal
anders toe dan vroeger, bandeloozer als je wilt. Toch, is dat wel in alle opzichten
een achteruitgang? Beteekent het niet.... met meer levenshaast en sensualiteit....
ook meer openlijkheid en durf, zelfbewustheid, vitaliteit?’ Zijn voorhoofd rimpelde
en zijn oogen sperden zich bij deze woorden, als sprak hij de hoogste moreele
eischen uit.
‘'t Heb alles zijn waarde,’ bromde Vechtel, gewichtig knikkend.
‘O! Zonder twijfel!’ Hulshorst keek Reelink recht aan en zijn stem had iets
schampers toen hij voortging: ‘Vrijer, spontaner wordt er geleefd dan vroeger.
Eerlijker misschien. Maar dan ook schaamteloozer. Egoïsme en genotzucht leven
zich openlijk uit. En dat lijkt me ook-al-weer zoo.... vanzelfsprekend. Tegenover de
eindelooze vermoeidheid.... de jammer.... de ellende.... wordt naar steeds sterker
prikkels gezocht. En dan: wie kan er tegenwoordig eig'lijk nog plezier in zijn werk
hebben? Wie ziet er de resultaten van? Sommige kooplui, die oorlogswinst maken,
industrieelen die granaten fabriceeren, ja! De rest leeft in triestheid en teleurstelling
- zonder doel of illusie.’
‘Alles rent naar zijn ondergang, de heele burgerlijke wereld.’ De vermiljoen-roode
mond tusschen de poederwitte wangen sprak het weer stroef en zakelijk uit.
En plots huiverde Pauline hoorbaar. Met lichten schrik opnieuw keek Huib naar
haar om. ‘Lieneke,’ zei hij bezorgd, ‘kom, wij gaan weer 'is, hè?’
Ook Vechtel was opgestaan. ‘Mag ik meeloopen zoover?’ Er werd afscheid
genomen. Van de Hulshorsts in 't bizon der. ‘Au revoir....
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zullen we maar hopen....’ ‘Ja, maar waar en wanneer? En hoe zal de wereld er dan
uitzien?’
Pauline liep tusschen de mannen in. Jachtig, en met een ril, had zij van beiden
tegelijk een arm gegrepen. Bezorgd keek Huib naar haar moeie gezichtje: ‘Lieneke....
Voel je je vervelend?.... We gaan gauw na'huis.’
‘Ja.... Wat een atmosfeer toch in zoo'n koffiehuis.... En daarbij dat gepraat.... over
zulke afschuwelijke dingen.’
‘Je moet er vooral niet te veel van gelooven, hoor,’ bromde Vechtel wijs.
‘Buitenlanders die hier komen, ze overdrijven allemaal. Maken zich graag interessant,
hè? Ben je koud? Geef me maar een stevigen arm. Ook eigenlijk niets voor zoo'n
fijn en teer vrouwtje.... die verhalen..’
‘Wat? Waarom? Vin' je me dan zoo'n luxepoppetje?’ Iets verdrietigbitters klonk
door in haar stem.
‘Nee-nee, dat niet hoor!’ Hij lachte beschermend. ‘Maar wel oversensitief.... En
zoo levende buiten de booze wereld.... Moet je zoo'n mevrouw Hulshorst voor
hebben, een die alles weet en meeleeft.... zoo'n door de wol geverfde....’
‘Dat door de wol kan je d'r ook wel aflaten. Allemachtig, wat had dat menschje
zich toegetakeld!’ En Huib praatte en grapte nog door om zich wat af te leiden, wat
op te halen. Hij had er het land over, dat hij Pauline in dat café had gebracht. En
ook dat Vechtel nu met hen meeliep hinderde hem, en dat die twee, zoodra
buitengekomen, weer zoo familjaar met elkander geworden waren. Wat Pauline
toch zag in dien als kunstenaar gewichtig poseerenden volksjongen? Talent - nou
ja! Hij kwam dikwijls bij hen tegenwoordig, had zelf aangeboden teekenles aan
Bertje te geven. En zijn toon, als hij met Pauline praatte, werd aldoor vrijmoediger,
intiemer. Zoo bespottelijk ijdel ook - hij had zijn jongensachtige schuchterheid
afgelegd en scheen nu te denken dat hij indruk op haar maakte. Dat jijen en jouen
voortdurend, het ergerde Huib. 't Was ingevoerd in zijn afwezigheid - hij had er wel
genoegen mee moeten nemen, sinds Lieneke 't heel natuurlijk scheen te vinden.
Ze waren immers vrienden!
Of zijn critische vriendin binnenkort weer eens op zijn atelier kwam kijken, vroeg
Vechtel nederig. Hij had verscheiden nieuwe dingen staan waarover hij graag haar
opinie zou hooren.
‘O ja? Al verscheiden? 't Is toch, dacht ik, nog geen maand geleden, dat ik bij je
ben geweest. Heb je zoo ontzettend hard gewerkt - of zoo vreeselijk vlug?’
‘Hm.... ja.... dat weet ik nou niet zoo precies, hoor! Misschien heb ik die vorige
keer wel wat achtergehouden.... Och, hard gewerkt
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.... of vlug.... daar gáát het niet om, hè? 't Zijn je geestelijke vondsten, de hoogere
waarden die je bereikt.... affijn....’ Vechtel deed gewoonlijk zoo diepzinnig
tegenwoordig - hij hield er zijn rechte gezicht bij. ‘Kom maar 'is kijken.... Enne.... jij
natuurlijk ook, Hoogland, als je de tijd kunt vinden....’
Huib gaf geen antwoord. Pauline schaterde een oogenblik, met iets van sarcasme,
maar stopte abrupt. En een weinig naar Vechtel overhellend, met een drukje op zijn
onderarm: ‘Goed hoor, jongetje, doe jij je best maar.... Ik kom wel weer 'is bij je
kijken.’
Ze zei het zooals men een kind zijn zin geeft. Toch scheen ze plezier in dat kind
te hebben.
Thuisgekomen, in hun schaars verlichte huiskamer - men werd nu zuinig op alles trok Huib, zelf leunende tegen den tafelrand, Pauline zachtjes naar zich toe.
‘Liefste.... Je hebt het weer leelijk te kwaad gehad, daarnet, in dat nare café,
nie-waar? We hadden het niet moeten doen.’
Ze keek hem strak en droevig aan van onder haar breede, bruin-blonde
wenkbrauwen. Vlak bij elkaar nu hun donkere oogengeheimenissen. Zij antwoordde
niet, maar drukte haar voorhoofd tegen zijn schouder en bleef zoo staan, stil....
‘Heb je hoofdpijn?’
Ze schudde van neen.
Zoekerig streelende ging zijn hand langs haar bovenrug, haar hals en achterhoofd.
‘Mijn Lienekelief.... Ja.... wanneer zal die ellendige obsessie eindlijk van ons
afgenomen worden.... Ik begrijp wel dat ze daar in de oorlogslanden nog oneindig
meer na' snakken dan wij hier, maar toch.... ook voor ons, die maar lijdelijk, lijdelijk,
volkomen machteloos moeten toezien.... 't is afschuwelijk!’
Ze bleef zwijgen. Haar lichaam schokte in zijn armen.
‘Wat ik maar niet begrijp’, ging Huib dan weer voort, ‘is, hoe ze van wennen kunnen
praten. Ik zal er nooit en nooit aan wennen, aan de afgrijselijke visioenen, en jij ook
niet. Och, natuurlijk, wij gaan onze gang, wij doen ons werk, van dag op dag.... Wij
moeten wel, hè?.... Ik tracht mijn kop bij mijn lectuur te houden, bij mijn werk, ik
schrijf m'n vingers blauw, ik.... Maar dat is het 'em juist....’
‘Och toe, stil nou, Huib, toe, stil nou maar.’ Haar stem smoorde haast in zijn jas.
Want zij bleef maar staan, in dezelfde houding.
Huib zweeg, niet goed begrijpend, angstig en bezorgd over zijn vrouw. Was er
iets bizonders? Wat bedoelde ze? Hij streelde en beklopte maar zachtjes haar rug
en schouders, zoende haar in den hals, in het haar, fluisterde haar bekende
liefdenaampjes.
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Dan plotseling veerde ze op, keek hem van vlakbij aan, in het linkeroog, dan in het
rechter. Even schrok hij. Iets bijna woest wanhopigs, smartelijk smachtends, lag in
haar broeiende blikken. Ze greep zijn hoofd met haar beide handen. ‘O God, Huib,
hou me toch vast, o, hou me toch bij je!.... Laat me niet.... laat me toch niet....’
‘Wat, vrouwtje.... wàt?’
‘Laat me toch niet zoo veel alleen, en aan mijn lot over....’
‘Lieveling! Alleen? Maar je bent immers nooit echt alleen, dat weet je toch! Ik ben
altijd bij je.... Ook als ik zit te werken, op mijn kamertje.... zijn we van elkaar, bij
elkaar.... In wezen zijn we altijd samen!’
‘Och ja.... och ja.... ik weet wel, dat zeg jij altijd.... Ik weet het ook allemaal wel.
Als je dat maar altijd vast kon houden. Maar o, die eeuwig uitzwervende gedachten,
die verschrikkelijke verbeelding! Je moet ook bedenken, ik heb zoo niemand,
niemand anders!’
‘Liefste.... ja-ja..... ik begrijp je.... arme schat! 't Is ook zoo jammer dat nog altijd....
och!’ Hij streelde en kuste haar lang en innig. Er was een tijd van gedragen stilte.
Dan begon hij weer, bijna fluisterend als voor zich heen: ‘Veel werken maar, hè!
We hebben het zoo dikwijls tegen mekaar gezegd.... 't Is de eenige manier om het
uit te houden, er door te komen.... En trouwens je weet, ik móet wel tegenwoordig.
Alles wordt hoe langer hoe duurder en wat zal het einde zijn? Lieneke, zeg....’ Hij
drukte haar opnieuw tegen zich aan, met hartstochtelijke teederheid, zoende haar
voorhoofd, haar wang.... Hij hoopte.... Maar neen, haar lippen stak ze hem niet toe.
Boog plotseling opnieuw het hoofd, duwde 't tegen zijn schouder.
‘Lieneke.... toe.... kijk me 'is aan!’
Schichtig deed ze het even. Maar wendde zich dadelijk af. Die woeste smachting
was weg uit haar blik - toch, daar broeide iets, donker, somber. Hij begreep het niet,
voelde zich vreemd onzeker. Wat moest hij nu zeggen, wat doen? 't Was waar dat
zij dikwijls alleen moest zijn....
‘En Bertje?’ probeerde hij opnieuw in zijn hulpeloosheid. ‘Hoe gaat het
tegenwoordig tusschen jelie? Ik merk daar maar zoo weinig van. 'k Zie de jongen
gewoonlijk alleen aan tafel....’
Ze schokte de schouders. ‘O! Best! Heel goed! Hij 's op zijn manier ook met de
oorlog bezig.... Hij verzet vlaggetjes op zijn kaart, 't is een soort van amusement....
Dadelijk als hij thuiskomt gaat-ie na' boven, met de krant.... Nou, en dan heeft ie
die Frits, hè?.... En zijn electrische batterijtje.... Mij heeft ie heelemaal niet noodig,
hoor! Ik hem ook niet trouwens.’
Huib schrok opnieuw van dien schamperen toon. Maar neen-neen, daar niet op
ingaan nu....
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‘Hm! Die Frits ja.... Dat ventje bevalt me nog altijd niet.... Daar moeten we op blijven
letten.’
‘Och ja....!’
‘Maar zeg, m'n liefste, als je van noodig hebben spreekt.... Je weet toch waarachtig
wel, er zijn er genoeg die jou noodig hebben.... Jij doet zooveel....
Weer schokte ze in zijn armen.
‘Kom-kom, dat weet je toch heel goed. En in de eerste plaats’ - hij drukte zijn
mond in haar hals - ‘je ouwe man.... die heeft je ontzettend noodig!’
‘Och ja.... Nou ja....’
‘Lieneke! Geloof je me niet?’
‘Hè?.... Och ja.... ja.... ik geloof je wel....’ Zachtjes, onder zijn jaslapel verborgen,
scheen ze te huilen
Hij trok haar meê naar zijn diepen fauteuil, liet zich daarin neervallen, Pauline op
zijn schoot. Lijdelijk bleef ze tegen hem aanliggen, hij voelde haar onderdrukte
snikken.
‘Wat ben je weer overspannen, vrouwtje.... Geen wonder trouwens... Al die
moeilijkheden ook tegenwoordig, hè? Met alles!.... Maar kom, er zijn ook nog wel
lichtpunten.... Daarnet, onder weg hierheen, heb je nog zoo gelachen, gekheid
gemaakt met je vriendje Vechtel....’
Ze kwam plotseling rechtop, snoof en bette haar tranen weg. ‘Wat?.... Och, nou
ja.... Wat moet ik met hem anders doen dan gekheid maken....? Als ik die au sérieux
nemen zou....’
‘Hoezoo? Maakt hij je zulke ernstige complimenten? Hij wordt toch soms niet
lastig?’
‘Lastig? O wel nee! 't Is net een kind dikwijls, hè? Een groote jongen. Zoo ijdel
op zijn knappe, rechte gezicht, z'n glanzende krullekop!’
Nu glimlachte ze even door haar tranen heen. ‘'k Heb soms lust er een hand in
te slaan en hem zoo door mekaar te schudden.... lekker.... heelemaal uit z'n fatsoen,
z'n gewichtige allure.’
Huib glimlachte meê, blij dat haar stemming opklaarde. ‘Hm!.... Nou.... 'k Zou toch
maar een beetje oppassen. Hij maakt je niet zuinig het hof op zijn manier.’
‘Op zijn manier ja! Met zijn dood-ernstige redeneeringen over kunst en filosofie,
waar hij niets van begrijpt zelf. Zijn kubistische theorieën.... Hij loopt Bolland
tegenwoordig en probeert daar dan van te vertellen.... Och, och!’ Eensklaps keek
ze Huib in de oogen, fel, lachend luid-op nu, nerveus en met trillende neusvleugels.
Ze streek een hand over zijn hoofd.
‘Is mijn lieve kale kopje soms weer.... een beetje.... jan-loersch?’
‘Jaloersch: och kom! Als ik zoo gauw.... Wat....? Op mijn leeftijd
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.... 't Is maar alléén: als je last van die jongen zou krijgen.... We kunnen best van
hem af, hoor!’
‘Van hem af?’ Nu keek ze weer ernstig, ontsteld even. ‘Welnee, welnee....!
Daarenboven, hij geeft nou ook les aan Bertje.... En ik vind hem wel 'is aardig, van
tijd tot tijd.... een praatje met hem.... Hij doet dan zoo zijn best....’
‘Arme meid! Heb je daar heusch behoefte aan? Ja-ja, ik maak het te bont.... ik
voel het wel.... 'k Zal er op letten voortaan. We moeten bepaald ook weer meer gaan
wandelen samen. 't Is nu Mei....’
‘Wat?.... Och welnee.... Wáárop letten? Let jij maar op niks, hoor, ga je gang
maar, geef je over aan je werk.... Je hebt dat noodig.... Je bent anders toch niet
gelukkig, ik weet het best!’
En zich eensklaps, opnieuw en onstuimiger, tegen hem aandrukkend:
‘Och Huippielief, toe, let maar niet te veel op je dwaze vrouwtje! Ze heeft kuurtjes
tegenwoordig.... Maar 't zal wel overgaan, hoor, malligheid! Ze moest zelf weer 'is
flink aan het werk, dat's de heele chose!’
En tusschen haar dringende kussen door: ‘O, als ik maar kón wat ik wou....! Als
ik de durf maar had en de energie!’
‘Waarvoor dan, kindje?’
‘Waarvoor?’ 't Was als schrikte ze wakker. ‘Hè? Och, nee-nee.... Voor niks, niks!’
‘Wat wou je gaan zeggen?’
‘Nee-nee, och nonsens, heusch, niks!.... Toe vraag niet verder.... Laten we liever
na' bed gaan, vent, 't is al laat, toe, kom!’
Den volgenden dag, na schooltijd, kwam Hoogland onverwachts Bertjes kamertje
binnen. Hij vroeg hem ‘toch eens even’ te laten zien, wat hij nu teekende met meneer
Vechtel. De jongen keek verwonderd op, maar haalde haastig zijn portefeuille te
voorschijn. Niets dan wat onbeholpen schetsjes van huisraad en andere voorwerpen:
een bloempot, een flesch.... Huib bekeek ze aandachtig.
‘Hm.... Zoo.... En is meneer nogal tevreden over je?’
‘O ja! Meneer zegt: ik kan best wat van leeren.
‘Heb je er zelf ook nogal plezier in?’
‘Jawel.... Weet u, ik zou nog liever verder zijn in rechtlijnig teekenen.... voor
techniek....’
‘Dat leeren jelie toch op school?’
‘Een beetje maar....
‘Wil je nog altijd het liefst ingenieur worden, Bert?’
- In het bruine gezichtje kwam een starende grijns en hij knikte stom.
‘Dus na' Delft?’
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- Weer zoo'n verrukte grimas en een grinnekend geluidje.
‘Zoo-zoo.... nou.... goed.... berg je teekeningetjes maar weer op.... 't Is wel aardig,
maar.... enfin.... we zullen nog wel 'is zien....’
Vechtel, een paar weken later, wist door te drijven, dat hij Paulines portret zou
schilderen. Zij, van haar kant, was daar niet zonder tegenzin op ingegaan. Het
geregeld moeten poseeren scheen haar min-of-meer een benauwenis te zijn.
Leegzitten, stilzitten - ze wou juist weer aan 't werk, aan de medische studie. Maar
Hoogland, die nu eens toonen wou in 't geheel niet jaloersch te zijn - wat verbeeldde
zich die verwaande ijdeltuit! - animeerde. ‘Laat-ie 't maar eens probeeren! Hij zal
zeker zijn uiterste best wel doen!’
In de eenzaamheid van zijn werkkamertje intusschen bekende Huib zich: hij
hoopte maar dat het mislukken zou, dit het einde worden van de hem hinderlijke....
flirtation.
Pauline dan ging geregeld 's middags naar het atelier van den schilder, dat
‘gelukkig niet veraf was,’ kwam thuis met humoristische verhalen, over Vechtels
miraculeuse reisavonturen, over Bolland, diens grootheid en zonderlinge manieren,
over den zuiveren stijl van schilderen, waar Maris en Breitner geen idee van hadden
gehad.
Maar op een avond aan tafel, met Huib en Bertje, was Pauline verstrooid en stil.
Ze zag bleek, met soms even een gemelijk trekje, blies telkens een haar van haar
klamme gezicht, had er blijkbaar een niet geringe moeite mee, de brokken door
haar keel te krijgen.
‘Scheelt er wat aan, vrouwtje? Iets geweest van middag?’
‘Och nee, nee.... Maar dat vervelende poseeren! 't Houdt zoo allemachtig op en
waar dient het eig'lijk voor’
Huib keek haar oplettend aan, trok zijn wenkbrauwen op met een vraaggezicht.
Zij wees met haar oogen naar Bertje. Dan knikte Huib met een vagen glimlach. ‘Kom
je straks even bij me, op m'n kamertje,’ vroeg hij na het eten.
‘Ja-ja. Goed. Ik kom.’ Zij wendde haar blik van hem af, sterk blozende, wat
verlegen blijkbaar.
Huib, voor zijn schrijftafel aangekomen, voelde 't bloed opkloppen in zijn keel.
Daar had je het al. Nu maar rustig, rustig. Zijn vertrouwen in haar was volkomen.
Hoe zou het anders! Toch.... hij kon zijn gedachten niet bij zijn lectuur houden....
Daar was ze. Bij de deur al keek ze naar hem, onderzoekend, onrustig.
‘Vertel nou maar 'is kalm.’ Hij schoof een stoel vlak naast den zijnen. ‘Zeker iets
met Vechtel, hè?’
‘Ja.... Ja zeg.... je hebt toch gelijk gekregen.... Hij.... wordt lastig.... 't Zal beter zijn
hem te laten loopen.’
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‘O zoo! Heeft-ie....? Enfin, vertel maar!’
‘Ja. Nou. Hij deed in-eens erg vervelend van middag. Afschuwelijk. Ik was er
heelemaal niet op verdacht.... Nou ja, hij had er wel 'is meer op gezinspeeld.... dat
weet je wel.... Dat hij me zoo lief vond en zoo mooi.... Flauwiteiten. Ik had er maar
wat om gelachen. Ik dacht altijd: als hij merkt dat ik er in 't geheel niet op reageer,
zal 't vanzelf wel ophouden. Maar van middag.... op een moment dat-ie heel dicht
bij me kwam staan, kwasi om goed op te nemen 't een of ander détail.... Ik werd er
een beetje verlegen onder, keek hem even aan.... Nou, toen heeft-ie me beetgepakt
in-eens, omhelsd, gezoend....’
‘Flink zoo! En?’
‘Nou, dat begrijp je natuurlijk wel! Ik duwde hem van me af, ik verweerde me,
spreekt vanzelf! Maar ik was er zoo onthutst van.... hij is zoo sterk.... Ik moest
huilen.... Ik zei dat ik niks om hem gaf, geen steek, en dat ik zou weggaan en nooit
meer terugkomen.... Eerst deed hij ook erg verschrikt, en smeekte.. Maar toen..
in-eens.. och-god..’
Zij beefde, bukte zich....
‘Arm vrouwtje!’ Huib nam haar handen in de zijne. ‘Rustig nou maar.... En toen?’
‘Toen kwam het ergste. Hij werd vreeselijk kwaad, en zei dat-ie me tóch niet laten
zou, en dat ik wel degelijk van hem hield en hem had gelokt en aangemoedigd,
enne.... och nee, Huib, toe, het was zoo vreeselijk akelig!’ Ze liet zich tegen hem
aanvallen, snikte.
‘Maar m'n liefste, kom!.... Het beduidt immers niets.... Ik begrijp waarachtig wel....
Maar ik dien toch precies te weten....’
‘O, 't was afschuwelijk! Ik weet waarachtig niet meer wat-ie er allemaal heeft
uitgeslagen.... Met z'n kwasi diepzinnigheden en zijn platte spraak.... Maar hij zei
onder andere: dat ik me voor jou niet hoefde te geneeren, want dat jij toch blijkbaar
ook je gang ging. Onlangs had-ie je nog gezien, in een haagsch restaurant, met
een donker meisje....’
‘Wat? Wel verdomme! Je weet, dat was....’
‘Och ja natuurlijk! Ik weet het immers altijd allemaal! Dat meisje uit Tiel dat je haar
roman had gestuurd. Maar dat wou ik hém toch niet zeggen! Het gaat hem niks aan,
niks! O-god-o-god, het maakte me zoo wee, zoo misselijk van mezelf, dat ik die
man ook maar een oogenblik.... Ik heb het hem in zijn gezicht geschreeuwd, dat hij
een ploert was, een akelig min sujet, en 'k ben weggeloopen. Maar 'k was er
heelemaal door van streek. 't Is afgrijselijk!’
‘Arme, arme schat!’ Hij trok haar heelemaal op zijn knieën. ‘Je hebt het uitstekend
getrakteerd, hoor!’
‘Ja? Kan je me heusch vergeven, Huib? Ben je niet boos op me?’
‘Maar mijn lieveling nou toch! Vergeven! Jou! Je bedoelt zeker
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hem, die zoogenaamde vriend van me, die verwaande gek, die....’
‘Nee-nee.... Of ja natuurlijk.... Oók.... Maar ik....’ Zij boog zich langs zijn lijf, trachtte
haar hoofd onder zijn arm te stoppen, kreunde. ‘Ik weet het immers wel, ik ben soms
een beetje.... coquet, een beetje te aardig met hem geweest. Ik kan het me nu niet
meer begrijpen. Maar hij charmeerde me dikwijls. Nog zoo'n echte jongen vond ik
hem dan, met zijn krullekop. En dan toch een artiest van beteekenis, dat vind-jij toch
ook....!’
‘Ja-ja, die krullekop van hem, die heeft het je, geloof ik, gedaan. O, o, mijn
geestelijk levend vrouwtje!’
‘Lieverd, och toe, denk er maar niet meer over, ik schaam me zoo.... Mijn lieve,
groote vent, o, hou me toch bij je.... zoo.... ja.... heel dicht tegen je aan.... Heerlijk!...
't Komt alles ook... och, nee-nee...’
‘Wat wou je zeggen?’
‘Dat het zoo'n ellendige tijd is tegenwoordig,.... Zoo verward, verscheurd,
chaotisch.... Ik weet niet.... ik weet soms zelf niet....’
‘Liefste, als je 't moeilijk hebt, kom dan toch altijd bij me, altijd, dat wij samen....
probeeren....’
‘Ja-ja, dat moest ik ook.... Maar och jij.... je hebt het zelf waarachtig zoo makkelijk
niet.... En ik ben dan bang te storen.... je gedachten, je concepties....’
Even later, terwijl ze zich langzaam-aan wat overeind werkte: ‘Zeg.... Huiblief....
hoe moet het nu met die lessen van Bertje, vin' je? Kan dat toch nog?’
‘Hè?! Och-wat, die lessen, nonsens! Ik zal dat heertje wel weten te beduiden, dat
hij goed doet eens voor een heele tijd uit de buurt te gaan. Laat dat maar aan mij
over! En Bertje - ik heb zijn teekeningen gezien - daar zit absoluut geen artiest in.
Geen grein! Die moet ingenieur worden. Zulke lessen heeft-ie heelemaal niet noodig!’
Vechtel, na een briefje van Huib, liet geen woord meer van zich hooren. Bleek ook
weldra verhuisd te zijn, naar Brabant. Niemand van de vrienden sprak meer over
hem tegen Huib of Pauline-waaruit zij opmaakten, dat allen het wel ongeveer
begrepen hadden. Reelink alleen, die altijd het intiemst met Vechtel was, kon soms,
als hij naar Pauline keek, niet nalaten vaag ironisch te glimlachen. Eens vroeg hij
haar, schijnbaar zonder aanleiding, of zij ‘Pelléas et Mélisande’ kende, en Pauline
kreeg een snelle kleur, want uit dit spel had Vechtel haar eens voorgelezen - op zijn
jongensachtige, onbeholpen manier - een feit dat ze, uit half-bewuste vrees jaloezie
te wekken, voor Huib had verzwegen. ‘Ik houd niet van Maeterlinck,’ zei ze, Reelink
recht in de oogen ziende, ‘hij is me te dweperigsentimenteel, zijn menschen doen
niet, ze drijven....’
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‘En spreken allemaal precies dezelfde gemaniëreerde taal.... Weeke erotiek,’ bromde
Huib voor zich heen. ‘Maar Pelléas is misschien nog het beste.... het diepste....’
Reelink knikte; zijn lichtelijk spottende blik bleef nog even op Pauline, dan op
Hoogland gericht.
Al bleeker, smaller, ernstiger ook, werd in dien zomer Paulines gezichtje; het
kreeg iets zorglijk peinzends, dat meelij wekte. Heel moe kon ze zijn soms, maar
ze klaagde verder over niets; 't kwam door de warmte, zei ze; daar had ze nóóit
goed tegen gekund. Op Huibs aandringen rustte ze meer dan vroeger en poogde
de dokter haar eetlust op te wekken. Er was geen geld om naar buiten te gaan.
Alleen Bertje was een poosje uit logeeren, met Frits, zijn vriend, bij diens vader en
moeder. Zij genoten van zijn afwezigheid als van een soort vacantie. Helaas maar
kort!
De oorlog ondertusschen scheen in een verhevigd stadium gekomen te zijn. De
slag aan de Somme was begonnen - en duurde, eindeloos. Aan beide zijden
duizenden en nog eens duizenden gesneuvelden, verminkten, blinden - om niets:
een paar meters ‘vooruitgang’! Op de meeste Hollanders echter schenen deze
verbitterde en wanhopige pogingen om tot een beslissing te komen niet veel indruk
te maken. Zij critiseerden het krijgsbeleid en de buitenlandsche regeeringen,
klaagden en mopperden, over hun eigen regeering wel het allermeest. Verder
knoeiden, hamsterden en smokkelden ze, ontdoken, waar het maar eenigszins kon,
de wetten en maatregelen, afgekondigd in het algemeen belang. Huib en Pauline
spraken daar vaak samen over - hoe klein en min, hoe armzalig en verachtelijk dat
alles was naast de ontzettende tragiek aan alle kanten over de grenzen! Over de
tallooze beroofde en verwoeste gezinnen daar, de armoe en ellende, de verbittering,
de wanhoop. En over de moreele verwoestingen en ontaardingen, die van dat alles
het gevolg moesten zijn - o, nu nog in 't geheel niet te beseffen!
Huib foeterde en mokte, stampvoette en wrong zijn tanden op elkaar - maar dan
werkte, werkte, wérkte hij maar weêr door, om zijn gedachten meester te worden,
ze te concentreeren. Hij had allang begrepen, dat de ‘schuld voor den oorlog’ niet
op eenige gewetenlooze staatshoofden kon geschoven worden - en waarschijnlijk
ook maar zeer betrekkelijk op ‘economische noodzakelijkheden.’ Dat al dit beestelijke
en afschuwelijke een soort van uitbarsting was van diep in de natuur van menschen
en massa's verholen krachten. Een natuurverschijnsel dus, misschien alleen door
God begrepen. Maar moest het daarom ook maar voortduren? Kwam er nooit een
einde aan? De menschen déden het dan toch ten slotte zelf - stonden niettemin
hun krachten er tegenover als tegen een onweer of orkaan? Gebrekkige werktuigen,
en anders niets, in de mechaniek van het heelal?
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Pauline scheen minder te redeneeren. Op Huibs beschouwingen ging zij niet in. 't
Woord socialisme kon haar hoonend doen glimlachen - plotseling doen opklinken
haar harden schaterlach. Vaker staarde ze in gedachte voor zich uit.
En 't was in October van dat jaar, 1916, een nacht van woesten storm en regen, dat
Huib, wakker wordend in hun dompe kleine slaapkamer, bij 't zwakke schijnsel dat
langs de randen der gordijnen waasde, zijn vrouw zag zitten, schimmig in haar witte
nachtjapon, op een gewonen stoel, wat voorovergebogen, onbeweeglijk schijnbaar.
Schrikkend schoot hij overeind. ‘Lieneke.... Wat is er?.... Waarom ben je niet in
bed?’
‘Sst..... Stil,’ kwam het fluisterend antwoord. ‘Denk aan Bertje hiernaast.... Laat
me maar, toe.... Ik kon het in bed niet langer uithouden.... Ik kón niet meer!’
‘Maar je zult zoo koud worden, liefste!.... Wat een weêr aldoor!’
‘Ja, ja.... o, vreeselijk!’
‘Is er wat? Ben je niet goed, zeg? Heb je pijn?’
‘Nee-nee.... Och!.... 't Is niets anders dan anders.... Die benauwenis, die
visioenen.... Aldoor maar zie ik ze staan in de loopgraven, in de modder.... bij dit
noodweer.... En dan die bommen....’
‘Ja, ja.... Maar.... hoor nou 'is, mijn schat.... Wij kunnen nou toch eenmaal.... zoo
niets en niets.... Wat geeft het dan ten slotte of we ook onze eigen gezondheid....’
‘Och, wat, onze gezondheid! Je meent het zelf niet, wat je daar zegt. Wat komt
het er allemaal nog op aan.... Waarom wij hier en zij daar? En God boven...!’ Ze
sprak gedempt, scherp fluisterend soms. Even was het of ze lachte, schokkend,
geluidloos.
‘Maar mijn liefste nou toch....’
‘Nee, nee, Huib, toe nou, toe nou! Ik weet wel, je zegt het allemaal voor mij, voor
mijn bestwil. Maar het is niet meer om uit te houden, h e t i s n i e t m e e r o m
uit te houden!
Huib was ook uit zijn bed gekomen. Maakte licht, wierp haar een deken over de
schouders, gaf haar water. Ditzelfde was al meer voorgekomen, maar 't scheen wel
heviger ditmaal, dieper, ernstiger. Kwam ook door den storm misschien - hoor dat
huilen! Toch, móest zoo iets niet aldoor erger worden, naarmate het duurde,
duurde.... Heel het menschdom zou ten slotte overspannen worden, krankzinnig
van overspanning.
Haar tanden ratelden tegen het glas.
‘Neem maar weg, toe. En ga jij weer in bed. Laat me maar. Ik moet het uitdenken,
ik moet het uitvechten.... met mezelf....’
‘Uitvechten....? Maar wát....?’
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‘Met mezelf zeg ik.... Ik moet.... Het is, zie je....’ Plotseling star naar hem kijkende:
‘Weet je dat eig'lijk wel zoo zeker, dat wij niets kunnen doen, niets en niets? Is 't
maar geen gewoonte dat te zeggen?’
‘Wij.... Maar wat zouden we dan....?’
‘Niet jij! Jij doet genoeg misschien. Jij gééft de menschen wat tenminste. Maar
ik! Ik zit maar en wacht af. Ik doe niets. En ik kan dan toch verplegen, ik heb d'r
verstand van, ik ben er geschikt voor. En ik kan hier weg ook. Jij hebt me heusch
niet zoo noodig, och welnee, welnee! Je hebt je werk, en dan, je bent zoo sterk, jij,
je kan altijd alles.... En Bertje.... die is toch ook al vijftien jaar.... Hij redt zich wel
alleen, en onder jouw toezicht....’
‘Maar wat zég je toch, wat wil je toch?’
‘Daar na' toe gaan, Huib! Na' Frankrijk het liefste. Dicht bij het oorlogsterrein. En
dan helpen, verplegen, verzorgen! Iets doen, iets dóen!’
‘Vrouw! Lieneke! Méén je dat? Wou je mij.... wou je ons hier dan in de steek
laten?’ Hij kwam naar haar toe, hij omvatte haar schouders. Maar niet, als gewoonlijk
bij zoo'n aanraking, liet ze zich tegen hem aanvallen. Recht op hield ze zich en bleef
praten, aldoor op dien toon van overspanning, gedempt maar vást.
‘Ja! Dat wou ik! Ik hou het niet langer uit zoo.... Jij toch ook, Huib, je hebt toch
ook de behoefte jezelf tot iets nut te voelen.... iets te dóen... Ik kan niet langer....
ik.... Ik moet er na' toe, ik moet er na' toe!’
‘Maar ze zullen je niet eens toelaten.... een vreemdelinge....’
‘Jawel! Ik heb daar al na' geïnformeerd. Er is een hollandsch hospitaal in Parijs
in elk geval. Misschien ook wel dichter bij de gevechten. Goeie, echt toegewijde
krachten zijn overal te gebruiken. Ik spreek fransch en engelsch, ik zal er wel
komen.... Och toe, laat me, Huib, láát me!’
‘Maar mijn liefste! God! Ik? Ik ben toch, geloof ik, niet zoo'n erge egoïst, maar....
dit.... dit.... Weer opnieuw zonder jou!.... Ik....’
‘Ja juist! Dat is het. Dat was het natuurlijk ook, tot nog toe, wat me tegengehouden
heeft. Maar Huib.... Lieverd.... Hoor nu 'is.... Zou het niet gaan?’ Ze was opgestaan,
pakte hem bij een arm; naast elkaar stonden ze, in hun nachtgoed; de ramen
kletterden. ‘Dat is het dan misschien wat jij kunt doen, mij afstaan. Dat zal jouw
heldendaad zijn. Je kunt het. Want je bent een held, jij, je kunt wat je wilt. Van mij
is het niets heldhaftigs, want ik kán eenvoudig niet anders meer, ik word gedreven.
't Is de eeuwigheid in me. Dié wil het. Dié gebiedt me!’
‘Maar.... Maar laten we daar dan eerst nog 'is goed na' vragen, of het mogelijk
is.... Gesteld ze laten je niet toe, ze sturen je terug, ze....’
‘O nee-nee, dat zullen ze niet! Er zijn toch ook hollandsche mannen in het
vreemdenlegioen. Een hollandsche vrouw, die hun gewonden wil verplegen, wordt
wel aangenomen.’
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‘Lieveling.... het is nacht, het stormt.... Hoor de regen tegen de ruiten slaan.... Dat
alles werkt op je in, je bent overspannen.... Morgen zul je er anders over denken.’
‘Ik geloof het niet, Huib. Ik loop er al zoo lang mee rond. Ik ben zoo blij dat.... dat
'k het nu ook eindelijk maar gezegd heb. Het is mijn natuur nu eenmaal, helpen,
verzorgen.... Ik moet er heen! Ik moet, ik móet er heen!’

VIII
Ver in het najaar van negentienzestien. Na onrustige, donkere weken van stormen
en stortbuien plotsling een heldere, vreemd-stille dag, als een rustpoos, een wachting.
Huib was zijn huis uitgeloopen, in den ochtend al, door nieuwe, scherpsteenige
straten, het drassige Vondelpark; dan den Amstelveenschen weg op. Het drong niet
volledig tot hem door, waar hij liep; doelloos bleef hij zich bewegen, zijn voeten voor
zich uit gooien, rondkijkende intusschen, en genietende ook wel min of meer ondanks de sombere wereld in zijn binnenste - van hellen zonneschijn en luchtige
ruimten, de weêr zoo wijdgeopende oneindigheid. Hij schokte zich telkens recht-op
en tuurde naar boven, tusschen de bijna ontbladerde boomkruinen door, naar verre
wolken, den nog oneindig dieperen hemel daarachter. Hij was moe en dof in zijn
hoofd. Het bracht hem in gedachteloos contact met de omringende wereld.
Verwonderlijk scheen het hem zelf soms, iets hatelijk dreinerigs, ja bijna wreeds,
tegenover de afwezige Pauline, maar juist nu zij weg was werkte hij minder, liep
vaker zijn vreemd holle huis uit, zwierf door de straten der stad of langs buitenwegen,
zat bij kennissen of in een café - onrustig, ongedurig. Ergens in de wereld was iets
dat hem voortjoeg. De muren van zijn leege kamers bestaarden, beklemden hem.
De geluiden waren er veranderd, eenzaam en onheilspellend geworden. Ook moest
er, daar in dat huis, op van allerlei het oog gehouden worden. Bertje geholpen en
nagegaan, het dienstmeisje gecontroleerd, gezorgd voor brandstof en voor de
distributiekaarten - een felle, tot-nog-toe ongekende inspanning kostte het hem, zijn
hoofd bij dat soort van dingen te houden. Zijn afkeer ervan werd hem haast een
obsessie. Somber gestemd, verstrooid of peinzig, had hij bijna voortdurend met een
gevoel van moeheid te kampen - een onoverwinnelijke moeheid.... Forceeren moest
hij, al te vaak tegenwoordig, ook zijn litteraire werk. Een karwei scheen het te worden
soms.
Maar.... was het dan, in zijn thans zoo plotseling afgebroken levensperiode - drie
jaren van diep en verhevigd leven: geluk en ontsteltenis - 't háár
bij-zich-weten-en-voelen alléén geweest, 't geen hem de kracht en de rust gaf, de
concentratie tot produceeren?
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Hij had zich daar nooit vroeger juiste rekenschap van gegeven. Hoe kon je dat ook!
Je leefde nu eenmaal.... getweeën, samen.... En in tijden als deze: je deed wat je
móest doen, waartoe je gedreven werd, sámen, in de ziel altijd samen. Geleefd
hadden hij-en-Pauline..... och, eigenlijk a l s a l l e a n d e r e m e n s c h e n s i n d s
A u g u s t u s v e e r t i e n : van dag op dag, van week op week, en van maand tot
maand. Gewerkt, en gehoopt, en gewacht.... Gehoopt had hij ook - en geloofd
daardoor ten slotte - toen Pauline naar Frankrijk wou, met zoo'n heerlijk élan, uit
zoo zuivere roeping - dat het ‘met hem wel weer zou gaan,’ als altijd vroeger immers,
dat werkende, schrijvende, rusteloos en ingespannen, hij den tijd wel weer zou
leeren overwinnen.
Maar zoo heel anders was het uitgekomen. Dit nieuwe alleen-leven, met het
vroegere, in de jaren vóór hij Pauline ontmoette, viel het geen moment te vergelijken.
Hij herinnerde 't zich nog best, ja vaak met de meest suggestieve détails. Gemis,
ook toen - maar God, hoeveel wijder en vager, minder snijdend en smartelijk!
Melancolie, overheerschend - bijna zoet soms; een berustende droefgeestigheid.
Maar het werken, dat hij toch altijd gekund had, vrij en overgegeven, zonder eenige
terughouding! Maandenlang werken, zich als wegleven in zijn werk.... Terwijl nu....
Deze wrangheid, dit bitter ontberen, dit nooit aflatende besef van benauwende
leegte, tergende doelloosheid, erger dan pijn. Een smachting als van dorst en koorts
vaak, een wee-smartelijk krampgevoel. Een somber en wrokkend verzet, dat het
hoofd niet op dorst steken, zich schamende over zichzelf. Een aanhoudend en
redeloos innerlijk roepen. Een woedende radeloosheid, en die tot zwijgen gedoemd
was, geen uitweg kende....
Hij begreep het nu wel, hij begreep het nu wel.... Het kwam doordat hij het thans
eigenlijk pas had ondervonden, nu pas wist wat dat zeggen wil: n i e t m e e r
a l l e e n t e z i j n . Een weelde, een diep geluk! ‘Ik ben in eenzaamheid niet meer
alleen,’ de in zijn jongelingsjaren zoo dwepend bewonderde versregel van Alberdingk
Thijm kwam, in de laatste weken, hem telkens opnieuw.... in de gedachte? Neen,
dieper, dieper, in zijn binnenste bewustheid. Oneindig méér-zeggend, oneindig
inniger en eigener geworden. Niet meer alleen - niet meer alleen! Dikwijls schrok
hij er van op. Want hoe achteloos en gedachteloos, ja brooddronken bijna, had hij
omgegaan met dat allerkostbaarste, dat wonder-zeldzame! Als kon het altijd zoo
blijven. Terwijl er toch immers nooit iets blijft, onveranderd voortduurt....
Hoe was het mogelijk, dat, ook in die jaren-met-Pauline - m e t h a a r
s a m e n l e v e n d - hij zich toch zoo dikwijls mistroostig, somber, haast ongelukkig
had gevoeld? Ongelukkig om den oorlog bijvoorbeeld, om het lijden van al die
onbekenden! Neen, eigenlijk nog meer om de desillusie, om zekere ideeën en
voorstellingen, zoolang gekoesterd, die
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dom en onnoozel gebleken waren. Ongelukkig - m e t h a a r b i j z i c h ! - om zulke
abstractheden, zulke hersenschimmen.... Hij begreep er nu niets meer van.
Het was wanhopig: móest zich zijn zwoegende ziel het verdriet dan scheppen was een mensch daar nu eenmaal niet toe bij machte, zich durend gelukkig te
voelen? Kon ook hij misschien - h i j z e l f - als zoovele anderen, van wie hij gehoord,
over wie hij gelezen had - het tegenwoordige, het oogenblik, niet of maar nauwelijks
beleven? Bezat ook hem dat noodlottige, die afschuwelijke doem, dat het beste en
het heerlijkste, de opperste momenten van zijn bestaan, pas tot hem doordrongen....
achteraf, als ze voorbij waren, verloren, wég!
Verloren, verloren? O maar zij, Pauline, zou immers terugkomen! En met haar....
alles! Een diepe schrik beving hem soms, plotsling benauwende angst - alsof dat
niet zoo was. Alsof dat zou kúnnen, dat zij.... weer uit zijn leven.... En een roepen
ving aan in zijn ziel, een geluidloos, dringend, droef smachtend roepen: Lieneke,
mijn liefste, waar ben je toch? Waarom niet hier, niet bij me? Kom dan toch, kom!
In mijn armen.... Niet missen kan ik je....
En dan weer in-eens kon hij 't zich in 't geheel niet voorstellen, er zich niet
indenken, dat zij werkelijk weg zou zijn. Een leugen leek het, een ongerijmdheid.
Zij die hoorde bij hem, die ván hem, die hijzelf was! En hij strekte de armen langs
het lichaam, leeg en hulpeloos, hij staarde verbijsterd voor zich uit.... Want ja, ja,
weg was zij toch.... Ergens ver weg, in Frankrijk, verzorgende vreemde gewonden....
En hij, hij had dat goedgevonden, haar laten gaan, haar geholpen zelfs om weg te
komen....
De eerste dagen na Paulines vertrek, een foltering waren ze geweest. Maar dat
tenminste was nog een dramatische, een spannende foltering. Je kon er het eind
van zien.... Onderweg was ze toen, op zee vele uren lang, in aanhoudend
levensgevaar. Nauwelijks geslapen had Huib voor hij 't eerste bericht ontving.
Neergezeten of rondgeloopen, niet in staat iets te doen. Eindelijk het telegram.
‘Paris. Arrivée sain et sauf.’
Parijs!.... Daar werkte ze nu. Men had haar dadelijk aangenomen. Van dichter bij
het gevechtsterrein tewerk-gesteld worden - gelúkkig geen sprake! Vele gewonden
trouwens, juist zij die langdurige verpleging behoefden, werden doorgestuurd naar
Parijs.
Gebroken de spanning! Zij, veilig in Parijs, werd er goed gehuisvest, behoorlijk
gevoed.....
Maar dan juist was het ergere begonnen. Dit leege wachten, dit alverterende
terugverlangen.... zonder weten wanneer het zijn zou....
Er was geen datum afgesproken - kón toch ook immers niet.
Maar hoe zou hij ooit weer kunnen werken - wat je dan werken noemt,
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aandachtig, geconcentreerd - als hij niet zeker wist dat deze vreeselijke toestand....
als hij angst moest hebben dat zij, Pauline.... Neenneen! Dat was niet uit te spreken!
Voor maar enkele maanden was zij weggegaan, voor hoogstens vijf, zes.... zeven
maanden misschien....
Wandelen, alleen en doelloos, hij kon het ook al niet lang meer volhouden. Het joeg
hem op, het vermoeide hem doodelijk. Hij liep terug, maakte een dreinerig lange
tremrit, belde eindelijk aan bij Melchior Spin. De tooneelspeler was thuis goddank;
hij ontving hem in zijn eenvoudige kamertjes, vroeg hem dadelijk, te blijven
koffiedrinken. ‘Broodkaart niet bij je? Doet er niet toe, hoor! Ik heb nog wel iets
anders! De voorraadschuren van Melchior Spin - asjeblieft!’ En hij bukte in een kast,
scharrelde blikjes bijeen.
Zij praatten. Spin was toevallig vrij vanmiddag. Geen repetitie. Hij had plan naar
een schilderijententoonstelling te gaan, waar ook de allermodernsten hadden
ingezonden - er was een vriend van hem bij, acteur, tevens schilder.
Wou Huib meê? Dat was uitstekend, prachtig! Een vrije middag, het overkwam
Spin haast nooit meer. Hoe miserabeler het met de tooneelkunst ging, hoe drukker
het leven der tooneelspelers. Miserabel ging het met alle kunst.... tegenwoordig.
Och ja, natuurlijk! In een tijd als deze. Het schoone was meer dan ooit het overbodige
geworden. Schilderkunst, litteratuur - het kwam er alles voorloopig niet meer op
aan. Eerst de vrede - de overwinning zeiden de meesten: de wedstrijd-maniakken,
de hartstochtelijke partijkiezers. Intusschen piekerend over hun oorlogswinst, hun
gokkerijen....
Zij praatten. Aanvankelijk - terwijl Spin nog heen-en-weer liep, voor hun
koffiemaaltje zorgend - in korte, afgebroken zinnetjes. Er was een sfeer van warme
sympathie tusschen hen, een toon van oude, welbeproefde vriendschap. Zekere
terugschrik toch voor het aanroeren der onderwerpen, die elk van hen het meest
en innigst bezighielden, maar waarover zij sinds lang niet spraken samen. Wat
zagen zij elkaar tegenwoordig! Toen Spin ging zitten, kwam er een rustiger
toenadering. Spin wist dat Pauline in Frankrijk was. Toch, nu pas vroeg hij,
neerkijkend op zijn bord, of Huib goede berichten van haar had. Ja, die had Huib.
Brieven bleven lang onderweg, maar ze kwamen dan toch. Pauline, naar die brieven
te oordeelen, voelde zich bevredigd en op haar plaats. Haar gansche wezen was
bij haar werk. Weliswaar, de verwondingen en verminkingen die ze zag, de ellende
die ze bijwoonde soms - het was gruwelijk, en ook wel dikwijls had ze.... daar....
blijkbaar.... Huib zocht even naar zijn woorden.
Spin keek bezorgd op en voltooide: ‘Veel moeite mee zeker.... Ja,
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ja, ze is niet sterk van zenuwen.... En wat overgevoelig, hè?.... Flauwtes gehad?’
‘Nee, nee, dat toch blijkbaar nog niet. Ze houdt zich flink. Heeft ook al vrienden,
vriendinnen gemaakt.... onder de collega's daar.... De doktoren, het heele
personeel..... wel geschikte menschen schijnt....’
‘Hoe is het eig'lijk, weten haar ouders nu dat zij.... daar ginds is? Heeft zij afscheid
van hun genomen?’
‘Ze heeft aan haar moeder geschreven. Vrijwel op 't nippertje trouwens. Er is geen
antwoord meer op gekomen.’
‘Begrijp jij zulke menschen?’
‘Nee. Maar daar ben ik allang aan gewoon. Vind je ook niet, hoe ouder je wordt,
hoe minder je van de menschen gaat begrijpen.’
‘Vooral tegenwoordig dan....’
‘Ja.... Nou ja.... Is 't niet onbillijk misschien van alles de schuld aan de oorlog te
geven....? Maar wat een vergroving en verwildering, wat een egoïsme.... en
wuftheid.... en genotzucht....’
‘Hm!.... Ja!....’ Spin schudde zijn groezeligen kop met de armelijke haarresten.
‘Alleen....’ Hij verlegde iets op tafel, scheen plotseling warmer te worden, streek zich
snel over 't hoofd een paar malen. ‘Er.... er zijn uitzonderingen gelukkig.... Er zijn
er die juist tot inzicht, tot verstilling komen, juist nú.... Die genoeg krijgen van het
plezier.... Diepere naturen bedoel ik, die....’ Hij maakte zijn zin niet af, bemerkende
dat Huib, droomerig, zijn woorden maar nauwelijks volgde. Na even wachten:
‘Enne.... nou over jou, Hoogland.... Kun je je redden?’
‘O ja.... dat gaat wel.... Móet ook wel, nie-waar?’
Spin keek hem opnieuw en opmerkzaam aan. ‘Moet wel.... Ja.... Je doet zeker
het beste het zóó op te vatten.... Een zoo sterke roeping als die van Pauline, daar
kun je toch niet tegen op. Zou je ook niet willen, hè? Moet je niet eens probeeren.
't Is iets.... veel te moois.... Ieder moet zijn innerlijke stem maar volgen.... Toch....
ik.... ik kan me begrijpen....’ Hij stokte weer, keek andermaal naar Huib, aandachtig.
Er was een korte stilte.
‘Wát kan je begrijpen, Mels?’
‘Nou.... Dat je 'r een toer aan hebt, hè? 't Is je aan te zien. Godbewaar-me dan
ook, een vrouw als Pauline. En zooals jelie altijd waren samen. 'k Heb het nog zelden
zoo bijgewoond....’
‘Ja....’
Huib beet fel in zijn onderlip. Spin, gelukkig, hield de oogen neergeslagen. Hij
scheen geen antwoord te verwachten.
‘Ja!’ herhaalde eindelijk Hoogland, heesch en afgebeten: ‘'t Is geen makkelijke
tijd, Mels. Voor mij tenminste.. Eischen worden je gesteld..’
‘Geloof-me, kerel’, begon de ander weer, zeer ernstig, en terwijl hij
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de oude, vreemd bloeddoorloopen oogen warm-indringend tot zijn vriend opsloeg:
‘het beste wat je doen kunt is, maar zoo vurig, zoo heftig, zoo diep mogelijk met
haar mee te leven. Altijd-door te trachten, haar te begrijpen, haar enthousiasme te
deelen, haar werk te bewonderen.... Het i s dan toch ook iets prachtigs, wat ze daar
bezig is te doen....’
‘O ja.... Natuurlijk.... Als ze 'r zelf maar niet de dupe van wordt, en als’ - hij fluisterde
plotseling en sloeg de oogen neer - ‘als het maar niet te lang duurt....’
‘Hm.... Ja.... Enne.... Kun je niet eens gaan kijken, daar bij haar? 't Zij nú of wat
later?’
Huib schrok. ‘Wát?.... O nee, nee!.... Om daar wat rond te dazen, en dan weer
alléén terug.... Nee, nee!.... We hebben 't trouwens zoo afgesproken.... Ik kan hier
niet gemist worden.... 'k Moet op die jongen letten en mijn werk doen....’ Plotseling
luider: ‘Ik moet op mijn post blijven, Mels. En afwachten.’
Spin zweeg. Het woord ‘afwachten’ bleef in de kamer hangen, iets groots en
fataals. Huib wist, hij had zijn diepste gedachten weer niet uitgesproken. Ook voor
zichzelf niet. Het was niet mogelijk.
Een uur later; samen schuifelden ze rond op de tentoonstelling der ‘Onafhankelijken’.
‘Och, och, onafhankelijk!’ riep Hoogland meelijdend uit. ‘Ze bedoelen zeker: van
een jury - want die is er niet’, meesmuilde Spin. Vaak lachten ze samen, of keken
elkaar eens aan, wisselden spottende of ironische opmerkingen. Er waren, behalve
ettelijke probeersels in ouden, welbeproefden trant, ook zoogenaamd futuristische,
kubistische en expressionistische kunstwerken - van den vijfden of zesden rang.
Groote roode vlekken, waar tusschen twee kleinere, zwart en gaaf-rond, stelden,
blijkens den catalogus, een vrouwenportret voor; een lange witte streep, schuin over
een geelbruin vlak getrokken: een brug. Ook waren er kinderlijke knutselarijen, van
latten en lappen, kachelpijpen, blikken en andere voorwerpen, bij wijze van moderne
beeldhouwkunst.
De vrienden werden er ten langen leste stil van. ‘Lachen zou stellig het
verstandigste zijn,’ zei Melchior Spin, ‘als je 't vroolijk kon doen. Maar je lacht per
slot om je eigen misère. Wat een onmacht! Lugubere grappen, hoor!
‘De bedoeling schijnt te zijn’ - Huib gaf de verklaring nog niet geheel op - ‘iets te
vinden dat in een minimum van tijd gefabriekt kan worden, en toch een zekere
impressie geeft, een vage sensatie van leven, beweging - leven dat vooral nooit
gemoedsleven mag zijn.... Het gemoed wordt stelselmatig ontkend of geminacht...
Zinnen en zenuwen - ziedaar het moderne!’ En hij keek weer, trachtte verder te
gissen, wond zich op en praatte druk opnieuw - voelde zich innerlijk intusschen, al
dieper, versomberen.
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Hij vroeg zich af: Zouden wij nu de eenigen zijn die gedrukt worden, die lijden, onder
deze verwording, deze.... schaamteloosheid?
‘Het is de chaos, Mels. Hieruit zal het groote nieuwe, waar ze de mond zoo vol
van hebben, dan voort moeten komen.... Zie jij er sporen van?’
‘Ik? Nee, nee.... Sommige portretten, hoe gek ze soms lijken, vind ik nog het
genietbaarste van de verzameling. Daar is ten minste nog eenige verdieping in
merkbaar. De poging iets menschelijks te ontdekken en dat uit te drukken....’
‘Ja, en dat is ook begrijpelijk. Daar had de schilder tegenover zich een sujet dat
zelf bezield was, waar iets afstraalde, werd het hem dus bijna onmogelijk alleen aan
zijn eigen ikheidje, zijn vluchtige emotietjes en sensatietjes te denken, zooals al die
anderen probeeren blijkbaar....’
‘De groote fout, dat zie je toch maar weer’, redeneerde Spin verder, ‘de kardinale
zwakheid van al die poovere menschjes, is hun mal hoovaardige, ja tot in het
krankzinnige doorgevoerde individualisme - hun meer dan belachelijke overschatting
van eigen belangrijkheid.’
‘Juist - maar daarbij hun gebrek aan kunnen, geoefendheid.... geduld, volharding....
aan liefde vooral voor het kunstwerk als zoodanig. Alles moet ook blijkbaar maar
roef-roef, vooruit ermee, in een soort van stemming, of wat ze dan inspiratie noemen,
maar dat toch eigenlijk niets anders is dan dat ze.... nou ja, een miniem klein
gedeeltetje van het ontzaglijke leven.... een oogenblikje ondergaan.’
‘O - dát hoogstens!’
‘Van beheersching, veralgemeening, geen sprake!’
‘Dilettanten, zeg ik je - alles dilettanten!’
In een koffiehuis, daar in de buurt, zaten ze na te praten over hun indrukken.
Trachtten tezamen den toestand te verklaren, elkaar wat op te monteren ook. Spin
trouwens, 't bleek telkens opnieuw, ondanks zijn uitroepen van instemming met
Huibs kritiek, echt somber gestemd, als zijn vriend, was hij eigenlijk niet. Snelle
oplevingen, momenten van sprankelende vroolijkheid zelfs vertoonde hij - 't was als
putte zijn innerlijk wezen uit een verborgen bron van levensvreugde.
Bovendien: hun bijeenzijn alleen gaf een zacht soort genot; zij verheugden zich,
als op den achtergrond van hun gedachten, in de zoo fijntjes prikkelende, de zoo
weldadige sfeer hunner altijd weer aan den dag komende sympathie. Huib, in een
toenemende behoefte zijn dankbaarheid daarvoor te doen bemerken - mannen
waren ze, en konden hun gevoel dus niet eenvoudig uitspreken - lei zijn hand op
Spins onderarm: ‘'t Is niet anders, Mels, wij moeten het over ons laten komen, dit
en al de rest.... Wij dragen het gelukkig niet alléén. Het zal waarschijnlijk nog wel
erger worden,
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zoowel in de kunst als in het leven zelf. Een nog hopeloozer gejacht, getast, gespot
en geblageer. In Parijs, hoor ik, is “à quoi bon” nu de leus geworden onder de
jongeren. Zij spreken daar al van het “àquoibonnisme.” Wanhopige
kwasi-onverschilligheid. Blague en boerenbedrog uit gebrek aan moed. De razende
oorlogstendenties schijnen alle hoogere en diepere illusies vermoord te hebben.
Toch zullen ze weer herleven! Het kan immers niet anders! Eerst maar weer vrede....’
Warm keek Spin hem in de oogen: ‘Ja.... En toch.... je zei het zelf daarnet: ik weet
niet of de oorlog wel de eenige schuldige is. Ik geloof het eig'lijk niet. Stammen al
die dingen, hun kern, al niet van vóór negentienveertien? Is de oorlog zelf
misschien.... gedeeltelijk aan eendere oorzaken toe te schrijven? Wat? Je lacht! Ik
ben socialist, hè? Dit is dus een ketterij in mijn mond. Maar ja, wij voelen het ten
slotte allemaal, geestelijke en moreele reacties zijn zoo ontzettend mysterieus. Er
schijnt een soort vermoeidheid van cultuurleven te bestaan, 't Is net of de.... altijd
weer nieuwe menschen dan geen kans meer zien de hoogten van hun eigen
levensperiode te bereiken, en dan plotseling alles maar liever wegtrappen,
neerhoonen, spottend verloochenen. Als een roes, een koorts komt het over ze.
Een lange en onvruchtbare vredestoestand schijnt het zenuwachtige menschdom
ten slotte te eentonig te worden, ze te vervelen. Dan moeten ze losbarsten, op alle
manieren tegelijk soms. Tabula rasa maken. In de kunst vooral, de meest spontane
menschelijke uiting....’
‘'t Is mogelijk! En als 't zoo is - wordt de zaak er heelemaal niet beter door! Want
dan zal ook de vrede.... het staken van de massamoord liever gezegd... voorloopig
nog wel geen afdoende verbetering brengen...’
‘Gelóóf ik ook niet!.... Het is gek, maar de werkelijke levenswaarden schijnen altijd
opnieuw ontdekt te moeten worden, of liever: werkelijke waarden zijn het alleen
voor wie ze zelf ontdekt - ze plotseling ziet, erkend, beseft! Daarvoor moeten ze
eerst uit het oog verloren, vergeten zijn. Het gaat met het menschdom als met de
meeste enkelingen. Ook tegen menschen kun je preeken en redeneeren zooveel
je wilt, het geeft geen steek - maar op een goeie dag, daar zien ze zélf in eens, wat
jij hun altijd al hebt voorgehouden, en meenen iets gloednieuws ontdekt te hebben.
Als 't dan maar niet te laat is.... Maar 't is misschien nooit te laat....’
‘Eeuwige optimist die je bent....’
‘Ik? Godbewaarme! Moet je me hooren over de tooneelkunst! Maar ik heb
vertrouwen in het menschdom doordat ik vertrouwen in de menschelijkes natuur
heb. Die houd ik voor in diepste wezen onveranderlijk. En hoe zouden we anders
kunnen, dan de menschelijke natuur blijven vertrouwen en liefhebben, wij acteurs
vooral, wij artiesten allemaal, die al het menschelijke in ons dragen, er schoonheid
van trachten te maken!
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Liefde en vertrouwen, ons heele bestaan ligt daarin! Ja, liefde, liefde....
onvoorwaardelijke toewijding en overgave.... aan het menschelijke!.... Er is niets
anders!’
Zacht schuddende even den arm van zijn vriend, waar zijn hand nog op lag, keek
Huib peinzig voor zich uit. Na een poosje: ‘Och ja, och ja,’ - zijn gedempte stem
klonk bewogen en diep - ‘zóó is het natuurlijk. Maar 't is dikwijls moeilijk.... Er zijn
zoo bittere teleurstellingen....’
Een stilte volgde, waarin ze zich innig vereend gevoelden. Dan zei Spin, zonder
Huib erbij aan te kijken: ‘'t Is misschien ook wel eenigszins.... in verband met zulke
dingen’ - hij hoestte - ‘dat ik je iets wou vertellen.....’
Daar had je 't! Huib keek op. ‘O ja.... en wat dan?’
‘Dat ik.... waarschijnlijk.... ga trouwen.’
‘Wat zeg je? Jij?.... Tóch nog?’
‘Ja, toch nog.... Vin' je 't erg bespottelijk?’
‘Maar kerel! Ik?.... Ik vind het.... sympathiek onverstandig. En... wie, als ik mag
vragen.... Een collega? Ken ik haar?’
‘Ja.... je hébt haar gekend.’ Spin zei het met zooveel nadruk in-eens, dat Huib er
andermaal verbaasd van opzag.
‘Wát.... Toch niet....?’
‘Ja.... toch wél!’
‘Janne Terwijne?’
‘Ja.... Janne Terwijne....’
‘Is 't waarachtig....?’
Huib liet zijn hand van Melchiors arm afzakken. Een wonderlijke, een bijna
ongelooflijke sensatie kwam met schokken tot zijn bewustzijn. Hij was gewond,
jaloersch, vijandig een oogenblik tegen Spin. Onzinnig - neen, afschuwelijk! Die
vrouw, dié vrouw toch altijd nog? Maar wat voor magische krachten er dan toch
uitgingen van zoo'n wezen! Of was het zijn ijdelheid alleen weer? Bah, bah!
Het duurde maar een paar seconden. Toen had hij het van zich afgeschud,
minachtend, had Spins hand gegrepen: ‘Jij prachtige, trouwe kerel.... Mag ik je
feliciteeren?’
‘Nog niet. Het is zoover nog niet. Zij denkt er nog over. Maar ja, ik geloof.... dat
ook zij.... eind'lijk op weg is haar werkelijke levenswaarden te ontdekken. Klinkt
pedant, hè? Maar jij begrijpt wel....’
Huib zat stom, als met eerbied geslagen, door zooveel heerlijke volharding.
Zooveel vertrouwen vooral in eigen liefdekracht. Zij dacht er nog over.... Dus nóg
geen spontane aanvaarding. Nu haar de veiligheid geboden werd, het blijvend
goede: zulk een liefde van zulk een man! Zij dacht er over. En hij? Maar hij was
daar blijkbaar al gelukkig mee, o zoo duidelijk gelukkig! Prachtig was het,
verrukkelijk.... Maar Huib
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wist niet wat hij zeggen moest; het was hem zoo nieuw en verrassend; hij vond geen
woorden. Intusschen grepen elkander hun zoekende blikken - en gelukkig, er was
contact, er was warmte onmiddellijk....
‘Ik hoop nou natuurlijk maar....’ begon Spin, en stokte.
‘Wát hoop je nou maar, kerel?’
‘Dat ik.... er jou niet door zal verliezen.’
‘Mij er door verliezen? Ben je bliksems gek?’
Maar Huibs blik vertroebelde. Want hij moest het zich innerlijk toegeven, ánders
zou het worden tusschen Mels en hem. Anders aanzien zou hij hem. En hoe dat
gaan moest met Janne? Met haar omgaan, vriendschappelijk, argeloos....? Er waren
gedachten, herinneringen....
‘Nee, niet waar? Je zult je best doen....’
‘Je best doen? Maar kerel! Je weet toch immers hoe 'k daar nú tegenover sta.
Pauline is alles en alles voor me geworden. Je zei daarnet zelf nog.... Hè?.... Je
weet wel.... En jij?.... Wat?.... Kom, geef me nóg 's een hand! Wij zullen vrienden
blijven, wat er ook gebeurt, hoor.... en ook al.... ook al zouden we elkaar dan wat
minder zien, allicht, in de eerste tijd.... Is het dát wat je bedoelt?’
‘Ja juist. Ik ken mezelf, Hoogland. Ik weet dat.... als ik haar eenmaal heb’ - hij zei
het smachtend, sloot even de oogen - ‘eindelijk, eindelijk... dan zal ik jaloersch zijn,
achterdochtig misschien, angstig haar weer te verliezen.... Ik.... ik zal het niet kunnen
helpen....’
Spin bracht Huib heelemaal thuis en vertelde er onderweg wat meer van loskomend, spontaan, nu hij eenmaal was begonnen - hoe het geweest was tusschen
Janne en hem in de laatste jaren. Een zoo begrijpelijk, bijna banaal verhaal tenslotte
- als met een innerlijken glimlach hoorde Huib het aan, een glimlach van weemoedig
begrijpen. Dat met Gerbrandts had niet lang geduurd. Maar des te wilder had zij
doorgeleefd - al onverschilliger, al overmoediger naar 't scheen. Tot ze 't eindelijk
uitgilde, op een laten avond, toevallig met Mels alleen - het uitsnikte van verlatenheid,
zich wanhopig aan hem vastklemde. En hij haar suste, troostte, diep ernstig toesprak,
zich haar aanbood als haar echte, trouwe man. Zij wou er eerst niet van weten, zich
in bitterheid zijn liefde onwaardig verklarend, maar toen sprak hij van haar
kunstenaarschap, onverzwakt, haar zich daar altijd weer aan oprichtend idealisme,
haar geest en gevoel, haar werkkracht en volharding. ‘Is dat alles geen liefde waard?’
vroeg hij. En zij was stil geworden, heel stil en ernstig, en had beloofd... te zullen
denken.... denken....
‘'t Is prachtig, Mels, hoor, heerlijk! Ik bewonder je oprecht.’
‘Wat? Te bewonderen valt er niets. Ik heb immers altijd van haar gehouden. Ik
heb kunnen wachten, goddank, mij kunnen beheerschen.... Ja! Dat is alles!’
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‘Ja juist! Dat is alles - dat is á l l e s ! Liefhebben en wachten kunnen. Vertrouwen....
Geduld....’
Een tijd lang gingen ze zwijgend naast elkaar.
In den langen en strengen winter van '16 op '17, terwijl de oorlog, en zijn
verwilderende invloeden, onveranderlijk voortduurden, Pauline in Frankrijk bleef....
werd Huib herhaaldelijk, en telkens heviger, overvallen door wat hem de uiterste
mistroostigheid leek, een gevoel als zou het einde van zijn krachten gekomen, als
moest het nu maar uit zijn met hem. Hij overwon dat, telkens weer, door zeer
gespannen, ja met aangezweepte fantasie, aan zijn vrouw te denken, zich haar
terugkeer voor te stellen. Ook hielp hem het denken aan het groote, ontzagwekkende,
haast ondoenlijke, maar hem zoo machtig aantrekkende litteraire werk, dat hij zich
voorgenomen had te ondernemen - als z i j maar eerst weer bij hem zijn zou. Maar
die inspanning werd hem telkens zwaarder. Drie-en-vijftig was hij nu. Hij wist dat
deze levensperiode, tusschen zijn vijftigste en zijn vijf-en-vijftigste jaar, voor haast
iederen man tot de moeilijkste behoort. Gehoord en gelezen had hij over
onverklaarbare verzwakkingen, vermoeienissen, gevaar voor overwerken. Maar hij
wou zich daar niet aan storen, had geen tijd erop te letten; hij moest voort, moest
zijn werk doen. Niettemin, hij bemerkte waarschuwingen, die hem als van binnen-uit
gegeven werden. Een vreemde angst, een verlammende moeheid - vóór-gevoel
van noodlottigheden. Het was ook in dezen tijd voor het eerst, dat hij wat hinder
kreeg van zijn hart. Het kon jagen, bonzen - en dan plotseling scheen het te
verzwakken, stil te gaan staan, onderging hij een benauwdheid, minuten lang. De
dokter bij wien hij eindelijk eens was aangeloopen keek hem scherp en langdurig
aan, beluisterde zijn borst en rug, maande ernstig tot rust nemen, tot matiging althans
in zijn werkzaamheden. Nu ja natuurlijk! Doen ze immers allemaal. Overwerken zich
zelf intusschen.
Bij al zijn andere zorgen begonnen nu ook de financieele hem te kwellen. Pauline
had haar krachten kosteloos aangeboden; zij leefde sober en zuinig, als allen
daarginds; maar Huib van zijn kant wilde dat zij, met haar innerlijk aangrijpende,
zenuw-vretende werk, het materieel althans zoo gemakkelijk mogelijk had. Bij Liesje
dit najaar een tweede kind, een dochtertje. Haar man schreef brieven vol dankbare
vreugde, besef van begenadigdheid, maar waarin toch ook de gedempte klacht, de
woorden: ‘groeiend gezin’ en ‘bekrompen middelen’ zelden ontbraken. En Huib
vreesde te zeer, dat zijn lieve, zijn eenige kind.... daar min of meer onder te lijden
krijgen zou....
Liesjes eigen brieven waren zeldzamer en meestal haastig, kort. Maar uit allerlei
teekenen - en bij zijn enkele bezoeken - had Hoogland
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wel begrepen: haar huwelijksgeluk was begonnen te tanen; zij leed onder haar mans
humeurigheid van verwenden egoïst, zijn geestelijken hoogmoed, eigengereidheid
en heerschzucht. Haar kinderen werden haar groote troost, haar vreugde, meer en
meer.... Hij dacht daar veel over na en deed zijn best zich erin te leven. Maar voelde
dan telkens, hij was er te zeer mán voor; de liefde van een vrouw alleen kon hem
werkelijke steun zijn en troost. Bertje was nooit veel voor hem geworden en dikwijls
betreurde hij hun besluit, den jongen bij zich in huis te nemen. Volkomen
eenzaamheid was dan nog beter. Intusschen, zonder de ruim berekende sommen,
die ‘oom Antoine’ voor Bertjes huisvesting en opvoeding zoo geregeld deed betalen,
zou het Huib in dezen tijd nog veel benarder zijn geworden. Voeding, kleeding, 't
werd al maar duurder. Ook moest hij Willemien van tijd tot tijd weer bijspringen z i j had geen Bertje, schreef ze - en zelfs op voorzichtige en kiesche wijze wat
geldelijken steun doen toekomen aan Charlotte en haar man, die te trotsch waren
om te vragen, maar intusschen van een poover pensioentje armelijk voortsukkelden.
Dit was nu eenmaal een tijd waarin broers en zusters - toch wel in de eerste plaats!
- elkander bijstaan moesten.
Paulines brieven - daarop leefde Huib. Niet zoo gauw had hij er met zijn heele
wezen een in zich opgenomen of hij verlangde alweer naar den volgenden. Pauline
was een echte briefschrijfster. Zij praatte op het papier, spontaan, levendig, niet
zonder litterair talent zelfs. Zij kende de waarde van woorden en wendingen - verrast
werd Huib dikwijls door een weldoordachte expressie. Aldoor teeder bezorgd, voor
hem zelf vooral, maar ook voor Bertje, toonde ze zich in haar brieven, vroeg naar
alles thuis, met verwonderlijk indenken soms, drukte Huib herhaaldelijk op 't hart,
toch vooral niet te lang te zitten werken 's avonds, te waken voor zijn gezondheid.
Ook over hun altijd zoo innige samenleven uitte zij zich dikwijls - en over haar soms
smartelijk terugverlangen. Toch, al dorst hij zichzelf er haast geen rekenschap van
te geven, bevredigden Paulines brieven Huib in zijn diepste wezen nooit volkomen.
Hij wist niet wat dat was in hem, hij haatte zichzelf er om. Zeker weer die vervloekte,
stompegoïste jaloezie! Aan niemand gunde hij haar, zelfs aan geen doodelijk
gewonde, geen gruwelijk verminkte, geen rampzalige!
Maar toch, misschien kwam het ook wel eenigszins doordat, ondanks al haar
teederheid, Paulines opgaan in het verpleegsterswerk sterk door haar woorden
heenstraalde. De toestanden die zij bijwoonde, de wreede wonden, het menschbederf
- de stomme verslagenheid, de wrokkende wanhoop, de verbeten pijn en het
snikkend verdriet - het greep haar alles klaarblijkelijk hevig aan; het was, schreef
ze, erger dan ze ooit had vermoed, een afschuwelijke obsessie soms. Maar o de
voldoening, het geluk, telkens althans iets van hulp, eenige verlichting te kunnen
aanbrengen, de troost
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ook van zachtheid en medelijden! De ingenomenheid met haar medeverpleegsters,
de dokters en hun assistenten, die zij voelde in 't begin, had zich helaas allengs
gewijzigd. Jaloezie, egoïsme, begeerigheid, perversiteit, ze waren ook hier niets
vreemds. Uitingen vernam ze en woonde gedragingen bij, die haar hevig verschrikten,
verbijsterden. Van het sexueele leven onder deze franschen zou ze wel nooit het
ware begrip krijgen, schreef ze; te zeer stootte het haar af, vervreemdde het haar
soms plotseling van wie haar aanvankelijk sympathiek geweest waren. Maar neen
- op Huibs angstige vraag - haar zelf liet men met rust gelukkig. Haar zoogenaamd
noordelijke koelheid scheen af te schrikken. En, tegenover al de ellende, hoeveel
goeds ook zag zij telkens om zich heen. Stille en innige dankbaarheid, onder mom
van norschheid soms, heldenmoed, prachtige zelfbeheersching. Eenige gevallen die haar blijkbaar in 't bizonder bezighielden - beschreef ze Huib uitvoerig. Zoo was
er nu pas bijvoorbeeld een nog jonge beeldhouwer gekomen - een veelbelovend
kunstenaar, ze wist het door anderen - die zijn rechter arm verloren had en van de
linkerhand twee vingers, en wiens oogen nog steeds in gevaar verkeerden. Niettemin
was hij sereen en vriendelijk, wist zelfs iets van opgewektheid te bewaren, voerde
gesprekken met haar over God en over kunst, die haar diep ontroerden. Hij was er
vast van overtuigd, na wat oefening natuurlijk, weer te kunnen boetseeren. Van zijn
leden was nog wel voldoende over -daar zat toch ook niet 't voornaamste in. Als hij
't maar weer goed zou kunnen zién, want met enkel voelen... als hij 't daarover had,
brak zijn stem soms even, moest hij slikken, slikken... Hij had familie, vrouw noch
verloofde... Nu ja, het meisje dat een tijd met hem geleefd had, que voulez-vous!
On m'a dit qu'elle est avec un fonctionnaire maintenant. C'est plus sur! En hij
glimlachte toegeeflijk.
Huib, in zijn antwoorden, schreef altijd met de grootste bewondering en sympathie
over Paulines werk - haar intusschen op teeder-smeekenden toon tot voorzichtigheid
manend. Hij verzocht zijn eerbiedige groeten aan de verpleegden die zij hem
beschreven had, aan den jongen beeldhouwer wel vooral, wiens lijden hij meende
eenigszins te kunnen navoelen en wiens geestkracht hij vereerde. Hij klaagde nooit,
sprak over zijn verlangen minder dan zij over het hare, vertelde van thuis en hoe
goed daar alles ging, en van hun kennissen, wanneer hij er had ontmoet. Zeer
moeilijk intusschen vielen hem deze brieven; geweld moest hij zich aandoen telkens
om niet los te barsten in woeste smachting....
En de oorlog ging zijn roekeloozen gang. Het vredesaanbod der Centralen, in
December zestien gedaan en afgeslagen, werd weldra gevolgd door hun
aankondiging van wat zij den verscherpten duikbootoorlog noemden. Brutale
sluipmoorden ter zee. Ook hospitaalschepen zou men niet meer sparen. Nu werd
Paulines terugkeer nog hachelijker dan haar heenreis was geweest.
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Hierover in angst en zorg liep Huib op een laten namiddag door de al avondduister
e straten der binnenstad, toen hij plotseling meende Bert en zijn indische vriendje,
met nog een slungeligen jongen, tusschen de menschen-voor-zich-uit te zien. Ja,
ja, ze waren het. Ze tippelden haastig en gichelden en porden elkaar in de zij. Het
was in de Damstraat, naar de Hoogstraat gaande. Huib was schrikachtig verwonderd
de jongens op dit uur te zien hier; hij verhaastte zijn stappen, bleef achter hen loopen.
Hij zag hoe ze de Achterburgwal opgingen, stilstonden voor zeemanskroegen en
verdacht-donkere huizen, pogende naar binnen te loeren. Wijven, gedecolteerde
kolossen, grijnsden tegen hen van achter de ramen, wenkten met de krullerig-gekapte
hoofden. Frits en die andere jongen, wat langer en ouder waren ze dan veertienjarige
Bert. Met snelle stappen was Huib hun opzij. Hij pakte Bertje bij een arm - niet lettend
op de anderen - liep zonder spreken met hem door, nam hem mee in de trem.
's Avonds praatte hij, zonder boosheid, tegen den beschaamd en zwijgend
teruggetrokken jongen, trachtte angst en afkeer, van die vrouwen en hun misdadige
omgeving, in hem wakker te roepen, sprak van vuile ziekten en van aanrakingen
die alleen in waarachtige liefde iets goeds en moois konden zijn, waarschuwde
tegen verkeerde vrienden, gemeene praatjes - vond geen o ogenblik van innerlijk
contact, maar zag wel flitsen van een gretige nieuwsgierigheid, beangste
belangstelling - zoodat hij zich ernstig voornam, deze tot zijn ontsteltenis en
teleurstelling nú al noodige gesprekken nog dikwijls te herhalen, zich meer met
Bertje te bemoeien.
Hij vond beter, den omgang met Frits niet categorisch te verbieden - een verbod
dat toch immers ontdoken zou worden! - maar hij regelde Bertjes uren, zoodat van
wandelingetjes na schooltijd, in deze donkere dagen, geen sprake meer kon zijn.
En een tijd lang dwaalde hij 's middags, tegen 't slaan van vier, in de buurt van Berts
school, volgde hem op een afstand, meestal zonder zich te vertoonen. Hem afhalen
wilde hij niet - hem vooral niet krenken, niet vernederen tegenover kameraden bedenkend hoe zijn moeilijk verkregen invloed dan weer verloren zou zijn.
Bij vrienden aan huis, in restaurants of café's, kwam Huib thans zelden meer. Hij
voelde zich te somber en in zichzelf gekeerd voor vriendschaplijken omgang, had
er bijna geen tijd voor trouwens. In Januari werd het huwelijk gesloten van Melchior
Spin met Janne Terwijne. Hij zond hun bloemen en een cadeau, schreef een
hartelijken brief - maar vertoonde zich niet. De Ten Doescates werden oud en leefden
in zorgvuldig bewaakte afzondering - hun vredige zielsrust, hij merkte het plotseling,
had ook al geen vat meer op hem. Bij Blécour heerschte pijnlijke gespannenheid;
zijn vrouw was erachter gekomen hoe dikwijls hij haar bedroog, haar, die hij geen
dag bijna missen kon. Een wulpsche, naar genot jagende geest was in het intieme
leven der menschen gevaren, in dat der artiesten
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vooral naar het scheen. De eenige maal, in dien winter, dat Huib bij Reelink kwam,
beklaagde, vlijde, vierde en koesterde hem diens weelderigmooie vrouw, hem
streelende met haar fluweelen blikken, op zoo'n opdringerige manier, dat hij wrevelig
besloot ook daar voortaan maar weg te blijven.... Reelink lachte er om. Zeker
scharrelt hij zelf met eens anders vrouw, zei Huib in zichzelf.
Een heftige beweging doorschokte de wereld op den achtsten Maart. Revolutie in
Rusland! Een geslaagde revolutie -tóch, eindelijk, eindelijk! Huib was er zóó van
vervuld dat hij onmiddellijk aan Pauline schreef, een van blijdschap en groote
verwachting uitbundigen brief. Kentering, ommekeer - nu begonnen de nieuwe
tijden! Deze brief bleek later de eerste en eenige te zijn, dien Pauline nooit ontving,
daar de censor hem geheel vernietigde. Gelukkig dat al gauw Huib daar zelf een
vermoeden van kreeg en zijn opgewonden epistel door een rustiger en voorzichtiger
deed volgen. Maar God, wat verlangde hij ernaar, deze nieuwe groote gebeurtenis,
die van zooveel invloed kon zijn, met Pauline te bepraten. Verlangen, o zijn verlangen
- hij werd er ziek van. Het was of het plotseling aan alle kanten uit zijn lijf zou barsten.
Hij smachtte met gloeiende slapen en een dorren mond, hij stikte er soms bijna in,
hij mompelde vaak voor zich heen, onverstaanbare woorden. En op een laten avond,
alléén in zijn besloten werkkamer - daar hield hij het plotseling niet langer uit. Hij
hijgde, hij zag vlammen. Hij greep papier en schreef Pauline, een brief haast
onleesbaar van smachtende jacht, smeekte haar thuis te komen, terstond - zij het
desnoods maar voor enkele maanden, om dan later weer terug te gaan, gesteld ze
zou dat wenschen.... Maar intusschen.... de oorlog.... o neen, neen, het kon niet
lang meer duren nu! Duitschland zou het voorbeeld van Rusland zonder twijfel
spoedig volgen, den keizer verjagen, de republiek uitroepen. En dan wás het immers
uit, vanzelf!
‘O kom, kom, mijn liefste, kom weer bij me en laten we weer gelukkig zijn! Gelukkig
als vroeger! Kom in mijn armen, o kom toch, ik kán niet langer buiten je, ik kán
niet....’
(Wordt vervolgd).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

372

De jongeling
door Roel Houwink.
En zij, hem verlatende, rijn allen gevloden.
En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan
over het naakte lijf, en de jongelingen grepen hem.
En hij het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden.
Markus XIV: 50-52.

I.
HET woud ontving hem. Als een aangeschoten vogel tuimelde hij tusschen de
zwijgende stammen. Machteloos zonken zijn ranke beenen in het mos. Een breede
schaduw overdekte zijn naaktheid. Hij lag brandend aan de aarde, maar de stilte
sloot zwaar om het bonzen van zijn hart en overmande zijn bloed. De oogen verloren
het groene looverlicht, in den droom ontbloeiend tot den duisteren gloed van Christus'
leed in Gethsemané. Hij, de eenige, die met God en den Nazarener te samen was
geweest in den hof, diep verscholen onder de harde olijf-bladeren! Een stormvlaag
had de vruchten opengeslagen tegen zijn lendenen....
De droom dreef hem recht voor het onbeschut Aangezicht. Wat hij verraderlijk
aanschouwd had, werd hem nu zonder achterhouding voorgelegd: het afstand doen,
het eenzaam worden.... Niet anders dan de spiegel van het einde was deze smart,
niet anders dan het dorre, ritselende blad, dat neerstrijkt ter gezetter tijd; maar ook:
God, wellend als een ontstuimig water uit het geblakerd hart der laatste menschelijke
verlatenheid.
Hij ontwaakte met verschroeide lippen en sloop angstig terug, in den blauwen
schemer gehuld. De struik-doornen lieten hem ongemoeid. Toen hij de vlakte
bereikte, hadden de avondnevelen den grond los gespoeld onder zijn voeten.
Niemand herkende hem. Hij klom naar den zolder: zwevend. Wikkelde zich in zijn
kleeren. De sterren ruischten en hielden hem slapeloos.
Op het nachtelijk erf twistten twee knechts over den koning der Joden.

II.
Het kruis richtte zich schuchter op tusschen de anderen. Hij zag het moede hoofd
en de gekwelde handen sidderen. Een vrouw wentelde krijschend in het stof voor
den spot der soldaten. Het licht van den hemel minderde. Tegen de uitgestulpte
schouders kroop de doodsschaduw omhoog.
In zijn eigen krimpend lichaam wrong zich de pijn. Zijn vuisten vielen open.
Blindelings ving het bliksemen aan. Hij bukte zich onder de doffe mokerslagen
van den donder. Langs hem vloden de menschen in den dreunenden regen.
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Voor de tweede maal was hij met God en den Nazarener alleen. Hij sprong overeind
en stortte zich aan den kruisvoet te midden der distelen. De hemel bloedde leeg
over hem.
Toen de wolken uiteenweken, vluchtte hij voor de haastig naderende soldaten
terug in het bosch. ‘Dief!’ schreeuwden enkelen en wierpen met doodsbeenderen
naar zijn snelle schaduw. Tegen elkander klepperend vielen zij achter hem neer,
zoodat hij meende dat de dood naar zijn schouder sprong.
Maar zonder kracht zonk hij terug in het doffe, vocht-zware zand: driftig afgeschud
door zijn vlucht, als te voren het hinderlijk lijnwaad.
De struiken, waaronder hij bescherming zocht, duldden hem: een dier, dat zijn
leger vraagt na een harden dag van gevaar. Tusschen de uitgebleekte bladeren, in
den moederschoot geborgen, lag hij te luisteren naar de laatste woorden van den
Stervende, die gonsden in zijn oorschelpen, donker en machtig als een grondelooze
zee. Zijn lippen smaakten de edik zonder verbijstering.

III.
Uit een rossen damp ging de zon over hem op. Het ritselen van kleine spinnen
vermaakte zijn ontwakende aandacht. Zij bezwermden zijn lichaam of hij een toevallig
voorwerp was in hun rijk. Zijn smalle handen verjoegen hen speelsch, maar zij
keerden onverstoorbaar....
Hertengestamp in de verte. Het lokte hem uit zijn schuilplaats. Een vos sloop weg
voor zijn blik, toen hij de steile moskade beklommen had. Gaaien wiekten van boom
tot boom voor hem uit. Door den geurigen morgen liep hij, verzonken in
aanschouwing van het gestadig aanzwellend leven, dat zich in telkens schoonere
kranzen om hem legde. Tusschen de dunne, grijze stammen danste als sternevels
het zonnestof. Het was hem of zijn voeten een nieuwe wereld betraden. Hij voedde
zich met boschbessen en bramen, het bloed van Christus, dat in de malsche
zomervruchten is. Uit zijn mond vloeide het sap als uit een wonde.
Langs de akkerranden kroop hij met de behendigheid van een jong dier, de
verzadigde rook der hoeven ontwijkend. In den nacht hoorde hij den lustschreeuw
van parenden en het kraken der volle bladertwijgen onder de neerzijgende lichamen.
Een boer stond naakt op een heuvel. Zijn armen hieven zich wijd naar de vruchtbare
hemelen. Ergens beneden hem lag aan de ruischende aarde de bloem van een
vrouwe-lijf, ontplooid door zijn kracht.
Afgewend hurkte hij tusschen de buigzame heidestruiken: alleen. Het bloed
brandde in zijn aderen en scheen weggezogen te worden uit zijn hart.
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IV.
Trager wentelde de zon. Een grauwe, broeiende hitte spleet den grond onder de
dorre zoden. Zwaar hing de stilte af van de onbewegelijke boomen. De schaduwen
werden nutteloos en doorzichtig. Zijn schouders kromden zich onder het gewicht
van dit voleindigd rijpen. Zoo moest de bespotte kruisdrager zich wel gesleept
hebben door de barre straten van Jeruzalem!
Neerzittend in het bedekte middaglicht, boog hij het hoofd en ontving de bitse
geeselslagen geduldig op zijn lenig-blinkende jeugd, de smarten lijdend van den
gekruisigde, die zich Gods Zoon had genoemd.... een armzalige oproerkraaier,
gekroond om zijn ingevallen slapen met doornen. Hij zag de bleeke vrouwen in
elkanders armen zinken en boven het uitgestrekte lichaam het schuwe kringen van
den eersten gier. Naast hem hingen de beide moordenaars, laag en met de groote
roode handen open.
Zijn oogen ontsloten zich. Een donkere tor kroop moeilijk op tegen een omgevallen
boomstam. Hij volgde het diertje, dat langzaam vorderde over de gekloofde schors.
En in nederigheid besefte hij, dat hij dezen weg zou moeten gaan, eer het kruis aan
zijn schouders zou worden toevertrouwd. Hij richtte zich op om te gaan, maar zijn
beenen waren van slaapprikkels gezwollen. Met wijde oogen bleef hij liggen bij den
noest werkenden kever. ‘Jodenkoning, Jodenkoning’ gonsde het door zijn hoofd,
toen het glanzend lijfje kantelde en even later ruggelings te spartelen lag in het
rondom wegvloeiend zand.
Hij wipte het diertje recht en onmiddellijk hervatte het zijn steilen tocht. Zijn vingers
schreven de schimpletters der soldaten gedachteloos op de plek, waar het gelegen
had. Doch geen spoor van de teekens hield het aschfijn stof.

V.
De eerste herfstnevelen dreven hem terug naar de menschen. Lang dwaalde hij in
den vormeloos deinenden avond om het ouderlijk huis, maar toen hij tot onder de
vensters genaderd was, viel een donzen licht door de luikharten op zijn kille handen
en verweekte hem. De deur opende zich zonder moeite.
Zij vroegen hem niet. Zwijgend deed hij het werk. De knechts waren in eerbied
om zijn strenge, somber-hooge gestalte. Van hen vernam hij, terwijl zij er schuchter
met elkander over spraken, hoe Jezus na zijn dood nog op aarde gewandeld had
en in een wolk van vuur ten hemel was gevaren. De jongste, wiens broeder bij het
graf had gewaakt, begon onder het praten der anderen plotseling te zingen van
angst: een liederlijk deuntje.... Dronken waggelde de Nazarener in hun midden. Zij
schaterlachten. Met hun zware stemmen brulden zij het refrein door de galmende
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stalruimte, waarin heupwiegend één voor één de meiden verschenen. Hij voelde
hun lijfsgeuren langs zich strijken en vluchtte weg in den dichten sneeuwjacht,
schreeuwend van pijn. Er bleef een ijl geluid achter in de stilte, rinkelend als van
metaal.
Tegen den morgen keerde hij: kreupel, verstijfd. Striemen overdekten het
weerbarstig lichaam. De honden likten de erbarmelijke voeten. Maar een knecht
sloeg zijn ronde vuist naar hem uit, met een gesmoorde kreet terugspringend bij de
herkenning van het bezoedeld gelaat.
Harde woorden bonsden op zijn dof-gedacht hoofd. Hij luisterde naar zijn gemarteld
bloed. Hulpeloos zag hij zijn kleine moeder staan voor den drift van zijn vader. Zijn
armen sidderden als verlamde vlerken. Zwaar hing het leed in de morsige rafels
van zijn smal, vèr-uitgescheurd overkleed.

VI.
Het was zijn moeder, die voor den laaienden haard van den herrezen Christus sprak.
Hij hoorde haar dunne stem tusschen het knetteren der vlammen opsteken en vergat
uit welken menschelijken mond de woorden geboren werden, die zich blindelings
nederstortten in zijn hart. Hij streelde haar vereelte handen, knielde en legde zijn
droevig hoofd in haar schoot. Zij zag naar hem neer, en weer voelde hij de foltering
van zijn bloed onder haar zegen. In de schuur vond hij zijn vader, maar hij bleef
sprakeloos staan voor de omrimpelde oogen, waarin het vale winterlicht bezweken
was. En met onvaste schreden liep hij het erf op, rillend: tusschen de witte hagen
een goor, weggejaagd dier.
Opnieuw ving het sneeuwen aan. Eer het duister inviel, sloop hij terug. Voor de
tweede maal. Koorts-klam woelde hij op zijn leger. Sterren schoten als pijlen door
het golvend dak. ‘Ik kom!’ riep hij vervoerd. Een vrouw stond aan zijn zijde. Toen
hij overeind sprong, ontving zij hem in haar armen. Het zilveren schild van heur haar
wierp zich ontstuimig over hem heen. Hij schreide en werd leeg, gulzig gedronken
door wie hem het eerst had verzadigd.
Schrijlings zat de dood op zijn hijgende borst. ‘Ik ben het!’ schreeuwde hij, slaand
naar zijn schaduw, die door de wildbewogen kaarsvlam tegen de balken geworpen
werd. Aan het voeteneind knikkebolde zijn vader. Zijn lippen prevelden. Bij elk woord
knapte zijn moede stem in een zenuwsnik af. ‘Drinken’.... steunde de ander.
Door zijn smachtend ingewand brandde het water. Willig strekte hij zich.

VII.
Langzaam genas hij. Zijn lichaam was smaller nog geworden en kinder-blank. In
de wijde stilte van den zolder leefde hij zonder verlangen.
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Zij kwamen tot hem als tot een plant uit den vreemde, die men verzorgt om zijn
onwezenlijke schoonheid, en hij wist, dat hij voor hen van geen nut meer was.
Wanneer zijn moeder zijn hand nam, voelde hij haar streelende aanraking in een
stom smeeken eindigen. Het rood gezwollen hoofd van zijn vader bewoog dreigend
over zijn sluimer.
Langs de oude ladder kroop hij naar beneden. Zijn willoos lijf hing in een diepe
bocht aan de verzwakte armen. Zij vonden hem op den deel, een wan in zijn starre,
matte handen. De knechts droegen hem weg als een doode, de meiden grienden
en staken de mutsen te samen. Eén riep een scheldwoord naar het woonvertrek.
Maar een ander fluisterde eerbiedig over de mogelijkheid van Christus' tweede
herrijzenis, verhalend wat een wijs man op de najaarsmarkt uit dooreengeworpen
takjes aan het verzamelde volk had voorspeld. En toen zijn moeder weeklagend
knielde aan zijn rustig uitgespreide voeten, bogen zij hun verweerde hoofden, terwijl
hun doffe oogen het traag ontwaken van den slapende tegenglotsten.
Er was een vlam in hem, een milde gloed, die breed neer straalde over hun
gekromde ruggen. Smart en verwondering had hij verloren om dit menschelijke:
hun vreezende deemoediging. Een nieuwe kracht dreef zijn verstorven bloed ten
leven.
Hij richtte zich op. Zij echter weken eerbiedig terug. Maar zijn handen lieten zich
niet bedwingen. Hun palmen raakten in gewijde overgave elkander. En knielend
naast zijn moeder ontving hij het vizioen van den opgevaren Heiland: een vuurzuil
zwevend door de zingende hemelen.

VIII.
Hij vond zijn vader liggend in de stalgoot, achterover het oude lichaam, zijn trage
mond vergleden tot een onnoozel lachje. Als een krans stond het witte haar,
bezoedeld, uit om zijn kinderlijk hoofd. Hij luisterde naar het holle kloppen van het
hart. Murw, beschaamd zonk hij neer. Met zijn zachte hand reinigde hij het vlosse
haar van den stervende. De in doodskramp opgestooten armen trokken hem mee.
Borst aan borst lag hij met het lijf, dat riep naar het einde; en luisterde naar het
laatste rekken der vezels. Zonder aarzelen kwam de dood. Hij hoorde niets meer
dan zijn eigen, driftigen hartslag. Zij moesten hem met geweld aan het verstijfde
lichaam ontnemen.

IX.
De donkere mannen stonden om het graf. Hij was een kind tusschen hen. De
bevroren kluiten rolden dof op het hout van de kist. Thuis zaten de vrouwen in
droefheid gebogen. Eén was zijn moeder. Hij herkende haar
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niet. Een lachgier scheurde de stilte. Hoonend wees zij naar hem. Hij sloeg de zware
oogen neer. De anderen grepen haar en drukten haar terug op den stoel. De grauwe
haren zag hij vallen over haar verwilderden blik en zich zinneloos winden om haar
onbestuurde vingers. Toen zij tot kalmte gekomen was, vleide zij zijn hoofd in haar
schoot. Zij prevelde de liefde-woorden van zijn kinder-tijd over hem, maar hij hoorde
ze niet. Een stem begon uit de verte te spreken. Er ruischten bladeren als eens in
den schemertuin van Gethsemané. Zij kuste hem hartstochtelijk. Hij was bleek en
huiverde. Haar gulle, warme tranen brandden diep in zijn duister vleesch
Zij liet hem van zich gaan met smartelijk geöpende handen.

X.
Hij zag haar dwalend gaan door dezelfde vertrekken, als een dier, dat opgesloten
is. Een dienstmeid volgde haar. In de schuur onder de knechts sloeg haar stem
over om het geringste tot een schril gekijf. Zij lachten haar uit, achter haar rug. Toen
hij het merkte, beten zich zijn lippen ten bloede. Hij proefde het laffe, zoete vocht
met weerzin.
Zijn vereenzaming won. Hij liet de anderen. Langzaam kwam hun lach over hem.
Van het simpele bestje, dat zijn moeder was, werd hij de gelijke op het spotfeest
der sterken. Met haar rood-gerande oogjes zag ze hem prevelend aan. Maar hij
verdroeg hun scheldwoorden en den botten lach van haar ingezonken mond zonder
hoogmoed.
Tusschen de speelsche meiden kromp zijn jeugd van verlangen. Hij sloeg zich,
liet de vette vleeschschotels aan zich voorbijgaan. Het baatte niet. Toen hij het
kwaad aan zichzelf had bedreven, trachtte hij zich te worgen met een halstertouw.
Voorover stortte hij in het bedwelmend hooi. Zijn moeder hurkte naast hem en
streelde met verdwaasde gebaren zijn hoofd..

XI.
Vastberaden bracht hij het mes naar het duister hart van zijn lichaam. Maar het
zuivere licht van den morgen daalde af naar zijn schoot.
Een vogel werd luid.
Hij luisterde. Het fluiten brak af en begon opnieuw.

XII.
In den eersten voorjaarsregen keerde hij terug naar het bosch. De knechts, die op
het land werkten, zagen met ontzetting den sprong der glanzende leden door de
blauwe nevelen. ‘Christus’ stamelden zij knielend en de vrouwen, die in den donkeren
avond uitslopen naar hun minnaars, droegen allen de aanraking van zijn heiligen
mond op hun vocht-open lippen.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Lode Baekelmans, De Mannen van ‘Elck wat wils’ en De Ongerepte
Heide, beide, zonder jaartal, uitgegeven bij P.N. van Kampen & Zoon te
Amsterdam.
Antoon Thiry, Mijnheer Pastoor en zijn Vogelen-Parochie, Amsterdam,
Em. Querido. Ook hierin ontbreekt het jaartal.
Er is, zoo komt het mij voor, aanleiding onze ‘vlaamsche broeders’, de prozaschrijvers
vooral, vriendelijk te waarschuwen. Zij rusten te veel op hun ‘lauweren’ - zij steunen
te zeer op hun ouden roem. En het ongeluk wil: jongeren hebben zij bijna niet. Al
net als wij in Holland! Reden te meer voor hen, als voor ons, om zich goed te houden,
alle lauweren van zich te gooien, altijd jong en frisch op hun post te blijven.
Lode Baekelmans, hij, kan iets héél veel beters dan hij ons toont hier, in de
bovengenoemde boeken. Hij is geestig en talentvol, een gemoedsmensch en een
geboren verteller. Maar hij bouwt te rustig en te genoeglijk op deze natuurlijke gaven
voort, hij spant zich niet meer in, niet voldoende tenminste. Op, oude vriend, uw
kiezen op elkander gedrukt en uw geest gespannen! Niet gekeuveld meer, maar
gesproken, in den wind, in den storm desnoods, als de man die gij nog zijt, de
misschen wat zwaar geworden, maar om den drommel nog niet ‘vervette’ man!
En ook gij, Antoon Thiry, betere helft van dat eens zoo veelbelovende span:
Timmermans en Thiry.
Uw ‘Pastoor’ is beminnelijk. Het is een fijn en dichterlijk boekje. Maar wij willen
iets meer en iets hoogers van u - een daad, een monument van uw talent en uw
persoonlijkheid!
De tijden van ‘dat aardige vlaamsch’ zijn nu wel voorbij. Wij zijn er te veel aan
gewend, wij lezen er doorheen, wij zoeken naar iets diepers. Als Thiry schrijft: ‘Sedert
maanden en maanden had die zijn eigen op de pastorij niet meer laten zien’, dan
klinkt ons dat ook eigenlijk heelemaal niet aardig meer, maar tamelijk onbeschaafd.
En hij, de schrijver, woont nu al lang genoeg onder ons om dat ten volle te begrijpen.
Maar de hoofdzaak is, dat wij met aardige taal en beminnelijke teederheden alléén
niet meer te vangen zijn.
Streuvels, Van de Woestijn e, Buysse - de nu waarachtig als oudste garde - zij
houden zich kapitaal. Maar de generatie van 1900 is een beetje aan het afzakken.
En vrienden, het is maar, ziet ge: wij kunnen niemand missen!
H.R.
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Theo Thijssen, De Gelukkige Klasse, Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1926.
Het is geen ‘litteratuur’, dit schoolmeesters-relaas, het is er te droog, te stijf van stijl
voor, het is geen proza dat dadelijk pakt of boeit door kleur en verhouding, door
rhythme of wending. Het is sober, het is niet kunstzinnig, Het is niet fleurig, het is
daarentegen ook heelemaal niet op effect berekend. Ik denk aan menig
schooltafereeitje, dat juist in de laatste jaren enkele vrouwen, die voor de klasse
gestaan hebben, ons gaven. Daar was meer poëzie in, meer ‘pointe’ ook in elk
verhaal; dat greep je soms meer door het zeer levendige ten tooneele voeren der
kinder-figuurtjes. Theo Thijssen heeft geen opvallende gaven - wat hij alleen maar
heeft is zijn eerlijk hart.
Maar doordat hij alleen maar aldoor onontkoombaar eerlijk is, heeft hij tenslotte
toch iets degelijks bereikt. Deze schoolmeester, die zich in zijn dagboek over zijn
werk in de klas uit, omdat hij er altijd overvol van is en hij in het dagelijksch leven
daarover moeilijk spreekt - hij is geen mooidoener, geen poseur, niet iemand met
vooropgestelde maatschappelijke overtuigingen. Hij wil niet de lieve superieure
meester zijn, die zich de eeuwige erkentelijkheid der leerlingen verzekert - nee, hij
is minder en méér dan dat - een strijdend mensch met fouten, tekortkomingen, maar
een die zijn werk voelt als zijn heiligen plicht. Niet dat hij zulke groote woorden over
dien plicht gebruikt - het is verre van hem. Maar eenmaal doordrongen van dit bijna
heiligend gevoel tegenover zijn klasse, strijdt hij met zich zelf in stilte, want het is
niet zoo gemakkelijk een goed onderwijzer, een goed opvoeder te zijn. Het is een
strijd tegen eigen onbeheerschtheden, tegen het nog ongebonden zelf, het is een
overgave aan een gemeenschap, een leven voor en in die gemeenschap.
Deze onderwijzer ziet zich menigmaal voor moeilijkheden geplaatst en ook is er
allerlei dat hem verhindert zich voortdurend en ongestoord te geven. Zulk een
stoornis is het gaan solliciteeren naar een ‘betere’ school, waar je met je akte Fransch
méér verdient. Je doet dat als je een vrouw en kind hebt. Maar het geeft je een
gevoel van tijdelijkheid, van reeds half weg te zijn en op deze wijze kan hij zijn taak
niet naar behooren - dat is: met hart en ziel - vervullen.
Het aardige van dit boek is, dat er nooit één oogenblik getracht wordt een beteren
indruk omtrent de paedagogische gaven van den hoofdpersoon te vestigen. Men
zou eer kunnen zeggen dat deze schoolmeester al heel critisch tegenover zich zelf
staat. Hoewel het dagboek natuurlijk gefingeerd is (al is even stellig de auteur een
onderwijsman) toch zou het best een echt dagboek kunnen zijn - en het heeft er
ook de bezwaren van. Dikwijls wordt een kleine zaak zeer minutieus uitgesponnen,
dikwijls vermeit de auteur zich in uitweidingen die in hoofdzaak de menschen
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uit de onderwijswereld zullen interesseeren. Ik kan mij voorstellen, dat sommige
menschen het boek hier en daar bepaald vervelend zullen noemen. Ik heb dat gevoel
niet gehad. Er was steeds iets zeer menschelijks in dat zich rekenschap geven, dat
mij trof. De stijl is de echte stijl van een volksschoolonderwijzer - iets volkstümlichs
en iets beschaafds geven daaraan en bepaalde kleur.
Ik geloof ook dat een volksonderwijzer niet overbelast mag zijn met beschaving
en cultuur - hij vindt dan niet langer den toon tegenover zijn leerlingen.
Deze onderwijzer had, dunkt me, den toon wel en vindt het toch ook wel eens
moeilijk de klasse ordelijk te houden. Dan worstelde hij met de juiste methode, met
de ware manier om de ziel van de klasse te veroveren. Want hij is er van overtuigd,
dat de klasse een ziel heeft. Soms spreekt één kind en vertolkt onbewust de
gevoelens van allen. Soms reageert de klasse ‘en bloc’, soms heeft de klasse
stemmingen - zij moet soms op deze, dan weer op die wijze behandeld worden.
Het moeilijke is het evenwicht te behouden - het evenwicht dat zoo licht verbroken
wordt door een te sterken druk naar den éénen of den anderen kant, iedere opvoeder
zal meevoelen wat de schrijver precies bedoelt. Ook speent de schrijver zich van
alle sentimentaliteit. De kleine stakkers, de armoedzaaiers, de zieligen worden niet
met suiker-zoete woorden beklaagd - nee, Thijssen houdt van de werkelijkheid, hij
wenscht helder in zich zelf te zien, zoowel als in de kinderen. Wanneer de
werkelijkheid hem ontgoochelt, dan klaagt hij niet. Hij constateert het met een
glimlach als zei hij tegen zich zelf: ‘dat is weer eens misgerekend, mannetje.’ Hij
zegt het niet eens hardop. Wij die lezen zien het soms comische verloop van een
handeling, die ten slotte toch logisch lijkt en wij roepen ook niet uit dat 's mans
overleg nutteloos was!
Ik voor mij persoonlijk vind het een boekje waar ik moeilijk veel kwaad van kan
zeggen. Hoewel het litterair weinig opvallende verdiensten heeft, is het om de
eenvoudige wijze waarop een mensch-zooals-er-velen-zijn, zich er in uitspreekt,
toch misschien belangrijker dan menig boek met grootscher allure, doch dat binnen-in
leeger is.
J.d.W.

Willem de Merode, De Overgave en De Donkere Bloei. Amsterdam, U.M.
Holland, 1926.
Een herdruk en een nieuwe bundel, naar ik meen. Willem de Merode blijft zichzelf
gelijk: de gemakkelijkheid, waarmede hij het rijm hanteert, brengt hem telkens tot
rhetoriek; de onzekerheid van zijn sentiment laat hem nimmer toe een nieuwen weg
te gaan, of een ouden tot het einde toe te bewandelen. Het is niet zoo heel lang
geleden, dat men deze onzekerheid
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als bij uitstek modern beschouwde; in onze dagen maakt zij een wat triesten, zieligen
indruk, en men ontkomt niet er aan in zijn hart den dichter een zekere lyrische
geposeerdheid te verwijten, die men zich tevergeefs moeite geeft au sérieux te
nemen. Het is er mee als met de eeuwige liedjes van sommige over-productieve
dichters en dichteressen: wij kennen de algemeene trekken van hun poëzie zóó
goed, dat de nieuwe, levende bijzonderheden van hun werk ons nauwelijks meer
opvallen. Men heeft het idee, dat zij zijn blijven stilstaan, al jaren, tot zij plotseling
verrassen met een fraaien weder-opbloei. Zoo ook gaat het met het werk van De
Mérode: ge kunt tientallen verzen van hem lezen zonder dat zij u treffen, tot plotseling
een enkel vers u verrukt door zijn brandend-donkere tragiek, om u enkele
oogenblikken later weer teruggeworpen te voelen op de aarde door een verbluffend
looze en vooze rhetoriek.
Men vraagt zich af, of de Muze wel een gevaarlijker vijand heeft dan de virtuoziteit
van den dichter!
R.H.

Bernard Verhoeven, De Zielegang van Henriette Roland Holst, Maastricht,
Boosten en Stols, 1925.
Bernard Verhoeven heeft met dit boekje bewezen, dat hij gerekend moet worden
tot de Katholieke essayisten van beteekenis. Zijn karakteriseering van het werk van
mevrouw Roland Holst, hoe eenzijdig die ook moge zijn, behoort stellig tot het beste,
wat over deze dichteres geschreven is. Men kan niet ontkennen, dat er sporen in
haar werk te vinden zijn, die de opvattingen van den schrijver tot op zekere hoogte
rechtvaardigen, doch het zijn m.i. slechts s p o r e n , welke niet een zoodanige
beteekenis in het geheel van haar oeuvre hebben als Verhoeven wel meent. Het
zwakste punt in zijn betoog schijnt mij te zijn, dat hij - en dat meer dan eens - aan
door de dichteres gebruikte, dus d i c h t e r l i j k e , woorden redeneeringen koppelt,
die zeker het simpel beeldend woordgebruik niet dekken. Dit is jammer, want het
ontneemt iets aan den ernst van het werk, het lijkt nu zoo vaak weinig meer dan
een spelletje van ‘hineininterpretieren’. En dat kan de bedoeling van den schrijver
niet zijn geweest, daartoe is trouwens al dadelijk de opzet van zijn essay te breed.
Hoe het ook zij, deze studie wekt tot hernieuwde lectuur van al hetgeen, waarmede
zij, die niet ten onrechte Nederlands grootste dichteres is genoemd, onze litteratuur
heeft verrijkt. Dit te hebben bereikt, moge niet enkel het doel van Bernard Verhoeven
zijn geweest, naar onze meening heeft hij daarmede het beste, het minst subjectieve,
deel van zijn taak volbracht. De geschiedenis zal moeten uitmaken, of hij de accenten
in zijn opstel juist heeft gelegd.
R.H.
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Else Berg, Wim Schumacher, Raoul Hynckes, A. Colnot en S.L. Schwarz
in het Stedelijk Museum te Amsterdam
Zoekt men bij deze vijf naar nog een anderen band dan die der practische en
vriendschappelijke overweging, dan zou men met het noemen van één naam kunnen
volstaan, n.l.: Cézanne. In alle geval geldt dit voor de vier laatstgenoemden die
allen, op hoe verschillende wijze ook, het probleem der ruimte vóór alles ondergaan
en trachten op te lossen. De ruimte is voor hen niet meer uitsluitend een factor,
inhaerent aan het ‘onderwerp’, maar vóór alles direct uitdrukkingsmiddel van hun
scheppingsdrang, die zich dan, in tweede instantie, ook nog een object in de
buitenwereld zoekt. Else Berg staat, zóó beschouwd, min of meer apart. Zij leeft
zich in de eerste plaats uit in de kleur, - grootendeels van een donker, ‘branderig’
gamma, oker en roodbruinen voornamelijk, waarin diep-in een hartstocht leeft die
onder de vlakke behandeling aan de oppervlakte - egaal worden de kleurvlakken
op het linnen gelegd, zóó dat de penseelstreek niet of weinig meer spreekt - blijft
smeulen met een zwaren gloed.... Een gloed van ‘geloof’ blijft leven onder het leed,
dat gevoed wordt door de sociale ellende en door de pijn die het raadsel van het
zijn en van de mensch wording kan oproepen; leed, dat haar figuren, haar moeders,
haar kinderen vooral ook, als 't ware doet verstarren.... In haar jongste werken,
speciaal in het meisjesportret uit Cecho Slowakije, komt echter iets van een lichter
aanvaarden tot uiting: de kleur klaart op, wordt meer diaphaan, de vormgeving wordt
losser.... Men kan echter moeilijk gelooven, dat hier, op deze, betrekkelijker wijs
gesproken, gemakkelijke wijze de uitweg gevonden werd voor de ‘dunkle’, maar
geloovende ‘drang’ die m.i. Else Berg's meest eigen bezit is.
Wim Schumacher's werk, de eerste zaal vullend, komt deze ‘voorrang’ ongetwijfeld
toe. De ruimte is hem als koel, tot eenvoudige steenen gehouwen materiaal, - stérk
maar niet zwaar en licht van tint -, dat hij bouwt en stapelt tot de architectuur van
zijn Droom. Hij heeft zich een vast en veilig tehuis geschapen, waarin hij toelaat wat
van de buitenwereld uit tot hem komt. Toelaat en.... vrij laat! Want hoe streng en
afgepast en vast-geregeld zijn eigen levens-voering daarbinnen ook mag zijn, - hij
eerbiedigt het karakter van zijn ‘gasten’ en kwelt hen niet met zijn tucht. Het
landschap (meest uit Italië) kan er tóch spreken van bloei en zon en zee; de figuur,
het naakt, tóch getuigen van menschelijke verteedering en warmte. Schumacher
luistert naar hen als begrijpend -, zelfs teerhartig - biechtvader, om ze daarna, in de
koele klaarte van zijn helder-rustige vertrekken, als tot een hoogeren ‘staat’ op te
heffen. Een stíllere staat, - waarin het ‘gewoel beneden’ niet verloochend is, maar
inderdaad, naar de essentie, ‘opgeheven’.
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Raoul Hynckes exposeert een zaal vol... laat ik 't maar noemen, ‘expressionistische
perspectief’. Een geheele serie eenvoudige, zoo goed als niet varieerende, stillevens
met, als nooit-ontbrekend, vast motief, het gevouwen of half-opgerolde papier of
servet -, op 'n tafeltje met enkele glazen, schalen, een vrucht, een stuk wild.... Dit
motief geeft aan de ‘perspectief’, die u bij het binnenkomen als 't ware met ijzeren
hand van alle kanten, mannelijk en hard in de kraag pakt, nog een extra accent.
Het hard-roodbruine vlak van een violoncel, zooals alles in dit werk als uit ijzer-beton
gesneden en gegoten en van een hardvochtige ‘duidelijkheid’, biedt soms even een
*)
soort ‘tegenwicht’ , Hynckes die na zijn afscheid aan de ‘natuur’, - hoe sterk leeft
zijn indertijd op den Hollandschen Kunstenaarskring geëxposeerd, mooi gezien en
gedaan ‘Kalf’ nog in mijn herinnering! -, met zijn groot talent in deze ijzer-betonnen
wereld van het stilleven vluchtte, pakt nóg.... Maar 't is alsof het nú alleen om het
pakken zonder meer en de kracht waarmee 't gedaan wordt gaat.... La force sans
phrase...., waartegenover de criticus dan ook eigenlijk geen woord (geen ‘phrase’!)
te plaatsen weet....
A. Colnot, in de zaal er naast, biedt een groote tegenstelling. Tegen de
hardvochtige, als ‘gesneden’ duidelijkheid van vormgeving van Hynckes komt het
romantische en impressionistische, dat in Colnot's landschappen als element leeft,
sterker uit dan anders. Moeizaam, dik werd de verf met het palet-mes opgesmeerd
in zwaar-groen-grauwe tinten en met dit ‘arbeiden’ verschijnt, door het aanvankelijk
‘romantisch impressionisme’ héen, soms een ruimte-bouw die de beste kant van
dit werk is....
S.L. Schwarz is van de vijf m.i. in zijn werk de minst uitgesproken persoonlijkheid.
Een knap en vlot talent, dat nerveus nu dézen, dan dién kant uitschiet en in dit min
of meer schichtig streven wel eens goede dingen bereikt. Toch stel ik, in 't algemeen
gesproken, den affiche- en boekbanden-teekenaar Schwarz, die dikwijls in een
brutale bravoure een anders ontbrekende zekerheid, en daarmede karakter wint,
boven den schilder Schwarz zooals hij hier verschijnt.
v.D.T.

Gustave van de Woestijne in den Rotterdamschen kunstkring.
Dit is een bizondere tentoonstelling geweest van een bizonder kunstenaar, hoewel
men er eigenlijk niet de belangstelling voor heeft getoond, welke te Rotterdam
verwacht was.
De naam van Gustave van de Woestijne is overbekend; zijn werk vormt een
onontbeerlijke schakel in de Belgische kunstbeweging, maar men krijgt

*)

Waardoor men dan een ‘evenwicht’ bereikt voelt, waar de schilder blijkbaar naar streeft - en
waar de perspectief niet meer het vlak van de schilderij tyranniseert! -
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het zelden te zien - zelfs in België niet al te dikwijls - en zeker niet zoo volledig als
thans te Rotterdam het geval was. De schilder heeft gedurende den oorlog langen
tijd in Engeland gewoond en verschillende van zijne doeken zijn daar in collecties
achtergebleven. Zoo werd o.m. de Hollandsche verzamelaar J. de Graaff te Londen
bereid gevonden, vijf belangrijke werken over te zenden; eveneens kwamen er
bruikleenen van de musea te Antwerpen, Brussel en Luik. Daarenboven werden er
uit Belgische particuliere verzamelingen enkele schilderijen afgestaan, en er kwamen
nog doeken uit het atelier van den schilder te Mechelen, met teekeningen, mono
typen en etsen - wij mogen veilig zeggen, dat wij een volledigen Woestijne vóór ons
hadden, volledig, behalve dan de ontbrekende jeugdwerken, die wij eigenlijk niet
kennen. De eerste indruk van de tentoonstellingsruimte was overweldigend, maar
in zekeren zin ook verbijsterend: zelden zal men een modernen schilder aantreffen,
die zóó ongelijk is, zoo naar alle kanten gezocht heeft en op zulk een typische wijze
invloeden van buiten tracht te verwerken. Gustave van de Woestijne benadert men
zeker niet gemakkelijk en niet vlug: hij eischt van ons concentratie en geduld om
hem op al zijne geestelijke reizen te volgen. Ongelijk is hij en niet alleen wat houding
aangaat. Hij kan ons opeens verrassen, maar hij kan even plotseling afstooten.
Zijn religieuze werk behoort tot de meest gecompliceerde problemen, welke hij
ons op te lossen geeft. Overtuigd van zijne eerlijkheid, zelfs van zijn
katholiek-gestemde levensbeschouwing, zet hij ons in die richting toch moeilijk te
ontwarren vragen voor. Véél verder gaat hij dan b.v. een Servaes, tegen wien
indertijd een vlaag van verontwaardiging opstak.
Van de Woestijne heeft een Christus aan het kruis geschilderd, die zelfs een
niet-geloovige aan een blaspheem kan doen denken. Geen goddelijke berusting of
kracht, die over alle leed zegeviert, evenmin: een helsche smarten lijdend mensch,
waarmede Servaes ons medelijden opwekte, maar hier vreeselijke rood-beloopen
en uitpuilende oogen, die eerder verschrikken dan verzoenen en ons bijna aan een
dronkaard doen denken. Wel dwingend kijken zij ons aan, maar zij verheffen onzen
geest niet tot het boven-aardsche, zoomin als ons hart er week van wordt. In de
‘Moeder der zeven Smarten’ lijkt het of de schilder nòg verder is gegaan, tot een
uiterste. Een buiten elke normale proportie geschilderd gelaat; de handen, die de
zwaarden vastgrijpen, als doode takken en het geheel in sombere branderige tinten.
Waar geschreven staat, dat O.L. Vrouw ‘hare oogen uitgeweend had’, daar heeft
de kunstenaar deze beeldspraak volgens de letter genomen, en ook hier zijn die
oogen, waaruit van smart het licht verdween, vreemde wanstaltigheden geworden.
In het algemeen komt ons de laatste periode van Woestijne niet de gelukkigste
voor. Het is, of hij te veel concessies doet aan den wankelen
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tijdgeest, en soms eene houding aanneemt, coquetteert met zoo'n houding, die
innerlijk nog niet zijn eigendom geworden is: de composities, die vroeger veel vaster
in elkander zaten, gaan rammelen, worden onwaarschijnlijk en lijken ook wel eens
uit elkaar te vallen. Wij ontmoeten nu eens cubistische tendenzen, dan weer de
kleuren van een palet, zooals vele van de modernste Franschen, Belgen en
Hollanders gebruiken, omdat zij zich verbeelden daarmee - die kleuren zijn meestal
allerminst aantrekkelijk en zeker niet verfijnd - eerder tot het gestelde doel te geraken.
Duidelijke voorbeelden waren daarvan ‘Gaston en zijne zuster’ (de stoelen waggelen
op den voorgrond) en eene studie van twee vrouwen. Ook werkt Woestijne de laatste
jaren soms een enkel détail uit tot op elke schaduwvlek en lichtglimp, om in een
anderen hoek van dezelfde compositie zelfs zeer essentieële lijnen te verwaarloozen.
Maar daarnaast toont de schilder dan opnieuw, dat hij een bizonder getalenteerde
is: de twee figuren naast dien Christus aan het kruis b.v. bezitten de innigheid van
een oud-Itahaanschen meester, op moderne wijze vertolkt, en uit zijn laatsten tijd
is het vrijwel vierkante schilderij ‘De Boerin’, een kopje met hard-blauwe oogen en
strakke, blonde haren, tegen een glooienden achtergrond gezet, zóó streng en
suggestief, dat een vol en zeker vertrouwen ons terug-geschonken wordt.
De wijze, waarop Van de Woestijne oogen schildert - ze staan nuchter beschouwd
altijd wat te groot en te amandelvormig in het gelaat - is kenmerkend; daaraan alleen
reeds zal men hem later onmiddellijk herkennen.
Maar dat er een zekere wispelturigheid in zijn manier van werken blijft,
constateerden wij duidelijk aan een groot dubbel-portret uit een Gentsche collectie.
Zonder het jaartal 1924 zou men het zeker véél vroeger willen dateeren; die zittende
figuren voor een schuin-plooiend gordijn. zijn zoo voorzichtig afgetast en zoo
verbazend minutieus uitgewerkt, tot in elk vouwtje en rimpeltje, het palet is zoo veel
conventioneeler van gamma, dat men het zeker een twintigtal jaren vroeger ontstaan
onderstellen zou.
De meeste kunstliefhebbers kennen waarschijnlijk zijn Zondag-namiddag (1914)
uit het museum te Brussel. Het is een schilderij, evenals de gekleurde teekening
van een spitter uit 1913 (met opzettelijk-veranderde proporties), waarin de orginaliteit
van den schilder bizonder duidelijk naar voren komt. In Zondag-namiddag is zoowel
compositie als kleur van een merkwaardig en fascineer end karakter. Misschien
mogen wij veilig vaststellen, dat déze periode van Gustaaf v.d. Woestijne, welke
zich uitstrekt tot het beste, wat hij in Engeland produceerde, tot nog toe het
hoogtepunt in zijn oeuvre vormt (en dan memoreer en wij van ná den oorlog nog
even de Likeurdrinksters, uit een Liersche collectie, precieus van houding en met
sterke groenen in het verfijnde stilleven op de tafel.)
De twee doeken uit de collectie De Graaff, de Symbolische S l a p e r s (1918) en
de meer realistische K i n d e r t a f e l (1919) - welk een
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afstand al weer dat ééne jaar! - behoorden tot de aantrekkelijkste van deze
tentoonstelling, De S l a p e r s bergt die eigenaardige vermenging van realisme en
mystiek waarin eens de middeleeuwers uitgeblonken hebben. Het samenvoegen
van deze twee uitersten werd geen gewild effect. In de K i n d e r t a f e l , van boven
af gezien, - maar aannemelijker en natuurlijker opgelost dan waartoe de z.g. rasechte
modernen met zoo'n laag genomen oogpunt het meestal brengen - zijn de klare
verhoudingen, al die voorwerpen op de gedekte tafel, de lichte zonnige kleuren, van
een buitengewone qualiteit, die volkomen de groote reputatie bevestigen.
Een klein schilderijtje moge hier ten slotte nog genoemd worden, een impressie,
die de schilder in Engeland van zijn dochtertje maakte en waarbij hij waarschijnlijk
met weinig theorieën beladen was. ‘Mijn dochter in ballingschap’; een rozig gezichtje
achter een dikke bouffante in warrelende sneeuw: van zulk een lichtende innigheid,
dat het eigenlijk al alles geeft, waarnaar wij verlangen konden. J. ZWARTENDIJK.

Teekeningen en beeldhouwwerken van J. Kaas in ‘opgang’,
Utrechtschestraat, Amsterdam.
Styleeren is soms een daad van moed, de zelf-bevrijding van het individu, dat zijn
uit te beelden object wegtrapt en roept: ‘De Moor heeft zijn plicht gedaan, de Moor
kan gaan. Niet het voorwerp boezemt mij nog belang in, maar de vereenvoudiging,
welke het in mijn ziel heeft ondergaan. Die breng ik naar buiten.’ Soms echter is
styleeren de zwakheid van hem, die de harmonie der natuur van te voren als
onbereikbaar beschouwt en daarom slechts iets uit die volheid naar boven brengt.
De beeldhouwer en teekenaar Kaas geeft het zoo gauw niet op. Voor den
overvloed van schoone bijzonderheden, welke tezamen de harmonie der natuur
vormen, deinst hij niet terug en, al mislukt het dikwijls, hij wil alles geven en de
hoogste expressiviteit niet in vereenvoudiging, maar in het complete, in het hervinden
en herscheppen van alle lijnen verkrijgen. Kaas is nog een jong werker, en onder
het hier tentoongestelde is er ook dat meer nog getast dan gegrepen is. Maar waar
Kaas gegrepen heeft, brengt hij veel schoons.
Wat hij niet is, zal ik eerst zeggen. Hij heeft geen dramatisch talent, hij weet geen
menschelijke gemoedstoestanden saam te persen in de klei of de lijn. Zijn talent is
zuiver plastisch; vorm en lijn ontroeren hem en deze ontroering trilt door in zijn beste
teekeningen en beelden.
Kaas' werk heeft een lyrische geaardheid, die meer tot u fluistert dan tot u
schreeuwt, en er is een fluisteren dat beter dan schreeuwen gehoord wordt. Nu
denk ik vooral aan zijn herten-teekeningen, die werkelijk droomvoorstellingen zijn,
geen mystisch vage, want zoo is Kaas allerminst,
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maar levensherinneringen door den droom verguld. In deze teekeningen geeft ons
de kunstenaar den triomf der beweging, een luchtig, vroolijk plastisch spel, toch ook
weemoedig, omdat in het hert het pathos van den verlangende is - zeggen wij niet
dat het hert roept - omdat het hert een eeuwig vervolgde is. De geopende bekjes
geven den hijgenden weemoed weer en de herfstkleur van hun tint en omgeving
temperen de luchtigheid van het snelle bewegen. Zulke teekeningen zijn het saldo
van den beeldhouwer, die de schoonheid der teere en snelle hertenbeweging niet
aan klei kan toevertrouwen. Maar die zelfde schoonheid van het uiterst ranke in
haar smachting naar nog hooger, kunt u bewonderen in vele statuetjes: het fretje,
de jonge rendromedaris, het treurige aapje. Dat Kaas zich ook in de eenvoudige,
sobere, geconcentreerde plastiek van tegenwoordig uitleven kan, bewijst het beeldje
van den zwaren mandril. Zijn zin voor het forsche, het massale in de natuur, waar
de spieren zich bundelen tot onderhuidsche slangen, komt tot uiting in zijn zeeleeuw,
een product van diep schouwen en liefdevol medeleven met het dier.
Een heel bijzondere plaats in Kaas' werk zijn de menschportretten gaan innemen.
Soms herinnert ons een zware lineatuur aan de beeldhouwershand, maar lang niet
altijd. Gratie ziet Kaas in alles wat leeft, en die gratie eerbiedigt hij altijd. De eerbied
voor den mensch als wezen van vorm geeft aan zijn menschportretten iets ernstigs.
De langzaam traceerende hand van den kunstenaar geeft hun iets peinzends. Dat
vooral komt uit in het portret van zijn vrouw, waarover een rustige wijding ligt.
Maar dit alles maakt nog niet, dat we Kaas reeds als een portrettist kunnen
beschouwen. Hem een roofdier-uitbeelder bij uitnemendheid te noemen, wettigen
zijn talrijke studies van deze moeilijk te beelden, veel aandachtig geduld vergende
en uiterst moeilijk te benaderen dieren. Het is bijna ondenkbaar, dat iemand die
geen uitmuntend teekenaar is, ook maar iets van een katachtig roofdier kan
herscheppen. We vinden op deze tentoonstelling een teekening van een woedenden
tijger, van een grimmende leeuwin, van een goudkat, van een ocelot, van een jaguar.
Van alle dieren dus, welke hij uitbeeldde, schijnen de groote katten hem het meest
aan te trekken. Zij toch paren soepelheid aan forschheid, bekoorlijkheid aan
hevigheid. Het kattenlijf in zijn volkomenheid heeft Kaas getroffen in het, ik zou
zeggen, neutraal-gave-type van den ocelot. Zij, die bravour zoeken, zullen het
mijden, maar voor hem, die oprechtheid van weergave en de nauwgezetste
eerbiediging van het teere natuurspel apprecieeren, werd deze teekening opgezet.
Naast deze kat in haar abstracte schoonheid, de op den boom spinnende goudkat,
het prachtig door de natuur uitgeruste dier, zoo veilig op zijn tak als wij in onze
huiskamer. Merkwaardige harmonie tusschen de onderliggende en te gissen spieren
en de huid, week en glad. Dat zijn de katten in gave stemming. Maar dan worden
ze geër-
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gerd, of de geur van vleesch heeft hen bereikt; duivelen worden het. Kaas teekende
den wilden Sumatra-tijger. Een ware verhuizing heeft in zijn spierstelsel plaats.
Terwijl het voorlijf opbolt, slinkt het achterlijf: geweldige spanning; het dier wordt
een monster, zijn organisme schaart zich om zijn eigen muil. Zoo heeft Kaas het
gezien, zoo toont hij ons het roofdier.
Wat Kaas eens zijn zal, valt moeilijk te zeggen. Deze tentoonstelling opent vele
verschieten. Zeker een uitbeelder van de dierlijke schoonheid. en de passie van het
dierenleven; misschien een vertolker van de rust in het menschenleven. SIEGFE.
V. P.

Tholen in den kunsthandel C.M. van Gogh te Amsterdam.
Temidden van de verschillende, elkaar beïnvloedende stroomingen in het breede
vaarwater onzer neo-moderne schilderkunst, behoudt T h o l e n nog steeds,
onaandoenlijk voor de woeling om hem heen, zijn eigen koers en doel. Zijn arbeid,
waarin, reeds sinds een lange reeks van jaren, al de moeilijkheden en geheimen
der techniek volkomen overwonnen zijn, handhaaft, ondanks ‘modes’ en ‘rages’ en
de wisselvalligheid der publieke waardeering, zijn rechtmatige plaats en waarde.
Het bewaart zijn aanzien en zijn naam als alles wat onaantastbaar echt is,
onmiskenbaar zuiver, overtuigend oprecht en van onloochenbaar fijne, maar
ingetogen natuur.
In den Amsterdamschen kunsthandel van Gogh - die immer blijk gegeven heeft,
naast Breitner, waarin hij zich in zekeren zin ‘specialiseerde, ook Tholen op zijn
rechte waarde te schatten - wordt thans een beperkte, maar niet onbelangrijke
tentoonstelling van werk van laatstgenoemde gehouden, uit schilderijen en
teekeningen bestaande.
Uit vroegeren tijd herkent men o.a. een Meisjesportret (van omstreeks 30 jaren
geleden), dat hun, die 't soms nog steeds niet weten mochten, aantoont, welk een
smaakvol, gevoelig en begaafd schilder van portretten, en inzonderheid van
kinderbeeltenissen, Tholen is. Hoe heerlijk gaaf, blank en zuiver is de schildering
van dit meisjesgezichtje! Welk een parelreine kinderlijkheid in de uitdrukking van
dit blondharig kopje met de blauwe onschuld-oogen, de blank-blozige, mollige
ronding der wangen! Hoe teeder-rose kleuren deze tegenover het warmere, sterkere,
maar toch smeuige bessenrood van het jurkje!
Een ouden bekende ontmoet men ook in een schilderij, tijdens de viering van de
Kroningsfeesten te Scheveningen ontstaan. Het fleurig en kleurig gewemel van de
vroolijk wapperende vlaggen klinkt ‘fortissimo’ op tusschen de grauwe wolkenlucht
van een winderigen regendag en de donkere, dichte menschenvolte op straat.
Merkwaardig is, uit Tholen's laatsten tijd (Juli 1925), een breed
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aangelegde en volledig als schilderij uitgewerkte opzet in bruine oker, die
eenigermate aandoet als een enorme sepia-teekening, opgevoerd tot een kompleet
schilderij. Prachtig van pikturale kracht en fijne nuanceering is dit in één kleur
gehouden schilderwerk (h. 61, b. 80 c.M.), een gezicht op Volendam voorstellend,
met zijn feillooze en gratievolle teekening van huizen, daken, afdakjes, hekjes en
schuitjes, in hun verloop in de ruimte, rondom het klare, spiegelende watervlak,
waartegen, op den voorgrond, het oeverkantje zoo fijntjes zich aflijnt. Vrijwel blank
gelaten is de lucht, behoudens even wat teer gestreep van avondlijk rose boven
den einder en de subtiele afteekening van 't dun gebladerte van een boom, oprijzend
boven huisjes. Een enkel teekenachtig détail van een gebouw, gezien als silhouet
tegen de lucht, herinnert soms ineens aan Bosboom's visie en teekenwijs in sommige
van diens mooie aquarellen van stadsgezichten. Maar hier, bij Tholen, is
overheerschend de sereene stemming, de koele klaarte en effen rust, die over heel
het stille dorpsplekje, met zijn blanke water onder de hooge lucht, ligt gespreid.
Het tiental teekeningen in zwart krijt biedt een groote variatie in stemming,
opvatting en manier. Een gezicht op Enkhuizen, met den bekenden Dromedaris-toren,
is picturaal doorwerkt, met consequent doorgevoerde tegenstellingen in toon en
forschere, maar nergens zware, accenten.
Rank, fijn en puntig gedaan is de Harderwijksche haven met schepen,
gedomineerd door een hoogen molen onder een smetteloos-blanken hemel. De
haven van Volendam is één teekenachtig-klaar uitééngehouden menigte van
vaartuigen, met tallooze wimpels en touwen en verscheidene visschersfiguurtjes in
actie op de kaden. Van een onbeschrijfelijke zomerachtigheid is de spitse, luchtige
teekening van het gebladerte van een groot en boom in een open ruimte van een
bosch, die geheel en al de gedachte aan het omringende groote woud in weligsten
zomergroei suggereert.
Als overgang, tusschen deze ijlere, spits-lineaire, luchtig-gratieuse opvatting en
die van breedere, meer genuanceerde, meer picturale doorwerktheid is te
beschouwen een teekening als die van een gezicht op Vollenhoven (nr. 16), niet
minder geniaal van factuur, niet minder edel van effect dan de vorige. Deze kleine
expositie geeft wel geen volledigen, maar toch wel een veelzijdigen kijk op het
eerbiedwaardig talent van den meester, die als teekenaar en als schilder, als
uitbeelder van stedelijke en landelijke aspecten, en ook portrettist, onze belangstelling
trekken blijft.
H.F.W. JELTES.

Kunst te Brussel.
Het is pijnlijk te zien wat sommige oudere schilders met eene goede reputatie
meenen te moeten doen om een tanenden faam recht te houden, te verlengen, te
bestendigen. Het wordt walgelijk brutaal, als die
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schilders nooit een roep van deugdelijkheid hebben gehad dan in de landen van
over zee, waar de kunstsmaak van het groote publiek nog steeds verschilt van den
Europeeschen, zooals ieder weet, en wanneer bedoelde kunstenaars, tot verzekeren
van hun sukses in het eigen vaderland, naar... overzeesche middelen blijken te
grijpen.
Dit is het geval met J e f L e e m p o e l s die, naar het schijnt, in de Vereenigde
Staten van Amerika voor een groot schilder doorgaat. Jef Leempoels heeft het ons
zelf laten weten, enkele jaren geleden, naar aanleiding van eene tentoonstelling
zijner werken, waarop iederen bezoeker een fraai gedrukt prospectus werd ter hand
gesteld, in hetwelke de meeste opstellen waren overgedrukt, die naar
Amerikaanschen toonaard de wereld-beteekenis van den Meester hadden
verkondigd. Alleen had ik weet niet welke misplaatste bescheidenheid den
samensteller van dit lovende florilegium belet, de sommen gelds te vermelden, die
voor dezes werken naar dezes hoofd werden gegooid.
Helaas, dit toenmalige zand heeft geen enkel Brusselsch oog verblind. Den heer
Leempoels heeft het echter niet ontmoedigd. Weêr heeft hij twee en zestig
schilderijen van zijne hoogst-eigen hand laten ophangen in de ‘Salle Le Roy’, wel
te verstaan op het pramend aandringen van zijne vrienden, zooals hij opnieuw in
eene mededeeling aan de pers bekend maakt, en vóór zij naar de vier hoeken der
wereld op de vleugelen van den roem worden verspreid (want weêr laat men ons
weten, hoe voordeelig het buitenland over Jef Leempoels denkt, in afwachting dat
hij een sant in eigen land worde; kwestie van kultuur natuurlijk).
Voor dat laten hangen van zijn arbeid is het Brusselsche publiek den schilder
oprecht dankbaar. Sedert enkele jaren, deze van na den oorlog, wordt dat arme
publiek nogal hardhandig op de proef gesteld. In zoogoed als al de tegenwoordige
kunstzalen van de Belgische hoofdstad (en er zijn er, geloof ik, een vijftigtal) krijgt
dat publiek kunstwerken te zien, die zoo zeer verschillen van hetgeen het vóór het
wereldcataclysme zonder te groote gemoedsstoornis en bij voortduring placht te
aanschouwen, kunstwerken, die naar het uitzicht al te vlug afwisselen om er te
kunnen aan wennen, dat het zich met ontsteltenis afvraagt, het publiek, wat of het
nu eigenlijk nog bewonderen moet of mag. In deze biedt de expositie-Leempoels
een uitweg: hier wéet het publiek, zelfs het meest-inculte, met de meeste beslistheid
dat het van alle bewondering kan afzien; dat het deze schilderkunsterige pomperijen
kan verzaken; dat het met een geruste ziel en zonder de minste nationale wroeging
deze voortbrengsels naar de verst-gelegen beschavingen kan laten verhuizen.
Waarom? Omdat geen enkele schildershoedanigheid van den heer Leempoels
positief genoeg is, om zelfs slecht te kunnen heeten. Men qualificeert niet, wat niet
bestaat. Niettegenstaande allen mogelijken bluf,
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kan ik aan het bestaan als schilder van Jef Leempoels niet dan twijfelen.
J e a n B r u s s e l m a n s is één van die kunstenaars, bij dewelke het publiek zich
afvraagt of het bewonderen zal, dan niet. Met volle oprechtheid meen ik dat het
publiek zich voorloopig onthouden kan. Maar dan druk ik heel speciaal op het woord:
voorloopig.
Brusselmans is - het blijkt weêr uit zijne tentoonstelling bij Giroux, - een zoeker.
Doch in dat zoeken is niets desperaats. Het blijkt niet dat hij heel veel in zich-zelf,
met meer of minder wanhopige hardnekkigheid, te bevechten heeft. Hij voelt alleen
dat hij nogal wat heeft te overwinnen, en dat ligt voor het grootste deel buiten hem.
Ik wil alleen zeggen dat Jean Brusselmans over meer aanpassingsvermogen dan
over diep-gewortelde personaliteit beschikt. Ik zal niet beweren dat hij er pleizier in
vindt, anderen na te volgen, of dat hij niet anders kunnen zou. Maar hij heeft een
ontvankelijk gemoed vol bescheidenheid, dat steeds gereed is om te bewonderen.
En daarenboven verheugt hij zich, bij uitnemende en onmiskenbare schildersgaven,
in eene gezondheid, - moreel als lichamelijk naar ik vermoed, - die hem afdrijft van
alle overtolligheid (ik gebruik een beleefd woord) en de keus toelaat tusschen het
waarlijk-bruikbare. En zoo is hij, de baan van zijne evolutie langs, gebleven binnen
de perken van eene middelmaat, die geenszins aan middelmatigheid hoeft te doen
denken.
Brusselmans vaart thans in het zog van onze expressionisten. Hij doet het met
zijne gewone rustigheid, zoodat bij het beschouwen van zijn werk maar weinig
stoornis tusschenbeiden treedt. En daar deze constructieve kunst mij nog het best
schijnt te passen bij zijn zoo degelijk temperament, meen ik, dat hij voortaan rijper
en rijper werk zal toonen. En daarom zei ik dat men hem niet dan voorloopig
bewondering onthouden moet.
Die bewondering van het groote publiek zal, vrees ik, F r i t s v a n d e n B e r g h e
nog een tijdje moeten missen: zijne expositie in ‘Le Centaure’ schijnt er niet op te
wijzen, dat hij voor inschikkelijkheid zou te vinden zijn, en daar hij anderdeels het
publiek afschrikken blijft met het schouwspel van alle mogelijke ondeugden,
waaronder leelijkheid wel de meest argelooze is, komt mij verzoening tusschen
beide partijen vooralsnog onwaarschijnlijk voor.
Intusschen kan Frits van den Berghe zich troosten: uitgeroepen tot hoofd en leider
der expressionistische school, wordt hij door sommigen voor den grootsten schilder
van België gehouden.
En inderdaad, meer en meer openbaart Frits van den Berghe zich als een groot,
en nu en dan zelfs als een zeer groot schilder. In de laatste jaren is zijne voortbrengst
verbluffend van omvang, blijkt zijne werkkracht meer en meer overvloedig: geen
wonder dan ook dat zijne productie eeniger mate ongelijk is naar de waarde; het
voert tevens tot het besluit dat deze uitbun-
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dige schilder wel tegen eenigen zelftucht zou kunnen, hij die trouwens de jaren der
eerste jeugd achter den rug heeft. Maar bij dat al: welke overtuigende, welke
bewonderenswaardige eigenschappen aan synthetiseerend en typeerend vermogen,
aan manhaftige vormgeving, aan diepe en stralende kleur!
Deze eigenschappen stelt Frits van den Berghe ten dienste van een ongewoon
rijk, een soms wat al te mild, een weleens al te wild gemoedsleven, Hij behoort niet
tot dezen, de groote meerderheid, die de onzalige innerlijke armoede verduiken
onder hunne liefde voor het schilderachtige object. Wat hij schildert dat is hij-zelf,
en ik ken slechts één schilder van dit land, die in deze even oprecht is als hij: het
is Gustave van de Woestijne. Zich-zelf te schilderen, met al zijn bewustheid en meer
nog met al zijn onderbewustheid, met al de zij het geile naaktheid van zijne passie
als met al de wondere vervoering van zijn droom, met al zijn haat en al zijn humor
en tevens met al de roerselen van het geheimste instinct.... Ja, dat het wel wat
vreemd aandoet, vooral op het eerste uitzicht, en dat het, allereerst, toch wel wat
al te persoonlijk is misschien....
Doch dat Van den Berghe, de tegenwoordige werkroes voorbij, van lieverlede
aan het veralgemeenen zal gaan, zoodat zijn kunst breed-humaan wordt naar hare
blijkbare bestemming; dat daarbij zijne gaven, de louterschilderkundige, zich met
steeds grootere gaafheid zullen voordoen: voor mij lijdt het geen twijfel.
En zoo geloof ik dat wij aan Frits van den Berghe nog heel wat vreugde zullen
beleven. K. v.d. W.

Kees van Dongen in het Stedelijk Museum, Amsterdam.
Rond de figuur van Van Dongen hebben zich tal van fantastische verhalen geweven,
die verband houden met zijn persoon, met zijn modellen, met zijn Parijsche atelier,
met zijn.... ja ook met zijn schilderijen.
En nu wij in het Stedelijk Museum, waar niet lang geleden de menschen zich
verdrongen om de kunst van Jan Sluyters, een tweetal zalen, met zijn werk gevuld
zien, komen onwillekeurig de namen van Jan Sluyters en Izaäc Israëls bij ons op.
Het is diezelfde, vlotte, vluchtige, rake, wijze van werken, maar toch hoe geheel
anders. Vergelijk eens het ontegenzeggelijk expressieve portret van Yves Miranda,
door Kees van Dongen, en het zóó karakteristieke portret van W. Steenhoff door I.
Israëls op Arti - welk een verschil in diepte van uitbeelding.
Het zou treffend en leerzaam zijn, hier eens een uitvoeriger studie aan te wijden.
Ik twijfel niet. Voor het werk van Van Dongen verwijs ik overigens naar het in April
1924 in dit maandschrift verschenen artikel van Leo Faust, voor dat van I. Israels
naar de Juli-aflevering van 1926.
R.W.P. Jr.
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GUSTAVE VAN DE WOESTIJNE.
DEKSKE (1901).
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Gustave van de Woestijne
door Karel van de Woestijne
GEEN valsche, of eenvoudig ongepaste bescheidenheid zal mij weêrhouden, of
beletten, te schrijven over den schilder Gustave van de Woestijne. Deze is, men
weet het, mijn broeder: geen reden, dat men mij verdenken zou van eenige
partijdigheid. Ik kan getuigen, dat ik nooit een literair gegeven, en kritisch nooit het
werk van een kunstenaar heb behandeld, dan onder den aandrang van eene
sympathie: ben ik er in geslaagd, aan die behandeling, aan dien eigen-eerbied de
beteekenis van eene, zij het betrekkelijke, waarheid te verkenen, dan dank ik dit
juist aan die genegenheid voor mijn onderwerp; waaruit gij nu niet afleiden moet:
hoe grooter de liefde, hoe grooter de vermoedelijke waarheidsmogelijkheid; maar:
hoe ontvankelijker het mede-gevoel, hoe meerbetrouwbaar het bewonderend begrip.
Er komt bij dat ik ruim vier jaar ouder ben dan mijn broeder. Ik herinner mij zeer
goed zijne geboorte, en draag nog steeds in mij den indruk die deze gebeurtenis
bij mij had teweeg gebracht. (Ik was enkele dagen te voren uitbesteed geworden
bij eene oude, zwarte, statige tante, in een groot burgershuis met een tuintje waar
een schildpad kroop, die voorzichtig om een kropje helle sla kuierde. Er was een
groote zaal die peperdroog geurde naar de kruiden die als bezems aan den
blauw-witten muur hingen. Er was eene andere kamer die mij aanhoudend pik-donker
scheen, doordat men er eens eene vertooning hield met een stinkende
tooverlantaarn. Er bleef nog eene andere, leelijke, korte, gezwollene tante, die ik
slechts een paar maal heb gezien, en waar men van sprak met geheimzinnige
meêwarigheid. In eene zeer klare kamer, die op het schildpadtuintje zag, lag altijd
heel zwaar tafelzilver op het ovaal van een wit doek, juist op hoogte van mijne
oogen.... - Op een middag nu van Augustus, kwam men heftig bellen in de warmte.
De groote tante kwam mij zeggen: ‘Gij hebt nu al een tweede broertje!’ - Met eene
vragende, haast angstige ijlte in mij, werd ik langs de gele, breede, vlakke en ledige
straat naar huis gebracht door eene heel hooge meid. Achter ons aan liep rinkelend
een bleek hazewindje, dat anders nooit het mandje verliet waarin het lag te geuren,
naast het woelige werktafeltje van de zichtbare tante).
Ik heb mijn broeder Gustave weten geboren worden. Tusschen onzen Vader en
onze Moeder, heb ik hem, met zijne drie broêrs (want er was een kind tusschen ons
beiden, en na hem was nóg een zoontje geboren), heb ik hem zien groeien in de
twee opvolgenlijke huizen van onzen gezinskring. Ik ken hem beter dan hij zich-zelf,
zeer zeker tot zijn tiende jaar. Ik ging
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toen mijn vijftiende jaar te gemoet. Onze Vader was sedert twee jaren dood; het
had mij deels vervreemd van mijne broertjes, wat op dien leeftijd voor het overige
onvermijdelijk was, want normaal. Om dien tijd werd mijne verhouding tot Gustave
dan ook van lieverlede anders: de kwelling van me-zelf, om me-zelf, veranderde
natuurlijk den aard van mijne genegenheid. Toen mijn broeder zelf het vijftiende
jaar zou bereiken, was ik mijn ziekelijk egoïsme te boven, en was ten volle met hem
begaan.
Dit wil, noch mag, eene dubbele biographie worden, weze het ook ter, immers
onnoodige, verontschuldiging, dat ik schrijf over Gustave van de Woestijne. Spreek
ik dan ook van zijne vroegste jeugd, dan is het omdat ik er wel een en ander door
te verklaren vermag.
Mijn broeder is een zeer gewoon kind geweest, waar mijne waanwijsheid zich
wel eens aan ergerde. Hij was levendig van geest, aanhankelijk, speelziek, soms
grillig (of moet ik spreken van eene zeer vroeg ontwikkelde fantazie?), en alles
behalve leergierig. Zijne zorgeloosheid ontwapende elke poging om hem eenige
tucht op te leggen. Zoodat hij van mij wel zeer verschillend was. Zijn karakter was
het tegendeel van het mijne, Mijn bewustzijn van ouderen broeder moest het dan
ook wel eenigszins verdrieten, te meer dat ik tegenover zijne argeloosheid, de
innemendste zijner eigenschappen, volkomen machteloos stond.
Onze betrekkingen zouden gansch anders worden van aard en zich weldra in
volkomen evenwicht bestendigen, vooral toen ik mij om mijn éen-en-twintigste jaar
ging vestigen te Sinte Martens Laethem aan de Leie, waar hij, enkele maanden
nadien, met mij wonen kwam.
Gustave van de Woestijne was om zijn twaalfde of dertiende jaar beginnen te
teekenen, met gretigheid en vaardigheid. Veel onoplettendheid in de klas, veel
verwaarloosd huiswerk werden hem vergeven om het scherp-gelijkend portret van
onderwijzer of athenaeum-leeraar, eveneens onmachtig bij zijne onschuldige
schalkschheid.
Op de Academie van Schoone Kunsten te Gent, die hij van zijn veertiende jaar
af bezocht, was hij een vrij-onafhankelijk leerling en ook zijne toenmalige professoren
vergaven het hem graag, ditmaal echter niet alleen om de beminnelijkheid van zijn
aard, doch omdat zij achter eene zekere wispelturigheid bijzondere gaven ontdekten,
die echter slechts enkele jaren later tot echte uiting komen zouden.
Mijn broeder had zich dus, op zijn zeventiende jaar ongeveer, bij mij te Sinte
Martens Laethem vervoegd. Wij woonden er aanvankelijk samen met den schilder,
sierkunstenaar en drukker Jules de Praetere. Onze vrienden waren er George Minne
en Valerius de Saedeleer, de beste althans.
Enkele maanden later betrokken wij ons eigen huisje, onder de hoede van een
strenge dienstmeid die onze zorgzame Moeder ons had opgelegd
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om ons te redden uit eene gemakkelijke, tot luiheid verleidende, en trouwens maar
al te dreigende bohême. Het zag er bij ons zindelijk uit als bij een oude kwezel. Wij
aten op geregelde uren goede, burgerlijke schotels. De lange reep gronds, die achter
ons huisje lag, werd een welvoeglijk-onder-houden moestuin, Wij leidden een zeer
egaal, zeer kalm leven, voor zoover men zich dit althans van nog zulke zoo heel
jonge menschen voorstellen kan. Ik zal niet zeggen dat onze werkzaamheid zeer
groot was; zij was echter zoo goed als aanhoudend, en, durf ik wel zeggen,
ongewoon-nauwgezet, niettegenstaande de onontkomelijke aanvangs-aarzelingen.
Het is hetgeen mijn broeder en mij nauwer verbond. Anders was er wel veel dat ons
scheidde, deels vanwege den aard van onzen arbeid. Over dag ging Gustave wel
eens teekenen bij George Minne, die nooit zijn eigenlijke meester is geweest, maar
hem schaarsche doch nuttige wenken gaf en hem liefde deed krijgen voor
ambachtelijke tucht. Ik zelf ging veel wandelen, vooral in het schemeruur, ofwel las
ik. Wij vonden elkander voor het avondmaal terug. Waarna hij weêr de vrienden
ging opzoeken, terwijl ik mij aan het schrijven zette, tot soms laat in den nacht.
Dit leven, zonder opwinding, zonder artistieke uitgelatenheid, hebben wij samen
ruim vijf jaren geleid: zij zijn mij eene dankbare herinnering. Al dien tijd heb ik den
geest en het talent van mijn broeder tastender onpersoonlijkheid zien uitgroeien. Ik
moet zeggen dat het mijne genegenheid voor hem haast dag aan dag rijker en
inniger heeft gemaakt. Het geeft een tweede rechtmatige reden aan, waarom ik het
waag, hier over hem te schrijven; want, ken ik goed den mensch Gustave van de
Woestijne, ik ken even goed, en in zijne geleidelijke ontwikkeling, den kunstenaar
die hij is.
Zoodat ik mij verder van verontschuldigingen meen te mogen onthouden.
***
Ik heb u reeds gezeid dat wij, bij onze aankomst te Sinte Martens Laethem, er
George Minne en Valerius de Saedeleer gevestigd hadden gevonden. Zij waren
ruim tien jaar ouder dan ik, en vijftien jaar ouder dan Gustave. Was de tweede nog
wel eenigszins naar zijn doel aan het tasten, de eerste had reeds zijn
meest-uitgesproken werk geleverd en kende eene befaamdheid die, had zij nog het
publiek niet bereikt, bij de kunstenaars groot was en vol eerbied.
Het is voor Gustave van de Woestijne als teekenaar en schilder een zegen
geweest, juist om dien tijd George Minne te hebben ontmoet. Terwijl de omgang
met Valerius de Saedeleer er zeker toe bijgedragen heeft, hem tot geestelijke
zelf-ontginning te voeren. Ik herhaal het: aesthetisch is Minne Gustave's meester
niet geweest; Minne heeft trouwens steeds meer afschuw dan aanleg gevoeld voor
welk didactisme ook, Ik voeg er aan
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toe, dat Saedeleer ook al even weinig de aangeduide persoon was om eene moreele
opleiding op zich te nemen. Hun invloed was dus, ik druk erop, ónrechtstreeksch.
Op dien invloed kom ik straks terug.
Want eerst moet ik er op wijzen, welke loopbaan die van Gustave van de Woestijne
zou zijn geworden, indien hij om plus-minus het jaar 1900 in Sinte Martens Laethem
niet was beland.
Op dat oogenblik werd beschouwd als de ware grootmeester, de echte leider van
de Vlaamsche, meest-moderne schilderkunst de impressionist Emiel Claus, die
verblijf hield op anderhalf uur afstands van Sinte Martens Laethem, te Astene. Geen
wonder dat zijne kunst de jongeren, die denzelfden leeftijd hadden, of ongeveer,
van mijn broeder Gustave, aantrok en tot navolging opwekte. Te meer dat Emiel
Claus de beminnelijkste, gulste en geestigste man ter wereld was. Wel traden die
opkomende en schroomvallige kunstenaars den meester niet al te nader: ook Claus
kon niet gelden voor een leerarend professor. Maar er ging van hem een roep uit
van geestige levendigheid, die opwekkend was als een fluïede, en tevens zóo
klaarblijkend en overtuigend overeenstemmende met zijne blijde en pittige kunst,
dat voor de jongere schilders, waar zij met hun ambacht nog lastig aan het worstelen
waren, Emiel Claus wel het toonbeeld, neen: het natuurlijke oerbeeld van het
Kunstenaarschap moest zijn.
Er kwam bij, dat het Clausiaansch impressionisme en luminisme maar eene heel
geringe inspanning des geestes eischte, zelfs niet op diepe en gerijpte aandoening
berustte, en gemakkelijk voerde tot verleidelijke resultaten. Ge weet dat de meeste
Vlaamsche schilders hun oorsprong hebben in den werkenden stand of in de kleine
burgerij; dit was ook het geval met de onmiddellijke makkers van Gustave van de
Woestijne of die de Kunstacademie een jaar of twee vóór hem of na hem hadden
verlaten. Er zijn drie uitzonderingen: Hippolyte Daeye, Constant Permeke en Frits
van den Berghe, die dan ook nooit tot de slaafsche navolgers van Claus hebben
behoord. Het spreekt vanzelf dat minder-ontwikkelden dan zij, daarenboven vaak
gebonden, bij dage, aan een ambacht dat met hoogere aspiraties niet dan vage
betrekkingen onderhield, met gulzigheid moesten opgaan in eene kunst, die in feite
niet dan op zintuigelijkheid gegrondvest was. Een scherp gezicht, een vaardige
hand; een stel verfijnde kleurtjes om het zwart-gevende mengelen te vermijden en
het vlugrythmisch neêrzetten der toetsen: men bekwam het gewenschte
lichtgewemel; hoogste doel, in de kleurenharmonie: toen reeds overdrachtelijke
vooropgezetheid; men gaf ‘de la Joie’; men zei: dit is het Leven, en men mocht
slapen zonder de knagende onrust om het onbereikbare.
De geestdrift van Claus' meest overtuigde volgelingen is geluwd, lang nog vóór
den dood van hun Meester, misschien dieper betreurd, deze, om zijne milde
goedhartigheid als mensch en innig-warme oprechtheid
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als kunstenaar, door hen die nooit zijne leerlingen waren. De Clausianen uit de
school van Astene zijn naderhand late en dan ook norsche bekeerlingen geworden.
Van dergelijken terugblik heeft Gustave van de Woestijne zich mogen onthouden:
er is geen parenthesis, geen tweespalt in zijne kunst; is er dan ook de bedwelming
niet in geweest van een gemakkelijken roes. Was hij niet op zeer jeugdigen leeftijd
naar Sinte Martens Laethem komen wonen, hij zou, zoo goed als zeker, evenals
de anderen de Leie zijn afgevaren tot aan het huis ‘Zonneschijn’, te Astene door
Emiel Claus bewoond. Te Laethem echter ontmoette hij vrienden, die hem, bij hunne
daden, de ijdelheid toonden van vuurwerk. Het was de practische les dien Minne
gaf, en ook, maar anders, Valerius de Saedeleer.
Het spreekt bijna vanzelf, dat George Minne en dat zelfs Valerius de Saedeleer
met de inzichten van Emiel Claus niets gemeens konden hebben. Eerst door hun
leeftijd, daarna door den aard van hunne werkzaamheid. Eindelijk en hoofdzakelijk
door hunne geestelijke gesteltenis.
George Minne - en ik zal hier niet langer bij stilstaan dan noodig voor dit betoog,
- George Minne is, in hoofdzaak, een beeldhouwer, en als van huize uit een
bouwkundig beeldhouwer. Doordat zijn vader juist een bouwmeester was, die vergde
zijne jonge hulp, heeft Minne al jong geometrisch leeren denken, in verdeeling en
samenhang. Toen hij beeldhouwer werd, in een tijd dat de heftig-dramatische,
impressionistische drastiek van Rodin gold als eene overwinning op de gehouwen
of gegoten materie (men was gekomen tot deze overtuiging dat een beeld, in de
ruimte bedoeld en gezien, den indruk der beweging geven moest, zelfs met de
gevolgen, bij den toeschouwer, van eene onverwachte zeeziekte); in een tijd dus
van ook sculpturaal impressionisme, koos George Minne partij, ook met hand-hooge
werkjes, voor eene absolute, voor eene monumentale statiek. Al heeft hij enkele
weken bij Rodin gewerkt, dan bleef het nog naar het onderbewuste, in elk geval
slechts half-bekende voorbeeld der dertiend'-eeuwsche kathedralen en wat zij aan
sculptuur boden in verhouding tot de architectuur, en meer nog naar dat der
Vlaamsche beeldhouwkunst die bloeide onder de hertogen van Bourgondië en die,
met haar bouwkundig ontroeringsvermogen, in hem als het ware een oud bloed
verwarmen kwam en nieuw deed vloeien. Men kan dan ook zeggen dat de geest,
die George Minne's arbeid bezielde, met allen mogelijken eerbied voor de
natuurvormen en eene liefde die haar doel stelde in de louterende verheerlijking
ervan; - dat die geest was, in hoofdzaak, deze van het als monumentaal gevoelde.
Men vergisse zich hier niet in de waarde, die ik geef aan het woord en zelfs aan
het begrip: geest. In de plastiek, in de schilderkunst, in de muziek zelfs heeft het
begrip ‘geest’ een gansch anderen inhoud dan in de literatuur, die de moreele en
metaphysische wetenschappen weerspiegelt.
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Er kan (en hiermede probeer ik eene zeer moeilijke omschrijving te ontwijken, die
nooit volledig of mathematisch-stipt zou zijn), er kan heel wat meer schilderkundige
geest zijn te vinden in een stilleven, dat een ui voorstelt naast eene kruik genever,
dan in een tafereel dat mij toont hoe schrikkelijk er werd gevochten om het lijk van
Patroklos. Immers de schilderkundige, of naar nagenoeg-zelfde gehalte plastische,
geest ontleent niet zijne beteekenis aan het voorgestelde onderwerp. De Homerische
schilder van Patroklos' lichamelijke overschot heeft misschien bedoeld, mij om diens
deerlijke lot tranen met tuiten te ontlokken. En zie, daar is iemand die mijn
liefde-voor-schilderijën veel dieper in beroering brengt, door een aarden flesch met
ouden klare, zonder dat het idee in hem maar éen enkel oogenblik is opgekomen,
mij zelfs te verleiden tot dronkenschap. En dat de schilderkundige geest, met weêr
daarnaast de beeldhouwkundige, waarlijk toch maar heel weinig met
rechtstreeksch-emotioneel of -intellectueel leven te maken hebben, moge zijn bewijs
vinden in het feit, dat wij schilderijen en beelden bewonderen die naar de voorstelling
even zin-loos zijn als.... een Grieksche tempel of iets dergelijks. Een roôkool die
gezelschap houdt aan een opgemaakten papegaai (zooals in een bekend stilleven
van Ensor, dat onder de schoonste schilderijën der eindigende negentiende eeuw
is te rekenen,) stelt nog altijd iets voor. Doch onder ons: heeft het, voor het diepere
gemoedsleven, al heel veel meer zin dan dit neo-cubistisch schilderij dat mij wat
geknotte zuilen, enkele hemispheren en andere rhomboïeden toont? Waarbij komt
dat die geometrische figuren, gedrenkt van picturalen geest, heftiger aan kunnen
doen dan Daphne door Apolloon in een olijfboom veranderd (wat anders snoezig
kan worden).
Van zulken geest was George Minne - het was zijne sterkte - als bij geboorte
doordrongen. Hij was het overtuigende, haast bezielende voorbeeld van den geest
die het ambachtelijke opvoert tot eene sublieme volmaaktheid en aan het
voorgestelde, wat ook de feitelijke inhoud er van weze, eene definitieve,
veralgemeende gedaante confereert. Die geest staat in het teeken van, of leidt
althans tot vereeuwiging, weze het dan alleen van de vormen der stof. Ziedaar wat
hij aan den jongen Gustave van de Woestijne bieden kon, in de plaats van de
impressionistische versnippering, die wemelt in plaats van te bestendigen. Valerius
de Saedeleer kon aan zijn nieuwen vriend in deze niet evenveel leenen, want hij-zelf
was toen nog eerder arm. Doch, hij was het vooze en logge oudimpressionisme
van een Franz Courtens, zijn uitgangspunt, ontgroeid, thans drong hij, één der
eersten, naar synthetische vormgeving; en dat was in het jaar 1900 niet zoo gering
te schatten.
Hij werkte trouwens op Gustave van de Woestijne in met een geest van anderen
aard: ik zal hem den bloot-humanen geest noemen. Hierin was
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de invloed van George Minne overigens zoo goed als even groot. En niet alleen die
van George Minne.
Sinte Martens Laethem was iets anders dan eene kolonie van menschen die aan
niets méér dachten dan aan het scheppen van kunst, zooals men zich eene kolonie
van schilders had kunnen denken te Astene, en zooals ze in vele landen van Europa
in de negentiende eeuw heeft bestaan. Met Astene had Sinte Martens Laethem
weinig betrekkingen. Wij gingen Emiel Claus bezoeken, en Claus kwam wel eens
naar ons over. De waardeering was wederzijdsch voortreffelijk en oprecht, hoe dan
ook niet brutaal en onkritisch. Van onderlinge beïnvloeding was echter geen spraak.
En in feite leefden wij dan ook, in onzen Laethemschen Leie-bocht, vrij afgezonderd.
Onze mentaliteit was daardoor eene andere dan die der neo-impressionisten. Dezen
waren, in de avonduren, groote boekenvreters; zij lazen echter meestal voor hun
vermaak en uit tijdverdrijf - bij Claus alleen bestond er eenige oordeelkundige orde
in de lectuur, al was het hem toch in hoofdzaak te doen, de
Belgische-literatuur-in-de-twee-talen, naar de tijd het hem toeliet, bij te houden -,
en niet uit hetgeen ik, eenigszins pompeus, noemen zal: algemeen-kultureele
verzuchtingen. Die verzuchtingen bestonden nochtans te Laethem, in de mate zelfs
van eene behoefte. Ik weet wel dat die van Laethem de zelfs meest-afgetrokkene,
de meestzuivere letterkunde omzetten zouden in schilderkundige of plastische
waarden: zij waren, Goddank, geene philosophen. Doch de diepe ernst van een
George Minne, eene toenmalige en grondige kentering in gemoedsen geestesleven
van Valerius de Saedeleer, de aanwezigheid in ons groepje van
meer-intellectueel-ontwikkelde zij het minder artistiek-aangelegde vrienden, en
eindelijk - waarom het verzwegen? - mijn eigen genoegen, brachten er mij toe, één
avond in de week, al deze lieden om mijne tafel te vergaderen en hun voor te lezen
uit Platoon als uit Shakespeare, uit Ruusbroec als uit Aischulos. De jongste noviteiten
uit de wereldliteratuur - ik herinner mij Ibsen's ‘Als wij dooden weêr opstaan’ en
Maeterlinck's ‘Manna Vanna’, - kwamen aan de beurt. Oudere als jongere schrijvers
werden besproken, niet, zooals van-zelf spreekt, van uit een literair standpunt maar:
vanwege hun geestelijken, hun moreelen, hun levensinhoud, getoetst aan ieders
eigen bevindingen en overtuigingen. De gedachtenis aan deze avondstonden is mij
bijgebleven als een zeldzame weelde: ik geloof niet dat mijne vrienden ze hebben
vergeten, te meer dat, na sommige voorlezingen, de boeken van uit mijn huis ter
verdere meditatie naar het hunne verhuisden.
Hierbij denke men, bid ik, niet aan eenige literaire scholing, die voor het werk van
mijne vrienden kwalijke gevolgen had kunnen hebben. Onze verpoozingen hadden
niets van wat leerstelligheid kon lijken. Bij mijne toehoorders geen duidelijke
weetgierigheid; bij mij niet het
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minste apostolaat. Maar een gezellig samenzijn waar wij allen bij ervoeren eene
verinniging, eene verruiming tevens van ons gemoedsleven. Ik wijs erop, en met
stelligheid: wat het kenmerk is van de kunst der toenmalige Laethemenaren, het is
juist die meestal-ingetoomde en toch onmiddellijk-aansprekende verinnerlijking, in
tegenstelling dan van de luchtige, maar ledige uiterlijkheid van de leerlingen uit
Astene. Ik weet wel dat een George Minne, die toen reeds zijn hoogtepunt had
bereikt, op onze bijeenkomsten niet had gewacht om meesterwerken als zijn ‘Ontwerp
voor eene Fontein’ te maken; doch weet ik tevens dat het op zijn verzoek is dat ik
sommige geschriften voordroeg: het evenwicht tusschen louterplastischen geest
en meer-algemeenen geest, zooals hij het had verwezenlijkt, vond er voedsel in,
bij het steeds diepere besef dat men in een plastisch kunstwerk vooral alle literatuur
moet vermijden om er zooveel mogelijk geestelijk leven in te leggen. Ook bij Valerius
de Saedeleer rijpte meer en meer de overtuiging dat schilderkunst dan toch nog
iets anders is dan eene constatatie, dan vaststelling aan voluum, aan kleur, aan
licht, dan eenvoudige bepaling der plaats die de voorwerpen innemen in de ruimte
bij omvloeiing van atmospheer. Want als alle andere kunst is zij geest, is zij reflectie
van wat de geest aan dergelijke constatatie heeft ondergaan, zonder dat de
specifieke schilderkundige hoedanigheden daaronder hoeven te lijden. Een woord
van De Saedeleer uit dien tijd: ‘Alle kunst moet wijs zijn’. En dat sluit nog geen
literatuur in. Literatuur begint in schilder- of beeldhouwkunst waar picturale of
sculpturale geest, hoe overtuigend ook van waarde, wordt aangewend tot het
uitdrukken van abstracties, tot het uitbeelden van louter-cerebrale verrichtingen. Er
kan derhalve van literatuur geen sprake zijn, waar de kunstenaar zich niet tevreden
stelt met de, zij het ambachtelijk-virtuoze, weêrgave van een bloot-zintuigelijken
indruk, doch die indruk inwerken laat op zijn dieper, en meer-of-min-ontwikkeld
gemoedsleven. De vroegste in Sinte Martens-Laethem gevestigde kunstenaars
hebben nooit naar iets anders gestreefd, dan naar het tweede; met het besef wel
is waar van de beteekenis van dat gemoedsleven, en met de zorg om de verrijking,
veredeling, verinniging ervan.
Dit is nog geene mystiek, en men heeft al te dikwijls gesproken van mystiek naar
aanleiding van dien eersten Laethemschen groep. Aan de kunst van George Minne
is wel te verstaan steeds iets geheimzinnigs geweest: het ligt eenvoudig aan de
veelzijdige en half-bewuste schakeeringen van zijn innerlijk bestaan, en aan zijn
fieren schroom om de openbare uitstalling daarvan. Maar aan onmiddellijke
Godsvereeniging of bestreven ervan - eenige zin die mystiek hebben kan - valt bij
hem zeker niet te denken. Wat Valerius de Saedeleer betreft: het gevolg van de
moreele crisis, waar ik hierboven even van repte, had hem geleid tot eene volledige
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en strenge onderwerping aan de leer en de eischen der katholieke kerk. Het zou
zijn werk drenken met vroomheid, - die eveneens nog geen mystiek kon heeten, al
droeg zij weêr tot grondige verinniging van lieverlede en als een gebod bij.
Om tot Gustave van de Woestijne terug te keeren: al had hij, jong als hij was, nog
zoo goed als niets van zijne vroegste eigenschappen verloren, toch had het leven
dat wij te Sinte Martens Laethem leidden hem tot meer, doordringender
zelf-ontginning gebracht; het voorbeeld van De Saedeleer had ook in hem tot
hoogeren bloei gebracht een godsdienstzin, die wij van huis uit bezaten, waar hij
met zorg en zelfs eene zekere strengheid werd onderhouden; ook het voorbeeld
van George Minne's artistiekgeestelijke tucht werkte op hem in. En eindelijk was
daar de tentoonstelling der Vlaamsche Primitieven te Brugge, in 1902, die hem eene
les en eene bemoediging was, zoo niet de openbaring die hem zijn weg aanwees
en zijne loopbaan doorslaande bepaalde.
***
Die loopbaan: ik zie ze recht, effen, en in hare perspectief zonder accidenten dan
eene trage doch duidelijke stijging. Zijne evolutie is er merkbaar eene van vooral,
en zelfs zoo goed als uitsluitend, uiterlijken aard, van technische beteekenis: het
zou blijken dat Gustave van de Woestijne, onder boven-gemelde omstandigheden,
van bij de eerste stelligheid zichzelf bewust, wist of althans voelde wat hem te doen
stond. Neemt men zijn werk in overzicht, dan krijgt men, na eenige haperingen, een
indruk van eenheid. Van eene zekere, weeke sentimentaliteit, die vaak met leukheid
gepaard gaat, en zich in teekening als in kleur openbaart, tot bij het scherpgave en
mannelijke expressionisme der laatste doeken, blijft de personaliteit van den schilder
dezelfde en ongerept. Feitelijk is Gustave van de Woestijne altijd een expressionist
geweest: men vergelijke slechts zijn eerste werk met het tijdgenootelijke van zijne
meeste vrienden. Merkt men nu tusschen dat eerste werk en het jongste een verschil,
waarvan ik natuurlijk niet loochenen zal dat het opvallend is, dan ligt het hieraan
dat Gustave van de Woestijne, bij aanhoudend rijpen, eenvoudig bijkomstigheden
heeft leeren vermijden. Naar aanleiding juist van dien ontwikkelingsgang heeft men
van ondergane invloeden gesproken: zij zijn er onbetwistbaar, want het spreekt
van-zelf dat de kunstenaar niet blind is voor de kunststroomingen van zijn tijd. Maar
nogmaals, die invloeden zijn geheel uiterlijk; zij raken de persoonlijkheid van den
schilder alles behalve. Gustave van de Woestijne ontleent aan de nieuwe
tijdsvoordracht - en men zal niet loochenen dat hij ze tot eigen natuur weet te
verwerken, - alleen middelen die hem toelaten zullen, zich-zelf te beter, te inniger,
te steviger uit te drukken. Hij laat zich niet verslaven: hij verrijkt zich, zelfs bij
gedeeltelijke vergissing.
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Stond het eigen wezen in Zijne groote lijnen, in zijne grondgedaante, binnen het
geweten van Gustave van de Woestijne al heel vroeg vast, en kan men dan ook
zeggen dat hij al heel vroeg rijp was, - het kwam nog alleen op den graad van rijpheid
aan en het gehalte aan zoet en voedzaam sap, - het zou zich dan nog alleen in den
zin van verdieping en vormgeving wijzigen. Meer van gevoelige dan van intelligente
geaardheid, zooals ik u van bij den aanvang zei, kon Zijne personaliteit zich van bij
zijn achttiende jaar tot op heden zoo goed als ongewijzigd handhaven. Voor schilders
is eene te groote schranderheid in deze een gevaar: zij is een bron van twijfel, van
talmende aarzeling, van een vaak te vergeefs zoeken. Zooals domme schilders (en
in dit land zonder grondige kultuur zijn ze meer dan waar ook talrijk,) - zooals domme
schilders zich door de mode bij den neus laten nemen (en hunne zintuigelijkheid
laat hun dikwijls toe, er waarlijk zeer modiëus uit te zien), vragen de al te intelligente
schilders zich wel eens en al te gemakkelijk af, of de mode ze misschien niet van
hunne geestelijke onrust genezen en verlossen zal; of nieuwe vormen hun misschien
toelaten, hunne chaotische ziel tot de eindelijke uitdrukking te brengen. Want al te
schrandere kunstenaars plegen genie te missen en zijn doorgaans zwak, daar
schranderheid wel eens verdorrend werkt. En aldus hangen ook zij, hoe begaafd
ook, voor eene goede maat af van de uiterlijke wereld.
Met meer gevoelige, daarom nog geenszins domme naturen gaat het meestal
andersom, voor zoover dat gevoelige goed-onderlegd, beproefd en eerder rustig
dan woelig zij. Die probate zekerheid is, met een rijken ondergrond, van Gustave
van de Woestijne, die niet van stormen houdt, al heel vroeg het gelukkige eigendom
geweest.
Uit het bovengemelde moge duidelijk blijken, dat het maar weinig zin zou hebben,
het oeuvre van den schilder te gaan verdeelen in tijdvakken. Zeker, de
levenswisselvalligheden, hem niet altijd even zacht, maar die hij met zijne
onwankelbare gemoedsrust - of noem het zijn geloof, - vol betrouwen te boven wist
te komen, zouden hem ook wel met een stomp langs hier en een duw langs daar
eenigszins tot andere gedaante weten te fatsoeneeren. Zij hadden echter geen
ander gevolg, dan dat zij eene nieuwe zijde van zijn innerlijk leven in het licht kwamen
te stellen. Men kan dan ook zijn werk veel voegelijker verdeelen in groepen, die
niets te maken hebben met den tijd. De tijd heeft alleen belang voor wat betreft de
geleidelijke verandering in de uitbeelding van den ‘inhoud’ dier groepen, die ik gaarne
‘moreele groepen’ zou willen noemen (woorden als ‘inhoud’ en ‘moreel’ gebruik ik
gemakshalve). De evolutie in den inhoud is veel minder duidelijk, en is meer een
vraagstuk van intensiteit of van verdoezeling; zij geldt in hoofdzaak om
schakeeringen; zij bewijst weêr maar eens de groote eenheid in des schilders
geestes- of zielewerk en is als
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dusdanig, niettegenstaande hier en daar eene wispelturige afwijking, van grootere
overtuigende kracht dan welke bewering ook zou kunnen zijn.
***
Slechts één gelijkenis bestaat in het oeuvre van Gustave van de Woestijne tusschen
evolutie in de uitbeelding en evolutie van het ingevend gevoel, zonder dat daarom
kan worden gezegd dat beide evoluties gelijken tred houden. Dit parallelisme zou
dan gaan van eene zekere benepen schroomvalligheid naar eene ruimere vrijheid.
Doch, waar de formeele evolutie wijst op eene gelijkmatige voortschrijding, eene
aanhoudende beweging in eene gegeven richting, toont de ideeële evolutie eene
veel meer grillige lijn, die dan nog van den eenen moreelen groep tot den andere
ten zeerste verschilt. Het is te zeggen dat de schilder Van de Woestijne zich als
dusdanig, dat is technisch, rechtlijnig heeft ontwikkeld tusschen twee punten die
zijn: primitieve minutie en monumentaal expressionisme; terwijl zijn gemoedsleven,
al bleef het zich-zelf getrouw, als elk ander gemoedsleven schommelingen heeft
gekend.
Die moreele groepen nu kon men wel noemen: de groep der Boeren, de
Godsdienstige groep, en de groep der meer Persoonlijk-intieme Bevindingen.
De groep der Boeren. - Toen hij een paar maand te Sinte Martens Laethem had
geleefd, kwam Gustave van de Woestijne al heel sterk onder den indruk van de
landelijke omgeving, zooals trouwens ook met mij het geval was. Dat hoeft geenszins
te verwonderen: eenerzijds was de natuur van de Leiestreek, tusschen de klare en
kalme rivier en de duistere en bewogene lorkeboschjes op hunne zachte heuvelen
nog ongerept, hetgeen helaas het geval niet meer is sedert juist de artiesten de
Gentsche burgerij naar het dorpje loodsten, dat ze deerlijk zou gaan havenen;
anderdeels waren de toenmalige kunstenaars er nog niet zoo talrijk als enkele jaren
later reeds het geval zou wezen, en misschien was die eerste vestiging, de onze,
wat minder luidruchtig en uitgelaten dan de tweede: de boeren verloren gauw allen
argwaan, zoodat de onderlinge omgang tusschen ons en hen er door vergemakkelijkt
werd. Van de Laethemsche boeren nu was Gustave van de Woestijne de eerste
conterfeiter. Zijne modellen benaderde hij met de aanhankelijke liefde die hem van
bij zijn vroegste jeugd eigen was, hoe soms grillen, gevolg meestal van eenige
ontgoocheling, ze in ergernis deden omslaan: ik sprak u over zijne spontaanheid.
Een liefde die, in deze, geenszins scherpzinnige opmerking uitsloot. Moge het ook
vreemd klinken: de boeren van Gustave van de Woestijne - zij blijven hem een
geliefd onderwerp, - doen minder denken aan die van Stijn Streuvels dan aan die
van Cyriel Buysse. Minder ironisch dan deze laatste, maar bij aanleg een grootere
fantast, weet de schilder even scherp te typeeren als de romancier, juist doordat
hij, een stedeling, er feitelijk vol-
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komen buiten staat, en ze dan ook ziet, wél objectief, maar dan toch weêr met iets
als een innerlijk oog, ditmaal uit den hoek van den humor: een humor als die van
Buysse, gul maar in de beste gevallen ook vol meêdoogen. Want vaak heeft de
christelijke caritate het op de ondeugende vaststelling gewonnen, zoodat de liefde
oppermachtig werd. Gustave van de Woestijne heeft de Laethemsche boeren vaak
bij de walgelijkste ziekten geholpen; het heeft hem gedrenkt met het zuiverende
leed. Daarom zijn sommige van zijne boeren naar de uitdrukking zoo diep
aangrijpend. Geen leed is aan Gustave van de Woestijne verloren gegaan. Heeft
hij de boeren wel heel vaak gezien met hunne stompe of sluwe leelijkheid, nooit
deed hij hun te kort in hun diepere menschenwezen; vaak heeft hij ze verhoogd in
hunne hoogere menschelijkheid.
Het is misschien wel in zijn zeer talrijke religiëuze schilderijen dat Gustave van
de Woestijne getuigenis aflegt van de wisselvallige bewogenheid van zijn innerlijk
gemoed. In de eerste die hij maakte - tusschen zijn achttiende en twintigste jaar, kan men, zonder onoprecht te wezen, heel goed niet anders zien dan vrome, zelfs
eenigszins bekrompen voorstellingen, gebonden aan eene formeele godsdienstigheid
die het meerpersoonlijke, ik bedoel individuëel-interpreteerende, geloof verdringt
zoo niet uitsluit. Zelfs nog vóór hij de Vlaamsche Primitieven, zooals men ze
vertoonde te Brugge, van dichterbij had leeren kennen, schilderde Gustave van de
Woestijne zijne heiligen niet eene minutiëuze strakheid, die slechts oogenschijnlijk
eenig mysterie inhield. Doch deze zelf-opgelegde strengheid, die niet dan eene
intellectuëele pathetiek inhield, kon niet duren, waar, van meet af, ook voor hem
godsdienst toch eene wijding was. Reeds te Sinte Martens Laethem gaf hij, in
grootere paneelen, blijk van eene ingetogenheid waarvan de voordracht stellig
rechtstreekscher aansprak, en waar slechts, bij uitzondering, een tikje sentimentaliteit
den gelouterden ernst even van verstoren kwam. Toen de schilder later, gehuwd
en vader, Laethem voor Brussel en weldra voor Leuven zou verlaten, lag het in de
lijn van zijne bestemming dat hij, volkomen onbewust, zijn godsdienstige geaardheid
aan de soms barre werkelijkheid van het leven zou toetsen. Het had geene
gescheurdheid voor gevolg, doch eene verinniging die, vrijer van formeelen dwang,
te menschelijker werd. Zijne religiëuze doeken zouden doorvoelde symbolen worden.
Godsdienst zou hem geen object meer wezen tot stichting, maar een heul en een
steun, een troost en een toeverlaat. Ook waar het zich niet meer gebonden toonde
aan kerkelijke leering (die hij trouwens in de uiterlijke vertooning nimmer krenken
zou), werd het religiëuze schilderij meer en meer een acte van liefde, eene gave
van zich-zelf in de verheerlijking van den Zaligmaker, een tot zich toehalen van de
Genade in de genadeblijken van de Goddelijke Moeder. - Het brengt ons tot bij de
laatste jaren: Gustave van de Woestijne gaat het
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meer-humane van zijne godsdienstige werkelijkheid drijven tot uiterste
gevolgtrekkingen: de Gods-Mensch zal hij toonen in zijn ultiemste lijden, de
Moeder-Maagd doorboord met de zeven sabels van hare weeën. Hij doet het met
Spaansche wreedheid: velen hebben deze schilderijen, met hun consequent
expressionisme, onthutst. Zij zijn als de geweldige uitspraak van eene straf. Zij zijn
geene sentimenteele vroomheid meer, maar de aanklacht van eene onwrikbare
zekerheid.
Dat de kunst van Gustave van de Woestijne zoo goed als uitsluitend op zijn
gemoedsleven berust, wordt ten stelligste bewezen door wat ik heb genoemd den
groep der Persoonlijke Bevindingen. Hoe het bevreemde, reken ik hieronder zijne
heel vele, geteekende en geschilderde, portretten. Die portretten zijn zeer
verschillend van aard en vooral van hoedanigheid. De gelijkenis is altijd gewaarborgd:
men kan hem gerust de bestelling toevertrouwen. Maar die gelijkenis draagt steeds
den stempel van des schilders humeur. Doordringend van blik, is hij moeilijk van
een eersten indruk af te brengen. En zoo niet zijne modellen, dan toch de scherpere
toeschouwer zal aldra merken of wie vóór Gustave van de Woestijne - die er zich
in een paar séances van afmaakt of, met al zijne knapheid, soms meer dan een jaar
doet over een portret -, of wie voor den schilder heeft gezeten hem lief, onverschillig
of hatelijk was. Sommige van deze zijne doeken zijn overvloedend van genegenheid;
andere geven blijk van niet minder dan sarcasme. Zoodat de psychologische
uitbeelding veelal minder te maken heeft met de innerlijke gesteltenis van den
afgebeelde, dan met de gezindheid tegenover hem van zijn conterfeiter. Er zijn
uitzonderingen: er zijn patiënten die compassie wekken, of waarlijk al te onbenullig
zijn. Loutere objectiviteit is echter nergens te vinden. En daarom zijn die portretten
van elk ander standpunt dan dat van den besteller, voortreffelijk, ook waar ze niets
bestreven dan negativiteit. In andere schilderijen van dezen groep toont ons, soms
met schroom, steeds met uiterste oprechtheid, de schilder zich-zelf, naar zijne
aanhoudende of vluchtige ontroering, in deze een dichter. Ook in zijne verhouding
tot de vrouw, of hij ze liefheeft dan of hij ze verafschuwt, naar zij hem in zijne weigere
afgetrokkenheid aantrekt - hij is een schuchtere -, naar zij hem uitdaagt, naar hij ze
vreest. Dat hij niet aarzelt, zich naast haar voor te stellen, zooals hij op een enkel
religiëus eveneens doek heeft gedaan, bewijst hoezeer hij-zelf weet, met heel zijn
wezen in zijn schilderij te leven. Eenzelfde bewijs zou ik kunnen aanwijzen in zijne
stillevens. En misschien nog meer in zijne enkele, ideëele landschappen.
Maar ik verhaast mij te komen tot mijn besluit, dat bondig kan wezen: heel de
kunst van Gustave van de Woestijne is Inzicht, in al de beteekenissen van het woord.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

406

De Gestyleerde samenleving,
naar aanleiding van een vacantiereis door Staphorst, door S. van
der Werf
TIJDENS mijn zomervacantie kwam ik door Staphorst, een plaatsje in
Noordelijk-Overijsel. Ik had wel eens een ‘Staphorster boertje’ (dat in den wijden
omtrek bekend is) gezien, in zijn eigenaardige kleederdracht, en wist dat hier één
der weinige plaatsjes was, waar een oude cultuur nog vrijwel ongerept voortbestond.
Ik heb hier eenige oogenblikken verkeerd in de aanschouwing van een leven, zoo
vreemd en zoo geheel anders dan mijn dagelijksche omgeving, dat het als een
droom voorkwam. Het lijkt onmogelijk en ongeloofelijk, als men het niet met eigen
oogen ziet, dat dezelfde menschen, met hetzelfde materiaal en in dezelfde wereld
zulke geheel verschillende atmosfeeren kunnen scheppen. Hoe ziet men dan weer
eens, dat de menschengeest een groote kracht is die schept, die zich openbaart
en zich manifesteert, en men vindt het temeer betreurenswaardig, dat slechts resten
uit vroegere beschavingen zulk een bezieling in hun levensvorm schijnen te hebben
bewaard, zóó dat men kan spreken van een volledige levensopenbaring, n.l. een
levensopenbaring-in-schoonheid, een bezielde stijlvolle gemeenschap, de hoogste
vorm waarin de mensch kan bestaan. Men wordt overtuigd van de waarheid, die
men in onze dagen zoo vaak hoort verkondigen en waaraan men een beetje twijfelde,
dan de moderne wereld absoluut onmachtig schijnt nog eenige schoone en waardige
levensstijl voort te brengen. Men twijfelde daaraan omdat men niet dagelijks de
voorbeelden onder oogen had, die aantoonden hoeveel grooter die kracht in
vervlogen historische tijdperken was. Tot men geslagen van bewondering en ontzag
zulk een oude levensstyleering temidden van onze maatschappij ziet voortbestaan
en zelf een voorbeeld ziet van het samen-leven in zijn hoogsten vorm en uiting,
zooals het in zijn schoonste openbaring worden moet.
Ik heb maar een vluchtigen blik kunnen werpen op dat tot een locale dorpscultuur
geworden overblijfsel eener historische cultuur, zooals die daar in een provincialen
achterhoek merkwaardigerwijze is blijven voortbestaan, en kan dus allerminst in
een uitgewerkte studie een volledig beeld hiervan geven. Maar de atmosfeer ervan,
en waarin ik eenige oogenblikken leefde, heeft in mij diepe sporen van herinnering
nagelaten en daarom wil ik toch niet nalaten te trachten de aandacht te vestigen op
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dit kostbare brok historisch leven, dat misschien tot nog toe onvoldoende opgemerkt
*)
is. En het is de opmerkzaamheid ten volle waard!
Het valt mij vooral op, dat hier een menschengeslacht leeft, dat in zijn verschijning
w a a r d i g h e i d en a d e l tentoonspreidt. De gansche levensverschijning hier is
als een schoone harmonie zonder verstoring, als een symphonie zonder dissonant.
Ik bedoel: het is een kunstschepping en bezit het harmonische dat kunstscheppingen
eigen is. Er gaat een groote bekoring uit van al de vormen die deze beschaving
geschapen heeft. Alles wat deze menschen doen is, al de dingen uit hun omgeving
zijn vol artistieke bekoring. De kleederdracht, bij den man eenvoudig en sober, bij
de vrouw rijker, prachtvoller, is zuiver van kleur en vorm en schept den mensch tot
een schoone figuur. Zoowel de voor de hoogtijden getooide vrouw, als die in haar
dagelijksche boerenwerk is een verschijning van een zuivere, schilderachtige
schoonheid. En de huisjes en de groepeering der huisjes zijn een rijke variatie van
bevallige vormen en lijnen. Waar de schilder ook elders veel schoonheid aantreft
weliswaar, maar moeite kan hebben om een waardige combinatie of groep voor
een goede compositie te vinden, vooral in de omgeving der menschen, de huizen,
de gebouwen, daar vindt hij hier honderd verschillende schilderachtige hoekjes en
gezichten. Ik heb vaak getracht om in de gemiddelde moderne woning, hoofdzakelijk
gebouwd in de vorige eeuw, eenige aantrekkelijkheid en architectonische schoonheid
te ontdekken, eenige zuivere vertolking te vinden en ik vond ook wel iets, doch er
is zoo weinig, dat bewondering, geestdrift afdwingt. Maar hier ben ik overrompeld
door een spontane bewondering. Er zijn nauwelijks voorbeelden te vinden, voor
zoover ik beoordeelen kan, waar de stijfheid en de hoekigheid van het vierkante,
zware gebouw en der muurvlakte zoozeer door een losse bevalligheid van
uitbouwingen en gebroken daklijn en helderkleurige luiken en deuren gebroken
wordt en omgeschapen tot een bekoorlijk ‘romantisch’ geheel.
Dit land is bijna zonder eenig natuurschoon. Het is van oorsprong een volkomen
eentonige kale grasvlakte. Dus een landschap dat aan den mensch weinig kans
biedt in de bebouwing en bewoning van dien grond iets moois voort te brengen. En
juist hier is een dorp ontstaan, zoo verrukkelijk mooi, als men zelden aantreft. Door
een verwonderlijk-zuivere en compositorische groepeering van de prachtig-zuivere
huisjes, met de heldere blinkende groene, roode en paarse kleurvlakken der luiken
en deuren en versierde dakranden, tusschen geboomte, hoofdzakelijk be-

*)

De foto's waren moeilijk te verkrijgen, omdat de menschen ter plaatse bijna niet er toe over
te halen zijn voor de lens te poseeren. Daarom en omdat uiteraard de foto een zwak middel
is om weer te geven datgene wat in Staphorst treft en bekoort, n.l. de stemming, de levende
atmosfeer, de schilderachtige sfeer, hebben de illustraties bij dit artikel een ondergeschikte
beteekenjs, hoewel zij als aanvulling der beschrijving dienst kunnen doen.
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staande staande uit de grijze weelderige waterwilg is een zeer harmonische rijkdom
van bevallige vormen, hoekjes en groepjes ontstaan.
Wanneer men door dit dorp, dat een urenlange ‘streek’ is, loopt, en men bewondert
links en rechts de telkens opnieuw verrassende groepjes en tafereelen, dan wordt
men nu en dan rauw getroffen door een huis in den algemeenen nuchteren 19e
eeuwschen trant gebouwd, dat daar in deze oogbekorende omgeving in al zijn leegte
en leelijkheid een dubbel afstootenden indruk maakt.... Maar toch zijn dat nog slechts
uitzonderingen; ik geloof, dat bijna nergens een oud stukje cultuur zoo ongerept is
bewaard gebleven.
Alles wat deze menschen dragen en bezitten, hun woningen en gereedschappen,
hun kleeding en versierselen, maakt eenzelfden bekorenden indruk, is tot schoonheid
geworden; het leven heeft zich hier in schoonheid geopenbaard. De gereedschappen,
die de boeren gebruiken in hun werk, zijn door krullen, verguldsel en frissche kleuren
gemaakt tot stukjes kunst en gerangschikt in een bergplaats, waarin nu de vlakken,
kleuren en vormen van het woninggeheel hun domineerend centrum vinden, het
geheel maken tot een bevallige en sierlijke groep. Ook het leven binnenshuis, de
atmosfeer der woningen inwendig, overtuigt ons dat de levenswijze, de levenshouding
dezer menschen tot stijl geworden is. Een sterke tegenstelling wordt hier gevormd
met het interieur dat door de moderne ordelooze fabrieksproductie chaotisch en
stemmings- en uitdrukkingsloos is geworden. In de huizen der Staphorster boeren
leeft de atmosfeer, die door alle tijden heen door de schilders gezocht is als het
meest-beteekenende, meest-echte aanzien van het bestaan, in één woord als het
schilderachtige. En dat is wel de hoogste gezichtshoek van waaruit men het bestaan
zien en beoordeelen kan.
De Staphorster boer heeft veel liefde en gevoel voor versierselen. Hij draagt rijke
gedegen sieraden van edel metaal, groote zilveren of gouden, kunstig bewerkte
knoopen aan zijn gewaad, terwijl de vrouw onder kantwerk de blinkende beugel
draagt, die haar, wanneer de zon hevig daarin glanst, maakt tot het stralende toppunt
van al de schoonheid in deze zoo indrukwekkende kleine gemeenschap.
Het hoogtepunt in het waardige, edele, zuivere leven, dat deze menschen weten
te leiden, wordt bereikt in de Zondagsche kerkgang, waar ik getuige van ben geweest.
In een optocht begeven de boeren en boerinnen zich naar de kerk en gaandeweg
voegen zich er meer menschen bij, tot er eindelijk een groote schare gevormd wordt.
Al deze menschen, die in processie ter kerk trekken, in hun zwaar-rijke imponeerende
kleederdracht, maken een onbeschrijfelijken indruk. Ik zeide reeds, dat de
voornaamste menschelijke eigenschap, die zich zoo sterk en schoon uit,
w a a r d i g h e i d is. De vrouwen dragen aan zilveren kettingen zware kerkboeken
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mee. In menschen, die zulk een plechtigheid en wijding weten te scheppen, is nog
waarachtige zuivere vroomheid, diep geloof en innige devotie. Deze merkwaardige
processie (gevormd door Calvinisten!) die ik het geluk had te zien, is door de
groot-menschelijke eigenschappen geloof, vroomheid en devotie gegroepeerd. In
deze zuivere harmonische gemeenschap komt al het menschelijke zuiver tot uiting.
Een edele innerlijkheid heeft zich hier gemanifesteerd. - Het is te betreuren, dat de
Staphorster cultuur (al gaat het niet zuiver op dit begrip te gebruiken, het is toch
een overblijfsel uit een vroegeren beschavingsvorm, die tot iets plaatselijk-eigens
is gegroeid, die hier een eigen nuance heeft gekregen) geen eigen kerkgebouw
heeft vermogen voort te brengen. Hier was voor mijn gevoel in de zuivere sfeer, de
wonderbare harmonie, die mij omringde, een hinderlijke leemte.
Deze kleurige kleine samenleving is een kunstuiting. Ieder gebaar en iedere daad
dezer menschen van het rhytme van hun dagelijkschen arbeid tot hun
eenvoudige-waardige plechtigheden is tot kunst geworden leven, is l e v e n s k u n s t .
En de priesters dezer eeredienst zijn eenmaal geweest de kunstenaars, de scheppers
van den vorm, waarin zich het leven uit en beweegt. Het moet een
kunstenaarsgeslacht zijn geweest, dat dit alles heeft voortgebracht. En de eenvoudige
bewoners, die zich waardig en voornaam bewegen in deze vormen, moeten artistiek
buitengewoon fijn bewerktuigd zijn. Welk een contrast met het geestelijk canaille,
waartoe het eenvoudige volk heden ten dage dreigt te verworden, dat vaak niet
anders kan dan grinnekend en wezenloos lachen, wanneer het in aanraking komt
met edeler en fijner leven.
In zulk een ritueele gemeenschap is ook het probleem van de ‘nutteloosheid’ der
schoonheid en der kunst enz., dat in onze moderne maatschappij zooveel moeite
geeft, opgelost, omdat hier volkomen andere factoren gelden voor de verrichtingen
der menschen, dan enkel het ‘practische nut’ dat bereikt wordt, omdat hier nog
eigenschappen als kinderlijke voornaamheid, rijke eenvoud, waardigheid, adel, alle
stuwende krachten, die tot schoonheid stollen in hun uiting, gevonden worden.
Hoe is hier onbewust iedere dagelijksche handeling der menschen geworden tot
een edel gebaar, bijna soms geheven tot de hoogte van een heilige handeling. De
buitenstaander, die niets dan den banalen plebeïschen geest van velerlei in het
hedendaagsche leven kende, dat men ook beschaving noemt, komt hier bijna tot
ontzetting, door den indruk der schoonheid van de menschelijke kunst schepping,
die ieder alledaagsch ding geworden is, en door de sfeer, waartoe dit alles gegroeid
is, door de levenshouding van een kinderlijk en edel ras, dat het menschelijke in
zijn hoogste openbaring heeft benaderd.
Hoe schoon is deze gestadige dagelijksche demonstratie der beste en
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hoogste krachten van het innerlijk van den gezonden edelen mensch. Welk een
hooge waarde krijgt het bestaan, waarin tot uiting komen waardigheid en
voornaamheid, wijding en plechtigheid van een edele menschelijkheid, waarin leeft
het geloof en de devotie ten opzichte van de groote scheppende natuur.
Wat mij betreft, de indruk, die deze kleine, maar kostbare dorpscultuur op mij
gemaakt heeft, zal mij onvergetelijk blijven. Mijn inzicht in de dingen van het bestaan
is hier tot verdieping gekomen. Ik ben mij hier bewuster geworden aangaande de
groote mogelijkheden, die in den mensch en zijn samen-leven liggen. Ik heb iets
van het menschelijke in zijn edelste openbaring gezien.
Het moderne leven is een verwarde en daardoor een banale en stijllooze uiting van
een complex van ook tegenstrijdige en elkander vijandige krachten, die het
menschenbestaan vormen. Wij zien de demonstratie van al de krachten, die in de
innerlijke wereld van het menschelijke gemoed gisten en woelen, zonder dat zij zich
ordenen en richten tot een stijlvolle ontplooiing. Maar de aldus ontstane
menschengemeenschap blijft een chaos, zonder eenheid en zonder stijl. Er zijn wel
schoone fragmenten en elementen, maar zij blijven afzonderlijk bestaan en men
kan niet spreken van een ‘cultuur’ in den zin van een schoonen harmonischen
beschavingbloei. Er is niet de ééne stijl, de universeele organische levensvorm. In
vele historische tijdperken heeft de menschheid wèl zulk een gestyleerden
levensvorm weten te scheppen. En men moet erkennen, dat een tijd als wij beleven
een mislukte gemeenschap heeft voortgebracht en daarentegen de eenige gezonde,
volledige en hoogste uiting van het leven een gestyleerde ordening, een tot een
schoone atmosfeer gegroeide organische gemeenschap is, die eenmaal ook in deze
landen bestaan heeft, waarvan wij hier nu een vrij zuiver en zeldzaam overblijfsel
vinden. Wanneer men aanschouwt wat zich hier ontplooid heeft, erkent men, dat
dit een bestaan is van hoogere orde, waardevoller dan het andere, verwarde
cultuurlooze leven onzer dagen. Men voelt het, eerst zulk een leven is ‘waard om
geleefd te worden’, eerst zulk een leven zou in ons geestdrift en liefde kunnen
wekken, en schept eerst het rhytme, dat alle vertwijfeling, verdwaling, onmacht,
rampzaligheid, ondergang, al de slechte krachten in het bestaan, uitdelgt en overwint.
Er is hier een onbeschrijfelijk iets, dat allen samenbindt; alle krachten richten zich
gezamenlijk tot één doel. Hier is een waardige, edele expositie tegenover het
‘absolute’. Er is hier een weten, dat allen gemeen is, iets dat allen samenbindt, de
eenheid, de orde, kortom: de stijlvolle cultuur. Al is het een miniatuurbeschaving,
het is toch dat, wat de menschheid slechts in de groote tijden der historie heeft
weten te formeer en.
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Wij beweerden hier te vinden een kleine landelijke samenleving, die gedurende
haar historie een zekere merkwaardige cultuurvorm heeft ontwikkeld, in beginsel
en in kleiner omvang hetzelfde wat de historische groote culturen waren (waarvan
wij het dan ook een rest noemden). Dit wil niet zeggen, dat in al haar veelvuldigen
rijkdom en veelzijdigheid van vormen hier bestaat wat wij gewoonlijk onder het
begrip cultuur verstaan. Integendeel, wat wij hier aantreffen is slechts primitief en
eenvoudig en slechts gering vergeleken bij de grootsche ontplooiing der menschelijke
kracht in stijl en harmonische schoonheid, die de beschavingen der oudheid waren.
Toch onderscheidt men duidelijk de vormen, die het leven hier aangenomen heeft
van hetgeen men aantreft op de dorpen elders, dat men slechts kan zien als het
onderdeel der wereldbeschaving, als het typische plattelandsche en boersche
element in die beschaving, naast bijv. het steedsche, en ook in een zekere
verhouding tot de organen dier beschaving, de functies, waaraan het deel heeft, de
industrie, de landbouw, de politiek, de wetenschap enz. Hier is dat alles evenwel
geheel anders. Hier is datgene aanwezig, waaraan wij het verschil herkennen van
een samenleving, die een ontwikkelingsgang doormaakt en vaak ordeloos en verward
is, met een cultuur, die is de synthetische, stijlvolle ontplooiing der krachten die in
de menschheid zijn.
Wat hier dus een cultuur genoemd wordt is inderdaad slechts een klein en gering
voorbeeld van de grandiooze uitdrukking van het menschelijke in schoonen stijl,
wat eigenlijk onder dit begrip verstaan wordt. Klein en gering n.l. in den vorm. Er is
hier geen rijkdom van vormen, geen expositie van majesteit, praal, luister. Maar het
w e z e n is e c h t . En het wezen dezer kleine gemeenschap is anders dan wat men
in andere dorpen elders op het platteland kan aantreffen. (Ik vergelijk met het dorp,
en het platteland, omdat Staphorst een dorp is.)
M.i. is cultuur tenslotte niet anders dan de ritueele levenshandeling, het tot
schoonen vorm en gebaar geworden leven. Het is misschien ver in de historie de
magische kracht van een buitengewonen enkeling (als voorbeeld noem ik den
ontzaglijken Mohammed) geweest, die de dwalendchaotische krachten om zich
heen, van zijn medemenschen, in een gemalen vorm wist te binden en te richten
tot eenheid en gestyleerde ontplooiing. Wat alle leven moet zijn: ‘de uitstraling van
het Goddelijke’, heeft hier zijn harmonischen vorm gevonden, die deze kosmische
handeling zichtbaar en bewust maakt.
Eenmaal in den aanvang vond het wonder plaats dat de vorm gevonden werd,
waarin de levenskrachten, die in het nog primitieve en natuurlijke ras bestonden,
zich konden kristalliseeren. Het gezamenlijke leven der menschen werd, inplaats
van een richtinglooze chaos, waarin al de krachten wild hun weg zochten en ook
onderling kampten en botsten, een harmonie,
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een samenhang, vond een band, die tot organische eenheid bond. Zoo werd het
leven der menschen tot een ritueele handeling. De vorm, het gebaar daarvoor werd
gevonden, die deze handeling opbouwt. De vorm der kleeding werd gevonden, die
de menschen tot schoone figuren maakt in het tafreel van hun samenleven. Het
decor van dit tafreel hielp mede aan den bouw van deze levensstijl. En zoo ontstond,
in tegenstelling met den strijdenden kolkenden chaos, de harmonische ritus, de
eeredienst, de gestyleerde uiting van het innerlijke. En in zulk een stijlvolle
samenleving moet in de bewustzijnen der wezens, die haar vormen, een collectief,
gemeenzaam idee bestaan, een intuïtief weten, dat allen onbewust bezitten. Er is
een gezamenlijk geloof aan het leven, een onuitgesproken aanvaarden van het
leven. In zulk een gemeenschap kan geen twijfel, geen ongeloof, kunnen geen
ondermijnende, verdervende krachten werken. De leven-scheppende en
-behoudende tendentie van zulk een gemeenschap ligt daarin, dat zij deze heeft
uitgebannen en overwonnen. Zij opent voor het leven de verste perspectieven.
In mijn beschouwing komen de twee hoofdgestalten, waarin het gemeenschapsleven
kan verschijnen, tegenover elkaar te staan en ik kies misschien met al te veel
geestdrift en onrechtvaardige voorliefde voor den cultuurvorm en zie over 't hoofd
de dorre vormelijkheid, waartoe zulk een ritueele levensuiting kan verworden en
vergeet dat de schoone vorm wel een jammerlijke leegte, een innerlijke dood kan
verbergen en er daarentegen in de huidige moderne maatschappij waarheid en
eerlijkheid is, en het leven veelzijdiger is. Maar toch zal ik zonder bedenken mijn
bewondering geven aan de cultuur, die de innerlijkheid ritueel uitdrukt, boven de
‘alle mogelijkheden omvattende’ moderne, collectiviteit, die maar een armzalig
groeisel is naast de gemeenschap, die alle edele menschelijke eigenschappen weet
te uiten, te styleeren. En het lijkt mij ook het veiligst uit te gaan van het axioma, dat
er tusschen vorm en innerlijk een onscheidbaar verband is, dat alles wat zich als
schoonheid voordoet, ook ‘echt’ is. De waardigste en hoogste vorm van het
menschelijk samenleven is zulk een schoone levensvorm, waarvan wij hier een
eenvoudig maar wezensecht voorbeeld vinden, die als zoodanig de zuiverste
demonstratie is van het absolute, het eeuwige, van wat de wijsgeer wel het kosmisch
beginsel, de kunstenaar de schoonheid en de godsdienstige de Godheid noemt.
Hier is de mensch van den ‘oergrond des bestaans’ de zuivere uiting! Hier is nog
het contact tusschen God en zijn schepping!
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De verzameling op het kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht,
door mr. M.J. Schretlen
II (Slot).
*)

Het was niet mogelijk bij ons eerste artikel alle daarin besproken schilderijen en
kunstvoorwerpen af te beelden. Ter wille van hun schoonheid en belang willen wij
daarom niet verzuimen eenige der fraaiste hier alsnog te reproduceer en. Afb. I
vertoont het vermelde portret van Catharina van der Woert, echtgenoote van Johan
van Nijenrode, dat geschilderd is door Paulus Moreelse. Het is een voortreffelijk
staal van degelijke, ernstige en sobere Hollandsche portretkunst uit die dagen en
men ziet, dat de wel eens wat uiterlijke Moreelse toch ook in staat was zijne modellen
psychologisch goed te treffen. Oprechte eenvoud en bescheidenheid, misschien
de typeerendste eigenschappen der Hollandsche huisvrouw in de 17e eeuw, liggen
sterk in het portret der oude dame uitgedrukt. Tegelijkertijd bespeurt men in hare
gelaatstrekken, dat zij rust en evenwicht, de zegeningen van den hoogeren leeftijd,
gevonden heeft, maar tevens dat het leed des menschelijken levens haar niet
bespaard is gebleven.
In de groote benedenzaal van het kasteel wordt deze levensgroote beeltenis
geflankeerd door die van haren echtgenoot en van hare dochter, beide eveneens
van de hand van Moreelse. Vooral dat van deze laatste, die een jeugdige vrouw in
pronkerige, overdadig rijke kleederdracht en met parelen behangen vertoont (Afb.
II), contrasteert sterk en doet opgedirkt naast het ingetogen portret der moeder.
Men ziet den bezadigden ouderdom en de pronkzuchtige jeugd. In deze fraaie
schildering intusschen treft bijzonder de sublieme stofuitdrukking, waarin de
Hollandsche kunstenaars zoo gaarne hun meesterschap toonden. De kostbare
kanten kragen, die de jonge dame zoo overvloedig draagt, zijn met liefde tot in alle
finesses gedetailleerd, de parelen glanzen in stille, geheimzinnige pracht. Een ietwat
ontevreden expressie op het gelaat geeft een levendigen, sterk individueelen trek
aan deze beeltenis.
Afb. III vertoont het portret van Johanna van Nijenrode, geschilderd ongeveer in
1580 door een meester uit de onmiddellijke omgeving van Anton Mor. Het heeft
uitstekende kwaliteiten en het boeit den toeschouwer vooral om den even schuwen
blik in de warme, donkere oogen. De schildering is zeer week en de sterke
schaduwpartijen hebben een fluweelige

*)

Dec.-aflevering 1926.
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werking, waartegen het wit van halskraag en hoofdkap aangenaam afsteekt.
Een geheel andere sfeer roept afbeelding IV op voor onzen geest. Het is een
familiegroep der kinderen van Sypesteyn, levensgroot, geschilderd door G. van der
Mijn in 1750. De opstelling der wat stijve figuren met den bokkenwagen is eenigszins
popperig, maar origineel en vol bekoring. Men ziet aan dit schilderij, waartoe onze
vaderlandsche schilderkunst in de 18e eeuw in staat was, maar tevens wat haar
ontbrak. Inderdaad had zij de leiding in die dagen verloren ten gunste van andere
landen, vooral van Frankrijk. In plaats van kracht en psychologische diepte vindt
men hier een zekere gedistingeerde oppervlakkigheid, maar ook sierlijkheid en
charme, alles typeerend voor de 18e eeuw in Nederland, een tijd van zorgeloosheid
door verkregen weelde. De werking van dit schilderij is dan ook uitsluitend decoratief,
maar van weinig stukken kan gezegd worden, dat zij zoo zuiver en sprekend hun
tijd karakteriseeren. Hierom is dit uitvoerige en uitnemend geconserveerde document
dan ook van groote cultuur- en kunsthistorische waarde.
Wij kunnen ook niet nalaten om in aansluiting met de boven gegeven bespreking
der zoo belangrijke collectie terracotta's, die de Heer van Sypesteyn in zijn lange
verzamelaarsloopbaan bijeengebracht heeft, hiervan eenige afbeeldingen te geven.
De Vde illustratie vertoont den lezer eenige Madonnafiguren met het kindeke Jezus.
De rechtsche is het genoemde Vlaamsche werkje, dat uitmunt door de levendige
en sierlijke uitbeelding van de scène, waarin de kleine Johannes het Jezuskindje
kust. De beide andere zijn gesigneerd door P. Xavery en dateeren uit 1671; hiervan
is vooral de geheel linksche van groote schoonheid en van een aantrekkelijk en
beschaafd naturalisme.
De portretbuste van een jongen man, die voluit door den onbekenden meester
J. Pollard geteekend is, staat op plaat VI afgebeeld. De uitbeelding van den kop is
zeer individueel, vooral de weeke gezichtshuid is met een merkwaardig gevoel voor
de realiteit weergegeven.
Afbeelding VII laat den gebeeldhouwden Vlaamschen armstoel in palissanderhout
uit het begin der XVIIe eeuw zien; terwijl men op VIII den grooten ijzeren kandelaar
op hoogen voet met wapenschild uit de XVe eeuw aanschouwt, die op bldz. 381
besproken werd.
Het groote belang der verzameling kunstnijverheid op het kasteel Sypesteyn ligt
vooral in de enorme porcelein-collectie en hiervan zijn wederom die van het
Loosdrechtsche porcelein en die vanhetzgn. ‘Chine de commande’ de belangrijkste.
De eerste wordt door geen verzameling hier te lande geëvenaard in uitgebreidheid
en schoonheid, terwijl die van het door Europeesche Staten in China bestelde
porcelein nauwelijks overtroffen wordt.
Buiten deze beide categoriën vindt men stalen uit alle oudste en voor-
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naamste porceleinfabrieken in Europa, zooals Meissen, Weenen, Höchst, Berlijn,
Nymphenburg, Fürstenberg, Sèvres, Parijs, Amstel, Weesp, Brussel, Doornik, e.a.
De omvang dezer verzameling roept onwillekeurig de geschiedenis van het porcelein
in ons werelddeel in gedachten.
Gedurende de 17e eeuw hadden vooral de Hollanders en ook de Engelschen
veel Chineesch porcelein hier ingevoerd en hoe meer men deze artikelen leerde
kennen, hoe begeerenswaardiger men ze vond. Dit deed al gauw de lust ontwaken
de techniek te gaan imiteeren en wij weten allen van de pogingen, die bij de Delftsche
plateelbakkers in de 2e helft der 17e eeuw gedaan werden, waarbij vooral Ary de
Milde eenig succes behaalde en zijn bekend rood ‘Delftsch porcelein’ produceerde,
dat echter nog alle bekoorlijke eigenschappen van het Chineesche miste. Ook in
Frankrijk ging men experimenteeren en in 1696 werd te St. Cloud het eerste pâte
tendre vervaardigd, dat het gezochte ideaal veel dichter benaderde dan de Delftsche
producten. Men gaf echter den moed niet op; de Duitschers gingen het vraagstuk
met de energie en het doorzettingsvermogen, hun eigen, onderzoeken en het gelukte
Johann Friedrich Böttger, een chemicus, in 1710 eindelijk het eerste werkelijke
porcelein te Meissen te produceeren. De ontdekker trachtte zijn geheim voor zich
alleen te behouden en richtte onder de bescherming van August den Sterke,
keurvorst van Saksen, eene fabriek te Meissen op. Men gebruikte aanvankelijk als
werklieden gevangenen, die onder strenge contrôle stonden om te beletten, dat de
geheime procédés verraden werden. Dit lukte echter maar korten tijd, want in 1718
wist een der technische leiders te ontsnappen en zag kans in Weenen eene
porceleinfabriek op te richten. Toen was het geheim spoedig in het geheel niet meer
te bewaren en omtrent het midden der 18e eeuw ontstonden fabrieken te St.
Petersburg, Berlijn, Nymphenburg, Ludwigsburg, Sèvres enz., meest onder de
bescherming van koningen of prinsen.
In ons land werd het eerste porcelein te Weesp gemaakt alwaar in 1764 met
behulp van Duitsche werkkrachten eene fabriek werd opgericht. Aanvankelijk had
het nieuwe bedrijf hier te lande veel concurrentie te lijden door het geïmporteerde
Japansche en Duitsche porselein. Wat zij leverde was echter technisch volmaakt.
In 1771 schijnt deze fabriek hare levensvatbaarheid reeds verloren te hebben, want
*)
dominé de Mol te Oud-Loosdrech , die reeds in 1770 proeven genomen had, kocht
in dat jaar de geheele Weesper installatie met al het materiaal en vestigde kort
daarop de industrie te Loosdrecht. Deze heeft hier een achttal jaren aanzienlijk
gebloeid, maar bij den dood van Ds. de Mol in 1782 was de finantieele toestand
ongunstig en andermaal ging fabriek en inventaris

*)

Het Loosdrechtsche porcelein is geteekend M.O.L., wat volgens sommigen beteekent: ‘merk
Oud-Loosdrecht,’ anderen zien er slechts den naam van den directeur in.
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door koop over, ditmaal aan een consortium van Amsterdamsche heeren, die haar
wederom vestigden, eerst te Ouder-Amstel, later te Nieuwer-Amstel, met een
Duitschen directeur aan het hoofd. Hier kwam zij tot nieuwen bloei, die duurde tot
de Fransche invasie; in 1810 hield zij echter pas geheel op te bestaan.
Ondertusschen was ook in den Haag in het jaar 1775 een e fabriek gevestigd,
waar het schoonste Hollandsche porcelein gemaakt is, hoewel tegelijkertijd het
meest den invloed van Duitschland verradende. De porceleinen te Weesp,
Loosdrecht en Amsterdam gemaakt, hebben om de aardige, schilderachtige
decoraties met landschappen en stadsgezichten een typisch Hollandsch karakter.
Zij vertoonen onderling bijna geen verschillen en het zijn meest alleen de merken,
die ons kunnen leeren uit welk der fabrieken een stuk afkomstig is. Het
Loosdrechtsche vertoont den meesten Franschen invloed en hieronder vindt men
ook alleen het z.g. geperforeerde porcelein. De verwantschap tusschen het Amstel,
Haagsche en Loosdrechtsche was zeer groot en de samenhang der fabrieken zéér
innig; zoo zag ik eens een eetservies, waarvan de stukken deels het Amstel-merk,
deels het Haagsche en deels het Loosdrechtsche droegen.
De collectie Loosdrechtsch porselein nu, die de Heer van Sypesteyn
bijeengebracht heeft, is behalve om hare groote aesthetische waarde ook eenig uit
een oogpunt van studie. Want men vindt erin naast de echte Hollandsche modellen
en versieringen ook voorbeelden van imitatiewerk van de bekendste Europeesche
fabrieken en zelfs van Chineesch en Japansch porcelein, waaruit blijkt, dat de
toenmalige Hollandsche industrie zich aan de vraag en den smaak trachtte aan te
passen en behalve modellen van Saksen, Sèvres en Doornik ook Chineesche en
Japansche ceramiek imiteerde.
De verzameling bevat eenige rijk gedecoreerde theeserviezen, een twaalftal
portret-bustes van beroemde 17e eeuwers in biscuit op porceleinen voet (zie afb.
IX), verder schalen, borden, kopjes en schoteltjes, reliefs en plaques en een aardig
damspel met porceleinen steenen.
Onder het Weesper porcelein (16 à 17 stuks) bevindt zich een fraaie soepterrine
met reliefs en beschilderingen, waarvan de pendant in het Rijksmuseum is. Amstel
en Haagsch zijn ook vertegenwoordigd, vooral het eerste in eenige zeer goede
stukken.
Van de beroemde Duitsche fabrieken bezit de collectie mooie stalen uit Meissen,
Höchst (een aantal kostbare beeldjes), Niederweiler, Fürstenberg en Berlijn, eenige
biscuitgroepen uit Weenen, terwijl er ook schoone stukken uit Parijs, Sèvres, Doornik
en Brussel aanwezig zijn.
Gaarne vestigt de Heer van Sypesteyn de aandacht zijner bezoekers op zijne
uitgebreide verzameling Chine de Commande, die in de zgn. hoekkamer van het
kasteel in twee oude glazen kasten is opgesteld.
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Na de rijke collectie in het Rijksmuseum, die onlangs door legaat zoo'n groote
uitbreiding heeft gekregen, is deze op de Sypesteyn waarschijnlijk wel de grootste
en schoonste in den lande.
In de 17e en 18e eeuw betrok men ontzaggelijke hoeveelheden porcelein uit
China en het behoeft ons niet te verwonderen, dat de Hollanders in hun grooten
tijd, toen zij zoo'n sterk nationaliteitsgevoel bezaten, geen genoegen namen met
uitsluitend Chineesche decoraties, maar gingen verlangen, dat de porceleinen met
Hollandsche motieven versierd werden. Een bewijs van fijnen smaak gaven zij zeker
niet door de zoo uiterst delicate Chineesche versieringskunst te versmaden en den
Oosterschen kunstenaars Europeesche voorstellingen op te dringen, die dezen niet
begrepen, maar zij gaven blijk van trotsche zelfbewustheid, waarin men de
heerschers kan herkennen. Men bestelde serviezen, borden en schotels met de
decoraties, die men wenschte en men stelde dit ver boven het goed met Chineesche
versieringen, dat men minachtend ‘te veel naar de fantasiën der Chinezen beschildert’
noemde.
Intusschen waren het niet alleen de Hollanders, maar ook de Engelschen en
Franschen, die op deze wijze hun porcelein in China lieten maken. Men zond de
ontwerpen waarschijnlijk meest in gravure naar China met de opdracht deze
volkomen getrouw op de ceramiek te copieeren.
Op de Sypesteyn ziet men nu talrijke exemplaren van borden en koppen met de
wapens van Hollandsche families en met portretten, o.a. van Anthonie Leeuwenhoek,
van Prinses Carolina, de dochter van Willem IV (de schotel met het portret van haren
gemaal is in het Museum Carnavalet te Parijs). Op Fransche bestelling zijn in China
5 portretbustes van Lodewijk XIV, zijne gemalin en zijne naaste familieleden gemaakt,
die maar zeer zelden nog compleet voorkomen. Hier bevinden zich de beide beeldjes
van den koning en de koningin en vermaken ons om de Chineesche visie op
Europeesche vorstelijke personen (In het museum te Dresden is ook dit paar
aanwezig, zie Graesse, Catal. Dresden p. 86) (Afb. X). Voorts zijn er een aantal
stukken van het zgn. Jezuïtenporcelein (dit is gedecoreerd met christelijke of
bijbelsche voorstellingen), o.a. een paar veelkleurige schoteltjes met de kruisiging.
Ook zijn er verschillende borden, waarop het oproer te Rotterdam in 1691 en de
plundering van het huis van Jacob van Zuylen van Nijevelt in beeld is gebracht.
Eenige eierschaalkopjes en schoteltjes met figuren of familiewapens behooren wel
tot de kostbaarste stukken.
Behalve het Chine de commande bezit de Heer van Sypesteyn, bij wien men
nooit eenig spoor van eenzijdigheid kan ontdekken, ook een uitgebreide en
uitgezochte verzameling Chineesch porcelein, dat met inheemsche motieven
gedecoreerd is. Hieronder bevinden zich fraaie stukken, uit de periodes Ming,
Khang-Hsi, Kien-Lung en Yun-shang. Verscheidene
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rijk versierde vazen en pullen in familie-verte en familie rose moeten met name
genoemd worden. Onder de 18e eeuwsche stukken munten eenige kostbare
geëmailleerde borden uit, waarop subtiele decoraties van figuren of bloemen en
met rooden achterkant. Er is hierbij een bijzonder fraai exemplaar van een bord,
dat versierd is met de zeven randen en een rijk staal van gelaqueerd porcelein. Een
aparte kast met ‘blauw’ bevat alleen stukken van de fijnste kwaliteit.
De verzameling aardewerk is niet zeer talrijk, maar zeer verscheiden en bevat
stukken van zeldzaamheid en schoonheid. Hiervan vragen eenige groote, blauwe
borden met Chineesche motieven gedecoreerd en met de merken Pijnacker en van
Duynen, benevens een zeer fraai vijfdeelig kaststel de aandacht. Het zgn. roode
porcelein van Ary de Milde is aanwezig in verschillende exemplaren van theepotjes
en van schoteltjes. Voor de geschiedenis onzer Hollandsche ceramiek zijn een 10tal
potjes van Middeleeuwsch aardewerk, die opgegraven zijn, deels op de terreinen
van de Sypesteyn, deels in den Haag, interessant. De vormen zijn zeer primitief,
maar de kleuren hebben vaak een groote bekoring. Bovendien staan er in de
toonkasten eenige voorbeelden van Arnhemsch, Brusselsch en Engelsch aardewerk,
waaronder modellen van de bekende Wedgwood vazen. Hij, die met aandacht deze
zoo verschillende ceramische producten op het kasteel komt bekijken, kan zijn
kennis ervan aanzienlijk vergrooten, want juist omdat de collectie niet overtalrijk is
laat zij zich gemakkelijk overzien.
In dezelfde vitrine staan een twintigtal Nassausche en Raerensche kruiken, alle
zeer gaaf geconserveerd, waarvan de meeste versieringen hebben in medaillons,
veelal met inscripties uit de 16e en 17e eeuw.
In de groote bovenzaal van het kasteel, waar het Europeesche porcelein is
opgesteld in een omgeving van 18e eeuwsche meubels, staat tegen een der vensters
een vitrine, die een kleine collectie glaswerk bevat, welke wederom zeer veelzijdig
is, omdat zij stukken bevat uit de 16e-19e eeuw van Hollandsch, Duitsch, Boheemsch
en Venetiaansch werk. Er zijn roemers, wijnglazen, sierbekers, kannen enz. Een
groote roemer, die helaas beschadigd is, van Boheemschen oorsprong is hier te
lande gegraveerd met het portret van Willem III en eenige heldenfeiten uit het leven
van den Stadhouder-koning. Een flesch heeft een beschildering van een
Bacchusfiguur, die sterk aan den stijl van Goltzius herinnert. Te noemen zijn nog
eenige zeer fraai met portretten of figuurtjes gegraveerde Wolfglazen en een
merkwaardig, sterk geïriseerd glaasje, dat Venetiaansch lijkt en dat, naar de eigenaar
vertelde, voor een 15-tal jaren in den Haag is opgegraven.
Wederom een andere, zeer welvoorziene afdeeling van Jhr. van Sypesteyn's
collectie is die der boekbanden, welke met goede kennis en critiek bijeengebracht
is, zoodat zij een uitmuntend overzicht biedt van deze
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kunst van de 16-19e eeuw in verschillende landen van Europa. Er zijn voorbeelden
van gestempeld, gesneden en beschilderd leder (marokijn, rund- en zwijnsleder),
in zilver, schildpad, en geborduurd fluweel van Italiaanschen, Nederlandschen,
Duitschen, Franschen en Engelschen oorsprong, alle in zeer goed geconserveerde
specimina. Onder de Hollandsche stukken vindt men een 10-tal Magnusbanden,
o

meest in 8 formaat. Eenige Engelsche geborduurde exemplaren, dateerend uit
omstreeks 1600, zijn zeldzaam.
De banden bevatten meest boeken, die wat inhoud betreft, geen bijzondere
bespreking verdienen, behalve een Parijsch drukje uit 1515 ‘De imitatione Christi’
o

en een Nederlandsche bijbel (Statenvertaling) in 8 formaat, te Amsterdam in 1739
uitgegeven, met 40 gravures van Jan Luyken, welke in goud en kleuren geschilderd
zijn door Pieter van Gunst. Deze op zich zelf reeds zeldzame uitgave munt bovendien
uit door een buitengewone gaafheid en frischheid, waarin zij geconserveerd is.
Het benedenvertrek in den toren van het kasteel is ingericht als wapenkamer en
is geheel gevuld met een verzameling wapens, dateerend uit de 14e-18e eeuw. In
een vitrine liggen eenige der oudste stukken, waaronder een Middeleeuwsch
kruiszwaard, dat opgebaggerd is in een onzer rivieren, eenige dolken en beulsbijlen.
Heel merkwaardig is een klein 15e eeuwsch kanon, dat uit den Biesbosch werd te
voorschijn gebracht en dus waarschijnlijk nog dateert van vóór 1426, het jaar van
den St. Elizabethsvloed. Niet minder interessant is een oorlogs-windeboog uit de
16e eeuw, benevens een aantal lansen en hellebaarden, waarbij uiterst sierlijke, uit
de 15-17e eeuw. Uit dezelfde periode stammen eenige borstharnassen met
rugstukken, een maliënkolder, een Maximiliaanshelm, met handschoenen en een
tweetal kruithorens. Verschillende geweren bevinden zich er onder, waarbij een
Duitsch stuk uit de 16e eeuw uitmunt, dat van ebbenhout vervaardigd is, met ivoor
is ingelegd en een gesneden ijzeren loop heeft. Twee pronkkruisbogen uit de 18e
eeuw, die aan gilden hebben toebehoord, zijn mooie stukken. Een Fransche
koninklijke jachthoorn uit 1791 vertoont de eigenaar gaarne zijnen bezoekers, omdat
hij dateert uit de allerlaatste dagen van het koningschap van Lodewijk den XVIen.
Een speciaal woord moet gewijd worden aan een zevental bijzonder fraaie jachten pronkdegens, die in een kleine vitrine zijn opgeborgen. Het zijn prachtige stukken,
meest dateerend uit de 18e eeuw, waaronder er zijn met gevesten van zilver en
van ijzer, geïncrusteerd en gedamasceerd met goud.
Ten slotte mag eene verzameling stoffen genoemd worden, waarbij zich eenige
18e-eeuwsche damesjaponnen bevinden en een hoeveelheid oude kanten,
waartusschen kenners veel schoons ontdekten. Zoo was hieruit ingezonden op de
kanttentoonstelling, die voor circa 1½ jaar in het
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Rijksmuseum gehouden is, een Venetiaansche dameskraag uit pl.m. 1590, die
ieders bewondering wekte om de uitnemende schoonheid en gaafheid.
Tot zoover is voornamelijk het aesthetische belang der verzameling van Sypesteyn
geschetst, maar het zou eenzijdig zijn haar alleen van die zijde te beschouwen.
Want van het begin af heeft bij den veelzijdigen collectionneur, die een groote liefde
voor oude kunstzaken vereenigt met eene enorme kennis van technieken, de
gedachte voorgezeten een studieverzameling aan te leggen en wel op dezelfde
manier, waarop destijds de verzameling van het museum Cluny te Parijs gevormd
werd. De Heer van Sypesteyn heeft zich nml. vele jaren bezig gehouden met het
samenstellen van een glossarium of woordenboek, waarin alle termen, die gebruikt
worden voor en te pas komen bij kunstvoorwerpen, opgenomen zullen worden en
hij heeft daarbij de bedoeling gehad dit woordenboek als het ware in natura
aanschouwelijk te maken door zooveel mogelijk van elk genoemd voorwerp een
specimen bijeen te brengen. Zoo sluit zijne uitgebreide en veelzijdige verzameling
zich aan bij het glossarium, waarvan hij den opzet gereed heeft. Eenige voorbeelden
zijn ter verduidelijking op te sommen: naast de fraai gestempelde boekbanden uit
de 16e of 17e eeuw bijv. vinden wij hier de origineele handstempels, waarmede de
versieringen op den band werden aangebracht; wij zien den ijzeren gietvorm, waarin
zilveren platen werden afgedrukt of een koperen dito, waarin tinnen lepels werden
gegoten enz. Zoo zal elkeen, die belang stelt in oude technieken een ruim veld van
studie in deze collectie kunnen vinden.
In zijn als Museum toegankelijk gesteld kasteel richtte de eigenaar in 1924, '25
en '26 eenige tentoonstellingen in, waaraan het denkbeeld van het
populair-demonstratieve woordenboek ten grondslag lag. Zoo waren er exposities
van verlichtingsartikelen en hiervoor konden vertoond worden: graflampjes,
olielampjes, kandelaars, kaarsenkronen, wandluchters, blakers en kandelabres, die
een summier overzicht gaven van de wijzen van verlichting van de vroegere
Middeleeuwen af tot in de 19e eeuw. Er was ook een afdeeling gemaakt van kistjes
en koffertjes van de 16e-19e eeuw en daarvan werden vertoond: trouwkoffertjes,
geld- en juweelenkistjes, bonbondoozen, theekistjes, likeurkelders enz.
Deze aanschouwelijke voorstelling, waartoe de ernorme verzameling ruimschoots
gelegenheid biedt en die telkens kan wisselen, is uit een oogpunt van studie van
oude kunstnijverheid, vooral van cultuurhistorische studie van groot belang. Hoezeer
de min of meer populaire wijze van exposeeren door den Heer van Syspesteyn
gevolgd, de belangstelling van het publiek had, moge blijken uit het feit, dat zijn
kasteel in den zomer van 1924, toen hij het voor het eerst toegankelijk stelde, ruim
800 bezoekers kreeg en dat dit getal in '25 en '26 klom tot 1000 en 1100.
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Sonate in ré mineur,
door C. Tielrooy - de Gruyter.
I
Allegro moderato.
Tranen,
gij moet ze teer behoeden
bij 't gaan langs uw gelaat,
dat niet 'n cynische kudde
u lachend gadeslaat.
Laat deze u niet genaken,
maar spreid uw wezen uit
als vlijmscherp staal, dat wakend
de horde buitensluit.
Zoo ween dus wel verstoken,
want helpen kan u geen,
klein en ineengedoken
zijt ge in u zelf alleen.
In 't duister woud van pijnen,
waar 't eenzaam dwalen is,
wenken geen andre seinen
u dan gemis, gemis.
Een vriend, een kind, wat sterren?
Een golf, die u omspoelt;
de deining naar het verre
is 't maar, die ge om u voelt.
Gij weent om 't zéér alleen
zijn, om het nimmer één
zijn daarbinnen, met geen,
en bang staart ge om u heen.
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II
Andante cantabile
Nergens....
Is nergens dan voor ons gelegen
het land van teeder samenzijn?
Als ik mij naar u wil begeven,
welk stel van machten breekt de lijn?
Het zijn de menschen niet die scheiden
wat zalig samenvloeien bond;
de golven van hun gif verglijden
langs d'enge groeven om hun mond.
Oneindig sterker zijn de brekers,
lief, die ons doodlijk schaden gaan;
en schaden gaan zij, wat het zekerst,
het veiligst scheen in ons bestaan:
de gouden schrijn waar ons verlangen
inééngevleid rust bij elkaar,
wordt, door het spattend schuim bevangen,
verzwolgen in een korte baar.
Want nimmer is die vloed te weren,
die zich uit vreemder wereld spoedt:
ook heimwee en verlangen keeren
de kolk in van 't getij, dat woedt.
Ach, nergens is voor ons gelegen
het land van teeder samenzijn,
heen stroomt in vormeloos bewegen
van u, van mij, wat vreugd, wat pijn.
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III
Presto,
Zwijgend zaten ze bij elkaar,
bezworen 't naderend gevaar,
waarvan zij 't ruischend wieken hoorden,
met klinglen van wat losse woorden.
Maar als de aandacht van hun oogen
over elkaar was heengebogen,
leek, bij 't ineengevloeid verlangen,
hen plotse naaktheid te bevangen.
Schuw trokken ze den sluier neder
van 't woord. Hun stemmen redden weder.
Zij hielden angstig zich gericht
tegen aanzwellend onheil, dat zéér dicht
achter hen aan, hen wilde drijven
naar 't vuur van brandende verblijven,
waarin ze, bij hooploos ontvlieden,
de delging van hun wezen rieden.
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De thuisreis
door Herman Robbers.
IX
OVER Engeland moest Pauline de reis maken, ook ditmaal. Huib wist op de minuut
af, wanneer ze zou vertrekken; hij zág haar afscheid nemen. Zich buigen over het
bed van Marcel de Varine, den ongelukkigen jongen beeldhouwer.
Dan in den trein.... Op de boot....
Een gaping in zijn bestaan leek het later, Zijn angstige gespannenheid scheen
als verdoovend en verlammend gewerkt te hebben. Toch worstelde hij zich lijdend
de uren door, die nog nooit zoo onvermurwbaar langzaam over hem heengetogen
waren. Huib had afschuwelijke vizioenen. Nog heviger werd hij gemarteld dan tijdens
haar heenreis, nu daar zwaar op zijn borst lag, een donker dier, het aldoor, als buiten
hem om, gegroeide, al sinds lang niet meer te omvâmen verlangen. Als er nú nog
iets gebeuren zou, hij Pauline tóch niet terug zou mogen zien - dan was het gedaan,
met alles. Dood, waanzin, verstomping - wát zou dan volgen? Hij waakte en wachtte,
deed anders niets meer; zijn horloge in de klamme hand geklemd prevelde hij zijn
smeekgebeden en staarde voor zich uit, verstarrend uren lang, ook tot denken niet
meer bij machte.
Aan den Hoek van Holland, half zes in den ochtend, schemerduister. Er stak wat
wind op, recht uit zee; Huib huiverde in zijn regenjas. Kregel gemaakt had hij de
weinige mannen die daar om-en-bij waren met zijn vragen hoe laat het schip werd
verwacht. Norsch en nachtelijk hun brommende stemmen. Mistig was het geweest
en nog; wie kon er iets van zeggen! Meer menschen wachtten, domp zwijgend.
Een uur te laat, in den nu scherper aanlichtenden ochtend, plotseling toch nog,
werd de boot gesignaleerd. Huib klappertandde. Snel groeide de zwarte vlek in 't
massale grauw tot een hoekigen voorsteven. Hoornig geloei doofde ander geluid.
Hij tuurde, verbeeldde zich iets wits heen-en-weer te zien gaan, gaf een harden
schreeuw en wuifde woest terug, ofschoon niet wetend of 't voor hem bedoeld was.
Tranen liepen in zijn mondhoeken.
Ja-ja! Daar stond ze, daar stónd ze! Wuifde met de hand nu....
Nog wel een kwartier verliep voordat het kouwelijk passagierstreintje over de brug
kon komen. Zij keken elkaar uit de verte aan. Nu begon hij haar scherper te
onderscheiden. God, hoe smal en grauw, als inééngeschrompeld - wat een klein
gezichtje!
Van dichtbij keek ze hem ernstig aan met iets angstigs, zoekends. ‘Dag Huiblief!
Dag!’ Hij nam haar handkoffertje over, sloeg om haar heen
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een verkleumden arm, terwijl reikten zijn smachtende lippen naar de hare, die ook
vooruitgestoken werden; hun oogen sloten zich. ‘O.... o....!’ Het was het eenige
geluid dat hij geven kon, en tusschen twee zoenen een kreun van geluk. ‘Huib!
Lieverd!’ kwam haar gesmoorde stem. ‘Heerlijk dat je hier bent gekomen! Hoe is 't
nou met je?’
‘Liefste! Met mij? Zóó gelukkig... Maar jij bent koud en moe, hè? Vreeslijk moe,
ik zie het aan je. Geen wonder waarachtig!’
‘Nou ja.... Beteekent niks....’ En ze vertelde, met wat afgebroken zinnetjes, van
haar overtochten, het staan met zwemgordels aan naast de reddingsbooten, op
bevel van den kapitein. Gebeurde geregeld tegenwoordig. ‘Enfin, 'k ben er nou weer,
hè? Dat's 't voornaamste!’
‘Mijn liefste, mijn vrouw!’
Voor haar koffers zorgen nu. Staan wachten, elkaar aanzien, teeder glimlachen,
een paar woorden wisselen - dan weêr met witkielen en douanen. Ze schoten niet
op. Toen ze eindelijk aan den trein kwamen bleken de meeste coupés al vol te zijn.
Met vier Engelschen kwamen ze te zitten, al wat oudere heeren, die met onbewogen
gezichten over hun zaken redeneerden. Konden zij tenminste ook wat praten,
onverstaan. Pauline intusschen gooide fransche woorden tusschen de hollandsche
door. Nog iets over haar laatste dagen te Parijs vertelde ze, en hij van thuis, Bertje,
dingen waar ze in haar brieven naar had gevraagd. Maar beiden waren veel te moe.
Hun nachtwaken wreekte zich thans. ‘Zie wat te slapen!’ Huib knikte haar teeder
toe. En zij, zacht glimlachend: ‘Ja.... goed.... maar jij ook, zeg!’
Ze duwde haar hoofd achterover, een gebaar of ze onder iets wég wou komen,
en - in het zware stemgebrom der engelschen - sliep haast onmiddellijk. Uitgeput
zag ze er uit nu, met die bleeke, dorre, even-van-een-wijkende lippen, grijze
schaduwvlekken onder de zichtbare jukbeenderen, om de wegzinkende oogen
vooral. Lang en aandachtig, te overspannen om te slapen, bleef Huib naar zijn vrouw
zitten turen. Ontroerd tot in zijn diepste wezen, dankbaar en weemoedig, blij en
bedroefd tegelijk.
Hád haar dus weer - och ja-ja, maar hoe! En wat zou er nog moeten volgen? Zou
ze opnieuw van hem weg willen, over een poos?
Pauline had haar hoed afgezet; haar blonde haarvracht, onbedekt, lag tegen het
zwartig roode trijp der coupé-leuning aan. Huib waarschuwde daar anders altijd
tegen, nu liet hij het in godsnaam maar. Altijd vroeger droeg ze 't glanzige blond,
waaruit losse haartjes opsprongen, eenvoudig in 't midden gescheiden en naar
weerskanten over 't hoofd gevleid. Thans had ze de scheiding wat naar rechts
verlegd, de linker haargolf breed-uit en naar voren getrokken, in zwakke bocht langs
het welvende voorhoofd, het teeder slaap-vlaktetje. Iets coquets gaf haar dit, licht
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mondains en verlokkends - neen, 't stond haar niet.... Door fransche sfeer en geest
toch eenigszms meêgenomen? ‘Mijn liefste, mijn liefste....’ prevelde Huib verteederd.
Och, en - wie weet - als dit doodelijk vermoeid gezichtje eerst weer eens wat
bijgekomen zou zijn.... God-o-god, de verschrikkelijke dingen die ze daar aanschouwd
en bijgewoond moest hebben om in zoo korten tijd.... zóó te veranderen.... te
verouderen...!
Paulines eigenlijke thuiskomen gebeurde 's middags - vóórdat Bertje uit school
kwam - tusschen de wanden van hun slaapkamer. Uren lagen zij tezamen, in hechte
omstrengeling, fluisterend allerintiemste gesprekjes, teedere liefdenamen en woorden
van geluk. Huib kon zijn zaligheid, haar weer in zijn armen te hebben, nog niet
bevatten; stamelend trachtte hij zich te uiten, te beschrijven zijn ontzaglijk verlangen
- geen woorden vond hij die het zeggen konden. En Pauline, als verlamd door
vermoeienis en drang tot overgave, liet maar streelen zich en koesteren. Een droeve
glimlach, als een smartelijke herinnering, trok soms even langs haar lippen. Dan
in-eens weer, als met een schok van hartstocht, wierp ze zich tegen Huib aan,
zoende lang, fel begeerig, en tot op zijn tanden. Zij kreunden. Hun eerste
lichaamsvereeniging was als een wild en blind samenkrampen, haast pijnlijk van
scherpe genieting. Daarna, een tijdlang, tot in haar vingerspitsen afgemat, sliep
Pauline, haar hoofd in de holte van zijn schouder. En ook Huib, die doodstil liggen
bleef, tot schreiens toe vol van weemoedig geluk, verviel in een zweverig lichten
sluimer - wonderdadig!
Toen hij Bertje in huis hoorde, ging Hoogland zachtjes naar hem toe. ‘Een beetje
stil wezen, jongen, tante slaapt nog even.’ Maar aan tafel zaten ze met z'n drieën
en ieder op zijn oude plaats. Pauline, de oogen groot en vochtig, had ook Bertje
over het haar gestreken. ‘Nou gaat ons oude leventje weer beginnen... Hoe is het,
Bert, gaat het goed op school? Heb je mooie cijfers?’
‘O ja, tante, best, een acht voor wiskunde.’ En plotseling, achter elkaar, in zijn
korte, afgebeten zinnetjes, begon hij haar te vragen allerlei bizonderheden van 't
reizen in Frankrijk en Engeland nu, en over den toestand der vervoermiddelen, de
volte, het oponthoud door militaire transporten - allemaal dingen waaraan Huib in
zijn bewogenheid nog in 't geheel niet had gedacht.
‘Heldere kop toch, die jongen,’ zei hij later tot Pauline.
‘Merkwaardig, ja! Hij zal een bruikbaar mensch in de wereld worden. 'n Goed
genie-officier misschien. Geen last van droomerigheid of altruïsme. Dat zijn je waren
maar tegenwoordig!’
Verbaasd even, keek Hoogland op. ‘O!.... Ja!.... Maar.... er
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zal intusschen op hem gelet moeten worden. 't Is geen kind meer, zoo jong als hij
is. Die indische jongens zijn zoo verbazend vroeg rijp.’ En hij vertelde wat hij gezien
had, dien middag in de oude stad.
‘Zoo.... Nou.... Wijs jij hem maar ernstig op de gevaren en hij zal wel op leeren
passen.’ Iets bijna schampers klonk in Paulines toon. ‘Zeg hem vooral dat zijn
lichaam een heele fijne machinerie is, die hij nauwgezet moet verzorgen.... Ook zijn
soort heb ik ruimschoots leeren kennen daarginds.... Er zijn er veel zoo onder de
Franschen, lastig, maar verstandig, zonder een zweem van poëzie....
‘Ja-ja.... Je zult wel van allerlei onder handen gehad hebben.’
‘O.... o.....!’ Zij bracht haar handen voor haar gezicht. Een korte huiver deed haar
lichaam trillen.
Veel en druk vertelde Pauline die eerste dagen - bevreemdend in haar die vroeger
nooit zoo praterig was geweest, er altijd wat moeite meê had, ontroerende ervaringen
mee te deelen. Overspanning, dacht Huib. Hij liet haar maar rustig begaan.
Opgewonden soms beschreef zij haar patiënten, hun wreede verwondingen en
verminkingen, hun booze ziekten en vergiftigingen, deed de menschelijke
geaardheden uitkomen, de vaak zoo zonderlinge manieren en uitingen, sprak ook
over haar mede-verpleegsters, de doktoren, professoren en assistenten - hun
vreemde ijdelheden en parmantige stokpaardjes, hun stiekeme intriges, hun
zoogenaamd geheime geschiedenissen - die intusschen overal werden
rondgefluisterd, beoordeeld, belachen meestal. Zij imiteerde hun stemmen,
houdingen en gebaren, zij schaterde of proestlachte er dikwijls zelf nog om. Waarna
ze soms eensklaps in snikken uitbarsten kon, als overmande haar opnieuw de
geweldige inspanning, de diepe verschrikking, die, alles bijeengenomen, het voor
haar geweest moest zijn. Een wereld van leed, van wanhoop en verwording, had
zich voor haar geopend, waarin de zoogenaamd gezonden, de genezers, vaak niet
de minst ontaarden, hulpbehoevenden of zieken bleken te zijn. En toch - telkens
voegde zij 't erbij - ook zooveel prachtige momenten had ze beleefd of bijgewoond
daarginds, zooveel voorbeelden van beheersching, van liefde en offervaardigheid.
Dikwijls, en dan meest met een lichte verwarring, een bewogenheid die ze trachtte
te verbergen, citeerde ze den beeldhouwer, den verminkte, die op zijn stille,
onopgesmukte manier, ondanks het eigen verschrikkelijk lijden, zulke wijze en zachte
woorden zeggen kon. Sprak overigens over hem maar zelden, vluchtig en terloops,
met veel minder spontane levendigheid en plastische typeeringslust dan over de
anderen. ‘Och!’ zei ze, toen Huib daar zijn verwondering eens over uitsprak, ‘'k heb
ook al zooveel over hem geschreven immers.’ En na een poosje, over haar naaiwerk
gebogen: ‘Hij is zoo bitter ongelukkig
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Als ik over hem begin zou ik verder.... niets kunnen vertellen.....’
‘Ongelukkig? Maar toch ook zoo moedig, hè? Vol hoop nog.... heb je dikwijls
geschreven.... Van een bewonderenswaardige energie....’
‘O ja.... Maar als zijn oogen niet beter worden.... Je weet, hij heeft ook van
gasvergiftiging geleden. Er is van allerlei nog niet in orde met hem. Als hij toch niet
meer zou kunnen werken.... ik ben soms zoo bang, zoo bang... Wat móet hij dan
met al zijn wilskracht, zijn energie?’
Het was Huib een illusie geweest, als zijn Lieneke weer thuis en gewend zou zijn,
aan een nieuw groot werk te kunnen beginnen, een drama, sterk gestileerd en
symbolisch - ‘monumentaal’ zeiden de schilders tegenwoordig -, waarvan de primaire
idee, het essentieele, hem al tijden door de ziel woelde. Maar hierin werd hij
teleurgesteld. Zijn hoofd kwam niet vrij. Het was zijn vrouw die hem aldoor, diep
innerlijk, bleef bezighouden; hij had de kracht en de gerustheid niet haar lang alleen
te laten; concentratie op zijn werk, ook op het noodzakelijkste, viel hem uiterst
moeilijk. Het lag aan zekere nieuwe elementen, die in Paulines zieleleven gevaren
waren, en waar hij nog maar niet mee vertrouwd worden kon. Geen wonder natuurlijk!
Hoe láng was zij weg geweest en in wat voor omgeving....! En bij al haar verhalen,
druk en plastisch, zoo gesloten kon ze hem soms ook lijken. Waar ging haar diepere
aandacht, waar gingen haar gedachten naar toe, als zij zoo ernstig peinzend zat te
werken of voor zich uit te kijken, groot-open getrokken dan dikwijls de lichte oogen.
Zorgzaam bleef ze voor hem en teeder, bij buien hartstochtelijk overgegeven. Toch
- Huib schrok van de gedachte - die diepe en stille innigheid van hun vroegere
samenleven, vooral waar het op zuiver geestelijke dingen zich betrok, hun dan, bij
alle schijnbare meeningsverschillen, één-en-onverdeeld zich voelen, nog niet
heelemaal teruggekomen leek het hem. Sprak hij over zijn werk met haar, dan
luisterde Pauline een weinig verstrooid vaak, en als deed zij dat nog maar om hém
alleen, niet uit eigen belangstelling - ja zelfs schemerde er af-en-toe onder haar
fronsende brauwen, die dan breed en donker werden, iets van ongeduld, onwil. In
dofheid van stem vervaalden haar korte antwoorden; iets ontbrak....
Huib keek dan naar haar, oplettend: ‘Verveelt het je, Lieneke?’
‘Vervelen? Wat?’
‘Dat ik over mijn werk praat.’
‘Wat 's dat nou? Hoe kan me dat ooit vervelen?’
‘Ik weet het niet, schat.... Maar je kijkt soms zoo.... haast ongeduldig....’
‘Ongeduldig? Ik heb geen idee.... Ik weet heusch niet....’
‘Verstrooid dan misschien....’
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‘Hm.... Ja.... Enfin! Je moet bedenken, het is alles nog maar zoo kort.... weer hier....
Ik ben nog niet heelemaal ingeleefd... Nog wat vol zit m'n hoofd, waarschijnlijk, met
andere dingen...’
‘Ja, ja, dat begrijp ik wel,’ viel hij haastig in de rede.
‘Het verwondert me dan.... ja, misschien.... wel 'is even een beetje - ik heb zoo
lang een verschrikkelijke werkelijkheid ondergaan, moet je bedenken - ik ben wel
'is even verbaasd, dat jij.... in een tijd als deze.... hoe zal ik het zeggen.... je hoofd
houden kan bij zulke... betrekkelijk toch fantasieën, niet waar? Zulke.... uitgedachte
verwikkelingen.... Begrijp je me?.... Nou ja! Och! Onzin natuurlijk, dat weet ik wel.’
‘Maar liefste, hoe kan je nou zoo iets zeggen? Dat ik er mijn hoofd bij kan houden?
God, als je wist! 't Heeft me waarachtig moeite genoeg gekost, in die tijd dat je weg
was vooral, me voldoende op mijn werk te concentreeren! Maar móest ik dat dan
niet doen? Werd ik er niet, zoowel van binnen-uit als van buiten-af, toe gedwongen?
Hoe onnoodig dan ook misschien, 't is mijn werk hè? Mijn levenstaak! Dat waarvoor
ik leef....! Fantasieën? Uitgedachte verwikkelingen?’ Met een krachtig gebaar: ‘O
nee, maar dan vergis je je toch, als ik er heelemaal in wég ben grijpt het mij aan!
Dan bestaat er niets werkelijkers voor me dan die fantasieën!’
Getroffen keek ze op. ‘Wat? Och ja, natuurlijk! Begrijp ik ook eigenlijk wel... Je
kunt niet anders meer.’
‘En ik w i l ook niet anders! Ik ben een schrijver! Met dat werk sta of val ik!’
‘Och ja, Huiblief, natuurlijk! Toe, vergeef het me maar! Je hebt gelijk, spreekt van
zelf. Ik ben een gans, een sufferd, 'k geloof heusch dat ik een beetje maal soms....’
Zij kwam naar hem toe om hem een zoen te geven, pakte zijn hoofd. Maar Huib,
wild, bijna ruw, trok haar op zijn schoot. ‘Nonsens! Mijn heerlijkheid ben je! Blijf je
altijd... Ik kan het me ten slotte ook wel begrijpen, dat massa's andere dingen jou
veel gewichtiger lijken. Alsof ze 't mij niet zouden doen soms! God! Maar tóch liefste,
jij, jij.... Je moet me toch maar altijd au sérieux blijven nemen, mij en mijn werk, want
als jij dat niet meer deedt.... In deze tijden van bruutheid en geest-verwarring, waarin
kunst haast iets bespottelijks is geworden, een kunstenaar... een....’
Zij lei haar hand op zijn mond. ‘Sst! Stil nou maar.... Wat is dát nou? Au sérieux
nemen! Nou vraag ik je, wat een uitdrukking! Ik die je zóó bewonder.... zoo hoog
tegen je opzie.... Dat weet je toch wel.... Je werk, wat heb ik er altijd van genoten....!
Ik lijk toch ook waarachtig wel gek soms...’
Wél haar volle attentie gaf Pauline, als hij sprak over de russische
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revolutie, over Kerensky en zijn vreemd grillige, blijkbaar weifelende regeering,
waarvan hij niettemin zooveel bleef hopen - over de mogelijke ontwikkeling der
gebeurtenissen in dat zoo gansch afzonderlijke werelddeel Rusland, land van diep
verborgen, mysterieuse krachten, waarover in de laatste jaren, door de hevig
beroerende boeken van den grooten Dostojevsky vooral, wat meer licht was
opgegaan. Alléén, zij, Pauline, zag het alles van den kant der oorlogspolitiek. Zou
Rusland afzonderlijk vrede sluiten, zou het Frankrijk in den steek laten? De
bolsjewistische partij scheen er vóór te zijn. Maar Marcel zei altijd: Rusland en
Frankrijk zijn wapenbroeders; het kan niet, het zal niet gebeuren, wel allerminst nu
ze beide een republiek zijn; de republieken tegen de keizerrijken! Maar ja, 't was
waar, Marcel was een romantische natuur, ouderwetsch leek zijn gedachtenwereld
soms, terwijl zijn werk toch zoo modern moest zijn... Buiten Frankrijk, ze wist het
wel, werd er nuchterder over gesproken.... Pauline - kon het wel anders? - was veel
meer franschgezind geworden dan vroeger. Marcel zei: men kon hartelijk
franschgezind zijn en toch op een spoedige vrede hopen, een vrede zonder
doorslaggevende overwinning; de gevaren voor de toekomst, die in zulk een
overwinning lagen, scheen ook hij wel in te zien. Huib luisterde aandachtig, als zij
zoo van Marcel sprak; uit al diens uitingen kreeg hij steeds grooter sympathie voor
den ongelukkigen kunstenaar - wegwerpend, onwillig, ieder opkomend gevoel van
jaloezie.
‘Moet je hem niet eens schrijven, je vriend Marcel...’, vroeg Huib, drie weken na
haar terugkomst.
‘Zeker.... Maar 'k héb hem al wel eens geschreven....’
‘O ja? Zoo! Hé!.... Dat wist ik niet. Daar heb je me niets van verteld....’ Een licht
verwijt was in zijn toon.
‘Nee.... Nou.... Moest dat dan?.... Moet ik je soms al mijn brieven laten lezen?’
‘Ben je mal? Toe, zeg geen dwaze dingen! 't Is alléén maar... ik dacht.... Maar je
hebt gelijk, hoor.... Heb je ook al aan anderen daar geschreven?’
‘Jawel... Laat 'is zien... Aan Louise Buvard, aan Marie Polognac.... en aan de
kleine Soignies, je weet wel...’
‘Dat jonge tamboertje?’
‘Ja juist! Ons aller lieveling... die zooveel liedjes kende...’
Veel fransche liedjes had ook Pauline geleerd, oorlogsliedjes en andere; ze neuriede
ze vaak. Cynisch-ondeugende waren erbij en sentimenteel weemoedige, over de
poilu's, hun avonturen, hun onweerstaanbaarheid - dood en liefde, ze kwamen er
altijd weer bij te pas. Huib en zij lachten er samen om, en hij plaagde zijn vrouw een
beetje, zei dat ze een lichtzinnige française was geworden. Soms, plotseling, vooral
wanneer zulke dingen
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ter sprake kwamen, had Pauline haar harden schaterlach weer, en niet, als vroeger,
schrok ze daar zelf van en stopte abrupt; ze scheen er geen oor meer voor te hebben,
of zich zelfbewust-onverschilliger te laten gaan. Toch keek ze soms even, tersluiks,
naar Huib, en hij merkte het wel, ofschoon vermijdend haar blik te ontmoeten. Ook
hij deed dan maar, als hoorde hij 't niet meer zóó, dat schaterlachen, dat hem vroeger
zoo kon hinderen. Pauline moest met toegevendheid behandeld worden; zooveel
sombers en afzichtelijks had ze bijgewoond, zooveel brutaal cynisme, zooveel
wreede en wrange bitterheid - geen wonder waarachtig, als haar zoo ontvankelijk
wezen er wel eenigszins door besmet zou zijn. Zou weer wegslijten natuurlijk. O,
als ze maar bij hem wou blijven! Weggaan opnieuw, er was nog geen woord van
gesproken tot nog toe, goddank!
Voortdurend erop bedacht werd Huib, Paulines door sombere voorstellingen
blijkbaar overbevolkten geest te verfrisschen en af te leiden, haar opwekking, natuuren kunstgenot te bezorgen; van zijn werk deed hij enkel het noodzakelijke, en dat
zoo vlug mogelijk, bracht al zijn overigen tijd met zijn vrouw door. Ze maakten
wandelingen en kleine uitstapjes, als in hun ‘eersten tijd’ - bezochten musea en
tentoonstellingen. Voor schouwburg- en concertbezoek kon niet veel geld
overschieten. Toch ontbrak het ook daaraan niet heelemaal, dank zij Huibs
vriendschappelijke betrekkingen in tooneel- en muziekwereld. Maar juist door dat
gedurig samenzijn, op hun wandelingen vooral, kon het wel niet anders of een zeker
verschil met dien ‘eersten tijd’ - verschil in stemming, toon en sfeer van gesprekken,
in heel hun houding en gedrag tegenover elkaar - moest telkens opnieuw tot hun
bewustzijn doordringen, ook al toonden zij dit elkander nooit. Huib onderzocht zich
met angst en zorg: was hij zelf veranderd? O, zeker niet ten opzichte van Pauline;
integendeel, nog altijd te groeien scheen zijn diepe liefde; haar aan te zien alleen
bracht ál wat er fijns en teeders in hem was tot een plotseling verhoogd, een hel
glanzend leven; smachten kon hij naar haar omhelzingen, smachten met zijn gansche
wezen. Alléén - och ja, altijd weer hetzelfde: de ellendige tijd, de oorlog en wat er
mee samenhing, er uit voortkwam! Gedrukter en zorglijker was ook hij geworden.
Maar zou dát een verschil kunnen geven in hun gevoel tegenover elkaar, in hun
intiemsten omgang? Het tegenovergestelde scheen hem natuurlijker!
Eens toen ze samen door de Kalfjeslaan liepen, herinnerde Huib zich plotseling
zijn Lienekes onstuimigheid, haar onbedaarlijke zich op zijn borst werpen, toen ze
hier voor de eerste maal alléén waren. Gloed steeg snel in hem op. Hij keek Pauline
van terzijde aan. Zij liep met het hoofd diep voorovergebogen. Dacht ook zij aan
dat uur van geluk terug? Gaf ook zij - misschien - er zich rekenschap van dat het....
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God!.... voorbij was, wel nooit zóó terug zou keeren? Wat, wát? Hevig schrok hij
van zijn eigen gedachten, huiverde, versnelde zijn pas, gedroeg zich zenuwachtig
- zij scheen er niets van te merken.... Hoe hongerde 't hem plotseling, daar diep in
zijn wezen, hoe smachtte hij terug.... terug.... naar dat voorbije!
En toch, nee-nee, toch mocht hij niet twijfelen, ook aan háár liefde niet. Kwam ze
daar ooit iets van te weten, het zou haar bitter verdriet doen, haar wanhopig maken
misschien. Want hij wist het immers: even diep overtuigd als hijzelf was zij, z'n
Lieneke, voor altijd lief te hebben. Met dat denkbeeld vergroeid. Hij mocht er haar
nooit naar vragen zelfs, smeekend had ze hem dat verboden....
Is het dan enkel dat wij wat ouder zijn geworden - zoo weinig toch nog maar vroeg hij zich triest weemoedig af? Of ligt dit soms óók aan de sombere tijden en
haar zoo diep daarvan vervuld zijn?
Intusschen scheen er, juist in déze sfeer van gedachten, eenig licht te zullen
komen - eindelijk! De brute wreedheden en zinlooze misdaden der duitsche
duikbootcommandanten hadden de Vereenigde Staten doen besluiten - nu eensklaps
met groot élan - de geallieerden te hulp te komen; dagelijks groeide het zich nog
oefenende amerikaansche leger op de fransche kusten aan. De Vereenigde Staten
met hun onbeperkte middelen, krachtiger bondgenoot zouden zij blijken dan Rusland
ooit geweest was. Als zij daarover sprak scheen Paulines geestesgesteldheid zich
sprongsgewijs te verhelderen.
Wat Huib trouwens nog het meest verwonderde, en in verwarring bracht vaak,
was niet de zwijgzame, peinzige zorg, waarin zijn vrouw kon zijn verzonken, maar
juist haar - al was het dan bij uitzondering - daar schijnbaar lijnrecht
tegenoverstaande stemming, haar op gegeven momenten eensklaps wild
losbrekende, bijna kinderlijk-dolle uitgelatenheid, lachlust en beweeglijkheid.
Momenten dan altijd waarin zij met vrienden of kennissen waren, in café of restaurant.
Luidruchtige vroolijkheid, dansmuziek en lachende gezichten werkten aanstekelijk
op Pauline; ze kon er zich met élan aan overgeven. Het dansen in het openbaar,
bij muziek van strijkjes, begon zich, die latere oorlogsjaren, meer en meer te
ontwikkelen. Huib vond dat vreemd, tegenstrijdig - Pauline niet. Zij, die vroeger nooit
naar dansen taalde, bleek het thans dolgraag te doen en tot in de perfectie te kunnen.
Ze scheen er ook in 't geheel niet tegen op te zien, zich in de armen van volkomen
onbekenden te laten rondzwieren, te walsen, of te ‘steppen’. Alléén, wat juist het
moderne dansen zoozeer van het vroegere onderscheidt, het zich wiegen, in
lascieven schuifpas, dicht tegen elkanders warme lichamen aan, ze vermeed het
met gratie en distinctie, wist zich ten slotte onder de mannen de dansers ook wel
uit te kiezen, wien het daar niet om te doen was. Overigens
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lachte en praatte zij, koketteerde een beetje, amuseerde zich blijkbaar voortdurend
met hen - het ernstige, uitgestreken gezicht, dat eveneens bij het moderne dansen
scheen te behooren, vond ze bespottelijk. En, het vreemdste nog misschien: zoodra
zulk een kwasi feestelijkheid beëindigd, zijzelf tenminste ervan weggegaan was,
met Huib alleen en op weg naar huis, viel ze doorgaans terug in haar, tegenwoordig
zoo gewone, stille somberheid, ja toonde zich vaak zwijgzamer nog en melancolieker
dan anders - gevolg allicht van vermoeienis - voor Huib intusschen zacht en
aanhankelijk, zich aan zijn zijde vleiend, het blonde hoofd liefst als neergeknakt op
zijn schouder, en ook bij hun nachtelijke omhelzingen even hartstochtelijk
overgegeven als teeder en begrijpend.
Huib kon er dan ook niet toe komen, haar over die uitgelatenheid en danslust ook
maar iets afkeurends, laat staan verwijtends te zeggen; integendeel, hij hoopte, dat
die buien zouden meewerken, haar van haar somberheid en stille zorgen af te
brengen; een enkelen keer maar uitte hij, op zachten toon en met een
vriendelijk-plagenden glimlach, zijn verwondering: ‘Dat je toch zoo van dat dansen
bent gaan houden, Lieneke... Had ik nou nooit van je gedacht....’
‘Och! Van houden. Ik weet niet, dat is het ook eigenlijk niet, geloof ik. Maar 't is
zoo'n bevrijding, zie je, God, je weet niet.... Je moet het toch ook 'is probeeren. Je
bent er nog heelemaal niet te oud voor. Het is, na een poosje, of het dansrythme
zich meedeelt aan je innerlijk, of alles lichter wordt... Je zweeft een oogenblik je
leven door.... je weet van niets anders meer.... tijdelijk....’
‘Hm! Ja.... Goed.... Maar dan alles wat er bijkomt, hè? Het lachen en pleziermaken
met soms totaal onbekende... en niet altijd even gunstige....?
‘O! Dat? Nou ja! Dat hóórt er nu eenmaal bij! 't Is een spel... een soort comedie....
niets anders!.... Ze zijn me niets, geen van allen, die dansheertjes.... Weet je ook
wel....’
Verder kreeg hij haar niet. En Huib berustte daar graag in. Als 't anders niet was!
Eens te dansen, te lachen, vroolijk te zijn.... maar ze was er immers jong voor!
Mocht het maar wat nawerken, mocht zij over 't algemeen maar weer wat
opgewekter, gelukkiger worden... Er ook weer wat fleuriger uitzien.... Die straling
van drie jaar geleden... Och!
Van hun vroegere vrienden en kennissen ontmoetten de Hooglands, dit voorjaar,
dezen zomer, maar weinigen. Does en zijn vrouw kwamen nooit meer naar stad,
de pas getrouwde Melchior Spin hield zich blijkbaar opzettelijk afzijdig, Vechtel
vertoonde zich in het geheel niet meer. Tot de al benauwender stemming in de wilde
gezinnen van Blécour en Reelink
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voelde Huib noch Pauline zich aangetrokken. Noordzij was weggebleven toen hij
merkte, dat met die mooie jonge vrouw van Hoogland niets te bereiken viel.
Mantringa, de daadkrachtige architect, door de oorlogstoestanden tot werkeloosheid
gedoemd, bood zijn diensten een anderen, beroemderen collega aan en verhuisde
naar den Haag. Ook Van Hille, de schilder, was weg. Hij verkniesde met zijn ziekelijke
vrouw in het dorp van haar geboorte, armoedig, machteloos, in een tot woning
verprutste bouwkeet, door den fijnen, romantischen schilder eigenhandig wat
opgeverfd.
Maar de stadsche wereld werd al uithuiziger, men maakte gemakkelijk nieuwe
kennissen. Het scheen een van de resultaten van het leven-bij-den dag, misschien
ook van de stijgende zucht naar afleiding en plezier te zijn: hun schuchtere, stijve
eenzelvigheid bleken de Hollanders - de stedelingen dan vooral - meer en meer
van zich af te schuiven.
Intusschen, het was buiten al zulke oorzaken om, dat de Hooglands met hun
nieuwe onderhuren in aanraking kwamen, de bewoners, sinds Mei, van het groote
benedenhuis, een handelsman met vrouw en kinderen. Een kennismaking, aan
beide zijden vol verrassing; de al dadelijk vriendschappelijke verhouding werd in
korten tijd intiem. Een heel bizonder menschenpaar, zooals Huib zich niet herinnerde
vroeger ooit onder ‘handelsvrienden’ ontmoet te hebben: hij een ernstige, fijnvoelende
man, van artistieken smaak en een zachte, gelijkmatige opgewektheid - niet
ongeestig ook, een denker in zijn wezen - zij een moedernatuur, huiselijk, maar
zonder iets van slovigheid, vrij en spontaan in haar uitingen, driftiger wel en
ongeduriger dan haar man, toch vol aandacht voor wat hij gewoon was met haar te
bepraten of haar voor te lezen in rustige avonduren. De kinderen: het meisje, vijftien
jaar, slank en donker met groote vraag-oogen, en de jongen, nakomertje van zeven
- beiden vriendelijke, vroolijke wezentjes en als omsfeerd door de straling hunner
welverzorgde jeugd. Het meisje deed Huib aan zijn eigen, thans zoo veraflevende
bezitting denken; hij praatte graag met het kind en herinnerde zich daarbij, met iets
vreemds van weemoed en vaag terugverlangen, den tijd toen Liesje van haar leeftijd
was geweest - de eerste jaren na het sterven van Til.... Die teederheid toen tusschen
haar en hem.... Een liefde, een innigheid was het vol diepe rust, een nooit ook maar
even in twijfel getrokken gevoel van bij-elkaar-te-hooren...
Maar ook tot de beide ouders voelde Hooglands diepste wezen zich aangetrokken
- naturen van louter goedheid, rechtschapenheid, aan wie men zich vol vertrouwen
kon overgeven. Veertigers beiden en precies even oud, maakten zij toch nooit eenige
toespeling op het groote verschil in leeftijd tusschen Pauline en hemzelf, maar gingen
met hen om in die glimlachende verstandhouding - een soort herkenning in anderen
van
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't eigen geluk - die de overal zeldzame harmonische menschenparen pleegt te
verbinden, met alleen wat extra respect voor Huib, gegrond op zijn, hun altijd min
of meer onbegrijpelijk blijvend, scheppend wezen.
Toch kwam, in het latere van dezen zomer, in Huibs verhouding tot zijn nieuwe
vrienden iets van aarzelende verandering. Hij begreep niet goed wat dat was. Hij
merkte bijvoorbeeld dat, wanneer hij alleen met hen was, Hanna Landberg
herhaaldelijk, en met een oplettende aandacht, keek naar hem, terwijl in haar stem
tegelijk een zweem van zorg en deernis begon door te trillen; haar man daarentegen
scheen dan juist zijn best te doen, zijn eigen, altijd rustige opgewektheid eenigszins
aan te wakkeren, en Huib joviaal opmonterend toe te spreken, zooals men dat doet
tegen iemand, die daar behoefte aan moet hebben, ook al wil hij dat niet laten
merken misschien. Huib was er verwonderd over. Hij was zich niet bewust, tot zoo
iets ooit aanleiding te geven.... Wel wist hij dat Pauline, in behoefte aan gezelligheid,
de gewoonte had bijna dagelijks, in de ochtenduren het meest, even bij de Landbergs
binnen te wippen voor een praatje.... Hij zelf kwam daar zelden toe, had geen tijd
veelal, of zijn hoofd was te roezig en vol als hij uitging of thuiskwam.
Waren Huib en Pauline tezamen met Philip en Hanna in gezelschap, dan was er
van eenige meewarigheid tegenover Huib geen spoor; integendeel scheen hun
aandacht zich dan opmerkelijk veel meer op Pauline saam te trekken, en toonden
zij, voor al wat het vrouwtje vertelde of deed, vroeg of opmerkte, een soms
gespannen schijnende, soms ook vagelijk afwachtende belangstelling. Eéns - het
gebeurde bijna nooit - terwijl Huib met Hanna alléén zat te praten, begon zij, niet
van haar naaiwerk opziende, plotseling levendig over zijn vrouw, zei dat ze ‘die
Pauline’ toch zóó bewonderde: een hart vol van liefdedrang voor de lijdende
menschheid, zeldzaam ernstig voor haar jonge jaren. ‘Ze schijnt daar in Frankrijk
met haar heele ziel te hebben gewerkt, wát? Ze kan het ook nog altijd niet vergeten...
Verlangt er nog wel heimelijk naar terug, geloof ik... soms...’
‘Gelóóf je dat?’
‘O ja.... O ja.... Natuurlijk niet zoo dat ze zich hier ongelukkig zou voelen... Ik weet
hoe jelie zijn; er bestaan maar weinig, véél te weinig, zulke huwelijken... Ik denk
soms wel 'is: is het dat niet wat ons zoo onmiddellijk tot elkaar heeft gebracht: 't
instinctief besef... in dat opzicht althans.... bij elkaar te hooren. Een zelfde levenslot,
't vereent soms minstens evenveel als eenheid van soort of karakter, vin'-je niet?
Ik voor mij, ik kan er me dan ook gewoon niet indenken.... Ongelukkig getrouwd,
nee hoor! 'k Hield het nóóit uit!’
‘Ja.... maarre.... zeg.... Spreekt Lieneke daar dan wel 'is met jou over? Weet je
dat zeker.... dat ze.... terugverlangt?’
Zóó ongerust klonk Huibs stem, dat Hanne opkeek, licht geschrokken.
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Ze had maar eens zachtjes willen waarschuwen. Hij scheen het zoo heelemaal niet
te merken.... van Pau.... Was ze tóch al te ver gegaan?
‘Wat?.... O nee, nee.... Spreken.... Zoo ronduit heeft ze 't hier ook nooit gezegd....
Integendeel, ze praat misschien nog meer over wat er daar moeilijks en gruwelijks
en afschrikwekkends was... dan over 't bevredigende van het verpleegsterswerk. 't
Is of ze zichzelf overtuigen wil soms.... Want.... ja, tóch.... je kunt het zoo aan alles
merken.... ze is een geboren verpleegster. Ze heeft de sterke behoefte zich toe te
wijden, liefst aan wezens die.... nou ja.... min of meer van haar afhankelijk zijn, haar
echt noodig hebben ten minste.... Als haar roeping voelt ze dat.’
‘Hm!.... Nou.... Wel niemand ter wereld kan haar méér en echter noodig hebben
dan ik, zou ik zeggen.... Trouwens Bertje toch ook....’
‘Natuurlijk, natuurlijk!.... Dat spreekt vanzelf.... Ik zeg ook niet dat ze terug zou
willen, hoor!.... Maar wat jou betreft.... wat heeft ze 'n enorme bewondering voor je,
voor je kracht, je flinkheid, je zelfbeheersching.... Ze zegt wel 'is: Huib, die zou álles
te boven komen!.... Ze beseft het, zou ik zeggen, van jou niet altijd even diep, hoe
erg je haar wel noodig hebt.... Nou, en.... van Bertje.... natuurlijk nog veel minder....
't Is altijd wel verbazend jammer.... Enfin, nee.... Pardon!’
‘Wat bedoel je, Hanna? Wat is zoo jammer?’
‘Nou, och!.... Je begrijpt wel, hè.... Al hebben we 't daar nog nooit over gehad....
Dat jelie tot nog toe geen eigen kinderen.... 't Kan nog komen natuurlijk.... Ik ben
overtuigd, hoor, dán zou ze niet talen naar.... vreemden verzorgen.... verplegen....’
‘Ja-ja.... ja-ja....’ Huibs toon was bedrukt. Maar na een poosje: ‘Zeg, Hanna, wil
je mij een groot genoegen doen?’
‘Zeker wel.... Niets liever dan dat.... Weet je toch....’
‘Als Lieneke er óóit 'is, met jou, over mocht beginnen.... dat ze terug zou willen,
begrijp je.... naar Frankrijk.... wil je dan probeeren, o, met alle macht en kracht
alsjeblieft, haar dat uit het hoofd te praten? Ik zou het.... geloof ik.... niet nóg 'is
kunnen verduren.... Hè?.... Begrijp je?... Je weet niet hoe verschrikkelijk het voor
me geweest is...’
Toen keek Hanna Landberg hem lang en ernstig aan. En weer even met dat
meelijdende. ‘O!.... Ik beloof het je, hoor Huib.... Maar je kunt toch immers zelf ook....
met haar....’ Zij glimlachte even, wat verlegen. Een groote bezorgdheid was in haar
toon gekomen; zij maakte haar zin niet af, scheen dat zelf niet te merken, dook weer
neer op haar naaiwerk....
‘Dank je wel! Dank je hartelijk, hoor!’ En Huib stond haastig op.
Een paar dagen later een brief van Marcel, gedicteerd aan zijn verpleeg-
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ster. Want hij was nog altijd in het hospitaal. Al méér zulke brieven waren gekomen,
neutrale berichten, van langzamen, uiterst langzamen vooruitgang. Ook deze gaf
geen hoop nog op spoedige beterschap. Pauline las hardop. De beeldhouwer trachtte
zijn vriendin gerust te stellen, maar kon zijn angst en zielsnooddruft niet volkomen
verbergen. Déze zuster placht hem uit Pascal voor te lezen, en dat bevredigde hem
soms wel, gaf wat steun en troost. Alleen - o, 't was wel zwak van hem, want wat
deed het er eigenlijk toe, beeldhouwers genoeg! - de kunst, zijn werk, hij kón er nog
maar geen afstand van doen, niet innerlijk, niet echt.... Visioenen vervolgden hem,
van wat hij nog zoo graag had willen maken.... iets goeds, iets groots en machtigs....
Bij deze woorden stokte Pauline, zij boog het hoofd en kreunde even.... Ging dan
toch weer door.
Overigens, alle menschen daar waren even lief voor hem. Wat geenszins
beteekende, dat hij niet dikwijls - en hoe! - terugdacht aan zijn oude vriendin en
verpleegster - ‘la belle Hollandaise!’ De tegenwoordige, die dezen brief schreef,
was óók iemand van moed en kracht en hooge ideeën, en die wel weten mocht
hoezeer hij aan Pauline gehecht was geweest en naar haar terugverlangde soms.
Een noot van de schrijfster vermeldde: ‘U begrijpt hoe pénibel het voor mij is,
deze dingen neer te schrijven, maar meneer gelast het mij nu eenmaal. En u weet
het ook wel, men spreekt hem niet gemakkelijk tegen; er is iets in zijn oogen
waardoor dat wordt belet.’
Toen Pauline dezen brief ten einde gelezen had, bleef ze in starre peinzing zitten,
't papier in de hand. Soms trilde haar onderlip. Ze keek Huib niet aan.
Hij begon in de kamer op-en-neer te loopen.
‘Afschuwelijk, hè?... Afmartelend... zoo'n lang en somber ziekbed... voor zoo'n
jonge begaafde kerel....’
Maar Pauline scheen hem niet te hooren, haar blik verstarde ál meer. Plotseling,
terwijl hij haar voorbij ging, greep zij Huib bij een mouw, drukte haar hoofd tegen
zijn arm aan, huilde zacht en klagelijk. Hij streelde het zijige blond. Zoo bleven ze,
geruimen tijd. Er ontstond geen vertroosting.
Een derde figuur was, onzichtbaar, in de kamer.
(Wordt vervolgd).
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Voorbij de laatste brug
door Annie Salomons
MET een machinaal gewoontegebaar streek ze het haar van haar voorhoofd en
keek suf op het reisklokje, dat, tusschen de verwarring van haar half uitgepakte
toiletartikelen, op de kale hôteltafel stond. Het duurde een poos, voordat de
tijdaanwijzing tot haar was doorgedrongen. Nauwelijks negen uur; - en hij was de
kamer al weer uitgestormd, met een luid slaan van de deur, die naar het voorgalerijtje
leidde; - hij was al weer weg, en de koffer van haar kamergenoote had hij
meegenomen; hij zou zeker geen moeite hebben, Lize Lotte te overtuigen, dat ze
het beste deed haar bagage te volgen en met hem naar huis terug te gaan! Was er
iets, dat die méér vreesde dan soesah, dan betrokken te worden in moeilijkheden,
en partij te moeten kiezen? Lize Lotte weg; dan was ze nu dus heelemaal alleen;
en haar man had gezegd, dat haar huwelijk binnen enkele weken.... Maar wàt was
er dan toch eigenlijk gebeurd?
Wéér zochten haar oogen hulpvragend het klokje, alsof de langzaam
voortdraaiende wijzers het eenige waren, dat haar in dit verbijsterende leven aan
vastheid gebleven was: ze waren dien ochtend om vóór zessen van het huis van
Lize Lotte weggereden. Het was nog donker en koud geweest; ze hadden de koelies
met hun rammelende rubber-emmers naar het werk hooren gaan, zonder nog meer
dan vage schimmen te kunnen onderscheiden, en ze had stil voor zich heen zitten
neuriën, op het rhythme van den motor, omdat ze zóó vroeg in de stad zouden zijn,
en zoo'n heerlijken, langen dag zouden hebben, voordat Otto den volgenden ochtend
en voor goed.... Daarom had ze ook bij Lize Lotte geslapen; vanuit haar eigen huis
met de kinderen, die huilden en haar niet wilden laten gaan, kon ze nooit zoo vroeg
weg komen.... God, maar zei hij niet daarnet, dat hij haar haar kleeren en alles
sturen zou, maar dat ze het huis nooit meer binnen komen mocht, en de kinderen
nooit meer mocht zien.... Maar dat kòn toch niet; ze was den vorigen avond, terwijl
ze onder de klamboes sliepen, zoo maar met haar koffertje de kamer uitgeslopen;
ze had ze niet eens vaarwel gekust.... En ze had Janneman beloofd, dat ze uit de
stad een Chineesch teekenboekje meebrengen zou en voor Marietje een doos met
kraaltjes. Het kòn toch niet waar zijn, wat hij zei: ‘nooit meer’. Maar als het hem
geen ernst was, waarom was hij dan zoo onmiddellijk naar een advocaat geloopen?
En hoe wist hij zoo zeker, dat alle verweer haar toch niet helpen zou?
Weer begon ze systematisch de herinneringen aan de laatst verloopen uren
opnieuw op te bouwen, alsof daarin de verklaring van haar onver-
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wachtsche ongeluk te vinden moest zijn: toen ze onder de pendoppo van het hôtel
reden, had Otto hun opgewacht. Hij had haar een corsage van orchideeën gegeven,
maar was bijna onmiddellijk er na weggegaan, omdat hij nog afscheid moest nemen
van zijn directeur. Zoodra dat afgeloopen was, zou hij terugkomen; en dan zouden
ze, voordat de groote uiteterij begon, samen nog een eind naar buiten rijden, en,
met de zekerheid van hun vlak-bije scheiding, trachten elkaar één enkele keer al
de onzegbaarheden van teederheid en dank toe te vertrouwen, die ze in de lange
jaren van strijd, altijd zooveel mogelijk voor elkaar verborgen hadden gehouden...
Eerst een lang verlof, en als hij terugkwam, zou hij wel ver van haar af worden
geplaatst; over een paar jaar werd hij waarschijnlijk administrateur; - zooals het den
laatsten tijd geweest was, die onrustige hunkering, die prikkelbare onvoldaanheid,
kon 't niet langer; ze moèsten nu leeren zonder elkaar te leven....
Lize Lotte, altijd wat traag en indolent, was in de hall blijven zitten, om, met een
koele dronk, eerst wat te bekomen van de lange rit. Zij, in haar angst om ook maar
een minuut van haar laatsten, kostbaren dag te verliezen, had zich naar hun kamer
gejacht, om haar koffertje uit te pakken en zich wat te verfrisschen; en net had ze,
stralend om het weerzien en ook om de nobele zekerheid van hun
gemeenschappelijke renunciatie voor den spiegel gestaan, verdiept in de
beschouwing van haar verheerlijkt gezicht, boven zijn ijle, zoet-geurende bloemen,
- toen haar man als een stier was binnengestormd, zoo vertrokken en rood en met
zulke verwilderde oogen, dat ze haar handen afwerend naar hem uitgestrekt had,
voordat hij nog iets had gezegd.
Maar hij had zich door geen gebaar laten terughouden; in een stroom van ruwe
woorden had hij haar haar ontrouw, haar verdorvenheid, haar schijnheiligheid vooral
verweten; en zóó spiedend waren zijn oogen door de kamer gegaan, alsof hij
vermoedde, dat ze Otto ergens achter een kast of onder een ledikant verborgen
hield. Onder alle ellende en verbijstering bedacht ze met dankbaarheid, dat ze hem
tenminste veilig bij zijn directeur wist.
Toen had ze hem gevraagd, zacht en smeekend gevraagd, wat er gebeurd was
sinds haar vertrek; en er hem aan herinnerd, dat ze toch gezegd had, dat ze met
Lize Lotte naar de stad ging om Lichtenberg uit te eten; en dat hij zelf toch goed
gevonden had, dat ze den avond van te voren al bij Lize ging logeeren; en even hierin kòn ze zich niet vergist hebben, - had haar stille stem macht gekregen over
zijn opgewondenheid, en scheen het, alsof hij er van kalmeerde en er bij uitrustte.
Met iets hunkerends in zijn oogen had hij gezegd: ‘Dus het is nièt waar.... Je houdt
niet van hem; je hoort bij ons!’
En toen had zij geantwoord, - mijn God, wat had ze anders kunnen
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zeggen dan nu eindelijk de bevrijdende waarheid, nu ze immers alle hoop op geluk
hadden prijsgegeven: - ‘Ik houd van hem; maar ik hóór bij jullie; ik blijf bij jullie. We
zouden elkaar vandaag juist voor het laatst zien.’
En toen was zijn verontwaardiging nog erger losgebarsten dan tevoren. Dat ze
daar maar zoo kalm voor uitkomen durfde, dat ze van een ander hield, alsof 't iets
doodgewoons was! Dat ze dien man was nagereisd en haar kinderen om hem in
den steek had gelaten! Dat ze misschien wel van plan was als z'n liefje mee te gaan
naar Europa.
‘Je wéét, dat 't niet waar is,’ had ze stil teruggezegd; maar zijn antwoord, zielig
van innerlijke ontreddering, had haar met weeë pijn vervuld: ‘Waar kan ik nu nog
zeker van zijn, nu je zelf zegt, dat je van een ander houdt? Wat heb ik nu nog over?’
‘Ik dacht, dat je het wel gemerkt had,’ zei ze zacht. ‘Zooveel jaar.... En Otto, die
altijd kwam en bij alles hielp en met de kinderen speelde. Ik dacht, dat je er niet om
gaf, omdat je toch altijd uit ging of vrienden had.’
‘Jij dacht, dat ik er niet om gaf, omdat ik weleens uitging.... Jij dacht, dat ik niet
gaf om mijn naam, om jouw naam; om onze kinderen.... Ik vertrouwde je; dàt was
de kwestie. Ik dacht, dat jullie het over verzen en over de maan en zulk meisjesgedoe
hadden.... Ik vertrouwde je....’
Dit was het eenige oogenblik geweest, dat ze elkaar geráákt hadden, en dat haar
deernis met den grooten kerel tegenover haar alle andere gevoelens had
teruggedrongen. Was hij op zijn stugge, ruwe, nonchalante manier toch meer aan
haar gehecht geweest dan zij ooit had vermoed? Had hij, in zijn primitieve, recht-uite
hart, ondanks alles, wat hen vervreemdde en wat schrijnde tusschen hen beiden,
toch altijd ‘jij en ik’ als een onverbrekelijke eenheid beschouwd? Maar vóórdat ze
woorden van spijt en toenadering had kunnen vinden, had hij zich al weer tegen
haar verhard; zich als 't ware expres opgewonden, alsof hij er behoefte aan had
haar zoo fel mogelijk te haten en te verachten. Hij had haar verzekerd, dat ze nooit
meer een cent van hem zou zien; dat die man, van wien ze zooveel hield, dan ook
maar voor haar toekomst moest zorgen; dat hij bedankte voor de edelmoedigheid,
die haar à contre coeur in zijn huis zou doen blijven, en dat ze 't ook heusch niet
voor de kinderen hoefde te doen, omdat de invloed van een lichtzinnige moeder
veeleer schadelijk voor hen zou zijn. Hij zou ze nóóit meer aan haar toevertrouwen.
‘Jij met je schijnheilige Madonnagezicht.... jij, die ze achter de mouw hebt’.
Wat had ze kunnen antwoorden op de minachting in zijn stem, op de haat in zijn
oogen? Dat ze zich niets te verwijten had? Maar was dat ten slotte niet een phrase,
omdat haar heele hart toch van Otto vervuld ge-
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weest was? Lag de eigenlijke ontrouw niet in het hart?.... Toch, - als ze hem de
waarheid van hun jarenlangen, bedwongen strijd had kunnen doen gelooven; - ze
wist, dat hij er dan anders tegenover zou hebben gestaan; dat hij 't dan, als hij kalm
was geworden, toch weer ‘meisjesgedoe’ zou hebben genoemd; sentimenteele
dwaasheid, die nu maar uit moest zijn, omdat ze niet eeuwig een kind kon blijven....
Hij zou haar onherstelbaar gekwetst hebben; maar hij zou haar mee teruggenomen
hebben naar de kinderen! Als hij haar maar niet zoo had overrompeld! Haar tijd had
gelaten te overdenken, te pleiten.... Maar wie kon er gisteravond bij hem geweest
zijn, die zijn goedgeloovige laksheid tot zoo'n alles-vernielend wantrouwen had
geprikkeld?
Moedeloos ging ze de rij van hun kennissen na; eigenlijk was er niemand, die ze
n i e t tot het verraad in staat achtte. Echt mogen lijden hadden ze haar nooit, omdat
ze nooit als een der hunnen had meegefeest, meegeroddeld, meegekibbeld; omdat
ze zich altijd een beetje apart had gehouden, met die gelijkmatige welwillendheid,
die vage vriendelijkheid, waar niemand vat op heeft en die impulsieve naturen meer
kwetsen dan een flinke beleediging.
Haar man had het eerst vervelend gevonden; hij was zelf populair in zijn kring
om zijn hang naar vertier, zijn goedrondheid ook, en hij was begonnen haar overal
heen mee te nemen en haar dan op den terugweg te onderhouden over de dingen,
die ze verkeerd had gedaan. Toen ze onverbeterlijk bleef en zelfs niet de goede wil
toonde om zich aan te passen, had hij zijn leven van uitgaan alleen voortgezet en
slechts als de réunie bij hun aan huis was, moest ze mee aanzitten in den
luidruchtigen kring, in den walm van tabak en bier, terwijl de gesprekken hinderlijker
werden, naarmate de avond vorderde....
Toen, na hun eerste, binnenlandsche verlof, had ze den nieuwen, ongetrouwden
assistent ontmoet, de man met het smalle gezicht en de jongensachtig dunne
beenen, die niet geschreeuwd had of bulderend gelachen; maar die, toen er een
bedenkelijke grap werd verteld, de onwil onmiddellijk in haar oogen had gezien en
zacht gezegd: ‘Misschien is het beter, dat u nu weggaat, mevrouw.... Het wordt wat
ruw, als er meer gedronken is.’
En zoo was het eigenlijk begonnen, met zijn begrijpende zorg, als de toon der
anderen haar kwetste; met zijn belangstelling voor haar kleine liefhebberijen van
batikken en kantklossen; met zijn raadgevingen voor haar orchideeën-kweekerijtje
en haar chevelures; met zijn genegenheid voor haar schuwe, verlegen kinderen
vooral....
God, dacht ze ineens met een schrik; het kòn toch niet, dat ze niet meer naar hun
toe mocht. Dat kon geen macht haar toch verbieden; zij had toch het eerste recht
op hun.... Ze hadden al zoo ontroostbaar gehuild, omdat oom Otto wegging; moesten
ze haar dan ook nog missen? En ze
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hadden zoo eindeloos veel geduld en tact noodig: driftige kleine Janneman, die
stotterde en er op sloeg als iets hem in den weg kwam, en Marietje, die bijna
pathologisch bang was voor vreemde menschen; tot niets te bewegen, als een
ander toekeek.... Hoe eindeloos lankmoedig kon Otto op de ochtenden van hari
besar hun een spelletje uitleggen en nog eens en nog eens; terwijl Janneman telkens
rood werd en trapte van woede, omdat hij het nog niet begrepen had, en Marietje
met haar bleeke muizensnuitje, een beetje suf, nauwelijks scheen te luisteren onder
de verdiepte beschouwing van de zegelring aan zijn bewegende hand.... Moeilijke
kinderen waren het, waarvan een vreemde nooit onmiddellijk zou zien, hoé lief ze
waren. Hoe kon haar man dan zeggen, dat zij, die zoo dol op hen was, die ze zoo
in hun onredelijke drift en hun onduidelijke verlangens begreep, ze nooit meer....
Domme baboe kon niet anders dan ze baden en in den tuin achter ze aanhurken!
En ze had Marietje juist weer levertraan willen geven, en Janneman barstte uit zijn
pyama's!
Als nu in Godsnaam Otto maar terugkwam en ze eindelijk alles tegen hem zou
kunnen uitspreken, zooals ze al die jaren lang haar groote en kleine zorgen en
nooden bij hem had uitgeklaagd: een strubble met de kokkie, een hoofdpijntje, witte
mieren in het karpet; een tegenvaller met het verven van de voorgalerij; het
onverklaarbaar uitblijven van een brief uit Holland, angst voor Jannie, die zoo
gevaarlijk driftig kon zijn; onrust over Marietje, die 's nachts weer zoo hoestte; - al
die moeilijkheden van een gezin, waarmee ze hem, jonge bachelor, die niets van
de v r e u g d e n van een eigen kring kende, zeker niet had mogen plagen, en
waarnaar hij toch altijd weer meelevend en steunend luisterde.
Ze had er zich dikwijls over geschaamd, dat ze zoo weinig flink, zoo altijd tobbende
en zwaar op de hand was.
‘Als je mij zoo hoort, met al die bezwaarlijkheden, zul je wel een angst krijgen
voor het huwelijk,’ had ze eens lachend gezegd. En hij, met dien blik, die iets in haar
diepste hart scheen aan te raken: ‘Je weet heel goed, dat het op iets anders vastzit,
als ik nooit trouw....’
Hoe eindeloos lief was hij voor haar geweest in al die grauwe jaren van hopeloos
eentonig leven op de kebon, waar niemand haar na stond, waar niemand haar
zonder critiek aanvaardde, zooals familie, zooals jeugdvrienden dat doen; waar
niemand zelfs de moeite nam naar haar uitzichtlooze problemen te luisteren, behalve
hij, die ze plagend weglachte, of er geduldig op doorging om uit te vorschen, of er
ook een weg was, waarlangs hij haar van haar martelende melancholieën kon
genezen.... De kinderen námen van haar, vróegen uur aan uur haar kracht, haar
geduld, haar liefde, die onder geen dreinend gezeur, onder geen sufferigheid of
booze bui mocht bezwijken. H i j was de eenige, die haar gáf, die haar sterkte; op
wiens steun ze had geleefd.
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En dat haar man dan toch had gedacht, dat het niet meer was dan een vriendschap,
gebaseerd op een gemeenschappelijke liefde voor mooie verzen, op een
gemeenschappelijke belangstelling in muziek en in Chineesch porcelein. Eigenlijk
moest ze zich beschaamd voelen, dat hij haar zóó over alle grenzen had vertrouwd;
eigenlijk moest ze zijn grove minachting van zoo even verklaren als bittere
teleurstelling, omdat hij zich in de hoogheid van haar karakter had vergist.... Maar
toch - was niet méér nog dan zijn groot vertrouwen-in-haar, het groote
vertrouwen-in-zichzelf de zekerheid geweest, die hem met geen andere mogelijkheid
had doen rekening houden.... Was 't niet vooral geweest, omdat hij er zich van
overtuigd hield, dat vrouwen wel sentimenteel over maneschijn en poëzie en het
begrijpen van de fijnere dingen des levens met een gevoeligen vriend kunnen
dweepen, maar dat ze zich toch alleen gevangen geven aan een man, die een kerel
is; die hun zegt, waar 't op staat en die zich door 't leven heenslaat, zonder een stap
van zijn weg af te wijken......
Hoe meedoogenloos leerde je elkaar beschouwen in een huwelijk, dat niet
geslaagd was! Hoe had ze zijn krachtpatserij geháát, zonder de goedhartigheid en
den ongecompliceerden eenvoud, die er het complement van waren, meer te kunnen
waardeeren. Hoe had hij haar gekwetst, als hij telkens weer zei: ‘Jij hebt maar een
leventje, goed voer, warme stal, mooie jurken; bedienden, die je alles uit de hand
nemen....’ Onder haar gespannen zwijgen hadden de verwijten tegen hem en zijn
verblinde eigendunkelijkheid zich samengeperst, totdat ze nauwelijks meer deernis
kon voelen voor den man, die toch in elk geval zielig achterbleef in de rimboe, met
twee moeilijke kinderen, zonder iemand, die voor hem zorgde. Maar haar hart had
te veel wrok verzameld in die eindelooze heete nachten, als 't lawaai van de
voorgalerij bijna ongedempt tot in haar klamboekamer doordrong en ze niet ophouden
kon in zichzelf te herhalen, dat ze verkeerd gekozen had.... Nog erger als, na het
vertrek van de gasten, hij zich moe en verhit naast haar op bed had geworpen,
ruikend naar bier en zweet en ronkend als een moeë hond
Wat haar in Holland in hem had aangetrokken, - zijn durf, zijn jovialiteit, zijn
gemakkelijke vlotheid en de roekeloosheid, waarmee hij met geld strooide, als 't
gold om haar of anderen plezier te doen, - leerde ze hier zien als de normale
eigenschappen van al die stoere, forsche planters, die bij het inspannende en
onbezorgde leven van den kebon evenmin kans kregen om pietluttig als om
fijngevoelig te worden. Verkeerd gekozen! Omdat hij anders was dan de menschen
van haar eigen kringetje; omdat hij als een frissche wind was komen aanstormen
door de broze ethiek, de artistieke gevoeligheid, de vormelooze vroomheid, waarin
ze was opgegroeid.... Ze had er een vreugde in gevonden al die subtiele
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verfijningen over boord te werpen en zich hartstochtelijk voor het gezonde, normale
leven te bekennen. Ze had er zich in haar hart van overtuigd gehouden, dat hij, ruw
in zijn uitdrukkingen en met veel vertoon van ongevoeligheid, in zijn binnenste
zachter was dan zij zelf of dan haar vrienden, de aestheten, die zich verbeeldden
het sentiment in pacht te hebben.
Als hij vertelde van zijn eerste jaren als assistent, van hun bandelooze feesten
en brooddronkenheden, dan dacht ze: ‘Hij wil mij verbergen, hoe eenzaam hij het
had en hoe hij overal zijn heil zocht om zijn verdriet te verzetten’. Als ze soms iets
in die richting gezegd had, lachte hij haar uit en draaide zijn knevels; hij was trotsch
op zijn uitbundige mannelijkheid, op zijn sterk lichaam, op zijn vitaliteit.... Dàt zochten
de vrouwen, dàt bewonderden ze met vreesachtigheid, al trachtten ze het schijnheilig
te ontkennen! Maar zij had zijn lach voor nobele heroïek gehouden en hem, met
eerbiedige deernis, er nog meer om vereerd.. Tragedie van misverstanden! Kon zij
hem verwijten, dat ze zoo redeloos met hem had gedweept en zijn beeld naar haar
eigen idealen vervormd? Hij had haar niet misleid; nu, - na zooveel bittere jaren, wist ze, dat hij eerlijk was geweest in elk grof woord, in elke afstootende uiting.
Eigenlijk was hij veeleer met haar bekocht geweest, omdat hij de bravoure, waarmee
zij haar vroegere belangstellingen - theosofie, maatschappelijk werk, moderne
dichters, - overboord had gegooid, waarschijnlijk evenzeer à la lettre had genomen,
als zijn eigen verklaringen bedoeld waren, terwijl zij na eenigen tijd weer tot al die
oude genegenheden was teruggekeerd. Je mocht je dan een korte poos
onweerstaanbaar tot ‘het andere’ aangetrokken gevoelen, het verfrisschend en
nieuw vinden, - ten slotte hoorde je toch alleen bij het verwante; het verwante, dat
ze in Otto zoo onfeilbaar had herkend. Alleen was hij veel zonniger en onbezorgder
dan zij; zij was met haar zwaartillendheid als een schaduw over het licht van zijn
persoonlijkheid gevallen; maar hij zei, dat in dit land van fel licht en energieken moed
juist niets zoo weldadig was als een beetje schemering en een beetje
weifelmoedigheid.... Toch had ze dikwijls gevreesd, dat ze te veel van zijn kracht
vergde; dat ze een gewicht was, dat hem naar beneden trok; en nu ze hem eindelijk,
eindelijk in de voorgalerij hoorde, zijn lichte stap en zijn opgewekte stem, die door
de gesloten deur riep: ‘Mientje, het wagentje staat voor; ben ik erg lang
weggebleven? De baas was zoo bizonder geschikt; ik kòn niet loskomen!’ - vouwde
ze haar handen en bad: ‘Laat me hem deze eene keer mijn angsten en
benauwenissen sparen. Laat hem fleurig naar Europa varen, zonder dat hij iets
vermoedt. Hij hoeft 't immers pas na maanden te hooren, als alles al lang voorbij is
en beslist.’
‘Ja dadelijk,’ antwoordde ze nerveus; en ze streek over haar strakke,
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bleeke gezicht in een wanhopige poging om er gewoon uit te zien. Misschien dat
de groote hoed den schijn kon redden....
‘Alle tijd,’ riep hij vroolijk terug, ‘ik was zoo bang, dat je al zoudt zitten wachten.
Van der Scheer had een lang verhaal over het openen van nieuwe kebons naar het
Zuiden. Hij heeft niet graag dat je hem dan haast. Het kan daar heel goed worden
op den duur en hij gaf me te verstaan, dat ik er misschien ook wel een plaats zou
vinden. Dat zou natuurlijk prachtig....’
Ze vermande zich en opende de deur; de glimlach, waartoe ze voor den spiegel
haar vertrokken mond had gedwongen, nog op de lippen; maar zóó jammerlijk was
haar aanblik in het barre buitenlicht, dat hij met twee stappen bij haar was en zijn
arm om haar heen sloeg: ‘God kindje, wat is er met je gebeurd?’
‘Ik wou 't je maar niet vertellen,’ verweerde ze zich met het allerlaatste restje van
haar moed, ‘ik wou werkelijk liever alleen, Otto.... Als 't morgen was gebeurd, had
je er toch ook niets aan kunnen doen’.
‘Goddank dan, dat 't vandaag kwam.... Maar wat kàn er ineens, - in die anderhalf
uur, dat ik weg was.... Of vertrouw je me niet meer?’
Nu was er geen ontkomen meer aan. Verward, zooals de schrik, de verbazing,
het leed en de vertwijfeling over haar heen gekomen waren, was ook haar relaas,
waarin wat haar man gezegd en zij gedacht had, tot een onontleedbare massa werd
dooreengehutseld. De kraaltjes, die ze Marietje beloofd had; de minachting, waarmee
haar man haar schijnheilig genoemd had; de geluidlooze aftocht van Lize Lotte,
haar angst, dat hij haar wezenlijk van de kinderen verwijderd zou houden, - alles
vervulde haar met gelijke rampzaligheid. Het verontrustte hem het meest, dat ze
niet schreide, maar met een vreemde, bevende stem, soms zóó ver af, alsof ze
nauwelijks deel had aan haar woorden, en dan weer met moeizaam bezinnen, hem
al de onverwachtsche lotswisselingen opsomde....
Vroeger had hij duizendmaal met deze mogelijkheid gerekend, en zelfs in het
eerste ongeduld van gedwarsboomd minnaar er op gehoopt. Voor
verantwoordelijkheid was hij niet bang en alles leek hem toen lichter te dragen dan
deze onwaardige hunkering; dit schipperen met gevoelens, die van nature geen
halfheid dulden....
Later, toen hij haar beter had leeren kennen, - haar zachte, weinig doortastende
aard en de angstige teederheid, die haar aan de bijna achterlijke kinderen bond; toen hij met duizend teedere draden verstrikt was geraakt in die sfeer van
aandoenlijke hulpeloosheid, waar drie weerloozen met gelijkelijk vanzelfsprekend
vertrouwen op hem rekenden, om raad, om een verhaaltje, om een kleurigen knikker,
- had hij begrepen, dat zij niet tot degenen behoorde, die breken en opnieuw
opbouwen kunnen; dat, nu de dingen eenmaal zoo geloopen waren, hij haar niet
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beter kon steunen, dan door niet door te tasten en niet ‘een man uit één stuk’ te
zijn. Zoo had hij zich jarenlang gedwongen, zich getraind om zich neer te leggen
bij het in wezen ondraaglijke; en de verwachting op een eerlijke breuk, een eerlijke
openbaring had hij al lang opgegeven.
En nu, nu tusschen hen alles beslist leek; nu ook zij het onmogelijke van hun
verhouding op den langen duur, zoozeer tot op den bodem scheen gepeild te hebben,
dat ze zich niet langer tegen het afscheid had verzet; - juist nu deze doorbraak van
hun half eerlijk, half leugenachtig spel; een doorbraak, die eindelooze perspectieven
opende.... Als dit late geluk door haar maar niet moest worden betaald met zoo'n
jammerlijk verdriet om de kinderen....
‘In elk geval’, begon hij zakelijk; maar hij maakte zijn zin niet af. Een heerlijke
kracht van verantwoordelijkheidsgevoel doorstroomde hem. Voor het eerst sinds
jaren van inbinden, van telkens weer zijn onkreukbare, mannelijke inzichten plooien
en buigen naar de weifelende halfheid van een tobbende, bedroefde vrouw, voelde
hij zich een kerel, die voor niemand uit den weg zou gaan en met iedereen oog in
oog vrijuit kon spreken. Nu Houtman alles wist en haar uitstootte.... Natuurlijk zou
hij eerst naar dien advocaat gaan en als het noodig was naar haar man zelf, om te
probeeren, wat hij gedaan kon krijgen omtrent de kinderen.... Hij hield 't meeste van
Jan, maar Marietje had haar moeder misschien nog meer noodig.... Al was 't maar
tot hun tiende jaar en dan een uitgebreid droit de visite er na.... Hij zou niet alleen
op zijn eigen geluk afstormen. Maar die kerels, die over haar heenvallen wilden,
moesten onmiddellijk weten, dat hij onwrikbaar aan haar zijde stond, en niet beter
vroeg, dan voor haar te mogen zorgen; voor haar kinderen en alles wat bij haar
behoorde....
Met eerbiedige zachtheid trok hij haar naar zich toe, maar toen hij haar zag
terugschrikken met dien smeekenden afweer in haar blik, dat weerlooze, dat hem
altijd sterker bedwongen had dan een verbod, - bracht hij alleen haar handen naar
zijn lippen en kuste voorzichtig haar polsen.
Op dat oogenblik doken juist twee groote kerels met toetoepjassen, waarvan het
boord was opengezet, en blikkerende helmhoeden achter de chevelures van de
voorgalerij op en een luide stem riep: ‘Hallo! Komen jullie haast? We zitten al een
half uur te bitteren....’
Otto hief ongeduldig de hand op. ‘Ik kom dadelijk. Jullie kunt wel vast beginnen.
Mevrouw Houtman is verhinderd om met de lunch mee te doen. En ik moet eerst
nog even voor zaken....’
Onwillig en met spot in hun oogen wendden ze zich af.
‘Dàcht ik het niet, dat ze zouden zitten te tortelduiven! En dan kijkt zij je nog aan
als de vermoorde onschuld’.
‘Maar Lichtenberg mag waarachtig wel een beetje voorzichtig zijn.
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Houtman schijnt er de lucht van gekregen te hebben;.... wel wat laat, zul je zeggen....
Maar de eigenaar ontdekt zoo iets altijd later dan alle andere menschen.... Nu ze
niet meer bang hoefden te zijn voor de vuisten van Lichtenberg, hebben gedienstige
geesten zich gehaast hem te waarschuwen.... En ik kwam hem daarstraks tegen
op weg naar Van der Scheer; ziedende.... Hij liet 't er niet bij zitten; hij zou tegen
den baas zeggen, dat Lichtenberg een kerel was, met wien niemand kon
samenwerken....’
‘Maar Van der Scheer weet toch zelf, dat 't een goed planter is’.
‘Nou ja, maar als Houtman de reden zegt.... Je weet toch, dat mevrouw Van der
Scheer nog geen jaar geleden.... Ja, Gine van der Scheer en in haar eigen huis
gesnapt met dien Pool van Soengei Itam.... Sindsdien is hij sans pardon voor kerels,
die op het jachtterrein van een ander....’
‘Enfin, morgen is Lichtenberg weg. En als Houtman een kerel is, zal hij haar wel
klein krijgen. 't Zou de eerste vrouw niet zijn, die den bereikbaren echtgenoot de
voorkeur gaf boven den verren vriend. En omgekeerd.’
‘Meestal omgekeerd’, zei de ander, terwijl zijn vroolijke, roode kop vol rimpeltjes
trok van het lachen, ‘Such is colonial life’.
Kwamen dan zelfs op de verbijsterendste dagen oogenblikken van onverschillige
uitputting, waarbij je gewoon weer aan alles kon denken en je bijna kon voorstellen,
dat 't leven nog normaal was? Over twintig uur zou Otto weg varen naar de
onbereikbaarheid van Europa; en nauwelijks vier uur geleden had haar man hier in
deze zelfde kamer gestaan en haar toegeroepen, dat ze nooit meer in zijn huis en
nooit meer bij haar eigen kinderen zou mogen komen; - toch liep ze nu gewoon
heen en weer, borg haar kammen en borstels op en trok met een zeker genoegen
de koele zijden kimono aan. Geloofde ze niet, dat het werkelijk waar was, het
scheiden van Otto, het scheiden van Jan en Marietje? Of kwam het er eigenlijk niet
zoo erg veel op aan, wat een mensch overkwam, omdat elk hart toch maar tot een
beperkte spanning in staat is en alles, wat hem daarboven nog opgeladen wordt,
aan zijn vermogen om het te doorvoelen ontsnapt? Had ze verdriet? Maar ze had
zelfs gegeten van de spijzen, die Otto haar had laten brengen; ze kon er zich zelfs
voor interesseeren, of ze hetzelfde menu zou hebben gehad, als de menschen van
den feestelijken disch en of er veel op hem gespeecht zou zijn.... Eigenlijk had ze
wel kunnen meedoen.... Als ze zich niet zoo moe had gevoeld, zou ze denken, dat
er niets bizonders gebeurd was.... Maar aan die zieke moeheid zou ze den volgenden
dag zooveel kunnen toegeven als ze wilde; deze laatste uren met hem, deze kostbare
uren had ze toch liever.... Of kon ze morgen
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juist heelemaal géén rust nemen, en moest ze heel actief zijn om een baantje te
vinden en een ‘bescheiden onderdak’; moest ze zich onmiddellijk een bestaan
scheppen? God, hoeveel moeilijkheden, die ze niet doorzag, stonden vlak voor haar
opgestapeld.
Ze had niet meer dan veertig gulden in haar tasch; tot hoe lang....? Maar wat
kwamen deze zorgen er eigenlijk op aan, in verhouding tot het vertrek van Otto en
de vernietigende woorden van haar man....
‘Mientje, mag ik even binnen?’ hoorde ze opnieuw, gedempt, zijn stem; en, de
peignoir als een nonnetje dichthoudend tot onder haar kin, opende ze haar deur.
‘'t Is toch nog niet afgeloopen, het déjeuner,’ zei ze verbaasd, ‘hoe kon je dan....?’
‘Ik ben er heelemaal niet bij geweest. Ik heb gezegd: “Eten en drinken jullie maar
onder elkaar. Jullie hebt bovendien veel meer plezier, als ik er niet met mijn
begrafenisgezicht bij zit. En m'n reis is een paar weken uitgesteld”. En toen ben ik
naar de directie van de Lloyd gegaan en heb gezegd, dat ik m'n passage cancelde....
Ze waren heel geschikt.’
‘O,’ zei ze, in een diepe zucht en met een glans over haar afgetobde gezichtje.
‘Meen je werkelijk, dat je nog wel twee weken....; meen je 't werkelijk?’
‘Maar dom, klein meisje, dacht je nu waarachtig, dat ik je hier alleen zou laten?
Dat ik het je toevertrouwde allerlei besluiten te nemen en allerlei regelingen te treffen,
die veel en veel te moeilijk voor je zijn? Als ik ooit naast je hoor, dan is het nu.’
‘Ik vind het zalig,’ zei ze kinderlijik en ze streek even met haar hoofd langs z'n
mouw, ‘alleen, dat het van je verlof af gaat; en dat je moeder, die zóó naar je uitziet,
nog langer moet wachten....’
‘Ik heb haar al getelegrafeerd. En ik heb voor morgen al een uur bij je mans
advocaat afgesproken; dan gaan we er samen heen. Je zult eens zien, hoe het
meevalt.’
Zijn hand lag op haar schouder en gleed langs haar zachten arm. Met een bezorgd
opkijken van haar geduldige oogen zei ze tastend: ‘En toch was het misschien beter
geweest, als je morgen maar dadelijk.... Ik zou geen raad hebben geweten, hoe ik
me er doorheen moest slaan.... Maar 't was toch beter geweest, als we juist nu....’
Hij zag, hoe ze worstelde om haar gedachten te formuleeren, en wachtte, zwijgend
en bescheiden, zooals hij, in al die jaren, duizend keeren onbeweeglijk had gewacht,
totdat haar schuchterheid de termen had gevonden, waarin ze zich uiten kon, zonder
zich al te beschamend bloot te geven.... Hij speelde in gedachten met de zijden
kwasten van haar ceintuur; en toen hij ééns haar knie raakte, voelde hij een
hinderlijke gespannenheid. Het bloed golfde achter zijn oogen.
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‘We hadden het nu juist zoo goed uitgepraat, dat 't op deze manier niet langer kan,’
zei ze toen moeilijk. ‘Je weet, hoe lang ik er tegen gevochten heb, om dat te
erkennen, omdat ik je niet kon laten gaan.... O, ik heb 't je schandelijk moeilijk
gemaakt met m'n egoïsme. Maar de laatste maanden kon ik er ook niet meer
tegenop. Als we elkaar geregeld zagen, kwam ik tot niets anders meer, van onrust
en verlangen. Zelfs de kinderen waren me dikwijls te veel, omdat ik eigenlijk aldoor
zat te luisteren, of ik jou ook hoorde. En als je er was, dacht ik weer: Ik wou maar,
dat hij weg ging. Want ik kan beter alleen aan hem denken, dan met hem samen
zijn, terwijl alles zoo half, zoo onwaarachtig.... Alleen als we dan weer eens ons
héél lang van elkaar weg hadden gehouden, konden we volmaakt genieten van 't
elkaar zien en hooren, alleen.... Maar na een week, ondanks alle verstandige
redeneering, - want 't leek werkelijk wel heel kinderachtig, - begon opnieuw die
hang....’
Ze streek even, verlegen, haar haar weg en trok zich een beetje van hem terug.
Maar met een beheerschenden lach greep hij haar opnieuw om de schouders. Had
zij dan nog geen oogenblik er aan gedacht, dat met deze katastrophe ook hun
verhouding was veranderd en dat het nu nog maar een kwestie van tijd....?
‘Maar droomstertje, doezeltje, Mientje-kijk-in-de-lucht,’ fluisterde hij verteederd,
‘ben je dan zóó versuft van al die harde woorden, dat je niet ziet, dat jij en ik nu
eindelijk een toekomst hebben? Dat ik je nu in alle eer en deugd het hof mag maken,
omdat je over een jaar als mijn vrouw hier terug komt.... Eindelijk.’
Ze staarde voor zich uit; haar eene ooglid trilde een beetje; toen boog ze zich
naar hem over.
‘Het is heel dom van me.... maar 't is te veel. Ik kan dat niet allemaal tegelijk
begrijpen. Dus nu ben ik vrij; nu mag ik werkelijk bij jou hooren, bij jou, bij jou....’
Met iets krampachtigs sloeg ze haar arm om zijn hals en borg haar hoofd onder
het zijne. Hij voelde de bedwelming van het oogenblik, maar trachtte zich in de hand
te houden. ‘Ze is overspannen, niet profiteeren, weggaan, dadelijk weggaan’, zei
hij dringend tot zichzelf, ‘wees geen ploert.’
‘Wettelijk ben je nog gebonden,’ verweerde hij zich, met zijn hand om haar
bovenarm gekneld.
Ze trok even met de schouders, zonder haar hoofd op te heffen. ‘Wat komt dat
er op aan. Jij zorgt voor me; je bent om mij hier gebleven; ik hoor bij jou.’
‘Maar je speelt met vuur....; stuur me weg, onmiddellijk....’
‘Nooit meer,’ zei ze sereen. ‘Nooit meer.’

(Slot volgt).
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Kroniek.
Boekbespreking.
Cornelis Veth, Klappertjes, met een caricatuur door Jo Spier,
's-Gravenhage, N.V. Litteraire Boekwinkel, 1927.
Bravo, Veth! Dit is het woord - neen, goddank, dit zijn er verscheiden woorden-die-op-'t-oogenblik-gesproken-moesten-worden. Want na het begrijpend
medelijden, waarmêe wij in en na den oorlog het mishandeld en verbijsterd
menschdom plachten aan te zien, is, nu datzelfde menschdom in bijna tien jaar nog
geen pogingen tot zelfherziening gedaan heeft en van zijn verbijstering en leven bij
den dag (en bij den dans) een pose schijnt te maken, de spot wel zéér op haar
plaats. Ik weet wel, sommige malligheden, waarop gij een klappertje afvuurt, dateeren
al van lang voor den oorlog - de Eeuw van het Kind o.a.! - is het daarom niet nog
erger dat wij ze nog altijd niet afgeschaft hebben? Maar neen, ze zijn weleer
toegenomen! Gij schijnt dat ook zoo te voelen; vandaar dat gij schrijft:
‘De vrucht van d'opvoedkunst der laatste twalef jaar
Loopt heden vrouw en grijsaard van 't trottoir.’
Dit is overigens niet een van de meest geslaagde uit deze verzameling van - in
Holland zoo iets zeldzaams! - werkelijk rake en geestige puntdichten. Die allerbeste,
ik zal mij wel wachten ze hier over te schrijven. Men koope dit kleine boekje - voor
het uitverkocht is (wat niet zoo heel lang duren kan). Toch voel ik, dat, zoo van eenig
werk, van dit gezegd kan worden, dat het onmogelijk is er een idee van te geven
zonder citaat of reproductie. In godsnaam, men moet mij ditmaal dan maar op mijn
woord gelooven!
Waar ik wel zéér benieuwd naar ben, het is of nu volgend jaar een of andere
fractie van den tweeden Amsterdamschen prijs-voor-poëzie door de jury (waarvan
hij, al was het maar wegens gevorderden leeftijd, zelf wel geen lid zal zijn!) zal
worden toegekend aan Cornelis Veth. Want het zal toch zeker geen gewoonte
worden, dit stukje-premie voor de ‘blijmoedigheid’ te bestemmen en nooit eens te
denken aan iets dat honderdmaal beter en duizendmaal zeldzamer is: geest, échte
geest!
H.R.

Alie Smeding, Duivelsnaaigaren, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar's
Uitg.-Mij., 1926.
Alie Smeding is, wat haar vormen betreft, nog altijd in evolutie. Begonnen met een
zeer overladen stijl, een woordenrijkheid die maar aan enkelen vergeven kan worden
- en dan eigenlijk nóg niet! - wist zij zich tot grooten eenvoud, drieste directheid in
te toornen en ons dat kostelijk boek: A c h t e r h e t A n k e r voor te leggen. Helaas,
na dien
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tijd heeft haar techniek weer een zwenking gemaakt en in dit nieuwe boekje nadert
zij, op bijna iedere bladzij, het gezochte - het gezocht karakteristieke, gezocht
oorspronkelijke.
Ik zeg: op b i j n a iedere bladzij. Want er zijn hier ook bladzijden, die naast ‘Achter
het Anker’ een zeer behoorlijk figuur maken en ons doen hopen, dat, zij het dan na
eenige aarzeling, deze zeer begaafde jonge schrijfster weer in de lijn van den
eenvoud doorwerken zal.
Wat overigens haar onderwerpen betreft kan ik tot mijn spijt juist bizonder weinig
evolutie in Alie Smeding constateeren. Onderwerpen? Men kan zich al bezwaarlijk
zoo in het meervoud uitdrukken, er is totnogtoe in het werk van deze schrijfster maar
één overheerschend sujet. Het leven schijnt haar, sinds het begin van haar
schrijfstersloopbaan, niet veel rijker, voller of veelzijdiger gemaakt te hebben. Niet
veel wijzer of sterker zelfs. Haar ééne onderwerp: het lijden van jonge menschen
onder den doem van hun sexueelen drang wordt in D u i v e l s n a a i g a r e n voor
de zooveelste maal behandeld en haast nog scherper, wranger, wanhopiger dan
tevoren. Geen man in dit boekje of 't is een wreede genotzoeker, geen jonge vrouw
of ze moet een beklagenswaardig dupe heeten!
Laat ons hopen, dat een zoo sterk talent als dat van Alie Smeding niet op den
duur ‘achter het anker’ van zekere oer-menschelijke, maar daarom nog niet
álles-beheerschende aandoeningen zal blijven vastliggen.
H.R.

J.W. de Boer, Het Boek God. Rotterdam, Brusse, 1927.
Het is met het werk van De Boer een vreemd geval: elke nieuwe roman wekt groote
- grootere - verwachtingen en nimmer worden die zoo bevredigd, als men het wel
zoude wenschen. Komt het, omdat De Boer zich geen tijd gunt om af te maken, wat
hij in een wilden, schoonen roes begonnen is, of reikt zijn talent naar hoogten, die
hij niet bij machte is zegevierend te overschrijden? IJdel de vraag, ijdeler nog het
antwoord, dat vast zou willen leggen, wat vlot moet blijven op de drift van den tijd:
de al-zijdige mogelijkheid van het opbloeiend kunstenaarschap, zoo vaak door een
wreede, vernielzuchtige kritiek geknot en ver-sneden!
Daarom slechts dit: wat stremt telkens en telkens weer onze bewondering voor
het proza van dezen schrijver? Dat hij met een vaart over de zwakke momenten in
zijn ‘inspiratie’ heen schrijft, of, dat hij enkel, volkomen onkritisch, opteekent wat
hem voor den geest komt? Het eerste geeft ons een nooit ganschelijk verdwijnend
gevoel van onzekerheid tegenover elke nieuw begonnen pagina; het laatste wekt
onze ergernis, naar mate wij min of meer overtuigd zijn van de kostbaarheid en
kostelijkheid van den opzet.
Naar het mij voorkomt - en dat schijnt mij in zekeren zin een zeer
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gelukkig verschijnsel, al zal stellig niet iedereen zoo erover denken! - is nà zijn
tweeden roman, dus van Solaes af, het tweede het geval. De Boer schrijft zich los,
moet zich noodzakelijkerwijze los schrijven uit een oude wereld-verbeelding en uit
een oude techniek. Het valt slechts te betreuren (en dit is het, dat hardnekkig de
ergernis oproept), dat het zulke prachtige onderwerpen zijn, die ten offer vallen aan
dit langzaam zich voltrekkend bevrijdingsproces, dat De Boer, eenigszins als een
speelsch kind, bouwt en omverwerpt, doch nimmer werkelijk voltooit.
Met dat al is hij een van de interessantste figuren in onze moderne letterkunde,
iemand met een zon in zijn hart en handen aan zijn lijf; iemand in wiens talent men
steeds weer opnieuw vertrouwen heeft, die men zijn misslagen vergeeft, omdat hij
zoo weergaloos vitaal, zoo gul en eerlijk uitbundig met ons deelt, wat de Muze hem
schonk.
R.H.

Alb. Draayer - De Haas, De Vlucht. Bussum, Van Dishoeck, 1926.
Om maar met de deur in huis te vallen: deze novelle had een meesterstukje kunnen
zijn, een kleine kostbaarheid als mevrouw Boudier's De Straat; maar, helaas, de
Muze - die altijd lastige, altijd veeleischende juffrouw, niet waar? - heeft het anders
beschikt. Zij kon geen genoegen nemen met het zwakke middenstuk van dit werk
en de schrijfster wilde klaarblijkelijk niet wachten tot een gunstiger oogenblik. Voor
de zooveelste maal heeft de ondoordachte haast (waarom, waartoe?) gezegevierd
over den langzamen, natuurlijken groei en onherstelbaar zijn de gevolgen van haar
triomph. Hoe kan een zoo volkomen schoon en stijlvol begin verloopen tot een
groezele sentimentaliteit, tot een symboliek van ‘vel over been’, en hoe kan het
einde weder zoo stil en hoog zijn, alsof geen grauwe vlakte van mislukking
ertusschen lag!
Men kan er geen vrede mee hebben, leest en herleest.... en stuit telkens op
dezelfde plaatsen, men voelt de spanning wijken, het beeld wordt mat en vlak.... Er
is geen ontkomen aan, het wordt bijna een obsessie.
Niets rest dan het wrange uitspreken der teleurstelling.
R.H.

F.F. van der Ven, De Groote Vinding. Arnhem, N.V. Van Loghum Slaterus'
U.M., 1925.
De vinding van den ouden heer Verne moge dan niet ‘actueel’ meer zijn, zijn reis
naar de maan is met heel wat meer fantazie, met heel wat meer talent óók,
geschreven dan deze geheel naar de eischen des tijds toegeruste expeditie naar
genoemd hemellichaam. Zeker, Van der Ven verstaat de kunst - men zou bijna
zeggen: kent de trucjes - om spannend te schrijven, doch aan verbeeldingskracht
ontbreekt het hem nagenoeg geheel. Men denkt eerder aan den, in zijn soort
voortreffelijken, Ivans dan aan een nazaat van den grooten Franschen ‘futurist’!
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Neen, meer dan trein-lectuur is dit boek toch niet. Laten wij hopen, dat het geen
andere pretentie had en er ons mee troosten.... voorloopig.
R.H.

H. Marsman, Paradise Regained. Utrecht, De Gemeenschap, 1927.
Uitgeworpen uit den vermoeiden, duisteren schoot van het Westen: een laatst
kiemkrachtig zaad? Hij was het, die nog vormde, die beeldde met een
barbaarsch-driftige expressiviteit.... die den Chaos regeerde.
Snel naderde het verval en luwde de steile vlam van het bloed: vrouw werd sieraad,
de wereld een ruim en soepel gewaad, in welks loom verglijdende plooien het schoon
is te gaan. Telkens keert zwakker de herinnering aan den aanvankelijken, hoogen,
eenzamen staat. Ook haar pijn wordt verhuld (verruild?); er is kant, die schuimt,
ruischende zijde, waarachter de krimpende hartslag niet kan worden gehoord. Het
is of de ruigheid van den eersten scheppingsdag gevat wordt in een barokke lijst!
En toch blijft de trek van het bloed naar zijn donkeren oorsprong gericht, toch geeft
de waarheid de schoonheid niet op.
Van dichtbij zien wij in dezen bundel, die tevens een herdruk van ‘Verzen’ en
‘Penthesiliea’ is, het vervluchtigen van Marsmans talent. Niet slechts zijn
taalvermogen wordt ijler, virtuoos-gevarieerder, zoo ge wilt; doch ook hetgeen hij
uit het ongeschapene oproept naar zijn handen, wordt van een minder hevige,
minder, ‘natuurlijke’ intensiteit’ Door welmeenenden ‘gecultiveerd’, dreigt dit oer-zuiver
dichterschap in een brillant vuurwerk en wat mooie blauwe rook te vergaan. Geef
den tijd, geef de menschen de schuld. Wat baat het wien de goden met blindheid
slaan?
Bitter en droevig is het, Marsman te meten aan zichzelf (Men vergelijke slechts
het gedicht ‘Schaduw’ uit ‘Verzen’ met ‘Crucifix’ uit ‘Tusschen Twee Paradijzen’);
doch het moest gedaan, recht tegen alle ‘litteraire gevoeligheid’ en
‘kwaaddenkendheid’ in.
Het is geen geheim, dat Marsmans dichterschap te midden van onze
contemporaine poëzie één der uitstekendste plaatsen inneemt, dat hij, puur litterair
en artistiek, zonder eenigen twijfel de eerste onder de jongeren is en dat hij zich
zonder eenige aanmatiging, doch in het volle besef zijner verantwoordelijkheid, de
leider mag noemen van een generatie (niet van een dichterlijke alleen, als men
scherp wil zien!). Maar juist, omdat dit alles zoo is, omdat in zijn werk niet enkel hij
zelf zich uitspreekt, doch een deel van zijn tijd, moet het gemakkelijk verzwijgen
van het andere worden nagelaten; en zelfs, al zou men voor zich liever deze dingen
binenshuis hebben gezegd, ook dat geeft geen pas tegenover ‘den Maker’, die
hongerend naar de voltooiing van zijn Werk achter deze wereld staat.
De uitgevers zorgden voor een fraai typografisch geheel, Ir. van Ravensteyn voor
een eenvoudige, doch zeer suggestieve bandteekening.
R.H.
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W. Steenhoff door Isaäc Israëls op Arti, Amsterdam.
Op de Arti-tentoonstelling hangt een schilderij, dat mij geboeid heeft: het portret van
Willem Steenhoff, den bekenden schilderij-criticus, bovendien oud-onderdirecteur
van het Rijksmuseum en thans directeur van het Museum Mesdag. Maar als ik aan
het portret denk, vallen mij die laatste qualiteiten waarlijk niet het eerst te binnen,
net zoomin als de geportretteerde zelf mij in levende lijve aan zijn
museum-directeurschap bizonder dwingend herinneren kan.
Steenhoff hoort onder de menschen, over wie het minst geschreven is, en zoolang
ze leven geschreven zal worden, en die daar alle aanleiding toe gaven, want niets
staat hem verder dan zich op het maatschappelijk tooneel in het zicht te zetten.
Museumdirecteur zijn is op zichzelf nog niet van opvallende beteekenis; criticus zijn,
zelfs goed criticus zijn geeft nog maar een matige introductie voor het Elyseum;
maar een scheppend mensch te wezen, met een rijk-geïnstrumenteerd gevoelsleven,
en een, door geen geweld noch verleidingen gemerkteekend karakter, dat is beter.
Als zich daarbij voegt de menschlievende drang, en de gave, d e w a a r h e i d te
getuigen over de kunst, uit een heel eenvoudige, maar diepe liefde tot de kunst en
tot de waarheid, dan komt men voor een mooi soort mensch te staan, dan ontmoet
men iemand, die scheppend is en onderscheidend tegelijk.
De triestheid, die in zulk eens menschen oog door een groot schilder als Isaäc
Israëls gezien wordt, en, zooals geschied is, weergegeven wordt, kan nooit wezen
een triestheid om eigen nooden of meelij met zichzelf, het is de triestheid, die
weerspiegeling is van de ontoereikendheid van de wereld.
Hoe prachtig is deze edele triestheid door Isaäc Israëls in den kop van den
geportretteerde vastgelegd!
Isaäc Israëls is een impressionist. Scholen komen en soms verdwijnen zij, hij
heeft zijn stijl en is dien trouw, zoolang als wij hem weten schilderen. Als
impressionist geeft hij een oogenblikkelijken indruk weer, maar dezen dan ook met
zulk een intensiteit, dat het oogenblikkelijke verheven wordt tot de hoogten van het
onvergankelijke.
Israëls' portret van Willem Steenhoff is zulk een ver-eeuwigd oogenblik.
Het is mij onbekend, of de schilderij voor dit doel verkrijgbaar is, maar ik druk den
wensch uit, dat in een museum plaats worde gevonden voor het portret, meesterstuk
van Isaäc Israëls en tevens conterfeitsel van een der zuiverste intellectueele
vertegenwoordigers eener thans eindigende periode.
H.P.L. WIESSING.
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Portretten door Annie Roland Holst - De Meester in den Rotterdamschen
Kunstkring.
Het is een tiental jaren geleden, dat wij naar aanleiding van eenige scherp, markant
geteekende portretten, Annie de Meester verzochten voor Elseviers Maandschrift
een portret te teekenen van den nestor onzer moderne bouwkunst, den grijzen
architect Cuypers. En wat zij er van gemaakt heeft, de lezers zullen zich dit wellicht
nog herinneren, was een portret dat ons méér gaf dan den uiterlijken kant van dien
beminnelijken mensch, het deed ons schouwen in diens karakter. Voor o n s was
het echter een reden om Annie de Meester's werk met aandacht te blijven volgen;
en sinds dien zagen wij een voortreffelijk portret van Toorop, een portret van haar
vader, een van Dirk Coster, en van andere bekende persoonlijkheden, en nadat zij
getrouwd was ook enkele kinderportretten, en wij spitsen ons er al op, eens een vrij
compleet overzicht van haar werk te krijgen.
De tentoonstelling in den Rotterdamschen Kunstkring bood daartoe alleszins
gelegenheid, daar was van haar vroegste werk af tot aan haar laatste portretten
toe. Annie de Meester toch is al zeer vroeg begonnen en in het artistieke huiselijke
milieu kreeg ze haar eerste opleiding van haar moeder, die, zelf kunstzinnig
aangelegd, een teekenacte behaald had, en zich op schilderen had toegelegd. Op
haar elfde jaar teekende Annie al portretten van oude besjes en mannetjes, van
schoolvriendinnetjes en met een zekerheid van lijn, die meer dan gewoon was.
Geen wonder dan ook dat zij al vroeg de vrije schoolmiddagen naar de academie
ging, al was dit misschien in dien tijd niet de meest juiste weg. Op haar zestiende
jaar ging zij er heele dagen heen, en 's-zomers een drie maanden naar Hattem om
bij Voerman te aquarelleeren.
Maar de Rotterdamsche academie voldeed haar niet meer; op haar negentiende
jaar trok ze naar Brussel om daar overdag te werken op 't atelier van Jean Delville
en 's avonds op de academie. Een jaar daarop gaat ze voor een paar maanden
werken op het atelier van Lovis Corinth in Berlijn om met den oorlog thuis te komen
en alleen 's avonds de naaktklasse op de academie onder Van Maesdijk nog te
volgen... tot ze trouwde.
Ziehier de korte ontwikkelingsgang en als wij het werk nu zien dan vinden wij er
niets van het borstelige van een Corinth in terug, maar een zekerheid van lijn. Waar
zij met kleur werkt, is het een teere verfijnde kleur, iets Engelsch; maar wat haar
werk belangwekkend maakt is de zuiverheid van de contour, de raakheid waarmede
zij een mondlijn neerschrijft, de expressie die zij aan de oogen weet te geven.
Zij ziet soms in een mensch, in een kind, de oogen alleen, en tracht die op haar
teekening te doen tintelen van leven... en daardoor reeds lijkt het
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heele gezicht. Want die oogen, hoe kunnen ze u aanzien uit die kleine kinder-kopjes
- vragend, droevig, guitig, brutaal, alle nuances vindt gij er in terug, en hoe ontzaglijk
moeilijk is het die uitdrukking te vatten, die uitdrukking, die telkens wisselt, in het
bewegelijk gespeel, den stand, die telkens verandert en waarbij men dan een
terugkeeren in een zelfde houding moet afwachten. En dan die wenschen - en de
ijdelheidjes - der familie, ja het is een heele toer om van andermans kinderen een
goed portret te maken, en lijkt het dan af en toe, zien wij dat het méér is geworden
dan een stereotiep ‘kinderportretje’, dat eigenlijk haast buiten het kind om gemaakt
kan zijn, welnu dan mogen wij tevreden zijn.
Bij haar portretten van ouderen is het ook vooral ‘de uitdrukking’, naast de zeer
gedetailleerde uitvoerigheid in de teekening, die ons treft. Zien wij naar het portret
van Albert Vogel, van den heer W. Westerman, van Dr. van der Linde, van A.
Schmüller, van Dirk Coster, dan is bij de meeste dezer portretten alleen de kop
geteekend, rondom kort afgesneden, als om de aandacht niet verloren te doen gaan,
en in dien kop treft u dan vooral de expressie.
Het is soms wel even of zij, om de uitdrukking vast te houden en weer te kunnen
geven, het geheel voorbij ziet; want een mensch is toch niet altijd en alleen oog, de
heele allure toont soms de persoonlijkheid, de houding, de stand, het gebaar.
En mevrouw Roland Holst voelt dit zelf ook wel, en het wil mij toeschijnen dat zij
hiermede een anderen kant uit gaat, zich los maakt van het ‘staren’ en meer den
blik verruimt. Want daar is ter tentoonstelling een oude damesportret, waarvan het
karakter niet alleen in de uitdrukking van de oogen maar in den stand van het hoofd,
in de houding der handen zit; daar is een groot portret van een dokter in een witten
operatiekiel, en niet alleen die kiel, maar de heele figuur.... voltooit het portret; en
dan dat van den schilder Valentijn van Uytvanck, die kwasie-achteloos poseert met
de sigaret in de hand. Hoe kostelijk is ook hier het gebaar, het geheel, beter dan de
simpele kop zou vermogen weer te geven.
Ja ik voorzie een andere richting, niet een zwenking, door tijdsinvloeden gedreven,
maar eene, die uit te straffe, t e doorschouwde portretten is voortgekomen. Een
ruimeren blik, een misschien breederen toets, waar echter de degelijke studieuze
ondergrond, de acurate nauwgezette teekenachtigheid geen kwaad zal doen, veeleer
een steun blijken voor nieuwere inzichten en opgaven.
R.W.P. Jr.

Kunst te Brussel.
De Oostendenaar L é o n S p i l l i a e r t , stadgenoot van James Ensor en Constant
Permeke, en die in de afgeloopen April-maand te
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Brussel bij Giroux eene belangrijke tentoonstelling heeft gehad, is, kan men wel
zeggen, eene ontdekking van Emile Verhaeren. Deze is, een twintigtal jaren geleden,
onder de eersten geweest om hem te loven, en hij deed het met de absoluutheid,
die hem van wege zijne heftige geaardheid, zijn groot hart en zijn kritischen wil
eigen, en zelfs natuurlijk was. Met zijne geestdriftige volstrektheid, die alle
aanknagende bedenking met afschuw verwierp - de kritiek van Verhaeren was zoo
goed als uitsluitend panegyristisch -, zag de dichter in den jongen schilder wellicht
heel wat, dat er uit afwezig was of althans niet dan in potentie bestond. Men kan
zich echter heel goed voorstellen hoe het komt dat hij zich tot Léon Spilliaert in zulke
hooge mate aangetrokken gevoelde, wat dan zijne onvoorwaardelijke ingenomenheid
verklaart: eene klaar blij kende, haast opzettelijke en tot het uiterste gedreven
‘outrance’, die nochtans geweldig beheerscht leek, vooral in dat werk van jaren vóór
den oorlog, is het kenmerk van Spilliaert's kunst, die minder ontroert in den gewonen
zin van het woord, dan dat zij meer-intellectueele emotie vermag te wekken.
Men kan moeilijk beweren dat Léon Spilliaert een ‘schoon’ schilder zou zijn, en
niemand zal het dan ook wagen. Dat hij liefst arbeidt met gekleurd krijt van het harde
soort of, als bindmiddel, liefst caseïne gebruikt, belet dat zijn werk ooit
malsch-pleizierig aandoet en eenige zinnelijke liefde voor de schildersmaterie zou
vertoonen. Zijne kleur is daarenboven meestal schril, doet valsch en zuur aan,
zonder dat de schilder de gave zou bezitten van de transponeerende harmoniëering.
Was vroeger zijne vormgeving onbetwistbaar-monumentaal, thans is zij grillig en
verontrustend op het ziekelijke af, want men vindt de reden niet licht die de formeele
afwijkingen kon wettigen. In den beginne was de lijn van Spilliaert stroef; zijne
teekening deed geometrisch aan; zijn zucht naar ononderbroken-horizontale of
-vertikale strakheid verleende aan zijn werk een schijn van strenge stevigheid, waar
men wel is waar van voelde dat zij heel wat angst inhouden kon, maar die de stoere
bevrediging in zich had van de dominatie. Die teekening, heeft zij dan ook hare
meetkundige hoedanigheden behouden, - Spilliaert heeft, zou men zeggen, behoefte
aan zuivere, gave, algebraïschnette perspectieven, - is hier en daar leniger geworden,
maar dan op het doellooze af, en niet te verklaren door welke gratie of elegantie
hoegenaamd. Zoodat men de waarde en de beteekenis van den schilder Spilliaert
niet moet zoeken in de uiterlijke verschijning van zijn werk (wat anders het natuurlijkst
is), maar in den inhoud die deze verschijning bewust of onbewust vertegenwoordigt.
Spilliaert is niet wat men noemt eene beminnelijke natuur. Weinig spontaan
tegenover anderen of althans niet dan met aarzelende restrictie mededeelzaam,
staat hij tegenover zich-zelf weifelend en zeurig. Ik geloof niet dat Spilliaert die, zegt
hij-zelf, niet schildert voor zijn pleizier, het
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‘coup de foudre’ kent der inspiratie. Kent hij het wél, dan mist hij in elk geval de
vreugde der onmiddellijke weêrgave; het is hem eene behoefte, die inspiratie aan
onderzoek te onderwerpen, te zien wat zij in zich heeft, wat er ondergrond en
bestanddeelen van zijn, in welken zin zij overeenstemt met zijn geest. Ik wil hiermeê
niet zeggen dat zijne kunst vergeestelijkte kunst zou zijn, eene kunst die naar
sublimisatie streeft en het symbool ontwikkelt: daarvoor is zij te analytisch, te peuterig
zou ik haast zeggen, te bijzichtig in den oorspronkelijken zin van het woord. Spreek
ik dan ook het woord ‘geest’ uit, dan dient daaronder verstaan, niet dat Spilliaert
den oorspronkelijken indruk laat bezinken tot op den bodem van zijn gemoedsleven,
hem verwerkt met de stoffeering van een dieper gevoel, maar dat hij hem,
integendeel, opdrijft naar de snijkamer van zijn ontledend vernuft, naar de ‘curiosity
shop’ van zijne speurzieke intelligentie. Het oog van Spilliaert is steeds uit op
ontdekkingen: zijn grootste deugd is zijn walg voor het oppervlakkig aanvaarden,
voor de ontvangenis der klaarblijkelijkheid. Hij wil anders zien, dan zijne schilderende
lotgenooten, en hij wil vooral anders uitdrukken. Ik wil zeggen dat hij, ook bij de
gewoonste voordracht - en zijne voordracht, tweede deugd die voortspruit uit de
eerste, is zelden gewoon -, bedoelt, ons te openbaren wat hij achter het uiterlijke
phaenomeen heeft gevonden of geraden, of meent geraden te hebben, of voorgeeft
te hebben gevonden.
Die angst voor het Bepaalde dat, meent Spilliaert, steeds vol geniepige
verborgenheden zit, geeft aan zijne kunst iets geheimzinnigs, dat aantrekt. Vergeet
daarbij niet dat hij, in zijn dagelijksch leven, omringd is, hij Oostendenaar, met de
geweldige mysteries van zee en hemel; in gestadige aanraking met het
ruig-onbegrijpelijke van het bovenmenschelijke visschersbestaan en, 's zomers,
met het voor een oerbewoner der kust aantrekkelijke en tevens afstootende
cosmopolitisme; onder de beheksing, aan de bedrieglijk-rustige haven, van het
steeds onverzaadbaar avontuur. In zulke omgeving zal geen enkel kunstenaar, die
er in de nieren één mêe geworden is, het nog aanvaarden, zich neêr te leggen bij
objectieve benadering: het zou hem volkomen onmogelijk zijn. Het valt op hoe weinig
eigenlijke zeegezichten James Ensor heeft geschilderd, ook in zijn
meest-impressionistischen tijd. En zoo Constant Permeke een oneindig getal marines
heeft gegeven, dan zijn deze niet dan als studies te beschouwen, en dan nog wel
van meer-introspectieven, steeds overdrachtelijken aard...
Waarheid is dat de schilder, die waarlijk van zee-atmospheer is gedrenkt, daar
in de eerste plaats een geweldigen prikkel in vind voor zijne imaginatie. Ik herinner
mij een woord van den ouden luchtvaarder Capazza, dat ik uit het geheugen citeer:
‘On respire dans ces régions le sentiment des choses pures’. Een zelfde indruk
beleeft men aan zee, zoodra men ervan doordrongen is. Dat alsdan de angst van
het Bepaalde feitelijk
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beteekent: den zucht naar het Gelouterde, wien zou het verwonderen?
De aard en vorming, het wezen en de scholing van Spilliaert's geest beletten hem
nu wel, dat gelouterde, dat eindelijk-transcendenteele te bereiken. Doch, dat hij het
zoekt met eene koele razernij die het paroxistische benadert, wie zou er hem om
laken? Spilliaert trouwens lijdt onder de ontoereikendheid van zijne
onderzoekingsmethode, waarbij voor het overige zoo dikwijls de uitdrukkingsmiddelen
falen, en dat maakt de tragiek uit van zijn werk. Een geneesmiddel heeft hij gezocht
in de secure verstarring die het merk is van zijn vroegeren arbeid. Thans is hij, in
schijn althans, kalmer geworden. Hij zoekt afleiding in de eigen fantazie. Helaas,
zij doet wel eens vreemd aan, en geforceerd. Omdat de angst nu eenmaal niet
sterven wil.
K.V.D.W.

Uit den Amsterdamschen Kunsthandel.
Bij de Firma Douwes: De groote Jan Steen.
Het zou een aanlokkelijke bezigheid zijn, te beproeven in woorden eenigszins na
te schetsen het bloeiende, warm-stroomende leven, in al zijn variëteit van wezen
en expressie, in al zijn gradaties van levensblijheid en levenskracht, in al zijn nuances
van lust en wellust, dat trillende, bewegende, broeiende leven, waarvan àl die
kontrasteerende gelaten, àl die verschillende gebaren, in hun vloeiende of spitse,
rustige of plotselinge, schokkende rhytmen, zoo ganschelijk doortrokken zijn. Laten
we echter ons bepalen tot enkele vingerwijzingen naar de kwaliteiten van schildering
en teekening, die zoo innig zijn vereenigd in dit grootmeesterlijke stuk van zeldzaam
wèl beheerschte ordonnantie. Want allereerst treft deze laatste: de rustig-evenredige
opbouw van die levendige, bewegelijke, slechts schijnbaar ongeordende en bij eenig
concreet voorval weergegeven menschen, op het terras tot één groep min of meer
bijeengedrongen, waaronder zoovele oude bekenden van 's meesters schilderijen
te herkennen zijn. Het tafereel staat onder de beschuttende overhuiving van een
bebladerd lattendak in zijn rijken gloed van rijpe kleuren tegen een zacht-warme
donkerte van boomengroen, waartusschen een goudige zonnebloem boven lagere
planten oprijst en waarachter door het hooge dak en den achtergevel van een groot,
blauwig-grijs heerenhuis (herinnerend aan dat op den achtergrond van het ter
Leidsche tentoonstelling geëxposeerde Tuinfeest, ook aangeduid als ‘De Verloren
Zoon’ van 1677) het uitzicht afgesloten wordt. Het maakt ondanks zijn overwogenheid
van opbouw ten volle den indruk van te zijn afgekeken naar een bepaalde,
‘historische’ werkelijkheid met zijn accidenteele handelingen, zijn momentane
houdingen en bewegingen (wier richtingslijnen elkaar op alle denkbare wijzen, onder
alle mogelijke hoeken snijden), zijn tallooze bijkomstigheden en toevalligheden.
Men lette bijv. op de
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gratie, waarmede de gitaarspeler zich heeft neergezet op de balustrade en thans
met tengere hand een lossen, moduleerenden greep doet in de snaren van zijn
speeltuig, of op de zacht wegduwende, maar tevens lichtelijk tartende beweging,
waarmee het oolijke, welgedane dienstmeisje den wat al te driesten vrijer afweert
en tegelijk haar schotel voor vallen behoedt, of op het gelukkige, verteederde
grootmoedergezicht vlak naast het verrukte kinderbakkesje, Jan Steen's onovertroffen
vermogen, om ieder ding weer te geven in zijn tastbare stoffelijkheid en in zijn, mede
daardoor beïnvloed, individueel kleureffekt onder de tooverwerking van het licht,
bereikt zijn culminatiepunt in de onvergelijkelijk rijke schoonheid van de figuur op
den midden-voorgrond, de blondine in haar weerschijn-zijden rok, waar teeder
zalm-rose en stemmig grijsbruin en brons doorheen schemeren en waarover een
fijn-grijs schort, in een prachtig-natuurlijke plooiing en rimpeling, nederhangt. Met
geraffineerden smaak en genotvol welbehagen laat de schilder de paarsrose rozen,
waarmee de schoone zich gesierd heeft, coquetteeren met het zilverig tintelend
zijde-blauw van haar jakje en naar den anderen kant met de lichtende blankte van
haar ter helft ontblooten boezem, terwijl hij ze ten slotte nog de tintencharme van
het rose-fluweelen muiltje, dat onder den changeant-rok uitkijkt, laat verhoogen.
Het stillevenwerk van vaas, tinnen kan, aarden vuurtest, planten en bloemen op
den voorgrond is volmaakt. De verscheidenheid van nuanceering is vrijwel eindeloos,
zoowel in de uitdrukking van het spiritueele - zooals van den lach in zijn diverse
overgangen tusschen schateren en meesmuilen en van de menschelijke natuur in
al haar schakeeringen tusschen uitbundigheid en stille innerlijkheid, argeloosheid
en schalkschheid - alsook in de weergave van den picturalen toon. Hoe verschillend
bijv. zijn de lichtende blankheid van huid der voorgrond-blondine en het matter,
schemeriger, maar niets minder levende en smeltende blank van den blooten hals
der jonge vrouw met opgebonden haar, die ons den rug toekeert, terwijl zij haar
gezicht zien laat aan den jonkman met het piquante, donkere uiterlijk en den
geämuseerden blik!
Het enorme stuk (h. 1.48, b. 1.38 M.; zie: Hofstede de Gr., Verz. nr.443), dat
laatstelijk deel uitmaakte van een buitenlandsche collectie, is bekend onder den
naam van ‘Feestvierend Gezelschap’. Het ontstond waarschijnlijk te Haarlem, in de
periode van Steen's rijpste werk, is niet gedateerd, doch wellicht op ± 1665 te stellen
en onderaan de balustrade gesigneerd. We zullen ons maar niet vleien met de ijdele
hoop, dat het, dank zij een algemeene - laten we zeggen: ‘Olympiadische’ belangstelling en offervaardigheid voor ons land behouden zal blijven!

Bij de Firma Bernard Houthakker.
De nieuwe behuizing van dezen kunsthandel op het Rokin is er met
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A. ROLAND HOLST

- DE MEESTER.

VALENTIJN VAN UYTVANCK.

LÉON SPILLIAERT. ‘SCHILDERIJ.’
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JAN STEEN. FEESTVIEREND GEZELSCHAP.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

LXXXVIII

JAN STEEN.

(FRAGMENT).

JAN STEEN.

(FRAGMENT).
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tactvollen smaak op ingericht, een beperkt aantal schilderijen ruim en voordeelig te
hangen en elk daarvan, rustig en door geen enkelen opdringerigen buurman
gestoord, voor zich-zelf te doen spreken.
Een werk van den genialen, veelzijdigen A e l b e r t C u y p , zooals bij ons hoogst
zelden wordt aangetroffen, trekt domineerend de aandacht: de bijna levensgroote
beeltenis van een ongeveer zevenjarig meisje, buiten bij een boom gezeten. Het is
geenszins wat men een ‘mooi kind’ noemt, maar de losse, onbevangen opvatting
en prachtige, vlotte schildering van het geheele tafereel, de naturalistische weergave
van dit kleine, vroolijke, blonde menschje maken het tot een bizonder mooi stuk
schilderwerk en tot een aantrekkelijk, innemend, sterk-sprekend levensbeeld. In
een lang japonnetje, van een sappig rood-bruine kleur met wit kraagje, zit het
hoogblonde meiske daar, vol levendigheid in haar blije kinderoogen, vol jeugdfleur
in haar zwierige lokjes, zoo echt als ademend in buitenatmosfeer, terwijl ze haar
witgepluimden, slapstrooien hoed vasthoudt, gevuld met kleurige veldbloemen,
waarin een bok te happen staat, in een schichtige, stribbelige, houding van zijn
hoekig, langharig, warrig lijf, zoo mooi geschilderd in bruine en grijze tonen.
In de opvatting van deze beeltenis, die van de natuur-omgeving deel schijnt uit
te maken, vindt men reeds, maar nog geheel spontaan, persoonlijk, dàtgene, wat
zich in het Engelsche portret der 18e eeuw tot een zekeren modieusen stijl zal
ontwikkelen en daarin tegelijkertijd zijn natuurfrischheid, zijn momentaniteit zal
verliezen. De aanwezigheid van dergelijke stukken van Cuyp in Engeland heeft
wellicht tot dien portretstijl den grond gelegd.
Engeland werd het land der Aelbert Cuyp's en evenzeer het land der v.d.
C a p p e l l e ' s . Een van deze laatste is evenzeer bij de firma Houthakker te zien,
een typisch werk van den grooten marine-meester, die het door de Vlieger op dit
terrein gewezen spoor zoo energiek vervolgde.
Het is een rustig riviergezicht voor Dordrecht, met gevoelige, treffend juiste reflexen
van bevlagde schepen in het water, waarboven, in fijn genuanceerde, breede,
luchtige zetten geschilderd, een grootsche, Hollandsche lucht, zachtblauw, met
donzige, vlokkig-zware wolkenkoppen. Aan den wallekant vormt een reeks huizen
met de schepen en zeilen daarvoor een aaneengesloten, gevarieerde kleurstrook,
één picturale massa, waarin nochtans de onderdeelen afzonderlijk herkenbaar
blijven.
Van v a n d e r N e e r zagen we een allerfijnst, grijstonig Wintertje met
schaatsenrijders, een parelend stukje schilderwerk, vol ruimte, zachtkens schuivend
in perspektivische vastheid naar diepste verte.
Er is ook nog een J a n W y n a n t s , een landschap in de bergen met
voorgrond-boomgroep en uitvoerige wolkenvorming, met allerlei aardig belichte
details en klare spiegelingen in het fijntjes zich rimpelende water.
De Utrechtsche, naar Zuidelijke kunst georiënteerde School represen-
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teert de slechts een paar jaar vóór Cuyp geboren J a n B o t h met een Claude-achtig
landschap, een boschweg in een Italiaansche bergstreek, door warm avondzonlicht
beschenen, naar zijn italiseerende opvatting, doch niettemin voortreffelijk geschilderd,
zonder twijfel een zijner zeer goede werken. Toch ziet men hierin reeds de eerste
en zelfs reeds vrij groote schrede naar de latere kamerwand-schildering der 18e
eeuw.
Uit den tijd, wellicht uit de veelvuldig gevolgde school of de omgeving, van Both's
Utrechtschen leermeester A b r . B l o e m a e r t is mogelijk een subtiel-aandachtig,
met de oude handwerkmatige preciesheid èn toewijding bekeken vruchtenstukje,
op koper gedaan. Die doorzichtige besjes, die fijne bladnerfjes, die teere
aanhechtingen van steeltjes aan twijgjes, van twijgjes aan takjes, de dunne, scherpe
randjes van notenschalen, ze zijn zoo liefdevol en nauwlettend geobserveerd en
neergeschilderd, als Verster het placht te doen in zijn periode van stille ingetogenheid
en sereene klaarte, maar in een veel blijmoediger, lichter toonkarakter.
In Utrecht blijven wij bij de beschouwing van het enorme, grandiose, pronkende
bloemstuk van den naar de Hollandsche bisschopsstad getrokken Vlaamschen
schilder R o e l a n t S a v e r y , een werk, dat, met zijn streng-stylistische, evenmatige
opvatting, in geheel anderen, meer modernen, meer aan onzen eigen tijd verwanten
zin dan de zooeven genoemde schilderij van Both, naar het dekoratieve nijgt,
wortelend in de versierende gedachte der voorafgegane miniatuurschildering. Niet
minder zuiverstylistisch opgevat en gecomponeerd, niet minder minutieus uitgevoerd,
maar veel minder pompeus, veeleer bescheiden van bedoeling en intiem van
sentiment, is het kleinere, aan den ongeveer 30 jaar vroeger geboren G i l l e s v a n
C o n i n x l o o toegeschreven bloemstuk. Door den tijd zijn de kleuren wat veranderd
en verstild, doch niettemin rijk en diep, vol en teer gebleven, haar verhouding
harmonieus en zuiver, vol stemming en innerlijke charme. De nederigste détails, de
geringste finesses, zooals bijvoorbeeld de onaanvatbaar dunne haren van een
kruipend rupsje, zijn door den schilder met piëteit bespied en weergegeven, zóó,
dat men ze als onmisbare, als essentieele onderdeden der geheele kompositie
erkent en aanvoelt. Men verzuime niet de bezichtiging dezer werken, voor een deel
van ten onzent slechts zelden voorkomende meesters. H.F.W. JELTES.

Tentoonstelling van den Nederlandschen bond voor kunst in industrie
in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
Een ‘bescheiden poging om door principieele samenwerking (tusschen kunstenaar
en industrieel) verbetering te brengen in de spreekwoordelijk geworden leelijkheid
van het machinale massa- en serieproduct’, - aldus
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karakteriseerde de Voorzitter van den Bond, de heer P.M. Cochius, deze
tentoonstelling die gedurende de maand Mei enkele benedenzalen in het Stedelijk
Museum in beslag had genomen.
De Bond voor Kunst in Industrie (B.K.I.) hield anderhalf jaar geleden, in November
1925, zijn ‘proeftentoonstelling’ in het Museum voor Kunstnijverheid te Haarlem en
mocht zich al aanstonds in de belangstelling en den lof van publiek en pers
verheugen. Dat kon ook moeilijk anders. Het wachten is immers al jaren op den
industrieel die bij het vervaardigen van zijn massa- of serieproduct tenvolle de
eischen der aesthetica aanvaardt, - en tegelijkertijd op den kunstenaar die bij de
schoone vormgeving volledig de moderne machine accepteert. En elke stap in deze
richting is een gebeurtenis waarover men zich verheugt. Het publiek heeft,
ongetwijfeld voor een deel onder de suggestie van reclame en bazarartikelen, zijn
natuurlijke, gezonde (en dat is in wezen tevens een.... kunstzinnige!) smaak ingeboet.
Maar met opnieuw wat opvoeding, of liever wat ‘bevrijding’ - een werk de laatste
jaren door verschillende geschriften en tentoonstellingen verricht, - leeft hij, deze
smaak, al spoedig weer op en maakt verlangens in de goede richting wakker. Ik
geloof dan ook, dat een lichaam als deze B.K.I. met zijn tentoonstellingen en
propaganda, ook al zijn deze nog steeds zeer gewenscht en nuttig als onderdeel
van een ‘uitwendige zending’ onder het publiek, toch in de eerste en voornaamste
plaats een taak heeft op het terrein der ‘inwendige zending’. In de Inleiding tot de
catalogus schrijft de Permanente Tentoonstellingscommissie: ‘Ofschoon na de
eerste tentoonstelling in het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem in 1925, het
ledental zich heeft uitgebreid, hebben belangrijke ondernemingen, wier producten
geheel geschikt zijn voor uitvoering naar ontwerpen van kunstenaars, dit terrein nog
niet of niet met het ware vertrouwen in deze samenwerking betreden. Wij hopen en
verwachten dat door deze en soortgelijke daden van den nieuwen Bond andere
industrieelen opgewekt zullen worden met ernst en op zuiveren grondslag naar
hetzelfde doel te streven’. De Commissie had er ook nog aan kunnen toevoegen,
de hoop dat steeds meer kunstenaars (c.q. Kunstnijveren) mochten opgewekt worden
tot het inzicht dat hun ‘ambacht’ kennis en begrip van de moderne techniek in haar
vollen omvang eischt.
Gaan wij thans voor het geven van een vluchtig overzicht, het tentoongestelde
langs, dan hebben we in de allereerste plaats te noemen den heer H. Wouda, die
als ‘architect der tentoonstelling’, van de beschikbare zaalruimten een rustig
aandoend, harmonieerend geheel wist te maken. De eerste zaal werd voor een deel
tot drie afzonderlijke kamerruimten vervormd, waarin achtereenvolgens de
meubelproducten der L.O.V.-fabriek te Oosterbeek (ontw. Muntendam), die van
‘Liberty’ (ontw. Penaat) en van de firma Pander (ontw. Wouda) goed tot hun recht
komen. Van deze
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meubelen doen die van Wouda, met hun hier en daar plotseling, als een forsche
point d'orgue naar voren komende hél-roode paneelen, het meest
‘expressionistisch’-modern aan. Maar allen scheppen een sfeer van ‘gespannen
rust’, van soberen, maar toch gezelligen eenvoud, die het moderne Hollandsche
interieur zijn grootste waarde geeft. Buitengewoon mooi ‘doet’ de muurbekleeding
in de ‘Liberty’-ruimte; dit materiaal (op papier geplakte stroo-vezels) vereenigt de
qualiteiten die men in jute bespanningsstof én in Japansche matten waardeert.
In deze eerste zaal vindt men ook voorbeelden uiterst smaakvolle typografie
vervaardigd met de letter-de Roos (Tetterode) en de letter-van Krimpen (Enschedé).
Enkele Giso-lampen van de firma Gispen die de ‘electrische lamp’ inderdaad een
eigen karakter wist te geven en ter versiering enkele producten van mede-exposanten
(glas, damast, enz.) completeeren, met een inzending uit metaal gedreven uurwerken
van Eisenlöffel, het geheel.
In de tweede zaal bouwde Wouda een soort podium waarop een gedekte eettafel
geëxposeerd wordt met het prachtig-zuivere damast van Van Dissel (ontw. Chris
Lebeau) en het bekende Leerdamsche glaswerk (ontw. de Bazel, Berlage, Gidding,
Lannoy, e.a,). Langs de zijwanden vindt men toontafels met diverse soorten glasen aardewerk (van de ‘Ram’ te Arnhem, van de ‘Zuid-Holland’ te Gouda).
Buitengewoon fraai is het Unica-glas van Leerdam, dat, als uitzonderlijk product
wel niet geheel aan de eischen van massa- of serie-fabricage voldoet, maar ter
‘opluistering’ dient. Daarbij vormt dit Unica-glas dikwijls het uitgangspunt voor latere
serie-productie. Een nieuwigheid is het geheel machinaal-geblazen Leerdam-glas
van prachtig licht-paarse tint, dat in schoone modellen in prijzen van enkele
dubbeltjes genoteerd kon worden. Vermelding verdienen ook de buitengewoon
geslaagde loopers en tapijten die ‘Liberty’, naar ontwerpen van Penaat en Lion
Cachet, in serie deed vervaardigen en die eveneens de (industrieele) schoonheid
tegen uiterst lagen prijs onder het publiek brengen.
In de volgende zaal vindt men o.m. een inzending drukwerk van de gemeente
Amsterdam, temidden van lampen, aardewerk, boeken (de firma Brusse komt met
haar uitgaven wel het volledigst voor den dag). Een bijzonderheid is hier nog het
nieuwe glas-in-lood van Leerdam dat met zijn ultra-moderne dessins (Copier) toch
allerminst den indruk van gewilde uitzonderlijkheid maakt.
Deze tentoonstelling, waarvan een verdere détail-bespreking hier achterwege
moet blijven, doet aan als een weldaad en een opluchting tusschen veel verward,
opgeblazen, individualistisch kunstenaars getheoretiseer eener-, en evenveel
industrieele sleur en uitsluitenden winsthonger anderzijds.
Verschijnselen als deze zijn lichtpunten in de moderne wereld; houdt men hén in
het oog, dan gelooft men voor een oogenblik weer eens niet aan den.... ‘Untergang
des Abendlandes’!
V.D. T.
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[Deel LXXIV]
Inhoud van Deel LXXIV.
Bladz.
AAN HET NOORDZEESTRAND, door 349
J. RIETSEMA
BYZANTYNSCHE STIJL, EEN POGING 100
TOT KARAKTERISTIEK, door Dr. JAN
ROMEIN, met 9 illustraties
CHINEESCHE HUIZEN, door
GEERTRUIDA VAN VLADERACKEN

138

COMPAGNIA DELLA MISERICORDA
(DE TOSCAANSCHE) door G.T.
SCHELTEMA, met 6 illustraties

394

DE APOLOGIE VAN DEN MISDADIGER, 183
door P.H. RITTER Jr.
DE BLINDGEBORENE, door KAKEL VAN 109
DE WOESTIJNE
DE KLEINE MOZART, door HÉLÈNE
SWARTH

323

DE SES, door FRANS DEMERS

196

DE THUISREIS, door HERMAN ROBBERS, 29, 115
X tot XII (Slot)
DE VOGELS, door PIET REYNE

346

DOYLE'S (JOHN) POLITIEKE
389
PRENTEN, door CORNELIS VETH, met 5
illustraties
DUINEN BIJ HERFST, door WILMA

282

EEN DROOM, door PIET REYNE

347

EENZAAMHEID, door AGATHA SEGER

353

ENGELSCHE KUNSTENAARS VAN
DEZEN TIJD, door JAN POORTENAAR I,
CLAUDE FLIGHT, met 5 illustraties

179

ETAIN EN HAAR MINNAARS (VRIJ
324
NAAR EEN IERSCHE LEGENDE) door
JUUL ROGGEVEEN
FRANSCHE (MODERNE)
SCHILDERKUNST, door W. Jos. DE
GRUYTER, I, DE BAANBREKERS, II.
MATISSE EN DE FAUVES, met 10
illustraties

225
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HERFSTBEGIN, door HÉLÈNE SWARTH 253
HET AFSCHEID, door JO SMITS

254

HET LAATSTE AVONDMAAL TE
VELDE, (1914), door J.J. VAN GEUNS

205

HET LATE AANZOEK, door P.
ROOSENBURG

206

HET MEISJE MET DEN KLEINEN
MOND, door LIDA VERGOUW

279

KOTS (DE POPPEN VAN GRIETJE),
door VAN DEN EECKHOUT, met 5
illustraties

97

KRONIEK

67, 139, 211, 283, 354, 428

KIBBELEN, door HERMANCE LÖHNIS

424

LEGENDE (DE) VAN HET HEILIGE
168
KRUIS EN DE FRESCO'S VAN
AGNOLO GADDI IN HET KOOR DER
KERK S. CROCE TE FLORENCE, door
JHR. W. VAN LENNEP, met 8 illustraties
LIED, door JAN ZELDENTHUIS

209

MARTELARES (EEN) DER
DIENSTBAARHEID, door P.H. RITTER
Jr., met 2 illustraties

22

MENEER PIETERNELLE, JUBILARIS, 263
door LODE ZIELENS
MIEGHEM (EUGEEN KAREL VAN), door 297
LODE BAEKELMANS, met 10 illustraties
MONET (CLAUDE), door J.F. VAN
DEENE, met 11 illustraties

1

MONUMENTALISME EN MACHINISME, 237
TWEE ASPECTEN DER KULTUUR IN
SOWJET RUSLAND, door Dr. JAN
ROMEIN, met 12 illustraties
MYTHE, door THEUN DE VRIES

348

NIEUWENHUIS (TH.), ALS SCHEEPS 383
BINNEN-ARCHITECT, door A.E. VAN DEN
TOL, met 6 illustraties
PRIJSVRAAG (DE) VOOR EEN
246
GEBOUW VAN DEN VOLKENBOND,
door Ir. G. FRIEDHOFF, met 9 illustraties
REGEN, door HÉLÈNE SWARTH

252
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REQUIEM, door THEUN DE VRIES

195

ROSANDIĆ (TOMA), door J.R. VAN
STUWE Hz., met portret en 15 andere
illustraties

153

RUIMTEGEVOEL (DE ONTWIKKELING 317
VAN HET) BIJ DE
ZUID-NEDERLANDSCHE SCHILDERS,
door M. STIJNS, met 5 illustraties
TERUG, door KAKEL VAN DE WOESTIJNE 399
THÖNY (EDUARD), door CORNELIS
VETH, met 8 illustraties

14

UIT DAT HUIS, door PIET REYNE

57

VALK (M.W. VAN DER) door R.W.P. DE 360
VRIES Jr., met 9 illustraties
VALK (HET LATERE ETSWERK VAN 376
M.W. VAN DER), door J. KNOEF, met 2
illustraties
VALK (M.W. VAN DER) ALS LEERAAR, 381
door C.A.B. VAN HERWERDEN
VERZEN, door ROEL HOUWINK

130, 260

VERZEN, door AGATHA SEGER

277

VERZEN, door J. SLAUERHOFF

314

VISBY (DE STAD) EN HAAR
MIDDELEEUWSCHE
KUNSTSCHATTEN, door SAMUEL
HEDLUND, met 11 illustraties

305

VOORBIJ DE LAATSTE BRUG, door
ANNIE SALOMONS, (Slot)

58

WEYAND (JAAP), SCHILDER,
81
GLASSCHILDER EN GRAFICUS, door
KASPER NIEHAUS, met 14 illustraties
WELSPREKENDHEID, door CORNELIS
VETH

133

ZOMERAVOND, door HÉLÈNE SWARTH 182
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Alphabetische lijst der medewerkers.
Bladz.
297

BAEKELMANS (LODE)

EUGEEN KASEL VAN
MIEGHEM

DEENE (J.F. VAN)

CLAUDE MONET

1

DEMERS (FRANS)

DE SES

196

EECKHOUT (VAN DEN)

DE POPPEN VAN GREKTJE
KOTS

97

FRIEDHOFF V.G.

DE PRIJSVRAAG VOOR EEN 246
GEBOUW VAN DEN
VOLKENBOND

GEUNS (J.J. VAN)

HET LAATSTE AVONDMAAL 205
TE VELDE (1914)

GRUYTER (W. JOS. DE) MODERNE FRANSCHE
SCHILDERKUNST I

225

HEDLUND (SAMUEL)

DE STAD VISBY EN HAAR
MIDDELEEUWSCHE
KUNSTSCHATTEN

305

HERWERDEN (C.A.B.)

M.W.V.D. VALK ALS
LEERAAR

381

HOUWINK (ROEL)

VERZEN

130, 260

KNOEF (J.)

HET LATER ETSWERK VAN
M.W. VAN DER VALK

376

LENNEP (Jhr, W. VAN)

DE LEGENDE VAN HET
HEILIGE KRUIS EN DE
FRESCO'S VAN AGNOLO
GADDI IN HET KOOR DER
KERK S. CROCE TE
FLORENCE

168

LÖHNIS (HERMANCE)

KIBBELEN

424

NIEHAUS (KASPER)

JAAP WEYAND

81

POORTENAAR (JAN)

ENGELSCHE KUNSTENAARS 179
VAN DEZEN TIJD, I. CLAUDE
FLIGHT

REYNE (PIET)

DE VOGELS

346

REYNE (PIET)

EEN DROOM

347

REYNE (PIET)

UIT DAT HUIS

57

RIETSEMA (J.)

AAN HET NOORDZEESTRAND 349

RITTER Jr. (P.H.)

DE APOLOGIE VAN DEN
MISDADIGER

183
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RITTER Jr. (P.H.)

EEN MARTELARES DER
DIENSTBAARHEID

22

ROBBERS (HERMAN)

DE THUISREIS X-XII

29, 115

ROGGEVEEN (JUUL)

ETAIN EN HAAR MINNAARS

324

ROMEIN (Dr. JAN)

BYZANTYNSCHE STIJL

100

ROMEIN (Dr. JAN)

MONUMENTALISME EN
MACHINISME

237

ROOSENBURG (P.)

HET LATE AANZOEK

206

SALOMONS (ANNIE)

VOORBIJ DE LAATSTE BRUG 58
(Slot)

SCHELTEMA (G.T.)

DE TOSCAANSCHE
COMPAGNIA DELLA
MISERICORDIA

394

SEGER (AGATHA)

EENZAAMHEID

353

SEGER (AGATHA)

VERZEN

277

SLAUERHOFF (J.)

VERZEN

314

SMITS (JO)

HET AFSCHEID

254

STUWE Hz. (J.R. VAN)

TOMA ROSANDIć

153

STIJNS (M.)

DE ONTWIKKELING VAN HET 317
RUIMTEGEVOEL BIJ DE ZUID
NEDERLANDSCHE
SCHILDERS

SWARTH (HÉLÈNE)

DE KLEINE MOZART

323

SWARTH (HÉLÈNE)

HERFSTUEGIN

253

SWARTH (HÉLÈNE)

REGEN

252

SWARTH (HÉLÈNE)

ZOMERAVOND

182

TOL (A.E. VAN DEN)

TH. NIEUWKNHUIS ALS
SCHEEPS
BINNEN-ARCHITECT

383

VERGOUW (LIDA)

HET MEISJE MET DEN
KLEINEN MOND

279

VETH (CORNELIS)

JOHN DOYLE'S POLITIEKE
PRENTEN

380

VETH (CORNELIS)

EDUARD THÖNY

14

VETH (CORNELIS)

WELSPREKENDHEID

133

VLADERACKEN
(GEERTRUIDA VAN)

CHINEESCHE HUIZEN

138

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

VAN DER

VRIES (THEUN DE)

MYTHE

348

VRIES (THEUN DE)

REQUIEM

195

VALK

369
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WILMA

DUINEN BIJ HERFST

282

WOESTIJNE (KAREL VAN DE BLIND-GEBORENE
DE)

109

WOESTIJNE (KAREL VAN TERUG
DE)

399

ZELDENTHUIS (JAN J.)

LIED

209

ZIELENS (LODE)

MENEER PIETERNELLE,
JUBILARIS

263
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Inhoud van de kroniek.
Bladz.
ALLEBÉ (AUG.) BIJ C.M. VAN GOGH 433
TE AMSTERDAM, door H.F.W. JELTES,
met 1 illustratie
ARONDÉUS (MUURSCHILDERINGEN 221
VAN WILLEM) IN HET GEBOUW VAN
DEN GEMEENTELIJKEN
GENEESKUNDIGEN DIENST TE
AMSTERDAM, door A.E. V.D. TOL, met
1 illustratie
BOEKBESPREKING, door H.R., J.D.W., 67, 139, 211, 283, 354, 429
R.H., R.W.P. Jr. en C.E., met 2
illustraties
BOSCH (HIERONYMUS) IN HET
RIJKSMUSEUM, door H.F.W. JELTES,
met 1 illustratie

75

BRANGWIJN (FRANK) EN JAN
POORTENAAR IN HET STEDELIJK
MUSEUM TE AMSTERDAM, door
R.W.P. Jr., met 1 illustratie

368

BRUSSEL (KUNST TE), door K.V.D. W., 145, 216, 294
met 1 illustratie
EXPRESSIONISME, door J. SLAGTER

151

FRANSCHE KUNST DER
219
NEGENTIENDE EEUW, door J.S., met
3 illustraties
GORDON CRAIG (HET GRAFISCH
79
WERK VAN EDWARD) IN HET
STEDELIJK MUSEUM TE
AMSTERDAM, door A.E. VAN DEN TOL,
met 1 illustratie
GORTER (HERMAN)†, door H.R.

283

GOUDSTIKKER (TENTOONSTELLING 436
BIJ DE FIRMA), door H.F.W. JELTES, met
1 illustratie
GRÉGOIRE (JAN) IN HET STEDELIJK 203
MUSEUM TE AMSTERDAM, door A.E.
V.D. TOL, met 1 illustratie
HOEF - VAN ROSSEM (MEVR. VAN
152
DER) IN ‘DE BRON’, DEN HAAG, door
J.S., met 1 illustratie
HULSHOFF POL (A.G.) IN ‘ARTI ET
AMICITIAE’, door H.F.W. JELTES

150
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JESSURUN DE MESQUITA (S.) TE
366
HAARLEM, door A. VAN DER BOOM, met
1 illustratie
KALENDERS, door R.W.P. Jr.

440

ONAFHANKELIJKEN’ (‘DE) IN HET
STEDELIJK MUSEUM TE
AMSTERDAM, door A.E. VAN DEN TOL

77

OOSTENRIJKSCHE
TENTOONSTELLING (DE), door J.
SLAGTER, met 3 illustraties

434

PANN (ABEL), door J.S., met 2
illustraties

292

ROBBERS Jr. † (Mr. J.G.), 1872-1927, 428
door H.R.
SCHIPPER (M.) IN ‘DE SIRKEL’, DEN
HAAG, door J.S.

224

TOOROP (WERKEN VAN CHARLEY) 148
IN HET STEDELIJK MUSEUM TE
AMSTERDAM, door A.E. VAN DEN TOL,
met 1 illustratie
VETH (EERETENTOONSTELLING JAN) 363
te Dordrecht, door J.S., met 1 illustratie
WILLINK (M.E.J.) EN JOH. BAR. VAN 438
LYNDEN DE CLERCQ IN DE
KUNSTZAAL KLEYKAMP, DEN HAAG,
door W.S.
ZEVENTIENDE-EEUWSCHE KUNST 291
BIJ KLEYKAMP, DEN HAAG, door J.S.,
met 1 illustratie
ZIJL (L.) IN HET STEDELIJK MUSEUM, 145
AMSTERDAM, door R.W.P. Jr., met 1
illustratie

Frontispice-prenten.
Tegenover bladz.
CLAUDE MONTET, PORTRAIT DE MADE. 1
MONET (1866)
JAAP WEYAND. PORTRET VAN
MEJUFFROUW T. DE VISSER

81

TOMA ROSANDIĆ, JONGE VROUW
(Notenhout; t.20 M. hoog)

153

PAUL CÉZANNE, ZELFPORTRET

225
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EUG. VAN MIEGHEM, DOKWERKSTERS 297
M.W.V.D. VALK. SPOORDIJKJE BIJ
369
AMSTERDAM (1886) (eig. R.W.P. de Vries
Jr.)
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Claude Monet,
door J.F. van Deene
CLAUDE MONET, zeker een van Frankrijks over de geheele wereld meest beroemde
mannen, was, toen hij op 5 December 1926 stierf, sinds lang in de schilderkunst
een legendarische figuur. De tijd waarin hij en zijn makkers, tezamen met den naam
van ‘impressionisten’ aangeduid, genoodzaakt waren een hardnekkigen strijd tegen
de onverschilligheid van het publiek, de kortzichtigheid van de kritiek, de
kwaadwilligheid van de officiëele kunstwereld, te voeren, ligt reeds ver achter ons.
Over het algemeen zal men zelfs moeite hebben zich in te denken, dat Monet's
werken, die ons thans zoo ‘natuurlijk’ voorkomen, inderdaad zulk een heftigen
tegenstand hebben opgewekt. Toch moet ons dit niet verwonderen, daar immers
altijd iemand die met iets nieuws komt, op een zwaren proef wordt gesteld. Vaststaat,
dat diezelfde doeken, waar Monet zijn roem aan heeft ontleend, en waar men nu
handen vol geld voor betaalt, indertijd geen koopers konden vinden (of tegen welken
prijs?!) en in de pers met de grootste geringschatting werden besproken. Schreef
men niet van een door de impressionisten georganiseerde tentoonstelling, - Monet
was toen toch al 35 jaar oud -, dat het meeste er was: om de omnibuspaarden te
doen steigeren? Terwijl een ander beoordeelaar bij diezelfde gelegenheid in zijn
blad vertelde, dat men in de straat waar de tentoonstelling werd gehouden, een
ongelukkige die er vandaan kwam, had moeten arresteeren, omdat hij de
voorbijgangers beet? Dit was de toon waarop men het publiek over stellig ernstige,
oprechte, en, zooals later gebleken is, ook waarlijk ontzagwekkende kunstenaars
onderhield. De jury's van den Salon (er was er toen maar een, de ‘officiëele’),
weigerden in dien tijd systematisch de werken van de schilders van Monet's groep,
of, zoo zij ze al aannamen, werden ze in een achterafzaaitje, de zoogenaamde
‘Belt’, opgehangen. Deze ‘jongeren’ waren voor het meerendeel ongefortuneerd,
en hadden gezinnen. Dat zij zich, al hunne tegenspoeden ten spijt, hebben weten
te handhaven, getuigt wel van een buitengewone geestkracht. Zij hebben ontbering
gekend, zelfs broodsgebrek. Hun strijd was schier bovenmenschelijk, werkelijk
heroïesch. Wat Monet betreft, duurde het tot zijn 50e jaar nagenoeg, eer hij de
overwinning behaalde.
Wat was het nu, waardoor de schilderijen van dezen jongen meester zoozeer de
woede, den spot, den hoon van zijn tijdgenooten opwekten, en waarom de kritiek
hem een kladschilder noemde of met een waanzinnige vergeleek? In den tijd, dat
Monet begon zijn werken te vertoonen, waren
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de schilders gewoon naar de natuur slechts, geteekende of geschilderde, schetsen
te maken. Deze werden dan in het atelier verder uitgewerkt of de gegevens ervan
tot een schilderij gecombineerd. Zoo ontstond een landschap dus uit het geheugen
en de verbeelding van den kunstenaar. Monet brak met deze werkwijze. Hij voerde
al zijn schilderijen, ook die van groote afmeting, ook die met figuren in een omgeving
van landschap, van het begin tot het einde in de open lucht uit. Hij bereikte hiermede
al aanstonds een ongemeene lichtheid en frischheid van kleur, terwijl ook dat accent
van waarheid, dat alleen bij een onmiddellijk contact van den kunstenaar met de
natuur verkregen kan worden, in zijn werk kwam. Maar bovendien gaf het voortdurend
buiten verkeeren Monet een bijzonder scherpen kijk op de veranderingen, die de
kleuren in een landschap, onder den invloed van het steeds wisselende licht en de
zich wijzigende gesteldheid van de atmosfeer, ondergaan. Cézanne noemde Monet
‘niets dan een oog, maar welk een oog!’ en hoewel deze uitspraak den schilder te
kort doet, daar hij toch ook van veel dichterlijk gevoel blijk heeft gegeven, brengt zij
terecht hulde aan zijn buitengewoon ontwikkeld waarnemingsvermogen. Zijn
observeeren van de kleuren in het landschap deed hem de primitieve tegenstelling:
wit-zwart, licht-schaduw, die aan zoovele schilderkunst in alle tijden ten grondslag
ligt, te boven komen. Zoowel licht- als schaduwpartijen vulde hij met de eindeloos
gevarieerde kleurnuances, die het gevoelige en geoefende oog in de plaats daarvan
in de natuur ziet. Monet kwam ook intuïtief tot de ontleding van het licht en de kleuren
in de optische elementen. Hij deed alle aardverven, de bitume, het zwart, in den
ban, en stelde een palet uitsluitend uit dicht de kleuren van het spectrum
nabijkomende verven samen. Deze bracht hij, zooveel mogelijk onvermengd, in
kleine toetsen op het doek. Iedere kleur die hij wenschte weer te geven, bouwde
hij als het ware uit toetsen van die verven, waaruit hij door menging op het palet die
kleur zou hebben verkregen, op. Op het doek waren dus feitelijk alle kleuren, die
hij wilde oproepen, ontbonden, maar, op een afstand gezien, wekken de toetsen
gezamenlijk den indruk van de door den schilder gewenschte kleuren. Zoo wordt
bij Monet's schilderwijze de menging der verven in zekere mate aan het oog van
den toeschouwer overgelaten. Doch waar deze techniek haar beteekenis aan
ontleent, is, dat de door toetsen onvermengde verf gesuggereerde kleuren, een
grootere intensiteit en lichtkracht hebben dan die verkregen door menging op het
palet, en dat het gewemel der toetsen een tinteling te weeg brengt, die het schilderij
niet alleen een bijzondere levendigheid geeft, maar ook de gewaarwording wekt dat
alles wat er op is afgebeeld trilt van het licht. Monet's werkwijze leende zich dan
ook bij uitstek voor het weergeven van lichteffecten en atmosferische verschijnselen.
Al kan niet gezegd worden, dat Monet de optische beginselen, die hij (waar-
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schijnlijk zonder er ooit een natuurkundeboek voor te hebben opgeslagen) toepaste,
voor het eerst aan de schilderkunst dienstbaar heeft gemaakt, - met name Delacroix
was in dit opzicht een groot voorganger geweest -, zoo heeft hij toch, als vóor hem
geen ander, er een logisch en zeer subtiel gebruik van gemaakt. Het was vooral de
stugge onverzettelijkheid, waarmede hij de eenmaal door hem als juist erkende
inzichten volgde, zonder ook maar eenigszins aan de gangbare begrippen tegemoet
te komen, die in hem een revolutionnair deed zien. Men moet zich in gedachten
een oogenblik in den tijd van Monet's jeugd verplaatsen, toen het
tentoonstellingbezoekend publiek gewend was aan schilderijen waarin over het
algemeen een misbruik van bitume gemaakt werd, om ten volle te beseffen hoezeer
zijn schilderwijze moest schokken. Inderdaad heeft Monet een omwenteling te weeg
gebracht, niet alleen in de kunst, maar ook in het zien, daar hij ons oog ontvankelijk
heeft gemaakt voor schoonheden waarvan wij voorheen het bestaan niet
vermoedden. Thans zijn wij aan den rijkdom, dien hij ons schonk, gewoon geraakt,
en beschouwen dien als iets zoo van zelf sprekends, dat wij zelfs geneigd zijn te
vergeten, dat híj hem ons heeft aangebracht. Maar hoeveel strijd heeft het hem niet
gekost, hem en zijn kameraden, om de menschen, als altijd tegen zich zelven, de
weldaden die hij hen bewees, te doen aanvaarden. Verre van dank te oogsten,
aanschouwde hij vele jaren lang slechts een wilde ontketening der hartstochten.
Claude Monet werd den 14en November 1840, denzelfden dag als zijn toekomstige
vriend, de beeldhouwer Auguste Rodin, geboren, te Parijs, in de rue Laffitte, waar
later Durand-Ruel, de handelaar, die een zoo belangrijk aandeel in de overwinning
der impressionisten gehad heeft, zijn kunstpaleis zou openen. Monet's vader, die
koopman was, verhuisde spoedig na Claude's geboorte naar Le Hâvre, en hier
ontving deze dus zijn opvoeding. Zijn artistieke aanleg kwam voor het eerst tot uiting
in een aantal caricatuurteekeningen, die hij, met het doel ze te verkoopen, in de
étalage van een handelaar in schrijfbehoeften en schilderbenoodigdheden van de
stad zijner inwoning uitstalde. Zij werden er opgemerkt door den zeeschilder Eugène
Boudin, die in Le Hâvre woonde en werkte. Hij knoopte kennis met den jongen aan,
en nam hem mee toen hij in de buurt buiten ging schilderen. Al begreep Monet niet
aanstonds Boudin's kunst, het zien ontstaan van een studie onder diens handen,
bracht hem zoo in vervoering, dat zijn besluit genomen was: Hij wilde ook de natuur
naschilderen. Boudin, leerling van Troyon, Isabey en Couture, en beïnvloed door
Millet en Jongkind, is langen tijd door het publiek onderschat. Courbet zeide tegen
hem: ‘Gij zijt een serafijn,’ en gaf hem den bijnaam van ‘Raphael der Luchten’, terwijl
Corot hem met een kleine variatie hierop, den ‘Koning der Luchten’ noemde. Deze
schilder, die met recht als een voor-
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looper der impressionisten beschouwd kan worden, hielp den jongen Monet op weg.
De leerling exposeerde voor het eerst op een tentoonstellinkje door den meester te
Rouaan gehouden, in 1856, een doek. Tusschen Boudin en Monet bleven altijd de
hartelijkste betrekkingen bestaan.
Gedreven door verlangen de musea van de hoofdstad, en vooral de
tentoonstellingen, die er gehouden werden, te zien, voorts met andere schilders
kennis te maken, en op den Salon te exposeeren, vertrok de jeugdige
kunstbeoefenaar in 1857 naar Parijs. Aanvankelijk was Monet voornemens er op
het atelier van een of ander bekend kunstenaar te gaan werken. Maar dit had niet
de minste aantrekkelijkheid voor dien jongen, gewend om onder het schilderen de
frissche zeelucht in te snuiven, en die de vrije natuur als de heerlijkste werkplaats
had leeren kennen. Dus ging hij maar lever zijn tijd doorbrengen in het vermaarde
artiesten-café de ‘Brasserie des Martyrs’, bezocht door een ieder, die op het gebied
van kunst, wijsbegeerte of politiek iets beteekende of wilde beteekenen. Daar
kwamen mannen als Courbet, Théodore de Banville, Henry Murger, Alphonse
Daudet, Baudelaire, maar ook lieden, die het nooit tot verwezenlijking van hun
ongetwijfeld groote intenties zouden brengen, verder tal van praatjesmakers en
vreemdsoortige figuren, niet allen van het beste allooi. Het kan niet gezegd worden,
dat Monet hier in de voor hem meest geschikte omgeving terecht was gekomen.
Althans schijnt hij in die eerste jaren te Parijs, tot een zeer ongeregeld leven vervallen
te zijn. Zijn verkeer in het koffiehuis had intusschen dit gunstig gevolg, dat hij eens
en voor goed met alle kunsttheorieën afrekende. Ook vatte hij in dien tijd de liefde,
die hij zijn leven lang heeft behouden, voor boeken op. Zijn vermogens als kunstenaar
ontwikkelde hij door te teekenen op een vrije academie. Hij leerde er Pissarro kennen,
die zijn trouwe vriend en bondgenoot in den strijd tegen de openbare meening zou
worden.
Het laat zich wel hooren, dat Monet's familie alles behalve ingenomen was met
zijn ongebonden levenswijs. Toen hij dan ook voor den dienst inlootte, achtte zij het
niet de moeite waard voor dien verloren zoon een remplaçant aan te werven. Zoo
werd Monet dus aan de Brasserie ontrukt, doordat hij in 1861 naar Algiers moest
vertrekken om zich te voegen bij het escadron Chasseurs d'Afrique, waarbij hij
ingedeeld was. Hoewel hij over een krachtige gezondheid beschikte, bleek deze
tegen de vermoeienissen van de krijgsoefeningen onder het heete klimaat op den
duur niet opgewassen. Na een verblijf van twee jaar bij den troep werd hij zwaar
ziek. Hij keerde met verlof naar huis terug, en zijn ouders, die ten slotte van hem
hielden en niet onhandelbaar waren, haastten zich nu iemand te huren, die hem
voor de rest van zijn diensttijd zou vervangen. Afrika, met zijn sterke licht en
weelderige kleuren, had in Monet een onweerstaanbare lust om te schilderen
opgewekt, en, na zijn herstel, ging
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hij in Le Hâvre met zooveel vuur aan het werk, dat zijn familie er haar goedkeuring
aan hechtte, dat hij zijn roeping volgde. In dezen tijd maakte hij kennis met Jongkind,
van wien men eenige jaren tevoren gedacht had, dat hij voor goed voor de kunst
verloren zou zijn, daar hij gek was geworden. De kunstenaars hadden toen te zijnen
behoeve een inschrijving gehouden. De Hollander was echter genezen, en nam
opnieuw zijn palet ter hand. Tezamen met hem en Boudin schilderde Monet thans
te Sainte-Adresse, Honfleur en omstreken. Johann Barthold Jongkind kan, misschien
met meer recht nog dan Boudin, een voorlooper van het impressionisme genoemd
worden. Op 4 Mei 1871 schreef Edmond de Goncourt in zijn Journal: ‘Een ding treft
mij, dat is de invloed van Jongkind. Alle landschap dat op het oogenblik waarde
heeft, komt van dezen schilder vandaan, ontleent aan hem zijn luchten, zijn
atmosfeer, zijn terreinsamenstelling. Dat springt in het oog en is nog door niemand
gezegd.’ Het was werkend in gezelschap van dezen kunstenaar en van Boudin, dat
Monet zijn waren leertijd doormaakte. Welk een trio, dat daar aan de kust, opgaand
in de schoonheden der natuur, nederig en oprecht in de weergave ervan, arbeidde!
Omtrent 1863 begaf Monet zich opnieuw naar Parijs. Hij had hiertoe alleen
toestemming gekregen onder voorwaarde, dat hij op het atelier van Gleyre zou gaan
werken. Hij hield het daar echter slechts 14 dagen uit. Toch was deze korte doorgang
van de grootste beteekenis voor zijn geheele verdere leven, daar hij op Gleyre's
atelier Renoir, Bazille en Sisley leerde kennen, die alle eveneens, wonderlijk genoeg,
denzelfden vrij onbeduidenden schilder tot leermeester hadden gekozen. De eerste
maal, dat deze Monet's werk corrigeerde, zeide hij tegen hem, dat hij de natuur niet
weer moest geven zooals zij was, maar dat hij, om iets goeds te maken, aan het
antiek moest denken. Voor Monet, die, in dien tijd althans, bij het schilderen geheel
op zijn instinct afging, was deze raad iets onbegrijpelijks. Denzelfden dag nog sprak
hij met Sisley, Renoir en Bazille. ‘Laten wij maken, dat wij hier vandaan komen. Het
is hier een plaats des verderfs: Men is er niet oprecht,’ luidde zijn uitspraak. En
weldra ontvluchtten de vier jongelieden gezamenlijk dit ‘noodlottig onderricht.’
Den criticus Paul Mantz komt de eer toe Monet aanstonds bij gelegenheid van
zijn eerste inzending (twee landschappen) op den Salon, in 1865, opgemerkt te
hebben. Van hetzelfde jaar dateeren Monet's betrekkingen met Gustave Courbet,
dien hij reeds van gezicht uit de Brasserie des Martyrs kende. Monet was n.l. op
een open plek in het Bosch van Fontainebleau, zijn ‘Déjeuner sur l'Herbe’
aangevangen. Voor hem bestond er geen enkele reden een schilderij van dergelijke
groote afmetingen niet, evenals hij het de kleinere deed, in de vrije natuur uit te
voeren. Men begrijpe goed: Monet heeft van het schilderen in de open lucht nooit
een
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dogma gemaakt, maar voor hem was het nu eenmaal prettiger werken buiten dan
binnenshuis. In dien tijd echter was, wat Monet ondernam, iets ongehoords, ja, haast
onbegrijpelijks, en het trok zeer de aandacht. Courbet wilde ‘den jongen man, die
iets anders dan engelen schilderde’ leeren kennen. De ontmoeting der kunstenaars
leidde tot een vriendschappelijke verhouding, waaraan pas de dood een einde
maakte. Courbet beval Monet aan eenige wijzigingen in zijn Déjeuner sur l'Herbe
aan te brengen, maar nadat de schilder aan dien raad gevolg had gegeven, voldeed
het doek hem niet meer. Hij had het voor den Salon van 1866 bestemd, en er restte
hem slechts weinig tijd om een ander werk te maken, dat het zou kunnen vervangen.
In enkele dagen schilderde hij toen ‘Camille’, het bekende portret van Mevrouw
Monet, sindsdien ook bekend als ‘De dame met de groene japon’, dat inderdaad
op den Salon van dat jaar te zien was. De schrijver, tevens functionaris bij Schoone
Kunsten, Arsène Houssaye, kocht het, voor de toen heel behoorlijke prijs van 800
francs. Houssaye is van plan geweest het doek aan het Luxembourg-museum aan
te bieden, maar, ongetwijfeld uit onachtzaamheid, heeft hij aan zijn voornemen geen
gevolg gegeven. Bij zijn dood verkocht zijn zoon het schilderij voor 400 fr. Later
werd het voor 30.000 francs door een Duitsch museum verworven.
Op den Salon had men ‘Camille’ intusschen een plaats op de zoogen. ‘Belt’
gegeven. Het was het jaar waarin de toen onbekende schrijver Emile Zola
stoutmoedig de verdediging van Edouard Manet, wiens inzending op den Salon
geweigerd was, op zich nam. Zola's beschouwingen, waarvan de publicatie in
‘l'Evénement’ afgebroken moest worden, omdat het op de redactie scheldbrieven
regende en vele lezers dreigden hun abonnement op te zeggen, droegen tot motto:
‘Wat ik voor alles in een schilderij zoek, is een mensch, en niet een schilderij.’ In
deze, als een verslag van den Salon bedoelde, artikelen, werd ook Monet zeer
geroemd. Trouwens andere critici bespraken zijn inzending eveneens. Dat zij de
aandacht getrokken had, zou voor den kunstenaar echter alles behalve prettige
gevolgen hebben. Voortaan beschouwde de officiëele kunstwereld hem als gevaar
voor haar op te leveren, en nam zij diensvolgens een vijandige houding tegen hem
aan. Van nu af begonnen de weigeringen van zijn werken op den Salon. In dien tijd
bracht een dergelijk vonnis den kunstenaar, dien het trof, niet slechts moreel nadeel
toe, maar schaadde het hem bovendien ten zeerste in zijn materiëele belangen.
Behalve op den (eenigen) Salon, bestond er immers feitelijk geen gelegenheid tot
exposeeren. Ondanks de lage prijzen, die Monet voor zijn werk vroeg, kon hij dan
ook noch handelaars noch liefhebbers meer tot aankoop er van bewegen. Ten slotte
geraakte hij in een wanhopige positie. Ieder oogenblik werd er beslag op zijn
schamele bezittingen gelegd, met dit gevolg o.a. dat veel van zijn
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schilderijen voor hem verloren gingen. Het slimste van alles was, dat hij bij tijden,
bij gebrek aan geld om zich de noodige materialen aan te schaffen, zelfs niet meer
kon werken.
De eerste weigering op den Salon had plaats in 1867, en betrof zijn ‘Femmes au
Jardin’, dat in 1921 door den Staat voor het Luxembourg werd aangekocht. Monet,
die naar Ville-d'Avray verhuisd was, had het groote doek in den tuin van zijn woning
aldaar, geschilderd. Om er overal bij te kunnen, had hij, tot groot vermaak van
Courbet die hem kwam bezoeken, dwars door de perken heen een loopgraaf
aangelegd, waarin hij het, met behulp van een systeem katrollen, neer kon laten.
Na de afwijzing van het schilderij door de Salon-jury, werd het in een étalage van
de rue Auber ten toon gesteld. Hier zag Edouard Manet, die daar voorbij kwam, het.
In het eerst voelde deze zich geprikkeld door de gelijkenis in naam, die er bestond
tusschen Monet, een debutant, en hem, die, al werd zijn kunst ook aangevochten,
toch reeds beroemd was. Ook kon hij aanvankelijk niet gelooven, dat dat schilderen
in de open lucht toekomst had. Maar spoedig kwam hij tot de erkenning te haastig
geoordeeld te hebben. Hij trad met Monet in verbinding, en de kennismaking leidde
tot vriendschap. Reeds vier jaar tevoren, in 1863, was Manet's werk voor Monet
een openbaring geweest. Had de zin voor het moderne leven, die Manet kenmerkte,
diens vrije schilderwijze, zijn streven naar door natuurlijkheid verrassende effecten,
den 7 jaar jongeren kunstbroeder medegesleept en tot navolging genoodigd, weldra
ging er thans omgekeerd een invloed uit van Monet op Manet, zoodat deze laatste
ook tot schilderen in de open lucht over ging. Manet heeft Monet den ‘Raphael van
het water’ genoemd. Een der werken, die Monet recht op dien titel konden geven,
was zijn ‘Schepen uit de pieren van Le Hâvre komend,’ dat door de jury voor den
Salon van 1868 weliswaar werd aanvaard, maar dat, met de ‘Lise’ van Renoir, en
de ‘Familie’ van Bazille, een plaats op de ‘Belt’ kreeg.
Tot 1870 werkte Monet veel in Le Hâvre en omstreken, steeds met Boudin en
Jongkind, en vaak Courbet, die toen zijn zeegezichten, zijn schuiten, en golven
maakte, tot gezellen. Dat jaar werd zijn inzending voor den Salon geweigerd, maar
hij was er tegenwoordig door zijn beeltenis op het bekende werk van Fantin Latour
‘l'Atelier des Batignolles’ (thans in het Luxembourg-museum), dat, bedoeld als een
hulde aan Manet, dezen voorstelt voor zijn ezel gezeten, en omgeven door zijn
vrienden.
Van beteekenis voor de latere samenwerking van de schilders, die de groep der
Impressionisten zouden vormen, was, dat zij en hun vrienden elkaar in dien tijd
reeds 's avonds troffen in het Café Guerbois. Daar kwamen o.a., behalve Monet,
Pissarro, Renoir, Sisley, Bazille, die in den oorlog van 1870 zou sneuvelen, Manet
en Edgar Degas, - hun groote verdedigers met de pen: Zola, die weder zijn
studiemakker uit Aix, Paul
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Cézanne, meebracht, voorts de criticus en romanschrijver Duranty, en weldra
Théodore Duret en Huysmans. Later werd de Brasserie de la Nouvelle-Athènes de
verzamelplaats van deze kunstenaars.
In 1870 trad Monet in het huwelijk. Kort daarop reisde hij, met Pissarro, eerst naar
Holland, vervolgens naar Londen. Hier ontmoette hij Daubigny, die hem twee
diensten bewees. Eerstens kocht hij hem een ‘Vaart te Zaandam’ af. Dit schilderij
is, toen, na Daubigny's dood, zijn atelier geveild werd, aanvankelijk door de experts,
als waardeloos, achtergehouden. Bij een 2de veiling is het toch onder den hamer
gekomen. Het werd verworven door Théodore Duret voor nog geen 100 francs.
De andere dienst, Monet (en Pissarro) te Londen door Daubigny bewezen, was,
dat deze de beide schilders aan Durand-Ruel, den kunsthandelaar, die later de
groote voorvechter der Impressionisten is geworden, voorstelde. Inderdaad heeft
Durand-Ruel helfhaftig voor de kunst dier eertijds verguisden gestreden. Het publiek
hield hem voor gek. En in 1886 werd hij nog slechts van den ondergang gered,
doordat men in Amerika, waar hij dat jaar twee tentoonstellingen georganiseerd
had, toen juist matig begon te koopen. Ten slotte heeft hij zijn moed beloond gezien.
De werken, waar voorheen niemand van weten wilde, bereikten phenomenale
prijzen. Een schilderij, dat hij op een door hem in 1875 in elkaar gezette veiling op
110 fr. opgehouden had, heeft nadien in de veiling 70.000 fr. gedaan. Een ander,
gekocht voor 50 fr., heeft, omstreeks 1910, 100.000 fr. opgebracht.
Doch, in de eerste jaren na 1870, zag voor Monet en zijn vrienden de toekomst
er nog donker uit. Er wordt verteld, dat hij en Renoir tezamen zelfs een jaar lang
leefden van de oogst van een veldje aardappelen, door hen zelf verbouwd. Monet
moet zich van allen de koppigste, de meest optimistische ook, betoond hebben. Hij
was het, die zijn kameraden, als zij den moed dreigden te verliezen, steeds weer
met nieuwe kracht wist te bezielen. ‘Zonder hem, zou ik het opgegeven hebben’,
verklaarde later Renoir.
Een gevolg van hun gemeenschappelijke moeilijkheden was, dat deze
kunstenaars, ten slotte zoo verschillend van aard, zich steeds enger aaneensloten.
Zoo kwam in 1874 een eerste tentoonstelling van de groep, die zij waren gaan
vormen, tot stand. Voor schilders, ontbloot van middelen, waren aan het organiseeren
van deze tentoonstelling natuurlijk groote materiëele bezwaren verbonden geweest.
Een geschikt lokaal had men eindelijk gevonden aan den Boulevard des Capucines,
bij Nadar, den bekenden photograaf, een man met bijzondere gaven van geest en
hart, die veel van kunst hield. Degas, ondanks zijn moeilijk karakter, had op zich
genomen, zoo er een deficit zou zijn, dit te betalen. Doch hij had geëischt, dat, daar
hij in het succes van Monet en diens vrienden geen vertrouwen
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trouwen stelde, andere kunstenaars, wier talent niet betwist werd, en die geen
vijanden waren, aan de oorspronkelijke deelnemers zouden worden toegevoegd.
De expositie wekte algemeen spot en verontwaardiging. De schilders werden
Intransigeants genoemd, een naam die beleedigend was omdat men er tot dan toe
slechts de heftigste republikeinsche agitators, hen, die de communards verdedigden,
mee had aangeduid. Met Monet en zijn makkers zoo als vreeselijke revolutionnairen,
in staat om het Louvre in brand te steken, voor te stellen, had men de bedoeling te
bewerken, dat het publiek niets met ze te maken zou willen hebben. Later gebruikte
Louis Leroy in een venijnig artikel het woord ‘Impressionisten’, hem ingegeven door
den titel van een van Monet's werken: ‘Impression, soleil levant.’ Evenals de Geuzen
eertijds gedaan hadden, namen deze schilders thans een naam aan, die hun als
een beschimping was toegevoegd. Voortaan was ‘het Impressionisme’ een strijdleus.
De tentoonstelling intusschen werd druk bezocht, zoodat de kosten door de ontvangst
aan entrée-gelden werden goedgemaakt. Nochtans moesten na afloop Monet en
zijn kameraden zich er rekenschap van geven, dat hun zaak er treuriger voorstond
dan ooit. Immers om te kunnen leven was het onontbeerlijk dat men verkocht. Het
was in dezen tijd, op een oogenblik dat het er voor Monet hopeloos uitzag, dat Manet
Duret grootmoedig en kiesch voorstelde, met hun beiden den kunstenaar tien
schilderijen tegen 100 francs het stuk af te koopen, en het te doen voorkomen alsof
zij voor een verzamelaar handelden. Op 24 Maart 1875 had in het Hôtel Drouot de,
reeds vermelde, veiling van werken van Monet, Renoir, Sisley en Berthe Morisot
plaats. Onder het gejouw der bezoekers, die met parapluies en wandelstokken
zwaaiden, en de hilariteit der uit de naburige zalen toegeloopen nieuwsgierigen,
werden verschillende doeken voor 50 francs verkocht. De meeste brachten het nog
niet tot 100. En deze prijzen waren dan nog te danken aan het feit, dat Durand-Ruel
de voorzorg had genomen alles prachtig in te lijsten.
De groep exposeerde voor de 2e maal in April 1876 bij Durand-Ruel. Thans barstte
een ware storm in de pers los. Vooral bekend is gebleven het artikel, dat de Figaro
van de hand van Albert Wolff publiceerde, en waarin het van de Impressionisten
onder meer heet: ‘Zij nemen doeken, verf en borstels, werpen op goed geluk eenige
kleuren neer, en zetten hun naam er onder. Op dezelfde wijze rapen te Ville-Evrard
verdwaasde geesten kiezelsteentjes op, en wanen diamanten gevonden te hebben.
Ontzettend schouwspel van menschelijke ijdelheid, afdwalend tot aan den waanzin.’
Toch, in ditzelfde jaar 1876 kwam Castagnary in de Siècle tot de erkenning, dat de
Salon zich onderscheidde door ‘een machtig streven naar licht en waarheid,’ en dat
dit aan de Impressionisten te danken was. Deze
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zelven echter waren op den Salon niet vertegenwoordigd. Het woord van Degas:
‘Men fusilleert ons, maar men doorzoekt onze zakken’, gaf de situatie treffend weer.
Intusschen nam Duranty, en weldra ook Théodore Duret, de verdediging van
Monet en zijn vrienden ter hand. In hunne brochures verklaarden zij wat de
beteekenis van het Impressionisme was, beschreven zij de techniek waarvan de
nieuwe schilders zich bedienden, en somden zij op op welke kunstenaars uit het
verleden deze zich konden beroepen en welke invloeden tot hun vorming hadden
bijgedragen. Wat Monet persoonlijk betreft, dient er op gewezen te worden, dat voor
zijn opvattingen van belang geweest is zijn kennismaking, tijdens zijn bezoek aan
Londen, met de werken van den Engelschman Turner, die reeds, in zijn tafreelen
met mist, zijn aandacht op de lichteffecten die door atmosferische verschijnselen
worden teweeggebracht, had geconcentreerd. Een anderen invloed onderging Monet
van de Japansche prentkunst, door de Goncourts in Frankrijk bekend gemaakt, waarvan hij speciaal voor wat betreft de compositie veel leerde.
De 3e expositie van de groep had plaats in April 1877. Roger Ballu, officiëel
criticus, - hij was immers inspecteur van Schoone Kunsten -, schreef naar aanleiding
ervan: ‘De Heeren Claude Monet en Cézanne, gelukkig hun werk te kunnen
vertoonen, hebben, de eerste 30 doeken, de tweede 14, geëxposeerd. Men moet
ze gezien hebben om zich te kunnen voorstellen wat zij zijn. Zij wekken den lachlust
op, en zijn erbarmelijk. Zij wijzen op de diepste onkunde wat aangaat de teekening,
de compositie, het coloriet. Wanneer kinderen zich met papier en kleuren vermaken,
doen zij het beter.’ Na een nieuwe weigering op den Salon (van zijn prachtige
schilderij ‘De IJsschotsen’), bereidde Monet een eigen tentoonstelling, die een
overzicht zou geven van 20 jaar arbeid, voor. Th. Duret schreef het voorwoord voor
den catalogus, en Manet teekende een portret van den kunstenaar, dat er in werd
afgedrukt. Ten aanzien van deze toch belangrijke manifestatie toonde het publiek
een nagenoeg volstrekte onverschilligheid. Doch die koele bejegening kon Monet
niet ontmoedigen. Reeds waren er in dien tijd liefhebbers voor zijn doeken. Hij
ontving ze in zijn pied-à-terre in de Rue Moncey, dat hij met zijn werk had volgepropt.
Daar verkocht hij zijn beste dingen voor 100 en 200 franc. En met deze ellendige
prijzen, bracht hij het, naar men zegt, nog tot 25.000 fr. per jaar.
In 1885, teeken van de naderende erkenning, werd Monet uitgenoodigd deel te
nemen aan de 4e internationale tentoonstelling van schilderkunst in de Galerie
Georges Petit. Temidden van een zeer gemengd gezelschap van beroemdheden,
kwam hij er met 10 werken uit. Ook de volgende jaren nam Monet aan de
internationale exposities bij Petit deel. In 1886 valt zijn kennismaking met Gustave
Geffroy, die later zijn leven beschreven heeft. Geffroy heeft in den tijd van Monet's
roem, tot zijn weinige intieme
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vrienden behoord. De anderen waren Clémenceau, de staatsman, Rodin, de
beeldhouwer, en Octave Mirbeau, de letterkundige. Van hun vieren heeft alleen
Clémenceau den schilder overleefd. Monet, die in 1878 van Argenteuil naar Vétheuil
verhuisd was, vestigde zich in 1886, voorgoed, te Giverny, bij Vernon, aan de
samenvloeiing van de Epte met de Seine. Slechts ondernam hij in den loop der
jaren nog verschillende reizen. Te Giverny schilderde hij in 1888, voor het eerst
sinds de figurale composities zijner jeugd, weer enkele landschappen met figuren
er in. Een aantal doeken, die ternauwernood bekend zijn, omdat zij onmiddellijk
naar Amerika verkocht werden, kwam het volgend jaar in Fresselines, in het woeste
la Creuse, tot stand. Hierheen, waar de dichter Maurice Rollinat woonde, had Geffroy
den schilder mede genomen. Men heeft zich in die streek nog lang over Monet's
invallen vermaakt. Zoo liet hij, - het was Lente -, van een ouden boom, die nog kaal
was toen hij hem begon te schilderen, maar uit ging botten, telkens alle knopjes
afhalen. Zoo gunde hij zich ook, omdat de natuur zoo snel van aanzien veranderde,
geen tijd om naar den kapper te gaan of dezen zijn haar thuis te laten knippen, maar
bestelde hij hem midden in het landschap, op de plaats waar hij aan het werk was.
In hetzelfde jaar 1889 had bij Georges Petit de omvangrijke tentoonstelling plaats,
die eindelijk voor Monet de overwinning zou beteekenen. Hij exposeerde tezamen
met den beeldhouwer Auguste Rodin, dien anderen grooten kunstenaar, die
eveneens heel lang met gebrek te kampen had gehad. Van nu af aan had hij als
schilder een geweldig gezag. Doch het verzet van officiëele zijde tegen de nieuwe
kunstopvattingen en hen die deze tot uiting hadden gebracht, was nog lang niet
gebroken. Dit bleek ten duidelijkste toen Monet het schilderij van zijn overleden
vriend Manet, de Olympia, waarover hij, door een inschrijving te houden, de
beschikking gekregen had, aan den Staat ter plaatsing in het Luxembourg aanbood,
onder beding dat het later naar het Louvre-museum zou worden overgebracht.
Slechts door koppig voet bij stuk te houden, bereikte hij ten slotte, dat het doek,
zonder dat op de overbrenging naar het Louvre werd vooruitgeloopen, althans voor
het Luxembourg werd aanvaard. Clémenceau zorgde in 1907 er voor, dat de Olympia
in het Louvre kwam.
Monet heeft verschillende malen een serie schilderijen naar eenzelfde onderwerp
gemaakt. Zoo ontstond in het najaar van 1890 die der hooischelven, in de lente van
1892 die der populieren, in 1893 die naar den Kathedraal van Rouaan. Kan men in
de reeks der hooischelven nog het voortschrijden van het seizoen volgen, de
schilderijen van die der populieren geven alle hetzelfde landschap weer, - slechts
zijn er kleine verschillen in de compositie -, doch elk dat landschap gezien op een
ander uur van den dag. Monet werkte op één dag achtereenvolgens aan ver-
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schillende er van. Daar hij de gave bezat zich steeds weer opnieuw volstrekt
onbevangen voor de natuur open te kunnen stellen, en slechts vertrouwde op wat
zijn oogen zagen, verkreeg hij in elk een geheel afzonderlijke kleurenharmonie.
Hoewel het zeker nooit zijn bedoeling is geweest met zijn schilderijen iets te bewijzen,
- kunstenaar als hij was, wilde hij niet anders dan van de schoonheid dezer wereld
getuigen, aan anderen zijn vervoering mededeelen -, toont zijn serie der populieren,
zoo duidelijk als het maar kan, aan, dat de aard van het licht, tezamen met de
gesteldheid van de atmosfeer, de kleuren in een landschap beheerscht: Eenzelfde
boom kan op eenzelfden dag achtereenvolgens bijv. grijs, roze, groen, blauw, bruin,
oranje, purper en violet lijken.
In 1895 werkte Monet in Noorwegen. Van 1900 tot 1904 ontstond, gedurende
verschillende verblijven te Londen, een reeks doeken naar 3 motieven: Charing
Cross Bridge, Waterloo Bridge, het Parlement, die er feitelijk slechts één waren: De
Theems en de mist. De laatste 20 jaar van zijn leven wijdde Monet nagenoeg geheel
aan het weergeven van de waterlelies in den vijver van zijn tuin te Giverny. Reeds
in 1890 had hij zich aan het onderwerp der waterlelies gewaagd, maar hij had zijn
poging toen opgegeven: Hij achtte het een onmogelijke opgaaf die hij zich gesteld
had. Twaalf jaar later begon hij echter opnieuw, en nu slaagde hij beter. Monet had
zijn tuin of juister gezegd zijn tuinen, in den loop der jaren steeds verfraaid, er ten
slotte een waar Paradijsje van gemaakt. De bloemen van elk jaargetijde bloeiden
er in overvloed. Er was een fraaie serre, en veel gevogelte, als kippen, eenden,
faisanten, pauwen. Doch als het mooiste van alles beschouwde hij den vijver, waar
steeds helder water in was, doordat hij voor den aanleg ervan het riviertje de Epte
had af laten leiden. In het schouwspel, dat deze vijver, met zijn waterlelies van
verschillende kleur, met de lichte houten brug, van Japansch model, die er over
heen was geslagen, met zijn omgeving van groen en bloemen, hem bood, zich te
verdiepen, was de lust van den grijzen meester. Zoo hoog waren intusschen de
eischen, die hij aan zijn schilderijen naar dit motief stelde, dat hij verschillende ervan
vernietigde. De serie, in totaal 48 werken, werd in 1909 bij Durand-Ruel
tentoongesteld.
Zijn rustig bestaan te Giverny onderbrak Monet nog eens, door, in 1908, een reis
naar Venetië te maken. In het belangrijk aantal doeken, dat hij er van mede bracht,
heeft hij zich, zooals men aan den breederen toets waarmede zij geschilderd zijn,
zien kan, meer dan tot dusverre laten gaan. De feeërieke lichteffecten, welke hij er
in heeft vastgelegd, maken het Venetië, dat hij voor ons oproept, tot een ware
sprookjesstad.
Zijn laatste levensjaren heeft Monet besteed met van ‘de waterlelies’ een lezing
in groot formaat te geven. Deze arbeid omvat 16 decoratieve paneelen, elk van
ongeveer 4 M. breed bij 2 M. hoog, die, wanneer men ze
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aan elkaar aan laat sluiten, tezamen een fries vormen, dat een geheelen rondgang
om den vijver te Giverny voorstelt. Dit complex, bedoeld om bezichtigd te worden
vanuit een centraal punt waaromheen de paneelen zijn opgesteld als een geheel
zonder einde, heeft Monet aan den Staat aangeboden. Deze heeft het geschenk
aanvaard, en laat in de Orangerie der Tuilerieën een zaal van bijzonderen vorm er
voor inrichten. Ondanks een oogziekte, die op het laatst het gezichtsvermogen van
den meester bedreigde, heeft hij, tot aan zijn dood nagenoeg, aan de doeken, die
zijn decoratie samenstellen, gewerkt. Volgens hen, die ze gezien hebben, vormen
zij de meest verheven uiting in zijn geheele oeuvre. De natuur moet er van alle
stoffelijkheid in zijn ontdaan. Zoo leidde Monet's aanbidding van de schoonheid hem
ten slotte tot een pantheïstische en bouddhistische contemplatie. Zijn fries der
waterlelies toont aan, dat alles overal en in alles is. Een klein plekje op de wereld,
niets dan een stille, geheimzinnige vijver, waar de lucht en de wolken in
weerspiegelen, werd hem genoeg om de bevrediging van zijn diepste verlangen te
vinden.
In 1911 was de vrouw van den kunstenaar gestorven. Zij was het verlies door
den dood van een harer dochters, 12 jaar tevoren, nooit te boven gekomen. Monet's
oudste zoon overleed in 1914. De grijsaard werd dus wel door zware rampen
getroffen. Zijn zoons weduwe, die bij hem in kwam wonen, is hem tot het einde
trouw tot steun geweest. Ook de vriendschap van Clémenceau schraagde den
meester in die laatste jaren.
Monet heeft aan de officiëele machten in zijn land nooit iets te danken gehad.
Nooit heeft de Staat hem een schilderij afgekocht, noch hem een opdracht gegeven.
Nooit is hij gedecoreerd. Toen men er eindelijk aan dacht hem een onderscheiding
te verleenen, zou het nog slechts belachelijk geweest zijn, hem, den
wereldberoemden meester, aan te bieden wat honderden schilders van veel geringer
beteekenis reeds lang was gegeven. Men heeft hem ook nog verzocht een zetel in
de Academie van Schoone Kunsten te willen aanvaarden, doch Monet heeft
glimlachend voor de late en overbodige beleefdheid bedankt.
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Eduard Thöny,
door Cornelis Veth.
IN de samenleving der menschen zijn telkens weer bepaalde standen of beroepen
tot voorwerp van satire verkozen. In het latere Rome waren het de auguren, in het
laatst der middeleeuwen de geestelijke orden, in de Renaissance en later de mannen
der wetenschap: de schoolmeester, de arts, de advocaat. Ik zal mij niet aan aan
een cultuurhistorische verklaring van deze verschijnselen wagen, maar men kan
toch veilig zeggen dat de spot gewoonlijk bij voorkeur gericht bleek tegen de bezitters
van een macht, die men niet kon weerstaan. Dat zij, die spot, dikwijls, zooals in het
geval der auguren en der geestelijke orden, eerst naar buiten kwam, toen die macht
al aan het tanen was, ligt dan eenvoudig daaraan, dat het gevaar vóór dien tijd te
groot is geweest.
De Duitsche officier is in het laatst der 19de eeuw zulk een verkoren slachtoffer
der satire geworden, maar in zijn geval heeft die satire zelf een opmerkelijken
ontwikkelingsgang gehad. In den tijd van den bloei der Fliegende Blätter, van
Oberländer en van den veel geringeren, zich meer op hem specialiseerenden
Schlittgen was de luitenant eenvoudig een fat, een ijdeltuit, lieveling der bakvisschen
en lady-killer. Hij is eenvoudig een nieuwe variatie op het type van den pronker, dat
door de geheele caricatuur heenloopt. In de tijden van Richelieu en Mazarin was
het de Spanjaard, in wien men de incarnatie der pronkzucht en aanmatiging zag;
in de achttiende eeuw komen de muscadins en de macaroni's, gedurende het
directoire de incroyables, aan wier excessieve kleederdracht een geurt je van
manifesteerende anti-democratie was, dan schept Beau Brummell het wat afwijkend,
en volgens Barbey d'Aurévilly zelfs onnavolgbaar karakter van den dandy. In de
negentiende eeuw, even na het midden, verschijnt nog een andere variatie, de
Swell, de ook arrogante, maar kwijnende fat, de geblaseerde, op zijn wijze een
levenskunstenaar evenals de dandy.
Maar de dandy is het eenige van deze typen, die overigens alleen uiterlijk en door
hun tenue een dankbaar sujet voor den caricaturist waren, dat behalve een
maatschappelijke ook een intellectueele beteekenis heeft. De dandy, al of niet alleen
verschenen in het wonderlijke wezen van dien (later waanzinnig geworden) Brummell,
had niet slechts een pyramidale laatdunkendheid, hij had ook een onbeschaamde,
en onbevreesde, niets ontziende geestigheid. Hij had, zelfs indien wij hem in zijn
trotseeren van den koning zelf, dat hem op ongenade en armoede kwam te staan
eer onbeschaamd dan geestig vinden, althans dit grandiose, dat zijn

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

15
matelooze aanmatiging op niets van buitenaf berustte, op geen bijzonder hooge
geboorte, en zeker niet op een ambt, dat hij immers niet had.
De Fliegende Blätter luitenant is verwaand en laatdunkend als zoodanig, niet om
wie hij is, of zich verbeeldt te zijn, maar om wat hij is. Hij is, in zijn pronken zoowel
als in zijn aanmatiging, een kudde-dier. Hij is het zelfs als Don Juan. Hij is, als fat,
eigenlijk eenigzins passief, hij creëert zijn uiterlijke verschijning niet, de uniform
maakt hem. Hij is, onder de handen der teekenaars, evenzeer passief: voorwerp
der aanbidding van bakvisschen en malloten. Zijn positie is volstrekt onafhankelijk
van eenige praestatie zijnerzijds: melkmuil of man van kunde en met carrière, hij is
officier, en als zoodanig onweerstaanbaar. De spot der Fliegende Blätter accepteert
dit begrip, accepteert de bakvisschenromantiek die hem er in stijft. Er is een verhaal,
door Oberländer geillustreerd, dat die romantiek gemoedelijk ironiseert. Een luitenant,
in een hotel gelogeerd kan niet slapen door het jammeren en gillen in de kamer
naast hem. Het blijkt dat een jonge dame kiespijn heeft, de tandarts is gearriveerd
om te trekken, maar de patiënt verzet zich zoozeer, dat het niet doenlijk is. De
luitenant steekt zich nu in zijn uniform; hij opent de deur, en treedt onverwacht
binnen, zijn fascineerende verschijning werkt hypnotiseerend, gelaten laat het meisje
de kies trekken terwijl zij de oogen onafgewend op deze heldengestalte gericht
houdt.
Het is een goedige spot met inbeelding en ijdeltuiterij. Hoe anders die van den
Simplissimus, die van Eduard Thöny!
Hier is onder den spot een verzet, misschien een haat. Verzet niet slechts tegen
een houding, maar tegen een werkelijkheid. De macht is op haar hoogtepunt. Het
is goed en wel te lachen om de aanmatiging eener kaste, het lachen vergaat hem,
die bedenkt dat zij berust op bevoorrechting en tyrannieke macht.
De verschijning van den Duitschen officier bij Thöny wordt dan ook een andere
dan die van den komischen ijdeltuit. De karakteriseering gaat heel wat dieper. Zij
teekent het lid van een bevoorrecht corps als den mensch uit een reeds te voren
bevoorrechten stand, dien der jonkers, als den kleinen heerscher, die van het land
gekomen, in de stad en in de groote wereld met een frons en een snauw zijn positie
moet trachten te handhaven, den man met het barsche masker, met den blaffenden
mond, met de agressieve correctheid. De waarlijk zelfbewuste correctheid is
onopzichtig, niet de voorbeeldig, rijk maar ingetogen gekleede man was van oudsher
te caricaturiseeren, maar de praler; niet de waardigheid van den heerscher uit eigen
kracht, maar de opgeblazenheid van voos machtsvertoon.
Geen buitenlandsch teekenaar heeft in den oorlog het type van den Teutoonschen
militair krasser gegeven dan Thöny het voor dien gedaan
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heeft. Be gebombeerde voorhoofden, de schnauzende monden, de zware kaken,
de frons en de grijns waartusschen de monocles geklemd zitten, de wreede plooien
in de wangen, erger koppen dan bij hem onder de Pickelhaubes of
doodshoofdmutsen uitkomen hebben de geallieerden of neutralen niet geteekend.
Behalve de eens zoo veel zachtmoediger bespotte aanmatiging heeft dit type met
dat der Fliegende Blätter nog de domheid gemeen. Het is nu niet de vraag, of deze
hekeling niet haar doel voorbij streefde, en of niet voor vriend en vijand waarlijk wel
anders gebleken is: de domheid, of laat ons zeggen de laatdunkende onwetendheid
is de algemeene trek in deze facies. Thöny is in zijn mooie teekeningen een der
knapste karakteriseerders van de domheid gebleken. De domheid komt u uit bijna
al zijn creaties tegemoet, zooals de sluwheid uit de advocaten van Honoré Daumier.
Zijn officieren zijn zelfs in hun geestige gezegden dom, of zeggen ze met een
onmiskenbaar en oprecht dom gezicht. Ze zien er niet slechts dom uit om mond en
oogen, hun ooren getuigen er van, hun handen, hun houding.
***
Dat ik hier om te beginnen den satirieken inhoud van Thöny's teekeningen, meer
dan den vorm heb besproken, wil natuurlijk allerminst zeggen, dat die vorm niet
uitnemend en belangrijk genoeg zou zijn! Integendeel, dat hij naast Gulbransson,
en misschien nog om zuiverder redenen, de grootste kunstenaar van den
‘Simplicissimus’ gebleven is, dat alleen verschaft mij een waardig motief om hem
deze beschouwing te wijden. En ik mag er bijvoegen, dat ik juist bij het doorbladeren
van de jaargangen van het tijdschrift op zoek naar Gulbranssons, telkens weer
aangetrokken en geboeid werd door Thöny's werk, dat, eigenlijk in den tijd voor den
oorlog reeds zoo geheel gerijpt, en sedert in wezen niet veranderd, zich ook in dezen
zoo staande houdt.
Maar de opvatting, die thans zoo vaak mode blijkt, die een illustrator wel genadiglijk
om zijn aesthetische kwaliteiten wil waardeeren, ondanks het feit dat hij illustreert,
een humorist in weerwil van zijn humor, een in maatschappelijken en wijsgeerigen
zin belangrijk werk geheel onafhankelijk van die belangrijkheid, schijnt mij kortzichtig
zoowel als pretentieus. Het is alsof men de geschriften van Voltaire of, laat ons
zeggen, Multatuli zou willen beoordeelen geheel buiten hun tijd om, louter als
woordkunst. Ook komt het mij volkomen onjuist voor, om, zooals ik het in een Duitsch
tijdschrift zag geschieden, te beweren dat Thöny's teekeningen een zachtmoedige
scherts bevatten en dat eerst de giftige onderschriften er zulk een scherpe satire
van maakten! Bekijk de galerij van bakkessen nog eens, en vraag u af, bij het zien
van al die arrogant opgetrokken wenk-
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E. THÖNY.

‘ES WERDEN NEUE MÄNTEL IN DER ARMEE EINGEFÜHRT. JETZT WEISZ ICH, WARUM DURCHLAUCHT
VIER NÄCHTE HINDURCH GEARBEITET HABEN!’

E. THÖNY.
JÄGER (SCHILDERIJ).
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‘VADDER, I HAB MIR ZWAA ZÄHN ZIEH 'GN LASSEN, DASZ I D' PFEIF BESSER HALTEN KANN.’

E. THÖNY.
FRANKFURTER FESTHYMNE,
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‘MAN SOLL DIE LANDWIRTSCHAFT NICHT GANZ UNTERSCHÄTZEN.’
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E. THÖNY. ‘WIR DIPLOMATEN WURDEN UNS GLÄNZEND VERTRAGEN, WENN NUR DIE WELTGESCHICHTE
NICHT WÄRE.’ 1926.

E. THÖNY. ‘WAS TUT MAN NICHT ALLES FÜR DIE ARMEN! WENN ES SEIN MUSZ, TANZT MAN SOGAR
WALZER.’ 1926.
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brauwen, wreede gebitten ontbloot door het grijnzend of honds-dreigend krullen van
sensueele lippen, laat al die over het paard gelichte vlegels en tot Schneidigkeit
kunstmatig opgeschroefde Lebemänner de revue passeeren, en vraag u af of dit
de typeering is van den vriend onder vrienden, die luchtig en zonder malice zijn
eigen kringetje in het ootje neemt. Neen, het is felle en smadelijke satire, en als de
kunstenaar Eduard Thöny ondanks deze door de militairen als mensch niet werd
verfoeid, dan zou dit daarop wijzen, dat tot dien stand ook velen behoorden wien
een bestraffing van de verkeerde elementen welkom was.
Maar Thöny heeft niet uitsluitend militairen geteekend, ook Beyersche boeren,
geestelijken, diplomaten. Hij deed dit met dezelfde scherpte, niet overdrijvend en
verwringend als de caricaturist in engeren zin, maar als impressionistisch teekenaar.
de werkelijkheid ziende door den bril van een scherp critisch en caustiek
temperament.
De satirieke werking van deze typeeringen zou even groot zijn zonder die
onderschriften, al hebben deze, als alle goede onderschriften een niet te
onderschatten waarde. Even zeker zouden de teekeningen ook als zoodanog een
geringer belangrijkheid hebben, of althans een ander soort van belangrijkheid,
zonder de critiek die in de karakteristiek zelf geuit is, zonder den overmoed, de
agressiviteit der lijnen. Het is bekend, dat de grootmeester Adolph Menzel, de
volbloed naturalist, die in zijn grafisch werk zoo snijdend karakteriseerde, voor
Thöny, en Thöny alleen onder de jongeren bewondering had, ik zelf heb des
teekenaars tijdgenoot, onzen eigen genialen Isaäc Israëls, met groote waardeering
van hem hooren gewagen: deze kunstenaars herkennen zulk werk als een geheel:
de hand die den geest dient, den geest die de hand leidt. Het is, dunkt me,
onloochenbaar, dat Thöny's oorlogsteekeningen op den veldtocht gemaakt, en
natuurlijk objectief, hoe knap ook, minder bijzonder en persoonlijk zijn dan die in
den Simplicissimus.
Eduard Thöny werd in 1866 in Brixen (Tirol) geboren. Hij is dus Oostenrijker, en
nazaat van Tiroler boeren. Hij bezocht de Academie te München, en kort na 1890
studeerde hij nog te Parijs, waar toen juist de grafische kunst onder den invloed van
de Japansche houtsnee, zich van het picturale los ging maken. Het was de groote
tijd van Steinlen, Forain, Lautrec, Ibels. In zijn vroegste Simplicissimus-teekeningen
is dan ook meer neiging tot het decoratieve, tot het vlakke invullen met kleur dan
hij sedert toonde, ofschoon, trots zijn impressionistischen trant, zijn modelleeren
met toonvlekken, de erkenning en het voordeel-trekken van het licht, er altijd in zijn
werk het bewustzijn van den illustrator leeft, die weet dat hij tusschen letterdruk een
bepaald vlak te vullen heeft.
Het karakteriseeren met plastische middelen, modelleerend als de beeldhouwer,
die ook wel degelijk rekening houdt met de vormversterking
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door het licht, is zijn trant, in tegenstelling met die der anderen, eigen. Bij zulk een
uitdrukkingswijze is de teekening niet een vertelling of demonstratie in lijnen, maar
een stuk waarneming, direct en als spontaan, dat in de eerste plaats moet leven.
Hij staat een Forain, een Charles Keene, een Raven Hill, den teekenaars die
onmiddellijk weergeven en met hun beperkte middelen corps, licht, beweging,
atmospfeer suggereeren, nader dan den ornamentalen, decoratief-componeerenden
confraters van den Simplississimus.
Met beperkte middelen, zei ik. In de beperking toont zich niet slechts de meester,
de beperking maakt ook menigen meester. Is niet juist de dwang, om beknopt,
geserreerd, onmiddellijk pakkend zich uit te zeggen, aan veel beeldende kunst,
vooral de naturalistische, ten goede gekomen? Zien we het niet in Menzel zelf, voor
wiens illustraties in ‘Friedrich der Grosse’ of ‘der Zerbrochene Krug’ de nakomeling
veel meer kan voelen dan voor zijn uitvoerige schilderijen; zien wij niet hoe zelfs
een Meissonnier, in wiens schilderijen de perfectie verveelt, in zijn illustraties soms
superbe is? En dit schijnt mede een reden om den waren Thöny eerder te zoeken
in zijn vlot illustratie-werk dan in zijn bewerkelijke composities. Tot deze laatste
behooren ook zijn schilderijen met sportieve onderwerpen; meestal van jachtscènes.
Een enthousiast liefhebber van paarden, en bestudeerder van paarden, moest zich
wel tot dit onderwerp aangetrokken voelen, zooals ook Caldecott er zich toe
aangetrokken voelde. Ik heb van de schilderijen, waarvan sommige de booten van
den Nord-Deutschen Lloyd sieren, andere in het musea te Bremen, München,
Columbia, Stuttgart te zien zijn, slechts reproducties gezien, die aantoonen dat ook
in dit uitvoeriger werk de beweging onverzwakt weergegeven is en de vorm pakkend,
ook dat een landschapsschilder in hem steekt. Nog altijd echter is mij de beknopte,
suggestieve vormgeving in zijn teekenwerk liever.
Thöny had trouwens, toen hij zich in 1919 of 1920 weer tot schilderen zette, dertig
jaren lang uitsluitend geïllustreerd.
Behalve de uitspraak van Menzel en van Isaäc Israëls, die ik citeerde, is ten
aanzien van deze kunst een woord van Wilhelm Leibl, zeker een der belangrijkste
schilders van het vorig geslacht, van belang ‘De menschen zoeken tegenwoordig
altijd naar de ‘Nieuwe Kunst’ zei deze oude meester. ‘Laat ze de Simplicissimus
eens ter hand nemen, daar hebben ze de nieuwe kunst.’ En als eersten noemde
hij Thöny. De kunst van Thöny is intusschen ruim dertig jaren oud, en ik vrees dat
niemand van den Simplicissimus nog zal kunnen zeggen, dat hij ‘de’ nieuwe kunst
brengt.
Als ik het werk van den thans zestigjarigen meester, die mij in mijn jeugd
fascineerde, thans, in zijn niet altijd meer verkwikkelijke blad ont-
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moet - de spot doet er thans wel eens aan als het luidruchtig intrappen van een
open deur en.... het expressionisme deed er zijn intree! - schijnt hij mij soms
verfijnder, spiritueeler geworden te zijn, met iets ijlers, meer vervloeiends en
vibreerends in den toets. Misschien heeft zijn schilderen hier weer middellijk op
ingewerkt: het is alsof het meer vegen en krassen dan lijnen zijn, en zulke die nog
meer dan die lijnen, de stof weergeven. Er is ook meer gevoel voor charme, en hier
staan nu waarlijk wel eens onder bekorende uitbeeldingen van het vrouwelijke,
woorden die door cynisme schokken. De combinatie is misschien daarom niet minder
kenschetsend voor het mondaine leven in onzen tijd.
Soms lijkt mij zijn prent ook van nog intensiever bewegelijkheid dan vroeger. Er
zijn nog minder groote vlakken en er is meer openheid. Een paar groote en
ambitieuze teekeningen bijvoorbeeld uit 1925 zijn toch weer iets anders, hoogers,
hebben meer spanning dan wat hij vroeger maakte. De eene stelt een antisemitisch
oproer in Weenen voor, met groepen vechtende menschen op een plein, een massa
in hartstochtelijke beweging, nergens iets in rust, overal de actie raak gegeven en
op alles de werking van het licht. ‘Panne’ is de andere teekening, met het aardig
onderschrift ‘Man soll die Landwirtschaft nicht ganz unterschätzen,’ een automobiel,
die niet verder kon, en waarover zich een boer met zijn ossen heeft ontfermd. Welk
een simpele, rake manier in die modelleerende vegen en vlekken, om die ossen op
te bouwen, hoezeer is het dalen in den loop van den boer aangeduid, in zijn loop
die tegelijk remt en in die kiel, waar de wind achter heen zit; en die paar
dorpsgebouwen op den achtergrond, en de typeering van dat gezelschap in den
wagen!
Na de eerste periode werd het werk minder gespecialiseerd, werden de officieren
zeldzamer. Tiroler boeren met hun schonkige bergbeklimmersbeenen en verweerde
ruige koppen, het oude wijf met de tronie van een bosch of spelonkheks. Jan
Klaassenachtig, maar vol plooien en vouwen, de strooper, de Beiersche bierdrinker,
opgeblazen en verzakt, en bij het nerveus-sterke renpaard, de pezige jockey. Maar
ook de echte groote stadsbewoners; de uitgaande heeren en dames, cocottes,
souteneurs. Evenmin als voor Gulbransson is voor hem de particularistische en
ultramontaansche Beiersche politiek te klein en plaatselijk om te bestrijden. ‘Der
Bayrische Landtag, oder mir san Gescherte, koane Gelehrte’ toont ons in een
versierd rijtuig een dikken pastoor met een stelletje zeldzaam stomme boeren in
hemdsmouwen. In de laatste jaren houdt zijn vlug, raak en fel karakteriseeren zich
vaker bezig met personages van meer aparte en wijdscher beteekenis. Zijn eenige
amende honorable (en de eenige die honorabel kon zijn) tegenover den Duitschen
officier bestond in een even barre en toch even weinig opzettelijke karakteristiek
van den Engelschen, Franschen of Russischen militair. En de geestige teekenaar
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van die diplomaten van lager orde, de rijkeluis-palfreniers en de lakeien, wordt het
ook van de diplomaten die de wereldorde verstoren en weer op pooten zetten. Na
de domheid, de slimheid, na het masker der aanmatiging, het masker der
geslotenheid. Hij teekent, met diezelfde natuurlijkheid, alsof hij ze waarlijk zoo
huiselijk bijgewoond had, alsof hij werkelijk bij hen binnengedrongen was, de
kopstukken der internationale politiek ‘en pantouffles’ (althans in overdrachtelij ken
zin) Austen Chamberlain, Briand, enz. Voortreffelijke en intieme portretten, zoo
beknopt als ze zijn. De politieke prent, die voor zooveel realisten een débacle
beteekent, brengt hem niet in moeilijkheden, omdat hij niet anders wil en niet anders
kan, dan de dingen teekenen alsof ze binnen zijn gezichtskring hadden plaats
gevonden.
De impressionistische teekenaar van zijn slag; diegene die zich blijft handhaven
en zich niet herhaalt, maakt het zich niet gemakkelijk. Men kan voor de ornamentale,
of als men wil, monumentale manier van anderen alle respect hebben, hun
voordracht, hoe gevarieerd ook, is eenigszins ezelsbruggetje, een spel van lijnen
waarin de voorstelling wordt gekneld. Ze eischt niet het directe, gevoelde beeld,
behoeft niet als ‘aus einem Guss’ te zijn, is eenigszins cerebraal. In Thöny's prent
is elke lijn een toetssteen voor zijn artisticiteit, elke houding moet geheel gevoeld
en natuurlijk zijn. Zijn groepen zijn als instantanées, maar daarvoor moeten ze ook
volgehouden uit een gezichtshoek bekeken zijn, als toevallig opgemerkt. Nooit mag
een vorm gezocht, opzettelijk of verwrongen lijken of het geheele beeld is verstoord.
Nergens mag starheid zijn als van poseeren, want dan leeft het beeld niet meer.
De zeer verdienstelijke teekenaars in het blad, Heine, Arnold, zelfs Gulbransson
(alleen Heilemann is eenigszins uit Thöny's school, doch tammer) componeeren,
stellen samen uit lijnen; bij hen is alles als één greep. Zij verzinnen, hij schept, en
het verzinsel zou zich in zijn creaties wreken. Het is onnoodig in dit verband te
spreken van de laatst aangekomenen bij wie elke verdraaiing, alle toevalligheid
veroorloofd is, goedkoop en nauwelijks van belang.
De instantanées hebben uitteraard niet minder sfeer, en meer bewegelijkheid dan
het langer belichte beeld, het licht modelleert er even feilloos en even logisch, de
natuurlijkheid leeft er evenzeer slechts van onwrikbare noodzakelijkheden. Het
geringschattende oordeel over het direct op de natuur geïnspireerde, bij de dazende
abstracten zoo populair, houdt een onzinnigheid in als het den staf over werk als
dit breekt: het is volstrekt ondenkbaar dat het inderdaad zóó aan de werkelijkheid
ontleend zou zijn. De teekening van Thöny is evengoed gefantaseerd als die van
de vlakvullende vlakteekenaars, ze is alleen maar bovendien gevoeld als
werkelijkheid.
De straks genoemde groote prenten, zooals die met het antisemitisch
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oproer te Weenen en ‘Panne’ zijn impressionisme als dat van Manet, ze hebben
ook de volledigheid van schilderijen. Maar ze hebben die volledigheid niet, door
surrogaten van des schilders middelen te hulp te roepen, doch louter met de beperkte
middelen, die de druk biedt. Zoo gebruikt hij ook de kleur, met vrije toepassing van
de vindingen der Japanners, niet om te vullen, niet om een gesloten coloristisch
geheel te krijgen zooals de vervelende oleografie-achtige kleurreproducties in de
speciale nummers van geïllustreerde bladen, die een willekeurig schilderij nabootsen,
maar ter verhooging en verlevendiging van het effect, en ook weer niet met die
quasi-slordige willekeurigheid die wel eens lukraak een geraffineerd accent geeft,
maar daar waar kleur inderdaad de karakteristiek versterkt of de sfeer helpt
aanduiden. Zijn prenten zijn ook niet willekeurig wel of niet gekleurd, in de niet
gekleurde weet hij zwart en wit en een enkele tusschentint lichtpakkende kleur te
doen zijn.
Als wij de som opmaken van al wat deze voortreffelijke kunstenaar heeft
beteekend, moeten wij deze grafische verdiensten en de meer geestelijke, zijn satire,
als het geheel zien, dat het is. Hij is de groote impressionistische caricaturìst,
misschien voorloopig de laatste. Hij is de satiricus van een periode die afgesloten
is, van een ras - dat van zijn ‘Lieblinge’ zooals een Duitsch tijdschrift het in den
oorlog met onbewuste ironie noemde - dat afgedaan heeft, maar zijn kunst overleeft
beide.
Zoo is Thöny, die meer dan dertig jaar geleden door groote meesters tusschen
zijn mede-illustrators werd opgemerkt en geëerd, modern gebleven, omdat hij het
moderne leven is blijven bekijken en uitbeelden - en nochtans misschien juist om
de zuiverheid van zijn kunst in dezen tijd van experimenten en cerebrale
baldadigheden, ook in de caricatuur, te weinig gevolgd. De voortreffelijkheid van
dezen kunstenaar is iets gewoons geworden, waaraan men gewend is geraakt, die
ons niet meer prikkelt tot aanval en verdediging, zijn spontane geestigheid schijnt
voor hen die de pose en den grimas noodig hebben, te normaal en vanzelf sprekend.
Het nageslacht zal hem ongetwijfeld op de plaats zetten, die de oprechte hulde van
ouderen en tijdgenooten hem reeds bij zijn debuut heeft gewezen.
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Een martelares der dienstbaarheid
door P.H. Ritter jr.
IN onzen tijd, met zijn demokratische neigingen en zijn collectivistisch instinct plegen
wij ons te verliezen in de smarten van geheele volksklassen en het poeem te dichten
van heur bevrijding. De kunstbeschouwers en boekbesprekers onder ons roepen
dan uit: ziet hoe de wereld verandert, geeft er acht op, dat de literatuur een weerslag
worden gaat van het sociale leven, het individualisme wankelt, het verdriet van den
eenling is geen aandacht meer waard. Alsof er niet altijd wisselwerking bestaan had
tusschen het leven der menigte en de ziel van den eenling, en alsof niet immer de
wreedheid der onderdrukkingen zich het pijnlijkst in het leven van den eenling zou
hebben geopenbaard.
Maar wie verdrukt den eenling? Zijn het de brute heerschers of is het de domme
massa? Zij zijn het geen van beiden, zij zijn de monsters die elkaâr verslinden. De
eenling leeft er tusschen, hij is het volkskind dat, met hooger aanleg begaafd, kapot
gemaakt wordt doordat de heerschers zijn kansen sluiten en zich verzekeren van
de plaats waar hij hoort, of de vergeestelijkte aristocraat, laatste fijne bloem van
een aloud geslacht, die door de commune met de menigte wordt gelijk gemaakt.
Of, eindelijk, is het de voortgekomene uit de tusschenlagen der maatschappij, de
geest zonder geld, maar die zich vreemd voelt aan de ziel van het volk, de mensch
die in zijn geboorte de grootste zonde begaat, die wij onwillens kunnen bedrijven:
dat wij geen wortels hebben in eenige maatschappelijke klasse, dat onze eenige
concrete inhoud is onze eigen individualiteit.
Toch zijn dèze eenlingen, de zoo geheeten ‘intellectueelen’, de opstandigen met
de hooge hoeden op, de aristocraten zonder macht, de demokraten zonder groote
bek, de don Quichôtte-figuren, die door de geschiedenis der menschheid paradeeren
als een nooit eindigende stoet van carnavalsgestalten, voor diezelfde
menschheidsgeschiedenis van onberekenbare waarde. Zij zijn de onschatbare
proefkonijnen der tijdspsychologie, zij zijn de spiegels van beschavingsperiodes,
omdat alle zijden van een bepaalden tijd aan hen zijn te demonstreeren, zij
vertegenwoordigen, niet alleen in hun gedachtenleven maar ook in hun karakter en
partikuliere bizonderheden de worsteling, de ideeën-branding van de eeuw, waarin
zij voorkomen. En daarom gaan wij, om de Fransche achttiende eeuw te begrijpen,
ons met een van hen bemoeien, Madame de Staal - de Launay, de hofdame, de
voorlezeres, wij zouden, als modernen, bijna schrijven: de eere-typster van de
befaamde hertogin van Maine.
De dwingelandij van de Duchesse du Maine gaf aan het karakter van
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Madame de Staal - de Launay gestalte en levensmogelijkheid en vooral, tragiek.
Geheel anders is de verhouding van deze twee merkwaardige vrouwen der
Fransche achttiende eeuw, dan die van Goethe tot Eckermann, maar wij kunnen
toch wel vaststellen, dat zonder de Duchesse du Maine de figuur van Madame de
Staal tusschen zoovele andere en voortreffelijke Fransche essayisten zou zijn
weggewischt. Nu, waar wij, ten einde ons beter bewust te worden van de ontzaglijke
wereld-democratizeering die wij beleven, als tegenstelling nog eenmaal in onze
herinnering een der delirische en schoonste uitstuipingen willen aanschouwen van
de voor immer ten doode opgeschreven majesteitsidee, nu biedt de figuur van
Madame de Staal - de Launay, ons aanleiding om die Majesteitsidee nog eenmaal
zich te zien ontplooien in hare weergalooze schittering en, daartegenover het
martelaarschap der dienstbaarheid opnieuw te beleven in zijn schrikkelijken angst
en pijnen.
Aan Mademoiselle de Launay, later Baronne de Staal, die leefde tusschen 1685 en
1750, overkwam, zooals zij ons zelve in hare gedenkschriften verhaalt, precies het
tegengestelde van hetgeen men altijd in de romans vindt meegedeeld. Nietwaar,
wie de vertellingen raadpleegt van de zeventiende en achttiende eeuw, ziet dat de
heldinnen, opgevoed als simpele herderinnen, in den bloei van heur leven zich
ontpoppen als princessen. Mademoiselle de Launay werd in haar jeugd opgevoed
als eene persoonlijkheid van hoog aanzien, maar later kwam zij tot de bittere
ontdekking dat zij maatschappelijk niets was en niets in de wereld bezat. Haar vader,
die Cordier heette, had naar Engeland moeten vluchten om aan een schandelijke
vervolging te ontkomen. Zij kende hem niet. Delaunay is de naam van haar moeder.
Zij werd opgevoed in twee Normandische kloosters, en reeds daar bleek haar
ongemeene aanleg, en kwam men naar haar toe reizen om haar te bezoeken en
met haar te spreken. Ofschoon zij zonder fortuin geboren was, omringden haar, op
haar achttien-jarigen leeftijd al velen, die haar afgodisch liefhadden, en die er alleen
maar op bedacht waren om hare verlangens te voorkomen en haar grillen te
bevredigen. Toen stierf haar beschermster en vond zij zich plotseling prijsgegeven
aan volstrekte armoede. Zij weigerde dapper allen gelderijken steun, die haar werd
aangeboden, en nam het besluit, zich zelve te onderhouden door haar werk, waartoe
zij meende dat de vruchten harer schitterende opvoeding haar in staat zouden
stellen. Want niet alleen had zij geleerd hetgeen men destijds aan de best onderrichte
jonge lieden onderwees, maar zij had ook goede boeken gelezen. Zij had zelfs
studie gemaakt van de wijsbegeerte van Descartes, van geometrie, en zij verstond
als jonge vrouw al de kunst over verschillende zaken hare gedachten te formu-
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leeren. De verscheidenheid van hare kennis, de bekoring en levendigheid van haren
geest, hadden haar reeds een roep gegeven bij hen die haar gekend hadden bij
haar beschermvrouw.
Haar liefste wensch was met de opvoeding te worden belast van kinderen uit een
voorname familie, maar nadat ze een jaar geduld had geoefend, intusschen stappen
doende in alle richtingen, was zij genoodzaakt de betrekking te aanvaarden van
kamervrouw bij de Duchesse du Maine. Toen begon de lijdensweg. Haar verblijfplaats
was ondergrondsch, in een hok, zonder schoorsteen en zonder venster. Zij werd
veroordeeld om werk te verrichten, dat geheel in strijd was met haar opvoeding en
haar levensgewoonten. En daarbij beging zij nog fout op fout, want ze was bijziende
en onhandig. Men nam haar op tusschen de andere dienstboden, die niets wisten
of begrepen van haar zeldzame geestesbeschaving, die haar bespotten om haar
linkschheid en zich ver boven haar verheven achtten. Zonder ophouden was zij
blootgesteld aan vernederingen, - zij dacht dan terug aan haar schitterenden
kindertijd - en zij moest den lijdensbeker ledigen tot op den bodem.
Toen, terwijl zij toefde aan den oever der wanhoop, kwam een onverwachte
gebeurtenis haar bevrijden. Zij kreeg door een toeval de opdracht een brief op te
stellen aan Fontenelle, een zaak waaraan zij nauwelijks aandacht had geschonken,
maar de brief was zoo geestig en ad rem, dat de algemeene belangstelling op haar
werd gevestigd en een wonderlijk succes haar deel werd. Ja, zij kwam er - de
grilligheid der eeuw geeft ons den sleutel - opeens door ‘in de mode’; de
letterkundigen die tot het hof van de duchesse du Maine waren toegelaten zochten
haar gezelschap, en de prinses die waarde hechtte aan de oordeelvellingen van
het vernuft, omdat zij zelve veel vernuft had, kreeg genoegen om met haar te praten,
ontsloeg haar van den dienst als kamerjoffer, en maakte van hare diensten als
lectrice gebruik.
Het is noodzakelijk, dat wij hier even onze aandacht samentrekken op de illustere
hertogin.
La duchesse du Maine (1676-1753), Louise Bénédicte de Bourbon was. de
kleindochter van den grooten veldheer Condé. Haar broeder, M. le Duc, had als
leermeester den bekenden essayist la Bruyère gehad, die geestelijk leven had
gewekt in een geslacht, dat de traditie in zich droeg van den grooten voorvader.
Louise de Bourbon was buitengewoon klein. Zij was de grootste nog van eene
dwergenfamilie, maar toch was zij als meisje van zestien jaar kleiner dan een kind
van tien, waarom zij niet een prinses van den bloede maar een popje van den bloede
werd genoemd. Toen zij zestien jaar was, werd zij uitverkoren de gemalin te worden
van den hertog van Maine,
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een der zonen van Lodewijk XIV en Madame de Montespan, die haar uitkoos omdat
zij de langste was van het zusterental. De Hertog van Maine was wel een ontwikkeld
man, maar had toch niet buitengewoon veel talent, hij kon zich nimmer buiten de
gedachtenwereld begeven, waarin hij was opgevoed, en maakte daardoor een wel
wat verlegen figuur in de groote wereld van dien tijd. De Hertogin was weetgierig,
ondernemend, heerschzuchtig en fantastisch aangelegd, doch haar fantastische
uitspattingen bleven altijd binnen de kunstzinnige en tooverachtige sfeer, die zij
z i c h z e l v e had geschapen. Nauwlijks getrouwd, legde het hertoginnetje de hand
op haar verlegen echtgenoot, en onderwierp hem volkomen aan hare macht. Zij
droomde van toekomstigen roem, van politieke grootheid, en wilde zoo gemakkelijk
en souverein leven als maar kon, zoo weinig doenlijk aan anderen geven en al haar
grillen den vrijen teugel laten vieren. Zij begeerde een Hof, waar zij meesteres zou
zijn, en waar geen ster zou schitteren die met de hare zou zijn te vergelijken. En
toen Monsieur du Maine het Kasteel Sceaux had gekocht voor 900.000 ponden
gouds, kon zij den droom verwezenlijken, en van haar woning maken een Versailles
in het klein.
De eerste periode van het bestaan van de Cour de Sceaux had eene schittering,
een onstuimige levensgeneugte als de wereld zelden heeft aanschouwd. Men
speelde comedie, de hertogin zelve was er aan verslaafd, en Voltaire schreef in
1752, toen hij te Berlijn was, over de duchesse du Maine, die toen al een dame was
van 67 jaar: ‘Mettezmoitoujoursaux pieds de Mme la Duchesse du Maine, c'est une
âme prédestinée, elle aimera la comédie jusqu'au dernier moment, et quand elle
sera malade, je vous conseille de lui administrer quelque belle pièce au lieu de
1'Extrême Onction: On meurt comme on a vecu.’ Naast tooneelspelen en literaire
geneugten waren er tuinpartijen in het prachtige park der Hertogin, waar men de
herderlijke idylle trachtte te verwezenlijken, zooals vroeger in den tuin van het Hotel
de Rambouillet.
Maar de opperste festijnen van de Cour de Sceaux, dat waren de vermaarde
Nuits blanches. Ieder der gasten op zijn beurt moest een nachtelijke ontspanning
bedenken, een allegorische voorstelling, met intermezzo's van spel en dans.
De bedoeling was, den nacht een schitterender aanschijn te geven dan den dag.
Er waren zwierige flambouwen, er was muziek, er was uitzinnige vreugde. Zestien
blanke nachten zijn er gevierd en de rijkdom werd opgevoerd tot zulk een verkwisting,
dat de Hertogin zelve moest manen tot matiging. Sainte Beuve noemt die eerste
periode van de Cour de Sceaux ‘la période des espérances, de 1'ivresse orgeuilleux,
et de 1'ambition cachée sous les fleurs.’
Ambitie, die brandde in het hart der Hertogin! In 1715 stierf Lodewijk
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XIV. Onder den invloed van Madame de Maintenon had hij op het eind van zijn
leven besloten zijn bastaarden gelijk te stellen met de prinsen van den bloede en
ze bekwaam te verklaren voor opvolging op den throon. Het testament des konings
wees aan den Hertog du Maine de invloedrijkste rol toe in het toekomstige
regentschap. Het testament werd niet gevolgd, maar de duchesse du Maine was
vol intrigues, zij trachtte zich te verzekeren van een partij in het parlement, en zóó
hevig was haar begeerte, dat zij zich in een oogenblik van toorn de woorden liet
ontvallen, dat, als men eenmaal de bevoegdheid had verkregen op te volgen op
een throon, men eerder dan zich de goede gelegenheid te laten ontnemen, het
koninkrijk aan de vier hoeken in brand moest steken.
Toen de plannen mislukten, de prinses na de ontdekking der samenzwering tegen
den Regent vervallen was verklaard van hare prerogatieven en in de gevangenis
geworpen, bleef zij de trotsche, levensdronken, hoovaardige vrouw, en hare
koortsachtige verbeelding en zelfingenomenheid waren in geen enkel opzicht
getemperd. Haar salon is een verzamelplaats van de schitterendste geesten van
den tijd. Fontenelle vertoefde er, Voltaire vluchtte er heen met zijn vriendin Mme du
Châtelet, als hij ongezien wilde wezen. En in den nacht, in een verborgen vertrek,
arbeidde hij er aan zijn kleine vertellingen, die later onder den naam Zadig zijn
bekend geworden.
In het salon van de duchesse du Maine gevoelen wij de achttiende eeuw
aanruischen met haar schitterend gewaad, met haar duizelingwekkende intelligentie;
maar met haar voos, ledig, verdrietig wezen, dat ook het wezen was van dit nerveuze
koningskind, dat met haar door prachtige kanten omsluierde tengere armen, de kern
van het leven wilde grijpen en het leven niet vatten kon, want alle dingen werden
alleen maar speelgoed in haar kleine handen.
Mademoiselle de Launay dacht in haar nieuwe functie verschillende ontwerpen uit,
voor de ‘Nuits Blanches’ en speelde er in mee. Maar zij kon hare schuchterheid niet
overwinnen, zij speelde slecht en zong valsch, maar werd toch met applaus
gehuldigd. De hertogin wist haar intusschen hare plaats te doen beseffen.... In de
dagen van haar glorie bleef zij geherbergd in haar donker vertrek, onder den grond,
en telkens liet zij haar gevoelen, dat zij den staat der dienstbaarheid niet had verlaten.
Toen haar meesteres gevangen genomen werd, in December 1718, volgde zij
haar in ballingschap. De kerkerstraf droeg zij met ongelooflijken moed. Trouw was
zij in nood en dood, haar tegenwoordigheid van geest, haar toewijding, hebben de
Duchesse du Maine in de moeilijkste perioden van haar leven onschatbare diensten
bewezen.
Na haar gevangenisstraf kwam zij terug bij de Duchesse, voor wie zij
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zich in den kerker had begeven. De Hertogin ontving haar met geen anderen
welkomstgroet dan deze: ‘Zoo Mademoiselle, is U daar weer, dat is gemakkelijk
voor mij.’ - Niettemin had haar haar offer eenige verlichting van hare dienstbaarheid
gebracht. Als eerste belooning ontving zij na jaren lijden, een venster en een
schoorsteen in haar luguber verblijf. Maar hare diepere zielsgesteldheid kwam uit
in de volgende regels van haar gedenkschriften: In de Bastille vond ik meer vrijheid
terug dan ik verloren had. Het is waar dat men in de gevangenis niet kan doen wat
men wil, maar men hoeft zich tenminste niet te onderwerpen aan den wil van
anderen.’
Zij zocht nu, zich een onafhankelijke positie te verwerven, maar de duchesse du
Maine wilde haar niet laten gaan, zij had haar al te veel noodig, en deed al haar
plannen mislukken. Daar zij een rang en een titel moest hebben, om de prinses te
kunnen begeleiden, en aan haar disch te worden toegelaten en in haar karossen
mee te rijden, liet men haar tegen haar zin in het huwelijk treden met Baron de Staal,
een Zwitsersch officier, wien men bevordering beloofde als hij in het huwelijk zou
toestemmen. Zij was toen al over de veertig. Zij bleef te Sceaux gevestigd, nauwlijks
werd het haar toegestaan om zoo nu en dan te vertoeven op een landgoed dat
baron de Staal bezat in de buurt van Parijs. En zoo heeft Madame de Staal nimmer
de vrijheid kunnen herkrijgen, die haar eenige levenswensen was.
Martelares der dienstbaarheid, was de Launay het van nature, of werd zij het, door
de Duchesse du Maine? - Haar leven was tragisch door natuur en lotsbestemming.
De dienstbaarheid was niet een beproeving, die over haar kwam, door wat van
buiten aan haar werd opgelegd, neen zij was tot de dienstbaarheid voorbestemd.
Onder de koelheid en het voortdurend teruggevonden evenwicht, dat haar karakter
kenmerkte, ontmoeten wij bij deze vrouw zulk een verslindende passie als wij nergens
in de galante verhalen van haar tijd terugvinden. Als de Launay liefhad, dan drong
haar ziel tot de kern der liefde. Zij kon alleen beminnen met een nameloos leed, zij
kon alleen beminnen den mensch aan wien zij zich overgegeven had als aan een
beginsel. In hare liefde is de lust volkomen afwezig, haar lietde valt samen met een
dieper bewustzijn van haar lot. Omdat zij tot de zeer enkele dienaren behoorde, in
de historie beschreven, die gediend hebben met hun persoonlijkheid, omdat haar
onderworpenheid zoo onbarmhartig is geweest, daarom is de geschiedenis van
haar genegenheid zoo vlijmend. Een heeft zij lief gehad: de Duchesse du Maine.
En dat is een zieleduel geweest zoo hevig als het nooit elders is voorgekomen, het
duel tusschen de Duchesse du Maine, de volstrekt zelfzuchtige, en Mlle de Launay,
de volstrekt zich offerende aan die zelfzucht. Beiden hebben het volgehouden tot
het uiterste. Nimmer heeft de Duchesse du

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

28
Maine de uit het diepste eener menschenziel gewelde genegenheid aanvaard van
hare kamervrouw, die haar werd aangeboden als donker hartebloed in een schaal
van kristallen toewijding, - nooit heeft Mlle de Launay opgehouden haar Meesteres
te dienen met hare persoonlijkheid zelve. De hertogin is nimmer verteederd, de
dienares is nimmer geworden eene die dienen kon zooals de anderen.
Ziehier tot slot een brief van Mlle de Launay aan de Duchesse du Maine, als
afscheidsbrief bedoeld, geschreven aan de kusten der wanhoop.
‘Vijf jaar geleden zag ik u voor de eerste maal. Gij bejegende mij met een
onverschilligheid, die haast verachting scheen. Geprikkeld als ik jegens u was, zocht
ik uw fouten, en kwam er toe alles in u te ontdekken wat beminnenswaardig is. Ik
wilde u haten, en ik had u lief. Ik dacht er alleen maar over, u mijne gevoelens te
verbergen, waarvan ik wel begreep dat ge er niet op zoudt antwoorden. Toch kon
ik het niet dulden, dat uwe ongevoeligheid u zou verstoken houden van de
wetenschap, dat ik u lief had. Uw geringste oplettendheden troffen mij ten hevigste,
en ik wilde zoozeer alles in u waardeeren, dat zelfs uwe koelheid in mijn
dankbaarheid werd betrokken. Ik beschouwde die als een zorg, die gij hadt, om mij
nuttelooze en gevaarlijke verwachtingen uit het hart te rukken. Gij hadt straf jegens
mij geweest kunnen zijn tot aan hardheid toe, zonder iets anders te weeg te brengen,
dan dat gij de achting die ik voor U had, zoudt hebben verhoogd, een achting die
zoo volkomen was en zoo vol eerbied, dat zij mij bijna mijzelf deed beschuldigen
van het voornemen U te behagen zonder dat mij daardoor het verlangen daartoe
werd ontnomen. Noch eene lange afwezigheid, noch de wisselvalligheden van mijn
lot, noch de steun van een geoefende rede hebben er mij af kunnen brengen.
Ik heb meer gedaan, ik heb willen zien en heb gezien, datgene wat men het
beminnelijkste noemde in het leven. Wat scheen mij dat alles van U te verschillen!
Niemand lijkt op U, en niets ook lijkt op datgene wat men voor U gevoelt. Ik gewen
mij er in het geheel niet aan, twee menschen te zien, die elkander beminnen, en ik
begrijp niet dat men iemand kan liefhebben, als gij het niet zijt, die men lief heeft.
Maar wat denkt ge op dit oogenblik van de belijdenis die ik U doe? Wat mij betreft,
- ik schaam mij er niet over. Gevoelens als de mijne zijn in zeker opzicht
eerbiedwaardig.
Ik beoog heelemaal niet U te treffen. Ik heb u alleen willen duidelijk maken wat
ik voor U ben en U doen weten, dat ik besloten heb een einde te maken aan mijn
verdriet. Ik voel te zeer dat ik U toebehoor, om over mijzelf te beschikken, zonder
er U rekenschap van te geven.
Ik verwacht een woord van U, en dat is alles wat ik verwacht om U een eeuwig
vaarwel toe te roepen!’
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De thuisreis
door Herman Robbers.
X.
HET najaar naderde, de bladeren dorden en geelden, het daglicht werd korter en
bleeker. Nog altijd had Pauline de fatale woorden - ik wil weer naar Frankrijk - niet
uitgesproken, maar Huib verwachtte ze alle dagen. 't Was of hij er haar aan zág
denken soms.
Paulines lichamelijke opbloei, na haar terugkeer ingetreden, bleek kort daarop
weêr gestuit te zijn; haar wangen versmalden zich, de jukbeenderen kregen hun
bleeke glansjes terug, haar kin werd beeniger en spitser, een diepe vertikale groef
lag bijna bestendig tusschen de wenkbrauwen. O, veel en druk, vol zorg en aandacht
naar 't scheen, was zij bezig in haar huishouden en met haar plunje - die van Bert
je en van hemzelf - nerveus en haastig, soms met iets al te gejaagds. Ook praatte
ze daar telkens en telkens over, opsommende wat ze allemaal te doen had - als
moest het klaar zijn vóór zekeren datum - dan weêr plotseling hard schaterlachende,
zich zelf bespottend, om al die gewichtige drukte. Maar zoo dikwijls ze tot rust kwam
verstarde haar blik en verstrakten zich haar trekken.
Nog altijd waren er momenten van een plotselinge, als bij afspraak bijna
woordenlooze teederheid tusschen Huib en Pauline. Iets droevigs, smartelijks zelfs,
school er in die, zich snel verdiepende, stille toenaderingen, waarover zich toch
geen van beiden te verwonderen scheen. De drang kwam op, ook hunzelf onverwacht
- ze begrepen niet waardoor meestal: een woord, een klank, een herkende lichtsfeer
of andere herinnering aan beter dagen.... Pauline legde haar hoofd aan Huibs
schouder, sloot moe de oogen. En Huib streelde het zacht, dat beminde hoofd,
ademende nu en dan in haar warme haren een sussend woordje of liefdenaampje.
Waar ze maar amper naar scheen te luisteren. Een trillend gebaar soms, een drukje
van innigheid op arm of lijf, een langzame kus - en het was weer voorbij.
Terwijl in de uren die daartusschen lagen, in hun dagelijksche, vanzelfsprekende
tezamenzijn - samen opstaan en zich aankleeden, samen aan tafel zitten, samen
uitgaan of bezoek ontvangen - telkens weer vreemde gespannenheden ontstonden,
niet te bepraten, niet te verklaren ook, en die zij toch sterk ondergingen en geen
van beiden verbreken konden, hoe smachtend ze daar naar verlangden vaak, ja,
hoezeer ze er zich door benauwd en gemarteld, als van hun laatste levenskrachten
beroofd ge-
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voelden. Het scheen iets te zijn tusschen hun beider gedachtenwerelden, - een
lacune, iets noodlottigs....
Pauline daarbij bleek telkens - en altijd opnieuw onverwachts - van een
onberekenbare prikkelbaarheid. Een niets kon haar verstoren - een vraag, een
gelaatsuitdrukking, een intonatie, heel anders bedoeld dan zij blijkbaar geloofde.
De manier waarop Huib gewoon was, haar uit de nog versch riekende krant de
meestal eentonige oorlogsberichten voor te lezen - alleen de aantallen van dooden
en gewonden verschilden telkens - beheerscht en forsch, schoon vaak innerlijk
sidderend, ze scheen er, een zekeren dag, in-eens niet meer tegen te kunnen. ‘O
nee, nee, dat niet meer! Toe, hou op, zeg. Ik zal het zelf wel lezen.’ Ze drukte zich
de vingers in de ooren.... Voortaan, zoodra de krant gekomen was, nam elk van
hen een blad. En over den oorlog werd niet meer gesproken - zoo lang ze alléén
waren ten minste. In gezelschap van anderen moest het dikwijls wel, maar ze keken
elkaar er dan niet bij aan.
Met Paulines prikkelbaarheid intusschen ging het ook hierdoor niet beter. Soms
leek het wel of Huib geen woord uitbrengen kon of het hinderde haar. Bij een
onbeteekenende, absoluut argelooze opmerking van hem over iets huishoudelijks:
‘Is dat een hatelijkheid?’ kon ze opstuiven.
Hij trachtte haar dan aan te zien, haar met de uitdrukking van zijn gezicht alléén
tot inkeer en begrip te brengen - maar meestal ontweek ze zulke blikken. Tot een
sussend: ‘Lieneke nou toch...’ nam Huib zijn toevlucht dan. Of tot een wat stroever,
geraakter: ‘O! Ben ik dat zoo gewoon, hatelijkheden tegen je te zeggen?’ Dan
schaamde Pauline zich doorgaans wel. Toch duurde het vaak nog een paar minuten.
Daarna stak ze hem een hand toe, of een wang, verlegen opzij kijkende, met oogen
die wat vochtig werden soms, een plotselingen snik nu en dan. Maar een enkelen
keer kwam een nieuwe vinnigheid van haar het onzinnig conflict nog verscherpen
- als viel het haar te moeilijk kamp te geven. ‘Nou ja, 'k weet niet, hoor! Die bedaarde
opmerkingen van jou!’ Of ook wel, met een ongeduldigen hoofdruk: ‘Och!
God-nog-toe, jij altijd! Doe toch niet zoo vreeselijk verongelijkt! Schiet liever zelf 'is
uit je slof!’
Eens zelfs, pal in zijn gezicht: ‘Je wordt een echte ouwe-man, hoor! Hè!’ En
daarachter, tot zijn groote verbazing, met baloorige voetstampen: ‘Gedomme,
gedomme!’ Huib glimlachte door zijn gekrenktheid heen.
Niet door zulke kleine schermutselingen trouwens, die nooit tot langduriger ruzies
werden, leed Hoogland het scherpst verdriet. Oneindig meer pijn deden eigen, in
stilte gemaakte opmerkingen zijn dieper wezen. Zóó: dat in het moeilijke werk van
zijn hart en geest zij steeds minder aandeel nam, minder belangstelling toonde zelfs
- zij vroeg er nooit naar en reageerde ook bijna niet meer, wanneer, terloops altijd
en ongewichtig, uit instinctieven drang zich niet bloot te geven, hij een en ander
ervan ver-
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telde. Dat trouwens, in 't algemeen, zij niet meer taalde naar litteratuur, poëzie noch
proza. ‘Al die ijdele ik-lyriek en die verzonnen verhalen.... looze bedenksels.... in
deze tijd!’ Dat zij hém, van haar kant, ook haar brieven niet meer liet lezen - brieven
uit en naar Frankrijk - dat ze zich er klaarblijkelijk meer en meer aan wendde, een
afzonderlijk leven te leiden, een gedachte- en gevoelsleven waar hij weinig of niet
in betrokken was. Diep vooral martelde 't hem, dat voor het geheele verleden, ook
voor zoover dat van hen samen was, en zoo hartstochtelijk gedeeld, zij blijkbaar al
onverschilliger begon te worden - het wie weet hoezeer aantastend in haar bitter
wroetende gedachten. Eens toen hij haar rechter hand gegrepen, er een zoen op
gedrukt had, nog een paar seconden bekeek die zoo vertrouwde hand-den blauwig
dooraderden, hem altijd weer mysterieus ontroerenden pols vooral - was het hem
plotseling en onwillekeurig over de lippen gekomen: waarom ze toch nooit meer
droeg een paar gouden manchetknoopen, cadeautje van hem uit hun eersten tijd.
‘Wát? O, die dingen?!’ Haast schamper riep ze het uit. ‘Die ben ik al zoo lang kwijt!
'k Weet waarachtig niet waar ze gebleven zijn!’ Haar hand had ze bruusk uit de zijne
getrokken.
Soms zelfs scheen het - tot Huibs verbijstering - of ze zocht naar een kans hem
op een soortgelijke onverschilligheid te betrappen. Zóó toen ze hem eens van den
trein kwam halen - drie dagen was hij weg geweest, voor lezingen - en Huib, de
geest nog vervuld van een op reis ontmoeten schoolkameraad, door den oorlog
geruïneerd, haar dadelijk over diens ongeluk liep te vertellen. ‘Is dat het eerste wat
je me te zeggen hebt?’ - viel ze met bitterheid hem in de rede - ‘'t Wordt wél hartelijk
tusschen ons.... Enfin!’ En een andere maal, toen één van hun vele
herinneringsdatums niet onmiddellijk bleek gesproken te hebben tot zijn in arbeid
verdiepte aandacht: ‘O! Zoo! Ben je 't vergeten? Och ja! Waarom ook niet? Doet er
niet toe, hoor! Kan 't me best begrijpen.’ En ze glimlachte, eerst wat smalend, dan
weemoedig en starend voor zich heen.
Een onuitsprekelijke ontreddering beleefde Huib na zulke momenten. Hij kon niet
antwoorden, zich niet verweeren. Het was of met ieder verweer, ieder woord zelfs
van verklaring of verontschuldiging, hij de mogelijkheid zou toegeven, dat ook aan
zijn kant van eenige liefdevermindering sprake kon zijn. En o, dat nooit, dat nóóit!
Dat zou het ergste zijn. Dat zelfs maar te denken, maar even mijmerend te
onderstellen, was al iets onverdraaglijks. Gezworen had hij zich, als er ooit zoo iets
afschuwelijks, een wezenlijke vervreemding tusschen zijn Lieneke en hem zou
ontstaan - want in alles wat hem thans deed lijden kon noch wilde hij dát ooit zien
- dan kon de oorzaak daarvan alleen in haar jonge hart, haar misschien nog zoo
veranderlijke jeugd wezen - waaraan hij toch nooit een verwijt
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zou maken - nimmer in het zijne, het oude, vaste, te vinden zijn. Haar liefhebben
zou hij, altijd gelijkelijk, neen, altijd méér, tot zijn dood, e n d a a r n a a l s h e t
kon!
Ook Bertjes weer zoo heelemaal andere bezigheid en liefhebberijen, Pauline bleek
er alle belangstelling voor verloren te hebben. De jongen, nu zestien jaar en in de
vierde klas van zijn H.B.S. - hij ging geregeld over - scheen er gelukkig niet veel
van te merken, er zich nog minder om te bekommeren; hij leefde zijn eigen, aparte
leven, ontwikkelde, al knapper en aandachtiger knutselend, zijn zin voor physica
en techniek, rookte heimelijk veel sigaretten, las een enkelen detective-roman....
en anders niets. Bleek intusschen van zijn vriendje Frits, diens stiekeme
scharrelneigingen en sensueele gewoonten, zich langzaam-aan wat afgekeerd te
hebben - het laag erotische scheen goddank toch niet zijn sfeer te zijn. Een andere
jongen, de scherpzinnige Kees van Delden, een wat onbehouwen hollandsche,
maar, evenals de zijne, strak op het technische gerichte geest, had Bertjes voorkeur
tegenwoordig. En één zoo'n vriendje was zijn wel zeer zwakke
gemeenschapsbehoefte volkomen genoeg.
Toch, als hij, thuisgekomen, horterig en stooterig met zijn nog altijd scherp-indisch
accent, vertelde van proeven uit de natuurkundeles, of van technische nieuwigheden,
door den knappen Kees hem zoo duidelijk uitgelegd, en dan van Pauline
ternauwernood een antwoord loskreeg, had Huib meelij met den jongen, deed hij
zijn best hem 't gemis te vergoeden, hem wat belangstelling te toonen. Bertje
niettemin bleef onverstoord zich met al zijn verhalen tot tante richten. Voor oom,
den letterkundige - hij had het land aan letterkunde - oom wiens portret in een
schoolboek stond, bleef hij schuchter ontwijkend; nooit ontstond er, zelfs in aanleg,
een gemoedsverhouding, iets van vriendschap of vertrouwelijkheid, tusschen Huib
en.... Cootjes eenig kind.... Pijnlijk verbaasd kon Huib zich van dit onmiskenbare
rekenschap geven.
Maar met dit al - en iets krampte zich kreunend samen in Hooglands binnenste,
zoo vaak hij de opmerking tot zijn bewustzijn dóórliet - werd Bertjes aanwezigheid
voor hem en Pauline tot een vaaglijk gewenschte toestand; langer hielden zij hem
in de kamer vaak dan noodig was, een soort van afleiding of houvast, noodhaven
hunner gedachten en gesprekken, vrijwaring vooral tegen het soms zoo drukkende
samen-alléén-zijn - die vreemde geladen sfeer, waar de kleine schermutselingen
als vanzelf uit schenen voort te komen. Datzelfde veilige was het dat zij zochten bij
hun vrienden - bij de Landbergen of bij anderen - datzelfde ook wat soms plotseling
hun stemklanken verhoogen, hun een schijn van levenslustige opgewektheid
verleenen kon, zoodra er kennissen bij hen binnenkwamen.
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Hun liefste omgang werd die met de Landbergen, Hanna en Philip. Ze merkten het
soms aan elkanders blikken, elkanders toon en gelaatsuitdrukking, dat, elk voor
zich, zij een uitingsmogelijkheid, een vertrouwelijke gemeenschap bij deze menschen
vonden, die ze, de een in den ander, zoo pijnlijk missen moesten tegenwoordig.
Wanneer dit zachtaardige en zoo volkomen natuurlijk levende menschenpaar een
tijdlang met hen in gezelschap was, kwam er een sfeer van stil-nederige goedheid
om hen heen te staan en gebeurde het soms, dat ook Huib en Pauline elkander
plotseling diep in de oogen keken, en toeknikten - mild en trouw en vol innerlijk
begrip. Een blik van koestering of van vorschend medelijden, een blik soms ook die
om vergeving vroeg. Een stille hoop, een onuitspreekbare blijdschap - daar alles
tusschen hen toch immers vanzelf weêr terecht moest komen Een paar malen, als
de vrienden weg waren, had Huib ‘zijn Lieneke, zijn liefste voor altijd’ op den schoot
getrokken en waren zij een poosje dicht bijeen geweest, bijeen met heel hun wezen
en met het oude, volle teederheidsverlangen.
Dikwijls praatten ze samen over de Landbergen. Wat een lieve, kinderlijke
menschen dat toch waren. Een onberedeneerd vertrouwen op het elk menschelijk
wezen ingeboren goede, op den grondslag van liefde in ieders natuur, het straalde
uit al hun daden, al hun uitspraken. Verbijsterd en lijdend natuurlijk ook zij, telkens
weer, door zoo iets noodlottig-ontzettends als de oorlogstoestand in Europa, schenen
ze dien ten slotte toch als niets dan een tijdelijke ziekte te beschouwen. 't Zou alles
weer goed worden voor de menschheid, zij het dan ook na ontelbare offers. En niet,
als bij zoovele optimisten, uit oppervlakkigheid en angstig terugdeinzen voor het
smartelijke kwam deze gemoedsstemming voort, maar uit een vroomheid die van
God niet te gewagen hoefde, een altijd weer terugvinden in het eigen diepe zelf van
den drang naar beter en hooger, een zich-niet-voor-kunnen-stellen, dat er menschen
zouden zijn, die van dien drang geheel verstoken bleven. Bij Hanna waren deze
oorzaken onbewust; zij leefde maar voort, spontaan en argeloos, uit haar innerlijkste
ingeving; maar Philip dacht er veel over na en sprak er zich ook rustig over uit,
wanneer dat noodig was:
‘De proefondervindelijke psychologie, de zoogenaamde psycho-analyse onder
andere’ - hij had daar dikke boeken over gelezen - ‘iets moois is het, hoor, iets heel
merkwaardigs en belangrijks.... Nou!.... Maar toch, ik vraag me af: beschikken we
eigenlijk wel over eenige andere werkelijke kennis van de geestelijke, de diepere
mensch, dan die wij putten uit ons eigen wezen, ons eigen ervarings- en
gedachtenleven? Feiten, opmerkingen, genoteerde bekentenissen zelfs - 't is alles
maar aan het mysterie onttrokken, dood materiaal. Zelfs de allerintiemste uitingen
van andere menschen, wat heb ik eraan, wat is er van overgebleven

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

34
in hun meestal zoo hulpelooze verwordingen? Werkelijk lévend, in volledige
zielsactie, kénnen we - zonder woorden, want die dooden altijd iets - alleen ons zelf.
Een lang niet altijd genoeglijke kennis, ik geef het je onmiddellijk toe, maar de eenige
waarop we kunnen rekenen, vast. En.... 't valt ook wel eens mee....’
‘Dus meen je dat we elkanders uitingen nooit heelemaal begrijpen kunnen?’
‘Neen! Heelemaal zeker nooit. Daar zouden ándere hulpmiddelen voor moeten
bestaan dan onze gebrekkige taal. Maar soms wél bijna. En dat komt doordat wij
menschen, allemaal, zoo véél en véél meer overeenkomstigs hebben dan
verschillends. Geloof maar dat ook Freud zijn kostbaarst materiaal uit zich zelf heeft.
En zoo alle dichters en romanschrijvers. Begrijpen kunnen we alleen wat we meêof ten minste nabeleven kunnen. Maar.... dat is oneindig veel meer dan we meenen,
dan we weten willen in den regel!’
‘Menschelijkheid, wij praten, ik schrijf er dikwijls over’, zei Huib tot Pauline. ‘Maar
die man is nou menschelijk, door en door. 't Is of hij alles weet en begrijpt, van
binnen uit. En wat méér zegt: dat schijnt hem zijn gerustheid, zijn vertrouwen op de
menschen te geven.’
In het volle gezin van de Landbergs vooral was het heerlijk zijn. Bij hen aan tafel
zaten Huib en Pauline altijd met een stille genieting - toch ook iets heimelijk
knagends, iets van schaamte en gemis. Heelemaal niet zoetsappig-lief waren toon
en geest der gesprekken hier. Van onderlinge ophemelarij niet het minste teeken;
integendeel, aan plagen geen gebrek, zoowel tusschen ouders en kinderen als
tusschen Constance en Daantje onderling. Ook deed de sfeer die hier heerschte
heel anders aan dan de eenigszins broeikasachtig beslotene, de menschenwereld
buitensluitende, bij ten Doescate. Philip Landberg was een actief en pienter
handelsman, eiken middag op de Beurs te vinden; hij en zijn vrouw en kinderen, ze
stonden midden in het leven, zich voor niets te goed achtend, zich aan niets
onttrekkend, meelevend en -lijdend met allerlei stakkers, tobbers, mislukten - toch
onder elkaar van een sprankelende opgewektheid, een vitale levenslust.
Zoowel Huib als Pauline bekende het zich: ze hadden, in hun moeilijke vroegere
leven, zelden nog zooveel en zoo hartelijk gelachen als in het gezin der Landbergen
- en dat in dézen tijd!
Want hoe ánders de sferen en stemmingen nu bijna overal elders! Het chaotisch
verwarde, verscheurde en uiteengerukte, dat iedereen opmerkte in wat men ‘de
tijden’ of ‘de wereld van nu’ noemde, het scheen zich als een geheimzinnige
besmetting aan de meest uiteenloopende individuen, hun families en groepen te
hebben meegedeeld. De groote twist-
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vragen, waar ‘de schuld’ van den oorlog lag en aan wien de overwinning ‘toekwam’,
verdeelden gezinnen en echtparen, brachten vaders en moeders van hun kinderen
af. Nooit nog trad, ook overigens, het verschil van levensopvatting der opeenvolgende
geslachten zoo scherp aan den dag als in dezen tijd. In de nieuwe duitsche
tooneelstukken was vadermoord aan de orde van den dag - en dit werd begrepen
en toegejuicht. Pauline las zoo'n stuk en verdedigde het met overtuiging. Ofschoon
voor 't overige al wat uit Duitschland stamde haar min of meer vijandig geworden
was. De hevig franschgezinden hadden nu geen moeite meer haar op hun hand te
krijgen - Huib, door zijn betrekkelijke neutraliteit, kreeg een schijn van
duitschgezindheid. Want, ofschoon ook zijn sympathie aan den kant der geallieerden
was, hij bleef er bij, dat partijkiezen in een oorlog als deze ‘voor ons neutralen’ nooit
voldoende gemotiveerd was - de misdaden en wreedheden van individuen, hoe
talrijk ook, behoorden niet geboet te worden door 't volk-in-zijn-geheel waartoe zij
behoorden.
Pauline wrokte dan dikwijls en sprak wat schamper-spottend over zoo een
onverstoorbare rechtvaardigheid. Het was geen kwestie van logica, maar van hart,
hield ze vol - nu, het hare ging naar de franschen uit. En zoo gebeurde het ook dat
zij, uit louter franschgezindheid, gretiger dan vroeger naar Reelinks revolutionaire
redeneeringen luisterde, zich met dien halven franschman, Blécour, ja zelfs met
Noordzij verzoende, hun dikwijls vernuftige en geestige betoogen uitspeelde tegen
Huib. Die haar dan vroeg, stil glimlachend, hoe ze toch plotseling aan het al zoo
lang bekende gevoelen van die heeren zoo'n groote waarde was gaan hechten.
Blécour en Noordzij lachten er te luider om, gretig aanhitsend een zoo interessante
oneenigheid. ‘Let op, Hoogland, je zult ten slotte ook nog bekeerd worden’, riep
Blécour uit. ‘Je bent er dan toch ook waarachtig de kerel niet na' om met die
satansche Boches te heulen!’
‘Simson bij de Filistijnen! Hè hè hè!’ grinnikte Noordzij. ‘Helaas, schoone Dalila,
aan zijn haardos is niet veel eer meer te behalen.’
Eens toen Pauline weêr post uit Frankrijk had ontvangen, overviel Huib haar,
schok-snikkende, 't hoofd op de tafel, een brief in de hand.
‘Lieneke! Wat is er? Slechte berichten?’
Onmiddellijk opgeveerd, knikte ze - herstelde zich snel; in het bleeke, bedroefde
gezicht stonden roode merken.
‘Mag ik het weten?’
‘Wat?.... O ja, natuurlijk.’
En zij reikte hem den brief. Van Marcel's verpleegster. Ze schreef dat hij weldra,
genezen, uit het hospitaal zou worden ontslagen. Zijn oogen,
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goddank, waren behouden gebleven; al zouden ze hun oude scherpte wel nooit
terugkrijgen, voor verergering was geen gevaar meer.
‘Nou maar.... zeg....’ begon aarzelig Huib, zoover gevorderd. ‘Dat's toch geen
slechte tijding? Integendeel!’
‘Och!.... Lees maar verder....’
Er volgde dat men, onder deze omstandigheden, den beeldhouwer natuurlijk niet
langer in het ziekenhuis kon houden; hij zou een woning moeten zoeken en trachten
iets te verdienen; kameraden hadden steun beloofd; en dan was er nog een verre
neef, een ambtenaar bij de registratie, die wel iets doen wilde....
‘Wel iets doen wilde...’ Huib drukte zijn kiezen in elkaar, hij kon niet voortgaan; in
zijn oogen stonden tranen terwijl hij zwijgend en hoofdgebogen den brief op tafel
legde. Na een poosje van ontzettende stilte - auline alleen kon een paar keer haar
snikken niet onderdrukken -: ‘Je hebt gelijk.... Dat is afschuwelijk.... Een verre neef....
Kunnen wij niet.... wat dan ook.... met iets helpen?’
Zij keek op naar zijn gezicht - groot-open de vochtige oogen plots. ‘Huib! Zeg jij
dat zélf nu?.... Begrijp je dan toch....? Maar met wat geld sturen valt hier niets te
bereiken.... Vriendschap heeft hij noodig, werkelijke, menschelijke, liefdevolle....
hulp en steun.... troost en warmte.... Die kameraden! Och! Ik zou haast zeggen: dat
weet je zelf het best.... Ik, ik ben zijn beste, zijn eenige vriendin.... Ik, ik moet na'
hem toe.... hem helpen....’
‘Jij!?’
Hij keek haar star in 't gelaat. Hun blikken stootten elkander af. Een stomme schrik
had Huib in de borst gegrepen.
En toch wist hij al zoo lang....
‘Is er dan niémand anders!?’ Als een schrille kreet wrong de wanhoopsvraag zich
uit zijn benarde wezen.
‘Iemand anders? Nee! 'k Zou niet weten....’
Maar ook Pauline was diep geschrokken nu, vaag beseffend het álbeslissende
van dit moment, van ieder woord dat verder gezegd zou worden. Angstig stond ze
op, kwam naar Huib toe, legde haar handen op zijn schouders. En zoo bleven ze
even staan, heel dicht bijeen plotseling hun nu vreemd groot en kleurloos schijnende
gezichten, ‘Huib! Lieve man!’ Haar lippen beefden. ‘Och-god, nee, toe, kijk niet zoo
vreeselijk wanhopig.... Wat.... wat moet dat nou toch.... Laten we denken....’
‘Maar ik wil het [n]iet, ik w i l het niet! Ik ben je man. Je moet bij mij blijven!’
‘Hè?.... Wat?’ Ze scheen niet te begrijpen. ‘Stil nou, jongen! Zeg nou toch niet
zulke dingen! Laten we denken, toe.... Er is nog geen
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onmiddellijke haast blijkbaar.... Er wordt even gezorgd.... Laten we denken, allebei....
En dan verder praten.... Over een-dag-of-wat, hè?.. Probeer het zoo lang wat opzij
te zetten.... God-nog-toe.... je bent er heelemaal ontdaan van.... Lieverd! Drink 'is
wat.... Laten we een beetje gaan wandelen....’
Toen die dagen van wachten. Van beiden wel weten wat er gebeuren ging,
onafwendbaar, maar er niet over durven spreken. Ze keken elkander haast niet
meer aan, praatten ook nog maar alleen als praten noodig was, beklemd en dof,
over de allergewoonste dingen. Een paar malen, plotseling, wou Huib er toch over
beginnen; hij richtte zich dan op, keek strak naar haar en zijn lippen trilden, maar
met haar oogen, een énkel woord soms, bad zij hem nog te zwijgen. En Huib gaf
toe - een oogenblik innerlijk kleintjes-blij, dat ze het tenminste nog even uitstelde,
dat het dan toch niet zoo'n sterke drang, zoo'n onweerstaanbaar verlangen in haar
was.... als hij vreesde soms....
Maar toen eindelijk kwam het, een avond, onder de lamp in hun huiskamer. Hij
had zitten schrijven, kwam binnen om thee te drinken, zijn gedachten nog in zijn
werk. ‘Ben je daar?’ Ze keek hem aan met een triestig zoeken. ‘Toe zeg, ga....
liefste!.... ga 'is even hier zitten, en luister dan 'is rustig, hè?’ En daar hij schrikkend
staan bleef, haar aanstarend: ‘Nee, heusch, ga nou eerst hier 'is zitten, kalm, en
laat me je dan 'is zeggen wat ik er op gevonden heb.... wat mij het best lijkt.... onder
deze omstandigheden.... Marcel heeft een woning gevonden, een kamer met een
atelier, ik heb bericht.... Vrienden hebben een sommetje bijeengebracht, voor de
eerste maanden desnoods genoeg.... En ze zeggen: wát hij ook maakt, het zal
verkocht worden.... Hij oefent al, met wat er over is van zijn linkerhand, en met zijn
voeten.... Nou wou ik zóó doen.... Weer gewoon gaan werken in het hospitaal. Maar
daar van uit hem bezoeken, op hem letten.... In mijn vrije uren.... Ik.... o, ik kén hem
zoo....’ Teeder sprak ze de laatste woorden uit, glimlachend even en met een verren
blik. ‘Wat hij noodig heeft, dat is, in de eerste plaats, wat vrouwelijke zachtheid....
begrip.... genegenheid.... Wat eenvoudige hulp ook, met allerlei kleinigheden... Iets
dat hij naast zich voelt, vast en trouw, waar hij.... ja.... als 't ware.... op kan leven,
tijdelijk ten minste.... Tot het werken weer gaat, weer slaagt.... en tot dán.... misschien
ook.... wie weet.... de eene of andere....’
Zij stokte en ook Huib bleef zwijgen. Als noodlottige waarheden, die nu eenmaal
gezegd moesten worden, vielen haar woorden in zijn hoofd. Toch verstond hij ze
niet precies, begreep slechts ongeveer hun beteekenis. Een vreemde verdooving
belette zijn denken, hulpeloos streek hij zich over het hoofd. Dan, na een paar malen
slikken, met heesche stem:
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‘Dat is het dus.... dat is álles.... wat je me hebt te zeggen.... hè.... Lieneke.... na die
dagen....’
‘Wat?.... Hoe bedoel je, liefste?.... Alles....?’
‘Denken wou je.... maar alleen aan hem blijkbaar.... niet wat je hier.... niet aan je
man....’
Met bijna verbijsterde verbazing keek ze naar hem op. ‘Aan jou, vent? Maar....
maar natuurlijk wel! Het zal weer een heel vervelende tijd voor je worden, eenzaam,
akelig, dat begrijp ik best. Maar.... je wilt toch ook wel wat doen.... iets opofferen?
En denk maar, daarna.... wordt het alles weer beter.... Als ik nú weer terugkom,
over een maand of... vijf... zes misschien... De oorlog zal toch ook ééns wel uit zijn!
De Amerikanen....’
Ze stokte opnieuw. Want langzaam had Huib zijn hoofd geheven. Ernstig, strak,
met een uiterste aandacht keken zijn oogen in de hare. ‘Weet je dat wel zeker,
Lieneke, dat je weer bij mij terug zult komen?’
Even, verward, ging haar blik omlaag. Gefladderd, als een aangeschoten vogel,
hadden haar blanke oogleden. Dan, jachtig, bijna wild: ‘Huib! God-nog-toe! Waar
denk je aan? Natuurlijk, o maar natuurlijk kom ik terug! Als ik zelf tenminste niet....
door een ongeluk of een ziekte....’
Weer even een stilte, waarin hij star naar haar bleef kijken.
‘Nou.... ik.... Ik heb ook veel nagedacht.... Goed dan, lieveling!’ Zijn lippen beefden.
En bijna fluisterend herhaalde hij, met oneindige teederheid: ‘Lieveling...! Goed
dan... Ik zal het nog ééns probeeren, het zien vol te houden.... Zes maanden zeg
je, hè?’ En plotseling gejaagder en met stemverheffing: ‘Zie je, het is maar, ik zou
toch ook niet willen, dat je het deed.... zónder mijn toestemming.’
‘Nee-nee! Natuurlijk niet! Maar dat zou ik toch ook nóóit.... God....! Huiblief, kijk
niet zoo vreeselijk bedroefd! Toe.... Laten we samen....’
En eensklaps, zich voor hem op de knieën gooiend, snikte ze het huilgierend uit.
Zij omvatte zijn beenen, drukte zich woest er tegen aan. Haar hoofd lag op zijn dijen,
't gezicht naar beneden. En Huib streelde het, dat zachte, dat zijige, gloeiende hoofd,
heel langzaam, langzaam, moe en gelaten.
Samen waren ze er binnengekomen, als een jeugdig paar op zijn huwelijksreis, in
het rotterdamsche hôtel. Hun laatste avond was aangebroken. Den volgenden
ochtend zou Pauline doorreizen, per boot natuurlijk weer, en over Engeland. Huib,
in zijn star hartstochtelijken, zijn bijna wanhopigen drang, tot het laatste moment
zoo goed als maar mogelijk was voor haar te zorgen, had een kamer besproken in
't beste hôtel, een groote,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

39
mooie, met erbijbehoorende badkamer - voor hun eenvoud een weelde.
Nu waren ze er dan, in die luxueuse kamer - koffers boven gebracht, knecht
vertrokken, deur op slot - en zwijgende, zachtjes gaande over het smyrna tapijt,
onthuis en moe en wat teuterig, ontkleedden ze zich. Ze schenen op elkaar niet te
letten, doende blijvend, zich bewegende, ieder voor zich. Toch, haar voorbijgaande
terwijl ze haar corset uittrok, had Huib een langen, zich als smachtend
vastklampenden zoen op Paulines rug gedrukt. Ze keek niet naar hem om. ‘Jongen’,
zei ze warm-vertrouwelijk, ‘Ga jij d'r maar vast in, hoor, ik kom dadelijk bij je....’
Dan lag Huib op zijn rug, in een van de pronkerig, met veel verguld bewerkte
ledikanten. Zes electrische lampjes gloeiden aan de kroon. Protsige boel toch
eigenlijk, zoo'n hôtel....
Pauline was in de badkamer gegaan, hij hoorde haar daar bezig, glimlachte. Al
haar gewone doeninkjes, hij kende ze zoo goed, hij zag ze voor zich.... O, 't kuiltje
in haar hals, de ranke, het zachte schaduwkuiltje.... Opnieuw vibreerde in zijn keel
het wanhopige verlangen, haar op dit uiterste moment van het fatale plan terug te
brengen, haar te smeeken, te dwingen desnoods, bij hem te blijven. Maar niets
deed hij, bleef onbeweeglijk liggen.
Aan hun laatste dagen dacht hij terug. Een wonder was het geweest opnieuw.
Zoo goed, zoo diep vertrouwd, zoo hartstochtelijk ook soms. Bijna als vroeger zoo
goed en heerlijk. Alleen.... o, dat stille voortdurend, dat diep-weemoedig stille, alsof
woorden geen zin meer hadden - ontzettend! Om in jammeren uit te barsten! Om
gek te worden....! Maar het wás immers alles nu eenmaal zoo.... Ook geen enkele
schermutseling meer, geen enkel verwijtend of ongeduldig woord... Vrede, begrip....
O, waarom alleen deze laatste dagen weer zóó... Zóó....? Waarom niet vroeger
al? Waarom toch al dat.... verscheurde?
En waarom, o waaróm toch - daar wás weer de eeuwige vraag! - Waarom niet
dóór te leven zóó? H o o r d e d a n w e r k e l i j k L i e n e k e , z i j n L i e n e k e ,
niet meer bij hem, maar bij dien vreemde, dien ongelukkige?
Huib had telkens weer het plan gehad, met haar meê te gaan, de toestanden
daar, en dien man, Marcel, zelf te gaan zien. Maar neen toch, neen, het zou niet
goed zijn; opnieuw bedwongen had hij dit, naar hij 't gevoelde, in den grond
heerschzuchtige, egoïste verlangen. Geen taak had hij daar, in dat land van weedom.
En het zien van den verminkte - het zou hem... óf in meelij doen smelten óf...
integendeel... Het mócht niet, het was niet goed.... Zulk lijden moest geëerbiedigd
worden, onder alle omstandigheden.... Het was Lienekes zaak, de hare alleen, zij
moest het uitstrijden....
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Maar God-o-god, morgen! Morgen, als hij weer alléén zou zijn, terwijl zij, op zee....
de nu uiterst gevaarlijke zee... O, o, die boot, hij zag hem kantelen, vergaan.... In
de groote, de grijze, de koude zee.... En dan in Engeland. Om vervolgens opnieuw,
en nog veel gevaarlijker, over te steken naar Frankrijk. Midden tusschen de loerende
onderzeeërs, de onmenschelijk-misdadigen, de mechanisch doodenden.... En hij?
Voor zijn schrijftafel zitten zou hij, of loopen door Amsterdam, oogenschijnlijk veilig,
gezond en gaaf, levende, lévende normaal... Maar in zijn hart, zijn gedachten....
Lieneke, Lieneke! Wild kermde 't opnieuw in zijn diepste wezen. Waarom toch,
waarom?
Maar hij hoorde ook 't antwoord al - al sprak ze 't nooit meer uit in de laatste
maanden....
De Eeuwigheid....
Nu moest ze wel heel gauw komen. Hij hoorde niets meer. Met plots vreemd angstig
kloppend hart ging hij naar die deur daar liggen kijken. En ja, in-eens, daar was ze!
Recht-op en fier, stralend blank, in de lichtovervloeiing - snel trad ze op hem toe.
God, hoe jong nog en rank! Als een heel jong meisje. De goudblonde haren
stroomend langs hoofd en schouders. En een glimlach, een glimlach - o, van de
opperste weldadigheid! ‘Liefste, mijn liefste!’ Huib was opgeveerd; beide zijn armen,
zijn handen, ze strekten zich....
En zij lagen in elkanders omarming. Oneindige weelde - oneindige weemoed.
Ontroering als nog nooit. Ernstig waren zij beiden, met niets dan dienzelfden glimlach,
dien bijna droefgeestigen glimlach, een streeling, een lange kus, een gefluisterden
liefdenaam. En zoo ook bezaten zij elkander, in alleruiterste teederheid, allerheiligste
verrukking, extatisch gevende en lijdelijk overgegeven tegelijk. Het was niet
smartelijk, het was ook niet het wilde samenkrampen dier lange nachten van schrik
en lijden, toen pas de groote razernij over Europa begon te woeden. Het was boven
dat alles uit, een wég zijn in het laatste geluk, het was de uiterste jubelzang van hun
ontzaglijke liefde, die zij tezamen zongen, welbewust, in het uur vóór hun fatale
scheiding. Eén moment boven alle aardsche zorgen uit, één moment als reeds
gestorven en opnieuw vereenigd.... engelen, engelen!
Zij konden van elkander niet laten vele minuten lang; hun lippen lispelden, tusschen
hun kussen door, de uiterste liefdewoorden; hun handen streelden en drukten....
Maar na dit wonder van extase - als was de schaduw der scheiding weer over
hen heengevallen - de diepe triestheid. Lang nog en zwijgend lagen ze samen,
elkander omvangen houdend - tot hun armen en beenen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

41
als verstijfd waren en pijn deden van te lang in dezelfde houding gebleven te zijn.
En tot zij, Pauline, het eerst, zich begon los te wikkelen, loom en langzaam, plots
slaperig zwaar. ‘O, slapen, nú slapen....’
‘Ja-ja, m'n liefste, je zult je krachten zoo noodig hebben....’
‘Lieverd.... Nacht....!’ Ze zuchtte het uit met gesloten oogen.
En hij wikkelde haar in de zachte dekens, voorzichtig, zorgzaam, alsof ze zijn
kindje was en ziek. Wilde zelf dan weggaan, in 't andere bed. Maar Pauline kreunde:
‘Hè, nee, toe.... blijf je bij me?’
‘Goed-goed, mijn lief.... als je dan maar slapen kunt.’
‘O ja.... ja.... dan juist....’
Zoo bleef hij dan naast haar liggen. Trok wat dek van het andere bed naar zich
toe. Maar hij kon het niet goed om z'n lijf heen krijgen, niet zonder te storen haar
die onmiddellijk sliep.... Hij werd koud.... Dorst ook niet opstaan meer, zich bijna
niet bewegen, want zeker zou ze dan wakker worden. Niet slapen kon hij, uren lang
nog - koud en verdrietig, toch ook terugkomend soms in dat vreemde gevoel van
boven 't verdriet te zijn uitgestegen.
Aan zijn leven lag hij te denken, aan hun beider leven. Hoe ze 't zich hadden
gedroomd - en hoe het nu ging.... zoo vreemd.... Begreep nu toch wel achteraf, dat
het anders niet kon.... Want moest niet ieder volgen, dat wat hij kende, diep in
zichzelf, als zijn innerlijksten drang? Had hij zelf 't haar niet altijd geraden? Het
moest alles gaan gelijk het ging....
Zou zij toch werkelijk weer bij hem terugkomen? Hij wist het niet.... Lieneke, - dat
ze nog van hem hield, en ontzaglijk veel, onbetwijfelbaar had hij 't gevoeld....! Was
daar maar niet in haar leven gekomen dat grootere, dat machtigere,.... waaraan ze
gehoorzamen moest....
En hij? Hij?....O, maar gekend had hij het dan toch, en jaren lang, het geluk, het
groote.... Háár, zijn liefste!.... Het getweeën-leven!
Zijn liefste.... Nu ging ze dan van hem weg. Alléén. Naar het vreemde land,
onverschillige menschen.... Niemand om haar te beschermen, te steunen - tenzij
dan die stakker, die invalide.... Zij, toch zoo jong nog! Zoo teer en onervaren.... Had
hij niet mee moeten gaan? Moest hij het nog doen, misschien, ondanks alles?....
Maar wat kon toch ten slotte ook hij, ook hij, tegen dát: het groote, het eeuwige? Ze
zou 't niet goedvinden trouwens. Ze zou hem wijzen op zijn eigen plicht en roeping,
zijn eigen diepste stem. Want ze wilde het nu eenmaal zóó. Zóó en niet anders.
Doen. Volbrengen. Alléén.... Zich verzoenen met de Eeuwigheid.... Met haar
strengste eischen....
Moest ook hij niet hetzelfde ten slotte? Zijn liefste haar vrijheid laten te doen
waartoe zij geroepen werd? En zelf weer leeren alléén te zijn, alleen met zijn Stem,
met z i j n Eeuwigheid?
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Afstand doen, afstand doen.... altijd weer.... áltijd....
Huib huiverde soms van het hoofd tot de voeten.
Toch, eindelijk, eindelijk - ondanks de kou en het óverwakkere denken - kreeg
de slaap hem in haar macht, lag hij onbewust neer....
Totdat, weinige uren later, in den grauwen ochtend, forsche bonzen op de
kamerdeur hen beiden wekten.
‘Zes uur, meneer - mevrouw!’
Opstaan en aankleeden nu. Bij 't vreemd onheilspellende, scherpe electrische licht.
Domp en stil de geluiden. Jachterig en woordenloos, schijnbaar weer zonder te
letten de een op den ander, repten ze zich....
De kleine koffertjes weer pakken.
Dan werd hun het ontbijt gebracht. Thee en broodjes en balletjes boter. De kelner
zette alles op het tafeltje, zwijgend, met wat klein gerinkel alleen. Trok zich
verlegenachtig terug.
En zij gingen erbij zitten.
Pauline schonk thee in, ze at ook een stukje; zij 't éérste, dapper. Huib keek er
naar, star.
‘Toe jongen, neem nou ook wat....’
‘Ja-ja.... ik zal wel.... heusch....’
Maar hij kon er haast niets doorkrijgen. Het was hem plotseling zoo duidelijk, zoo
overweldigend van vóórgevoel, dat dit het laatste, het allerlaatste was.... Zacht
bonzend viel zijn vuist op tafel, herhaaldelijk, wanhopig, terwijl hij tuurde naar haar
gezicht, haar bewegingen.
Pauline keek nu ook naar hem, star en groot, met dof treurige oogen, en plotseling
begon ze te huilen, luid uit, bijna jammerend, kinderlijk luid.
Hij perste zijn vuist die op de tafel lag.
‘Toe Huib toch! Je bent zoo sterk, zoo sterk, altijd geweest.... Je komt er wel weer
doorheen, hè?.... Toe! Doe je best, Huib, toe!....
Het kán immers niet anders.’
‘Ja.... ja.... IK zál....
Hij vermande zich met uiterste kracht. Ondanks alles was een kleine blijheid éven
lichtend in hem. Ook zij, z'n Lieneke, had echt verdriet over hun scheiding. Hij moest
haar helpen. Nú kón het nog!
Hij ging naar haar toe, nam teeder haar hoofd in zijn handen, en tegen zich aan,
koesterde en kuste het, knielde bij haar neer, een hand van haar in de zijne, de
zooveel grootere, zoende die hand onophoudelijk....
Tot opnieuw op de deur werd gebonsd.
‘De auto is vóór,’ zei een mannestem.
‘Ja-ja.... wij komen....’
Ergens buiten het geloei van een misthoorn.
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IX.
Een avond in November. Kil spiegelden zich de lichten van het Leidsche plein in
het natgeregende asfalt. Hoogland, uit de Marnixstraat gekomen, ging schuin het
plein oversteken in de richting van de Stadhouderskade, toen hij iemand, een lange
figuur, met drift op zich af zag komen, de armen als in juiching naar boven en wuivend
met de handen. Reelink! Huib had wekenlang bijna geen menschen gesproken; hij
bleef aarzelend staan, gereed weer door te loopen - vaag glimlachend toch. Hij
begreep de oorzaak dier opgewondenheid. De tweede, de bolsjewistische revolutie
in Rusland was uitgebroken.
‘Nou!? 't Zeg je d'r van?’ - 't Werd hem al op een afstand toegeroepen. ‘Is 't niet
prachtig?’
‘Ja-ja.... 't Schijnt voorloopig te lukken ditmaal.... Laten we hopen dat er iets goeds
uit groeit....’
‘Voorloopig? Iets goeds? Ik zeg je, het is de grootste en heerlijkste historische
gebeurtenis na Christus' geboorte! De bestorming van de Bastille valt erbij in 't niet.
Lenin en Trotski, wat een kerels, hè? Giganten! En je zult zien: Duitschland volgt.
Daar is zoo heel veel niet meer voor noodig. Dan Italië, Frankrijk.... De tijden zijn
rijp. De groote wereldrevolutie is begonnen. Eindelijk!’
‘Ik heb gelezen, dat Lenin al om vrede vraagt.’
‘Vrede aanbiedt! Natuurlijk, onmiddellijk! Wij gaan rechtstreeks naar de Vereenigde
Staten van Europa, op Marxistischen grondslag....’
‘Laten we 't hopen. Desnoods op niet-Marxistischen....’
‘Kom mee, zeg, naar Americain. Daar zijn nog een paar vrinden. Vechtel is terug.
We moeten er samen een glas op drinken, 't Is overal feest. Je ziet gezichten,
stralend van hoop....’
Hij pakte Huib bij een arm. Maar die bleef rustig staan.
‘Wat zeg je toch allemaal? Feest.... Vechtel.... Nee, waarachtig hoor, ik kan niet,
ik moet verder.... Ik ga na' huis, ik heb nog veel te doen vanavond.... moet nog van
alles....’
‘Kom kerel, vooruit, wat 's dat nou? Kan je nou niet 'is een enkele keer je...
persoonlijke aangelegenheden opzij zetten, waar zoo iets groots in de wereld gaande
is? De vraag is waarachtig.... of je 't recht hebt....’
Maar Huib keek Reelink aan met een blik, die hem verstommen deed, zóó ernstig
strak.
‘Wees overtuigd, vriend, dat ook ik in mijn eenzaamheid die groote dingen wel
weet te waardeeren. Jij, die zoo'n vurig revolutionair bent, is dat niet iets
aartsconservatiefs, alle soorten van heuglijkheden met drinken en kletsen te willen
vieren? O ja, en dansen tegenwoordig! Adieu! Gefeliciteerd met je groote revolutie!
En nogmaals: laten we
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hopen, hopen.... Ik hou m'n hart vast, als ik denk.... Nou ja, enfin! Adieu, meneer
de aanstaande sowjeileider! Ga jij maar dansen!’
En Huib liep door zonder omkijken. Wederom gingen stormen van gedachten
door zijn hoofd. Opzij zetten? Zijn ‘persoonlijke aangelegenheden?’ Zou ik niet
bereid zijn, vroeg hij zich af, hier onmiddellijk in 't water te springen, als ik daarmee
kon redden - o, een millioenste deel van de menschheid? Maar is ze nog te redden,
die zoo verziekte, verwarde, hopeloos heterogene, stuurlooze menschheid? Bij al
de zoogenaamde bevrijdingen, de groote sociale proefnemingen, de verrijkingen,
misschien van de massa... wat een bergen van onrecht, verdrukking, vernedering,
wat een gruwelen en beestigheden gaan daar in Rusland nu weer gebeuren! Mág
dat? Is dat goed te praten? Weegt de verbeterde sociale positie van.... laten we 't
aannemen.... millioenen op tegen 't onrecht aan duizenden, hun moreele afmarteling?
'k Geloof het nóóit!’
Zijn ‘persoonlijke aangelegenheden’.... Zou Reelink er iets van begrijpen,
vermoeden?.... Paulines eerste brieven uit Parijs, Huib had ze nu. Kwasi opgewekt
en moedig waren ze.... met weer zoo iets afschuwelijk geforceerds in den toon hier
en daar. Toch ook wel teeder en zacht, wel zuiver en doordringend van gevoel op
sommige momenten. Iets vreemds van doffe smachting soms in-eens, van.... onrust
en berouw, leek haast wel.... Een inkeer, een verandering....? O ja, o ja....! Zijn
vrouw was ze, zijn Lieneke, zijn liefste.... Zeker zou ze bij hem terugkomen....
Alles daarginds schreef ze, was bij het oude gebleven. Het oude.... o, al zoo
vreeselijk oud.... schoon 't nauwelijks drie jaar bestond. Vermoeid, bijna opgebruikt,
versleten, verflensd, alle menschekrachten. Tóch volhouden, tóch niet opgeven.
Verbetenheid stond met de vermoeienis op de gezichten.
Ook zijzelf, in haar eerste dagen daar, was wel doodelijk uitgeput, triest en óp
geweest. De zee, de gevaarlijke zee, de mijnen, de onderzeeërs - och, alles bijzaak!
Wel een spannend avontuur, zoo'n reis. Maar die zee daar in Frankrijk, die eindelooze
zee van ellende en ondergang, van verdriet en wrok. Geen doorkomen scheen er
ooit aan! En toch moest het, toch zóu het, toch was ze ook zelf nu weer vol goeden
moed en kracht. Toch kon ze weer lachen en gekheid maken, cynische grappen
verdragen van dokters en medeverpleegsters - de vaak nog cynischer gewonden
zelf.
Ze hiélden zoo van een grap, de meesten. Hoe ruwer hoe liever!
En o, Marcel - het was hartbrekend. Opgezocht had ze hem zoodra ze
aangekomen was, in zijn woning, zijn zoogenaamde atelier - zoo klein, zoo poover...
Maar hij werkte, hij oefende zich - de tanden op elkaar, de gelukkig vrijwel herstelde
oogen donker brandend - met de
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drie hem overgebleven vingers van zijn linkerhand, en met zijn voeten, zijn knieën,
zijn schouders, zijn hoofd soms. De vrienden kwamen en prezen en moedigden
aan. Hij zou er zeker weer komen. Diep deerniswekkend was het, maar verheffend
tegelijk om bij te wonen. Een heerlijke bevrediging, iets voor hem te kunnen zijn in
dezen nood, hem te troosten, te helpen. Zijn moedertje - zoo noemde hij haar soms
wel eens; die lieve jongen, hij kon zoo zacht zijn. Toen hij haar plotseling terugzag
- dat dankbaar stralende, zoo innig ontroerde, die trotsche voldoening blijkbaar ook!
Zij moest Huib van hem groeten, diep dankbaar groeten. Hij begreep volkomen wat
het beteekende, pour m'sieur vot' mari - artiste, lui aussi.... Een kind en een wijze,
een groot kunstenaar en een hulpelooze....
Naar zijn kerk ook was zij met hem meegegaan. Want ja, hij was geloovig
katholiek. Op straat viel zijn gang nog niet mee - de slechte oogen, de ééne hand,
het langdurig hospitaalbestaan.... Met hem gebeden had ze. Dat had hem goed
gedaan, zei hij, haarzelf ook trouwens. Ze zou het zeker méér doen - ook alléén
misschien wel eens. Ja, het zou Huib verbazen, maar toch.... Maria, de moeder van
Jezus, die was niet zoo ver en zoo vaag.... als God, hún God... Wist Huib nog.... al
hun gesprekken? Het was zoo iets weldoends, je te verbeelden, dat zij op je neerzag,
de reine maagd Maria, vergevend, begrijpend misschien wel.... O, zij zelf, ze wist
het niet, het was zoo ontzettend moeilijk, te weten of je goed deed of slecht....
Veel gepraat had ze daarover ook met hem, Marcel. De roomsche godsdienst,
iets diep aangrijpends was erin, dat was zeker, iets dat je dorstende menschenziel
heel dicht nabij kwam. Huib hoefde zich niet ongerust te maken, zij zelf zou zich
nooit eraan overgeven. Daarvoor te critisch, te hollandsch bleef ze. Te blond, zei
Marcel. Hij kon er zoo treffend over spreken, zoo echt hartstochtelijk en artistiek.
Meeslepend! Maar ja, er was héél veel moois in.... een diepe, innige steun....
‘Er aan overgeven.’ Huib mompelde de woorden na. Het was een heel goede
uitdrukking. Toch was hij ervan geschrokken. Zij ‘zou er zich nooit aan overgeven.’
Als ze 't niet had gezegd, zou 't bij hem niet zijn opgekomen. Nu dacht hij erover.
‘Meeslepend.’ Dwepend zeker.... Zich geven, zich overgeven.... Het was als
vervolgden hem die woorden... Overspanning, och natuurlijk!
Teederheid te over sprak in haar brieven meê, voor hém, haar ‘liefste liefste’,
zooals zij telkens schreef tegenwoordig - ook dáárin was iets dat schrijnde.... Zij
vroeg naar alles, weer net als tóen, in den eersten tijd vooral. Een heel oud fototje
van Huib had ze meegenomen, één uit zijn jongensjaren; herinnerde hij 't zich nog?
Dertien of veertien moest hij geweest zijn. Toch al zoo ernstig mijmerend, zoo
droomerig voor zich uit-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

46
kijkend, de kin geheven, de handen, blank en lang - zijn zélfde handen - over elkaar
geslagen, 't Stond dicht bij haar bed, dat portretje. Zij gaf het een kus, elken avond.
Want hoe oud dan ook al, en wat verbleekt - natuurlijk niet meer écht gelijkend! daar was iets in van wat haar in Huib altijd het meest ontroerd had, zijn zachtheid,
zijn.... bij toch zoo groote, actieve kracht.... bijna lijdelijke zachtheid, een soort
vertrouwen leek het soms, dat niemand hem kwaad zou doen.... Dat portretje, het
was als een talisman, het beschermde haar....
Toch wist ze wel, nú was Huib eindeloos sterker, wijzer, wetender, meer gewapend
ook als 't ware. Nu kon hij het aan, het leven - heel wat beter dan zij! Zoo veilig was
het haar altijd geweest, bij hem te zijn. Verlangen kon ze daar soms naar, ontzettend!
Zijn armen om haar heen en zijn mond op den haren....o, o! dan kon haar niets
gebeuren. Dan ging al dat andere weg....
Kennisgemaakt had ze dezer dagen met een oude dame, de moeder van een
patiënt, die had datzelfde, maar nóg veel sterker dan Huib. Dat wijze, dat alwetende,
daardoor onaantastbare. Alsof ze 't leven doorpeild had, tot op den grond. Een
wonder....! Ze had al maar naar haar moeten kijken....
Huib, als hij weêr zoo'n brief gelezen had, wist zelf niet wát daarin hem zoo diep
beangstte. Dit waren toch alles dingen, die in iedereen konden opkomen....
En toch....
Ook een heel gewoon voorval, één van die dagen, ontroerde, ontrustte Huib
plotseling fel en diep - en 't was als stond het, op hij wist niet wat voor wijze, met
die indrukken uit Paulines brieven in verband. Een blijkbaar nog heel jonge schrijver
had hem een prozastuk ter lezing gezonden, een verhaal, niet slecht, niet
onbeduidend - te litteraturig alleen, te mooi-gemaakt, te veel verzonnen, te cerebraal.
Toch boeide er Huib iets in - een frischheid, een durf; laten weten had hij den jongen,
dat hij het handschrift persoonlijk terug mocht halen.
Binnengekomen was, den dag daarop, een naar Huibs turende schatting
negentien- of twintigjarige, lang, bleek, mager; zwarte haren, die over zijn voorhoofd
vielen.
‘Ga zitten’, zei Huib. ‘Ja.... ik heb u gevraagd maar 'is hier te komen. Er zijn van
die dingen, die zich nu eenmaal.... beter.... meer van mensch tot mensch.... laten
zeggen dan schrijven.’
Toen was het al begonnen, die vreemde ontroering, dat vaag benauwende. Hij
begreep er eerst niets van. Wat beving hem in-eens - een herinnering? Het was of
de rollen waren omgekeerd - of h i j z e l f daar zat te luisteren, innerlijk trillend van
verwachting, naar het oordeel van
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den ouden, den bekenden en invloedrijken letterkundige. Het viel hem moeilijk door
te praten. Schoon hij zag hoe verwonderd hij hem aankeek, de jonge man daar
tegenover hem, verwonderd over zijn verwardheid, zijn verlegenheid....
‘Hoe oud ben je?’
‘Een en twintig, meneer Hoogland.’
‘Zoo-zoo.... Nou.... Dat's gelukkig nog heel erg jong....’
‘Vindt-u?’ Het jonge mensch had een vluchtig ironischen, zich zekere superioriteit
bewusten glimlach. Hij zette zich wat rechter en streek zich een haar wiek van 't
voorhoofd.
Dit verstoorde de herinnering. Als het dan een herinnering was. Gemakkelijker
spreken kon Huib nu in-eens. Hij begreep dat hij niet op zijn woorden behoefde te
passen: die daar kon er tegen. Hij betoogde hoe klein en nietig, hoe betrekkelijk
jong, betrekkelijk altijd weer beginneling, alle echte kunstenaars zich blijven voelen
tegenover hun kunst. ‘Beginnen - 't is eigenlijk het eenige wat we kunnen, wij
allemaal. Het een eindje brengen. Nooit geheel bereiken, voltooien.... Ook het langste
kunstenaarsleven, 't is nog maar een begin, een tasten, een benaderen.... Begrijp
je dat?’
‘Nee! Eig'lijk niet goed, meneer! Hm! Tasten...? Ik dacht juist dat het preciese,
het treffende woord....’
‘O juist.... je dacht.... Nou maar, denk daar dan nóg eens over, en lang, en ernstig.
Want zie je, dat beginnen, je kunt het góed, maar je kunt het ook heelemaal verkeerd
doen, en dat is niet makkelijk meer te herstellen. Góed kan je het alleen in volkomen
overgave, in deemoed tegenover je kunst, 't gevoel zelf nog niets te zijn, de kunst
álles. En doe dan je best, in de eerste plaats, iets te worden. Iets echts, iets zuivers
en eigens, en dat zijn recht van bestaan heeft. Luister goed wat het leven je te
zeggen heeft, aan jou die leeft in deze tijd, aan jou alleen misschien. Intellecten
hebben we bij massa's, en met veel talent sommigen, maar de diepe
persoonlijkheden zijn zeldzaam. Ook talent is maar een middel.... Zet alle
litteraturigheid uit je hoofd en tracht een mensch te worden, een mensch onder de
menschen, maar zoo diep en kompleet mogelijk. Dan zal er wel iets van je terecht
komen.... Hier is je stukje terug. Het is.... nou....er is heusch wel iets aardigs in, een
eerste beginnetje.... Werken maar.... Aan jezelf vooral.’
De jongen stond op. ‘O.... Ja.... Dank u wel, meneer!’ Hij scheen toch eenigszins
teleurgesteld, een weinig gekrenkt te zijn zelfs. Even verscheen weer dat superieure
glimlachje, een fijne blos. ‘Ik zal m'n best doen. De litteratuur uit mijn hoofd zetten
dus.... En toch werken....’
‘Juist!’
Huib liet hem uit tot aan de trap. Dan - toen hij de deur had hooren
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dichtslaan - onwillekeurig keek de weer alléén geblevene in het spiegeltje dat bij
den kapstok hing. En schrok, ontroerde opnieuw en heviger, met een bonzing in
zijn borst die bijna pijn deed. Nu was de herinnering volledig geweest. Dat daar was
die oude letterkundige, dien hij opgezocht had, zelf twintig jaar oud, die hem gezegd
had dat hij van zijn kunst zijn kerk moest maken, zijn heiligdom, waar hij biechten
en bidden moest, in eenzaamheid. Hetzelfde baardlooze, leerachtig doorkerfde
gezicht met het kalende hoofd. Hetzelfde verdriet. En dezelfde berusting....
De dagen togen voorbij, grauw en langzaam. Het werd December, het werd Januari
- alles bleef eender voor Huib. Alleen Paulines brieven veranderden, geleidelijk; ze
werden slordiger, wilder, onrustiger geschreven blijkbaar - vluchtiger ook. Ze had
zoo weinig tijd, schreef ze telkens. En alles was zoo moeilijk, zoo drukkend zwaar
en eindeloos.... Huib schreef bijna iederen dag. Bemoedigend, teeder, soms met
heftige innigheid, herinnerend aan gelukkiger dagen, troostend en trachtend zich
te verdiepen in haar gedachtenleven. Zorgvuldig verborgen hield hij al wat daar
woelde en wroette in hem van angst en twijfel. Niet heelemaal verbergen kon hij
zijn eigen weemoedige eenzaamheid en smachtend verlangen, maar hij verbeeldde
zich dan ook - en zoo gretig, zoo fel! - dat zijn Lieneke zich hem niet anders
voorstellen kon, niet anders wenschte.
Ook over de wereldgebeurtenissen uitte hij zich aan haar. Ze drongen zich aan
hem op en spanden zijn geest, telkens weer, de russische revolutie vooral; hij kon
niet laten, Pauline te doen deelen in zijn zorglijke gedachten erover. Toch, zij, van
haar kant, ging er nooit diep op in - te vervuld, naar het scheen, van 't haar
onmiddellijk beroerende.
Hoe daar in Rusland de groote omwenteling zich ontwikkelde, niemand die er
wijs uit worden kon. Scherp tegenstrijdig bleven de berichten.
Vredesonderhandelingen waren begonnen, te Brest-Litowsk; een pruisische generaal
had er zijn zware sabel op tafel gegooid - maar de bolsjewistische onderhandelaars
gaven geen blijk daarvan geschrokken te zijn. Hun vertrouwen scheen onwankelbaar.
Intusschen, van pogingen in andere landen om tot vrede of revolutie te geraken,
taal noch teeken. Reelink raasde. Zoo'n lakschheid, gebrek aan durf en élan - het
was om dol te worden! Zelfs had in Frankrijk, weinige dagen na den staatsgreep
van Lenin, Clémenceau een ministerie gevormd, nog conservatiever en
nationalistischer dan het vorige. Het ging niet anders, had ook Marcel gezegd, de
krachten moesten verdubbeld worden nu de russische bondgenoot afviel; één geluk,
dat het amerikaansche leger in Frankrijk gedurig aanzwol.
Met Landberg pratend - gehetst door zijn niet-uit-te-spreken angsten - wond Huib
er zich soms heftig over op. Wat een krankzinnige wereld toch, de tegenwoordige!
Op zijn kop gezet! Frankrijk, het klassieke land van
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revolutie en ‘de rechten van den mensch’, militairistisch en réactionair - iedere stem
die op vrede en verzoening aandrong werd als ‘défaitistisch’ gehoond en tot zwijgen
gebracht - in Rusland, waar sinds eeuwen de knoet regeerde... ‘Is 't nóg niet veel
beter waarschijnlijk’, viel Landberg in. ‘Vadertje Czar en vadertje Lenin, 't zijn wel
heel verschillende menschen, maar hun werktuigen en materiaal, 't blijven dezelfde
Russen, dom en wreed. Lees het leven van Gorki! Een russische boer regeert zijn
vrouw en kinderen ook met de knoet, al staat dat nergens in de wet!’
Het gezin van de Landbergen, in deze maanden werd het meer en meer Huibs
toevlucht. Warm vriendschappelijk en zonder onbescheiden vragen, gingen Hanna
en Philip met hem om. Ook met hun kinderen werd hij al vertrouwder. Glimlachend
sprak hem Hanna wel eens over Constance's schuchtere vereering voor haar bijna
veertig jaar ouderen vriend; zij luisterde met groote oogen naar al wat hij zei en
berispte dikwijls met verontwaardiging haar broertje, die het nooit uitgeleefde
jongensachtige in Huib ontdekt had, graag met hem speelde en stoeide.
Zoo vaak hij een brief van Pauline had, vertelde Huib dit bij de Landbergen, las
er zoo mogelijk iets uit voor, en zij toonden dan altijd een scherpe aandacht, een
zich warm gevende belangstelling. Toch had Huib gemerkt, dat hem Hanna maar
zelden aankeek, als hij sprak over zijn vrouw of een brief van haar te voorschijn
haalde. Iets verdofts of verstrooids kwam dan over haar wezen; 't was of ze aan
dingen dacht die ze niet uitspreken wilde, of kón misschien. Ook zelf correspondeerde
ze wel met Pauline, maar vertelde daar nooit iets bizonders van.
‘Vrouwenkletsbriefjes! Over alles en nog wat, hè? Niet de moeite waard!’ En ze
praatte er vlug over heen.
Maar een enkele maal, in die gesprekken, werd ook Marcel genoemd. Dat Pauline
altijd nog zooveel voor hem deed, vertelde Huib, hem zoo moederlijk hielp met zijn
daaglijksche dingen....
‘Ja, ja.... die Marcel.... Ik zou toch maar een beetje oppassen.... een franschman,
hè?’ plaagde Hanna toen, kwasi luchtig, maar haar stem viel een toontje te ernstig
uit.
‘Vrouw, vrouw,’ bromde waarschuwend Philip.
‘Wat nou?....Mag ik toch wel zeggen....’
‘Oppassen? Hoe zou 'k dat dan moeten doen?’ viel Huib levendig in. Ook hij
trachtte naar luchtigheid. ‘Ik heb al werk genoeg op me zelf te passen.... Dat ik....
ook dié illusies van haar.... niet verstoor, niet aanrand....’
‘Juist!’ zei Philip. En er viel een stilte.
Haast onwillekeurig, nu hij opnieuw alleen leefde - hoe teruggetrokken ook - kwam
Huib weer meer in aanraking met collega's-litteratoren en
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andere artiesten. Hij bezocht de ten Doecate's, kwam Spin op straat tegen. Mels
sprak hem hartelijk aan, vroeg wanneer hij ‘nu eindelijk’ hem en zijn vrouw eens in
hun woning op kwam zoeken. Huib glimlachte, warm begrijpend, drukte Spin krachtig
de hand, beloofde, hij zou gauw eens komen. Merkte toen ook plotseling - dat hij
daar in 't geheel niet meer tegen opzag. Wat was hem Janne nog - en wat kon hij
haar zijn - hij die zich voelde zoo boordevol, zoo óvervol van liefde voor Lieneke.
Een liefde, nog sterker, dieper, geëxalteerder misschien - maar dat kon hem niet
schelen - dan toen zij bij hem leefde. O ja, hij wist wel, hij idealiseerde zijn vrouw
tegenwoordig.... Zijn hoofd trilde bij die gedachte. ‘Ik heb haar liéf!’
Het gebeurde op een avond na vroegen lentedag in 't begin van Maart. Herinnering
dwaalde nog door de atmosfeer aan plots verrassende zonnewarmte voorjaarsgeurigheid, spreeuwengekwetter. Spin en zijn vrouw zaten in hun
ontvangkamer, gloednieuw en hoogst modern gemeubeld; kubistisch schilderwerk
hing aan de wanden. Huib wist, dit was niet Spins voorkeur; hij had alles aan Janne
overgelaten, aan haar die vrienden had ook onder de jongere schilders en
kunstnijveren. Er was een bank met veel kussens in bonte kleuren, lage praatstoelen,
een rooktafeitje. Deze kamer, ondanks al haar moderniteit, denken deed ze Huib
aan een andere, jaren geleden - hij wist zelf niet waardoor het meest.
Hun begroeting was volkomen beheerscht, eenvoudig-hartelijk naar het scheen,
zonder iets van verborgen gedachten; Huib, die Janne in al die jaren, behalve in
zijn beeldende herinnering, achter het voetlicht alleen en uit de verte had gezien,
schrok ervan zooveel ouder zij was geworden. Iets opgezet weeks had, door schmink
en het roezige leven zeker, haar gezicht gekregen; de licht schilferige huid toonde
roode vlekken. Alleen de oogen, haar buitengewoon blauwe oogen - nog dezelfde
vreemd-helle blik lag seconden lang in den zijnen. Een warme straling, een
doordringende charme.... Een wereld van bijna vergeten zielsindrukken, stemmingen
en neigingen leefde vagelijk in Hoogland op.
Er werd onmiddellijk over Pauline gesproken. Hij vertelde van haar werk, haar
leven daarginds. Zoo kwam op den oorlog hun praten en bleef over onpersoonlijke
onderwerpen zich bewegen. Toch bemerkte Huib na een poosje, dat Janne,
voorzichtig tastend, tot Pauline terugkeeren wilde; haar nieuwsgierigheid blijkbaar
werd haar te machtig. Kwasi vluchtig en nonchalant wist zij slimme vragen te stellen,
uitingen te suggereeren; iets verstrooids, bijna onverschilligs behield haar gezicht
daarbij. Maar Huib doorzag het spel volkomen. Er glimlachte iets in zijn eigen
verborgenheid. Nog altijd de volmaakte actrice - maar hij was haar dupe niet meer.
Toen het op deze wijze niet lukte, iets intiems uit Huib los te krijgen, schoof Janne
wat dichter naar hem toe. Schijnbaar in hun gesprek ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

51
diept, liet zij, met droomende warmte en peinzing, haar blauwe-violenoogen tot hem
opbloeien. Huib onderging hun werking, niet zonder heimlijke onrust, een vage
klopping - herinnering méér dan verliefdheid toch, met vreemde helderheid bracht
hij het tot zijn bewustzijn. Want zoodra hij maar even aan Pauline dacht, zich haar
verschijning naast die van Janne voorstelde, sloeg, bijna pijnlijk, hem het verschil.
Deze voortreflijk acteerende avondschoone - met weeke kussentjes in haar wangen,
haar kin, haar voorhoofd zelfs - en het in jonge actie en hartstocht strak gespannen
uiterlijk-en-wezen van zijn Lieneke! Van dit oogenblik af verlangde Huib, uit Jannes
aanwezigheid weg te komen. De smachting naar zijn eigen eenige lief joeg hem
door bloed en zenuwen - hij had moeite te blijven zitten.... Toch ontstond juist daarna
een gesprek over Rusland, de kansen van den wereldoorlog en de wereldrevolutie,
levendig, interessant, en waaraan hij zich niet onttrekken wilde, al was het alleen
om zijn vriend, die zich heftig gáf.
Lenin en Trotski - o, natuurlijk konden ze wel niet anders dan vrede maken, en
dat zoo haastig mogelijk, beweerde Spin. Zij moesten de vrederegeering zijn. 't Was
hun eenige kans. ‘Of dacht je soms dat de russische boeren - negentig procent van
het heele volk - iets om het communisme geven? Kan hun wat schelen! 't Land en
de vrede! 't Land hebben ze al - dus nú de vrede! Als Kerensky dat begrepen had....’
‘Je zult wel gelijk hebben,’ zei Janne. En terwijl ze naar Huib keek met bijna
tragisch dwependen blik: ‘Maar.... schuilt er dan achter ieder idealisme in de wereld
een.... zoogenaamd practisch, een materieel en zelfzuchtig belang? Dat 's toch wel
vreeselijk!’
Spins oogen gloeiden. ‘Achter het idealisme van de massa's tenminste - niet
achter dat van sommige enkelingen, dichters en dichterlijke geesten. Niet achter
ieders verlangende ziel, goddank! Dat ontbrak er nog maar aan om de wereld tot
een.... benauwende.... hél te maken!’
Janne luisterde aandachtig, en met zwijgende bewondering, naar de woorden
van haar ernstigen man, die haar nog dagelijks meeviel. Maar zij en Huib merkten
het beiden - en het veroorzaakte ten slotte nog iets als verstandhouding tusschen
hen - Mels was onrustig en geprikkeld vanavond; een beetje voorzichtig moesten
ze zijn met hem....
Arme kerel, dacht Huib, met meelij kijkend naar Spins donkerver weerd gezicht,
wat ben je begonnen!
Een moment van stille spanning volgde nog. Spin ging wijn halen uit hun keldertje.
Huib, met Janne alleen, begreep dat het een lafheid schijnen zou, zoo hij haar niet
aankeek nu, en met herinnering. En zie, juist door hun blikken-wisseling, in dit
moment, ontstond de bevrediging, het goede. Beiden voelden ze, ondervonden ze,
dat de ander niets vergeten had - en er was vergiffenis, spontaan en voor goed,
met een zekere geheime ver-
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bondenheid - er was wat humor zelfs, een milde tinteling. Janne, terwijl ze haar
oogen iets kleiner liet worden, warm-vriendelijker nog en vertrouwender:
‘Huib,’ fluisterde ze, ‘ik ben heel gelukkig, hoor!’
‘Begrijp ik, Janneke. Hij is een van de beste menschen die ik ooit heb leeren
kennen, je liefde ten volle waard. Blijf hem trouw....’
‘Ja-ja!’ - en haar blik nu ineens werd wat troebel en verward - ‘dat zal ik zeker....’
Nog in bewogen stilte zaten ze toen Spin weer binnenkwam. Even keek hij hen
om beurten aan - snel onderzoekend, met lichten schrik - vroeg dan onmiddellijk
naar Hooglands werk. En Huib greep ook dadelijk toe. ‘'k Heb een drama onder
handen.... Ik kan je d'r niet veel van vertellen, dat begrijp je wel, doe ik nooit vóór
het klaar is, maar ja....’ En hij vertelde er wél nogal heel wat van, in behoefte aan
praten, indrukken wegnemen, nieuwe wekken, herscheppen de vroegere sfeer. Dat
het anders was, zei hij, dan al zijn vorig werk. Veel minder gedétailleerd, of wat ze
dan realistisch noemden - hij had begrepen, dat deugde niet voor het tooneel. ‘In
groote lijnen gehouden, zie je, strak gestileerd, symbolisch bijna. Dé vader, dé
moeder, dé kinderen.... Ik geloof: die kant moet het uit. Ik werk er heel voorzichtig
aan. Alleen in mijn beste uren. En die zijn zeldzaam tegenwoordig. Er moet zooveel
gedaan worden.... en zoo allerlei....’
‘Ja-ja, weten wij ook zoo'n beetje van....’
‘Hè, 'k zou wel willen... Ik moest er weer in kunnen zijn... Jouw werk heeft altijd
zoo iets.... meesleepends,’ zei Janne dwepend, met een glansblik in 't vage.
Toen voor het eerst dien avond geraakte Huib wat van zijn stuk. ‘Meesleepend.’
Hij bloosde en fronste en beet zich in de onderlip. ‘Hè?.... Ja, ja.... dat zou heel
prettig zijn.... maar, zie je, 'k weet zelf nog zoo heelemaal niet.... Het lijkt me eigenlijk
volstrekt niet zeker, dat ik het ooit krijg opgevoerd.... dit stuk van me.... Ik ben niet
populair meer tegenwoordig, moet je bedenken....’
Maar innerlijk was het een andere twijfel waarop hij plotseling zich betrapt had.
Maart nu al! Als Pauline niet gauw terugkwam.... Dat drama van hem.... zou het
werkelijk afkomen, zou hij wel óóit weêr...
In plaats van Pauline zelf kwam, een dag-of-wat later, een lange brief van haar wild geschreven, vol van uitroepen en klachten - die Huib diep verontrustte, hem
de somberste voorstellingen voor den vermoeiden en gemartelden geest bracht.
Niets dan droefheid en overspanning, smachting naar zielsrust en soelaas, scheen
uit deze haastige zinnen te spreken. Zelf gaf ze 't nu toe: dit vreeselijke leven, van
zwoegen en draven, van denken en tobben, niet lang meer zou ze 't uit kunnen
houden. Meer
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dan vier maanden duurde het nu al weer. Men rekende erop, in het hospitaal, dat
ze nog zou blijven.... zes, zeven weken nog minstens.... maar God, zij wist niet....
zij wist niet.... ze viel er soms bijna bij neer.... Sliep ook zoo slecht tegenwoordig,
met angstige droomen, werd soms gillende wakker.... O, bij Huib weer te zijn, in zijn
veilige rust, in zijn sterke, gezonde armen....
Lang bleef hij zitten en onbeweeglijk, die brief in de hand. Vreugde, twijfel,
verrukking, onrust - hij wist zelf niet wat het meest - een heftige beklemming
onderging hij, zoo vaak hij 't zich voorstelde, dat in spanning verwachte moment:
haar opnieuw terugkomen. Zou 't werkelijk gebeuren? En dan.... voor goed....? Alles
weer gelukkig en harmonisch tusschen hen? Een lief deleven, een éénheid - als in
hun vroegere jaren? K o n d a t n o g ?
In diepe ontroering en uitstroomende teederheid beantwoordde Huib haar brief,
nog datzelfde uur. ‘Mijn liefste, o, je weet het niet, wat de dag waarop je besluit terug
te komen, voor mij beteeken en zal. Ieder uur vroeger, je bewijst er mij een weldaad
mee, dankbaar zal ik je ervoor zijn, altijd! Ik verlang zoo ontzaglijk, ik smacht naar
je! Er is zoo iets vreemds in je brieven gekomen, iets dat ik geen naam kan geven.
Sommige van je woorden en zinnen - het is als versta ik ze niet! Ik smeek je, zijn
er daarginds, in de laatste maanden, dingen in je gaan leven, gedachten, zorgen,
verhoudingen ontstaan, van welken aard ook, die je kwellen, benauwen,
voorstellingen misschien alleen nog, maar die je niet van je af kunt zetten - o, schrijf
het mij toch! Doe je oogen dicht, droom dat je in mijn armen bent, heelemaal,
heelemaal, fluister het mij dan toe. Je weet, mijn lieveling, ik ben je tweede zelf, ik
begrijp altijd alles wat in je omgaat. Als je 't me maar zegt, 't me te verstaan geeft.
Zal ik bij je komen? Het hoeft je maar een woord te kosten en ik ben op weg. Er is,
in je laatste brief vooral, iets dat mij angstig maakt, iets zoo innig triests, bijna
wanhopigs.... Kom terug, liefste, o kom terug.... voor goed terug....! Zal ik je komen
halen? Schrijf of sein me dan.’
Acht dagen later een nieuwe brief. Die was gekomen in zijn afwezigheid - lag daar
plotseling, op zijn schrijftafel. Hij ontstelde ervan. Alléén van hem daar te zien liggen:
een kleine, witte enveloppe met zijn naam erop, door haar welvertrouwde hand
geschreven, maar zoo slordig, gejacht. Hij wist niet waarom, maar hij bleef er mee
zitten even, benauwd en bevend, dorst niet open te maken dien kleinen brief. Deed
het natuurlijk toch, na eenige seconden. En schrok hevig - huiverde, schrompelde
samen....
Een paar woorden had hij het eerst gelezen... midden in die brief... O nee, neen,
God, dát niet! Terug op de tafel wierp hij het papier en liet ook zijn hoofd op het hout
vallen, bonzend.... En nog eens, nóg eens.... Hij kreunde, kermde....
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Dus toch.... dus toch.... O nee, neen, dat was te veel, dat kwam hij nooit te boven....
Na een tijd stond hij op, ging in zijn kamertje heen en weer loopen, heen en weer,
heen en weer, een beest in zijn hok.
Nam dan eindelijk den brief weer op en las, las geregeld, woord voor woord, met
de uiterste inspanning - de letters dansten en schitterden voor zijn oogen - leunende
aan zijn schrijftafel, zich steunende daarop met zijn eene hand, terwijl de andere
den brief hield.
Het stond er. Onweersprekelijk. In starre wanhoopswoorden stond het er
neergeschreven. Zij wist hoe slecht het was en dat zij er nooit, nóóit vrede bij vinden
zou, hoe oud ze mocht worden. Bedrogen had ze, hém die haar het liefste was - o
ja, ondanks alles, het liefste! En toch, ook aan Marcel gebonden voelde zij zich nu,
onherroepelijk, noodlottig.
Het was geen zinnelijkheid geweest, geen eigenlijke hartstocht zelfs. Een handelen
als buiten zichzelf om. Erbarming - o, niets dan extatische erbarming, extatisch
goed-willen-doen! Toch wist ze 't nu, hoe ontzaglijk veel ze hield van Marcel, ja, van
hém ook. Het was verschrikkelijk!
Vervloeken moest Huib haar maar. Altijd-door had hij haar overschat,
geïdealiseerd. En zij, ze vond dat zoo heerlijk, had met alle macht gepoogd aan zijn
voorstellingen te beantwoorden. Maar ze was slecht geweest, o veel vroeger al;
slechte gedachten had ze gehad, in menigte. Niet te bedwingen gedachten,
verbeeldingen waaronder ze leed, afschuwelijk soms. En toch, daar altijd tegenover,
zoo'n dorst naar goeddoen, het arme menschdom begrijpen en helpen - naar groot
zijn, naar eeuwigheid.
Ze wist niet wat er gebeuren moest nu, kon het niet bedenken. Murw was ze van
het denken, van getob. Liet het alles aan Huib over. Die zou het wel weten, als altijd,
hij, de daadkrachtige man, de wijze en menschelijke. Wilde Huib haar nog
terughebben, zij zou komen. Maar God.... kon toch ook Marcel maar niet zóó in den
steek laten....! Wat zou er van hem moeten worden! Zoo noodig had hij haar. Die
arme, dwaze jongen, die zich de heftigste verwijten maakte nu, ook hij. Dat lieve
groote kind, dat een ongelukkige was, een rampzalig verminkte - een kunstenaar
toch, ondanks alles.
‘O Huib, mijn liefste liefste!’ - zoo stond het er weêr in haar jachtige letters - ‘jij die
zoo sterk bent en zoo groot van ziel, gróóter nog dan hij, ja... houd je goed! Als altijd
geef ik me aan jou over, vertrouw op je, absoluut! Dat jij het wel weer weten zult, er
iets op bedenken.... Ik.... ik weet niets meer, ik ben suf en op. Als je me zien kon,
als je weten kon hoe wanhopig ik ben, hoe volkomen verslagen, verlamd, vernietigd...
Doe wat aan me, Huib, ik smeek je. Stuur me een enkel goed woord! En och, nee,
toe Huib, man van mij, uit de diepte bid ik je, vervloek me niet, ik heb je zoo lief, zoo
lief!’
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Huib had den brief in zijn zak gestoken, zijn overjas aangedaan. Als in trance liep
hij zijn huis uit. Naar het telegraafkantoor. Er was een groote leegte om hem heen.
Hij zag niets.
‘Een enkel goed woord’.... En ‘verslagen, wanhopig.’
Hij vroeg een formulier. Schreef voluit haar adres. En dan het ééne woord:
Courage.
Wankelend, zwaaiend soms liep hij terug. Naar zijn huis. Naar zijn kamer weer,
zijn schrijftafel. Hij deed er de deur op slot.
Maar pas den volgenden ochtend - pijnlijk en stijf zijn leden, brandend zijn oogen,
na een nacht zonder slaap, zonder bed ook - schreef hij haar: ‘Mijn Lieneke....’
Vroeg naar niets verder. Schreef dat hij alles wel begreep - vergaf - vergeten
wilde. Maar dat zij terug moest komen, dadelijk. Vóór zij weer bij hem was zou hij
geen leven hebben, geen rust of duur. Moest hij naar haar toe komen, haar halen?
Hij had er lang en diep over nagedacht, zich alles voorgesteld.... Neen, nog altijd,
het zou niet goed zijn. Hij zou Marcel bij de keel grijpen, hem - den weerlooze, den
verminkte.... Het mócht niet, het kón niet.... Niet op zóó'n wijze moest er een einde
zijn....
En dan - zich niet langer beheerschend - schreef hij dóór, vele bladzijden vol, wild
en hartstochtelijk. Over vroeger; over hun groot, heerlijk, diep doordringend geluk,
hun steeds zoo krachtig besef bij elkaar te hooren, hun onuitsprekelijke.... hun
onvergelijkelijke innigheid....
Een dagenreeks vol van stomme ellende. Nachten van schrik en ontzetting,
ochtenden zonder licht....
Dan opnieuw een brief. Weer zoo'n kleine, witte....
Veel rustiger deze, vastberadener, beredeneerder. Teeder ook nog wel - maar
o, al héél ver af!
Zij dankte, in diepste bewondering, voor Huibs weldadig telegram vooral, en nu,
voor zijn brief - zoo zacht, zoo edel... Ja, edel was hij, sterk en groot, zij had het
altijd wel geweten. Hoe trotsch was ze op hem geweest, altijd, op haar groot en
man!
Maar och, het was anders dan hij dacht; hij had haar blijkbaar nog niet heelemaal
begrepen. Niet in een opwelling - loutere exaltatie - niet zonder liefde had zij
gehandeld met Marcel. En veel te veel hield ze van hem om hem zóó maar weêr
te verlaten.... Hij was ook heelemaal niet slecht of een zwakkeling, dat moest Huib
vooral niet denken. Van háár was alles uitgegaan, van háár alleen; enkel zij had
schuld. Zij, zij had bedrogen, niet hij - die immers, tegenover Huib, door geenerlei
verplichtingen, door niets gebonden was....
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O ja, het grootere en diepere, de innigheid, de teederheid, dat wat haar, al die jaren
door, met Huib verbonden had, het bestond nog, het leefde in haar voort, o natuurlijk,
alles! Maar ja - waarom het nú niet gezegd; hij zou het in den laatsten tijd toch zeker
ook zelf al wel eens overdacht hebben-er was misschien, tusschen hem en haar,
een wel wat al te groot verschil geweest... Huib had het inzicht, de wijsheid, de
bezadigdheid ook, die bij zijn jaren pasten - het kón niet anders. Lief was hij, o
onuitsprekelijk lief en teeder, altijd geweest, voor haar.... Maar ja - och, hoe pijnlijk
toch, dit alles te moeten zeggen! - zoo kort ook dikwijls, de uren waarin zij tezamen
waren. Had hij dáár wel eens aan gedacht? Zijn werk, natuurlijk, nam altijd zooveel
tijd. En dan de oorlog, en nog zooveel meer en anders, dat hem zoo sterk
interesseerde, en van haar afhield - hij wist het zelf immers wel. Zij had daar wel
érg onder geleden, véél meer dan hij ooit had vermoed. Nogmaals: het kon niet
anders, dat begreep ze nu heusch wel. Liever sterven zou ze dan hem ook maar
den schijn van een verwijt te maken, hem die haar redder en steun, haar krachtige
beschermer - méér dan dat: haar goede geest geweest was, al die jaren door....
Want God alleen wist hoe dikwijls het gespookt had in haar binnenste....!
Maar nu was dit gekomen. Had de Eeuwigheid haar geroepen....
Toen wist Huib wel genoeg. De ijlte rond hem werd iets ontzettends. Leefde hij
eigenlijk nog? Hij zat maar en staarde....
Begon nog aan een brief, maar verscheurde dien al gauw.
Woorden hadden geen zin meer, nu de waarheid openlag, het bezonken gevoel
had gesproken.
(Slot volgt).
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Uit dat huis
door Piet Reyne.
Nooit zal een gong voor d' avondmaaltijd luiden,
Daar, in dat huis, verloren aan de zee;
We zullen 't weten aan de keerende geluiden
Van avondwind in 't helm en over zee,
En aan den reiger, die vertrouwd en zeker
Iedren avond, loom en donker, land-in trekt,
Aan 't duister zingen van de branding op den breker
Dat nu de tafel wacht, voor 't avondmaal gedekt.
Soms zal een vriend met ons zijn aangezeten,
Zijn stem zal zacht en week-verhalend zijn,
En om uw mond zal ik een glimlach en een deernis weten
Om 't leven, dat voor ons voorbij zal zijn.
En vele uren zullen wij te saam verwijlen,
Luistrend naar zijn stem en 't ruischen van de zee,
En 's morgens zal de zon staan in de zeilen
Van 't schip, waarmee hij t'ruggaat overzee.
Naar 't land, dat aan den horizon verzonken,
Ons zwervers, tot een droeve vreugde bond,
Waar ieder van de eigen pijnen dronken
Een vriend verraadt en dieper wondt.
En als we 'm nazien met een laatste wuiven,
Hem, moeden stuurman aan den strakken schoot,
Zal ik mijn hand in d' uwe schuiven,
En gij zult spreken van den wind en 't avondbrood.
Want alles wat van ginter ons kan heugen,
Waar ieder zoekt voor 't eigen lijf een onderdak,
Is dit: een avondval en met verwaaide vleugen
De roep van vogels over 't donker wak.
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Voorbij de laatste brug
door Annie Salomons
(Slot).
HAD ze werkelijk geslapen? Het licht, dat door het bovenraam viel, scheen al minder
fel. Had ze werkelijk, na alle emoties van dien dag, haar ellende kunnen vergeten,
en verzinken als in een put zoo diep?.... O God, en daar naast haar dat boven alles
geliefde gezicht, dat ze nog nooit in rust ontspannen, en nog nooit zóó overgegeven
had gezien.... Met een schuchtere hand streek ze over zijn borstelige haar, en tegelijk
begon ze te schreien met droeve, lange halen, zoodat Otto al troostend zijn armen
om haar heen geslagen had, voordat hij zijn oogen nog had geopend.
‘Ik moest zoo aan Jannie denken. Z'n haar voelt net als het jouwe en nu zal ik
nooit meer....’
Neen, als hij niet een geschikte regeling omtrent de kinderen zou weten te treffen,
hoefde hij zich geen illusies te maken, dat hij ooit iets voor haar geluk zou kunnen
doen.... Dat ze daar nu weer onmiddellijk mee wakker werd!
‘Als we morgen bij dien advocaat zijn, maken we dat het eenige punt.... Dat we
de kinderen geregeld willen zien....’
Over ‘willen hebben’ durfde hij niet eens te spreken; maar zij haalde dadelijk in
een akeligen snik uit: ‘Maar Willem zei.... hij zei, dat ik nóóit meer.... omdat mijn
lichtzinnigheid een slechte invloed....’
‘Jòuw lichtzinnigheid.... Maar meisje van mij, dat geloofde hij immers zelf niet.
Dat zei hij zoo maar.’
‘Ik weet het niet meer,’ zei ze strak, met haar rug naar hem toe. ‘Ik weet zelf niet
meer, of ik niet een slechte moeder ben.’
Zonder een woord stond hij op en begon zich, gegêneerd, in een hoek van de
kamer aan te kleeden. Hij had het niet mogen doen. Afschuwelijk, als ze nu hierover
weer begon te tobben.... Hoe was het mogelijk, dat hij, na zooveel jaren van moeilijke
zelfbeheersching, opeens was gezwicht? Eigenlijk op het ploertige af; een vrouw,
die geen andere bescherming had dan hem, en over wie toch al genoeg gelasterd
zou worden.... De plotselinge omkeer der omstandigheden moest hem verblind
hebben; de spanning had hem zeker uit zijn lood geslagen.... Maar begrijpen kon
hij het zich niet meer, als hij naar haar broedende figuurtje keek, een figuurtje als
van een ongelukkig kind, om je eindeloos over te verteederen, maar zeker niet van
de soort, die je als een dolleman buiten jezelf bracht... Als dit nu in Godsnaam maar
niet iets werd, waarover ze zichzelf bleef beschuldigen. Als er één schuld had....
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‘Je moet 't me vergeven, lieveling,’ zei hij zacht, met zijn hand in haar zijige haar,
‘de gedachte, dat je nu niet meer voor altijd onbereikbaar hoefde te zijn, heeft me
overweldigd.... Ik had geduld moeten hebben; maar je bent te lief.... maar ik zou 't
afschuwelijk vinden, als dit een pijnlijke herinnering voor je werd’.
‘Ik heb jou niets te vergeven. Jij hebt geen verantwoordelijkheid. Maar dat ik er
niet aan heb gedacht, dat ik hiermee mijn recht op de kinderen...’
‘Wat heeft dàt er nu mee te maken?’
‘Nu ben ik werkelijk, wat Willem vanochtend al dacht.... Nu kunnen we tegen
niemand meer zeggen, dat we verkeerd worden beoordeeld. Ik moet me bij alles
neerleggen.’
Haar mond vertrok, alsof ze weer zou gaan huilen; maar haar oogen bleven droog.
Een beetje ongerust trok hij haar naar zich toe.
‘Poppetje, ben je nu niet schandelijk aan 't overdrijven? Is er nu iets essentieels
tusschen ons veranderd? We hoorden toch al lang bij elkaar.... Jouw recht op de
kinderen kan er toch niet door verkort worden, en als je je er voor schaamt, zou ik
bijna bang zijn, dat je toch niet genoeg van me houdt.... Anders zou je voelen, dat
tusschen jou en mij....’
Een klop op de deur, die haar tot in haar lippen wit deed worden en ook hem een
oogenblik verstarde, logenstrafte zijn kalmeerende woorden.
‘Wat is er?’ riep hij, zich vermannend, en zijn jongensachtige figuur stelde zich
breed voor haar op, alsof hij haar bedekken wilde.
‘Er is een brief voor u, meneer; er is haast bij,’ antwoordde de stem van den jongen
buiten de deur.
De ontspanning, - had hij niet een oogenblik gevreesd, dat Houtman met getuigen
zou zijn gekomen, om hen in flagranti te betrappen, en o, de smaad van het
schandaal, terwijl ze toch al innerlijk zoo ontredderd was; smaad, die hij zelf over
haar hoofd zou hebben gebracht door zijn vloekwaardige onbeheerschtheid; - deed
onmiddellijk zijn woede opbruischen: hoe wist die boy nu weer, dat hij bij haar was?
Waarom had hij den brief niet gewoon op zijn eigen kamer gelegd? O, die ellende
van Indische hotels, waar het personeel elke kibbelpartij en iederen kus beluisterde;
waar niemand een voet in de kamer van een ander kon zetten, zonder dat er over
werd gesmoesd in de gangen, in de bijgebouwen, in de keukens. Niets dan een
prooi was je voor hun bedorven nieuwsgierigheid, die op onhoorbare voeten
rondsloop.
*)
‘Ada perloeh!’ zei de jongen nog eens, ter verontschuldiging, terwijl hij hem het
boek om af te teekenen voorlegde. Maar toen hij zag, dat het een brief van het
hoofdkantoor was, spande zich zijn aandacht.... Wat konden die hem nog te zeggen
hebben, nadat hij juist vanochtend voor

*)

het is dringend.
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't laatst bij Van der Scheer.... Hij voelde, dat zijn hand trilde, toen hij het couvert
openscheurde.
‘Verdomd,’ zei hij toen tusschen zijn tanden. Vrije overtocht en zes maanden
salaris.... Ontslagen wegens bezwaren tegen zijn persoonlijk leven.... En vanochtend
nog.... 't leek waarachtig wel een Godsgericht: binnen het uur de straf op zijn vergrijp.
Ze waren zeker bang, dat ze hem in Europa niet zouden kunnen bereiken, en dat
hij, na zijn verlof, weer plotseling voor hun neus zou staan.... En Houtman had
ongetwijfeld....
‘Die laten er ook geen gras over groeien,’ zei hij toen grimmig. ‘Maar ze zijn nog
niet van me af. Ik moet er onmiddellijk naar toe. Dat gaat zoo niet.’
‘Wat is er gebeurd?’ vroeg ze bijna toonloos; en opeens realiseerde hij zich, dat
ze daar nog steeds zat, als versteend in een kramp van angst, elke seconde
verwachtend, dat de wrekende gerechtigheid op haar zou komen afstormen. De
eigenaardige, uitgebluschte blik van haar oogen deed hem resoluut zijn eigen zorgen
op zij zetten. Hij nam haar koude hand.
‘'t Was niets. 't Was maar een brief van het hoofdkantoor. Ze willen me ontslaan,
omdat ze bezwaren hebben tegen mijn persoonlijk leven. Je weet wel, dat is de
nieuwe regeling; wie huwelijksverwikkelingen maakt in zijn eigen kebon, ligt er uit.
Maar bij ons is het immers een heel ander geval. Wij gaan onmiddellijk Weg, en als
we getrouwd terugkomen, kunnen ze ons ergens anders plaatsen. Daar kunnen
geen moeilijkheden van komen.... En Van der Scheer weet, dat ik goed ben voor
mijn werk. Ik ga er onmiddellijk heen, en dan trekt hij het ontslag zeker in....’
‘Hij trekt het niet in,’ zei ze met een sombere verzekerdheid, die hem een oogenblik
uit het veld sloeg.
‘Maar waarom niet? Natuurlijk toch.... Als ik hem alles vertel....’
‘Juist niet, als je hem alles vertelt. Vanochtend nog wel. Maar nu we schuld
hebben....’
‘Heer in den hemel,’ riep hij uit, voor het eerst ongeduldig, - hij had nu waarachtig
zijn hoofd noodig om uit de moeilijkheden te geraken, ze moest niet al maar over
dat ééne punt blijven doorzeuren; - ‘Je doet alsof 't een doodwond was! Als ze hier
iedereen wilden ontslaan, die met de vrouw van een ander....’
Het kwetste haar, dat het in zijn oogen zoo iets banaals was, dat hem en haar
was overkomen; en tegelijk besefte ze: hij had het te zwaar op het oogenblik; hij
kon het niet overzien.... Ze moest zich niet gewond toonen. Maar het voelde, alsof
haar huid haar aan alle kanten was afgestroopt en elke aanraking haar pijn deed.
‘Kom,’ zei hij zachter, ‘nu moet je éven flink zijn. We moeten er ons doorheen
slaan. We moeten een uitweg zoeken.... Ik spreek van der Scheer dan meteen over
mijn uitgestelde passage.... Ofschoon, als hij het ontslag handhaafde, moesten we
eigenlijk hier blijven, om eerst eenige
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zekerheid.... Maar in elk geval zouden twee weken.... Enfin, hij neemt 't natuurlijk
terug. En anders ga ik er onmiddellijk mee naar een advocaat. Die kan dan tegelijk
voor jou omtrent de kinderen....’
‘Maar moeten we die dan alles vertellen?’ vroeg ze weer klagelijk.
‘Ja natuurlijk. Ach nee, dàt niet. Dat doet er immers niet toe. Daar moet je nu
waarachtig niet aldoor op terugkomen.’
‘Je moet niet boos op me zijn, al doe ik alles verkeerd,’ zei ze toen met een
vreemde, doordringende stem, waarvan hij zich later, na jaren, nog de vertwijfeling
herinnerde. ‘Je moet nu als je blieft niet boos op me zijn.’
‘Ik ben niet boos op je, kindje. Maar ik moet nu doortasten. Anders zie ik werkelijk
niet, hoe we.... Laat me nu even mijn eigen gang gaan.’
‘Dat is goed,’ zei ze afwezig. En toen hij zich de deur uithaastte, alsof elke minuut,
die hij talmde, een onherstelbaar verlies beteekende, drong het nog maar vaag tot
hem door, dat ze naar hem zat te turen, zoo aanhoudend en gespannen, dat het
wel leek, alsof ze hem niet meer zag.
Nu was er nog maar één gevaar: dat die versuffende loomheid haar overmande,
voordat ze al haar plannen ten uitvoer had gebracht. Ze had zich inderhaast gekleed
en gekapt; ze had om postpapier en couverten gebeld en nu moest ze zich dwingen
om niet stomweg op één punt te blijven zitten staren, maar duidelijk en helder op
te schrijven, wat haar nog te zeggen overbleef.
De stijl van ‘Weledelgeboren heer’ en ‘heb ik de eer’ had ze, na de eerste officieele
regels, die ze als het ware uit gewoonte neergeschreven had, al laten varen, omdat
dat te uitvoerig werd. En welk belang had het nog, dat zij de vrouw van een assistent
was, die aan zijn directeur schreef, nu ze weldra daarheen zou gaan, waar geen
maatschappelijke onderscheidingen meer golden?
Even legde ze haar pen neer en scheen haar wezen te verstrakken van ontzetting.
O God, zou ze werkelijk moeten durven? Ze was zoo onzegbaar bang. Maar ze kon
immers niet voor- of achteruit. Willem zou haar zijn huis uitgooien, als ze terugkomen
wilde; dat had hij zelf gezegd. En wat zouden de kinderen schrikken, als ze hun
luide stemmen hoorden! En Otto brak ze zijn carrière.... Ze had geen keus. Toen
schreef ze weer snel:
‘Hij stond altijd goed aangeschreven. Neemt u hem terug. Laat dit offer niet
vergeefs gebracht zijn.’ - Neen, hij moest niet denken, dat 't zijn schuld was, dat ze
het gedaan had; hij moest niet 't gevoel hebben, dat zijn betrekking met haar leven
was gekocht. ‘Zonder de kinderen kon ik toch niet leven, en m'n man wou ze niet
meer bij me laten.’ - Maar zou Wim door deze woorden geen wroeging krijgen,
omdat hij zoo onvermurwbaar was geweest? Kon ze dan niets schrijven, zonder
iemand te kwetsen; moest zij, die bij haar leven zooveel menschen verdriet en moei-
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lijkheden had gegeven, hen ook nog hinderen en vervolgen na haar dood? Kon ze
dan nooit en nergens ten zegen zijn?
Weer verviel ze in mijmering: den man, met wien ze getrouwd was, had ze
teleurgesteld; de kinderen, wien ze het leven had gegeven, waren achterlijk. Ja, nu
wou ze het wel bekennen, wat ze zich altijd had ontveinsd: ze konden niet mee; ze
zouden een moeilijk bestaan hebben en in plaats van zich nu geheel aan hen te
wijden, had ze haar eigen geluk gezocht.... En dien eenen, dien ze boven alles
liefhad, kon ze alleen redden door zich zelf.... Was ooit een mensch iedereen zóó
tot vloek? Maar waarom had ze dan deze donkere jaren over de wereld moeten
gaan, ongeluk brengend, waar ze ging?
Van dat ze volwassen was, had ze in het wilde weg in den chaos van groote
problemen en in den chaos van haar eigen ziel rondgetast en gezocht; vol goeden
wil, maar zonder fundament en zonder richtlijn; en altijd had ze het verkeerde
gekozen. Hoe kon een kleine, domme vrouwenziel alleen zich terecht vinden in het
heelal, als alle wegen openstaan?
In Holland had ze tenminste nog haar familie gehad, die wel geen leiding had
kunnen geven, maar haar altijd weer borg in haar liefde, wanneer ze zich verdwaald
had gevoeld. Hier, in het vreemde land, alleen naast een man, die zich niet om haar
innerlijke leven bekommerde; zonder boos opzet, maar omdat hij zelf dien strijd niet
kende....
‘Wie in den vreemde geen sterk geloof heeft, om zich aan vast te houden, en
geen Vader in den Hemel, bij wien hij met al zijn moeilijkheden terecht kan, kàn
haast niet staande blijven,’ had het Roomsche vrouwtje gezegd, dat maandenlang
bij hun in het hospitaal had gelegen, en dat tenslotte vredig als een kind gestorven
was.... ‘Een sterk geloof!’ Wat hadden haar vage, religieuse stemmingen, haar
eigengemaakte godsdienst van wat Christelijkheid, wat theosofie, wat epicurisme,
- een mengsel van allerlei, dat den mensch vleit, streelt en hem een hoogen dunk
van zichzelf geeft, - haar gebaat, toen het ging om het bevechten van haar eigen
verlangens, haar eigen aanleg, haar eigen egoïsten wil....
‘Vader, Ge hebt mij als een vat ter onwaarde gemaakt,’ zei ze stil. Maar toen
dacht ze aan den blik, waarmee Otto haar had aangezien in dien bleeken morgen,
nadat ze den heelen nacht hadden gewaakt bij Marietje, die hooge koorts had; dien ochtend, toen ze opeens had gezegd: ‘Kom niet meer terug, kom niet meer
terug. Want ik kan je niet missen’. Kocht zoo'n onverdiende liefde, onverklaarbaar
als een wonder, misschien van schuld en zonde vrij? Zou God naar alles, wat ze
had misdaan en hoe ze ertoe gekomen was, willen luisteren als Otto, begrijpend,
zonder ongeduld?
Ze nam een nieuw velletje en schreef in één ren: ‘Er gaat één zinnetje door mijn
hoofd: wil je me alles vergeven? Mijn halfheid, mijn lafheid van
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jaren, die je vasthield, vaak tegen je wil; die niet kon zeggen: ‘entweder... oder....’
evenmin als ik dat nu nog kan. Want daarmee heb ik eigenlijk alle ellende over je
hoofd gebracht. Als ik een brave vrouw was geweest, met een vaste moraal, dan
had ik je onmiddellijk laten gaan. Als ik een slechte was geweest, dan had ik de
consequenties aanvaard tot het uiterste; maar ik weet niet eens meer zeker, of ik
in mijn hart niet altijd slecht ben geweest.
Maar eigenlijk is het toch niet dit, waarvan ik nu het meeste vervuld ben. Want
nu ik mijn leven naast me neergelegd heb, als iets, dat afgedaan heeft, nu komt
juist de eerste, lichte tijd van onze liefde zoo helder terug; die extatische maanden,
toen 't nog maar een vermoeden was in ons beide en toen 't ons genoeg was elkaar
te zien en te hooren alleen. Hoe heb je me bij alles gesteund en geholpen. Ik had
nooit zoo lang kunnen doorleven, als jij niet altijd naast me had gestaan. Ik heb je
zoo eindeloos veel te danken.
Vandaag heeft het lot zich plotseling tegen ons gekeerd en we hebben ons onder
den voet laten loopen. Ik geloof niet, dat er ergens een uitweg is. Je hebt vroeger
al genoeg voor mij moeten schipperen en schikken. Ik wil niet, dat je dat nu weer
moet doen en nog veel pijnlijker. We zouden elkaar minder mooi gaan zien. Ik zou
je tot last worden. Oneerlijkheid, kruipen om je bestaan niet te verliezen, is niets
voor jou. En niets voor mij. Ik heb je altijd zoo bewonderd, omdat je in alles zoo
nobel was. Dat moet zoo blijven. Daarom heb ik hiertoe besloten. Ik kon je niet om
raad vragen, maar ik weet, dat het goed is, wat ik ga doen, en ik voel geen schuld
tegenover jou. Wel tegenover de kinderen; maar ik hoop, dat niemand hun ooit over
hun moeder zal spreken. En als ik er niet meer ben, zal Wim misschien wel goed
vinden, dat je bij ze komt, omdat je hun moeder.... Maar ik hoop, dat ze niet op hun
moeder zullen lijken, omdat die met haar leven..’
Dat ééne woord, dat telkens terugkwam! Zoo kon ze wel altijd blijven doorschrijven;
er was toch geen einde. Maar als Otto nu eens eerder thuis zou komen en haar
toch nog vond!
Weer geruimen tijd zonder zien staarde ze op haar reisklokje: kwart over zessen;
hoe lang was hij weg? Een half uur; een uur? Haar handen krampten; haar eene
ooglid wilde niet meer ophouden te trillen. O God, moest ze waarachtig dat
vreeserijke, donkere, waarmee haar gedachten eigenlijk tot nu toe nog maar hadden
gespeeld? En niemand, die een woord van aanmoediging tegen haar zei, niets dan
de leege kamer, waarin zoo verbijsterend veel was gebeurd! Zou ze den boy nogeens
bellen, om tenminste een menschelijk wezen.... Ze nam haar automantel van den
haak, en hing hem weer op: waarom zou ze? hij zou zoo zwaar zijn om haar beenen;
ze waschte nogeens haar handen, en toen stond ze weer te weifelen, of ze haar
laden afsluiten zou: de zilveren kam, het geld in haar nécessaire.... En tegelijk
herinnerde ze zich, hoe Otto haar had geplaagd, toen
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ze eens een hoofdwond van kleinen Jan had uitgewasschen en verbonden zonder
een spier te vertrekken en een uur later had gehuild, omdat de kokkie de ananas
rauw in plaats van als compote had opgediend. ‘Ga jij nu eigenlijk alleen gebukt
onder bisbilles en spaar je je tranen voor de dingen, die niet de moeite waard zijn?’
Altijd had het kleine haar het meest gehandicapt, en zelfs nu nog zou ze in staat
zijn eerst nog even naar die winkel te gaan om het kleurboekje voor Jan en de
kraaltjes voor Marietje te koopen, op gevaar af den heelen opzet in de war te sturen,
- omdat die laatste belofte haar dwars zat. Of was het nu eigenlijk een laf uitwegen
zoeken, om het allerergste niet te hoeven; omdat ze heimelijk nog hoopte, dat er
iets tusschen haar en den dood komen zou?
Nogeens keek ze rond. Ze nam de orchideetjes van dien ochtend en legde ze op
haar brief; ze hing haar peignoir recht en draaide de lichten in de voorgalerij aan;
hij moest geen luguberen indruk krijgen, als hij binnenkwam; hij moest onmiddellijk
voelen, dat dit het beste was.... Dan, alsof ze het opeens los liet, gleed ze de kamer
uit.
Er was muziek in de eetzaal, waar een enkele, vroege gast al zijn soep lepelde.
Maar de meesten zaten nog op het terras te borrelen in luidruchtige vroolijkheid, en
even dacht ze, dat de vrienden van het mislukte uiteten er misschien nog zouden
zijn blijven hangen, en haar nu zouden aanroepen. Maar tegelijk was het, alsof hun
stemmen toch niet meer tot haar verzonkenheid zouden kunnen doordringen; alsof
ze al in een heel andere wereld was opgenomen, waar de gevoelens en de
menschen van de laatste jaren niet meer pasten. Hoe wonderlijk.... zelfs Jan en
Marietje verloren hun realiteit; het scheen, alsof dat maar een angstig visioen was
geweest, dat ze nu eindelijk baas werd en wegduwen kon- En de werkelijkheid, die
bleef, was een strak, helder beeld uit haar eigen jeugd: haar zusje en zij, beide heel
blond, beide broos en tenger, die samen naar school huppelden. ‘De huppelkinderen’
zeiden de menschen en later ‘de onafscheidelijken’, omdat ze alles samen deden,
samen lessen leeren, uit eenzelfde boek lezen, samen wandelen....; omdat ze altijd
achter elkaar aan liepen en nooit uitgepraat konden raken.... En den avond, vóórdat
ze naar Indië zou varen, hadden ze in elkaars armen liggen schreien: het leek zoo
onbegrijpelijk, dat de één een ander lot zou krijgen dan de ander; alsof je doorleven
moest met één been of één hand.... Ze had dan ook eigenlijk tot op het laatste
oogenblik vertrouwd, dat 't niet werkelijk zou gebeuren; ze had het boeiend gevonden
te spelen met den weemoed van het afscheid, met de romantiek van een huwelijk
in een ver land; maar nooit geloofd, dat ze 't waarachtig zou moeten volbrengen....
Zooals ze nu ook niet gelooven kon, dat zij, Mientje van Wessum, op weg was naar
de rivier, - om niet terug te komen. Nogeens een spel van fantasie, dat bittere ernst
werd?
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‘God,’ dacht ze ineens stilstaande, met een bons van haar hart. ‘Ik heb het Gerda
niet eens geschreven.... En als ze het hoort: weggeloopen met een ander, en toen
zich verdronken, - dan zal ze het zoo vreeselijk slecht vinden, en haar man zal me
zoo veroordeelen.... Dat kan toch niet, dat ik zonder een woord tegen haar....’
Maar toen liep ze weer door; wat kwam het er tenslotte op aan? Vreemd, dat er
iets zoo ergs in hun familie kon gebeuren; ontrouw en zelfmoord; je kon je niets
verschrikkelijkers voorstellen, overspel en zelfmoord; - wat een zegen, dat haar
vader en moeder niet meer.... Want dat moest vreeselijk zijn.... Als zij 't eens had
moeten beleven van Jan of Marietje... Ze streek uit gewoonte haar haar van haar
voorhoofd; tot die gedachten moest ze nu niet weer terugvallen; dat laatste stuk van
haar leven met al zijn bitterheid moest toegedekt blijven. Als ze zich weer kind
voelde, werd alles veel lichter....
En toen ze eenmaal bij de grashelling gekomen was, die naar de rivier leidde,
bleef er weer niets dan het blonde zusje; Gerda in de klas en zij, die er voor stond,
omdat ze zoo goed kon declameeren. En Gerda's oogen groot van angst, dat ze
zou haperen; maar zelf genoot ze ervan:
‘Sluit voor begeerte uw graag gezicht....’
De late herfstzon scheen door de ruiten in het schoollokaal; ze had in de groote
vacantie voor zich zelf den ‘Lucifer’ en ‘Joseph in Egypte’ gelezen.... Ze droeg een
bleek blauw jurkje en voelde zich knapper dan alle andere kinderen; en ze vond het
heerlijk met een mooie, donkere stem te zeggen:
‘Want, zoo begeerte eens binnensluipt,
Zij zal bederf en jammer baren.’
God, o God, en nu stond ze hier aan een bandjirende rivier in het donker en er was
geen voor- of achteruit om aan de waarheid van dit woord te ontkomen!
Ze ging in het gras zitten en trok haar schoentjes uit. Ze herinnerde zich, hoe ze
den vorigen avond, toen ze van huis wegging, - toen ze nog een gerangeerde
mevrouw was in een veilig huis, zonder smet op haar naam, o, een eeuwigheid
geleden; - die schoentjes zorgvuldig had uitgezocht voor dezen feestelijken dag....
Ze maakte haar halsketting los en deed haar ringen af; ze wilde, dat dit alles bij
elkaar werd gevonden, opdat er geen oogenblik twijfel zou bestaan, of zij het was....
Dan kon Otto misschien tòch nog morgenochtend met de ‘Patria’.... Ach nee, ach
nee; hij moest toch eerst mee om haar te begraven.... Wat een vreemd woord, om
over jezelf te zeggen.... Maar het leek zoo onwezenlijk, dat ze er niet bang van werd.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

66
Even speelde ze onzeker met haar trouwring. Toen stak ze hem weer aan haar
vinger, als om Willem het laatste affront te besparen.... Ze dacht, dat ze het prettig
zou vinden, als Marietje later de marquisering droeg, die zij weer van háár moeder
had gekregen. En Jan.... maar voor een jongen was het altijd moeilijker, - misschien
kon hij, als hij groot was, dat speldje met een parel dragen, dat thuis in haar
bijouteriekistje lag; waar was ook maar weer het sleuteltje geborgen?
Toen wist ze niets meer te bedenken, waarom ze het nog uitstellen kon. Vlak voor
haar daad gesteld, leek het, alsof ze tot nu toe toch niet geloofd had, dat het werkelijk
zou moeten. Haar hart klopte zoo adembenemend, dat ze even hoopte; ‘Misschien
hoef ik het niet te doen. Misschien ga ik wel dood van angst’.
Maar de aanval zakte en er bleef niets, dan het bruischen van de gezwollen rivier,
die van boven stukken boomstam en takken meevoerde; en soms, bij vlagen, het
tromgeroffel van Klingen, die een eind verder op aan den oever bezig waren te
offeren.
Ze keek omhoog; er waren geen sterren; de lucht leek laag en zwart. Heel in de
verte hoorde ze een zware regenbui aankomen; hij kletterde op de harde blaren
der boomen en gierde naderbij. Vaag dacht ze: ‘ik zal doornat worden’, en zonder
het te beseffen zocht ze een schuilplaats onder de brug. Even zoog het water de
modder onder haar weg; toen was het geluid van den stroom onder en boven haar
overweldigend.
Ze behoefde niet eens meer te willen.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Stijn Streuvels, Werkmenschen, Amsterdam, L.J. Veen, zonder jaartal.
Hoe moeilijk blijkt het toch altijd weêr te zijn voor een volk, zijn waarachtig grooten
te erkennen en zich aan hen op te heffen! En hoe weinig wordt het daarin voorgegaan
en geholpen door de meeste zijner zoogenaamde leiders! Stijn Streuvels werd bij
zijn eerste optreden door een groot ‘publiek’ spontaan gehuldigd en 't had er een
tijd lang allen schijn van of men begreep: hier is één van hen, dien het gegeven is
aan de grootste en diepste menschelijke ontroeringen stem en klank te geven, de
schoone wereld te verheerlijken, het verschijnsel m e n s c h daarin te beelden en
te karakteriseeren. Illusie! Voor de zooveelste maal bleek wat liefde scheen - en
zeer wèl-gefundeerde liefde in dit geval! - niets dan bevlieging, dan mode te zijn.
Alle met werkelijk kunstbegrip begaafden bleven Streuvels eeren, maar het ‘groote
publiek’ - althans hier in Holland - liet hem in den steek om achter jongere, uitbundiger
zich uitende talenten aan te loopen, oppervlakkige flierefluiters het meest en die het
beproefdpakkende er veelal plankdik op legden! Terecht zegt J.C. van Schagen in
zijn antwoord op de enquête van ‘De Stem’ (al meent hij het ánders dan ik het hier
opvat!) dat ‘géén voor de komende tijden van grooter waarde zijn dan kinderen en
dwazen.’ Nú al kan men de gretige voorliefde van het ‘na-oorlogsche’ menschdom
voor kinderen en.... sympathieke landloopers, goedhartige moordenaars en simpelen
met zekerheid vaststellen. En hoe gedraagt zich hiertegenover de critiek in
tijdschriften en dagbladen? Zij juicht en moedigt aan, zij geeft het groote publiek
groot gelijk, zij.... waait lustig mee met alle winden!
Dood moet men zijn om als groot erkend te worden, dood en.... overzichtelijk,
verzameld en in komplete editie verschenen. Al het niet overzichtelijke prikkelt tot
verzet. Een schrijver mag zich niet ontwikkelen, zich niet begeven in andere richting
dan die zijn eigene scheen - de publieke geest rubriceert onmiddellijk, ruimt hokjes
en laatjes in en laat zich die niet verstoren. En zie, de zoogenaamd beste, de als
meest serieus en diepst schouwend bekendstaande critici doen daar vaak aan
mee... Waarachtig, niet enkel van vroeg stervende dichters mag gezegd worden
dat de goden hen hebben liefgehad; ook het lot van een ouder wordenden
prozaschrijver is niet gemakkelijk - gehandicapt wordt hij door de frivoliteit van zijn
publiek aan de eene, de halsstarrige eigenwijsheid van zijn beoordelaars (die hem
dikwijls niet eens meer lezen!) aan de andere zijde.
Stijn Streuvels is in geen enkel opzicht achteruitgegaan. Veeleer het
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tegendeel! Wat hij aan jeugdig élan mocht hebben ingeboet (ik kan het niet
ontdekken!) heeft hij stellig herwonnen door ondervinding, door het dieper
levensinzicht der rijpere jaren. En hoe hij werkt nog steeds! Men staat er eenvoudig
verstomd van. Het is ook mij, zijn warmen bewonderaar, niet mogelijk hem op den
voet te volgen, ál zijn geschriften te lezen, laat staan er de aandacht op te vestigen.
Te veel is er om mij heen dat om mijn eigen aandacht vraagt. Maar deze
W e r k m e n s c h e n heb ik weer gelezen en herlezen - herlezen moet men al wat
edel en groot is eer men een oordeel er over geeft - welnu, de drie verhalen in dezen
bundel, het zijn weer prachtige stalen van Streuvels' meesterschap. Verschillend
zijn ze, en geven drie kanten van zijn wezen, maar één geest houdt hen bijeen. En
van ‘Werkmenschen’, van mannen die zwoegen en wrochten hun lange leven door,
vertellen zij alle. Streuvels' zuiver epischen blik waardeert men het meest in het
eerste der drie: D e W e r k m a n , zijn medelijden en teederheid in het tweede:
K e r s t m i s i n N i e m a n d s l a n d (dat de Elsevierlezers kennen), zijn fantasie
en diep psychologisch begrip, zijn kracht en macht als menschenschepper in het
derde: H e t L e v e n e n d e D o o d i n d e n A s t . Al vroeger heeft Streuvels
‘Doodendansen’ geschreven. Zij waren misschien fantastischer, maar zeker minder
diep en waar, minder ruim en mild, minder groot in één woord dan deze. ‘Het Leven
en de Dood in den Ast’, ik heb het voor mij zien afspelen in een licht zóó diep en
warm en mysterieus verklarend, dat ik het voor mij-zelf niet beter aanduiden kan
dan met het woord: rembrandtiek.
H.R.

François Pauwels, Boeven en Burgers, Amsterdam, J.M. Meulenhoff,
1926.
Een merkwaardig boek, al valt er heel wat op af te dingen. Als verschijnsel
merkwaardig om het feit, dat in onze litteratuur, die toch álle klassen zou moeten
omspannen - burgers èn boeven - (en onder boeven verstaan we dan niet enkel de
avonturiers of de vagebonden!) tot nog toe weinig of geen belangstelling voor den
misdadiger, den gestraften misdadiger, den wetsovertreder, den celbewoner bestond.
Wat weet de Hollandsche auteur van de Hollandsche strafgevangenis en hare
bewoners? Alleen zijn mogelijke gaven om in de verbeelding te leven zou hem in
staat kunnen stellen althans iets te doorvoelen van hetgeen daar doorleefd wordt.
Maar men schrijft in 't algemeen niet zeer goed over dingen die men niet kent, en
al hebben eenige ondernemende, begaafde journalisten wel eens met opzet de wet
getart, om achter de stille muren van het gevang door te dringen, hoe interessant
hun medegedeelde ervaringen ook mochten heeten, we voelden het te goed: dat
waren gelegenheidsgevangenen!
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Er bestaat wel vaklitteratuur voor sociale werkers, voor juristen, waarin men een
warm streven gevoelt het lot van den gevangene te verbeteren; uit den aard der
zaak beperkt zich zulk werk tot de nuchtere aanschouwing en den zakelijken arbeid.
Bovendien dringen zulke geschriften niet tot de buitenstaanders door en missen zij
dramatische werking. Een boek als dat van Pauwels richt zich tot de groote menigte,
het heeft een zeer sterke, prikkelende werking en het komt op het juiste oogenblik.
Hoe is, voor ons bewustzijn, na den oorlog, de plaats die wij menschen innemen,
veranderd! Wij zitten niet meer in onze glazen huisjes, - de misdadigers zijn ons uit
hun huiveringwekkende, verre afzondering nader getreden - wij zijn ons dieper
bewust geworden dat zij geen afzonderlijke menschensoort voorstellen, maar dat
het goede en kwade in wondere mengeling in ons allen aanwezig is en wij weten
ook: ‘la procédure criminelle menace tout le monde!’
Een vraag, een brandende vraag kwelt ons ontwakend zedelijk bewustzijn, nu wij
de leer der vergelding zijn ontgroeid. Mogen wij straffen en hoè moeten wij straffen?
Het uitoefenen van het recht, waarbuiten geen geordende staat het toch stellen kan,
- het toepassen van straf wier bedreiging een rem moet vormen, zoolang wij geen
engelen geworden zijn - het zal wel altijd een zeer moeilijk oplosbaar maatschappelijk
probleem vormen, omdat eigenlijk ieder mensch een ander soort straf behoeft. En
deze zeer sterke strafnuanceering zal wel nooit doorgevoerd kunnen worden (gesteld
dat de rechters de daartoe benoodigde psychologische luciditeit bezaten) omdat
een dergelijk toepassen immer een indruk van verregaande willekeur en onrecht
zou wekken.
Hoe zal dit moeilijk vraagstuk, deze wrange noodzakelijkheid een oplossing
vinden? Men weet dat er veranderingen in ons strafstelsel moèten komen en in de
voorbereiding van dien strijd heeft een boek als dat van François Pauwels waarde.
Pauwels, een man van de praktijk, advocaat en auteur, kan men zich eigenlijk beter
combinatie voorstellen ter uitbeelding van ‘Boeven en Burgers’? Toch heb ik een
ruim denkend jurist, reeds jaren celbezoeker, hooren zeggen: ‘het is een aardig
boek, maar ook gevaarlijk.’ En hiermee bedoelde hij, dat Pauwels, in zijn lust tot
sensatie, voorstellingen geeft van gevallen, zooals die in de werkelijkheid veelal
uitzondering zijn.
De statistieken bewijzen bijv. dat krankzinnigheid en zelfmoord in de gevangenis
niet veelvuldiger voorkomen dan in het gewone leven, toch spreekt Pauwels
onophoudelijk over deze ‘gevolgen der eenzame opsluiting.’ Zijn verhalen mogen
dan op het stramien der werkelijkheid geweven zijn, de auteur heeft hier en daar
fantastisch bonte kleuren opgebracht, zoodat de oorspronkelijke teekening vrijwel
te loor gaat.
Men voelt in Pauwels de nauw bedwongen drang de menschen te verbluffen.
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Het was Pauwels goed recht, enkele uitzonderingsgevallen te kiezen. Zij juist
demonstreeren op de meest afschrikwekkende wijze, waartoe de uitoefening van
het recht leiden kan, wanneer de doode wetmatigheid gaat vóór den levenden
mensch. Maar wanneer hij bezonkener en stiller te werk gegaan was, zou hij oneindig
meer hebben aangegrepen en tot verzet opgewekt. De leek weliswaar zal hem
onvoorwaardelijk volgen en gelooven, maar daarin juist schuilt het gevaarlijke van
het boek. Waarom heeft hij zoo goed als nergens beschreven de uitwerking van de
straf op den mensch, die werkelijk misdadig is - of die, zoo niet in wijderen zin slecht,
in sommige opzichten amoreel of immoreel is? Hij stelt het nu voor, of in onze
gevangenis enkel goedige, bijkans onschuldige slachtoffers terecht komen! Zeker
zou zijn taak oneindig moeilijker geworden zijn. En ik betwijfel of het Pauwels gelukt
zou zijn, want dan had hij den mensch veel dieper moeten doorgronden en met veel
onverzettelijker menschenliefde vervuld moeten zijn. Pauwels toch schrijft eigenlijk
pas goed als hij ‘sprekende bewijzen’ heeft, als hij kleurrijke gegevens tot zijn
beschikking heeft. Dan doortintelen hem het machtsbewustzijn en de overmoed.
Juist in die oogenblikken van zekerheid is hij op zijn best, zijn stijl wordt fleurig en
sterk, hij vertelt op bondige, beeldende wijze - in één woord: hij boeit. Soms ook
kan hij heel fijn en zuiver zijn, zooals bijv. in zijn beschrijving van de gevangenis in
een provincieplaatsje. Men ziet het stadje voor zich, zijn bewoners, hun mentaliteit
- men ziet de Officier van Justitie loopen met aan eiken arm een blond dochtertje zijn innerlijk oog is op zijn eigen toekomst gericht, hij ziet, hij kent het gevang niet.
Pauwels hekelt graag en hij is soms zeer humoristisch. Maar menigmaal zinkt
zijn toon en vervalt hij tot het ‘mopje’, waarmee hij zijn verhaal opeens vele graden
doet zinken.
Neen, hij is geen prozaïst, die zich weet te beheerschen, die van zijn vertellingen
een eenheid, een verantwoord werkstuk maken wil. Pauwels is expansief en graag
brillant, hij heeft wel gevoel maar dat gevoel is wat kortademig. Zijn boek heeft de
allure van diepe, warme menschelijkheid, maar het laat desniettemin dikwijls
onbevredigd.
Wat wel de reden mag zijn? Niemand drukte het kernachtiger uit dan de pittige
Jordaner die zijn bezwaren omtrent dit boek op zijn eigen wijze onder woorden
bracht; ‘aardig, jâ, maar de hartsgeur is niet gaôr.’
J.D.W.

H.C. Joesken, Het Zonnefluitje. Amsterdam, S.L. van Looy, 1926.
Dit is nu zeker wat men zoo graag noemt ‘een gezond boek’. Onder-
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tusschen lijkt mij deze soort gezondheid niet zoo heel erg verkwikkelijk. Zij heeft
meer van een met eenige handigheid gecamoufleerde kwaal, de ziekte bij uitstek
van dezen tijd: een grenzelooze oppervlakkigheid en leegheid onder een mom van
sprankelende levensvreugd. Pallieter - en dat is toch waarlijk ook geen meesterwerk!
- schijnt klassiek bij dit ‘humoristisch’ verhaal. Laten wij hopen, dat dit boek een
vergissing is van den schrijver, van den uitgever, maar vooral van het publiek, dat
zich toch reeds zoo bereidwillig met het eerste het beste kluitje in het riet pleegt te
laten sturen.
R.H.

M.J. Brusse, De Lotgevallen van den Ouweheer Dorus, Rotterdam, W.L.
en J. Brusse's Uitgevers Mij., 1926.
Herman Heyermans, Duczika. Amsterdam, Em. Querido's Uitgevers-Mij.,
1926.
Brusse vertelt breed-uit, gemakkelijk. Ge ziet hem zitten in een behagelijken diepen
zetel. Ge hebt maar toe te luisteren. En ge doet dat gaarne, want Brusse is een
man, die zijn vak verstaat! Hij is gemoedelijk, amicaal, maar niet familiaar en
sentimenteel. Zoo nu en dan zoudt ge wel willen, dat hij wat minder wijdloopig was,
doch aan den anderen kant: rechtuit zeggen, dat zijn uitvoerigheid U verveeld heeft,
kunt ge evenmin. Door den toon van zijn stem, door een lichte nuance zijner
woordschikking - al is hij ganschelijk geen woord-virtuoos! - weet hij uw aandacht
geboeid te houden. Wat ge van Brusse leeren kunt: een breedheid en rondheid van
leven, het verkeeren met ‘de menschen van allerlei slag’, die men anders
gedachteloos boeven, zonderlingen of gekken pleegt te noemen. Overal waar zijn
klare oogen zien, ontdekt hij iets van de warme, weldadige levensliefde en hij kan
niet nalaten aan de blinden mededeeling te doen van zijn pittige ontdekkingen.
‘Journalist’ mag men hem heeten, maar dan een voortreffelijk journalist, zonder de,
helaas, bijna spreekwoordelijk geworden, oppervlakkigheid en met een hart van
goud, rondborstig als het een rechtgeaard Hollander behoort te zijn.!
Het is zeker een op een dwaalspoor geraakte piëteit, die dezen nagelaten roman
van Heyermans aan de openbaarheid prijs gegeven heeft. De zwakke zijden van
zijn talent als romancier (zijn prestaties als dramaturg mogen en moeten hier buiten
beschouwing blijven): mateloosheid in uitdrukking en sentiment, vertoonen zich hier
wel bijzonder duidelijk. Misschien was het schrijven van dit boek een verlossing een narcoticum - voor zijn auteur; voor ons is het een beklemming wegens zijn
machtelooze, onbeteugelde woordenrazernij, waarin het even teedere, het droeve
menschelijke volkomen ten onder gaat. Men kan slechts medelijden hebben met
den m e n s c h , die gedoemd was in dezen chaos te leven, doch
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men kan den kunstenaar niet eeren, wiens ordenend vermogen zoo tragisch tekort
moest schieten bij het vervullen van wat zijn roeping was. Heyermans vocht met de
wereld op leven en dood, hij vocht voor een ideaal, maar hij heeft nimmer beseft,
kon het niet beseffen, dat hij zijn krachten in de verkeerde richting dreef, dat hij
zichzelf versnipperde en vernielde. Hij kende het geheim der overgave niet meer,
meende dat ‘buigen’ ellendige lafheid zou zijn, verraad aan zijn makkers. Zoo
vervreemde hij van de Stem, die hem tot zijn werk had gemaand; zoo werd hij de
rampzalige, wiens hart de vruchten des levens niet torsen kon en die toch heen
moest gaan met ledige handen.
R.H.

A. den Doolaard, De Verliefde Betonwerker. Maastricht, A.A.M. Stols,
1926.
Den Doolaard belooft te worden een dichter van groot formaat. De toon van zijn
werk is rustig en gedragen; er schuilt een natuurlijke groeikracht in deze poëzie, die
menige generatie-genoot hem behoort ‘te benijden’. Minder dan Marsman, wiens
mentorschap overigens ook bij dezen jongere te bemerken valt, bedreigt hem
verijling, al staat hij blinder dan gene in den ban van het uiteenvallend en
verschrompelend individualisme. De breedere basis van zijn talent zal hem naar
alle waarschijnlijkheid vermogen te redden, wanneer het water zich boven zijn hoofd
zal trachten te sluiten. Toch bestaat ook voor hem het niet te onderschatten gevaar
verward te geraken in zijn eigen netten en meegetrokken te worden naar de diepten
zonder leven en licht. Misschien ook, als zijn bravour heeft uitgewoed, hervindt hij
zich moeiteloos in het hart van deze wereld, bereid om vrucht te dragen en te
genezen van zijn hemelsche acrobatiek, die slechts den burger verbaast. Hij beseffe,
dat de prometeïsche wil in dezen tijd onmiddellijk tot een lachwekkende
geposeerdheid aanzwelt, dat het ‘naast God te staan’ geen extase is, maar een
blasphemie, indien het geschiedt ten aanzien van een aarde, die wegrot als een
schimmel. Want de aarde (met haar masker van poeder en verguld, waarachter de
ellende ten hemel schreit), die ons geboren heeft, en die ons voedt, vraagt niet de
v l u c h t der besten, maar hun o f f e r i n g . Simson trok den tempel over zich en
zijn vijanden ineen - een beestelijke wraak! -, het westelijk individualisme doet niet
beter. Werd daartoe ooit een d i c h t e r geworpen op deze kust?
A.A.M. Stols komt voor de keurige - mocht men anders van hem verwachten?! verzorging van dezen bundel alle lof toe. Allen liefhebbers van het schoone boek
zullen zijn uitgaven een bron van vreugde en erkentelijkheid zijn.
R.H.
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Malcolm C. Salaman. The Woodcut of to-day at home and abroad.
London, The Studio L.t.D. 1927.
Frank van den Wijngaert, De moderne Vlaamse houtsnijkunst, met een
voorwoord door Just Havelaar. - De Sikkel, Antwerpen - C.A. Mees,
Santpoort.
De belangstelling voor de houtsnede groeit met den dag. Twee nieuwe uitgaven
over de moderne houtsnede bereikten ons onlangs. De eene over de houtsnede in
Engeland, Frankrijk, Holland, Zweden en Noorwegen, Italië, Duitschland en
Oostenrijk, Japan, Canada, Polen en Rusland, België en Amerika; de andere in het
bijzonder gewijd aan de moderne Belgische houtsnede.
Het speciale Studio-nummer, uitgegeven met de royaliteit die wij van The Studio
gewend zijn, is een vervolg, zoo men wil, op een vroegere uitgave een jaar of acht
geleden verschenen: ‘Modern Woodcuts bij British and French Artists’, waarvoor
eveneens Malcolm C. Salaman den tekst schreef.
Wij moeten het daaraan waarschijnlijk ook toeschrijven dat kunstenaars als
Ricketts, Shannon, Sturge Moore, Lucien Pissarro, Nicholson, om slechts enkelen
te noemen, hier ontbreken en dat wij bij de Fransche houtsneden de namen van
Valotton, Lepère, Vibert e.a. missen. Zoo ik mij niet vergis zijn trouwens enkele
dezer in Léon Pinchon's extra Studio-nummer: ‘The New Bookillustrations in France,
besproken.
Om een juisten indruk te geven van de moderne houtsneden, in tegenstelling met
die der vooraf gegane periode, toen de houtsnede of liever de houtgravure meer
reproductie-middel dan oorspronkelijke kunstuiting was, beeldt de schrijver als eerste
illustratie een houtgravure af door Swain, die zoo accuraat mogelijk de
penteekening-techniek van Frederick Walker heeft benadert.
Voortgaande in de lijn der techniek behandelt de schrijver dan het verschil tusschen
de houtsnede en de houtgravure, tusschen de zwart-lijn en de witlijn-houtsnede.
Bij de eene vormen de lijnen en vlakken het beeld, en wordt het overige als
overtollig weggesneden of gestoken; bij de andere werkwijze, gaat men uit van het
zwarte vlak, waarin het beeld, als een teekening met wit krijt, door het insnijden van
lijnen, die niet meedrukken, langzamerhand ontstaat.
Met uitspraken van Mr. Noel Rooke, uit diens boek ‘Woodcuts and
Woodengraving’, en van den meester houtsnijder Edward Gordon Craig uit diens
‘Woodcuts and some words’, waaruit o.a. deze zin ons opviel: ‘Forget yourself
entirely. - Think only of the wood, and all will be well’, steunt de schrijver zijn
technisch betoog.
Het spreekt van zelf dat de illustraties in dit boek het voornaamste
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zijn, dat men houtsnede alleen kan leeren begrijpen - ook de technische verschillen
en kwaliteiten - en leeren waardeeren, door veel afbeeldingen, en daaraan ontbreekt
het in deze uitgave niet.
Wat dit boek voor de minnaars van de houtsnede vooral aantrekkelijk maakt, is
het ongezochte overzicht dat men aldus krijgt van de opvatting der kunstenaars in
de verschillende landen, en zelfs van die van landgenooten onderling. De meening
dat de houtsnede-techniek hare bepaalde eischen aan de teekening stelt, blijkt
daardoor dan ook maar tot op zekere hoogte juist, wat wij bijv. zeer duidelijk kunnen
zien aan de naast-elkaar geplaatste afdrukken van houtsneden door E. Feyerabend
en Walther Klemm.
Dat niet ieder land even ruim en even juist vertegenwoordigd is, spreekt van zelf,
daartoe zou voor een dergelijke uitgave een grooter aantal medewerkers noodzakelijk
geweest zijn.
Zoo is België al zeer stiefmoederlijk bedeeld, met een halve bladzijde tekst en
geen enkele reproductie, en ons land door een tweetal houtsneden van Veldheer,
twee van Ten Klooster, twee van Poortenaar, een van Mesquita, een van
Wenckebach en een van Karel van Veen, een van Eekman en een van Van der
Stok en een van Essers.
Holland maakt dus wel een beter figuur, maar het had zeker een meer gevarieëerd
aantal prenten kunnen geven.
Zoo blijft er in een dergelijke uitgave nog altijd iets te wenschen over; wat echter
niet wegneemt, dat het als geheel een aardig boek is geworden, een boek vol
afwisseling, met veel illustraties, dat voor belangstellenden in de moderne houtsnede,
zij het ook geen leiddraad, toch wel een overzicht biedt.
Frank van den Wijngaert heeft door zijn uitgave over de Belgische houtsneden, het
te kort der Studio-uitgave aangevuld.
De lezers van dit maandschrift kennen zijn artikelen over Masereel, Van Straten,
Joris Minne, waaraan hij thans hoofdstukken over de gebroeders Cantré, Gustaaf
de Smet, Fritz van de Berghe en Van Uytvanck heeft toegevoegd. Just Havelaar
schreef er een inleiding bij, waarin hij de Hollandsche grafiek tegenover de
Vlaamsche stelt.
Zoowel door zijn karakteristiek van het werk der onderscheiden kunstenaars, als
door de talrijke, deels van het blok zelf gedrukte illustraties is Van den Wijngaert's
boek, dat royaal door ‘de Sikkel’ is uitgegeven, tot een monument der moderne
Vlaamsche houtsnijkunst geworden. Mogen wij een opmerking maken, dan is het
deze, dat 't papier voor de nogal zwarte houtsneden te dun of liever te doorschijnend
is, wat hinderlijk werkt op de tegenpagina's; ook de tekst schijnt zelfs hier en daar
door; overigens is aan de uitgave zelve alle zorg besteed die ze verdient.
R.W.P. Jr.
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J.A. Loebèr Jr., Das Batiken, eine blüte Indonesischen Kunstlebens,
Gerhard Stalling, Verlag, Oldenburg O.I.
Onze landgenoot, de heer Loebèr, die sinds jaren te Elberfeld woont, en zich
eveneens sedert jaren op ethnografisch gebied beweegt, dat hij niet alleen uit
wetenschappelijk, maar ook uit aesthetisch oogpunt beschouwt, heeft thans in een
nieuwe serie, die onder hoofdredactie van Dr. Karl Wirth staat, opnieuw de aandacht
voor b a t i k k e n gevraagd.
Zeer zeker bestaat er een uitgebreide batik-litteratuur, en zijn er standaardwerken,
door G.P. Rouffaer en J.E. Jasper geschreven, verschenen, maar de verdienste
van dit nieuwe boekje is, geloof ik daarin gelegen dat het juist zooveel geeft dat het
voldoende belangstelling wekt in de verschillende kanten van het zoo uitgebreide
onderwerp, zonder in te veel technische bijzonderheden te vervallen. Toch bespreekt
de heer Loebèr uitvoerig de techniek, zoowel als de patronen, en de toepassing der
gebatikte stoffen in Indië. De schrijver beperkt zich echter niet tot Indië, maar wijdt
ook een hoofdstuk aan: Das Batiken auszerhalb Jaya's, waarin de kunst van
Zuid-China, Russisch-Turkestan, de Karpathen besproken wordt. Ten slotte wordt
ook de moderne batik behandelt, zooals wij die in onzen tijd kennen door Lion
Cachet, Lebeau, e.a. In dit opzicht gaat het historisch overzicht dus verder dan in
menig ander boek over dit onderwerp. In de illustraties, die, deels in kleur, veelal
voortreffelijk zijn, bepaalt Loebèr zich echter nagenoeg uitsluitend tot de Indische
batiks, zoowel voor de patronen, als de werkwijzen en de dracht, en de overvloed
dezer goed gekozen voorbeelden draagt zeker in niet geringe mate er toe bij
belangstelling te wekken voor deze zoo ras-echte techniek, die, zoo wij er niet voor
waken, in Indië door de Europeesche import verdrongen wordt.
De verleden jaar in den Haag gehouden batik-tentoonstelling in de Gothische
zaal toonde ons met welk een pracht van kleuren en ornament de Javaan zijn kleedij
weet te tooien; het boekje van Loebèr vult dit aan, als een krachtig pleidooi voor de
schoonheid dezer Indonesische techniek.
R.W.P. Jr.

Een Hieronymus Bosch in het Rijksmuseum.
De rauwe realist, de meedoogenlooze satyricus en onuitputtelijk-inventieve fantast,
die zich in de kunstenaarsnatuur van H i e r o n y m u s B o s c h met gelijke kracht
deden gelden en zich daarin tot een artistieke eenheid ‘sui generis’ verbonden en
versmolten, uiten zich ook in het kleine, maar uiterst belangrijke schilderij, ‘La nef
des fous’ genaamd (h. 59, b. 33 c.M.), dat, afkomstig uit de collectie-Benoit,
tegenwoordig in het Louvre zich bevindt (waar ook een penteekening van Bosch
met dezelfde voorstelling aanwezig is) en door deze Parijsche aan onze Am-
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sterdamsche rijksverzameling voor geruimen tijd in bruikleen werd afgestaan. Het
hoogteformaat wordt geaccentueerd en verklaard door den hoogen mast, die uit
het bootje opsteekt en naar den hemel opgroeit tot een boom met volbladerigen
kruin, temidden waarvan een vogelachtige, hol-oogige doods- of duivelskop grijnzend
neerkijkt op het warrig gedoe beneden. Hier, in het zwartig-donkere water, het enge
schuitje, nauwelijks ruimte bevattend voor een bijééngedrongen groep luguber-malle
nachtmerriefiguren. Een soort carnavalsvisioen: een spokige, magere monnik en
een citherbetokkelend, oudwijvig nonneke, vlak over elkaar gezeten ter weerszijde
van een tot tafel dienende plank, happen hongerig, met opengesperde monden,
naar een aan een lang touw bungelende koek, beiden gehuld in pijen van stemmig
grijs, vale griezel-verschijningen tusschen de bloeiende kleeder-kleuren, rooden en
paarschen, der omringende figuren. Een paar lawaaiende, brallende boeren, van
wie er één aan een langen staak een leege kan gestoken heeft, een blozende, breed
en wit omhuifde non, die met de eene hand een van den voet geraakten kerel bij
den schouder beetheeft en met de andere een kan omhoog houdt. Over den anderen
steven buigt zich, eveneens in grijze pij, een tweede ordebroeder met het hoofd
voorover, zijn overtolligen maaginhoud aan het water prijsgevend en met één hand
zich vasthoudend aan een kaaltakkigen boomtronk, waaraan een gevangen visch
hangt, vlak bij het hoofd van den armen frater, terwijl in de bovenste takken een
schonkige duivel in kromgebogen zithouding zich aan een nieuwen dronk verkwikt.
Op den voorgrond rijzen twee naakte mannen uit het duistere water, de een een
volle kom aan het rumoerend gezelschap reikend, de ander het schuitje naar den
zwaar begroeiden oever duwend. Daar, van het dichte, groene boschage uit, klimt
een boerenkwant, met breed slachtmes in de vuist, den mast in naar het daaraan
gebonden, reeds onthoofde varkentje. Op de grijze, fijnlichtende tafelplank staat
een teederkleurig, delicaat geschilderd stilleven: een warm-blanke schotel met
fleurig-roode kersen, waarvan enkele daaromheen verspreid liggen, en een tinnen
beker. Hetzelfde sterke contrast met het cru-macabere tafereel herhaalt zich, achter
het volle, zomersche oevergeboomte, in het wasemend-zachte, fijn vervloeiende
groen van het wijde land. Daarboven welft zich een hooge, wit-grijze, van teederst
rose en blauw doorsproeide lucht, waartegen, vanuit den mast, een lange, zacht-rose
wimpel met halve maan zich kringelend uitplooit, terwijl rechts in den achtergrond
een uit het land opstijgende berghelling, verdwijnend in de lijst, dit droomschoon
landschapverschiet begrenst. Het realistische, satyrische en fantastieke element
van het dolbewogen tafereel, in zijn volle, sterke, meerendeels warme kleuren, krijgt
nog sterker relief, nog scherper, schrijnender beteekenis tegenover die zoete,
liefelijke schoonheid van het daarachter zich uitstrekkende land-
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schap, besloten tusschen de dichte massa's warm groen van boomloover en
berghelling.
Zoo is het toch, ten slotte, de verfijnde schildertechniek, de koloristische charme,
de rijkdom aan kleurtegenstellingen, die in dit schilderijtje overheerscht en boeit, er
zijn groote schoonheidswaarde aan verleent.
Na den Haarlemmer G e e r t g e n v a n S t . J a n s i s H i e r o n y m u s B o s c h
± 1460-1516; waarschijnlijk afkomstig uit Aken, doch werkzaam te 's-Hertogenbosch)
een der allereerste oud-Hollanders, die in hun landschapachtergronden van
ontvankelijkheid en verteedering tegenover het wisselend kleur- en stemmingsschoon
der natuur blijk geven. Een ander, Brabantsch-Vlaamsch kunstenaar van eminente
kracht sluit bij hem aan, de groote B o e r e n - B r u e g h e (1525-'69), uit de omgeving
van Breda vandaan, arbeidend in Antwerpen en Brussel, veelzijdig als zijn
voorganger uit Den Bosch en aan hem verwant als realist, als sarcastisch, fantastisch
verbeelder, somtijds zich verwijdend tot het dramatische, als gevoelig kolorist, in
wien de natuur milde ontroering wekt. De Antwerpenaar P i e t e r H u y s (werkzaam
van omstreeks 1545-'71) schildert grillige, humoristische satanerieën in Brueghel's
trant, maar meest koeler van kleur.
Het motief van de ‘zottenschuit’ of ‘blauwschuit’ werd door Bosch nog verwerkt
s

in ‘La barque bleue’ en ‘L'écaille voguant sur l'eau’ (volgens de gravures van Jeron.
Cock) en vermoedelijk door hem ontleend aan het ‘Narrenschiff’ van den
Straatsburger geleerde Sebastian Brandt, te Basel in 1494 verschenen.
H.F.W. JELTES.

Tentoonstelling van ‘de Onafhankelijken’ in het Stedelijk Museum te
Amsterdam
De Onafhankelijken die, na kort geleden weer eens zware innerlijke strubbelingen
doorleden te hebben, thans hun 15-jarig bestaan min of meer feestelijk en, zoo lang
't duurt, broederlijk herdenken, komen op deze tentoonstelling met ruim 400 werken
van niet minder dan 117 inzenders uit. Het gaat niet aan van deze expositie een
ook maar eenigszins volledig overzicht te geven. Laat ons, wat de leden-inzendingen
betreft, volstaan met het vermelden van het feit, dat Jan Sluijters zich dit keer weer
onder de exposanten schaarde, hetwelk, alhoewel hij hier met twee doeken
vertegenwoordigd is, die m.i. niet eens onder zijn beste werken te rangschikken
zijn, het aanzien van de expositie in haar geheel ongetwijfeld zeer ten goede komt;
dat Otto van Rees een jongens- en een meisjes-portret zond die denzelfden korten
wand in de eerezaal deelen met Sluijters en het naast diens uitstralende vitaliteit,
waardoor het nabijhangende altijd met
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‘doodslaan’ bedreigd wordt, toch, merkwaardigerwijze, in hun sterke teederheid
uithouden; en tenslotte wijzen op het Canivez-portret van Harmen Meurs, dat
ongetwijfeld tot de beste stukken van deze tentoonstelling behoort.
Als voornaamste buitenlandsche eeregast fungeert Kandinsky, de Russische
Meester, die, naar de catalogus zegt, ‘voor 20 jaar een der eersten was die de
absolute schilderkunst manifesteerde’. Gelukkig - ik kan niet nalaten dit even op te
merken! - dat de catalogus van het schilderend genootschap zélf dit zegt en niét
een.... criticus! Verschillende vereenigingen van beeldende kunstenaren, waaronder
ook de Onafhankelijken, hebben onlangs een boekje uitgegeven waarin ‘de kritiek’
er aan alle kanten van langs krijgt en had hij, de criticus, de veel-gesmade, voor
parasiet en al wat meer leelijk is uitgekretene, het durven wagen den meester aldus
te karakteriseeren, waarschijnlijk ware hij dan aanstonds slechtonderlegd,
onbekwaam of wat dies meer zij, genoemd.... De ‘Collega's’ zélf mogen echter onder
elkaar natuurlijk doen en zeggen wat ze willen; en al zeggen ze allemaal wat anders,
zij hebben - dat spreekt! - allemaal evenveel gelijk. Maar dit terzijde.
‘Absolute kunst’ dan lijkt mij voor het werk van Kandinsky geen gelukkige
uitdrukking; integendeel: wil men hier dergelijke termen gebruiken dan zou ik nog
eerder stemmen voor: relatieve kunst!...... Kandinsky zelf zeide eenmaal: ‘Nooit kon
ik het over me krijgen een vorm te gebruiken die langs logischen weg, niet zuiver
volgens het gevoel in mij ontstond.’ Een absolute gevoelswereld dus; maar deze
gevoelswereld, ontdaan van den steun en controle van de logica der stoffelijke en
‘verstandelijke’ feitenwereld kan men, in zekeren zin, een wereld van relativiteit
noemen. Ik ontken geenszins de realiteit van deze Kandinskyaansche gevoelswereld;
ik ben er zelfs van overtuigd, dat de schilder inplaats van ‘onderwerplooze’ kunst
te maken, zooals dat veelal heet, niets anders doet dan getrouwelijk de hem voor
‘oogen’ komende beelden van een ‘bestaande’ wereld getrouwelijk vastleggen. En
dat hij dus eigenlijk een pur-sang.... naturalist is! Maar men kan deze wereld m.i.
nog relatiever noemen dan de ons allen bekende, omdat het hier een sfeer betreft
van ‘vóor-vormen’ en ‘vóor-verhoudingen’ (misschien ook gedeeltelijk van na-vormen
en na-verhoudingen), van voor en na-gevoelens, die óf nog tot vollediger vorm en
vol-lediger verhouding en ontroering moeten uitkristalliseeren, óf nabloei, afval, zijn
van het reeds over het ‘hoogtepunt’ heen zijnde bloei-proces.
De ontroering die dit werk, met zijn muzikale rhythmen van een geheimzinnig
bewogen wereld-in- (of na-) wording, wekt, blijft noodzakelijkerwijze - hoe echt ze
ook kan zijn - min of meer zwevend en vaag. Van de 22 stukken die hier van den
meester hangen is het grootste doek ‘Gelb-
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Rot-Blau’ voor mij van de sterkste werking; de ‘zonnen’, rhythmische strepen,
zig-zaggen en kleur-overgangen gaan, als 't ware, in mij hun levende functie opnieuw
beginnen en roepen echo's (herinneringen?) op zonder dat ik te zeggen weet of,
wat ik onderga, nu wel tot de ‘kunstontroering’ te rekenen valt.
Dat hiermede het probleem Kandinsky niet is uitgeput spreekt vanzelf. Ik wil echter
dit keer met dit weinige volstaan.
A.E. VAN DEN TOL.

Het grafisch werk van Edward Gordon Craig in het Stedelijk Museum
te Amsterdam.
In de tuinzaal van het Stedelijk Museum heeft de Vereeniging ‘Kunst aan het Volk’
een tentoonstelling ingericht van het grafisch werk van Edward Gordon Craig. ‘Kunst
aan het Volk’ is een vereeniging die in haar bestuur kan bogen op enkele, in hun
soort, voortreffelijke artisten en publicisten, vooral hierdoor gekarakteriseerd, dat
zij enthousiaste ijveraars zijn en blijven voor ‘het moderne tooneel’. Zij waren het
ook die, eenige jaren geleden, de Theatertentoonstelling hier ter stede organiseerden.
Onder de grootheden die tijdens deze gebeurtenis hun inzichten in voordrachten,
als anderszins, kenbaar maakten, trok de bekende Engelsche ‘tooneelhervormer’
Gordon Craig zeer de aandacht. ‘Do you really want it?’ was, aan het einde van een
door hem gehouden voordracht, zijn gewetensvraag. Wil men werkelijk en oprecht
dat ‘nieuwe theater’, dat ‘nieuwe tooneel’, waarover ik en anderen hier zoo zwaar
theoretiseeren; waarvoor architecten bouwplannen ontwierpen, schilders décoren
costuumteekeningen, beeldhouwers maskers? Op die vraag kan vanuit de massa,
vanuit ‘het volk’, stel al dat het zich eigen wenschen en verlangens voldoende bewust
was om gearticuleerd te spreken, niet anders dan met een krachtig ‘neen!’
geantwoord worden. De bestuurderen van Kunst aan het Volk en wat er verder aan
artisten en intellectueelen om hen heen zweeft, bij deze gelegenheid Craig's directe
gehoor uitmakend, vermochten natuurlijk niet tot een spontaan antwoord te komen.
Misschien zei hun hart óok ‘neen!’, maar hun verstand dat zoolang reeds bezig was
geweest met het uitstippelen van een weg naar het theater-der-toekomst, een weg
langszij waarvan zij hun scheppende fantasie gaarne aan den arbeid zetten, hield
dit antwoord tegen, al kon het evenmin, - zóó ver gaat de macht van het theoretisch
verstand niét!, - tot een hartgrondig en eerlijk ‘ja’ den stoot geven....
‘Sortez du theatre!’ Copeau deed toen, destijds, de kreet klinken die in dezen wel
den zuiversten klank heeft die te beluisteren valt. Tooneelhervorming bedreven op
de wijze der architecturale, schilderkunstige of
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intellectueele fantasie is niet anders dan òf een onmachtige vlucht voor de
werkelijkheid, òf artistieke ijdelheid en hoogmoed. Dingen waarvan ‘het volk’
instinctief afkeerig is.
Ik kan het verband tusschen deze tentoonstelling en ‘het volk’, dat er volgens de
‘Kunst-aan-het-Volk’-leiders dan toch moet zijn, maar niet vinden; ook, of liever
zéker, niet in een, eventueel bedoelde, opvoedkundige richting! En ik moet me dus,
volgens den heer Werumeus Buning, die een ‘Inleiding voor Edward Gordon Craig’
in den catalogus schreef, rekenen tot de ‘moeizaam, in naturalisme en
gedachtenproblemen vastgeroeste hersenen’, die de ‘ware flonkering van het tooneel’
niet kunnen zien. De heer Buning zegt in dezelfde inleiding echter óók, na te hebben
opgemerkt dat Craig ‘weinig tooneel op te voeren kreeg’: ‘hij had vorstelijke
Renaissance-hoven moeten treffen als Burnacini of de Bibiena's, een op het tooneel
verliefd Koning of millionair’.... Hiermede heeft de heer Buning m.i. de figuur van
Craig voortreffelijk gekenschetst, maar tevens deze tentoonstellingspropaganda
voor tooneel-vernieuwing, sterker dan ik het doen kan, veroordeeld. Intusschen, dit
is waar, ‘officieel’ spreekt men van ‘tentoonstelling van het grafisch werk van Edward
Cordon Craig’ en men heeft dus het recht, al was 't alleen maar hierom, dit werk
zuiver als ‘beeldende kunst’ tot zich te laten spreken, alle gedachten aan
tooneelhervorming en wat dies meer terzijde latend. Doet men zóó, dan zal men
moeten erkennen dat Craig een uitstekend houtsnijder is, die met vaste, zwierige
hand zijn blokken snijdt en fraaie toon-effecten weet te bereiken. Stérk, aristocratisch
werk! Men kan 't alleen betreuren, dat dit talent ál te uitsluitend in dienst gesteld
werd van een.... pretentieuse tooneelhervormers-theorie en de rijke
kunstenaars-fantasie, hier aanwezig, niet op ruimere terreinen van het leven haar
wortels sloeg. Enkele portretten, m.i. mede van het beste wat er hangt - (maar
natuurlijk alleen weer van enkele tooneel-artisten) - doen, om slechts bij dit ééne
voorbeeld te blijven, betreuren dat Craig zich niet vrijer en langer op dit gebied heeft
bewogen. Ook als boekversierder kan men op deze, door Wijdeveld sober en
smaakvol ingerichte expositie, den grafischen kunstenaar Craig uit vele, natuurlijk
allen aan het ‘nieuwe theater’ gewijde uitgaven, leeren kennen en waardeeren.
Zóó gezien een mooie tentoonstelling van werk waarvoor men qualitatief en
quantitatief (alleen aan houtsneden 500 blokken!) eerbied voelt, maar die door de
inrichters waarschijnlijk werd georganiseerd niét allereerst uit zuivere
‘beeldende-kunsf’-motieven. En al zouden die motieven wél gegolden hebben, dan
nóg brengt men op deze wijze zeer zeker niet de ‘kunst aan het volk’.
A.E. VAN DEN TOL.
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Jaap Weyand
Schilder, Glasschilder en Graficus
door Kasper Niehaus.
JAAP Weyand, die in 1886 te Amsterdam geboren werd, studeerde aan de
Rijksschool van Kunstsnij verheid te Amsterdam en volgde tevens een avondcursus
onder leiding van den heer Klaas van Leeuwen. Vervolgens studeerde hij drie jaar
naar het naakt model op den avondcursus van de Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten te Amsterdam en toen nog (na subsidie voor den geheelen cursus) twee
jaar, waarvan een gedeelte loge onder leiding van Prof. Derkinderen, die Weyand
steeds als een der meest begaafde jonge kunstenaars, die hij aan de Academie
kende, gewaardeerd heeft. Een studie, een buste-portret eener oude boerin, waarin
hij zich reeds uitdrukte door het ensemble, wordt nog op de Academie bewaard.
Nog terwijl hij ingeschreven was bij de Rijksacademie, reisde hij naar Parijs, waar
hij ongeveer drie maanden verbleef. Wellicht meer nog dan z'n leertijd aan de
Academie, bepaalde deze periode z'n ontwikkeling, die hij niet had willen
belemmeren, door zich langeren tijd te trainen voor den wedstrijd in de schilderkunst,
den z.g.n. Prix de Rome, waartoe hij met z'n vroegrijp talent overigens goede
winstkansen gehad zou hebben. Zooals vroeger een tocht naar het ‘om en om
befaamd en roemrijk Rome’ noodzakelijk was voor den kunststudent, die z'n blik
wilde verruimen door nauwer contact met uitheemsche kunstscholen, zoo trekt de
moderne schilder, die zich van een locaal of provinciaal accent wenscht te bevrijden
en z'n leermeester goed weet te kiezen, naar Parijs, welks school thans nog door
velen als de beste van onze dagen beschouwd wordt. Jaap Weyand was in 1908
te Parijs, waar hij een atelier had in de rue Paul Féval, een straat boven op
Montmartre, evenwijdig loopend met de schilderachtige rue St. Vincent de Paul. Hij
heeft er, evenals Piet van der Hem en de jonggestorven Frans Hogerwaard, den
schilder-beeldhouwer Amedeo Modigliani gekend, een tot de Parijsche schilderkunst
behoorende Italiaansche jood. Van dezen reeds op z'n vijf-en-dertigste jaar aan de
schilderkunst ontrukte jonge meester, dien André Salmon Frankrijks eenige
naaktschilder en Maurice de Vlaminck een aristocraat en een groot kunstenaar
noemde, bewaart Weyand nog enkele teekeningen. Het zijn van die croquis, die
Modigliani uitdeelde als belooning voor de kameraden, die hem omringden in de
artistencafé's van Montparnasse of Montmartre. Met millionnairsgebaren reikte hij
het blad (waarop
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hij soms z'n handteekening zette) aan, zooals hij een bankbiljet in betaling zou
hebben gegeven voor het glas whisky, dat men hem had aangeboden. Op zijn beurt
schetste Jaap Weyand z'n welgelijkend portret in profiel.
Vreezende, dat de tijd, die hij nog in Holland bleef, verloren zou zijn, ging hij naar
Parijs, waar zooveel en van zoo velerlei richting te zien viel, dat men eenvoudig niet
op de hoogte van z'n tijd zou zijn, als men er niet geweest was. Men kreeg in Holland
geen stijlbegrip, men zag er geen goede moderne kunst, men was er vijftig jaar ten
achter. Men zat aldoor nog te veel in het naturalisme te modderen en als men er
uit wilde, dan zag men daartoe in Holland geen logischen weg; daartoe was de hulp
van anderen noodig, moest men in de beweging zitten.
Zoolang hij in Parijs was, heeft hij zoo goed als dag aan dag, telkens uren
achtereen, kunsthandels en particuliere verzamelingen afgeloopen en door de
musea gezworven en nog zag hij lang niet alles wat er aan mooie dingen te zien
viel en verder dan een vluchtig bekijken bracht hij het veelal niet: van dieper
indringende studie was eenvoudig geen sprake. Hij had alles niet meer zoo zelf in
de hand, zooals men dat in Amsterdam gewoon was, waar de kunst bij mondjesmaat
werd toegediend, zoodat men alles op z'n gemak verwerken kon en er met z'n geest
bovenuit kon blijven. Hij onderging Parijs. In het eerst hadden die kunstschatten iets
overstelpends voor hem en kon hij alles niet even secuur in zich opnemen en al z'n
indrukken niet zoo dadelijk ordenen. Maar het zien van al die kunst en van alles
door elkaar, afgezien nog van het grootsche leven dat hem er omgaf, oefende toch
een groote werking op hem uit.
Hij voelde de zuiverende werking dier omgeving en het was als een heerlijke
bevrijding, die met hem geschiedde. Hij merkte het niet zoo direct, maar
langzamerhand gebeurde er iets in hem, hadden er groote wijzigingen in hem plaats,
kregen sommige denkbeelden die embryonaal in hem lagen, een ontzaggelijke
ontwikkeling, zag hij in andere dingen weer dat hij overschat had. Doordat hij alle
kunst hier zoo volledig of althans zoo uitstekend vertegenwoordigd zag, ging hij
door onbewuste of halfbewuste vergelijking alles veel meer naar z'n juiste waarde
schatten en in z'n juiste proporties ten opzichte van het andere zien. Z'n stijlgevoel
ging door het kijken naar de ongelooflijk mooie dingen die men daar had, enorm de
hoogte in.
Het was in Parijs moeilijk in een zuivere geestessfeer te blijven. Men werd er
overstelpt door al het akelige en zoutelooze en het kostte lang geen geringe moeite
te midden daarvan z'n eigen zuiveren weg te gaan. Men had er veel meer moeite
het weinige zeer mooie te vinden, bedolven als het als 't ware werd onder al het
slechte, maar ook had men veel meer te mijden dan in Holland, want er was hier
zooveel, vaak oogenschijnlijk aanlokkelijks,
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wat zich vooral in den eersten tijd opdrong en de aandacht vroeg en dat toch achteraf
niet de moeite waard bleek.
Als een toekomstig schrijver eener geschiedenis der Hollandsche
twintigste-eeuwsche schilderkunst soms niet mocht weten, in welk jaar zij gerekend
moet worden begonnen te zijn, dan zou ik hem willen voorslaan het jaar 1906, waarin
Jan Sluyters ‘sjeesde’ als Prix-de-Rome: een groote datum voor de moderne kunst
in Holland. De commissie die hem den Prix niet verder toekende, zei van Sluyters,
dat z'n werk niet slecht was, doch dat de richting die hij ingeslagen had, niet op den
weg der schoone kunsten lag. Hij had zich mee laten sleepen door de
ultra-modernen. Iets dergelijks zou prof. C.L. Dake eenige jaren later schrijven van
Jaap Weyand, ‘die begon als een goed leerling en eenigen tijd vlijtig en langs den
langen weg studeerde en thans “modern” was.’ De scheur tusschen ‘officieelen’ en
‘onafhankelijken’ was gemaakt, een nieuwe tijd was begonnen, de teekenen van
dien nieuwen tijd zouden zich spoedig vermeerderen.
In Mei 1911 waren op eene expositie van ‘Sint-Lucas’ in het Stedelijk-Museum in
een afzonderlijke zaal de ‘illuministen’, waarbij o.a. Jaap Weyand, te zamen gebracht.
Een of twee jaar geleden had hij hier reeds een vrouwenkop, die prof. C.L. Dake
met een waar genoegen loofde, als zeer mooi en met uiterst fijn gevoel geteekend.
Zijne inzending bestond thans o.a. uit een portret van zijn vriend, den schrijver C.A.
Wijnschenk Dom in een intérieur bij lamplicht, uit een zelfportret in een spiegel en
uit het portret zijner moeder, dat hem niet in overeenstemming met z'n beteekenis
vertegenwoordigt in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Meer inzicht in de
beteekenis van dezen zeker te weinig gewaardeerden schilder bezat de directie
van het Gemeente Museum voor moderne kunst te 's-Gravenhage, toen zij hem
hier met een landschap - een boschinterieur - en een stilleven met bloemen en
vruchten, beide uit een latere periode, deed figureeren.
Langs geleidelijke lijnen orienteert Weyand zich in de werken uit dezen
overgangstijd, die reeds begint voor z'n Parijsche reis, van het néoimpressionisme,
- dat met hetzelfde palet als het impressionisme, maar met de middelen der optische
menging van de zuivere kleuren, der gediviseerde toets en eener methodische en
wetenschappelijke techniek, zooveel mogelijk schittering aan de kleur wilde geven
-, naar een richting, waarin zich ook de Fransche ‘fauves’ bewogen. Dezen voelden
zich evenals de néo-impressionisten aangetrokken tot de schittering der kleur, die
zij echter in krachtige, platte - de eenheid van het vlak niet verbrekende - tinten
aanbrachten binnen sterke contouren. Ook de reeds door de impressionisten gekozen
en voortgezette tradities der Japansche prentkunst
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hielpen Weyand z'n weg vinden. De invloed der Japanners blijkt duidelijk uit de twee
genoemde vrouwenportretten en ook nog uit een andere opvatting van het portret
van den schrijver Wijnschenk-Dom, die hij o.a. had ingezonden op de eerste
internationale tentoonstelling van moderne kunst, in October 1911 gehouden in de
zalen van het Stedelijk Museum te Amsterdam, door den ‘Moderne Kunstkring’,
welks bestuur was samengesteld door Jan Toorop, Piet Mondriaan, Jan Sluyters
en Conrad Kickert en toen, zoo niet alle, dan toch de meeste belangrijke nieuwe
Hollandsche schilders omsloot. Deze tentoonstelling, die de eerste sterke
manifestatie van de nieuwe kunst in Holland was, bracht naast een ‘hommage’ aan
Paul Cézanne (de collectie G.W. van Blaaderen, voornamelijk uit bruikleen in het
Rijksmuseum), tevens de werken der nieuwe Fransche schilders, die zich op den
meester van Aix beriepen. In deze tentoonstelling leefde, evenals in de volgende,
het woord van den ouden Delacroix: ‘Le moderne, il n'y a que cela!’ voort. Zij was
volgens haar inrichter, Conrad Kickert, een daad van den tijdgeest, een protest
tegen het conservatisme van Holland en een richtsnoer voor wat komen ging. Zij
had in elk geval een voor Holland buitengemeen, zelfs geruchtmakend karakter, ze
bleek op het publiek in te slaan, de gezindheid der buitenstaanders maakte zich op
zeer geprononceerde wijze kenbaar. Na de Rembrandttentoonstelling hadden geene
exposities in het Stedelijk Museum zulk een succes behaald, wat de belangstelling
van het publiek betrof.
Het kan niet gezegd worden, dat het portret dat Weyand hier had, (bedoeld als
portret en verbeelding van een schrijver), wat men noemt een gunstig onthaal bij
de critiek vond. Het was prof C.L. Dake bijv. een raadsel, hoe men er toe kwam zulk
een naar portret te schilderen. Het was volgens hem ondoenlijk zulk een portret
langer dan een half uur in huis te houden en ook was het niet oorbaar een gentleman
in ‘combination’ te portretteeren. Een serieus beoordeelaar als W. Steenhoff, die
Weyand waardeert als een schilder even zuiver van houding als van kwaliteiten,
die - met Derkinderen en Roland-Holst - geloof in hem heeft op grond van twee
fundamenteele en onmiskenbare eigenschappen: talent en waarachtige ernst, achtte
het portret wel verder dan de ‘Macbeth’ (z'n andere inzending), maar het was volgens
hem in de conceptie ook nog wat van de wijs en onrijp in uitvoering: ‘Weyand toont
zich nu nog te veel een heethoofdig drijver; hij moge een helderhoofdig zoeker
worden, van het eigenzinnige in het zelfbewuste overgaan.’ Ik vond er indertijd mooi
aan, dat vreemde in de proporties, dat elke schoonheid heeft, maar toen ik het
onlangs terug zag, had de kleur iets magers en leegs, vergeleken bij die van het
latere, voller en zwaarder werk.
Den ‘Macbeth’ herinner ik me niet goed meer en daar de maker het
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schilderij vernietigd heeft, is er ook geen gelegenheid het geheugen op te frissenen.
Hoewel Weyand volgens criticus Steenhoff met z'n Macbeth ver buiten den band
gesprongen was en de compositie het kenmerk der groene jaren droeg, wilde hij
toch in dien dollen sprong een hoopvol verschijnsel zien uit het streven der
allerjongsten; geloofde hij toch aan de oprechtheid, en, wat meer was, aan een drift
achter dit werk. Hij voelde een sensatie en een verbeeldingszin in dit zeer
ongeëquilibreerde schilderij; een sensatie van beklemdheid en benauwing, misschien
onwillekeurig gegeven, in de dichte blauwe nevelwaden, die dolen om de figuren,
een huivering daarmee uitgedrukt van de gruwelijke moordatmosfeer in deze
tragedie. Hij achtte het verheugend, dat een jongere aandrang voelde en het
aandurfde zijn interpretaties te geven van een groot dramatisch kunstwerk in een
schilderij, en, merkwaardig, dat hij aan de kleur tot uitdrukking van het dramatisch
element, een gewichtig aandeel toekende.’ - Als ik mij wel herinner, schreef Weyand's
vriend Wijnschenk-Dom omstreeks dezen tijd een drama ‘Macbeth’, dat eens door
Eduard Verkade en zijn gezelschap opgevoerd werd. Wellicht maakten de schilder
en de schrijver deze drama's in wedijver met elkander.
Op de tweede tentoonstelling van den ‘Moderne Kunstkring’ in 1912, - de leden
hadden wederom een voorgaande meester (ditmaal Paul Gauguin) en het beste
van andere landen: Frankrijk, Rusland, Duitschland naar ons land toegebracht, om
met hen te samen hun goed bestaansrecht te doen erkennen -, exposeerde Weyand
niet.
In 1912 of 1913 werd in de vergaderzaal der Provinciale Staten van Noord-Brabant
in het gouvernementsgebouw te 's-Hertogenbosch het in olieverf door Jaap Weyand
geschilderde portret van de koningin geplaatst. Door de Staten werd verder aan
Weyand opgedragen het schilderen van een portret van graaf Engelbert I van
Nassau, dat als pendant moest dienen. De schilder vervaardigde het laatste met
behulp van een masker.
Op de derde expositie van den ‘Moderne Kunstkring’ in 1913 gaf Jaap Weyand
volgens Mej. G.H. Marius in een naaktfiguur, in vrouwenbustes, in landschap, het
begin van iets moois, dat met het kubisme weinig gemeen had. In zijn landschap
kon men zijn bewondering voor de kleurbehandeling van Cézanne herkennen.
Volgens W. Steenhoff was Weyand, met de herinnering aan zijn vroegere
inzendingen, nu haast niet herkenbaar: ‘Hij is van 't eene uiterste in het andere
gegaan en laat ons nu slechts hopen, dat hij uit zijn wankelmoedige houding moge
geraken, want hij is een schilder met precieuze hoedanigheden en van meer kunnen
dan vele anderen, die hier exposeeren.’ Steenhoff schreef later zeer terecht, dat
het ook wel juist aan den ernst en het hooge verantwoordelijkheidsgevoel van
Weyand zal liggen, dat hij zijn wankele oogenblikken
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heeft - en vertoont in zijn werk nu en dan. ‘En voor de wereld van tegenwoordig
wegen dan de ‘défauts’, terwijl de ‘qualité's’ niet worden opgemerkt. Volgens een
jonger schrijver over kunst E. Wichman, was in het liggend naakt (dat z.i. zeer ten
onrechte ‘Tableau d é c o r a t i f ’ werd genoemd) het vrouweportret en de ‘Etude de
couleurs’ een groote g e v o e l i g h e i d op te merken. ***
Jaap Weyand tracht dan met Ten Holt en Lau, met wie hij later naar Bergen zou
vertrekken, eenzelfde soort problemen op te lossen, als de Fransche kubisten. Men
moest uit het naturalisme, dat was 't eerst noodige en dat was 't waar men overal
in de schilderkunst mee bezig was. Het was natuurlijk lang niet gemakkelijk: men
moest logisch blijven en vooral niet in looze naäperij van oude stijlen vervallen en
men moest ook levend blijven, want met het abstracte verstand, al had men er nog
zooveel inzicht in, maakte men geen kunst. Het kubisme was een logische poging
in de richting van stijlgeving en Weyand was daar nu ook in aan 't ploeteren. Maar
't was moeilijk er in te komen, het te begrijpen in z'n verste uitingen, waarvan men
eerst raar stond te kijken.
Men wilde weer in het diepste wezen der dingen doordringen. Daarvoor diende
het accentueeren van lijnen of grenzen van plans, beschouwd als de toppen van
hoeken, waar licht en schaduw elkaar ontmoeten (bij Cézanne, die van 't
impressionisme iets solieds en duurzaams als de kunst van het museum wilde
maken, had men al 't begin hiervan); 't was alles natuuronderzoek, kijken hoe de
natuur was en 't dan zoo expressief mogelijk geven, 't was om gevoelige
vereenvoudiging te doen en verstrakking van vorm, waarbij men zich Cézanne's
uitspraak herinnerde, dat alle vormen der natuur terug zijn te brengen tot die van
den kegel, den cylinder en den bol. Met deze en andere stereometrische figuren die de zuivere, nooit of nergens in de natuur te vinden voorstellingen van zuivere
ruimte-verhoudingen zijn -, z'n schilderij componeerende, verwaarloosde men de
natuur niet, doch zuiverde, veredelde en vergeestelijkte men haar.
Deze waardeering van het kubisme sloot kritiek echter niet uit, het scherpst
geformuleerd in een lezing over de moderne schilderkunst en enkelen van hare
vertegenwoordigers, gehouden door den letterkundige C.A. Wijnschenk-Dom, met
wien Weyand ook naar Bergen zou vertrekken. Hij verweet den kubisten dan, dat
‘het geen oogenblik in hen op is gekomen dat hunne activiteit ook eene ethieke
beteekenis zoude hebben.’ In tegenstelling met een ethisch schilder als Millet, bijv.,
wien de kunst een taal was, om op den grondslag der liefde een verhouding tot den
mensch te krijgen, verhieven de cubisten de middelen der kunst boven haar doel,
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haar vorm boven haar inhoud. Een hunner, le Fauconnier, had in een artikel over
de moderne sensibiliteit en het schilderij nog stellig gezegd, dat het onderwerp
slechts een pretext tot schilderen was. JaapWeyand echter wilde na z'n flirt met het
kubisme niet afzien van de uitdrukkingsmiddelen, welke het onderwerp kan bieden.
En om een algemeene grondslag van verstandhouding te leggen, schilderden hij
en z'n vrienden toen hoofdzakelijk composities van de eerwaardigste gebeurtenissen
uit den Bijbel, deze door de overlevering geheiligde onderwerpen, tooneelen waarin
van oudsher de ethische geest van het Christendom voor de aanschouwing werd
geopenbaard. Voorstellingen van predikers over wie deze geest vaardig werd; van
den barmhartigen Samaritaan, die daden volbracht, welke door dezen geest werden
ingegeven, alle onderwerpen, die zij toen behandelden, behooren tot de mooiste
motieven der schilderkunst, waarmee de diepste Westersche wijsheid in beeld werd
gebracht.
Jaap Weyand resumeerde deze periode in ‘De graflegging’, een groot figuurstuk,
dat hij had op de eerste tentoonstelling in het eigen gebouw van den ‘Moderne
Kunstkring’ en dat hij eenige jaren later weer vertoonde op de expositie van
Nederlandsche beeldende kunsten in het Stedelijk Museum ter herdenking van het
25-jarig regeeringsjubileum van de koningin. De reeks tentoonstellingen, waarmee
de Moderne Kunstkring in zekere mate met goed gevolg, getracht had Nederland
en in het bijzonder Amsterdam tot een centrum van moderne kunst te maken, werd
in 1914 onderbroken door den oorlog, maar reeds in 1915 weer voortgezet. Het
kunstenaarsgenootschap was intusschen echter geheel gereorganiseerd. Terwijl
enkelen der oude leden er geen deel meer van uitmaakten, traden nieuwe beeldende
kunstenaars, letterkundigen en een componist als lid toe. De nieuwe reeks exposities
werd geopend met een ‘hommage’ aan Vincent van Gogh, uit de collecties van
Mevrouw Van Gogh-Bonger en den heer V.W. van Gogh en met eene tentoonstelling
van werken van genooten. Zij werd echter niet meer gehouden in het Stedelijk
Museum, maar in een statig, achttiend'eeuwsch heerenhuis aan de Keizersgracht,
dat ‘in de onaangetaste schoonheid van een vroegeren stijl, zoozeer geëigend (was)
de stijlrijke kunstwerken van dezen tijd te omgeven’. De graflegging is, onder aanwending van een oud, door Cézanne en Seurat
opnieuw bezield principe, in geometrischen vorm opgebouwd: het groote figuurstuk
is een compositie in den ‘mystieken’ driehoek, waarvan Johannes, voor wien de
schilder H.F. ten Holst als model geposeerd heeft, den top vormt. Ook volgens W.A.
van Konijnenburg, een der eerste moderne Hollandsche ‘constructeurs’, die de oude
wetten van den vorm weer toepaste in al hun strengheid, zijn de regelmatige
mathematische figuren en de vormen daarvan afgeleid, in alle kunsten de grondslag
van de toevallige
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verschijning der stof. 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 geen kunst worden. De dramatische personen van het
schilderij met hun hoekige plastiek worden in dezen grooten vorm geschikt en zoo
veranderd, dat zij er in passen en hem maken. De bewegingsrichting van het lichaam
van den dooden Christus is gevangen onder een diagonaal, waarmee die van drie
hem beweenende of dragende figuren parallel loopt. Volgens criticus Plasschaert,
die in de kleur der Graflegging souvenirs aan Delacroix vond, zijn de lijnenrichtingen
daar wel te sterk in aangeduid gebleven. Van Konijnenburg, voor wien hij steeds
gestreden heeft, schreef in z'n ‘Aesthetische idee’ echter: ‘Ook in de schilderkunst,
in de schilderij, zal de math. figuur duidelijk en klaar dienen te spreken en dus niet
in de behandeling weggewerkt mogen worden, evenmin als dat met de stof en de
voorstelling gebeuren mag.’ Weyand nu heeft de constructie niet verborgen. In het
schilderij verdeelt de imponeerend luide kleur de massa's, welke in de ets, die
Weyand naar hetzelfde motief vervaardigde, het vlak monochroom rhythmeeren.
De president van den ‘Moderne Kunstkring’ noemde de Graflegging bij de opening
der eerste tentoonstelling in het eigen gebouw, het beste schilderij dat hier te lande
sinds den dood van Rembrandt gemaakt was. Dat is overdreven: het maakt een
groot verschil of men kunst tegen een achtergrond van eeuwen of van decennia
beschouwt en Weyand zal de eerste zijn om bij een vergelijking met de ouden z'n
grenzen te erkennen, maar voor z'n tijdgenooten, die eveneens de sacrale kunst
beoefenden, behoeft hij zich waarlijk niet te verstoppen. De Graflegging, die onmiddellijk verworven en vastgehouden door een particuliere verzameling - bijna
geen contact met het publiek had, zal binnenkort wellicht een der publieke gebouwen
der gemeente Amsterdam versieren.
Behalve de Graflegging had Jaap Weyand op deze expositie o.a. nog het
profielportret van zijn vriend H.F. ten Holt, een rhythmisch werk, met z'n vormen als
weerspiegelingen in deinend water.
In hetzelfde jaar had er opnieuw een scheuring in den ‘Modernen Kunstkring’
plaats. Zij die uit het genootschap traden, w.o. ook Jaap Weyand, vormden nu den
‘Nieuwe Kring’, ‘eene organisatie, die, hoewel zij tot voor korten tijd nog niet eenen
naam droeg, reeds voordat zij trachtte den “Moderne Kunstkring” in zich op te nemen,
tot eene werkelijkheid was geworden; die organisatie had als het ware zichzelve in
het leven geroepen op het oogenblik dat enkele jonge menschen, waarvan de
meeste schilders waren, tegelijkertijd doch elk voor zich, beseften, dat de nieuwe
kunst eene s t i j l k u n s t moest wezen; anders gezegd, dat slechts die kunst recht
van bestaan en waardeering had, die niet onderdanig aan de wisselvalligheden van
het menschelijke leven de weerspiegeling
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was van het onveranderlijke dat aan dat leven inhoud en bestendigheid gaf.’ De
‘Nieuwe Kring’ organiseerde echter geene tentoonstellingen meer en werd al spoedig
weer een naamlooze organisatie.
De ‘Wagon derde klasse’, waarmee Jaap Weyand deelnam aan de Internationale
expositie van Genève - het werk werd later onbegrijpelijkerwijze geweigerd door de
jury voor een expositie te Brighton - is ongeveer in denzelfden tijd ontstaan als de
Graflegging. Volgens het onderwerp is deze forsche greep met den geestig
waargenomen opsnijder en het stom verbaasde boertje wellicht op Daumier
geïnspireerd. Het schilderij, dat vrij apart staat in z'n oeuvre, behelst verder het
portret van den schilder.
Na z'n uittreding uit den ‘Moderne Kunstkring’ liet Jaap Weyand pas weer iets
van zich zien in 't openbaar op eene expositie, die hij in Juli 1920, gezamenlijk met
den schilder M.J. Lau en den beeldhouwer John Rädecker in den Bergenschen
kunsthandel te Bergen-Binnen hield. Hij toonde hier naast portretten, bloeiende
kastanjeboomen en irissen.
Het als huldeblijk bedoelde geschenk voor den scheidenden directeur van het
Rijksmuseum was gedurende een paar weken voor de gevers en belangstellenden
te bezichtigen in een der benedenzaaltjes van den Druckeruitbouw. De kunstenaar
heeft ruim veertien maanden gewerkt aan dit portret van Jhr. B.W.F. van Riemsdijk.
Enkele niet noodzakelijke, overdreven empateeringen, zooals de en-relief
gemodelleerde wangen, zal men aan de vele zittingen moeten toeschrijven. Het
kleurkrachtige, plastische en prachtig in het kader gezette portret, - waarvan wij een
der twee frisch getoetste voorstudies, waaraan echter niet zooveel ‘waarschijnlijkheid’
werd gegeven, reproduceeren -, berust thans in de directiekamer van het
Rijksmuseum.
Het halfmaandelijksch ‘Journaal’, dat de Moderne Kunstkring en later ook de
Nieuwe Kring, ter versterking van den band tusschen het genootschap en zijne
begunstigers, en ter verheldering van het begrip omtrent wat de genooten wilden
en deden onder redactie van C.A. Wijnschenk Dom en Pieter Talma deed uitgeven,
was versierd met oorspronkelijke grafische kunstwerken, o.a. verschillende houten linoleumsneden van Jaap Weyand.
De jonge kunstenaars-generatie scheen in de houtsnede een expressiemiddel
gevonden te hebben, dat onpicturaal en lineair, haar intenties meer tegemoet kwam
dan zelfs de rijker en gevarieerder middelen van kopergravure, ets of litho. Zij
gebruikte dit middel niet om teekeningen xylografisch over te brengen, doch om
ontwerpen van 't begin tot 't eind eigenhandig uit te voeren in het materiaal, waarin
zij gedacht waren.
Terwijl de primitieve houtsnee, waartoe vele tegenwoordigen met hun zoeken
naar het monumentale en decoratieve, naar constructie en rhythme,
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in hun warsheid van licht- en atmosfeerschildering, bij voorkeur terugkeerden, op
den contour berustte: zwarte lijn op witten grond, soms verlevendigd door
arceeringen, werkte de houtsnede van den kunstenaar der 20ste eeuw over 't
algemeen met contrasten van witte en zwarte vlakken, waarmeê niet getracht werd
de illusie van volume of ruimte te geven: alles blijft in het vlak. Met andere middelen
en andere doeleinden dan die der primitieve, trachtte de moderne houtsnede de
alleen aan deze techniek eigen expressie-mogelijkheden te verwerkelijken.
Tot de tentoonstelling waarmee de Vereeniging tot bevordering der grafische
kunst haar tienjarig bestaan herdacht, werd ook Jaap Weyand uitgenoodigd. Behalve
een aantal teekeningen, waarin hij z'n lichte hand van doen toonde, zond hij de ets
van de Graflegging, een kleurhoutsnede van de Aanbidding der koningen, waarin
oude stijlreminiscenties met geest waren toegepast en een litho, welker gegeven
hij - overigens geheel plastisch blijvend - aan de legende van St. Juliaan den
herbergzame ontleend had.
Van 15 Mei tot 15 Juni 1923 exposeerde Jaap Weyand bij J.H. de Bois te Haarlem
een keuze uit z'n laatste werk, op de enkele uitzondering van een aquarel na,
uitsluitend schilderijen: stillevens, landschappen uit Bergen en portretten, o.a. die
van Mevr. de V. en dochtertje en van Johan de V. Het was de heer de V., die hem
metterdaad bijstond, hem het moeilijk bestaan hielp verlichten en die ook vele van
zijne schilderijen kocht.
Vele schilders nebben de neiging het werk, dat hun betrekkelijk gemakkelijk is
afgegaan en dat zij dus gekund hebben, te onderschatten ten koste van dat, waarop
zij gesjouwd hebben, zooals de atelierterm luidt. Hoe langer men aan een schilderij
werkt, hoe grooter het gevaar wordt, dat men niet meer recht op het oorspronkelijke
doel afgaat en zich laat verleiden zijwegen in te slaan, wanend dat daar schooner
bloemen bloeien. Men houdt meer van z'n smarte- dan van z'n liefdekind, hoe schoon
dit ook zij. Het al of niet slagen van een werk hangt echter niet uitsluitend af van de
bemoeiing van den kunstenaar, maar ook en vooral van de genade der muze, wier
zoon hij is. Misschien dat het geluk den schilder in al z'n portretten even gunstig
was, in dat van z'n dochter Bepje hielp het hem zeker het meest.
Uitgebreid met een aantal belangrijke werken werd de expositie bij J.H. de Bois
in September van hetzelfde jaar overgebracht naar het gebouw voor beeldende
kunst te Amsterdam. Het conterfeitsel van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, dat
nog nooit eerder in 't openbaar getoond werd, is een der beste portretten, die Jaap
Weyand ooit in opdracht vervaardigd heeft. Dat van Jhr. B.W.F. van Riemsdijk is
wellicht volgens een rijker en zuiver schilderlijke traditie, terwijl dat van den heer De
Savornin Lohman meer geteekend dan geschilderd is. Het was geen werk van
langen adem, waarin de inspiratie vermoeid kon raken.
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De aanzet was als 't ware tevens de voltooiing. De wellicht minder groote bedoeling
werd hierin geheel verwerkelijkt. De vorm is gesloten, het verfoppervlak glad,
onnoodige empateeringen zijn vermeden, evenals een sterke tegenstelling tusschen
licht en donker, waardoor een portret aan duidelijkheid wint. Het koel-hooge wezen
van dezen aristocraat, wien men kan aanzien, dat hij het is, werd goed naar voren
gebracht. De intelligente handen vormen een integreerend deel van deze
voornaam-objectieve beeltenis, die gemaakt te hebben ieder portretschilder Weyand
kan benijden. Zoolang zulke conterfeiters nog in ons midden leven, behoeven wij
geen uitheemsche ‘portrait-manufacturers,’ zooals de spotter Hogarth het in zijn
geboorteland welig tierende genus misprijzend noemde, naar ons land te brengen!
Volledigheidshalve moge hier ook het in opdracht van het Nederlandsch
Kunstverbond vervaardigde portret van den zanger Jac. Urlus voor den foyer van
het Concertgebouw genoemd worden.
Evenals de meeste nieuwe schilders moest ook Jaap Weyand tot een verklaring
komen met de twee grootste voorgaande meesters zijner generatie: Paul Cézanne
en Vincent van Gogh. Van Gogh week als een der eersten van de werkelijkheid af
en schiep een zekere kleurenmuziek: ‘In het schilderij zou ik iets willen zeggen,
troostend als muziek.’ Vincent, die het niet betreurde, dat hij de theoretische
problemen over kleur een beetje beheerschen wilde, schreef reeds, dat kleur iets
waarachtigers kon uitdrukken dan de feitelijke eigenschap van het model; dat niet
de exacte kleur het essentieele was, dat men zoeken moest, maar een kleur, onwaar
van het standpunt van het realisme, van het trompe-l'oeil, een suggestieve kleur,
die een gloedvolle gemoedsbeweging uitdrukt; geen geschakeerde tonen: ‘de bergen
waren blauw, maakt ze blauw en genoeg ermee.’
Naar dezen Vincent richtte ook Jaap Weyand zich met een deel van zijn werk,
dat echter vreemd bleef aan van Gogh's symboliek der kleur, zooals die ook duidelijk
wordt uit z'n uitlatingen over de kleur als expressiemiddel. De verhouding tusschen
twee minnenden moest men uitdrukken door twee zich aan elkander huwende
complementaire kleuren. De schrikkelijke hartstocht van den mensch trachtte hij
met het rood en het groen tot uitdrukking te brengen; in z'n Nacht-caféschilderij
trachtte hij uit te drukken, dat het café een plaats was, waar men gek worden,
misdaden begaan kon; bij 't Slaapkamerschilderij: ‘slechts vlakke kleuren, maar er
is harmonie in’; om het portret van een kunstenaar dat hij wilde schilderen te
voltooien, werd hij willekeurig colorist. - Het zij gereleveerd, dat hierin slechts een
deel van den grooten mensch Van Gogh gegeven wordt, een deel, dat niet bestemd
was klassiek en traditie te worden.
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Vincent was 'n uiterste, veel meer dan Cézanne, en daarom was op Vincent veel
minder door te gaan dan op Cézanne. Er is maar één rechte weg die door den tijd
heengaat naar 't doel. Maar wij menschen zijn zwak, en bovendien 't doel kennen
wij niet en vermoeden wij maar flauwtjes en daardoor is 't dat wij allemaal meer of
minder van den rechten weg afwijken; eerst door een volgend geslacht wordt ingezien
hoeveel door den een of andere van dien weg is afgeweken. Nu is Vincent veel
meer uit den koers gegaan dan Cézanne, en dat is 't wat Vincent 'n uiterste doet
noemen. Wat Vincent aan niet traditioneele elementen in zijn werk had, hield niets
positiefs in, zij werden dan ook niet zoo nagevolgd.
Op Cézanne, den grooten archaïcus, werd sterker doorgewerkt. Cézanne, wiens
gelijke nog niet is opgestaan, heeft goed begrepen, dat elke verbijzondering slecht
is. Dat is door en door maatschappelijk werk, uit zuivere menschenliefde gemaakt,
werk waarbij nooit, ook voor een oogenblik maar, 't object dat bemind werd en weer
beminnen moest, de mensenwereld, uit 't oog werd verloren en waarin dan ook die
subtiele liefdevolle vereeniging van den bijzonderen mensch met de overige
menschenwereld, van den eengeest met den Algeest, die afdaling en neerbuiging
van den kunstenaar tot de menschen en die opheffing van de menschen tot de
hoogte van den kunstenaar heeft plaats gehad, die men altijd in 't waarlijk groote
werk aantreft. Nederigheid is alles en Cézanne is in zijn hooghartigheid nederig.
Naar Cézanne's eisch stellen Jaap Weyand's laatste schilderijen, voornamelijk
landschappen en stillevens, - waarvan in Februari 1926 ook een kleine keuze getoond
werd in Frans Buffa's kunstzaal - eigenlijk eerst niets voor dan kleuren. Weyand is
schilder en geen dichter of philosoof. Hij schildert geen zielen voor hen die met hun
ooren, maar lichamen voor hen die met hun oogen zien en als deze lichamen een
ziel hebben schildert hij deze mee: zijn psychologie is in de harmonie der tonen. Hij
is schilder door zuiver picturale kwaliteiten en bedient zich van eenvoudige,
ongecompliceerde middelen. Hij hoedt zich voor de neiging tot het litteraire, die zoo
dikwijls de oorzaak is dat de schilder zich van den waren weg: de concrete,
onmiddellijke natuurstudie verwijdert, om zich al te lang in ongrijpbare bespiegelingen
te verliezen. Hij geeft door middel van de teekening en de kleur zijne indrukken en
waarnemingen concreet weer en tracht daarbij alles te vergeten wat vóór hem
gemaakt is. Jaap Weyand heeft echter niet de pretentie met zijn kunst Cézanne's
traditie voort te zetten. Hij schreef eens: ‘Men spreekt gaarne van voort te bouwen
op Paul Cézanne in een zin of men wel zoo goed is hem een bepaalde verdienste
niet te ontkennen, doch intusschen zich verhoovaardigt op het quasi voortbrengsel
na hem. Wel zal men het gerust aan den tijd over kunnen laten dit te schiften, doch
beter ware het, indien er inderdaad van
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een goed willen begrijpen van zóó hooge geest in onzen tijd al vast sprake zou zijn.’
Een gesprek over z'n werkwijze, dat de meester van Aix voerde met den dichter
Joachim Gasquet, z'n beste biograaf, is een kostbare bijdrage tot de kennis van
dezen grootste der onbegrepenen:.... ‘Ik neem rechts, links, hier, daar, overal, de
tonen, de kleuren, de nuances der natuur, ik pak ze en breng ze bijeen.... Zij vormen
lijnen, zij worden dingen, rotsen, boomen, z o n d e r d a t i k e r a a n d e n k . Zij
nemen een volume aan. Zij krijgen een valeur. Maar als ik de geringste afleiding,
de geringste verzwakking heb, vooral als ik eens te veel interpreteer, als een theorie
mij vandaag meesleept, welke met die van gisteren in tegenspraak is, als ik al
schilderend denk, a l s i k t u s s c h e n b e i d e k o m , patatras, tout fout le camp....
De kunstenaar is slechts een reservoir van aandoeningen, een brein, een
registreerend apparaat.... Parbleu, een goed apparaat, broos, ingewikkeld, vooral
ten opzichte van de andere.... Maar als hij tusschenbeide komt, als hij zich in zijn
zwakheid willekeurig durft mengen in dat, wat hij moet vertolken, mengt hij er z'n
kleinheid in. Het werk is minderwaardig.... De schilder is niet minderwaardig aan de
natuur. Hij is haar parallel: Als hij niet willekeurig tusschenbeide komt.... versta me
goed. Heel zijn wil moet stil zijn. Hij moet al de stemmen der vooroordeelen in hem
tot zwijgen brengen, vergeten, vergeten, stil zijn, een volmaakte echo zijn. Dan zal
heel het landschap zich op zijn gevoelige plaat afdrukken.’
Het gaat er in de kunst niet om anderen, maar zichzelf te overtreffen en Weyand
wordt hier niet met Cézanne vergeleken, noch Cézanne met Weyand, noch iemand
met iemand, maar deze moderne Hollandsche schilder is een der weinigen, die den
‘redder der kunst’ niet vulgariseeren, doch beter begrijpen in z'n diepe deemoed
voor de dingen, zich ook uitend met een eerbiedige en gehoorzame techniek.
In stillevens als de hierbij gereproduceerde met de lelies en de perziken, met de
peren en de appelen, in een landschap als het boschinterieur, werd de ruimte van
mathematisch regelmatig gevormde lichamen niet als meer essentieel voorgesteld
dan de ruimte der dingen in de realiteit, m.a.w. werden de vormen der natuur niet
teruggebracht tot die van kegel, cylinder en bol, naar Cézanne's uitspraak, waarop
de kubisten zich vooral beriepen; noch werd - in het landschap - Poussin gevolgd
naar de natuur, volgens het woord van Cézanne, dat den néo-classicisten een
evangelie was. Deze stillevens van op zichzelf en als groep onbelangrijke
voorwerpen, dit landschap, dat er als voorstelling in belangrijkheid niet van verschilt,
zij werden niet anders geschilderd dan Jaap Weyand hen in werkelijkheid zag,
zonder dat z'n fantasie iets veranderd, iets toe of afgedaan had aan de dingen, die
afgebeeld zijn. Hij schilderde niet wat hij
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meende te zien, maar wat hij zag. Cézanne zei eens tot Gasquet: Balzac spreekt
in z'n Peau de chagrin van een gedekte tafel, hij maakt z'n stilleven, Balzac, maar
à la Veronèse.... ‘Een tafellaken (hij leest voor) wit als versch gevallen sneeuw en
waarop symmetrisch de door blonde broodjes bekroonde couverts stonden.’ M'n
heele jeugd heb ik dat willen schilderen, dat tafellaken van versche sneeuw.... Nu
weet ik dat men slechts het ‘symmetrisch stonden de couverts’ moet schilderen en
de ‘blonde broodjes’. Schilder ik ‘bekroond’, dan ben ik verloren.... Begrijpt ge? En
als ik werkelijk m'n couverts en m'n broodjes naar de natuur balanceer en nuanceer,
dan kunt ge er zeker van zijn dat de kronen, de sneeuw en de heele boel er zullen
zijn....’ Jaap Weyand doet niet anders. En hen die mochten vreezen dat hij dus
doende tot een parasiet van het ding zou kunnen worden, herinner ik aan Cocteau's
gezegde: ‘Een oorspronkelijk kunstenaar kan niet copieëren, hij behoeft dus maar
te copieeren om oorspronkelijk te zijn.’
***
Bewonderenswaardig is, dat Jaap Weyand alle werk dat hij aanneemt zoo
gewetensvol voltooit. Velen die er heel wat minder moeilijk voor staan, heulen gauw
met Jantje van Leiden. Zoo gaf hij zich ook geheel aan het ontwerp en de uitvoering
van het glas-in-lood-raam ten huize van den heer C.W. de Visser te Bloemendaal:
een coup d'essai en een coup de maître. De inhoud der voorstelling is getrokken
uit de legende van Amphion, door Novalis naverteld in zijn Heinrich von Osterdingen,
een sujet, dat den kunstenaar ook aanleiding gaf tot een ezel-schilderij. Op een
zeereis naar verre landen wekten de kostbaarheden van Amphion - een in zijn eigen
land hoog vereerd Grieksch dichter-zanger - de hebzucht op van de schippers, die
besloten hem in volle zee over boord te werpen, na zich van zijn goud en zilver
meester gemaakt te hebben. Als laatste gunst verzocht Amphion z'n zwanenzang
te mogen zingen, met de belofte daarna vrijwillig over boord te zullen springen. De
schippers besloten hem deze gunst toe te staan. Z'n goddelijke macht, onbezielde
dingen door zijn dichterszang te bezielen, echter kennende, hielden zij de ooren
met de handen stevig dicht, om de ontroering, die zij bij het hooren van Amphion's
zwanenzang zouden ondervinden, meester te blijven. Toen Amphion nu begon te
zingen, verschenen zon, maan en sterren alle tegelijk aan den hemel, en ook de
winden en de golven der zee met de visschen luisterden wijl de dichter zong. Bij
het laatste accoord sprong Amphion in zijn kanariegeel Grieksch dichterkleed over
boord. De legende luidt dat een fabeldier uit de zee opdook en - dankbaarder dan
de menschen - hem behouden aan land terugbracht, terwijl het schip later in een
hevigen storm verging.
Eveneens gemaakt in opdracht van den heer en mevrouw C.W. de Visser
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zijn de glas-in-loodramen in het trappenhuis van het Kennemer Lyceum te Overveen.
Het ontwerp voor dit raam was prof. dr. A.J. Derkinderen, - en die had er verstand
van! - een groote verrassing. Iets in dezen geest en omvang had hij nog niet van
Weyand gezien. Hij vond het uitmuntend. De uitvoering had hij nog niet kunnen
zien, maar hij twijfelde er geen oogenblik aan; op den grondslag van schets en
compositie en bij Weyand's talent kon slechts een schoon werk ontstaan.
In deze negen glas-in-lood-ramen is het allereerst het wisselend kleurenspel, dat
de jonge generatie zal kunnen boeien bij haar dagelijksch op- en afstormen van de
trappen in het Kennemer Lyceum; de ethische idee, die van belang kan zijn zoowel
voor den jongen, nog ontbloeienden, als voor den lateren, meer volgroeiden mensch
-, waarnaar de verschillende voorstellingen van menschelijke beelden in deze ramen
verwijzen, zal zich versterken naarmate ieder voor zich de eigen persoonlijkheid
ontdekt en tot harmonie gebracht zal hebben. Voor de hand lag het om beelden te
kiezen, die het leven van het meisje en den jongeling beide omvatten en die
uitdrukking geven aan datgene, wat in de bestemming van het vrouwelijke en het
mannelijke beide ligt.
Den glazenier persoonlijk lijkt het een voorrecht in dezen tijd school te gaan.
‘Wanneer ik terugblik naar mijn eigen schooljaren, herinner ik mij de schoolsfeer
als die van een fatsoenlijke gevangenis, met als uitkomst hoog in het lokaal, een
raam met matglazen ruitjes, waar bovenin nog een vrijwel blank ruitje zat, waardoor
zich een uitloopertje van een kastanjeboom deed vermoeden. In de lente was het
een zachtstralende, bottende kastanjeknop, in turkooisblauwen hemel, later een
wisselend groene vlek, in goudgroenen schijn en détail van rozig-roomig-witte
bloesemtoorts; weer later door het oranjegoud van den herfst heen het schriele kale
takje vol beloften. Was er toen een berg van dufheid, hoe anders is de schoolsfeer
nu reeds geworden.’
De zes gebrandschilderde ramen in huize ‘Boekhof’ van Mevr. de Wed. P.A. van
Olst te Aerdenhout schijnen wel Jaap Weyand's lievelingsramen te zijn. Zij stellen,
in en met zes dansende figuurtjes, gekleed in de drie hoofdkleuren en hun
complementen, de kleurbreking van het licht zinnebeeldig voor in deze volgorde:
rood, blauw, geel, violet, oranje, groen. Deze hoofdkleuren en hun complementen
zijn ook, bewonderenswaardig afgewogen, aangebracht op de fond der zes figuurtjes,
naar verhouding van de kleur van hun kleed: het figuurtje in 't rood op groen fond,
etc. Alleen het groen is spaarzaam gebruikt, omdat dit zoo dikwijls een storende
werking heeft.
De andere twee ramen - combinaties van mensch- en hertenfiguren - voor de
eetkamer ten huize van Mevr. de Wed. P.A. van Olst, flankeeren een groote
spiegelruit. Zij missen dus een donkere entourage en zijn, om geen
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afsnijding te veroorzaken en het blank van de spiegelruit tot de twee zijramen te
doen uitstrekken, dus ook in ‘en grisaille’ geschilderd blank glas uitgevoerd, hier en
daar, in de meest blanke glasvlakken, tegen de contouren, even gerehausseerd
met gele, roode en blauwe toetsen in emailleverf.
Waar Jaap Weyand als schilder, als idealist der ruimte, het licht uit de kleur doet
schijnen, daar laat hij als glazenier, als vlakschilder, de kleur tooverachtig als
juweelen flonkeren in het daglicht, dat hij hierdoor verandert en een onalledaagschen
luister bijzet. Een venster in gekleurd glas is principieel een doorschijnend,
kleurenmengelend mozaiek, een transparante, architectonische afsluiting van de
ruimte; het vervolledigt met z'n onstoffelijk kleurlichteffect den indruk gewekt door
die ruimte en doet haar grooter schijnen. Nog meer dan op de hoedanighedeid der
kleur komt het bij het glasschilderen aan op haar hoeveelheid, in laatste instantie
dus op de compositie. De gezichten en vooral de handen b.v., die vanzelf lichter
moeten zijn dan hun omgeving, moeten naar verhouding kleiner geteekend worden,
omdat het overstralen der lichtpartijen zelf hen op een afstand gezien grooter maakt.
Dat er geen belangrijke werkteekeningen van oude glas-in-loodramen bewaard zijn
gebleven, bewijst wel hoe subtiel de materie van de kleur in het glas toen behandeld
werd: niet in de teekenkamer, maar in de glashut, direct bij het bouwwerk. Een
werkteekening voor een glas-in-loodraam blijft, hoe volledig ook, slechts een schema
van het werkelijke wezen. Juist het primitieve der vroegere techniek bracht den
glazenier niet in de verleiding, door middel van haar schilderijen te reproduceeren,
zooals later met een verder ontwikkelde techniek maar al te veel geschiedde. Jaap
Weyand echter is als glasschilder nooit uit op de realistische, kleurige nabootsing
der natuur. Ook de vorm, voornamelijk gegeven door de compositie der breede,
zwarte loodcontouren, die het overstralen der vlak tegen elkaar gezette vlakken
transparante kleur belet en die de hechte bouw der schildering is, heeft niets
materieels. (De meest bescheiden en tevens de voornaamste rol in een
glasschildering, speelt volgens Jaap Weyand, het lood: het bindmiddel der kleuren).
Daar het overstralende licht den vorm aantast, verlangt de glasschildering principieel
een klaar gecontoureerde, sterke teekening; troebel en zwak zou deze op eenigen
afstand in 't geheel geen effect meer hebben. Jaap Weyand doet daarom gaarne,
evenals de oude glasschilders, z'n figuren zich scherp afteekenen van een lichter
of donkerder fond.
‘Wat wij, als gebruikskunstenaars, zouden wenschen, zou zijn, om in grootsche
gebouwen glasschilderingen te maken, zóó, dat zij het kleurig beeld van het ideaal
dichter bij de menschen en verder van de oneindigheid af zouden brengen’, zei prof.
R.N. Roland - Holst eens in een voordracht. Ook Jaap Weyand heeft thans in
overvloed wat hij voorheen wenschte!
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GR. KOTS. DE DUIVEL.

GR. KOTS. DE TREKVOGELS.
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GR. KOTS. DE CLOWN.

GR. KOTS. HET VRAAGTEEKEN.
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GR. KOTS. DE NON EN DE DAUWDRUPPEL.
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De poppen van Grietje Kots,
door Van den Eeckhout
ELK nieuw materiaal begrenst den kunstenaar binnen andere
uitdrukkingsmogelijkheden. Ieder artiest maakt wel van een en hetzelfde materiaal
iets anders dan een ander daaruit weet te scheppen, maar allen moeten zij aan de
wetten van het gekozen materiaal gehoorzamen. Zoo spreekt het vanzelf, dat potlood
en burijn (voor de houtsnede) niet tot uitdrukking van dezelfde plastische ontroeringen
zullen gezocht worden. De baksteen en het beton leiden tot andere bouwvormen.
En nooit zal men in hout en papier de monumenten willen uitdrukken, die om marmer
of arduin vragen.
Zoo geldt, dat hoe lichter de materie is, die de hand zoekt, des te speelscher de
geest wil wezen, waarin iets zal worden vervaardigd. De kunst, die met losse lappen
en goudpapier, veterbandjes en een paar kleurige kralen, poppen in elkaar zet, kan
niet najagen de plastische verwerkelijking van groote aandoeningen. Behalve dan
tot de soms prachtige uitbeelding van iets sierlijks, koddigs, angstwekkends of
melancholieks, of tot de weergave van iets charmants of grilligs kwam men in deze
materie dan ook niet.
Het was niet verboden om met doek en prullaria nog iets verder te gaan en
gevoelvolle voorstellingen tot stand te brengen, en het is aannemelijk, dat het hier
of daar in de wereld ook wel eens is geschied, maar mij althans bleven zulke
kunstwerkjes tot voor kort onbekend. De, men zou zeggen louter als ornament
behagelijke sierpop kennen wij uit München, Weenen en Parijs; van Harry van
Tussenbroek zag men de geraffineerdste uitbeeldingen van stemmingen en illuzies,
maar een eenvoudige menschelijke snaar aanroeren, dat deden bij mijn heugenis
in elkaar gelapte poppen tot heden nergens.
Grietje Kots uit Blaricum heeft dat kunststuk, in allen eenvoud, ik zou willen zeggen:
bestaan. Zij heeft op een tentoonstelling van marionetten, maskers en sierpoppen,
die eerst in huize Couturier, daarna in het Stedelijk Museum te Amsterdam gehouden
is, een opvallende plaats ingenomen, juist door de groote mate van gemoedsrijkdom,
die zij aan dit uiterst fragiele poppengedoe heeft bijgebracht.
Niet ver van de, uit heel andere principen levende, min of meer buitenwerkelijke
marionetten van Pieter van Gelder gaven hare satijnen en wollen en zeemleeren
en vilten poppen uitdrukking aan direct aanvoelbare menschelijke aandoeningen in
menschelijke figuraties.
Zie b.v. het paar idealistische zwervers, en zie daarbij de, op haar wijze
idealistische, ouder geworden non.
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De twee eersten zijn Hollandsche Wandervögel, een beetje spottend geziene
A.J.C.ers met vacantie, die, ik vermoed na lezing van Bölsche's ‘Het Liefdeleven in
de Natuur’, met verheerlijkte gezichten hun onschuldig-opzettelijke slordigheden
hand in hand over de heidepaden laten wandelen. Deze verheerlijktheid is bij deze
twee onvolgroeide menschen zeker even goed bedoeld als onbelangrijk, even
onnoozel als Hef; het heeft, dit ‘idealisme’, nog niets doorleefd.
Maar de non daarnaast! Ik had niet gedacht, dat iemand met wat lappen en
naaigaren zooveel gederfd geluk en overgave zou kunnen vorm geven bij zooveel
hoop quand-même boven de tot tranen wordende witte kralen. Dit is een idealistische
stemming, die sterk doorleefd is, en niet alleen in één individu doorleefd. Deze pop,
dit zeer vergankelijke voorwerp, heeft iets van blijvender karakter; dit is een rijpere
non, en.... een trouwens reeds rijper kunstenares, die de non vervaardigde.
Voor mij zijn deze twee de hoofdmomenten van de kleine tentoonstelling van
poppen uit Blaricum.
Niet dat de andere van dezelfde inzendster van minder spanning zouden zijn of
niet zoo gaaf. Integendeel wellicht.
De Dauwdrup is b.v. een rank meesterstukje. Het is een mooie verzinnebeelding
van iets heel zuivers en teers, dat het heel zuivere en teere in zichzelf wil vasthouden.
Het is zeker een van de gaafste plastieken, die wij in zulk materiaal ons kunnen
denken. Maar het is minder opvallend dan de eerstgenoemde werkjes, omdat deze
uitbeelding niet zoo apart staat van meer zulke poppen, van buitenlandsch maaksel.
Weer iets anders leeren wij in het Vraagteeken erkennen. Het geeft een
wanhoopsstemming weer van wie boven de tegenstellingen van het leven een
oogenblik geen uitweg wist.... Zoo hoorden wij. Ligt dit wel voldoend uitgedrukt in
deze getortilleerde pop? Hoe dit zij, juist in dezen misschien niet meest geslaagden
arbeid onderkent men juffrouw Kots' steeds grooter drang tot het vastleggen van
een gevoelsmoment door louter plastische middelen. Dit werkje en de beter tot zijn
recht gekomen Duivelsche Bok doen gevoelen, dat de kunstenares aan de wel zeer
tijdelijke middelen van al het lappengoed, touw en garneersel ontsnappen gaat en
dat zij het oogenblik genaderd is, waarop men niet anders meer kan dan aan
duurzamer materiaal de hand slaan.
Een groote stap inderdaad, waarbij men slechts, met sympathie, de beste
wenschen kan formuleeren, - doch dien een jonge, nòg zoo talentrijke werkster zelf
zal moeten zetten.
Inderdaad, zij zal die stap moeten zetten, daar een wending, naar de
beeldhouwkunst toe, logisch uit den aard van hare poppen volgt. Schilderes en
beeldhouwster, die beiden in deze jonge vrouw wonen, hebben, schijnt het mij, in
de kleurige lappen-plastiek een oogenblik dubbele uiting ge-
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zocht, - zij zal de vergankelijke materie echter moeten overlaten aan kunstenaars
en kunstenaressen, die niet, als zij, den eenvoudigen menschelijken aandoeningen
willen vorm geven, maar die ons zoeken te verrukken met de grilligheden en
aanvalligheden der bizondere verbeelding en de uitdrukking van stemmingen uit
den kring van het mysterieuze en bizondere.
Grietje Kots is een leerlinge van den schilder Koeman. Zij teekende en
aquarelleerde reeds veel en maakte ook een enkel (beginners)-werkje in duurzamer
stof. Zij zal nu in die richting, eerst te Parijs, en daarna weer hier zich verder trachten
te ontwikkelen.
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Byzantijnsche stijl,
een poging tot karakteristiek
door dr. Jan Romein
KORT geleden nog begon elk boek over Byzantium met te verzekeren dat de
opvatting, als zou de dus genoemde historische periode er een zijn van verval of
op zijn best van zielloos behoud, nu overwonnen was. En inderdaad was de
voorstemng van Byzantium - de geschiedenis dus van het Oost-Romeinsche of
Grieksche Rijk van 326-1453 - als een graf met het gebalsemd lijk der
Grieksch-Romeinsche Oudheid tot in de jare 90 der vorige eeuw overheerschend,
niet alleen bij de buitenstaanders, maar zelfs bij de weinigen die zich dan nog
verwaardigden er zich mee bezig te houden.
Dat deze misvatting, bezien in het licht van de even uitgebreide als diepgaande
onderzoekingen van de laatste dertig jaren bijna grotesk schijnt, ontslaat ons evenmin
van de verplichting naar de oorzaak daarvan te zoeken als het feit, dat zij dank zij
die onderzoekingen nu tot het verleden behoort.
De oorzaak dier verkeerde meening is trouwens gemakkelijk genoeg te vinden:
de overschatting der klassieke Oudheid, een erfenis van de Renaissance, waaraan,
ondanks de Romantiek, niet te ontkomen viel, zoolang de cultuurgeschiedenis in
handen was van de voor andere culturen blinde klassieke filologen, die zich, zooals
Karl Krumbacher het geestig heeft gezegd in zijn in 1890 verschenen compendium
der Byzantijnsche literatuur, maar niet konden voorstellen, hoe men zijn belangstelling
richtte op een tijd, waarin het Grieksche voorzetsel ‘apo’ den vierden naamval
regeerde.
Pas toen deze geestesgesteldheid voorbij was - de kennis van het Grieksch en
Latijn is heden, de besten niet te na gesproken, een kwestie van ‘standing’ geworden
- kon zich een beter inzicht baanbreken over Byzantium. Wat men vroeger voor een
verlengstuk en een slecht verlengstuk gehouden had der klassieke geschiedenis
en beschaving, bleek een heel eigen beschaving te zijn, met eigen fundament en
eigen invloedssfeer.
Maar daarmee waren de moeilijkheden niet ten einde. Integendeel. Wat in de
wetenschap geen zeldzaamheid is, gebeurde ook hier: het nieuwe inzicht stelde tal
van nieuwe vragen. Vragen naar oorsprong, invloed en eigen beweging der nieuw
ontdekte cultuur.
Het ligt voor de hand, dat ook de Byzantijnsche kunst een rol in dit geleerd debat
gespeeld heeft, want de literaire bronnen der verdwenen beschavingen plegen zich
met alles eerder bezig te houden dan met dien
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tak van wetenschap, dien de Duitschers tegenwoordig ‘Kulturmorphologie’ noemen:
de gedaante-leer der beschavingen.
De Byzantijnsche kunst had tevoren van de verachting, die men voor Byzantium
in het algemeen voelde, ruimschoots haar deel gehad. Wie Byzantijnsch zei, zei
leerijk, misvormd, verstard, bizar, onecht, dogmatisch en wat er verder maar voor
woorden van afkeuring staan in het vocabulaire der menschen voor dingen die hun
niet van jongs af aan vertrouwd zijn. En zelfs zij, wier geest zoo open was voor
indrukken van schoonheid, zelfs Goethe en Shelley hebben geen oog voor het
schoone in de Byzantijnsche kunst. De eerste bewondert in Venetië de gril van
Palladio, die een klooster bouwde naar het model eener antieke particuliere woning,
*)
maar gaat de S. Marco voorbij en de laatste schepte in de mozaïeken van Galla
†)
Placidia's Mausoleum te Ravenna niet het minste behagen . Doch Renoir wordt het
openbaar: ‘De basiliek van S. Marco - zegt hij - heeft mij genezen van de koude
Italiaansche Renaissance-kerken.... Die prachtige mozaïeken, die groote
Byzantijnsche Christus met een aureool van grijs! Het is onmogelijk zich er een
voorstelling van te maken, als men de S. Marco niet gezien heeft, hoe mooi dat is,
§)
die zware pilaren, die zuilen zonder richels....’
Ook aan de kunstgeschiedenis bracht het nieuwe inzicht echter nieuwe vragen
en een heftig vóór en tegen. De romanisten en renaissancisten trachtten te redden
wat er van het hun door traditie zoo dierbare te redden viel: in de eerste eeuwen
van het Romeinsche Keizerrijk - aldus werd hun theorie - heeft zich een specifiek
Romeinsche-Rijkskunst gevormd, die (toen het zwaartepunt van het Rijk naar het
Oosten begon te graviteeren) daar de oude ondergaande Hellenistische kunst
verving en tegelijk het fundament vormde, waarop zich in de IVde en Vde eeuw de
**)
Christelijk-Byzantijnsche kunst verhief . Maar zij, die op het einde der vorige eeuw
zoo meenden, werden reeds in het begin der XXste weersproken door weer nieuwe
theorieën. In 1900 en 1901 kwamen twee geleerden er mee, Aïnalow en Strzygowski,
wier Slavische traditie, van romanistische smetten vrij, een andere oplossing aan
de hand deed. De eerste toonde den Hellenistischen oorsprong van de Byzantijnsche
kunst aan; de tweede, radikaler, was het alleen aanvankelijk met Aïnalow eens,
maar wees later een nog verder Oosten als de plek harer geboorte aan, want naast
Hellenistische trekken uit Alexandrië, Antiochië, Ephese, bespeurde hij meer zuiver
Oostersche, die hij in een werk van 1920 ook precieser definïeerde als afkomstig
††)
uit Mesopotamië, Armenië, Iran. Iran.

*)
†)
§)
**)
††)

I t a l i e n i s c h e R e i s e , Venedig, 28 Sept.-14 Oct. 1786.
Dalton, B y z a n t i n e A r t a n d A r c h a e o l o g i e , p. 3, noot 2. 1911
Ambroise Vollard, L a V i e e t l ' O e u v r e de P.A. Renoir, gecit. bij Duthuit, B y z a n c e
e t l ' A r t d u X I I e s i è c l e , 1926.
Charles Diehl, M a n u e l d ' A r t B y z a n t i n , p. 15, 1910.
Strzygowski, U r s p r u n g d e r C h r i s t l i c h e n K u n s t , 1920.
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Niets is verder van mij dan in deze kwestie, die ik voor de moeilijkste in de heele
cultuurgeschiedenis houd, een oordeel te vormen, laat staan te vellen. Dat ik van
haar rep, is alleen om te laten zien, eenerzijds hoe weinig vast dit alles is komen te
staan, en anderzijds hoe belangrijk het is, omdat achter al deze vragen in laatste
instantie geen mindere schuilt dan die naar de bronnen onzer eigen beschaving.
Zoomin als over den oorsprong der Byzantijnsche kunst wil ik mij een oordeel
aanmatigen over het nauwelijks minder belangrijke, maar ook nauwelijks minder
ingewikkelde probleem, of juister, het complex van problemen, dat op den invloed
der Byzantijnsche kunst betrekking heeft. Ook hier toch heerscht tusschen de
geleerden het meest diepgaande verschil van inzicht. Volgens sommigen is zoowat
de heele kunst van het Westen Byzantijnsch beïnvloed, volgens anderen daarentegen
is de ontwikkeling der West-Europeesche kunst van de Middeleeuwen tot nu toe
totaal buiten Byzantium omgegaan. Het is te goedkoop om te beweren dat men
tusschen deze beide uitersten in zal moeten zijn, zonder meteen de mate van opzichzelf toch wel onmiskenbaren - invloed der Byzantijnsche op de
West-Europeesche kunst aan te geven, en tot dit laatste ben ik even incompetent
als tot een oordeel over haar oorsprong. Wie over beide kwesties met gezag wil
schrijven moet archeoloog, filoloog, socioloog en ethnoloog in éénen zijn, bovendien
architect en - vrij van nationalen en rastrots. En waar vindt men zoo'n witte raaf in
onze gespecialiseerde wereld vol vooroordeelen?
Waarom er dan over geschreven? Omdat ik het belang van deze problemen voor
even groot houd, als de kans op hun oplossing klein. Het was deze dubbele
overweging, die mij er toe gebracht heeft, het anders aan te pakken, toen ik voor
een paragraaf over de kunst in een boek over Byzantium mij met deze dingen moest
*)
bezighouden . Anders, en wel door niet langer van buiten-af naar oorsprong en
invloed te zoeken, maar door van de Byzantijnsche sfeer zelf uit te gaan, zooals die
mij langzamerhand tot bewustzijn was gekomen uit de onmiddellijke aanschouwing
der Byzantijnsche kunstwerken en uit de studie der Byzantijnsche maatschappij en
geschiedenis. Door, met andere woorden, de Byzantijnsche k u n s t niet langer te
beschouwen als een min of meer opzichzelf staand complex met zijn oorsprong en
invloed en eigen gebondenheid van ontwikkeling, maar den Byzantijnschen s t i j l
te beseffen en te onderzoeken als een onlosmakelijk bestanddeel en uiting van wat
wij nu eenmaal meer of min gelukkig Byzantium zijn gaan noemen, d.w.z. het geheel
van de maatschappij, den staat en de beschaving der Byzantijnen. Ik ben er mij
scherp van bewust, dat deze methode - als men dit gewichtig woord wil toelaten
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Bij W.J. Thieme & Co. te verschijnen.
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voor wat niet meer wil zijn dan een poging - aan het karakter der Byzantijnsche
kunst a l s k u n s t , d.w.z. als een toch altijd min of meer vrij spel van menschelijke
bedrijvigheid, te kort doet. Ik zal, om een voorbeeld te noemen, niet kunnen verklaren
waarom hun bouwmeesters de kerken den vorm gaven dien zij er aan gaven. Ik
zal, naar het algemeene zoekend, nog minder het bijzondere kunnen verklaren van
het rythme van de Byzantijnsche kunst-ontwikkeling, dat op een hoogtepunt in de
VIde eeuw een inzinking doet volgen, die op het einde der IXde tot het eind der
XIIde eeuw voor een tweede ‘gouden eeuw’ plaats maakte, gelijk Kondakow het
*)
genoemd heeft , om dan, na wéér een inzinking, in het midden der XIIIde tot het
midden der XIVde eeuw nog weer een laatste wedergeboorte te beleven: de
ryhtme-kwestie, die tot precies zoo'n uitgebreide, felle en moeilijke strijd-literatuur
geleid heeft als de kwesties van oorsprong en invloed. En ik zal allerminst een
antwoord kunnen geven op de zuiver aesthetische vraag, waarom dit alles zoo mooi
is.
Maar ik vlei mij anderzijds met de hoop op deze manier iets bij te dragen tot het
inzicht in het karakter van den Byzantijnschen s t i j l als geheel genomen, iets, wat
ik toch wel voor zoo wezenlijk houd, dat het misschien zal blijken tegelijk iets te
kunnen zeggen althans over de richting, waarin de hier aangeduide en op zichzelf
onopgelost gelaten kwesties van oorsprong, invloed en rythme hun oplossing mogelijk
zouden kunnen vinden.
In de geschiedenis van Byzantium - daarover bestaat geen tweede meening - speelt
de S t a a t de voornaamste rol. Als iets karakteristiek is voor het verschil tusschen
het Middeleeuwsch Byzantium en Middeleeuwsch West-Europa, dan is het wel het
begrip Staat, dat, hier ontbrekend, ginds oppermachtig heerscht. En nog wel in zijn
extreemsten vorm van den absoluten Staat, zooals die zich in een proces van vijf
eeuwen uit den Staat van den Keizertijd ontwikkeld had. Sedert het midden van de
VIde eeuw was het absolutisme in Byzantium, theoretisch onbeperkt, in de praktijk
alleen beperkt door sluipmoord en revolutie. Deze ontwikkeling was niet zonder
‘voorbeeld’ gegaan: het voorbeeld vond de Byzantijnsche Keizer, of de ‘basileus’
zooals men hem nu op z'n Grieksch ging noemen, in de Oostersche despotieën en
vooral wel in het Perzische Rijk, sedert de IIIde eeuw na Chr. door de dynastie der
Sasaniden tot nieuwen bloei gebracht.
Maar als wij zeggen dat de Byzantijnsche Staat absolutistisch en Oostersch
georiënteerd was, dan is daarmee zijn karakter nog maar hoogstens voor de helft
bepaald. Want het eigenaardige is nu dit, dat deze verandering

*)

N. Kondakoff, H i s t o i r e d e l ' A r t B y z a n t i n , c o n s i d é r é p r i n c i p a l e m e n t
d a n s l e s m i n i a t u r e s , ch. VI, 1891.
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van den Romeinschen gecentraliseerden, maar toch altijd nog min of meer
grondwettelijken Staat in een - laten wij nu maar kort zeggen - Oostersche despotie
nooit het besef heeft weggespoeld van den eigenlijken voortzetter van den
Romeinschen Staat te zijn. De Byzantijnsche Staat, hoe ook veranderd, gold in
eigen voorstelling tot het laatst toe, en nog lang in die zijner naburen, als de legitieme
erfgenaam van den Romeinschen. Maar er is meer. Behalve dat was de
Byzantijnsche Staat ook christelijk. Sedert Konstantijn in het eerste kwart der IVde
eeuw het Christendom tot heerschenden godsdienst had verheven, was het lot der
Kerk onverbrekelijk met dat van den Staat verbonden. Zooals de Kerk in de komende
eeuwen zich alleen nog kon uitbreiden met de staatsmacht achter zich, zoo kon de
Staat zich bij den strijd tegen haar talrijke vijanden geen beteren bondgenoot
wenschen dan de Kerk, die door de Heidenen te bekeeren, deze tegelijk binnen
den politieken invloedsfeer van den Staat bracht.
En die vermenging van godsdienst en politiek, zoowel in het binnenland, maar
vooral ook tegenover het buitenland, is van te meer beteekenis in verband met nóg
een wezenlijken trek van den Byzantijnschen Staat, dien wij hier tenslotte willen
noemen: in den ganschen loop van zijn bestaan, dus van 326 af tot 1453 toe, is hij
voortdurend door vijanden omringd geweest. En zulke agressieve en gevreesde
vijanden, dat het nauwelijks overdreven is te zeggen, dat het Rijk al die meer dan
ellef-honderd jaren in permanenten staat van beleg heeft verkeerd.
Als wij Byzantium zeggen hebben wij dus vóór ons een maatschappij, die
economisch op een hooge, de destijds hoogste trap van ontwikkeling staat, en
waarin de Staat de alles-beheerschende factor is, zoodat ook het economisch
apparaat, handel en industrie, zoowel als de godsdienst en heel het geestelijk leven,
in laatste instantie aan het staatsbelang ondergeschikt zijn en ter eigen beveiliging
ook ondergeschikt moeten en willen zijn; een staat, van vorm een Oostersche
despotie, van aspiratie de legitieme erfgenaam van het Romeinsche Wereldlijk, en
wiens lot het tenslotte is èn door zijn ligging èn om zijn economischen voorspoed
voortdurend door zijn naburen in zijn bestaan te worden bedreigd.
Zelfs als men het verband tusschen kunst en maatschappij in het algemeen zou
willen loochenen, dan nog zal men moeten toegeven, dat, zoo ergens, dat verband
in dit strak-georganiseerd Byzantium aanwezig moet zijn geweest, of althans, dat
de kans daarop hier grooter is dan in elke andere der ons bekende culturen. En dit
toegegeven, welke stijl zal, moet dan de kunst in Byzantium gehad hebben? De
s t i j l van den S t a a t . Het is de Byzantijnsche Staat, wiens wezen in den
Byzantijnschen stijl is uitgedrukt, hetzij direct, in de door den Staat voor
staatsdoeleinden ondernomen bouwwerken, hetzij indirect, door de Kerk, in de
basilieken
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en kloosters, die dan nog heel vaak op initiatief en voor rekening van den Staat,
d.w.z. van de Keizers - maar dat is in Byzantium hetzelfde - werden gebouwd.
Herhaaldelijk hebben keizers kloosters en kerken gesticht, Justinianus alléén al een
dertigtal in Konstantinopel en omstreken; ter meerdere eere Gods zonder twijfel,
maar voor de machtigen dezer aarde heeft de eere Gods nooit hun eigen eere in
den weg gestaan, en in de Middeleeuwen en voor Byzantium in het bijzonder, zijn
de eere Gods en de eere des Keizers synoniem. Synoniem in den letterlijken zin
des woords, want het keizerschap droeg er een sacramentaal karakter, het keizerlijk
paleis heet er het Heilige Paleis. ‘Onze ziel’, zeggen de officieele acclamaties der
hoogwaardigheidsbekleeders tot hun keizer, ‘heeft geen ander doel dan naar U op
te zien, opperste meester van het wereld-al.’
Het bekendst en meest typisch voorbeeld van zoo'n keizerlijk-staatsche kerkelijke
stichting is de Hagia Sophia te Konstantinopel, in de jaren 532 tot 537 gebouwd en
versierd door Justinianus. Of versierd mag men eigenlijk niet zeggen, want dat
woord wekt de gedachte aan iets bijkomstigs, terwijl de volmaakte eenheid die hier
ontstond tusschen architectuur en ‘versiering’ niet veroorzaakt is door een in de
lucht hangend ‘stijlgevoel’, maar door het feit, dat die versiering hier wezenlijk en
noodzakelijk bestanddeel was van het geheel, uit welke noodzaak zich dan een
stijlgevoel ontwikkelde.
Vandaar dat overal uit het Rijk vandaan het kostbaarste materiaal naar
Konstantinopel werd gedirigeerd: wit marmer, antiek-groen marmer, violet-rood
marmer, oranje-geel en roze-geaderd marmer. Met een ongeziene overdaad werd
in die kleuren-symfonie van bleek-groen, violet-rood en oranje-geel goud
aangebracht, veel goud, in het fond der mozaïeken, op de kapiteelen, goud, zilver,
ivoor, émail en edelgesteenten, en tot een weelde van kleur-flonkering werd al dit
kostbare gerangschikt. ‘O, Salomo, ik heb U overwonnen’, moet de keizer
uitgeroepen hebben, toen hij voor het eerst zijn voltooide werk aanschouwde. Hij
had dien anderen priester-koning overtroffen, die toch ook de heerschkunst van het
éblouisseeren verstaan had, want ‘Als nu de koningin van Scheba zag al de wijsheid
*)
van Salomo en het huis hetwelk hij gebouwd had zoo was in haar geen geest meer’ .
Eblouisseerend, épateerend is de stijl van den Byzantijnschen Staat en daarom
van de Byzantijnsche kunst. Welk ander middel was inderdaad meer aangewezen,
waar het militaire tegenover de aanstormende barbaren vaak genoeg faalde om
dezen op een eerbiedigen afstand te houden en van onberaden plannen te doen
afzien? Men zond hun geschenken die alleen al door hun rijkdom indruk moesten
maken op die eenvoudige en begeerige gemoederen. Men noodigde hen uit en liet
hen zien de kunst-

*)

K o n . X v s . 4 e n 5.
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schatten van de hoofdstad (en men vatte het woord s c h a t t e n hier niet te geestelijk
op). Prestige en bluf. Stonden ter weerszij van den keizerlijken troon geen bronzen
leeuwen, die echt brullen konden en klapwiekte er niet een émail-vogel in de takken
van een gouden plataan, zweefde de troon niet tusschen hemel en aarde, de keizer
er op in een hiëratisch ornaat, stijf van goudborduursel en juweelen? En zei men
den gezanten van den Russischen grootvorst Wladimir niet, toen zij bij hun bezoek
aan de Hagia Sophia verwonderd opstaarden naar de galerijen waarvandaan de
stemmen van het koor op hen nederdaalden, dat dit de Engelen waren, die den
eeredienst der Byzantijnen persoonlijk plachtten op te luisteren?
Dit prestige-karakter is aan den Byzantijnschen stijl inhaerent, ook waar het minder
onmiddellijk spreekt dan bij de Hagia Sophia, de Pala d'Oro uit de S. Marco, de
statie-gewaden der keizers, want - wat bij de rol, die de Staat in Byzantium speelde
ook niet te verwonderen is - de prestige-cultus van den Staat, die om zoo te zeggen
haar levenselixer was, doortrok eveneens de met hem zoo nauw verbonden deelen,
de Kerk in de eerste plaats. Wij kunnen dit assimilatie-proces van den kerkelijken
stijl aan den wereldlijken zelfs in de naïeve vertaling van een persoonlijke beleving
volgen. Zeker bisschop, vertelt men, in 401 in de hoofdstad gekomen, was zóó
getroffen door de pracht van de costumes van Keizer en Hof, dat hij uitriep: als deze
aardsche praal, die maar zoo kort duurt, zulk een glans verspreidt, wat moet dan
*)
niet de glans zijn der hemelsche praal, die den rechtvaardigen bereid wordt?’ Millet
heeft het precies gezegd: De Kerk, in contact gekomen met de macht, paste haar
†)
smaak en gedachte aan aan de maatschappij die zij beweerde te leiden’ .
Het kindeke Jezus, en de goede Herder der eerste Christenen is daardoor bij de
Byzantijnen tot den grimmigen Pantocrator geworden, den Al-Beheerscher, den
Koning-Christus, de Majesteit, in wiens m a c h t wij even gereedelijk gelooven, als
wij aarzelen geloof te slaan aan zijn goedertierenheid. Is het wonder, dat het tenslotte
tot een breuk gekomen is tusschen de Katholieke Kerk van Rome en de Orthodoxe
van Byzantium, wanneer de eene zóó zijn heerschers-allure in den Christus
belichaamde, terwijl de andere neuriede van ‘het kindeke spetterde metter hant, dat
twater uten bekken sprank’? Zeker, de pauselijke legaten zongen een ander liedje,
toen zij in het jaar 1054 de banbul tegen den patriarch van Konstantinopel op het
altaar der Hagia Sophia kwamen neerleggen, maar dat heft het diepgaand verschil
in geloofsaccent tusschen de beide kerkhelften niet op, want het blijft feit, dat
Christus-versjes als het hier bedoelde in Byzantium eenvoudig ondenkbaar zijn: zie
gezicht en houding van den Pantocrator!

*)
†)

Diehl, a.w., p. 9.
G. Millet, L ' A r t b y z a n t i n . In A. Michel, Histoire de l'art. Deel I en III, 1905, '8.
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Bepaald terugstootend scherp is dit karakter uitgedrukt in den met dien van Monreale
zeer sterk verwanten Pantocrator uit het koepelmozaiek van het Katholikon van
*)
Daphni, bij Athene .
Een bewijs hoe sterk de prestige-cultus van den Byzantijnschen Staat zijn stempel
drukte op den stijl, ook van zou men zoo zeggen zuiverreligieuze voorstellingen, is
het niet mede te vinden in het verschil tusschen den Christus van Monreale en dien
†)
uit de S. Sophia in Nowgorod? . Deze Russische Christus is zonder twijfel
Byzantijnsch, de voorstelling is in beide gevallen gelijk en in overeenstemming
trouwens met de betreffende kerkelijke voorschriften, maar hoe valt juist door die
overeenstemming het verschil op! Hoe heel anders werd de uitdrukking van het
gelaat, hoeveel minder majesteitelijk, maar hoeveel menschelijker. Bij den Christus
van Monreale om den koud-strakken en tegelijk wellustigen mond en in de dwingende
oogen niets dan wilsoplegging, in de oogen en de opgetrokken brauwen van den
Nowgorodschen droeve verbazing, dat het Koninkrijk Gods nog altijd niet temidden
van ons is.
En niet alleen dat het Christus-type verzacht en vermenschelijkt, zoodra het buiten
het onmiddellijk machtsbereik van den Byzantijnschen keizer komt als in Nowgorod,
het ondergaat ook dezelfde verzachting en vermenschelijking, als de Byzantijnsche
keizer opgehouden heeft de almachtige autocraat te zijn, d.w.z. in den tijd van de
Palaeologen (1261-1453). In dien tijd is ook de Christus geen ongenaakbaar
§)
heerscher meer, maar hij heelt er zieken .
Kon, waar zoo de Zoon werd, de Moeder anders worden? Is het toeval, dat haar
de Byzantijnen officiëel de ‘godbarende’ (theotokos) noemden, terwijl men haar in
het Westen alleen de zachte namen van Moeder, Madonna of Heilige Maagd gaf?
Mogelijk, maar meer dan toeval is het in elk geval, dat de Byzantijnsche Maria, sinds
de synode van Ephese (431) haar bovenmenschelijkheid tot dogma verhief, steeds
een hoogadellijke en bijna elegant-wereldsche trek heeft behouden. Of zij nu als
‘Orante’, als biddende, is afgebeeld, zooals op de Pala d'Oro, tusschen den doge
van Venetië en Keizerin Irene, of als ‘Hodegetria’, als Leidsvrouwe, gelijk in de
aspis-mozaïek van den dom van Torcello, naar aanleiding waarvan Wulff terecht
**)
van haar ‘königliche Wuchs’ spreekt , of zelfs op het bescheiden ivoortje uit het
aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, steeds weer treft diezelfde imposante
elegantie, diezelfde ‘königliche Wuchs’. Tot een ‘Stabat mater,’ tot een hymne op
de Moeder, heeft Byzantium het daarom evenmin kunnen brengen als tot versjes
over haar

*)
†)
§)
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O. Wulff, A l t c h r i s t l i c h e u n d B y z a n t i n i s c h e K u n s t , II, 1914 (Handbuch der
Kunstwissenschaft). Abb. 490.
A l t r u s s i s c h e K u n s t . Orbis Pictus 2, Abb. 1.
O. Wulff, a.w. afb. tegenover p. 590. Vgl. ook Diehl, a.w. fig. 376, 377 en 378.
Wulff, a.w. Abb. 497.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

108
kindeke. Te typeerender, omdat haar vereering in het volk begonnen is. Hoe vreemd
en hoog is de Maagd geworden, eenmaal officieel erkend en opgenomen in den
Byzantijnschen stijl, hoe ver van de simpelen, die voor het eerst in de IIde eeuw
aan de liefelijke legende begonnen te spinnen, vol aandacht en deernis voor de van
huis en hof verdrevene, die haar kind moest baren, ongeholpen, in het armelijke
stroo van den stal.
Als bij den Christus zelf, geeft ook hier vergelijking met een ook-Byzantijnsche
Madonna, maar uit later tijd, inzicht. Ik bedoel die uit het K. Friedrich museum te
*)
Berlijn uit de XVIde eeuw toen het Rijk en met hem zijn imperieusen stijl verdwenen
was. De Madonna uit Berlijn geeft een Moeder en een Maagd, niet meer een
Hemelskoningin, naar haar aardsche evenbeeld geschapen.
En tenslotte de ‘Heiligen.’ Hier spreekt de keizersstijl minder. De heele ikonografie
is uitgegaan van de behoefte den godsdienst te verzinnelijken voor het Grieksche
volk, dat niet buiten die verzinnelijking kon en zoo heeft menige heilige de
individueele trekken zijner legende zuiver behouden, trekken, oorspronkelijk ook bij
den Christus en de Madonna aanwezig, maar bij hen verloren gegaan, juist door
de centrale plaats die zij in het Byzantijnsche leven hebben ingenomen. Doch het
aan den volksgodsdienst opgelegde staatskarakter ontbreekt in de ikonografie toch
ook zeker niet geheel; daarvan getuigen reeds de talrijke heiligen, die onverbloemd
†)
als krijgshelden zijn afgebeeld .
In zijn beroemde ‘Geschiedenis van het Verval en den Ondergang van het
Romeinsche Rijk’, die de historie tot 1453 behandelt - verschenen omstreeks 1780
- zegt de Engelsche geschiedschrijver Gibbon ergens, dat ‘alleen op de wereld, de
zelfgenoegzame trots der Byzantijnen niet door buitenlandsche verdienste werd
verstoord.’ Hij bedoelt het politiek, maar de uitspraak behoudt haar geldigheid,
wanneer men haar ook op de kunst toepast. Vandaar de ‘verstarring’, die men den
Byzantijnen zoo herhaaldelijk heeft verweten en nog steeds verwijt. Het was hun
stijl, die hun wel volmaakt moest schijnen, zonder competente mededingers als zij
in eigen oogen waren, deze erfgenamen van het Romeinsche Wereldrijk, wier trots
hen hun naburen deed samenvatten onder den naam ‘barbaren’; hun stijl, die
inderdaad de volmaakte uitdrukking was van hun Staat; hun Staat die, naar ideale
maatstaven gemeten, allesbehalve volmaakt was, doch die wel een mate van
stabiliteit vertoonde, die het begrijpelijk maakt, dat zij, die er deel van uitmaakten,
hem voor volmaakt moesten houden.

*)
†)

Wulff, a.w. Abb. 443.
Onjuist lijkt het mij dan ook met E. Bertaux, J o u r n a l d e s S a v a n t s 1911: L a P l a c e
d e B y z a n c e d a n s l ' a r t b y z a n t i n (p. 164 en 304) van twee stijlen te spreken.
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De blind-geborene
door Karel van de Woestijne
Weêr nadert de avond, want ik bad,
- o vèr-verglanzend licht der kimmen....
Maar neen: 'k lig strak gelijk een wad
van 't eigen zout te glimmen.
Een wadde, van de zee bepletst,
van bijtende aedmen overgletst;
mijn aanzicht kuil en hille,
voor wind en water kruin en kelk.
Maar 'k schijn onaangedaan en stille,
want ik ben blank en blind als melk.
Zij zeggen: melk. En 'k weet ze niet
dan binnen harde en ronde wanden,
daar ze in mijn holle lippen vliet
kil naar mijn ingewanden.
Zij zeggen: blank. Er is de zoelt
die duurt, en uur aan uur verkoelt.
Er is een slaap, en 't is het huizen
van vele vragen in een droom.
De droom ontwaakt op open sluizen
en op een nieuwen vragen-stroom.
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Zij zeggen: blind. En 'k ben de toren;
'k ben leem, maar die een hemel schraagt
en, diep of hard, aan rib en voren
gelijken vrede draagt.
Mat-bleeke als een Verrijzenisse
binnen 't hoog welven van een nisse
gebonden; doch beteekenis
van wien de vleuglen nimmer wegen,
maar zich betoomt, en van verzwegen
begoocheling niet bleek en is.
Zoo lig ik onder hemel-golven
gelijk een hemel-gladde zee,
in 't eigen woelend wee bedolven
met het gelaat der beê.
Mijn nacht is reeuwsch, gelijk de brakken
die woest de breede nekken knakken
der beesten van het felste woud.
Maar - wellust! - zie mijn lippen blaken
bij dage, als rijpe perzik-kaken,
want zij zijn bloot van bloed en zout.
Ik draag in mij de norsche wolk
gezwollen-dreigend van onweêren;
maar 'k zit bedolven in den kolk
van diepe, veil'ge kleêren.
Een meisje vind mij schoon en koel.
Mijn oog is statig als een poel
voor kalme, bronzen-eeuw'ge visschen.
En - 'k heb alleen mijn bitterheid
om met de pluime van den nijd
mijn starre tanden te verfrisschen.
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- o Gij, wie 'k dit bestaan ontstal,
Moeder, die nooit mijn lippen zochten;
en Vader, dien 'k niet eeren zal
om wat uw handen wrochten:
gij die mijn onwil teêr omgeeft
met liefde die van zorge beeft;
die mijne liefde hebt verloren
op de ure dat mijn aangezicht
in 't glanzen van uw dubbel licht
voor 't eigen duister werd geboren;
verplegers der ontstentenis;
o gij die voedt uw lange vreeze
met de armen troost dat mijn gemis
een zéékre baat moet wezen:
gij weet het niet, gij weet het naauw,
maar 'k draag het teeken van een vrouw
tweevoudig in mijn borst gedreven,
en 'k heb het teeken van mijn drift
met hoogre hitte in haar gegrift,
tot blijken van mijn machtig leven.
En 't Leven schonk me mild zijn loon,
als aan een man die màg beminnen:
o moeder, vader, 'k heb een zoon
om mij het Licht te winnen.
Hij zìet. En 'k ben in hem verblijd.
Doch, waar zijn nood mij tegen-krijt,
heb ik geen handen die hem sussen.
En 'k weet niet of mijn vrouw hem mint;
maar ik ben woedend, waar ze 't kind
omaait met hare ziende kussen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

112
Ach, armoede, armoede, asch der branden
waarvoor geen menschen-koude wijkt!...
Heb ik een kind? Ik ben geen handen
dien het zijn handjes reikt.
Heb ik een vrouw? Eens volde een adem
mijn koetse, en die van golv'gen vadem
haar borst verhief en dalen deed.
Thans wacht een ijlte tusschen beiden,
en 'k raad een adem naar de zijde
waar ik een kreun'ge wiege weet.
En zij, die mij het leven schonken,
ik weet: ze zijn al lange dood.
Maar - heb ik ooit haar melk gedronken,
gezonken in haar schoot?
Heb ooit ik aan zijn harde knieën
gestaan, waar woord-gegons als bieën
verhaalde in zijn bewogen baard?...
Ach, armoede, armoede, asch der vuren
die de eigen troostloosheid verguren
wien zélf de sprokklen heeft gegaêrd!...
- Zoo leer 'k de lol van wijs ontkennen
wat nimmer op mijn schouder woog,
en 't deugdelijk profijt, te wennen
aan wat den nek mij boog.
Verheldert ooit begeerend wrokken?
Ik zie de hoogte niet der nokken
waaraan 'k me licht te pletter stoot.
En nimmer moet het beeld van 't lijden
verwringend het gelaat ontwijden
waar duldend klaart het mom der dood.
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Hoe zou 'k een koene braauw vernorschen
bij stil verweenen van een waan?
Geen hoogmoed kan als teeken torsen
het schittren van een traan.
Wie zal een wakkren vrede werven,
die door zijn roode koon laat kerven
de dorre scherve van de pijn?
Het gladde glas, de gleizen teile:
zij bieden trouw aan 't daeglijksch ijle
het milde brood, den rijpen wijn.
De dag op zijne vilten voeten;
een lach die beeft maar niet en faalt;
elke aarzeling: een nieuw ontmoeten
dat blijde u-zelf bepaalt;
- er woont een vogel in zijn muite
opdat hij keel aan kele fluite
en schemering me aan scheemring daag',
een graauwe en blind-gebrande vinke
waaruit de kern der wereld klinke,
o zon, en die geene oogen vraag'.
En oogen, rijker dan alle oogen,
die nimmer zien ten eigen baat,
maar van hun machtig-zoet vermogen
begloren mijn gelaat;
en handen die mij nimmer raken
doch warrem breiden aan mijn kake
de schaduw van haar zorg-gevlei;
- zij, donkren, die mij, donkre, voeren
maar die ons duister niet beroeren
of heel hun geur verroert in mij.
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Zij zeggen: ‘Hoor de lammren grazen;
merk 't zwaaien van een zwaluw-vlerk;
een perzik is, voor uw verbazen,
steeds wordend Goden-werk.’
En 'k weet: geen erve wordt mij have;
geen dronk die blinke vóor hij lave
en van zijn luister vergewist:
geribde broosheid die bestreelden
mijn vingeren vergééfs! - doch weelde,
dat hare koelt mijn keel verfrischt.
Zoo word ik rijk aan elk beginnen,
die nooit de spijt van 't einden ken
en, waar ik veilig mag beminnen,
me aan gééne liefde wen.
Verweesde aan kwellend-bral begeeren,
kan 'k mijn verlangen braaf generen
met bloode het kloppen van mijn bloed,
en, vroom bij mangel van vermoeden,
zal 'k zelfs Uw wenk-braauw niet bevroeden,
Gij God, dien ik niet danken moet.
- De middag kraait de hanen wakker;
het leven zwiert zijn norsch gezag:
mijn aangezicht wordt strak en strakker
als waart 't een regen-dag.
Misschien zal de avond teeder wezen;
en 'k heb geen vraag, en 'k heb geen vreeze,
waar 'k immer twijfel of ik lijd.
O Zeurig-zoete caritate;
Zalige onweetbaarheid der mate;
benepen-zoele armzieligheid....
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De thuisreis
door Herman Robbers.
XII (Slot).
GEVOELLOOS, gedachteloos, een louter werktuigelijk voortbestaan - zóó kwam,
in de eerstvolgende weken, Huibs leven hemzelven voor. Hij had geen eigenlijk,
diep martelend verdriet meer, scheen daar te moe voor te zijn of te leeggevloeid,
er niet meer aan toe te kunnen komen. De angstvolle ijlte, die hij eerst om zich heen
gevoeld had, nu leek ook zijn ik, zijn eigen wezen, er in te zijn weggevaagd, als door
een soort narcotiseering.
Een afschuwelijke toestand, trots zijn gevoelsverdooving - hij kon er eensklaps
van opschrikken, hijgend van angst. Zou dit niet het begin kunnen zijn van krankzinnig
worden, of wat ze dan zenuwziek noemen - geestes- of zielsoverspanning? Maar
néén toch, daarvoor deed hij al wat zijn hoofd en handen te doen, te verzorgen
vonden, te rustig, te goed. Het werk waartoe hij zich verbonden wist kwam geregeld
af - hij at en hij sliep, bemoeide zich aandachtig met Bertjes zaken en met de gewone,
huishoudelijke.... Overspannen? Maar 't scheen juist dat een sterke spanning,
waaraan hij gewend was geworden, plotseling geheel uit hem verdwenen was gebroken, gesprongen. Een overgroot deel van het leven, de wereld - h e t leven
en d e wereld in het algemeen - ze waren als onder zijn aandacht weggeschoten.
Waarheen? Hij wist het niet.... Dát gaf die leegte, die ijlte....
Hij huiverde ervan, telkens. Toch werd hij ook hieraan weer gewoon. Dat wat een
paar weken geleden hem nog als het einde van alles had aangezien, nu leek het
hem dikwijls een begin. Het begin van iets eindeloos dors en eentonigs. Maar iets....
nieuws dan toch....
Nieuw? Dus nóóit vroeger gekend? Dikwijls ook twijfelde Huib - hij herinnerde
zich: vele jaren geleden, toen zijn vriend ‘Bos’ gestorven was.... Och, maar néén,
maar néén alweer! Hoe anders was hij zelf toen nog geweest, hoe jong en sterk!
Hoopvol en daadkrachtig tot zelfs in het melancholische, het schijnbaar louter passief
beschouwende. Het leven vóór zich voelend, ondanks alles! Nu wist hij het: á c h t e r
z i c h ....
Vrienden, kennissen, met slimheid en allerlei uitvluchten, voorwendsels soms,
wist hij ze te vermijden. Er was niemand onder, tegen wiens belangstellende vragen
hij niet opzag. Hij gaf voor iedereen ‘niet thuis’ en vertoonde zich nergens, gebruikte
zelfs geen trem, deed buitenshuis alleen het
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noodigste, te voet en haastig. De Landbergs, hij begreep alweer niet hoe, schenen
iets te weten gekomen te zijn. Hij zag het aan hun oogen, voelde het in hun
handdrukken. Maar hij nam daar in 't minst geen notitie van, deed stug en koel, vaag
gepreoccupeerd, ook tegen hen. En zij lieten hem met rust, goddank, vroegen naar
niets....
Een groote stilte ontstond om hem heen. Het eenige dat uit te houden was. Zóó
moest het maar blijven.
Aan Bertje had hij het gezegd, na een week ongeveer, een middag toen ze klaar
waren met eten: dat tante wel niet meer terug zou komen. De jongen werd grauw
van schrik. Tante? Nooit meer terug? Zijn mond bleef open. ‘Nee.... tenminste....
nee, waarschijnlijk niet....’ Het klonk aarzelig en verward. Iemand anders had ze
gevonden, daarginds, in Parijs, iemand die haar blijkbaar noodiger had dan zij
tweeën.... Van wien zij meer hield ook....
‘Maar.... Bert....’ Huib was opgestaan. ‘Daarom moet je vooral nooit gelooven,
dat tante niet van ons gehouden heeft.... Van jou ook, ja.... Blijf aan haar denken
zooals je dat tot nog toe altijd hebt gedaan ....Misschien dat je later....’ Verder kwam
hij niet, liep weg, liet den jongen achter, in verbazing nog méér dan verslagenheid.
Toch vroeg ook Bert verder niets meer, scheen daar bang voor geworden, iets
te vragen. Huib merkte het met verlichting op. Misschien dat de Landbergs....Ah ja,
dat kon wel!
Het was dienzelfden dag, dat Huib aan Liesje schreef. Een kort en bijna zakelijk
relaas. Dat het zóó nu eenmaal stond tusschen Pauline en hem en zij dus scheiden
gingen. Leo's naam kwam in dezen brief in 't geheel niet voor. Hij vergat hem zelfs
te groeten.
Liesje moest den éérsten trein genomen hebben. Huib schrok toen hij haar zag.
‘Kind! God! Ging dat wel? Kon je gemist worden? En je kinderen?’
‘Het moest, vadertje! Ik moest na' je toe!’
Huib hijgde plotseling. Fel vertrok zich zijn gezicht als in een vreeselijk ontstellen.
Zwijgend omarmden ze elkander, minuten lang. Het was een wonderlijk elkaar
terugvinden in lijden-en-medelijden.
Eindelijk, fluisterend, dicht aan haar oor: ‘Je moet het vooral niet verkeerd
begrijpen, kindje, maar ik kan er niet over praten.’
‘Nee vadertje! Och nee, toe, wees maar stil... stil....’ Zij streelde zijn hoofd, kuste
hem op de slapen.
Hand in hand zaten ze een poos. En Huib, zich herwinnend, beloofde:
van-de-zomer, als Bert vacantie hebben zou, hij den jongen misschien voor een
week-of-wat ergens buiten kon besteden, zou hij bij Liesje komen logeeren, een
paar weken ja, op zijn minst. ‘Dat zal voor 't eerst zijn, hè?
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Och ja, je weet wel, Lieneke hield niet van Leo. Ik trouwens ook niet erg - helaas!
Maar zie je.... zooals ik nu ben....kan ik iedereen wel verdragen.... Het komt er
allemaal niet meer op aan....’
En na een poosje: ‘Maar.... je begrijpt wel....eerst, allereerst.... heb ik hier in
huis....en met mezelf alleen....nog het een en ander in orde te brengen.’
Huib besefte hoe hopeloos miserabel hij zich uitdrukte, maar hij kon het nu niet
anders. Hij dacht - behalve aan wat hij liefst vergat: de voorbereiding der scheiding
- aan het bijeen-zoeken-en-pakken van alles wat Pauline persoonlijk toebehoorde,
haar kleeren en kleine sieraden, haar boeken en brieven. Haar dat toesturen wilde
hij, en zoo gauw mogelijk. ‘Nog in déze toestand,’ zei hij zich in zijn gedachten, ‘nog
vóór ik meer tot mezelf zal zijn gekomen.’
Ook schreef hij aan zijn vrouw, een dag of wat later, adresseerend zijn brief naar
het hospitaal; daar zou men wel weten waar zij woonde nu - hij wist het niet. ‘Lieneke!
Ik wil je niet lastig vallen. Ik begrijp dat je verder maar liever zoo weinig mogelijk
meer van me hoort en merkt. Onze scheiding zal een advocaat wel in orde maken.
Wat ik hier nog van je heb zal ik je sturen. Maar hoe is het nu met je financiën?
Versta me goed, ik dring niet op antwoord aan, maar mocht je ooit om geld verlegen
zijn, weet dan dat ik bereid ben met je te deelen... je te geven bedoel ik: het laatste
wat ik zelf heb.’
Het antwoord kwam toch. Enkele woorden trouwens maar. Er lag iets van bitterheid
in. 't Was bijna alsof.... ze hem zijn aanbod kwalijk nam. ‘Je verplettert me onder je
goedheid. Het is meer dan ik verdragen kan. Marcel en ik, wij hebben voorloopig
geen nood. Maar goed, goed, ik beloof het je, ik zal eraan denken....’
Het was in de dagen toen dit antwoord kwam - en hem aangreep en kwelde; kon
je werkelijk té goed zijn voor wie je liefhadt; was dat opdringen; zij had toch ook van
hem gehouden, boven alles! - het was juist in die dagen, dat iets in Huib begon te
veranderen, te gisten. Het scheen geleidelijk te gaan, van dag op dag - toch ook
wel met schokjes, kleine ontdekkingen, momenten van verwondering. De zomer
was gekomen en hij begon dat te zien, te voelen. In het algemeen weer wat om zich
heen te zien en op te merken, stil en kleintjes te genieten. Was ook in-eens, bijna
zonder aan iets te denken, bij de Landbergs binnengeloopen - en ze hadden gepraat,
even gelachen zelfs, als van ouds, zonder Pauline te noemen...
Maar, met ontroering had hij het beseft, ook dát zou later kunnen komen; deze
menschen waren zuiver, mild en liefdevol; het was in-eens
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tot zijn diepste bewustzijn doorgedrongen: over alles zou hij later kunnen praten
met hen....Later....
Een gewaarwording kreeg hij, of langzamerhand die vreemde ijlte wegtrok. Of er
weer meer substantie in zijn denken kwam, bezinking en hou-vast, meêleven met
de natuur vooral, met de boomen en struiken aan zijn weg, met wind- en
regengeluiden, vogelgesjielp. Plotseling een schok van gemis, pijnlijk als nooit te
voren, een heftig in-één-krimpen, een uit donkere diepten komend geluidloos kreunen
- maar daarna ontspanning en iets als verbaasde ontdekking, hervinding, weldadig,
van dingen lang gemist, maar die toch blijkbaar nog bestonden. En hij begreep, dit
was het begin van genezing.
Toch merkte hij tegelijk, en duidelijker dan ooit, heelemaal zooals vroeger, in de
jaren met Lieneke, kon het nooit meer worden in hem, ook in zijn innerlijkste
levensvisies niet. Dáár was iets weg - verstoord, vernietigd - iets dat nooit meer
terug zou komen. Maar stil: iets anders stond er tegenover, dat grootere waarde
verkregen had. Dat aansloot op het leven van vóór Paulines verschijnen, ja nog
veel, véél langer geleden misschien, op zijn éérste jeugd-gezichten, zijn oudste
opmerkingen en ondervindingen. Iets nog vaags - maar dat opkwam, terugkwam,
onweersprekelijk. Het was een soort betrekking met het leven-in-het-algemeen, met
het onpersoonlijke dus - maar waar toch groote kracht in lag. Had de
jongen-die-hij-geweest-was ditzelfde niet ondervonden, deze verrukking over leven
en wereld door het zien van een bloem, dit herkennen van een wolkje of een ster
als iets van God en van hemzelf, en waardoor, hij wist niet hoe, al wat in en om hem
was plotseling goed en blij kon worden?
Hij was er ontzaglijk rijk meê. Dus raakte - hij wist het nu vast, ondervond het heel
diep - het echtste, het oorspronkelijkste, de kern van wat je z e l f was, door niets
verloren. Door geen ongeluk, door geen vernedering. Zich daarop telkens opnieuw
te bezinnen, en telkens bewuster, aandachtiger, de lust van zijn leven werd het nu,
de bijkans eenige, maar groote lust. Dit is, zoo bedacht hij zich, dan toch misschien
wel het.... voordeel, de groote vergoeding ten minste van....alléén te zijn.
Maar o, met alle kracht van zich afhouden moest hij nu ook - en dat lukte haast
nooit - de hem dagelijks, juist nu hij zich weer begon open te stellen, feller en van
alle kanten op het lijf vallende herinneringen. Het schaduwkuiltje van Lienekes ranke
hals, even maar hoefde hij 't vóór zich te zien, in zijn wreede verbeelding, of zijn blik
vertroebelde, tezamen grijpen moest hij zich met zijn uiterste krachten....
En ja, toen kwamen ze toch eindelijk nog, de uren van woedend verzet en
wanhoop, van woordeloos, onmachtig razen, met zichzelf alléén - de nachten van
uitputtende ellende, van snikken gesmoord in zijn
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kussen, zooals een jongen doet over zijn eerste groote teleurstelling......
Toen juist, toen hij herstellende was....
Volle zomer. Huib logeerde bij zijn dochter in Drenthe - zijn schoonzoon, zijn
kleinkinderen. Hij genoot ervan, die kindertjes te zien vooral - in een groote, verstilde
bewogenheid, een grooten, verstilden weemoed ook. Tijden kon hij naar hun spelen
zitten kijken, geboeid, glimlachend. O, als zijn Lieneke toch misschien, al was het
maar een enkel.... kind....
Ook met Leo was hij op goeden voet, al zijn wijsheden verdragend, zijn gewichtige
uitspraken zelfs over litteratuur. Maar dat waarvoor hij eigenlijk gekomen was, eens
rustig samen te zijn met Liesje, eens te praten - tot enkele uren bleef het beperkt:
's middags, als Wim en Tillie te slapen gelegd waren, dominee uit, op ‘huisbezoek’;
's avonds - de kleintjes naar bed, Leo onder de lamp op zijn studeerkamer,
voortschrijvende, altijd even ijverig, aan zijn groote, vergelijkende litteratuurstudie:
‘Van Henric Ibsen tot Romain Rolland.’
's Avonds vooral was Liesje dan wel heel moe gewoonlijk. Zij bleef een zwak, teer
vrouwtje. Maar 't was in die moeheid juist, dat gemakkelijker dan anders zij zich
gaan het in vertrouwelijkheid met vader, die haar dichterbij gekomen scheen te zijn
door zijn levensmislukking, zijn nederlaag - al het onuitgesproken verdriet. Ze
wandelden dan wat samen langs de tuinpaden en over de hei, die aangrenzende
was. Tot eigenlijk biechten en klagen kwam ook Liesje nooit. Haar toon integendeel
klonk opgewekt. Zij sprak, heel rustig, over Leo's eigenaardigheden, zijn moeilijk
karakter, als over iets dat ze zorgvuldig bestudeerd had om er zich vervolgens naar
te gedragen. Maar levendiger en langduriger, met verinnigde stem en verheerlijkte
oogen, vertelde ze van haar kindertjes. Van hun zoo grappig-bijdehand of aanhalig
gedoe, hun naïeve gezegdetjes. En Huib luisterde, glimlachend, bekoord en
weemoedig, in een overgegeven meegaan met haar moederlijk enthousiasme.
Het duurde toch eenige dagen nog vóór ze over Pauline konden praten. En toen
het er eindelijk toe kwam, was 't ook gauw weêr voorbij. Beiden beseften ze 't in
hun innig samenzijn, hoe weinig, ook wat dat betrof, met praten te bereiken viel daar 't nu eenmaal was zooals het was, evenals Leo's karakter. Mysteries
beheerschen ons aller leven. Noodlottige machten, die boven menschelijke bevatting
gaan. In Liesjes toon daarenboven, als ze Paulines naam noemde, was iets dat
Huib wel éven goed deed, steun gaf, eerst, maar dat hij toch niet lang verdragen
kon: ‘Je moet niet bitter over haar denken, kindje, dat vooral niet. En ook niet
oordeelen naar jezelf. Lieneke.... ze heeft absoluut niet anders gekund, daar ben
ik zeker van.... Ze zoekt, ze tracht, naar het hoogste, altijd-door en met al haar
kracht... En zoo verrukkelijke jaren
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heeft ze mij gegeven! Eén lánge, lánge... ‘teug geluk’... Terwijl ik... och! ....ik heb
dat nooit voldoende.... genoten, ingedronken... Ik had er me veel meer aan over
moeten geven. Ondankbaar ben ik geweest en roekeloos.... ijdel.... hoogmoedig....
ja, wát niet al!’
‘Maar vader nou toch.... zooals u altijd....’
‘Sst! Stil.... Stil kindje, toe.... Jij kunt toch immers niet alles weten, alles
beoordeelen.... Ik heb er zooveel over gepiekerd.... Ik verzeker je, zooals ik het nú
zie, zoo is het wel.... Ik wil niet beklaagd worden, zelfs door jou niet.... Ik moet het
dragen.... Het is misschien beter - je begrijpt toch wel, hè? - dat ook wij er maar niet
meer, maar nóóit meer over praten....’
Huibs hoofd zonk op zijn borst.
Het was een avond in Juli na warmen dag, windstil en zwoel. De warmte scheen
uit de aarde op te wademen. Hij bleef nog wat loopen, ook toen Liesje al was naar
binnen gegaan. Alléén op de hei. De vogels zwegen. Geen geluid meer dan dat van
de krekels. Geen maan ook. Myriaden sterren, die trilden en flonkerden; alle leven
scheen op den hemel saamgetrokken. En Huib kon niet ophouden daarnaar te
kijken. Hij verloor er zich in, meer en meer. Languit op den hobbeligen heigrond
ging hij liggen om er zich geheel aan over te kunnen geven. Keek maar, intens en
aandachtig, schouwde met zijn heele ziel en al de kracht van zijn verbeelding, zich
als tot de sterren opgeheven voelende, levende daar, dáár, tusschen hen in, levende
op één van hen, die zich daar voortbewogen onmerkbaar, toch duizel-snel, langs
hun vasten weg door het peilloos heelal. Zóó in die machtige visie wég leefde hij
zich, dat alles aan hem begon meê te trillen, meê op te stijgen, zich uit te ademen
naar de sterren - dat van den harden en zwoel-warmen aardegrond waarop hij lag,
hij geen bewustheid meer had. ‘Op nu, op!’ lispelde zijn mond. En het was toen dat,
van zijn allerdiepste wezen uit, - en zonder dat aanvankelijk Jezus' woorden hem
ook maar een oogenblik in het geheugen kwamen - de gedachte tot de sterren rees:
‘Eeuwigheid - Heelal - God! O, niet ik, niet ik in mijn erbarmelijkheid!’ En daardoor
aan den Christus herinnerd, met begrijpende extase: ‘Uw wil geschiede!’
Nog een week daarna bleef hij bij zijn kinderen. Toen vond hij, dat het genoeg was.
Hij verlangde naar zijn werk terug. In de laatste dagen had dit groeiend verlangen,
een plotseling geëxalteerd gevoel vooral voor dat telkens demonisch in hem
oplevende: het drama waaraan hij bezig was, 't hem moeilijker gemaakt, Leo's altijd
met denzelfden drogen ernst gelanceerde eigen wijsheden te verdragen. Ibsen en
Strindberg, Nietzsche en Tolstoï - ze waren groot; de hollandsche ‘realisten’ bij hen
vergeleken niets dan verachtelijke ‘kleinmaler’, sensueel en laag bij den grond
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- hij wist het nu wel, had geen lust het langer aan te hoor en. Daarbij kwam dat er
een plotseling vaag agiteerende emotie in de pastorie rondwaarde. Leo had kans
naar Assen beroepen te worden. Naar de stad... Huib kuste zijn kleinkinderen, drukte
Liesje een tijdlang zwijgend tegen zich aan: ‘Moed en geduld, m'n kindje!’ En hij
vertrok naar Amsterdam. Daar vernam hij ook weldra de groote tijding: Leonard van
Duym dominee te Assen! Wie wist wat er verder nog volgen zou! In de verte glansde
het professoraat....!
Het gelukte Huib tamelijk wel, ook de rest van dien zomer, dien herfst, zich aan de
belangstelling - de meewarigheid en de joviale opmontering - zijner vrienden en
kennissen te onttrekken. Met de Landbergs alleen ging hij om, bijna dagelijks. Zij
behoorden tot zijn omgeving. Geen anderen trouwens, die er bizonder naar bleken
te verlangen, hem hun waardeering en genegenheid te betoonen. En hij begreep
dat ook zelf zoo goed. Wist dat eerbied voor den verslagene, den vernederde, erbij
betrokken was. Maar tevens opzien tegen lastige gesprekken. Daar was zelfs Does
niet vrij van. En Mels.... die goeie, jaloersche....? Huib glimlachte stil voor zich heen:
het was alles zoo natuurlijk!
Levende en voortwerkende intusschen, van dag op dag, vergat hij tijd en wereld,
en was nog aan het vijfde, het laatste bedrijf van zijn drama bezig, toen, bijna
plotseling nog, ondanks alles onverwachts, ook op het oorlogsterrein het laatste
bedrijf bleek te zijn ingetreden. De groote gebeurtenissen, nu slag op slag elkander
opvolgend, verrasten hem - ze schokten en stremden zijn werkaandacht: Turkije
en Oostenrijk buiten gevecht gesteld, revolutie in Duitschland, vlucht van den keizer,
wapenstilstand! Vol onrustige blijdschap, ontroering en verwachting, liep Huib de
straat op. De verdere bulletins te lezen, zoodra ze verschenen waren, verlangde
hij. Maar nog méér misschien: onder de menschen te zijn, de bevrijding en vreugde
van hun gezichten te lezen, zich eindelijk weer eens op te voelen gaan in een
algemeene gemoedsbeweging. 't Viel hem tegen, opnieuw - och, altijd opnieuw! In
de physionomie van het menschdom scheen nóóit verandering te komen. Hun gang
en gebaren, hun blikken, hun stemgeluid - niet anders waren ze dan een maand
geleden. Ieder scheen, als altijd, alléén van zijn persoonlijkste belangen vervuld te
zijn - velen waren er die verliezen leden door den snel veranderden toestand. Een
paar dagen later... één oogenblik zag het er naar uit, of in de breedere volksmassa's,
de min of meer ‘bewuste’, socialistische tenminste, beweging komen ging... Een
stroo vuurtje! Een afschuwelijk misverstand noemde Troelstra in de Tweede Kamer
het verontwaardigd verraad-roepen en zich druk-praterig te weer stellen zijner
politieke tegenstanders.
En toch, opnieuw bleek de ‘psyche’ der massa een andere te zijn dan
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die van enkelingen, ditmaal in gunstigen zin. Iets weldadigers, hoopgevendere, dan
die der menschen-één-voor-één, de stemming in de levende wereld; opluchting en
blijdschap over 't stil-blijven der kanonnen, 't staken althans der onmiddellijk
moordende vijandelijkheden, waren onmiskenbaar ingetreden. Móest ook immers
wel! Hoe kon het anders! Huib w i l d e het zoo voelen en het gelukte hem ook. De
stadssfeer leek hem vroolijker geworden, 't hemellicht dieper te stralen. Met een blij
gezicht sprak hij kennissen aan, niet lettend op hun dikwijls ironisch-sceptische, niet
zelden cynische gereserveerdheid. Een zachte, alvergevende, verwachtingsvolle
geest overheerschte in hemzelf. Hij ondervond opnieuw hoe sterk en heerlijk, in de
jaren van zijn groot geluk, die drang naar, die behoefte aan milde, vertrouwende
menschelijkheid in hem was ontbloeid. Dit dus toch ook - en niet enkel geluk en
vreugde, tot het uur en zijn ikheid beperkt - had hij háár te danken. De gedachte
ontroerde en vervulde hem met een groote en machtige sensatie, persoonlijk geluk
te boven gaande. Er waren er onder de kennissen die hij sprak in deze dagen,
verscheidenen, die hem aankeken met verwondering, met een vage ongerustheid
- zelfs lichten schrik. Zouden Hooglands beschamende krenking en verdriet hem
ten slotte in 't hoofd zijn geslagen? Huib vermoedde soms wel iets van die vrees bij
de menschen - en dit verhoogde nog zijn geestvervoering.
Voorspoediger dan hij had durven hopen was in November zijn drama afgekomen;
hij bood het dadelijk een tooneelgezelschap aan. Dat weigerde, en zoo ook het
tweede, kortaf en beslist. Dit nieuwe werk, met zijn hoog dichterlijke allures, men
vond het ‘zoo heelemaal zijn genre niet.’ Het had er zelfs wat van, schreef de tweede
directeur, of Hoogland moedwillig bij zijn toch al zeer gedaalde populariteit, het
publiek van zich te vervreemden wenschte. Huib intusschen ging rustig verder, zond
zijn stuk aan een derde, een vierde directie. De vijfde nam het dadelijk aan - en met
eerbied en erkenning. Maar dit, helaas, was een tweederangs-gezelschap; Huib
merkte het al gauw, op zijn goeden naam was men afgegaan; door de opvoering
van een oorspronkelijk drama wilde men het aanzien der tooneelonderneming
verhoogen. Ook bij leiding en regie werd hem vrijwel alle macht in handen gegeven.
Gedragen nog steeds door zijn prikkelende exaltatie, pakte Huib ook dit werk aan
- werd er zich nauwelijks van bewust, hoe zwak en onvoldoende de hem ten dienste
staande krachten waren. Hier geen Melchior Spin, geen Janne Terwijne - geen
Gerbrandts ook. Geen ernst, talent en kunstbegrip als het hunne.
En al bij de eerste opvoering, er was geen twijfel aan mogelijk, bleek het stuk
gevallen. Men kon zelfs niet van ‘succès d'estime’ spreken. ‘Een misgreep’,
Hooglands ‘genre niet’, een ‘maakwerk, buiten zijn talent vallend’ - de eene recensent
scheen gemakshalve den andere na te praten. ‘Je merkt het alweer, beste kerel,’
zei Spin, die Huib in den
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schouwburg op kwam zoeken, ‘zoo gaat het! Schrijf je altijd naar het ééne beproefde
recept, dan zeggen ze dat je eentonig en vervelend wordt, jezelf herhaalt - evolueer
je al werkende tot iets nieuws, iets hoogers allicht, dan heet het dat je buiten je
naturel gaat, de vrienden van je talent teleurstelt. Niets moeilijkers in de kunst dan
oud worden. Een eerste succes is zoo'n toer niet - maar doorgaan, volhouden, jezelf
overtreffen, telkens weer verrassen óók al die... hm, nou ja... de snobbistische
menigte, hè? Intusschen, bewaar dat stuk van je. Ze zullen het later misschien nog
wel eens opgraven. Er zijn prachtige dingen in!’
Nog vier of vijf opvoeringen - voor leege zalen - en begraven leek inderdaad Huibs
groote drama. Hij begreep het eerst niet goed. Zijn eigen artistieke verlangens, juist
door dit laatste werk, meer dan door alle vorige werden ze bevredigd. Voor sterk
en geslaagd hield hij zijn stuk - dat hem daarbij ook zoo eenvoudig en gezond van
wezen, zoo begrijpelijk en algemeen menschelijk voorkwam. Maar langzamerhand
werd het begrip in hem wakker: juist deze eenvoudige gemoedskracht en
onaanvechtbare menschelijkheid, niet gewaardeerd werden ze in deze tijden. Naar
ingewikkelde, curieuse, liefst min of meer pervers-getinte zielsproblemen, naar het
scherp-vernuftig uitgedachte, daardoor intrigeerend en verbluffend, ging de
belangstelling uit.... van het publiek dan ten minste, dat niet louter-en-alleen voor
zijn amusement - om ‘te gieren en te brullen’ - naar de ‘comedie’ ging. Met het
nieuwe dat Huib blijkbaar brengen wilde - een enkel weekblad maakte de ernstige
opmerking - zou nog minstens een kwart-eeuw gewacht moeten worden. Tot alle
oorlogsonrust bezonken, ‘der Untergang des Abendlandes’.... een historisch curiosum
geworden zou zijn.
In een lâ van zijn lessenaar schoof Huib zijn drama - en ging zitten schrijven. Een
nieuwen roman, waarvan hij de conceptie al sinds jaren in zich omdroeg. Zijn exaltatie
legde zich. Weer keek hij de wereld, het leven, de levende werkelijkheid recht in de
oogen. Wat gauw-vermoeid voelde hij zich, had ook weer last van zijn hart nu en
dan, kloppingen en oppressies. Maar zijn oude creatieve kracht - wonderlijk, het
leek of zij nog grooter, vrijer, machtiger dan vroeger was geworden. En hij zei het
zich opnieuw, als zoo dikwijls vroeger: verdriet en teleurstelling, tegenspoed....
armoe en miskenning.... dat is het wat wij behoeven om voort te brengen....
Het waren stille jaren die nu volgden voor Huib, stiller nog en méér teruggetrokken
dan die na Tils langzame sterven. Een eiland van verdieping en arbeid te midden
der diep-verontruste wereld, zoo voelde hij zijn werkkamer met zichzelf erin. Arbeid
en nog eens arbeid, onafgebroken - maar in een ander, een rijker licht dan toen, zij
het tevens in nog
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eenzamer afzondering. Toen zijn schaamtevolle teleurstelling en zijn pijnigend
verdriet voor goed bezonken en overmeesterd waren, kwam de aard van dit
verschil-met-vroeger tot Huibs heldere bewustheid. Een verschil was het in de sfeer
zijner gedachtenwereld. Milder en menschlievender, meelijdend wijzer was die sfeer
geworden - ingetogener en passiever tegelijk. De wanen der menschen doorgronden
- en zwijgen, hij kón het nu. Wetende dat spreken toch niet baten kon, dat elk zijn
eigen waarheid vinden moet - of sterven in dwaling.
Met diepe dankbaarheid dacht hij aan Pauline terug, iederen dag. Zij liet nooit
meer iets van zich hooren. Telkens opnieuw stond hij klaar om naar haar toe te
gaan, haar te schrijven - hij hield er zich altijd weer van terug. Niet dat er nog gevaar
zou bestaan voor een woede-uitbarsting tegen Marcel. Met meêlij en iets van
sympathie kon hij aan hem denken... Maar haar zelf zou het pijn doen misschien,
verontrusten minstens. Hij stelde zich op de hoogte van haar omstandigheden door
een kennis in Parijs. Vernam, dat Marcel en zij, getrouwd, een poover en geenszins
gemakkelijk, toch ook niet behoeftig leven leidden.
Haar gestuurd had hij, in die eerste weken van doffe wanhoop, al wat hij sturen
kon, al wat hij had van haar. Er was niets meer over.... zelfs geen handschoen, zelfs
geen zakdoek meer.... Niets waar haar geur aan hing....
Maar haar vroegere armen en zieken, haar oudjes, haar stille vrienden, hij kende
ze, hij had ze allen opgezocht. Het deed hem goed met hen te praten over hun
gezamenlijke, in dien verbijsterenden en ellendigen oorlogstijd verloren vriendin.
En hij ging dóór hen te bezoeken, hechtte zich aan hen, eerst om haar, omdat ze
iets van haar geweest waren, toen om henzelven; meer warmte en begrip vond hij
vaak in hun oogen, hun handdrukken, hun simpele woorden ook, dan in die van
vele zijner artiestenkennissen. Door den een kwam hij bij den ander; het kringetje
breidde zich aldoor uit. Een groep van menschen, waar van zijn ‘naam’, zijn
roemals-schrijver, nooit iemand iets gehoord scheen te hebben, men die dingen in
geen geval zeer hoog zou schatten. Waar aanvankelijk men hem enkel kende als
Pauline Hermans' vroegeren man - later van hem hield ook om hemzelf: een
‘meneer’, maar die eenvoudig en zacht met hen praatte, hen begreep en soms wat
voorthielp.
Zachtheid scheen iets zeldzaams. De wapenstilstand, de daarop gevolgde
zoogenaamde vrede - de ‘vrede van Versailles’, een aparte soort! - niets dan wrok,
gedruktheid, ellende, verscherping van vijandelijkheid bleek er uit voortgekomen te
zijn. De wereld hijgde naar erbarming en broederlijkheid - steenen kreeg ze voor
brood, gewelddadige straf-en-sarbepalingen in plaats van doorbrekende goedheid.
Ook in de levenshouding der burgerijen, in wat zich voordeed tenminste als hun
geestgesteldheid,
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hun wezen of karakter, kwam geen verbetering. Sensatie- en genotzucht, leeg
vertoon van gewichtigheid, ijdeltuiterij! Sport en wedstrijd, ze waren tot één en
hetzelfde begrip geworden. Geen sprake meer van vrije, blije lichaamsoefening.
Nationalisme en lokale trots! Zonder wedstrijd, zonder eerzuchtprikkel kwam niets
meer tot stand.
‘Zie je het dan nu,’ vroeg Huib aan Blécour - met meer weemoed dan plagerij ‘wat er geworden is van de menschen, nu ze de loutering van een groote ramp, een
verschrikkelijke oorlog hebben ondervonden? Je herinnert je onze gesprekken toch
nog? Je meende toen dat daardoor alleen meer deemoed en eenvoud, dankbaarheid
voor het zoogenaamd kleine, erkenning van zuivere waarden zou kunnen ontstaan.
't Heeft er véél van! Deemoed vooral is tegenwoordig wel een zeer algemeen
verschijnsel! Als je jonge artiesten erover spreekt, verwarren ze het ten eerste met
bescheidenheid, nederigheid - en lachen je vervolgens uit. Nur die Lumpen sind
bescheiden! Zorgen dat je er komt, hoe dan ook, de aandacht trekken - épater les
bourgeois, glorifier les camarades, invectiver tous les autres! Wie zich zelf maar het
hoogst in de lucht steekt - die wordt immers 't eerste gezien!’
‘En nou hebben we hier, wat de kunst betreft, nog niet eens het ergste,’ beaamde
Blécour, ‘die dégoûtante poppekasterij van het dadaïsme bijvoorbeeld is ons vrijwel
voorbijgegaan...’
Landberg, toen Huib hem dit gesprek had overgebracht, glimlachte.
‘En toch....’ zei hij. ‘Ik kan, dat weet je, over artiestenkringen niet meêpraten. Maar
daarbuiten bestaat tegenwoordig wel een kern van menschen, die naar meer
zelfinkeer en stille verheffing verlangen. Ook buiten het godsdienstige, in engeren
zin, bedoel ik... O, ze zoeken het nog wel dikwijls waar het niet te vinden is.... In
een basisloos en lukraak geredeneer onder andere.... Echte geestes- en
gemoedsfijnheid.... verdieping in het groote en schoone... ook het begrip van zulke
dingen is maar zwak en zeldzaam in deze tijd. Maar denk ook eens hoe heftig de
wereld geschokt, verontrust en verward is! En dat waarachtig niet alleen door de
oorlog. De groote technische revolutie.... bioscopen, radio, auto's, vliegtuigen... 't
doet er alles aan mee..... Toch, goddank, er zijn nog stille krachten onder de
menschen. Die merk je natuurlijk zoo niet - hoe zou je? De levenmakers trekken
méér attentie.’
Huib keek naar het rustig gezicht van zijn vriend. En in zijn gedachten sprak hij
het uit - kon dat nooit goed hard-op - ‘Jouw gezin, Philip, is van die stille krachten
een levende kern.’
In negentien-negentien al had Bert eindexamen H.B.S. gedaan. Huib was met hem
meêgeweest naar Delft om kamers te zoeken - hij begreep wat dit moment in het
leven van den jongen beteekende. Begreep
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ook dat vaderlijke lessen en wijsheden nu geen vat meer op hem konden krijgen alleen zou hij komen te staan; heerlijk-vrij en ellendig-alléén; zijn eigen grond en
houvast zou hij moeten zoeken. Als van Paulines en zijn eigen idealen iets in Cootjes
zoon was overgegaan - 't was nú dat hij er wat aan hebben kon.... misschien....
Blijken zou het wel nooit!
‘Bert,’ zei hij enkel, toen het afscheid was gekomen, ‘nu héb je het dus, waarnaar
je altijd zoo hebt verlangd. Toon dat je 't waard bent. Maak er iets goeds en moois
van.’
‘Ik wil in vijf jaar klaar zijn, oom. En dan naar Zuid-Amerika, Chili of zoo. Daar
moet nog een prachtige toekomst zijn voor jonge ingenieurs.’
‘Best, jongen! Ik zal je niet tegenhouden. Maar waak intusschen voor jezelf. Denk
er ook eens aan, dat er nog iets anders in de wereld is dan machines en een mooie
ingenieurs-carrière.’
Daar gaf Bert maar geen antwoord op. Hij lachte even en keek slim. Oóm die van
een carrière sprak!
Zijn vertrek gaf een nieuwe leegte in Hooglands huis. Aan zijn eenzame tafel
vooral.... Maar ook dat gemis sleet weg....
Bertjes heengaan, al meer dan drie jaar geleden was het, al candidaats had de
jongen gedaan, toen een ziektecrisis bij de Landbergs de vriendschap en
saamhoorigheid tusschen hen en Hoogland nog kwam versterken. Het was met
griep begonnen. Ze kregen het haast allen tegelijk, en Huib, die zelf wel immuun
scheen te zijn, ging van bed tot bed. Maar na eenige dagen openbaarde zich bij
Philip een longontsteking, bedreigend zijn leven. Hanna, gelukkig juist weer op de
been, kon voor haar zieke kinderen zorgen. Huib waakte bij zijn vriend, nacht aan
nacht. De dokter sprak het later met nadruk uit, vooral aan Hooglands aandachtige
zorgen was het te danken, dat Landberg behouden bleef.
Toen allen weer hersteld waren trok Huib zich, een weinig opvallend, terug. Hij
wou den schijn niet hebben, zich op zijn verplegersverdienste te laten voorstaan.
Maar ook doorproefde hij opnieuw, juist door het tijdelijk gemist te hebben, hoeveel
goeds, hoeveel sterkends en innerlijk bevredigends er was in zijn eenzaamheid.
Haar herstellen wilde hij, onmiddellijk, en ongeschonden bewaren.... tot het einde.
Toch bleef er, uit die dagen van ziekte-zorgen en gedeelde angst, een verhouding
over tusschen ‘boven’ en ‘beneden’, als hoorden in wezen allen méér dan ooit te
zamen, als zou het niets dan een praktische schikking beteekenen, dat Huib alléén
en boven werkte, en sliep, en gewoonlijk ook at. De toon bleef als vroeger - vrij en
vol scherts en jonge vroolijkheid, kleine plagerijen - waardoor vooral de nu
twintigjarige, zelfbewuster en vrijmoediger geworden Constance zich onderscheidde.
Maar de innigheid,
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daaronder verborgen, kwam telkens aan den dag, scheen als een sfeer in het huis
te staan.
In het jaar vier-en-twintig echter ging Huib er toe over, een gedeelte van zijn
bovenhuis te ‘onderverhuren’ aan een pas getrouwd paar menschen. Er was nog
altijd gebrek aan woonruimte in Amsterdam; men aanvaardde wat men krijgen kon.
En Huib had geld noodig. Zijn werk bracht aldoor minder op. Het publiek van bioscoop
en radio kocht bijna geen boeken meer - zeker geen zoo ernstige als de zijne. Hij
bracht zijn bed en waschtafeltje naar zijn werkkamer over, behield overigens alleen
nog een vierkant hokje voor zich, waar zijn tafel kon gedekt worden. Deze toestand
had vóór, dat hij 's morgens in de vroegte, met al de droomen en ideeën, die hem
's nachts en bij het langzaam ontwaken waren ingefluisterd, nog ongestoord in zijn
hoofd, aan zijn schrijftafel kon gaan zitten. Zijn eerste ochtendgedachten vooral,
emanatie van zijn uitgeruste wezen, waren hem het kostbaarst - een frischheid en
geur hadden ze, die gemakkelijk door het stof der dagen kon worden bedorven.
Sinds eenigen tijd was hij bezig een roman te schrijven, dien hij zelf als zijn laatste
beschouwde, en dien hij voltooien wilde, koesteren en verzorgen tot op het laatste
woord. Hem niet meer bij zijn leven doen verschijnen.
Maar juist door dit artistieke lievelingsplan werd hij financieel nog meer in 't nauw
gedreven. Tallooze recensies en andere litteraire artikelen moest hij schrijven om
niet in schulden te geraken. Vooral toen in vieren-twintig Bert inderdaad als ingenieur
naar Chili vertrok - terwijl ziek lagen en stierven, kort na elkander, zijn beide zusters,
Charlotte en Willemien. Het grootste gedeelte van zijn bibliotheek en nog enkele
hem overgebleven kostbaarheden moest Huib verkoopen om allerlei onkosten, in
verband met die ziekte- en sterfgevallen gemaakt, te helpen dekken. Zijn zwagers
bleven zielig achter.... Het was in diezelfde dagen dat Huib door een duitsche
filmfabriek duizend gulden werd geboden voor het cinematografisch bewerken,
zoogenaamd verfilmen, van één zijner oudste romans. Hij sloeg dat bod af, spontaan,
haast achteloos. Maar toen hij er daarna nog eens goed over nadacht en men
opnieuw een voorstel deed - tot vijftien honderd gulden was intusschen het bod
gestegen - weigerde hij opnieuw, met nadruk en in meer bruuske bewoordingen.
In vijf-en-twintig ging ook de rest van zijn bibliotheek, op enkele lievelingsboeken
na en die waarin de auteurs iets voor hem geschreven hadden, naar den
veilinghouder en verhuurde Huib ook het kamertje waar hij tot nog toe maaltijdde zijn ‘onderhuurders’ hadden een kindje gekregen. Eten kon hij tenslotte óók wel in
zijn werkkamer. Zóó bleef hij nog meer onafgebroken in de sfeer van zijn roman.
Dien aldoor verdiepen, verrijken, sterker en doordringender maken - daarvoor alleen
bestond hij immers nog.
En toch raakte Hoogland, door dit nieuwe en schijnbaar zoo beperkte
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leven van hem, niet van natuur en menschen, niet van ruimte en zon, niet van
sterren, wind en wolken vervreemd. Soms in-eens liep hij droomend zijn huis uit,
impulsief zwervend langs grachten of buitenwegen, ettelijke uren. Op zulke tochten
bezocht hij Mels en Janne van tijd tot tijd, nam plotseling een treintje naar de Ten
Doescates - die, zeer oud geworden, bijna niet meer uit hun huis kwamen. Hij reisde
ook nog een paar keer naar Assen, of had, tot zijn innige voldoening, Liesje een
dag of twee bij zich. Veel vaker bezocht hij Paulines armen, die nu de zijne geworden
waren - nam hun kinderen of kleinkinderen op wandelingen mee. Ook met de
Landbergen ging hij dikwijls uit. Constance was zijn leerling; hij leidde haar binnen
in de wereldlitteratuur, genoot van haar frissche en gevoelige opmerkingen.
Maar boven alles: menschen en natuur, aarde en hemelen, ze bestonden in zijn
visioen - een tweede, misschien nog heviger leven dan het werkelijke had alles in
zijn gedachten wereld. Bleef daar zuiverder, grooter, karaktervoller. Hij had genoeg
in zijn leven gezien, gehoord, bewonderd - kon zich nu wel alles voorstellen. Liefde
voor al wat buiten jezelf bestond - hij had daar inzicht in gekregen - was liefde vooral
voor het edele gedachtebeeld dat het vormde in jezelf.
Bij tijden, in deze, zijn eenzaamste levensperiode, wist Huib zich volkomen
gelukkig. Hij had er een sterk voorgevoel van dat het de laatste zou blijken. En dit
verhoogde zijn geluk. Al sinds lang had hij het opgemerkt, diep in zich zelf: min of
meer jaloersch werd hij op gestorvenen. Hij wist ook wel, zijn hart was niet gezond
meer. ‘Sinds ik het weet,’ prevelde hij soms - met weemoedig-genietend terugdenken
aan Jacqueline van der Waals' levenstrouw gedicht.
Toch was het zijn hart niet alleen wat Huib tot sterven bracht. Einde September
vijf-en-twintig, na een wandeling in den mistigen avond, voelde hij zich ziek, zat
zonder werklust aan zijn tafel, rilde soms en werd dan weer plotseling benauwd
door een uitslaande warmte. Constance, die haar les zou komen halen, vond hem
zoo. Zij liep onmiddellijk weg, om den doker. Die constateerde griep, met veel kans
op ‘een pneumonietje’ - 't geen dan ook weldra bleek te zijn opgetreden. En nu was
het Landbergs beurt. Nachten achtereen zat hij bij Huib, die ijlde, uit zijn bed wou
komen soms. Maar zijn vriend hield hem tegen en sprak tot hem als een wijs en
vriendelijk vader tot zijn al te onstuimigen zoon. Ook toen Huib begon te herstellen
bleef Philip bij hem waken. Zij praatten weinig meer. Toch werden wel eenige van
de diepste waarheden, die deze twee mannen in hun leven hadden leeren kennen,
in die nachten van samen-alléén-zijn uitgesproken.
Eindelijk scheen Huib hersteld. Hij zat weer op en las de kranten.
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Locarno, Locarno! Daar ging alles nu eens den goeden kant op. Wat een lichtheid
en hoop dat gaf! Hij begon zelfs weer aan zijn boek te werken. Ook Constance zou
weer komen. Die lessen, een stille vreugde en vervulling waren ze hem geworden.
Zijn werk.... Zijn roman was nog altijd niet af. Het laatste hoofdstuk alleen in klad
geschreven. Dat had hem het meest verontrust in zijn koortsuren, daarvoor had hij
zijn bed uit gewild. Goddank, toch nog afmaken kon hij het nu, dat laatste
hoofdstuk.....
Maar deze inspanning, misschien, werd te zwaar voor hem.
Een Zondagmorgen.
Hij zat te werken, in verwachting van Philip en Constance, die hem zouden komen
halen voor een wandeling. Maar midden in een volzin hield hij plotseling op. Zijn
gedachten verwarden zich eenigszins, een vreemde hoofdpijn kwelde. Fel bonsde
zijn hart - scheen dan eensklaps weg te zinken.... En onmiddellijk begrijpende, als
in een enkele helle flits zag Huib zijn heele leven aan zich voorbijgaan: zijn ouders,
Cootje, Bos en Til, Janne, Pauline! Zijn boeken en tooneelstukken, het leven, ál wat
hij ervan verwacht had en wat het was geworden, hij zág het! Hijgend greep hij een
stuk papier, dat naast zijn cahier lag, schreef een paar woorden: ‘Lieneke, ik wil....’
Toen ging ook dat niet meer. Een ontzettende benauwdheid, een floers voor zijn
oogen. Hij heesch zich duizelend overeind - en sloeg voorover, dwars over zijn
schrijftafel; opzijknikkend bonsde zijn hoofd op het hout....
Stilte...
Schoorl-Alkmaar, 1925/'27.
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Verzen
door Roel Houwink.
*)

Wederkomst

Zij zeggen dat gij wederom zult geboren worden
en dat zij bereid zijn tot uwe komst:
de doornenkroon hebben zij gevlochten
en de dwarslat aangebracht
op den donkeren balk.
van het graf in den rotswand
hebben zij den steen reeds gewenteld
want ongeduldig zijn zij
naar de heerlijkheid van uw opvaart
en naar de vijf teekenen
die gij dragen zult
aan uw lichaam.

*)

Uit Christus' Ommegang in het Westen, tweede deel.
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De anti-christ
Het is Nero niet
noch Napoleon
maar de zoon van een Christen
die uw vijand zal zijn.
hij heeft uw woord op zijn lippen
hij is vroom
en barmhartig
en spreekt gaarne over u.
hij zal geen wereldrijk stichten
noch omgang hebben
met vele vrouwen,
hij zal geen daden bedrijven
van geweld.
maar zijn rechtzinnigheid
zal u dooden
als een langzaam werkend vergif.
en wanneer het gaat
om ons leven
zult gij alleen staan.
dan zal hij tot u komen
voor den kus
en hij zal een held worden genoemd
en de verlosser.
en gij zult Judas zijn
die den Meester
verried!
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De discipelen
Zij zijn om u
en leeren van uw woord
en uw daden.
zij maken uw teeken
in het zand.
maar als gij slaapt
uitgeput van de arbeid
begeven zij zich in twistgesprekken
en verdraaien uw woord
en de jongste
hekelt uw daden.
zij maken uw teeken
in het zand
een visch zijt ge
gevangen in het net
van hun eerzucht
en hoogmoedigheid.
als gij ontwaakt
staart gij
over hun sluimer
naar den donkeren einder
en hebt niets
dan God
en den beker.
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Welsprekendheid,
door Cornelis Veth.
ZONDAGMIDDAG tegen zes, herfst.
Ze stonden bij den ingang van het Bosch. Het werd al donker, de rijzige boomen
achter hen, de breede rijweg en de beide lanen ter weerszijden verloren zich in
grijsheid. Het was een vredig punt, hoewel aan de andere zijde van de brug de stad
met haar licht en haar onveiligheid eensklaps begon. Het waren drie mannen, in
alles behalve vredig gesprek. Een had een fiets aan de hand. Om hem heen
belangstellenden, ernstig luisterend - het was bijna een klein oploopje. Een was
een spitsneuzig, somber man met een slappen hoed, de tweede boerachtig met
grove steenroode trekken, een grooten neus, een groote kin, kleine oogen; hij had
een donkere sport-pet op. Die met de fiets droeg een bestellersuniform, hij had
witblond haar en een roze, vormloos gezicht.
‘Bijbel en kapitalisme,’ zei hij met den hoed ‘zijn onherroepelijk één’.
‘Ja, hè!’ riep de boersche smalend ‘jullie zou den bijbel wel in elkaar willen trappen!
Maar het zal jullie niet gelukken, den Christus te verdringen.’
‘Zeg nou alleen maar eens,’ zei de besteller, dwars over zijn fiets hangend en op
een ruzie-toon, ‘of we nu nog moeten gelooven wat ze twintig eeuwen geleden de
menschen hebben verteld? Wou je ons nu nog wijsmaken dat de poorten van Jericho
door bazuingeschal zoomaar opengongen? En wat hebben we dan in den oorlog
gezien, toen de Duitsche Keizer voor Antwerpen stong?’
‘Allemaal praatjes om je zoet te houden,’ zei de hoed. ‘Hou je maar koest, zegt
het kapitalisme, laat je maar trappen, want er is een leven hiernamaals, en daar zul
je het pas goed hebben.’
‘Dat lijkt er nou net precies niks op,’ zei de verdediger van het Christendom.
‘We hebben ons verstand gekregen om het te gebruiken,’ zei de besteller.
‘Wat zegt de Bijbel? Jezus was een mensch van vleesch en bloed, nietwaar?
Maar let nou op: zijn moeder, Maria, wier overvleugeld door den Heiligen Geest, en
de Heilige Geest was een schaduw. Hoe kan nou een schaduw een mensch van
vleesch en bloed verwekken? Legt dat in de rede?’
‘Wij steunen op de openbaring,’ zei de boereman, ‘de Bijbel is ons richtsnoer.’
‘Ja maar, of u nou al hard staat te schreeuwen, daar bewijst u niks mee. Ik vraag
u, of een schaduw een mensch van vleesch en bloed kan verwek-
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ken? En of de poorten van Antwerpen opengongen door bazuingeschal? Antwoord
me daar eens op.’
‘Dat is allemaal symbolisch op te vatten,’ zei een stem.
Alle drie keken boos om.
Er was een heer bij hen komen staan, met een dame aan den arm. Hij had een
air van meerderheid, niet zoozeer als heer, maar als mensch, een blozend gelaat,
een blond puntbaardje. Hij droeg hoed noch pet. Zijn lichtbruin, vol haar stond
overeind. Hij keek met een zachten glimlach naar zijn vrouw, en zijn vrouw keek
zonder glimlach naar hem op en tot hem op.
‘Het is symboliek,’ zei hij nog eens, heel vriendelijk. ‘Dat is juist zoo mooi, zie je.
Dat bazuingeschal voor de poorten van Jericho bijvoorbeeld, is de wil, de moedige,
opgeruimde wil om te zegevieren. Dat is mooi, zie je.’
Zijn verklaring werd niet goed ontvangen. De rechtzinnige boereman met de
sportpet mompelde: ‘Met mooiigheid hebben we hier niks te maken.’ En ging weg.
De heele groep ging uit elkaar. De hoed en de besteller gingen ook heen, samen,
blijkbaar ontstemd, zij traden weldra in een discussie, die daar zij het gloeiend eens
waren, maar langs elkaar heen bleven praten, beloofde lang te zullen duren.
De blootshoofdsche heer en zijn vrouw gingen welgemoed verder. ‘Een beetje
gezond verstand,’ zei hij opgewekt, ‘en de menschen zouden elkaar veel beter
verdragen. De een houdt maar vol, het is zus, de ander het is zóó, maar probeeren
elkaar te begrijpen, dat doen ze niet.’
Maar hij ging er niet onder gebukt! Hij was altijd zoo zonnig.
Zij kwamen thuis. Drie van de kinderen waren gezellig bijeen in de huiskamer,
twee meisjes aan werkjes bezig. Frits met een boek. De oudste jongen, de
zestienjarige Jan, was den heelen dag uit, met de padvinders, en zou eerst 's avonds
thuis komen. Zij hadden proviand mee. Maar waar was Lize, het oudste meisje?
Zij bleek, bij navraag, op haar kamer te zijn.
‘Ze wil niet beneden komen,’ zei Marie, geheimzinnig. ‘Ze zit te huilen,’ vulde
Jeanne aan. De ouders wisselden een blik. Iets vreemds! Vader ging er onmiddellijk
heen.
Hij klopte aan de deur. ‘Mag ik binnenkomen?’
‘O ja, vader.’ Maar erg gul klonk het niet.
Zij was inderdaad in tranen. Zij was blond, als haar vader, wat hoekig, met een
bril, waarachter wat flauwe oogen. Zij was negentien, en reeds, evenals haar vader,
bij het onderwijs.
‘Wat is er, mijn kind! Je kunt het mij toch wel zeggen?’
‘Mijn gouden horloge....’
‘Dat je van grootpa gekregen hebt.’
‘Ja. Weg! Het is weg.’
‘Weg? Maar kind, wat is nu weg?’
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‘Verdwenen. Al een paar dagen. Ik heb er eerst niet over gesproken, omdat ik nog
eens goed wou zoeken. Maar ik weet nu zeker, dat het weg is.’
De heer Rodenrijs moest er bij gaan zitten. ‘Weet je 't heel zeker?’
‘Ja.... Het moet.... weggenomen zijn!’
‘Kind! Wat een beschuldiging!’
‘Ik beschuldig toch niemand!’
‘Nog niet, maar je zegt dat iemand het moet hebben weggenomen.’
‘Ja,’ zei Lize, de schouders ophalend, half onwillig, half schuw. ‘Ik kan toch niet
anders denken.’
‘En je verdenkt iemand. Ja, je schijnt iemand te verdenken.’
‘Och, verdenken.... Ik weet niet, maar....’
‘Maar?’
Weer de beweging met de hoekige schouders.
‘Kun je mij niet zeggen, wie je verdenkt? Ik moet toch onderzoek doen, en je
maakt het me zoo maar moeilijker.’
‘Nu ja.... Else.’
Else was het Duitsche dienstmeisje, kort en dik, een onderkruipsel tusschen al
die flink opgeschoten Rodenrijs'en. Niettemin tamelijk koket.
Vader stond weer op, en liep heen en weer. ‘Maar dat is verschrikkelijk! Kind,
bedenk wat je zegt! Een meisje, ver van haar land en haar familie, verstoken van
natuurlijke beschermers, en dan onder den druk van zoo'n verdenking.’ Hij zag altijd
dadelijk den pathetischen kant van een geval.
‘Welke reden heb je daarvoor?’
‘Ik kwam eens net binnen toen zij het uit mijn laatje nam, en bekeek. Zij schrok
erg, en legde het er gauw weer in. Ik deed, alsof ik niets gezien had, en misschien
dacht ze dat ook wel.’
‘Zoo’, zei de heer Rodenrijs streng. ‘En op dat vermoeden alleen....’
‘Ik zeg toch niets. Ik weet alleen dat ze altijd wat nieuws aan heeft en veel naar
den bioscoop gaat.’
‘Wacht eens. Heb je niets daarvan aan iemand verteld?’ Hij bleef denkend heen
en weer loopen’.
‘Wel neen, vader. Niemand weet nog dat ik het kwijt ben.’
‘O ja, juist. Zwijg er dan voorloopig over. Ik zal alleen met je moeder spreken. Wij
zullen heel voorzichtig te werk gaan. En droog je tranen, kom. ‘Alles zal reg kom.’
Vader kwam vroolijk, met zijn dochter aan den arm, beneden.
Else was uit, en zou eerst om elf uur thuis komen. Rodenrijs besprak het geval
na den eten met zijn vrouw. Het tenger vrouwtje, óp bij zijn jeugdigheid, was er
ontdaan van.
‘Else is wel een zottinnetje, en koket, met haar dunne zijden kousen en hooge
hakken - en dan, wat een beenen, man.’
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Hij hief glimlachend de hand op. ‘Lieve, ik heb nooit op Else's beenen gelet.’
‘Dat weet ik wel, man. Ze zijn vreeselijk kort en plomp. Ik wou maar zeggen dat
ik haar tot zoo iets niet in staat zou hebben geacht.’
‘Dat moet je ook niet doen; zoolang je niets weet. Zij heeft “the benefit of the
doubt” zooals de Engelschen zeggen. Maar wij moeten het weten.’
‘Zou je haar niet eens ondervragen? Je hebt zoo'n takt. Als iemand het uit haar
krijgen kan, ben jij het.’
‘Hm, ja.’ Rodenrijs was gevleid. En hij was het zelf zoo eens met wat zij zei.
Ondanks den ernst van de situatie - misschien een dief in huis! - was er iets
vergenoegds over hem gekomen. De armen op den rug, de borst iets omhoog,
dacht hij na. Zij keek bewonderend naar het hooge voorhoofd, onder het nog zoo
dikke haar.
‘Ik zal het van avond nog doen,’ zei hij. ‘Als het gebeurd is, zullen we allen des
te beter slapen. Het meisje zelf in de eerste plaats.’
‘Als zij schuldig is,’ zei zijn vrouw aarzelend.
‘Ja, natuurlijk, zeker, als zij schuldig is. Zullen wij naar de kinderen gaan? Denk
er aan, niemand weet er van.’
Zijn houding was reeds bepaald. Hij zag, toch niet zonder een behagelijke trilling,
den pathos van het geval.
Else kwam om even over elf. Mevrouw deed open, en vroeg haar, naar meneers
kamer te gaan.
Hij vroeg haar op een stoel plaats te nemen, dien hij in het volle licht zette. Hij
zelf bleef staan bij de tafel. Hij was lang, en keek van ver op het propperig, smakeloos
gekleede schepseltje neer, dat een handschoen over de dikke roode hand aan en
uittrok, aan en uit.
Om haar vertrouwen te wekken sprak hij haar in het Duitsch toe. Hij informeerde
naar haar familie, waar die precies woonde, hoe ze het had; hij prees haar werk,
vroeg naar de bioscoop, en of die nu al uit was. Lette zij altijd op den tijd? Over te
laat komen had men niet te klagen. Had zij een horloge? Neen? Schade! Als zij
goed bleef oppassen, kreeg zij met Weihnachten van meneer en mevrouw een
horloge. - Dit was een ingeving, volkomen spontaan, maar niet kwaad. En hoewel
hij er geen oogenblik te voren over gedacht had, vond hij het nu opeens heel
natuurlijk, dat Kerstplan. - Tranen. Enkel aandoening? Of ook berouw?
Of zij juffrouw Lize's horloge wel eens gezien had? Of dat niet mooi was. Of ze
wel wist hoeveel dat waard was? O, maar het had nog een andere waarde, het was
een aandenken aan haar grootvader. En nu was het weg. Wist Else nog niet dat
het weg was? Plotseling op een ander chapiter overgaand bewoog hij haar weer
tot tranen met een relaas van de verzoekingen van meisjes die graag mooie kleeren
dragen en naar de bioscoop gaan. En kwam weer op haar familie terug. Hoe droevig
zou het zijn voor deze, als
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het met Else hier niet goed ging. Was er niets? Had zij niets te vertellen? Het is veel
beter er voor uit te komen, als men iets verkeerds heeft gedaan. Dan heeft men
rust.
Hij had het er binnen de drie kwartier uit! Else, ineengekromd, overstuur, zich
verslikkend aan haar tranen, antwoordde eindelijk met een ja. Zij bekende.
Nog niet alles. De bekentenis was er, maar wat er met het gestolene gebeurd
was, kon hij niet te weten komen. Het was echter al veel. De details kwamen later
wel. Zijn dag was goed. Doe eiken dag één goede daad, sprak hij glimlachend bij
zich zelf, met een gedachte aan zijn zoon den padvinder, die om tien uur was thuis
gekomen, en, moe als hij was, naar bed gegaan. Hij gaf Else een hand, haar
vriendelijk aankijkend - maar zij sloeg de betraande oogen neer. Hij ging naar zijn
vrouw. Hij zei niet veel, maar knikte eens. Het werd bedtijd.
Men zat den volgenden morgen gezamelijk aan het ontbijt, ook Jan, die weer
heelemaal frisch was na een nacht gezond slapen. Jan was actief, flink, één en al
leven. De ouders bewonderden zijn zelfstandigheid, zijn initiatief, al vonden ze hem
soms even te eigenmachtig. Ja, hij moest een klein beetje worden geremd, die Jan.
Hij vertelde hoe hij het gehad had, van den marsch, van de dorpen die ze waren
doorgetrokken. ‘En om half tien precies, op mijn horloge, waren we weer in de stad,’
besloot hij.
‘O ja, Lize, dat is waar ook, ik heb van de week jouw horloge maar eens naar den
horlogemaker gebracht. Je zei dat het zoo achter liep.’
Er was een hoogst pijnlijk stilzwijgen. Moeder en Lize (die nu ook van de
bekentenis wist) durfden vader niet aan te kijken. Vader zelf was rood geworden.
Hij viel opeens uit tegen Jan.
‘Wat heb je dat te doen?’ riep hij ‘Jij bemoeit je ook met alles! Ik heb nooit zoo
iets bijgewoond! Aap!’
‘Wat is er dan toch?’ vroeg de jongen ontsteld.
‘Waarom heb je me niets gezegd?’ zei Lize, bevend.
‘Ja, ik vergat het.’
Er werd geen woord meer gesproken. Rodenrijs was opgestaan. Hij bleef nog
even in de kamer ronddraaien, met een in hem ongekende besluiteloosheid. Toen
ging hij de deur uit, vroeger dan anders.
Toen de anderen vertrokken waren, zocht mevrouw Else op, die in de keuken
nog of weer in tranen was.
‘Maar Else, waarom heb je toch aan meneer gezegd dat je dat horloge hebt
weggenomen, terwijl het niet waar is?’
Else keek op, toch verlicht. ‘Weil, - weil mein Herr zoo schön gesproken heeft.’
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Chineesche huizen,
door Geertruida van Vladeracken.
Koel staan de Chineesche huizen
In het nachtelijke suizen
Dat door tamarinden vaart,
Vangen violette schimmen
Die langs blanke muren klimmen
Als het maanlicht omme waart.
Waar in duistere portalen
Uit geciseleerde schalen
Kringelende wierook brandt,
Bloemen-offeranden geuren,
Edele schrifturen kleuren
Op de vaandels aan den wand,
In de schemering bevangen
Purperen lantaarns hangen,
Met hun ornamenten dof,
Ritselt van fonteinen water;
Zachtjes klinkt het koel geklater
In den stillen binnenhof.
De gebogen lijn der daken
Heft de kronkelende draken
Schril tegen den hemel aan,
En de karmozijne-kleuren
Van de rijk-besneden deuren
Bleeken in het licht der maan.
Als de violette schimmen
Hooger langs de muren klimmen
Waar het maanlicht omme waart,
Staan nog sluimerend de huizen
In het nachtelijke suizen
Dat door tamarinden vaart.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Alie Smeding, De Zondaar, Rotterdam, Nijgh en van Ditmar's
Uitgeversmaatschappij, 1927.
Is 't niet pas twee maanden geleden, dat ik, op deze plaats, een ander, veel minder
omvangrijk boek van Alie Smeding besprak, haar D u i v e l s n a a i g a r e n ? Ik maakte
mij toen zorgen over haar techniek, die telkens verandert en mij voorkwam ditmaal
een zwenking gemaakt te hebben naar het oneenvoudige, het gezocht-artistieke.
Hetgeen maar al te vaak duidt op verslapping van scheppingsdrift. Nu, van zóó iets
blijkt in dit geval gelukkig geen sprake te zijn. Weinige maanden na het genoemde
boekje publiceerde de begaafde schrijfster dezen tweedeeligen roman,
zevenhonderd-dertig bladzijden groot, waaraan zij reeds sinds 1923 blijkt gewerkt
te hebben. En met welk een kracht en drift, welk een roekelooze vaart zelfs is dit
boek geschreven! In een taal, vaak wat slordig, wat al te huiselijk, ja vulgair soms
- tengevolge van die drift, die haast zonder twijfel! - Maar volkomen eenvoudig en
onopgesmukt, eerlijk en persoonlijk. Diep ernstig en onspeelsch in de eerste plaats.
Ik houd van zulk fel en overgegeven schrijven en vergeef voor de boeiende kracht
ervan graag wat slordigheid en naieve taalfouten - maar ja, niet iedereen kan het
zich veroorloven, zóó te schrijven. Men moet er een volbloed kunstenaar voor zijn,
even smaakvol als krachtig, met een aangeboren maatgevoel en een natuurlijk
compositietalent. Wie zich zoo vrijuit geeft, die geeft zich met al zijn hoedanigheden,
al zijn gebreken. De gebreken van Alie Smeding - ons uit haar vorige boeken al
eenigermate bekend - kwamen bij deze haar wilderen en als voortgejaagden trant
van beelden en verhalen wel zéér sterk aan den dag. Haar ‘Zondaar’ is in de eerste
plaats veel en véél te lang - het tweede deel vooral, erger dan onnoodig, praterig
en soeperig lang. Een aaneenschakeling - dat tweede deel - van vulgaire ruzies en
vulgaire bacchanalen, waarbij de lezer om genade smeekt. Mejuffrouw Smeding
had zich de zeer zeker moeilijke en tijdroovende, maar dankbare,
voldoeningschenkende taak op moeten leggen, toen zij zich zoo fel en driftig (bijna
schreef ik: zoo boos en hatend) uitgeschreven had, van haar twee dikke deelen er
één te maken. Stileeren is weglaten.
De lezer van mijn artikeltje zal waarschijnlijk al een en ander over dit boek
vernomen hebben. Het heeft aanstoot gegeven. Voor de zooveelste maal werd een
ernstig kunstwerk als ‘onzedelijk’ veroordeeld, ja als pornografie verworpen.
Schandelijk vluchtig - voor de zoo-
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veelste maal! - zulk een oordeel. Dat openbare-kritiekschrijvers er zich aan schuldig
gemaakt hebben is wel héél bar. De grootste fout van dit boek - stellig mede
veroorzaakt door het al te gepassioneerd-snel, te nerveus en onnadenkend eraan
werken van de schrijfster - is juist, dat het zoo dik-op en door-alles-heen
t e n d e n t i e u s is, zoo kennelijk (en kinderlijk!) bedoeld en geschreven om het
menschdom moreel te verbeteren. Het motto, voorin gedrukt, het Christuswoord:
‘Wie uwer zonder zonden is, die werpe de eerste steen’, duidt al dadelijk op een
ethischen, d.i. dus niét esthetischen, d.i. dus verkeerden aanleg. Verdedigen en
aanvallen is wat Alie Smeding met dit boek heeft gewild, terwijl zij beelden en
verhalen moest, e p i e k e n d r a m a t i e k g e v e n , daarmee ontroeren, en anders
niets. Hoe weinig overtuigend is haar verhaal - hoe wrokkig en onachtzaam uit de
werkelijkheid getransponeerd misschien. Een boerenzoon krijgt, wegens gebleken
hersenkwaliteiten een opleiding voor onderwijzer; brengt het zelfs tot leeraar M.O.
Heeft zich intusschen verloofd met een (klein-burgerlijk) onderwijzeresje, en deze
verloving duurt jaren. Stel u nu voor, dat deze b o e r e n j o n g e n vervolgens trouwt
zonder iets te weten omtrent de geslachtelijke gezindheden van zijn meisje! Haar
in het huwelijk blijkende afkeer van moederschap - ja zelfs van gezond-volledigen
sexueelen omgang - is hem een droeve ontgoocheling. En als zijn huwelijksleven
dientengevolge tot een hel geworden is, ondergaat hij zijn gestadige marteling - o
niet zonder gemopper, gescheld (‘gekanker’ noemt men het tegenwoordig), maar
zonder blijkbaar óóit op het idee te komen zijn vrouw voor te stellen er op de meest
voor de hand liggende manier een einde aan te maken, n.l. door een scheiding.
Men zal mij tegenwerpen, dat hij maatschappelijke bezwaren daartegen hebben
kan. Het is mogelijk (ofschoon niet waarschijnlijk naast zulk een lijden!) maar ook
daarvan blijkt niets. Het is om zulke redenen, dat ik dit verhaal dik-op tendentieus
heb genoemd, niet eens waarschijnlijk als ‘geval’ en heelemaal niet vatbaar voor
de veralgemeening die het groote kunstwerk eigen is.
Mejuffrouw Smeding is niet alleen een geboren schrijfster, zij is ook een geboren
romancière en hare menschtypeeringen zijn dikwijls verbluffend van raakheid. Maar
deze vrouw, Toos, is een karikatuur geworden, en deze man, Dirk, kan geen
boerenzoon en geen leeraar in nederlandsche taal- en letterkunde zijn.
Er is geen essentieel verschil tusschen poëzie en proza; men behoort álle
litteratuur te beoordeelen naar kwantum en kwaliteit van de poëzie die zij biedt.
Welnu, ook D e Z o n d a a r van Alie Smeding biedt poëzie - maar veel te weinig
bij zoo grooten omvang. De dood van Dirks moeder, de oude boerin, in het eerste
deel is een prachtig fragment, dat in iedere bloemlezing van moderne hollandsche
letteren een uitstekend
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figuur zou maken. En zoo is er wel meer, ofschoon nergens meer iets van die kracht
en innigheid.
Alie Smeding, werk aan u zelf en bestudeer uw kunst!
H.R.

Mien Labberton, Die van Verre staan, Utrecht, W. de Haan, 1927.
Dit bundeltje schetsen heeft een aangename herinnering in me achter gelaten. Het
werd geschreven door een vrouw met een warm, moederlijk hart - door eene die
zelfs menigmaal het leven objectief beziet. Hoe jammer is het dat het talent zelf niet
wat mannelijker en vaster is. Men kan de schrijfster volstrekt geen talent ontzeggen
- integendeel, zij bezit een aangeboren, natuurlijke gave en 't is de vraag of talenten
van deze geaardheid gemakkelijk in strenge cultuur te brengen zijn. Deze souplesse,
deze warm-aandoende jeugd van stijl, ze zijn niet zonder bekoring en het is
menigmaal gebleken, dat wanneer men aan zulk een stijl, door bewuste vorming,
de jeugd en de argeloosheid ontnam, er niet veel overbleef dan middelmatigheid.
We moeten dus misschien maar niet te veel over den stijl en haar mogelijkheid
filosofeeren en aan het leven overlaten haar vormen te kiezen.
Toch bedoel ik met ‘stijl’ niet de schoonheid der zinnen, de rhythmische en
melodische schikkingen, maar ik meen die zekere strakheid en doordachtheid in
den opzet en de uitwerking, die hier, als zoo menigmaal, te vrouwelijk zijn. Wat
kunnen we in deze aangelegenheid van de Franschen veel leeren! Zij zijn
onnavolgbaar in hun beheersching, in hun klaarheid, in hun ijshelderen eenvoud.
Wij zijn bijna altijd te germaansch, te donzig, te breedsprakig.
Wij komen onwillekeurig te mijmeren over deze dingen, als we boeken lezen als
dezen bundel, die goed m a t e r i a a l bevatten, die bewijs geven van ondervinding,
van bezonken en bezonnen ondervinding. Het moge ervaring wezen op beperkt
gebied, 'n importe, zij is de zuivere, de eerlijke ervaring, de doordachte en
doorvoelde. De pijnlijk-ondergane en de gestilde levenservaring die zich oplost in
de liefde - in de mijmerende en gereede liefde - zij vormt een basis tot kunst, die,
wanneer het scheppend vermogen gespierd is, tot zeer schoone scheppingen leiden
kan. Het beperkte gebied der ervaringen hoeft dan niet te schaden.
Mien Labberton bezit dezen ‘stijl’ niet, maar toch is haar boek in zekeren zin een
gave.
De vier verhalen die zij bundelt, behandelen alle min of meer hetzelfde onderwerp
- namelijk dat van het ouderschap. Wel in hoofdzaak het moederschap en de
verhouding van de moeder tot het kind, het kind tot de moeder. Er is geen engheid
in haar opvatting, zij wil ook niet onder-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

142
richten of demonstreeren, zooals dat tegenwoordig zoo al te vaak plaats heeft in
kwasi litteraire geschriften - Nee, zij vertelt alleen maar, met nauw-bedwongen stem
van het leven zooals zij het zag. Van die lichtste en teederste aller liefden, de
moederliefde, zoo zwaar om te dragen en toch zoo vederlicht, zoo begeerig om te
nemen en zoo gereed tot afstand doen. Altijd in vreeze, altijd in vreugde. Van de
moederdroomen, nietig tegenover de werkelijkheid. Van de werkelijkheid, klein en
bleek in het helle licht der verwachtingen. Van de grove fouten, in onwetendheid
bedreven tegenover onze kinderen - van late inzichten, late erkenning.... Van de
stille worstelingen waarvan nooit een menschenmond spreken zal, van den
nameloozen nood die de moeder doorstaat als het wezen van haar kind terra
incognita voor haar wordt - van haar verheerlijking als onverwachts haar nog een
deel in den schoot komt gevallen, van haar trots, haar zwakheid, haar moed, haar
hoop. En de nooden van het kind ziet de schrijfster en zijn recht op het leven. Mien
Labberton heeft met een zekere intuïtieve aandrift deze dingen weergegeven en
hoewel ze lang niet zoo doordringend is als Mevrouw Zoomers - Vermeer kan zijn
op dit terrein, en ook met minder persoonlijk accent, toch heeft zij met haar
vrouwelijken werktrant, en uit de volte van haar begrip, iets goeds bereikt.
De schrijfster heeft haar bundel genoemd ‘Zij die van verre staan’. En we zien de
moederfiguren uit de eerste en derde schets, vooral die uit de derde, voor ons staan.
Een jong onderwijzer, vervuld van vrijheidsdrift, werklust en levensdrang, in een
dorp wonend met zijn moeder, solliciteert naar een groote stad. De slaafsche houding
van z'n meisje, de koesterende liefde van zijn moeder, de sfeer in het stille dorp
benauwen hem. Hij moèt breken met het meisje en als hij in Amsterdam benoemd
wordt, openen zich de poorten van een nieuw leven voor hem. Hij betreurt het zijn
moeder te moeten verlaten, doch hij gevoelt het als een voorwaarde tot een
wedergeboorte. Hoe ontsteld is hij als de oude vrouw als vanzelfsprekend onderstelt
dat zij mee zal gaan naar de groote stad. Hij vindt geen woorden. Doch de moeder
heeft gezien. Een blik, een weifeling, een felle spiertrekking in het gelaat. En in den
nacht herleeft zij haar eigen leven. De overheersching van haar vader, vroeg
weduwnaar, over haar verwende en verzorgde jeugd, de drang tot zelfbepaling, die
telkens geknot wordt, tot in de keuze van haar echtvriend. Het matte huwelijk met
een ander daarna; de kinderen, vreemd aan haar geest en bloed - en het onechte
kind ten slotte, vrucht van de onverwoeste eerste liefde. Het wordt de kroon van
haar leven. En in den slapeloos doorworstelden nacht valt haar besluit. Zij ziet dat
haar jongen zee wil kiezen door branding en storm en zij mag hem niet verhinderen
het anker te lichten. ‘Wie verliezen wil, die zal behouden’ En den volgenden morgen
vindt haar liefde het reddende woord. Zij wil hem niet met een offer bezwaren.
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Zij geeft voor, wat te zeer op te zien tegen de groote stad. ‘Zou je 't erg naar vinden
- als ik niet met je mee ging....?’
Ware dit talent sterker, persoonlijker in uiting, wij zouden juichen. Nu past ons
blijdschap, al ware het alleen omdat het boek ons de openbaring brengt van een
zuivere vrouwenziel.
J. DE W.

Frederik van Eeden, Jeugdverzen. Roermond, J.J. Romen en Zonen.
Geen jaartal.
Wat Frederik van Eeden bewogen kan hebben ons met al de nadrukkelijkheid van
een royalen bundel te herinneren aan zijn poëtische jeugdzonden, is mij een raadsel,
naar welks oplossing het overigens beter lijkt niet te zoeken. Het feit valt slechts te
betreuren en verder betaamt ons niets dan het zwijgen, dat bij de oude Grieken het
sieraad uitmaakte van de vrouw, doch dat, onder zekere omstandigheden, ook voor
den criticus als zeer welvoegelijk moet worden beschouwd.
R.H.

P. Otten, Schaduwen. Rotterdam, Brusse, 1926.
Er is een poëtische staat (den excentrisch moderne ten spot), welke nog bij levende
lijve legende dreigt te worden: een, van zekere zijde gehoonde en verafschuwde
‘schoone’ verbeelding van het leven, die, eer zij volkomen uitgebloeid mag worden
genoemd, toch reeds op het huidig moment van haar ontstaan als een anachronisme,
als een historisch verschijnsel - zoo ge het van een milder standpunt beziet - dient
gequalificeerd. Een levensverbeelding dus, die door den tijd is achterhaald!
Of.... lijkt dit alles slechts zoo? En zijn wij enkel te zeer ‘afgericht’ op hetgeen ‘up
to date’ is, zoodat wij de spankracht (de fut!) missen om ons te verdiepen in wat
niet terstond tot ons gedresseerd bevattings- en ‘aanvoerings’-vermogen spreekt?
Wat het werk van Otten betreft: in den gebruikelijken zin is het zeker ‘ouderwetsch’,
‘passé’, het behoort niet tot de Nieuwe Geluiden in onze poëzie. Het hierop te
veroordeelen of af te wijzen, zou echter een het kind met het badwater weggooien
zijn! Het dichterschap op en in zichzelf heeft wezenlijk een te nobele beteekenis,
dan dat men het zonder meer als een oud, verschoten kleedingstuk kan medegeven
aan den eersten den besten voddenkoop, wanneer de tijd voor de een of andere
s o o r t een bepaalde voorkeur blijkt te hebben. En, dat doet men ongetwijfeld, indien
men waarachtige poëzie als deze om de genoemde reden met een achteloos
schouderophalen voorbijgaat. Otten's verzen zijn niet alle even sterk (men zou zich
een nog strengere schifting hebben kunnen denken), doch zijn beste steken verre
boven de middelmaat uit, zij zijn meer dan ‘zuiver, gevoelig, ontroerend’ het, helaas,
tot op den draad versleten adjectieven-trio voor allerhande sentimenteele rijmelarij,
zij zijn een zingend hart, teeder en be-
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schroomd, een liefde-bekentenis aan het Leven, dat in zijn schoone geheimen
oneindig en onuitsprekelijk is.
Indien men Otten in de rij onzer dichters een plaats wil aanwijzen, men brenge
hem in de buurt van den meest algemeen menschelijken hunner: J.C. Bloem, aan
wiens werk het zijne niet zelden doet denken, zonder evenwel ook maar eenigszins
het spreken van ‘invloed’ of ‘navolging’ te rechtvaardigen. Daartoe is het dichten
van Otten te argeloos lyrisch, te weinig ‘litterair.’
R.H.

Maurits de Vries, Verzengend Vuur. Rott., Brusse 1926.
De bandteekening van Pol Dom schijnt mij maar zeer ten deele toepasselijk voor
dit donker, doch fel geschreven boek: zij illustreert den kern ervan niet. En dat is
jammer, want het werk van De Vries ontstond en beweegt zich tusschen een afgrond
en een loodrechten bergwand, het kan geen enkele afleiding verdragen zonder
gevaar te loopen om, althans in de oogen van talrijke lezers, geheel te
verongelukken. Twee namen, nog wel nimmer in één adem genoemd, mogen dit
verduidelijken: Edith Werkendam en Fjodor Dostojewsky! Het is misschien alleen
in de twintigste eeuw mogelijk, overigens, tot een dergelijke combinatie te geraken.
Intusschen zij wijst glashelder uit, wat er van het talent van dezen schrijver kan
worden: een tweede Edith Werkendam, of (in alle, alle bescheidenheid) een
Nederlandsche Dostojewsky. Dat ieder, wien onze litteratuur ter harte gaat, het
laatste zal hopen, spreekt wel vanzelf. Rest voor den kritikus aannemelijk te maken,
dat hij die stoute verwachting redelijkerwijs heeft kunnen opstellen; aan den auteur
mag hij het overlaten voor de vervulling ervan zorg te dragen.
Wat is er in dit werk, dat onherroepelijk den naam van Dostojewsky in herinnering
brengt? Niet allereerst de diepte, het zij eerlijk erkend; doch wel, en dat in
toenemende mate, de donkere gedrevenheid, het fataalgetrokken worden naar het
einde. Er zijn fragmenten in de laatste honderd bladzijden van het boek, die g r o o t
zijn, zonder meer; waarin het dichtste duister licht geworden is, waarin pijn, haat,
leed en afzichtelijkheid in een machtig brandende liefde zijn verkeerd.... in een
Verzengend Vuur.
De Vries schrijft ruw, vaak slordig. Maar hij kàn wat, hij heeft getoond een hart te
bezitten en dat is veel, al is het natuurlijk niet alles. Daarbij komt, dat dit boek een
debuut moet zijn, indien ik mij niet al te zeer vergis, zoodat wij mogen aannemen,
dat de schrijver zijn techniek een volgend maal beter onder de knie zal hebben. Dit
kan hem èn de litteratuur slechts ten goede komen, en het kan hem behoeden voor
een afdrijven naar het sensationeele à la Werkendam bovendien, waartoe hij thans
nog wel af en toe een zekere neiging schijnt te hebben gekoesterd.
R.H.
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L. Zijl in het Stedelijk museum te Amsterdam.
L. Zijl is verleden jaar zestig geworden; geen sterveling zou het gelooven, maar ik
moet het wel zeggen, omdat dit de aanleiding geweest is voor zijn vrienden om een
eere-tentoonstelling van zijn werk in te richten. En nu heeft de Kring van
Beeldhouwers in het Stedelijk Museum een tentoonstelling van Ziji's werk in elkaar
gezet, die een prachtig overzicht geeft van zijn oeuvre.
Wij zien hier, voor zoover dit nog noodig was, de geheel eigene plaats die Zijl
inneemt tusschen de oudere en de jongere kunstgenooten. Vergelijken wij hem
eens met de ouderen, Stracké, Leenhof, Bart van Hove, dan is Zijl's werk een en
al bruisend leven tegenover de levende dood, die de anderen schiepen. En zien wij
hem naast sommige jongeren, in wien de geest der negerkunst schijnt gevaren,
dan... ja dan lijkt hij nog veel jonger dan zij, dan voelen wij in z i j n werken die leutige
spontaniteit, die frischheid, die wij missen in het werk van jeugdige beeldhouwers,
wier zwaarwichtigheid hun somwijlen in den weg zit.
Zijl's werk, wij zien het 't beste aan zijn kleine bronsjes wordt beheerscht door zijn
eerlijke open kijk op de natuur. Hij is de impressionist onder de beeldhouwers, die
in zetjes klei of plasticine het leven vasthoudt, die niet peinst, noch diepzinnig
overweegt (of doet) maar rondkijkt, den stand en beweging van de dieren in Artis
waarneemt, de natuurlijke houding der menschen bespiedt, en daarin juist zit die
raakheid, dat echte.... dat leven. Ik zou hem in dit opzicht willen vergelijken met den
schilder I. Israëls, wiens werk van een zelfde contact met het leven getuigt, die
evenals Zijl, gevoelig voor indrukken, schier nauwelijks wachten kan om ze vast te
leggen. Wij kunnen dan ook alleen hierdoor het ontzaglijk oeuvre verklaren dat de
expositie ons bood, en dan zijn wij nog overtuigd dat heel veel modellen verloren
gegaan zijn bij de definitieve uitvoering, of door den maker weer vernietigd.
Dat het echter den vriendenkring gelukt is, zooveel bij elkaar te brengen, waardoor
het voor hen die Zijl's loopbaan niet gevolgd hebben, mogelijk is zijn plaats onder
huidige beeldhouwers te leeren kennen, mogen wij zeker als een bijzonder voorrecht
beschouwen.
Ik geloof niet dat zij op betere wijze hun grooten kunstbroeder hadden kunnen
eeren.
R.W.P. Jr.

Kunst te brussel
De steller van kroniekjes over kunst is nog geen schrijver van geschiedenis der
kunst, en meer dan ooit of waar is het hier de plaats om van ‘gebrek aan perspectief’
te spreken. Niet meer dan de duizenden geledingen van
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een film een kinematische vertooning beteekenen, gaat men ze, wel te verstaan,
afzonderlijk beschouwen, niet meer zullen deze korte opstellen over de kunst, zooals
ze zich maand aan maand te Brussel voordoet, gelden voor eene historie der
Belgische schilderkunst, weze het dan in zeer korte hoofdstukjes.
Het moet mij niet beletten, al blijf ik dan ook objectief bij het behandelen van
schilder aan schilder, vast te stellen een algemeenen, geleidelijken gang, die wijst
op eene strooming of eene kentering aangeeft. Het zou trouwens te-kort-komen zijn
aan mijne opdracht, zooals het zou getuigen van al te veel kortzichtigheid, moest
ik de ineenschakeling der verschijnselen uit het oog verliezen, zoo niet negeeren.
Het is immers voor ieder toeschouwer, geregeld bezoeker van onze
kunsttentoonstellingen, al te duidelijk, dat, bij voorbeeld, het impressionisme, zooals
een Emile Claus en een Théo van Rysselberghe het in dit land hebben bevestigd
en er eene zeer eigen gedaante aan hebben gegeven om het jaar negentig, thans
maar weinige aanhangers meer vindt, terwijl het expressionisme langs om meer
voorvechters weet aan te toonen, en tevens het schouwspel biedt van eene zeer
vlugge evolutie, die vol diversiteit is in hare schakeeringen.
Zoekt dan ook geene Belgische impressionisten meer, dan in de uithoeken van
onze provincies: gij zult er overigens geene vinden met een sterk uitgesproken talent
of eene bloedwarme kunstenaarsgeaardheid, en het kan u verklaren, meer nog dan
actie en reactie der kunststroomingen (of noemt het der mode) het doet, hoe dit
impressionisme afdoend aan het wegkwijnen is; terwijl, nauwelijks na den oorlog
ontstaan, de doeken van een Constant Permeke, van een Frits van den Berghe, en
zelfs van Gustaaf de Smet, aan deze schilders niet alleen een sleep van authentieke
discipelen hebben bezorgd, maar ook tal van hunne confrères, waaronder velen
met gevestigde reputatie en die naar het aantal der jaren ouder zijn dan zij, hebben
bekeerd tot een expressionisme, voortaan bepaald-omschreven, volkomen origineel
phaenomeen, dat zich voordoet onder talrijke aspecten.
Wat de levensvatbaarheid van eene kunstbeweging bewijst, en meer nog hare
natuurlijke kracht, is die verscheidenheid. Bij den aanvang is zij voor het Belgische
expressionisme niet zoo immediaat opgevallen. Het spreekt van zelf dat het ligt aan
ons gebrek aan oorspronkelijk onderscheidingsvermogen, benevens aan de
nieuwheid dezer schilderkundige uitdrukking zelve, zoo men in den beginne geen
groot verschil wist te maken tusschen Permeke en zijn forsch, oer-sterk naturalisme,
Van den Berghe en zijne zwoele menschelijkheid, De Smet en zijne tonen-rijke
naïviteit. De gewoonte is nu gekomen: wij weten de personaliteiten goed uiteen te
houden en, nauwelijks na ruim een lustrum, weet zelfs het groote publiek het te
doen, dat niet ver áf meer staat van eene totale overgave, al is het nog niet geheel
overtuigd. Doch de rechtstreeksche volgelingen
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ontsnappen nog niet aan eene zekere uniformiteit die, ingeleid door voormelde
meesters, is als het merk der school. Terwijl de later-toegetreden aanklevers, die
eene reeds gevormde persoonlijkheid bij de nieuwere formules hebben aangepast,
eene grootere vrijheid vertoonen, wat natuurlijk is, en dan ook zorgen voor de
meer-duidelijke onderscheidenlijkheid in de expressionistische voordracht.
Onder de eersten, de eigenlijke leerlingen, noem ik H u b e r t M a l f a i t ; A n n e
d e K a t is onder de tweeden te rangschikken: beiden hebben in de afgeloopen
Meimaand hun werk ten toon gesteld in de zalen van ‘Le Centaure’.
Meer dan wie, meer zelfs dan de voorgangers die hij zich tot voorbeelden heeft
gegeven en bij wie eene geleidelijke diversiteit duidelijk is na te wijzen, lijkt de jonge
Malfait vast te zitten in eene bepaalde vormgeving. Deze vernieuwde vorm is voor
bedoelde voorgangers één der lastigste problemen geweest om op te lossen, zij
die, groot gebracht onder impressionnistische techniek, er zich letterlijk uit los hadden
te rukken, wilden zij, zooals het gebod was van hun nieuw geloof, uiting geven aan
nog bloot een innerlijk leven, dat zintuiglijkheid voortaan nog alleen bij middellijkheid
zou gebruiken, en voor het uiterlijke erkenningsteeken. Hun strijd leidde tot een
verlossing, zegenrijk naar de maat dat zij zelfs aan verleidelijke toonbeelden, als
Pieter Brueghel de Oude, mochten ontsnappen. Jongeren als Hubert Malfait hebben
dien strijd niet gekend: zij vonden dien vorm klaar, zoodra ze tot uiting van hun
aandoeningen naar de middelen grepen. Het spreekt van-zelf dat juist dáárin voor
hun het gevaar lag: eene aanhoudende bedreiging voor hunne oprechtheid. Bij een
eigenlijk impressionist komt die oprechtheid er veel minder op aan: normaal-ziende
oogen krijgen nogal gewoonlijk een zelfden indruk, en dan: het verblindend procédé
was probaat en liet alle verbloeming toe. Waar het echter aankomt op uitdrukking
van eene diepere bewogenheid, wordt de toeschouwer veel gemakkelijker alle
valschheid, alle gebrek aan sinceriteit gewaar; wij luisteren immers beter en met
meer ingetogenheid naar de verklanking van een meer-innig gevoel, dan waar het
gaat om het uitkraaien van niet dan sensoriëele gewaarwordingen. Er komt bij dat,
met al zijne fantazie, de expressionistische formule der uitvinders ervan heel wat
strakker is getrokken dan het wispelturige procédé der stippelende luministen. Het
brengt meê dat het werk van een jonger expressionist in waarde, althans in
beteekenis wint, naar de mate dat hij die gespannen gedaante met eigen inhoud
vult, naar de mate dus dat zijne oprechtheid er duidelijker uit spreekt, en
meer-overtuigend.
Wat nu in de eerste plaats bij Malfait weldadig aandoet, is juist dat vranke,
onomwonden, blijde optreden. Er is aan hem geene dubbelzinnigheid, die natuurlijk
kon wezen; noch minder berekening die altijd, ook bij zeer
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schrandere schilders, eenigszins verdacht aandoet. Hij meldt zich aan met eene
argeloosheid, die doet vergeten, van lieverlede, dat zijne vormen uit een
confectiewinkel komen, of althans zijn ontleend. Hij wekt de gedachte dat, zoo hij
een Permeke of een van den Berghe op zijn weg niet hadde ontmoet, hij niettemin
een expressionist zou zijn geweest, net als deze baanbrekers. Gelieve het er
trouwens bij op te merken, dat hij, net als zij, komt uit de Leiestreek waar, haast een
dertig jaar geleden, de synthetiseerende groepeering van Sinte Martens Laethem
tot stand kwam. En dat hij geene omwegen heeft moeten maken - die zijne geliefde
meesters in hunne ontwikkeling hebben vertraagd - om tot de synthesis terug te
keeren. Zeker, hij mist nog diepte en gedegenheid van Permeke, van Fr. van den
Berghe. Maar hij bezit, als eene natuurlijke gave, het evenwicht dat stevigheid
verzekert en geruststellend werkt. Terwijl twee hoedanigheden ons geloof in hem
nog het meest versterken: een geestig opmerkingsvermogen en eene
verbluffend-frissche kleur, die zelfs in de donkere tonen hare waarheid rechtstreeks
uitspreekt. Beide hoedanigheden zijn hem een onbetwistbaar eigendom. Hij dankt
ze niemand. Zij zijn het teeken van een onvervreemdbare personaliteit.
Anne de Kat, Hollander die sedert lang een Belg is geworden, heeft het zeer lang
zonder expressionisme weten te doen. Hij heeft het expressionisme niet noodig
gehad om zijne persoonlijkheid te affirmeeren. Dat hij naar de uiterlijkheid op soms
vreemde, zij het steeds belangwekkende wijze heeft geëvoluëerd, het is geen bewijs
dat die persoonlijkheid onzelfstandig zou wezen, of althans weinig sterk. Het ligt
eenvoudig hieraan, dat die persoonlijkheid eigenlijk ligt buiten eene streng-bepaalde
uiterlijke verschijning.
Anne de Kat is een schilder in den vollen, en dan ook engen zin van het woord.
Ik bedoel hiermede, dat hij tot het expresionisme is gekomen alleen om der wille
van meer stevigheid, van meer strengheid, van een tucht die de ruggegraat is der
echt-goede werken. Maar daarbuiten heeft De Kat geen doel, dan het pleizier dat
hij aan schilderen heeft. Zijn gevoel, het is eenvoudig schildersgevoel, dat nauwelijks
naar een anderen inhoud vraagt. Eene uiterst-fijne kleur, eene pittige lijn: al het
overige is maar fantazie.
Wat niet belet dat de fantazie van Anne de Kat van de fijnste hoedanigheid is.
K. V.D. W.

Werken van Charley Toorop in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
In een tweetal zalen van het Amsterdamsch Stedelijk Museum, exposeerde Charley
Toorop deze maand een 46-tal van haar schilderijen
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en een 10-tal teekeningen, stammend uit de periode 1914-1927. Haar werk is zich
al die jaren vrijwel gelijk gebleven; veel verschil in psychisch accent tusschen de
doeken uit de eerste jaren en die uit de latere kan ik niet ontdekken; haar palet werd
iets lichter en het vleugje ‘romantiek’ (voornamelijk in de kleur), vroeger nog
aanwezig, werd later geheel verbannen. De mannelijk-wilskrachtige drang tot
klaarheid, - tot het onverbloemde zien van de ‘werkelijkheid’, - ook, of misschien
juist, in haar nuchtere, meest rauwe aspecten, werd nog sterker. Ik krijg 't gevoel,
dat de wilskracht als zoodanig al meer en meer ging overheerschen, dat hier al
meer en meer een Droom, die alléén als sentimentaliteit en vertroebeling onderkend
en verafschuwd werd, onderdrukt wordt met een, tot iets als een kramp opgestuwd
‘willen’.
Van Gogh was, - men zei 't al dikwijls, - een uitgangspunt voor deze schilderes.
Zij keerde zich, als hij, bij voorkeur tot de verstootenen, de misdeelden en gaf
meerdere malen deze gedeukte, verwrongen en beklemde menschelijkheid in een
beeld van starre verschrikking en ‘gestolde tragiek’ weer. Bij Van Gogh echter, en
dit lijkt mij het groote onderscheid, - ‘stolde’ de tragiek -, hoezeer ook zijn werk, aan
de oppervlakte, dikwijls de kramp van een hevig-opgevoerden wil vertoont -, in de
diepten nooit. Zij bleef in den ondergrond altijd een machtig, stroomend leven.
‘Gestolde tragiek’ is geen tragiek meer. Ik geloof, - moet ik 't nog eens in 't kort
zeggen, - dat Charley Toorop lijdt aan een té ‘bewust willen’. Het ‘vluchten’ in den
veroverden, beeldenden Daad kan even verkeerd zijn als het ‘vluchten in den Droom’!
Dat Charley Toorop een groot talent heeft en een belangrijke figuur is, werd
hiermede meteen gezegd. Want alleen bij dergelijke talenten en figuren gaat men
tasten naar de psychische diepten en voelt men zich voor problemen geplaatst als
waaraan hierboven vluchtig - en dus noodzakelijkerwijze oppervlakkig - getipt werd.
In het werk uit de laatste jaren keert zij zich minder tot de figuur en meer tot het
stads- en havengezicht; deze doeken zijn forsch, krachtiggebouwd, flink opgezet,
met décoratief accent, maar ik voel achter hen weinig noodzaak, drang of
behoefte-tot-uiting. Voortdurend terugkeerende motieven zijn: de kermis en de
herberg. In het eerste treft meestal de rijke, vaste compositie en er schuilt (vooral
in no. 29 van den catalogus, met de donkere huizen op den achter-, den
peinzend-starren vrouwenkop op den voorgrond, en daar tusschenin de lichte, maar
vreugdelooze schijnwereld van de kermis) bewust of onbewust, een ‘symboliek’ die
ik hier verder met rust laat....
‘De herberg’, het andere vaste motief, leidde m.i. tot enkele van de beste stukken.
En de beste onder deze lijkt mij weer de teekening ‘Boer in Herberg’ (no. 9), zooals
ik trouwens de teekeningen in 't algemeen,
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moet ik generaliseeren, nog stel boven de schilderstukken. In de ‘teekening’ is dan
ook de kans, dat de factor ‘wil’ een te zwaar accent krijgt, geringer dan in de
‘schilderij.’ De teekening verdraagt meer ‘wil’. En het hart kan dan tóch nog, hier en
daar, ‘vrijkomen’....
A.E. VAN DEN TOL.

A.G. Hulshoff Pol in ‘Arti et Amicitiae’.
De Romantiek gaat haar verloren terrein in onze kunst weer gaandeweg herwinnen.
Op het gebied van de landschapkunst is Hulshoff Pol een harer herauten, wiens
klaroen het krachtigst klinkt. Een heftig, zwaar bewogen temperament stuurt, als
een rustelooze, onbedwingbare motor, zijn penseelvoering, doet hem, zonder vrees
voor een ruwen toets, de verf in forsche, breede stroken strijken op het doek en de
hoofd-contouren van groote complexen en massa's, van sommige karakteristieke,
stemmingsuggereerende détails met resolute rapheid van teekening neerzetten.
Een groep verweerde gebouwen, een grimmig oud slot met dreigende torens, een
statige boerderij met breed-beveiligend dak ziet hij in warme, broedende kleur,
overstraald door een flikkerend licht, dat doorbreekt tusschen machtige wolken van
een stormachtige lucht. Daarachter, in de verte, schijnt een laaiende brand te
woeden. De gevels op den voorgrond staan in bang halfduister. Dan: een desolate
woestenij, met vervaarlijke rotsblokken, hier en daar verspreid, ligt aan een grauwe
zee onder een onheilspellende lucht. Over een opaalblauwige, verlaten, eindelooze
sneeuwvlakte werpen wilde, witte wolkenfladders hun lichtende reflexen. Deze reeks
van zwaar-romantische effecten en zwoele of angstige stemmingen wordt afgewisseld
door vrediger, lichter en rustiger momenten, zooals: een vriendelijk Westfaalsch
dorpshoekje in glanzige, smijdige kleur, een intiem Enkhuizensch grachtje, overschut
door een dak van zomersch geboomte, een blok van onregelmatige, deels vervallen
huizen, eerwaardig en oud, die elkaar schijnen vast te houden. - De Vatenbank is
een samenstel van de levendige, blanke grijzen en warme bruinen der aarden potten,
pannen, schotels, staande naast en onder elkaar op de planken van het rek. Door
de kleine ruiten van de Enkhuizer Kerk schemert schuchter licht op blauwgrijze en
geelbruine tinten en doet het groene preekstoelgordijntje juist genoeg opleven in
dit stemmig interieur. Er dreigt overigens, dunkt ons, een te vaak herhalen van
hetzelfde effect, van dezelfde stemming, en een vervallen tot ruwheid, d.i.
onbeheerschtheid, in de schildering.
H.F.W. JELTES.
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Expressionisme.
Sinds in Duitschland het expressionisme werd uitgevonden, zijn daar geleerde
vertogen verschenen om te bewijzen, dat op zijn minst de helft van alle groote
schilders uit het verleden expressionisten zijn geweest. Deze uit vorige eeuwen
geleende aureool heeft echter niet kunnen verhoeden dat het expressionisme ‘bij
gebrek aan asem’ is overleden, na de wereld te hebben verrijkt met ontzaglijke
voorraden van lawaaiige bedenksels. Het was te voorzien, dat slechts in Duitschland
deze beweging een, zij het ook tijdelijk, succes kon hebben. Een luidruchtige naam,
een daaromheen geweven breedsprakige theorie en dan een aantal ijverige lieden,
die bereid waren, het penseel en de teekenstift te hanteeren gelijk een geweerkolf
of een bajonet. Dit was echter nog niet genoeg; het ontbrak nog aan een element,
dat ‘het moest doen’, dat moest.... imponeeren. Gelukkig werd dit gevonden door
een nauwgezette adaptatie van de negerplastiek, waardoor de mogelijkheid werd
geschapen om aan de gezichten der ongelukkige modellen dat hol-waanzinnige te
geven, dat bij deze kunst zoo wel paste. De oorlog met zijn ellende en demoralisatie
schijnt dit ontwikkelingsproces in de Duitsche kunst bespoedigd te hebben; dit was
dan de natuurlijke loop der dingen. Maar dat men nu, negen jaren na den oorlog,
deze nachtmerries uit een gruwelkamer nog in Duitschland bewondert en fanatiek
aanbidt, is een veeg teeken.
De Haagsche Kunsthandel ‘de Sirkel’ heeft een aantal werken van deze
expressionisten tentoongesteld en wel van Heinrich Campendonk, Karl Schmidt
Rottluff, Erich Heckel en Otto Müller. Laten wij Campendonk uitzonderen, die hier
niet best vertegenwoordigd is en die waarlijk zeer suggestieve, klaar-geordende
dingen heeft gemaakt. Hij is eigenlijk geen expressionist. Maar de andere drie zijn
het wel. De.... ik had haast gezegd ‘scheppingen’ van dit lugubere drietal treffen
vóór alles door hun platte grofheid. Slechts zeer sporadisch is soms een aanwijzing
van een matig talent te vinden. Het procédé schijnt vooral te moeten dienen om
gebrek aan talent te camoufleeren. De heeren doen zoo geforceerd, zij
overschreeuwen zich. Het is geen kracht, wat zij geven, slechts de caricatuur
daarvan. De dramatische allures zijn onecht; zij missen de bezieling. En ach, de
menschelijke figuren, die wij hier zien: wat een zielig zoodje van volslagen idioten;
verminkte, gekraakte lichamen, uit elkaar gezakte waanzin-tronies, naar
neger-plastiek gecopieerd, gezichten - het is door Cornelis Veth zoo scherp gezegd
- als gesneden uit zieke aardappels.
Het lijkt mij, dat deze gruwelkamer-industrie, made in Germany, voor export niet
geschikt is en maar in haar vaderland moet blijven. Mogelijk leidt de massa-productie
dan tot een malaise, welke onze Duitsche buren de oogen opent.
J. SLAGTER.
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Mevr. Van der Hoef - Van Rossem in ‘de Bron’, Den Haag.
De Haagsche Kunsthandel d e B r o n vertoont een klein aantal werken van Mevrouw
Van der Hoef - Van Rossem, batik op perkament, geen kunstnijverheid echter, doch
- als men het zoo noemen mag - gebatikte teekeningen, vrije, niet-gestyleerde
composities, de meeste een stilleven vertoonende, terwijl zelfs een op perkament
gebatikt landschap niet ontbreekt. Het procédé is moeilijk en eischt veel geduld en
een geoefende hand. Het denkbeeld om aldus vrije schilderkunst uit te voeren moge
in den aanvang wat vreemd lijken, omdat wij het batik-procédé slechts in decoratie
zien toegepast. Wat doet het er echter toe, of men op papier aquarelleert of op
perkament werkt met was-bedekking?
Er is slechts dit onderscheid, dat bij dit batikken ook met chemicaliën op het
perkament wordt ingewerkt en dat het resultaat daarvan, zij het ook voor een klein
deel, toevallig is. Wat Mevr. v.d. Hoef met dit batikken bereikt is
bewonderenswaardig. Zij doet fonkelend-diepe kleuren ontstaan of teer-porseleinige
tinten, voorname fonds van eigenaardige kleurmengeling. Dit alles zou nog niet tot
goede teekeningen leiden, ware het niet, dat deze artiste een gevoel voor compositie
bezit en een goeden smaak, welke aan deze werken een soms geheel eigen bekoring
verleenen. Iets fijn-poëtisch is bijv. het landschap met dennen en duinen, dat tot
een mooi sprookje van geheimzinnige kleur is geworden. Hoewel niet al deze batiks
evenzeer voldoen, staat het bij mij vast, dat wij hier met ernstigen en hoogst
gevoeligen arbeid te doen hebben, werk van een vrouw met fijne intuïtie en artistieke
gaven. Slechts één opmerking: het werk verdraagt geen omlijsting en de meeste
door haar gebruikte lijsten zijn horribel.
J.S.
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TOMA ROSANDÍC.
AFB. 7. JONGE VROUW. (NOTENHOUT;
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Toma Rosandić
door J.R. van Stuwe Hz.
What? Where? I can't remember anything.
I remember only ideas and sensations.
BUCK MULLIGAN in Joyce's Ulysses.
*)

TOMA Rosandić is een Dalmatisch beeldhouwer, wiens naam wereldvermaard
zou zijn als hij niet immer in de schaduw had gestaan van den meester Ivan
Meštrović. Ik acht Rosandić een grooter kunstenaar dan Meštrović, minder
eerzuchtig, minder over de grenzen bekend, maar even machtig van
scheppingsdrang en verbeeldingskracht. Hij kent de geneugte van de liefde die
geeft en de verrukking zoowel als de pijn, die ziel en lichaam kunnen ondergaan.
Hij heeft de gave aan zijn verbeeldingen leven te geven met driestheid en zwier of
met moederlijke teederheid, immer met ernst en een fijnheid van gevoel die
schoonheid en liefde optooveren, nimmer met haat en geestdriftigen wil naar
grootheid.
Toen ik in Londen kennis maakte met zijn werk, had de geweldige kunst van
Meštrović de metropolis reeds veroverd. Het was in den zomer van 1915, toen de
Oostenrijksche legers reeds een groot deel van Servië bezetten en de regeering
van dien Balkanstaat, welks tragische twist met den Oostenrijkschen keizer den
oorlog in Europa deed ontbranden, besloot tot de beste propaganda welke gemaakt
kan worden voor een land: de bekendmaking met zijn kunst, waarnaar het
beschavingspeil valt af te meten. De tentoonstelling van Meštrović's werk in het
Victoria and Albert Museum was voor Engeland een openbaring. ‘Meštrović's genius
was a phenomenon that burst upon Europe at the International Exhibition in Rome
in 1911’, schreef James Bone in den catalogus. Het was veel van datzelfde werk
uit het Servische Paviljoen dat toen naar Londen kwam als een boodschap van
Servië aan het Westen en een noodkreet. In de uitbeelding der ontzettende ellende,
die Servië vroeger had geleden onder de verdrukking der Turken, zagen wij
symbolisch de overeenkomst met den lateren strijd en in de machtige kracht van
Meštrović's legendarische helden de onverwonnenheid van het Servische volk; in
zijn haast archaïsch aandoende kunst, zijn overtuigende ernst en hartstocht de
onverwoestbare geestkracht der Servische mannen en vrouwen onder vernedering
en druk. Het werk was van een primitief-nationale bewustheid, die ons westerlingen
haast verbijsterde.
En zooals Meštrović de tolk was van den Servischen volksaard, was hij

*)

In de Servisch-Kroatische spelling staat š voor sj, č voor tsj, ć voor dsj, c voor ts en ž voor de
j van het Fransche woord ‘jour.’
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ook de drager en de leider der moderne kunstbeweging, de pionier, die anderen
meevoerde in zijn geestdrift en hen bracht tot het bewustzijn van hun gaven. In dien
zin kan Rosandić een volgeling van Meštrović worden genoemd, maar ook in dien
zin alleen.
Waar is de plaats in de kunst voor de ootmoedigen, wier harten overvloeien van
liefde en bloeden van smart en die in eenvoud en in de tevredenheid van hun leven
de voldoening vinden, welke krachtiger karakters, door eerzucht en hartstocht
geteisterd, immer zoeken en nimmer blijvende bereiken? Waar is het ideaal? Is het
in de volmaaktheid van vorm, de voorname waardigheid en de grootschheid waar
Michel Angelo naar trachtte of is het in de charme, de smaak, de streelende liefde,
waarmee Dürer een ruikertje viooltjes penseelde of Holbein de beeltenis van Anna
van Kleef?
Japanners hebben de zeldzame gave van schoonheid te vinden in rust en
zieleharmonie. Hun kunst is van een ouden adel: - een goudbepoederde lakdoos,
één enkele kersebloesemtak tegen een grijsbespannen wand, maar ademend,
geurend en kleurend van liefde. Het zijn toegewijde handen die zulk een liefdewerk
verrichten, snoeien en knippen en schikken, de vaas plaatsende nu hier dan daar,
in beter licht of stiller schemer, tot het alles goed is en een verheugenis voor het
oog.
Zoo zagen we op de tentoonstelling van Serbo-Kroatische kunst in de Grafton
Galleries in 1917 een beeld van Rosandić. Hij noemde dit vrouwenbeeld een
Vestaalsche Maagd (afb. 1) maar ik zag haar als een exotisch beeld uit het verre
Oosten, waardig in haar gratie, onbevangen en vrij van verontrustende gedachten.
De rhythme der lijnen dezer schuchtere meisjesfiguur, de lieflijkheid der houding
en de uitdrukking der groote oogen in het peinzende vergeestelijkte gelaat zijn van
een edelheid en dichterlijke verfijning, die het tot een volmaakte vreugde maken.
De plooienval is gestyleerd om aan het kleed geen eigen leven te geven, het
ondergeschikt te laten en de schoonheid der lijnen van het lichaam daardoor te
rustiger tot uiting te brengen. Datzelfde streven ziet men in vele zijner reliefs, waarvan
hier ‘Jeugd’ (afb. 2) is afgebeeld. In dit decoratief paneel, waar aan de bezegeling
van het verbond een edele verhevenheid is gegeven is de styleering in allen deele
doorgevoerd. Met zijn knappe ruimte-vulling is dit een prachtig stuk werk, dat
nauwelijks ontroert maar waarin aesthetische volmaaktheid is genaderd.
Veel beter dan Meštrović heeft hij de decoratieve eischen der ruimte-verdeeling
begrepen. Waarom doet dat paneel ons zoo weinig aan? Kan het zijn, dat het
ernstige Servische volkskarakter, waarin zorgeloosheid en vroolijkheid bijna geheel
ontbreken, door ons niet gemakkelijk wordt aangevoeld?
Een ander paneel ‘Moederzorg’, (afb. 3) zuiver en scherp gesneden als een
lijnteekening - en er is geen streep te veel! - is één
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schreeuwende aanklacht tegen den oorlog, met het zielig-stille slappe kind, zooals
de moedelooze moeder het nog koestert.
Bij dit paneel en het vorige en vrijwel bij al zijn werk wil ik even wijzen op
Rosandić's handen. Zij zijn fijn en gevoelig en altijd schoon.
Rosandić werkt bij voorliefde in hout, een dankbaar materiaal, dat in zijn land
gemakkelijker bereikbaar is dan marmer. Hij heeft wel in Oud-Grieksch en Carrarisch
marmer gewerkt en hij modeleert ook in klei, maar het liefste snijdt en beitelt hij in
stronken van oud notenhout en palissander. Ik kan mij die voorliefde begrijpen. Hout
leeft, ook als het sinds jaren dor en droog is; hout is warm en steen is koud. Ik heb
hem zijn werk zien betasten en streelen met zijn groote beeldhouwershanden, zacht
als een moeder haar slapende kinderen streelt. En hier kan ik wel even een
ondervinding verhalen, die in mijn herinnering voortleeft als een dier gelukkige
oogenblikken, welke zeldzaam zijn en waarde geven aan ons dagelijksch bestaan.
In het Victoria and Albert Museum, in de zaal der Rodins staat op een hoog - iets
te hoog - voetstuk een vrouwenbeeld op natuurlijke grootte van hout, een kniestuk,
met het lijf als in vertwijfeling verwrongen (afb. 4) In zijn ‘Galerie Yougoslave de
Beaux Arts’ noemt Ouyević het ‘Le Désir’. Dit is een zwakke betiteling. Uit die
vrouwehouding spreekt meer dan verlangen, spreekt de gesmoorde kreet van het
vleesch. Geen afbeelding kan recht doen aan dit werk. Het hoofd wijkt sterk naar
achter en slechts van voren ziet men de trillende spanning van hals en borst en
buik, de rechter-elleboog wijkt ver uit, zoodat van voren de beeltenis niet is te nemen
en de uitdrukking van het schoone hoofd met de in hakkelende klacht geopende
lippen, de geloken oogen en de verstarde wangen is slechts van boven af goed te
zien. Het beeld leeft en het vel rilt als in prikkeling. Hier is een oogenblik van opperste
emotie verbeeld, van onverholen smart door onhoudbaar verlangen.
‘Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiss, was ich leide’....

Ja, Sehnsucht is het ware woord, niet Désir en zeker niet Languor, zooals het in
Engelsche puriteinsche vertaling is aangegeven. Sehnsucht, hunkering zouden wij
willen zeggen. In deze verwrongen romp, een meesterstuk van vorm, is het gegeven
haast volmaakt uitgedrukt. Het was een der mooiste beelden op de tentoonstelling,
die voor het Servische Roode Kruis in Kensington gehouden werd in October en
November 1919. Mijn vriend S. Winand kocht het en het moest na de sluiting naar
Wimbledon worden overgebracht. Rosandić wilde het zelf vervoeren, zijn vrouw en
ik vergezelden hem. Wij droegen het beeld, gehuld in een losse omwikkeling van
doek voorzichtig in een taxi en reden weg. Het
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beeld stond op den vloer van den wagen, het van smart verwrongen gelaat naar
boven gewend. Het was donker buiten, maar lantaarns wierpen nu van de eene
zijde, dan van de andere hun rechtstreeksch licht naar binnen. En in die wisseling
van licht en donker scheen het beeld als de ‘Galatea’ van Pygmalion tot leven te
komen, zoodat ik haast vreesde haar in haar naaktheid aan te raken. Wie de
teederheid heeft begrepen, waarmee de kunstenaar zelf zijn scheppingen beroerde,
zal die schroom zoo zonderling niet schijnen.
De machtige ontroering, die van dit beeld uitgaat, zooals het thans - in bruikleen
gegeven - in het Museum staat, wordt zelfs door Rodin's werk - zijn ‘Verloren Zoon’
bijvoorbeeld, die wanhopig met de handen omhoog, knielt op den barren grond niet geopenbaard en zeker niet door Meštrović, wiens stugge kunst meer neigt naar
onderdrukking van emotie dan naar de natuurlijke openbaring ervan.
Slavische kunst heeft ondanks invloeden van buiten een sterke kern in de
huisvlijtproducten der Slavische naties, ongelijk aan het West-Europa der
middeleeuwen, waar deze in den drang naar sierkunst en beeldenkunst der kerken
wordt gevonden. De oude kerkekunst van Dalmatië echter, door Rome aan den
eenen kant beïnvloed en door Byzantium aan den anderen, is noch voor Meštrović,
noch voor Rosandić een bron van werkelijke inspiratie geweest. Het is waar dat er
werk van Meštrović is, dat herinnert aan de Romeinsche Sarkofaag van Meleager
in Spalato en dat de Eva in het portaal van den Dom van Trau in Rosandić's
gedachten moet zijn geweest, toen hij kapte aan den pallissander-stam, waaruit het
beeld zijner ‘Jonge vrouw’ (afb. 5) zou ontstaan, maar dat zijn slechts enkele
zoekende grepen. Alle Servische kunst heeft, ondanks de invloeden van Italië en
van Weenen een sterk-uitgesproken persoonlijk en nationaal karakter, waarin het
streven van vele eeuwen is terug te vinden. Het is dwaas het aan te vallen om de
eigenaardige of vreemde kenmerken, die afwijken van de romantische of realistische
beeldhouwkunst, waarmee wij zijn vertrouwd. In de Dalmatische kunst is het naar
achteren glooiende voorhoofd niets vreemds. In middeleeuwsche friezen aan den
*)
Dom van Sebenico ziet men in tal van koppen datzelfde kernmerk.
Toma Rosandić is in 1878 te Spalato onder Mossor geboren en is dus nu in zijn
vijftigste jaar. Zijn vader was steenhouwer, zoodat de zoon in diens werkplaats al
de werktuigen, de beitels en de hamers vond, die hij behoefde om figuren te houwen
uit steen of te fatsoeneeren uit hout. In Dalmatië bestaat geen middenstand, men
kan wel zeggen geen standsverschil en de zoon van een herder als Meštrović of
van een steenhouwer als Rosandić heeft niet minder kans op succes of staat in
lager aanzien

*)

C.M. Iveković. Dalmatiens Architektur und Plastik, Band III, pl. 89 en 90.
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dan de hoogste notabelen van het land. In een avondschool wordt de grondslag
gelegd van zijn vorming tot kunstenaar. Als jongeling maakt hij kennis met Ivan
Meštrović, die, nog iets jonger dan hij, naar Spalato was gekomen om zijn opleiding
tot ‘meester metselaar’ te voltooien, iets wat in die zuidelijke landen, waar niet met
baksteen wordt gebouwd, veel meer insluit dan bij ons.
Dan komt er een opwindende tijd voor die beide nog ongerijpte kunstenaars.
Beiden, hoezeer hun karakters verschillen hebben toch dezelfde. idealen, dezelfde
begrippen over beeldhouwkunst, denzelfden leerdrang. Dat zij aan Servië een eerste
plaats in de Europeesche kunst in deze eeuw zouden geven zullen zij wel niet
hebben gedroomd.
Wie waren hun voorgangers? Kunnen de oudere beeldhouwers aan hun vorming
hebben geholpen: de oude Djoka Jovanović met zijn elegante beelden die gelijken
op de producten van Italiaansche marmer-fabrieken, knap en sentimenteel en zonder
eigen karakter? Of Simo Roksandić's en Ruzza Meštrović's pseudoklassieke kunst
of het eveneens onder Italiaanschen invloed ontstane werk van Dragoljub Arambasić?
Zoo ja, dan hebben zij krachtig de conventie-boeien van hun armen geschud.
In dien jongen tijd, waarin Rosandić de eerste begrippen opdoet van ornamentatie,
waarin hij tevens begint met het copieeren van beelden in de academie, stelt hij
zich niet tevreden met de aanwijzingen der meesters maar leest hij gretig boeken
over de geschiedenis der kunst en over technische problemen. Hij ontwikkelt vooral
zijn kennis van anatomie, iets wat zeer goed in zijn werk is waar te nemen. En in
dat tijdperk van storm en drang ondergaat ook hij de invloeden die elke jonge
kunstenaar ondergaat van de klassieken, het impressionisme en later de komende
stroomingen van futurisme en kubisme.
Hij gaat reizen en volgt den weg van vrijwel alle kunstzoekers uit de Balkan. Hij
gaat naar Rome, waar hij vruchteloos werk zoekt, dan naar Florence en eindelijk
vindt hij in Venetië de middelen tot levensonderhoud.
Dit is in 1904. Dan wordt zijn volharding op een proef gesteld, waar een man met
minder geestkracht onder zou zijn bezweken Twee jaar lang staat hij 's morgens
om vier uur in een modeleerschool te arbeiden, omdat hij gedurende den dag moet
werken voor zijn brood. In 1906 zendt hij zijn eerste beeld naar de tentoonstelling
van Milaan, waar het gunstig wordt beoordeeld.
Hij is nu zeker van zichzelf, maakt zich los van zijn ambacht en keert naar Spalato
terug, waar hij twee jaar hard werkt en meer en meer zijn persoonlijke uitingswijze
vindt. Als Meštrović, dien hij intusschen weer ontmoet en bij wien hij zich nauwer
aansluit, is Rosandić een geboren beeldhouwer. Dit is langzamerhand een banale
uitdrukking geworden. maar er is zulk een kermerkend verschil tusschen den
‘geboren’ en den
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‘gemaakten’ kunstenaar, dat het wel goed is op dat verschil te wijzen. Een geboren
kunstenaar schept werk, waar de gemaakte kunstenaar, de man, die technisch
volmaakt is maar de goddelijke begeestering mist, van rilt. Onbegrijpelijke smaak,
ongeëigende grondstof, zwakke techniek, vreemd-ernstige onderwerpen, talloos
zijn de eigenaardigheden in het werk van den ‘geboren’ kunstenaar.
Hij weet ze best maar telt ze nauwelijks. En hij op zijn beurt rilt met ongeveinsd
afgrijzen van de koelheid, de weloverwogenheid, de sierlijke schoonheid en
technische volmaaktheid van het werk van den ander. Rosandić 's Sehnsucht misschien zijn beste werk - is niet volmaakt, de handen zijn misvormd. Het helpt
niet dat zijn vrouw mij verzekert zelf voor die handen te hebben geposeerd. - ze zijn
vormloos, knookeloos. En de kunstenaar zelf lacht: - ‘ze zijn goed, kijk maar, zoo
bederven zij het spel der lijnen niet.’
Meštrović, hoewel iets jonger, heeft invloed op Rosandić gehad. Toen deze beide
kunstenaars zoo nauw verbonden waren, dat ze zelfs een atelier deelden, haalde
Meštrović Rosandić over mede naar Weenen te gaan. Meštrović had van
gemeentewege daarvoor een beurs gekregen. In hoeverre de invloed wederkeerig
is geweest valt niet te zeggen; er is veel overeenkomst, beide kunstenaars gebruiken
dezelfde modellen en kiezen dezelfde onderwerpen. Het is evenwel een dwaasheid
de uitspraken van wijze westelijke beoordeelaars te volgen en Rosandić een leerling
van Meštrović te noemen. Zulke uitspraken zijn wel te verklaren en te vergeven.
Zou het ons verbazen als een vreemdeling van geheel verschillenden landaard,
een Turk of een Griek, een tentoonstelling van Nederlandsch beeldhouwwerk
bezoekend éénzelfde streven, éénzelfde werkwijze meende te zien in alle werk van
Mendes en Zijl, van Altorf en Hildo Krop, van Rädeker, Bieling en Polet? Wij moeten
dieper zoeken dan naar oppervlakkige gelijkenis, dan vinden we in Meštrović en
Rosandić persoonlijkheden van geheel verschillend temperament en zien wij een
karakteristiek onderscheid tusschen beider werk. Dat Rosandić dieper, fijner is dan
zijn beroemder landgenoot, wiens onbedwingbare scheppingsdrang schijnt uitgewoed
te zijn en wiens latere werk in mij niet meer diezelfde sensatie wekt, welke ik
onderging toen ik voor het eerst zijn arbeid zag, zal langzamerhand naar ik verwacht
wel de gangbare meening worden.
In Weenen werken beiden nog eenigen tijd samen, maar dan gaat Meštrović naar
Parijs en blijft Rosandić in Weenen achter. Hier is het dat hij onder den invloed komt
van de Secession en meer in het bizonder van Lehmbruck en Karl Wilfert, terwijl
Franz Metzner, die ook op sommige moderne Hollanders een onuitwischbaren
indruk moet hebben gemaakt, zijn invloed kennelijk heeft doen gelden op het werk
van Meštrović, zij het op geheel andere wijze als op de Hollanders. Meštrović, diens
leerling, bleef zijn
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Slavisch karakter behouden, maar Metzner's drang naar het kolossale, het grootsche,
als in zijn Völkerschlacht-monument bij Leipzig, en zijn verbinding van de bouwkunst
en de beeldhouwkunst - het Rheingoldhaus te Berlijn, - zijn het juist die Meštrović
begeesteren zullen tot de conceptie van zijn tempel van Kosovo.
Bouwkunst stelt aan haar dienende beeldhouwkunst de strenge eisch der
harmonische aanpassing van rhythmischen vorm met de rechte of gebogen lijnen
die horizontale en vertikale vlakken aan elkander hechten. Ook Rosandić heeft in
dien trant gearbeid. Wij zagen reeds een van zijn paneelen, maar het schoonste
voorbeeld van architectonische beeldhouwkunst, dat ik ken - en ik vergeet de
caryatiden van Cnidos niet - is de ‘Dragende Man met Knaap’ (afb. 6), die het eerste
in de Grafton Galleries in 1917 werd tentoongesteld. Deze komt voor mij het naaste
aan het ideaal van een zuil in menschenvorm. Zijn Metzner's menschenfiguren in
de gewelven van het Völkerschlacht monument en elders vaak grotesk tot
draagbeeren versteend, hebben Meštrović's vrouwen, die de zware balken van den
Kossovo-tempel pal dragen op het hoofd de stugheid van runderen, de rijzige man
van Rosandić staat hier hoog opgericht met de spieren in spanning als een ernstige,
klachtlooze, nobele geest, die drager is van een denkbeeld, niet dienstbaar maar
zelfbewust. Die edele verhevenheid wordt aangevuld door de lieflijke zwakheid en
het rustige vertrouwen van den knaap, die bij hem staande, een vogeltje in de
handen heeft en streelt. Is dit het symbool van den dienstbaren staat, zooals dat
van Atlas, die de Aarde draagt, dan komen de waardigheid en de liefde van het
dienen er wel duidelijk in uit.
Dit beeld is méér rhythmisch en harmonisch dan de reeds genoemde Jonge Vrouw
(afb. 5), die plomper, naturalistischer is geworden, doch wier voortreffelijke
oprechtheid goede kenners er toe bracht, dit tot zijn beste werk te verklaren.
Het is interessant dit stoere beeld, dat als caryatide bedoeld kan zijn, te vergelijken
met het veel later ontstaan beeld eener jonge vrouw, waarvan ik alleen de
(uitmuntende) photographie heb gezien (afb. 7). Het is op eenigszins kleiner schaal
dan het eerste beeld, maar de verschillen liggen dieper. Even oprecht, haast plomp
zelfs, is dit een beeld geworden van onuitsprekelijke charme. Het hoofd is bijna
Grieksch en de handen zijn prachtig, één arm volgt den vorm van het lichaam en
verbreedt nog de toch reeds breede heupen; er is geen poging tot verschooning of
verdoezeling der onvolmaaktheid van den lichaamsbouw, maar de houding, lichtelijk
in heupstand, is van natuurlijke gratie en het geheel van zeldzame beminnelijkheid.
Het loont de moeite het werk van de Secession tusschen de jaren 1906 en 1908
te bestudeeren om te kunnen constateeren, dat werkelijk de
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Duitsch-Oostenrijksche school een grooter invloed heeft gehad op de Zuid-Slavische
jongeren dan Rome of de klassieken. De Münchener Adolf Hildebrand is de mentor,
wien geen onrust onder de jongeren uit zijn evenwicht kan stooten. Zijn smaak is
immer goed, zijn uitspraken over beeldhouwkunst, - in een degelijk boek neergelegd,
- zijn rotsvast, haast onaantastbaar, kerngezond. Maar in 1906 loopt hij reeds tegen
de zestig en gaan de jongeren niet meer met hem mee.
De Oostenrijksche professor Franz Metzner, dien ik reeds noemde, maakt dan
school voor zijn opvatting van decoratieve en architectonische beeldhouwkunst en
het is heel interessant op te merken hoe een soort van cultus van het leelijke en
plompe, oersterke en massale de plaats neemt van het zoeken naaf schoonheid
en lieftalligheid. Wanneer de grondslag van die leer de drang is naar ernst en
waarheid en de uitdrijving van valsch gevoel en behaagzucht, dan is zij te aanvaarden
en zal zij haar waarde behouden, maar wee als de uiterlijke verschijning van dien
drang naar werkelijkheid zelf als grondstelling wordt aanvaard. En als de leelijkheid,
*)
gelijk in Meštrović's bekende ‘crouching woman’ , doel wordt inplaats van middel,
dan loopt de beweging in een moeras dood. Het loffelijke doel om de geheele wereld
binnen het domein der kunst te brengen werd vaak voorbijgestreefd en verloor
zichzelf in de afbeelding van uitersten. De blijvende waarde van de Secession is,
dat zij de school der ziellooze schoonheid heeft doen verloopen. Geen aardig beeld
uit een bazaar en geen academisch-elegante statuette kon bestaan naast zulke
stoere oer-kunst.
Rosandić stelt twee beelden in de Secession ten toon, die weder zeer gunstig
worden beoordeeld. Dan komt het glorierijke oogenblik dat in 1908 de eerste
tentoonstelling wordt gehouden van Dalmatische kunst in Spalato. Dit is een groote
en succesrijke uiting van nationale bewustheid. Zoowel Meštrović als Rosandić
zenden er werken heen, ook zijn er schilderijen van den Kroaat Rački, van den
schilder-etzer Krizman, van Vidović en Dehković. De Studio van Maart 1909, die
een kort artikel aan deze tentoonstelling wijdt, begeleidt het met een afbeelding van
†
Rosandić's portret van den Musicus K.H.
Beide kunstenaars beginnen thans meer en meer naam te maken. In 1910
exposeert Rosandić te Agram (Zagreb) de hoofdstad van Kroatië en in het volgend
jaar heeft op de groote kunsttentoonstelling te Rome Servië zijn eigen paviljoen.
Meštrović heeft, als gezegd, met zijn gigantischen arbeid voor den nimmer
uitgevoerden Tempel van Kosovo, daar zijn grooten naam gemaakt, maar het
aandeel dat Rosandić eraan heeft gehad wordt nauwlijks geteld. En toch was dit
belangrijk. In de groote Kraljević-zaal waren van

*)
†

Ivan Meštrović, a monograph, 1919, pl. XXXIV.
Oujević, pl. XIII.
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hem een reeks paneelen met tafreelen van den strijd tegen de Turken en een opzet
voor een symbolische poort.
Waar zijn zij? Zijn zij mede verloren gegaan toen in Belgrado meer dan vijftig
zijner werken werden vernield gedurende de bezetting door de Oostenrijksche
troepen? Bijna al het werk dat hij daar had tentoongesteld op de synthetische
tentoonstelling van Zuid-Slavische Kunst in 1912, men kan wel zeggen het overgroote
deel van al het werk, dat van hem bestond, verging tot niet als met één slag. Alleen
afbeeldingen zijn ervan overgebleven. Het moet Rosandić bitter te moede zijn
geweest, toen hij in zijn ballingschap te Parijs hoorde van dat verlies. Is het wonder
dat het werk, in die jaren ontstaan getuigde van ellende en smart? Het is meest
werk in gips - om begrijpelijke redenen-: zijn ‘Asceet’, een broodmager skeletachtig
wezen, vaag voortschrijdend in vervoering, zijn ‘Kop van Jesus’, zijn Johannes en
schrijnend-dramatische ‘Ecce Homo’.
Uit die alle spreekt een afkeering van de wereld, een uiting van gestoorde
gemoedsrust, van deerlijke ellende.
Immer uitbeelding van gemoedsaandoening, kan in dien tijd zijn arbeid niet anders
dan smartelijk zijn. Er is zeer zeker invloed van of herinnering aan het werk van Karl
Wilfert in die smalle uitgerekte figuren. Men ziet het ook in dat andere beeld, niet
hooger dan een halve meter, de ‘Knaap’, klaarblijkelijk een oorlogskind, maar van
een schuchterheid en slungelige onbeholpenheid, die de harten ervoor doet
opengaan. (afb. 8)
Van die beeldjes heeft hij er verscheidene gemaakt in de jaren zijner ballingschap,
een ‘jonge fluitspeler’, een allerliefst-schaamachtig ‘meisje’, een ander dat
behoedzaam een kostbaar voorwerp draagt, een jongetje met ineengestrengelde
vingers, kleine kunst van allerhoogste waarde (afb. 9).
Ook in deze is de invloed van Wilfert en - in minder mate van Wilhelm Lehmbruck
waar te nemen. Ik weet niet in hoeverre werk van Antoine Bourdelle en Céline
Lepage, dat hij bij zijn verblijf in Parijs gezien moet hebben, niet ook in zijn gedachten
is geweest toen die eigenaardige pathetische beeldjes ontstonden. Ook in ander,
meer architectonische beelden en paneelen, herinnert Rosandić in de verte aan
hun werk.
Een goed punt van vergelijking tusschen twee ongeveer in denzelfden tijd ontstane
werken van gelijken opzet en bedoeling en uitgevoerd in vrijwel denzelfden grondstof
geven de reliefs Salomé van Meštrović en van Rosandić (afb. 10). Meštrović's
Salomé is gegoten in brons, maar Rosandić's werk is in geslagen koper, eenzelfde
verschil dus als het reeds vermelde tusschen boetseerder en beeldhouwer. Beide
doen Grieksch aan: men zie de ‘Razende M a e n a d e ’ in het Britsch Museum, beide
hebben het gegeven zeer origineel opgevat, maar terwijl de Salomé van Meštrović
een rijpe vrouw is met wellustige vormen, wier klein uitgeteerd hoofd rust op een
breeden hals, en zij zwaar stapt met het hoofd van Johannes
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op een schotel vóór zich, houdt Rosandić's Salomé Johannes' hoofd triomfantelijk
in beide handen omhoog en als in zwaai achter het eigene zwijmelende gelaat. En
deze Salomé is een jong meisje, niet een volrijpe vrouw. De waanzinnige extaze in
de verwringing van het gezicht en de uitpuiling der oogen is in treffend contrast met
den vrede in het doode hoofd. Het afgeworpen kleed hangt van hals en armen in
stijlplooien naar beneden, zoodat het schijnt of zij meer zweeft dan danst. Hier is
beweging gegeven in een pictoraal paneel. Hij weet dat geen beweging in drie
dimensies is te geven.
Het is nu tien jaar geleden, dat ik in Londen een rede hoorde van den ouden,
hoogeerwaarden Nicolaj Velimirović, den bisschop van Zića, maar in mijn geheugen
is gegrift, wat hij sprak van den Servischen volksaard: ‘Sorrow is a pleasure to them,
pleasure a sorrow.’ Hij sprak met eenige moeite. Zijn Engelsch was niet goed en ik
geloof dat de beste vertolking zijner bedoeling is, dat het leed zoo diep is
doorgedrongen in de ziel van het volk, dat het een deel van hun leven is geworden
en dat zij, niet dát kennende wat voor meer begenadigden een vreugde is, het niet
begrijpen, noch waardeeren kunnen, daar zij er te vreemd tegenover staan.
Een ras van oermenschen met primitieve gevoelens, die eigenlijk instincten zijn?
Maar hoe dan de fijngevoeligheid, de teedere liefde te verklaren waarmee Rosandić
de smart zoowel als de opperste verrukking weet in beeld te brengen?
Een kleine jongenskop in mijn bezit, niet grooter dan een kindervuist - maar
waarom kunst te meten met de el? - geeft de essentie van die extaze, waarvan de
scheidingslijn met vertwijfeling nauwelijks valt te trekken. Het hoofd is naar achteren
geworpen, zoodat de hals is gestrekt en de spieren zijn gespannen. De oogen in
het fijne, gevoelige gelaat zijn bijna geheel gesloten, de lippen even gescheiden als
dronk de mond een zoeten zwijmel in. Verrukking is vastgehouden in dat
beweginglooze magere gelaat, verteerd van geestvervoering, stervend haast in
opperste extaze. Is lijden blijdschap, is er vreugd in smartelijk verlangen?
Rosandić kerfde dit kopje in éénen morgen; uit het enkele stuk ebbenhout dat
hem restte, de afgezaagde top van zijn blokhamer. Hier is de symbolische
verpersoonlijking van de ziel van Rosandić, die verkild in Britschen winter, smachtte
naar de weldadige warmte van zijn land.
Dalmatië is dor, droog en rotsachtig, maar zijn kust is een der schoonste van
Europa, van zeldzame aantrekkelijkheid en voortdurende afwisseling. Grillig en
gebroken, met tallooze kleine beboschte eilanden en baaien, biedt zij een weelde
van kleur. De Dalmatiërs met hun franken oogopslag en rustige zelfbewustheid zijn
vriendelijk en aartsvaderlijk gastvrij. Zij zijn niet verbitterd door de voortdurende
worsteling met vijanden en door de onderdrukking, waaronder het volk eeuwenlang
heeft geleden.
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Er zijn nog sporen van Grieksche kolonisatie, tallooze bewijzen van de Romeinsche
overheersching, en de Avaren, wier groot rijk in het Donaugebied later door Karel
den Groote zou worden veroverd, hebben er geplunderd en gebrand in de zevende
eeuw. Later, in de veertiende komen de Turken, dan de Venetianen, weder de
Turken en eeuwen later Oostenrijk met Frankrijk in een korte tusschenpoos. Immer
is strijd gevoerd om de kust van Dalmatië, die de Middellandsche Zee beheerscht.
Zelfs in den laatsten oorlog is in die kuststreek het doffe gerommel van groote
scheepskanonnen gehoord en als eindelijk, bij het verdrag van Rapallo, Dalmatië
wordt ingelijfd bij Joego-Slavië, houdt Italië Zara en het eiland Lacosta voor zich.
En wat zal de toekomst brengen? Een nieuwe crisis tusschen Serviërs en Italianen
over Albanië? En als Albanië Italiaansch bezit mocht worden, hoe zal het dan met
Dalmatië gaan?
Dalmatië's kust baadt in zonlicht en straalt van kleur. Van Triest, waar de booten
afvaren tot Ragoesa, de schoonste haven, wier geschiedenis van grijze versterkte
stad teruggaat tot de dagen van Richard Leeuwenhart, ziet men in een etmaal
eindelooze schakeeringen van tint en kleur. Pola in Istrië met zijn nobel Romeinsch
amphitheater, Zara, ten Zuiden waarvan een geheele archipel zich voordoet aan
het oog, Spalato met zijn schoone haven en panorama van het eiland Brazza over
de baai, waar thans Rosandić arbeidt aan het Petrinović-mausoleum. Ziet hoe de
bergen als in Noorwegen oprijzen uit de zee, hoe woest de natuur is en hoe
onvruchtbaar het land. En straks draait het schip om een bocht en koerst naar een
kleine, welvarende haven. Het is een land om te bezoeken en zijn reis tallooze
malen te herhalen in de zoete mijmeringen der herinnering.
Ziet Spalato, de geboorteplaats van Rosandić, waarin de klank nog wordt gehoord
van het Palatium dat de (Dalmatische) Romeinsche Keizer Diocletianus er deed
bouwen in het jaar 300, waar hij zeven jaren leefde na zijn aftreden. Zijn machtig
paleis omvatte bijna vier morgen grond en is architectonisch van de grootste
beteekenis, daar men er alle latere vormen van bogenbouw in ziet doorgevoerd. In
dat paleis zouden later de inwoners van het nabijgelegen Salona een veilige
wijkplaats vinden tegen de woeste Avaren, die Salona tot een puinhoop maakten,
waaruit men thans nog overblijfselen van dien oudsten Christentijd opgraaft. Maar
het grootste aller paleizen werd in dien bewogen tijd eensklaps een dichtbevolkte
nieuwe stad. De Gouden Poort staat nog en de hooge wal ompaalt er de haven.
Het Keizerlijke Mausoleum werd later de schoone kathedraal. Is het nieuwe Spalato
thans een welvarende stad met fabrieken en druk havenbedrijf, het mist de exotische
schoonheid der oude, maar behoudt nog de charme van ter markt komende boeren
en vrouwen met kleurige kleeding, mutsen en sjaals. Heeft men geluk,
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dan kan men er geschilderde platboomsche booten zien binnenvallen met oranje
zeilen, die houtskool aanbrengen uit Albanië.
Er is in die kuststreek geen liefde voor de Italianen en geen zal er noodeloos
Italiaansch spreken. Zelfs Ragoesa heet Dubrovnik en Spalato Split.
Zag men ooit grooter ommekeer in Rosandić's gedachtengang,
gemoedsaandoening en levensaanschouwing dan toen hij wederkeerde naar
Dalmatië en er werken kon in hem vertrouwde omgeving? Het is een volslagen
omkeering en een terugkeer naar het werk, dat hij schiep in de eerste bewustwording
van zijn kunstenaarsrijping, een verandering, die men haast niet mogelijk zou hebben
geacht. Zij wordt het best gekenschetst in dat voortreffelijke kniebeeld ‘De Vreugde’
(fig 11). Het is grooter dan levensgroot en in klei geboetseerd. Het stelt een jongen
man voor, die in de uitbundigheid van zijn blijdschap over eigen schoonheid en
kracht met zijn handen geen raad weet en ze slingert om zijn hals in een gebaar
van onbedaarlijken overmoed. Alles is natuurlijkheid en veerkracht in dien knaap.
Zijn spieren zwellen, zijn oogen stralen. Hij is in zijn overkracht de verpersoonlijking,
het symbool van de blijdschap geworden en wij voelen ons opgewekt en gesterkt
bij het zien van zulk een uiting van blakend welbehagen.
In de afbeeldingen van zijn verloren gegaan vroeger werk uit Belgrado zien wij
datzelfde realistische streven, nimmer triviaal of laag, nimmer met sterk idealistischen
ondergrond, het voldragen werk van een gezond en zorgeloos arbeidend kunstenaar.
Ik heb hier vooral in gedachten een tors in pleister, een academische studie als men
wil, van de werking der borstspieren van een jongen athleet, in de actie van het
*)
slingeren van een zwaren hamer ). Dit kon een voorstudie zijn van het stellig tien,
vijftien jaar later uitgevoerde kniestuk ‘Vreugde’. Niets teekent voortreffelijker de
volkomen natuurlijkheid en de eenvoud van den man Rosandić, die, na lange
ballingschap teruggekeerd, zoo duidelijk en op zoo eigen wijze zijn blijdschap uiten
moest. Wijsgeer in den zin, dat hij de beteekenis van het leven beter heeft begrepen
dan de meesten, is het Rosandić genoeg als hij arbeiden kan aan zijn kunst en niet
het allernoodigste behoeft te ontbeeren. Hoe gering zijn die behoeften? Persoonlijke
eischen stelt hij niet en slechts het gebrek aan bevrediging van zijn immer weilenden
scheppingsdrang geeft hem pijn.
Hij is een begenadigd kunstenaar, veeleer beeldhouwer dan modeleur of arbeider
in klei. Zijn werk is sterk persoonlijk en van de uiterste gevoeligheid, iets wat veel
zeldzamer is in de kunst dan men oppervlakkig vermoeden zou; maar men ga de
eeuwen en de landen door en zoeke het met een lantaarn. Er zijn tijden, wanneer
bepaalde conventies algemeen worden aangenomen, door kunstenaars en
handwerkers en de anderen.

*)

De eerste afbeelding in het boek van Oujević.
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AFB.

6. DRAGENDE MAN MET KNAAP. CARIATIDE. (PERENHOUT)
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16. PETRINOVIć MONUMENT. ONTWERP ALTAARFRONT (GIPS)

13. HET PETRINOVIć MONUMENT BIJ SPALATO.
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Dan hoeft een schilder of beeldhouwer geen energie en tijd te gebruiken in het
zoeken naar een juisten vorm, waarin hij zijn gedachten en gevoelens moet
uitdrukken en kan hij vrijuit alles geven wat in hem is.
De groote massa is niet opgevoed in de waardeering van de beeldhouwkunst,
toch de meest primitieve, de eerste kunst, die ontstond toen de oermensch bij het
klieven van vuursteen voor zijn bijlen en spiezen, ook menschenkoppen en dieren
kapte uit harde maar splijtbare steen.
Toma Rosandić, de ziener, met zijn Christusfiguur en goede, oprechte oogen, is
op diezelfde wijze, volkomen natuurlijk als houwer van ruwe steen begonnen. Hij is
uiteraard rechtstreeks houwer in steen en snijder in hout geweest. Er is een
onderscheid, een diepgaand verschil tusschen hem en den vormer van klei. Men
herinner zich hoe Michel Angelo zeide in een blok marmer het beeld te ‘zien’ als in
een bad van water, dat (bij het wegkappen) geleidelijk daaruit rijst, zoodat aldoor
meer van het beeld te voorschijn komt.
De boetseerder schept zijn beeld uit niets, kan steeds veranderen aan den kleivorm
tot hij ten slotte een eindvorm heeft bereikt. De beeldhouwer moet het geheele beeld
tot in de allerkleinste onderdeelen van te voren hebben gezien. Zijn beeld is kant
en klaar binnen den boom of het blok steen en hij moet het daaruit precies zooals
hij het heeft gedacht te voorschijn brengen. Verandering tijdens de bewerking is
onmogelijk. Dit eischt een scherpe concentratie en volmaakte technische vaardigheid.
Maar het allergrootste verschil is gelegen in den geestestoestand, waarmede de
een en de ander tegenover hun komende schepping staan. Bij den beeldhouwer
ziet men geen speelsche fantasie als dikwijls bij den modeleur. Zijn concentratie op
een denkbeeld doet hem vanzelf neigen naar het monumentale boven de loutere
natuurafbeelding uit, vaak haast in architecturalen vorm. Hij streeft naar een eenheid
van vorm, die de natuur niet kent. Hij zoekt naar schoonheid, maar naar de diepere,
de absolute schoonheid, die evenzeer bestaat als absolute waarheid en reinheid
van ziel. Rosandić's kunst berust op de hartstochtelijke uiting van zijn houding
tegenover het leven, op de openbaring van verborgen diepten van karakter en op
zijn macht om hout en steen tot vorm te brengen en den hartslag van het leven te
geven.
Men kan de wijze, waarop hij door lichte uitstulping van de oppervlakte zijn beelden
afmaakt, een ‘manier’ noemen. Het zij zoo, maar hij heeft het gevaar gezien van
glad polijsten, waardoor onverwachte en onjuiste glimplekken ontstaan. Zijn manier
geeft aan naakt het rulle van levend vel. In Engeland heeft Jacob Epstein iets
dergelijks gedaan met duimafdrukken in klei, op de wijze van Rodin wellicht, maar
fijner en meer stelselmatig doorgevoerd. Rosandić's ‘manier’ is zeer aantrekkelijk
en doeltreffend.
Men zie het allerliefste kniebeeld uit zijn Parijschen tijd, dat hij ‘Pu-
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berté (afb. 12) heeft genoemd. Een jong meisje, een kind haast nog, met ongevormde
romp en jonge borsten. Hoe teeder heeft Rosandić hier de schuchtere schaamte
der bewustwording verbeeld in de neiging van het hoofd op de steunende vlakke
hand, hoe doodstil-beschroomd staat zij onder onze bestaring. Het is een uitzonderlijk
mooi beeld. Men ziet hier de architecturale uitdrukking, die een instinctmatig
kunstenaar, wiens neiging naar den eenvoud en het primitieve is, vanzelf aan zijn
beelden geeft. Een man als Rosandić, die in hout werkt en dus, gelijk de
middeleeuwsche en Japansche ivoorwerkers, aan een vorm gebonden is, gaat
minder uit van een vooropgesteld denkbeeld dan van de gelegenheid die een bepaald
stuk grondstof hem biedt om een der tallooze in hem opwellende verbeeldingen in
een natuurvorm vast te leggen.
Sinds hij naar zijn land is teruggekeerd werkt hij zonder ophouden, maar hoe zal
het arme Dalmatië zijn kunstenaars een bestaan geven? Hier is een hartskreet,
hoezeer door weemoed en wereldwijsheid getemperd, uit een brief, dien hij mij
eenige jaren geleden na een kort bezoek aan Londen schreef: ‘Ma femme et moi,
nous vivons toujours au milieu de la criante silence de mes oeuvres, car ici il y a
très peu d'oreille pour les entendre’....
De laatste jaren heeft Rosandić op het eiland Brazza tegenover Spalato bijna
onafgebroken gewerkt aan een grafmonument, dat aan de nagedachtenis der moeder
van een vermogenden Dalmatiër gewijd, als mausoleum zal dienen voor de familie
Petrinović. Het was werk naar zijn hart. Hierover schreef hij in dienzelfden brief:
‘Depuis que je suis retourné, je travaille sans lever la tête au projet
“Chapelle-tombeau”, qui m'a été commandée à Londres. J'en ai fait deux. Ils sont
intéressants. Quand je les fotografierai je vous les enverrai, pour que vous me voyiez
dans un travail, qui est le mien tout entier, architecture aussi bien que sculpture.’
Van dat machtige werk, dat thans zijn voltooiing nadert, heb ik eenige afbeeldingen
toegezonden gekregen, welke ik hier tot besluit bijvoeg.
Wij leven niet meer in een tijd als dien van Phidias; de moderne beeldhouwer
heeft meestal een geringe kennis van architectuur en toch is de ideale toestand
voor den beeldhouwer, die in dienst van de bouwkunst arbeidt, dat hij zulk een
groote ondervinding van ruimte-verdeeling en ruimte-versiering heeft, dat hij in
volkomen harmonie met den architect kan werken. In de tijden der gothiek was het
de metselaar, de ‘meestermetselaar’ - en nu zal men begrijpen wat Městrović's
handwerk was toen hij in Spalato zijn studie voor meestermetselaar kwam voltooien
- wiens raad in alle vraagstukken van bouw en teekening en versiering werd gevraagd
en gevolgd. Hij kende grondig het handwerk van bouwmeester en beeldhouwer
beiden.
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Michel Angelo was schilder, beeldhouwer en bouwmeester. Van Rosandić heb ik
een teekening in mijn bezit, die hem tot een groot werker in zwart en wit stempelt.
En in het Petrinović-monument, dat geheel is van de twintigste eeuw, is in hem de
byzantijnsche of gothische meester herleefd, die, vertrouwd met het bouwen zoowel
als met het versieren van de schoone kapel, waarin hij plechtigen ernst, rust en
harmonische schoonheid in één geheel heeft weten te vereenigen. Het is de arbeid
van een bezadigd kunstenaar, de volle ontplooiing van zijn genie (afb. 13). De ronde
zijtorens met symbolische figuren, de monumentale poort der kapel (afb. 14), wier
versiering het landwezen van Dalmatië in beeld brengt, waarboven een schoone
groep, het gezinsleven, is aangebracht, de tweede afbeelding, die een inkijk geeft
op de sober-smaakvolle versiering, dit alles spreekt wel voor zijn architectonisch
begrip en de wijsheid, zijn stijl in al zijn eigenheid te grondvesten op byzantijnsche
motieven. De groote koepel zal van binnen versierd worden met serafijnen. Maar
de beeldhouwer zal met twee machtige marmerplaten - thans alleen nog in pleister
bestaande, waarin hij zijn innerlijkste gevoelens openbaart, aan dit monument de
wijding geven van zeer diepe godsvrucht en van groote kunst. De lunette (afb. 15)
geeft de Godheid, omgeven door aanbiddende engelen. De Godheid is hier een
figuur, alleen door den Engelschen schilder William Blake een honderd jaar geleden
even grootsch gezien. De tweede afbeelding (afb. 16) het Altaarfeest geeft de
Graflegging van Jezus op een aangrijpende wijze. Geen Donatello of Verrocchio
en geen Meštrović in den tegenwoordigen tijd kan de gevoelige fijnheid in de
opvatting benaderen. De geheele stijlrijke groepeering, de meesterlijke uitbeelding
van smart en teederheid, het deerlijke lijf van den doode, waarvan een der Maria's
de voeten kust, maken het tot een der grootste reliefs, die ooit zijn voortgebracht.
Voor dit werk alleen zou Rosandić een eerste plaats verdienen in een geschiedenis
der beeldhouwkunst van den tegenwoordigen tijd.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

168

De legende van het Heilige Kruis en de fresco's van Agnolo Gaddi
in het koor der kerk S. Croce te Florence,
door Jhr. W. van Lennep
In het kruis is de voltooiing der heiligheid.
In het kruis is het leven.
In het kruis is de hoofdsom van alle deugden.
Zie, op het kruis komt het alles aan.
THOMAS À KEMPIS.
DE IMITATIONE CHRISTI II: 12.
TADDEO Gaddi en zijn broer Agnolo hebben verscheidene kerkmuren van de S.
Croce voorzien van belangwekkende fresco's, wier aesthetische waarde niet zeer
hoog wordt aangeslagen. Het doel dezer studie is niet, na te gaan welke beteekenis
de schilderingen, door Agnolo Gaddi aangebracht in het koor der kerk, voor de kunst
hebben, doch welke motieven Agnolo Gaddi ontleende aan het legendarische
materiaal, dat ter beschikking en ter bestudeering voorhanden was.
In de eerste eeuwen onzer jaartelling werd het kruis, waaraan Jezus is gestorven,
vereerd als ware het een heilige persoonlijkheid. Er ontstonden vele kruislegenden,
welke o.m. door den aartsbisschop van Genua, Jacoppo de Varazze (1230-1298)
in zijn Legenda Aurea verzameld werden. Zeer vele kunstenaars kenden geen
andere bron voor de geschiedenis der heiligenlevens en der apocryphe verhalen
dan dit standaardwerk, dat ook in onzen tijd nog herdrukt is. (ed. J.B.M. Roze, Parijs
1902).
Toen Adam - aldus de Gulden Legende - op sterven lag, zond hij zijn zoon Seth
naar de Paradijspoort, om voor de genezing van zijn vader eenige oliedroppelen
van den boom der genadigheid te halen. Deze werden hem echter door den
aartsengel Michael geweigerd. Als troost kreeg Seth een tak van ‘den boom der
kennis des goeds en des kwaads’ (Gen. 2: 9) mede met de opdracht die te planten
op Adam's graf. Bij zijn terugkomst was Adam gestorven (Gen. 5: 5), beweend door
alle zijne nakomelingen. Seth plantte den tak, volgens het voorschrift, op het graf.
Weldra groeide er een geweldige boom uit, die den vorm kreeg van een kruis. Dit
gegeven verwerkt Gaddi in twee tafreelen. (Zie reproductie No. 1). Boven geeft de
engel aan Seth iets, wat meer op een doek dan op een tak gelijkt. Beneden zien wij
den gestorven Adam, omringd en betreurd door de zijnen. Seth toont den tak, welken
hij uit het Paradijs had medegekregen.
De volgende kruis-episode schijnt Gaddi niet te hebben gekend. Na
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1. DOOD VAN ADAM.

2 TOCHT VAN DE KONINGIN VAN SCHEBA
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3. HET KRUIS UIT HET WATER GETROKKEN.

AGNOLO GADDI. S. CROCE, FLORENCE. AFB.

4. HET WARE KRUIS ONTDEKT.
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zijn overtocht over de Roode Zee, kwam Mozes met zijn stamgenooten te Mara
aan, waar het drinkwater bitter was geworden. ‘De Heere wees hem een hout, dat
wierp hij in dat water, toen werd het water zoet’. (Exod. 5: 23). Volgens de legende
was dit stuk hout een tak van den kruisboom. De staf, waarmede Mozes ‘water
(moest) voortbrengen uit de steenrots’ (o.m. Num. 20: 8), is vreemd genoeg, niet in
den klauw der legende gevangen; anders ware deze staf ongetwijfeld verheven tot
een twijg, welke ontrukt was aan den kruisboom.
***
Ten tijde van Salomo was de boom zoo schoon geworden, dat de wijze koning er
gebruik van wilde maken, bij het bouwen van ‘het huis des wouds van den Libanon’
(I Kon. VII: 2). De boom bleek echter nu eens veel te groot, dan weer
wonderlijkerwijze veel te klein, voor de ruimte, waar men hem wilde plaatsen. Uit
wanhoop wierpen toen de timmerlieden het onwillige hout in een beek, waar het als
brug diende. Toen de koningin van Scheba, op haar reis naar Salomo (I Kon. 10:
4), over deze brug moest trekken, kreeg zij een vizioen, dat de redder der
menschheid aan dat hout zou worden gekruisigd. Zij weigerde er over te gaan en
aanbad den boomstam.
In een gesprek met Salomo voorspelde zij den koning, dat aan dien versmaden
stam de man zou worden gehangen, die de oorzaak zou zijn van de verwoesting
van het Rijk der Joden. Salomo werd door deze prophetie bevreesd en liet den
boomstam zoo diep mogelijk onder den aardbodem begraven.
De tweede gereproduceerde afbeelding toont, dat Gaddi alleen de adoratie van
de koningin van Scheba en het begraven van den boom de moeite van behandeling
waard vond. De mislukte pogingen der tempelbouwers om dit hout te gebruiken bij
‘het huis op den Libanon’, schildert Gaddi niet. Plaats is er zeker voor een dergelijk
motief. Op bewonderenswaardige wijze vereenigt Gaddi elders drie, vier levendige
tafreelen op één vlak van voorstelling.
***
Op de plaats, waar Salomo den boomstam zoo zorgvuldig onder de aarde had
gestopt, welde later de bron van Bethesda op. Men bouwde een soort ziekenhuis
bij dat ‘badwater, hetwelk in 't Hebreeuwsch toegenaamd wordt Bethesda, hebbende
vijf zalen. In dezelve lag een groote menigte van kranken, blinden, kreupelen,
verdorden, wachtende op de roering des waters; want een Engel daalde neder op
zekeren tijd in het
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badwater, en beroerde het water; die dan het eerst daarin kwam, na de beroering
van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was’. (Joh. 5: 2-6).
Niet alleen echter aan de ‘roering’ van het water door den engel, maar evenzeer
aan de aanwezigheid van den boomstam op den bodem der bron, schreef men de
genezende kracht toe, welke het water bezat.
Toen Jezus moest worden gekruisigd, kwam de boomstam bovendrijven. De
Joden haalden met moeite dit enorme stuk hout er uit, en maakten er het kruis van,
waaraan zij Jezus vastspijkerden.
Gaddi gaat bij deze episode (Reproductie No. 3) zeer volledig te werk. Achter het
stroomende badwater, waaruit de boomstam wordt geheschen, ziet men de
ziekeninnrichtig. Rechts bevindt zich de voorstelling van het timmeren van het kruis.
Dat hierbij de Engel niet geschilderd is, doet aan het geheel geen afbreuk.
***
Nadat Jezus den kruisdood gestorven was, trachtten de Joden het kruis te
verbranden, om het zoodoende te onttrekken aan de vereering der Christenen. Het
hout bleek echter onverbrandbaar. Ten einde raad begroeven zij het op Golgotha,
samen met de twee andere kruisen, in een diepen put, dien zij daarna met zand en
steen vulden.
Dat Gaddi de kruisiging van Jezus in dit verband niet schildert, is begrijpelijk. Zeer
waarschijnlijk kende hij niet het bestaan der legende, dat het hout onverbrandbaar
was. Ook de volgende Syrische overlevering was hem vermoedelijk onbekend.
Reeds ten tijde van keizer Tiberius werd het kruis gevonden. Protonice, de vrouw
van een zekeren Claudius, ontdekte, met hulp van den bisschop van Jeruzalem,
Jacobus Major, de drie kruisen. Door aanraking met het Christus-kruis werd haar
pas overleden dochter uit den doode opgewekt. De Joden wisten zich weer meester
te maken van het kruis en begroeven het opnieuw.
***
Over het vinden van het Heilige Kruis zijn verscheidene legenden in omloop.
In het jaar 312 moest de heidensche keizer Constantijn de Groote slag leveren
tegen de barbaren. Zijn leger was niet sterk. In den nacht, die aan het gevecht
voorafging, werd hij door een engel uit zijn veldheerstent gelokt en opmerkzaam
gemaakt op een groot, vurig kruis, dat zich tegen den nachtelijken hemel scherp
afteekende. Er onder schitterden de woorden: ‘en toutooi nika’, ‘overwin in dit teeken’.
Na enkele minuten
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verdween de engel en verbleekte het vlammende kruis met de vurige letterteekens.
Toen de dag aanbrak, stelde de keizer zijn leger in kruisvorm op, vocht met groote
hardnekkigheid tegen de vijandelijke horden en won, bij het vallen van den avond,
den strijd. Constantijn riep zijn pontifices bijeen en vroeg hun naar de beteekenis
van kruis en letterteekens. De priesters konden geen verklaring geven. Eenige
Christensoldaten vertelden, dat het kruis het symbool was van Jezus Christus en
dat de keizer aan diens bemiddeling te danken had, dat hij had gezegevierd over
de vijandelijke troepen. De keizer was hierover zoozeer verheugd, dat hij besloot
Christen te worden en zich te laten doopen. De vader der kerkgeschiedschrijving,
Eusebius, doopte Constantijn, zooals blijkt uit een betrouwbare mededeeling in een
brief van den heiligen Ambrosius, over den dood van Theodosius, op zijn sterfbed,
in tegenspraak derhalve met de overlevering, dat Constantijn ge-kerstend werd, na
den slag tegen Maxentius in 312. Ook Paus Sylvester I wordt genoemd als dooper
van Constantijn.
Dat Gaddi deze episode niet heeft ingevlochten in zijn reeks kruisschilderingen,
spreekt vanzelf. Immers, zij behoort niet tot de eigenlijke kruislegende en vormt
slechts een kleurrijke inleiding op het eigenlijke vinden van het ware Jezus-kruis.
Constantijn kon het hemelsche wonderteeken, dat hij gezien had, niet vergeten
en verzocht Helena, zijn moeder, ondanks haar hoogen ouderdom, het kruis in
Palestina te gaan zoeken. Op haar tocht naar Jeruzalem, vermoedelijk in het jaar
326 ondernomen, kreeg de tachtigjarige vrouw een goddelijke ingeving, dat zij de
kruisen, waaraan Jezus en de beide misdadigers den marteldood waren gestorven,
zou terugvinden. Helena ontbood alle Joodsche schriftgeleerden des lands en vroeg,
waar het kruis was begraven. Geen der Joden wenschte eenige inlichting te
verstrekken. Er was slechts één Joodsche priester, Judas genaamd, die wist, waar
de verlangde voorwerpen verborgen waren. Van vader op zoon was dit familiegeheim
overgeleverd en bewaard gebleven. De stamgenooten drongen bij Judas aan geen
gehoor te geven aan de smeekbeden van Helena. Zij vreesden, dat wanneer het
geheim werd verraden, aan hun voorvaderlijke gebruiken en aan de strenge
voorschriften van hun geloof, afbreuk zou worden gedaan. In toorn ontstoken over
de weigerende houding en de tegenwerking, welke Helena ondervond, dreigde zij
alle schriftgeleerden levend te zullen verbranden (!). Uit vrees en lijfsbehoud wezen
de bedreigde Joden Judas aan als den eenigen onder hen, die Helena den
gewenschten bijstand kon verleenen. Helena zond de Joden weg, riep Judas bij
zich en legde hem haar verlangen bloot. Judas weigerde hardnekkig iets los te laten,
ondanks het feit, dat Helena hem in het vooruitzicht stelde, hem den hongerdood
te zullen laten sterven, als hij volhardde in zijn stilzwijgen.
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De ongelukkige werd nu in een vochtigen put geworpen en kwijnde langzaam weg
van honger en dorst. Na zes dagen gaf hij zich gewonnen en verried het zoo lang
en trouw bewaarde geheim. De legende geeft Judas niet voor niets denzelfden
naam, welke ook eens gedragen werd door den verraderlijken volgeling van Jezus.
Men haalde Judas uit den put en vernam nu op welke plaats op Golgotha de
kruisen verborgen lagen. Onder het graven trilde de aarde; een vreemde aromatische
geur steeg op uit de groeve. Zelfs Judas kwam onder den indruk. Op twintig voet
diepte vond men drie nagenoeg gelijke kruisen, benevens het losgeraakte opschrift,
dat Pilatus op het kruis van Jezus had laten aanbrengen. Helena was zeer verrukt
over de vondst en prees en beloonde Judas (sic!).
Op raad van den bisschop van Jeruzalem, Macarius, plaatste men de drie kruisen
op het midden van het stadsplein, in afwachting of de Heer zou openbaren, aan
welk kruis Zijn Zoon was gestorven. Er bevond zich in die dagen een aanzienlijke
Christelijke vrouw in Jeruzalem, die zeer ziek was. Macarius liet deze lijderes naar
het stadsplein vervoeren en hield een der kruisen tegen haar lichaam aan. Toen
deze proefneming niet de geringste uitwerking vertoonde, probeerde men of een
aanraking met het tweede kruis eenig effect zou opleveren. Ook deze poging bleef
zonder resultaat. Tenslotte bracht men het derde kruis in contact met de zieke en
ziet, plotseling ging er een schok door haar geheele lichaam. Zij richtte zich half
overeind en voelde zich volkomen genezen. Alle omstanders prezen dit
wonderbaarlijk herstel en de Goddelijke Voorzienigheid, die, voor de toenmalige
opvatting, op deze wijze onfeilbaar had kenbaar gemaakt, welk kruis Christus had
gedragen. De geloovigen knielden neer voor het kruis; Helena sprak een plechtig
gebed uit. Judas was zeer getroffen door alle deze wonderen en bekeerde zich tot
het Christendom. Hij liet zich door den bisschop doopen en nam den naam Cyriacus
aan. (Door sommigen ook wel Quiriatius genoemd). Onder Julianus den Afvalligen
stierf hij den marteldood, nadat hij als bisschop van Jeruzalem met grooten ijver het
Heidendom had bestreden.
Naast deze legende van het herkennen van het kruis, komen er twee andere
voor. De eerste vermeldt, dat een gestorven jongeman achtereenvolgens op de drie
kruisen werd geplaatst en bij aanraking met het derde kruis uit den doode werd
opgewekt, waardoor het Christuskruis als zoodanig herkend werd.
De Heilige Ambrosius, de aartsbisschop van Milaan, weet evenwel te berichten,
dat niet Helena, maar Macarius, de kruisen vond, en dat het kruis van Christus
aangetroffen werd met het opschrift eraan bevestigd, zoodat er geen wonderen
behoefden te geschieden om het kruis te herkennen. Helena liet het heilige kruis,
vermoedelijk in het jaar 326, in Jeruzalem
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plaatsen, in een prachtig bewerkt schrijn, waar het door de Christengemeente in
hooge eere werd gehouden.
In het bestek van dit opstel passen geen uitvoerige beschouwingen over de
historiciteit van de kruisvondst. Zelfs als men niet de inzichten der Nederlandsche
radicale bijbelkritiek huldigt, welke een kruisiging in materieelen zin van een
historischen Jezus zinnebeeldig opvat, en derhalve van een stoffelijk kruis niet weten
wil, kan men de echtheid der overlevering stellig in twijfel trekken. Een zoo bevoegd
en kundig geschiedschrijver als Eusebius maakt in zijn levensbeschrijving van
Constantijn den Grooten wel melding van Helena's pelgrimstocht naar Jeruzalem,
van de stichting van vele Palestijnsche kerken, en zelfs van het zoeken naar het
heilige kruis, maar over het vinden wordt met geen woord gerept, wat van Katholieke
zijde scherpe kritiek heeft uitgelokt. Ook het Itinerarium Burdegalense, een
reisbeschrijving van een pelgrim uit Bordeaux (333), laat zich uit in denzelfden geest.
Cyrillus van Jeruzalem levert ons daarentegen eenige berichten (Cathachesen
IV:10; IX:19; XIII:4) over, waaruit men opmaakt, dat voor 350 een groote vereering
moet zijn gekoesterd voor het kruis van Jezus Christus, waarvan vele deeltjes in
verschillende kerken waren verspreid.
Deze bron is ongeveer twintig jaar jonger dan Helena's pelgrimstocht, die voor
velen een aansporing was, zich eveneens naar het Heilige Land te begeven, en
wordt derhalve in mindere of meerdere mate betrouwbaar geacht. Het, tegen het
eind der vorige eeuw ontdekte, geschrift van de vrome Silvia, haar ‘peregrinatio ad
loca sancta’, leert ons, dat er in 384 te Jeruzalem een reeds jarenlang voorkomende
vereering voor het heilige kruis bestond, waarvoor plechtige kerkfeesten onder
bescherming van den bisschop werden georganiseerd.
Talrijke latere schrijvers (Rufinus, Sulpicius Severus, b.v.) maken melding van
het vinden van het kruis. De geleerde Suitb. Bäumer O.S.B. schrijft in zijn
Kirchenlexicon (VII:1098): ‘So ist doch die Thatsache, dasz vor dem Jahre 350 das
heilige Kreuz wieder aufgefunden war, historisch unanfechtbar’, van welke
onaanvechtbaarheid schrijver dezes allerminst overtuigd is! De R.K. kerk wijdde
den derden Mei aan het vinden van het kruis. (Inventio sanctae crucis).
Van alle voorbereidende en vaak niet zeer menschlievende en Christelijke
maatregelen, welke Helena nam, om het ware kruis in eere te herstellen, schildert
Agnolo Gaddi er slechts enkele. Het meest naar voren tredend tafreel, het eigenlijke
vinden der kruisen, laat hij onbehandeld, terwijl hij (zie reproductie No. 5) een weinig
kenmerkend onderdeel uitvoerig weergeeft, n.l.: het in processie dragen van het
kruis. De als No. 4 gereproduceerde fresco stelt de opwekking der aanzienlijke
vrouw voor, en de verrijzenis van het kruis. Terloops zij opgemerkt, dat het landschap
op
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den achtergrond alle aandacht verdient. De leeuw geheel links is vermoedelijk de
leeuw, welke men altijd afgebeeld ziet bij den heiligen Hieronymus. De
vooronderstelling dat de ganzen, die zich aan de rechterzijde der voorstelling
bevinden, als symbool van den heiligen Maarten van Tours, schutspatroon van
Lucca en Tours, moeten worden opgevat (St. Maarten zou dan de figuur zijn, welke
met een sikkel en knuppel heel dicht bij de ganzen en den hond loopt), komt mij
ongerijmd voor. Karakteristiek voor Gaddi is, vooral bij deze Helena-episode, zijn
onvolledigheid in de behandeling. Hij weet niet het wezenlijk belangrijke te
onderscheiden van bijkomstigheden. De artistieke waarde van zijn fresco's wordt
hierdoor natuurlijk niet aangetast. Een bespreking van Gaddi's k u n s t blijve in dit
opstel buiten beschouwing.
***
Begrijpelijk is, dat Gaddi het schilderen van het vinden der spijkers, waarmee Jezus
gekruisigd was, achterwege laat. De legende vertelt, dat Helena den bekeerden
Cyriacus verzocht voor haar de spijkers op te speuren. Onder innige gebeden begon
deze geestdriftige ijveraar zijn onderzoek. Plotseling ontstond er in den aardbodem
een scheuring. Vol schittering en glans woelden vurige, vlammende spijkers uit
eigen beweging naar boven. Zorgvuldig werden de kostbare relieken naar Helena
gebracht, die zeer verheugd was over dit resultaat en de vervulling van haar wensch.
Helena behield een spijker in Jeruzalem, drie spijkers liet zij naar haar zoon
Constantijn brengen. Deze bevestigde er één, volgens sommige kerkvaders op
aanwijzing van Zacharia (14:20), in den teugel van zijn paard, opdat hij steeds onder
goddelijke bescherming zou strijden. Naar men aanneemt bevindt zich deze spijker
in de kerk S. Croce di Gerusalemme in Rome, waar zich eveneens het opschrift
van het kruis moet bevinden. Een ander liet hij aanbrengen op zijn standbeeld te
Constantinopel, waardoor - aldus de geschiedschrijver Socrates - de stad
onneembaar zou zijn. (Het jaar 1453 heeft deze vooronderstelling gelogenstraft
door de inname van Constantinopel door Mohammed II).
De derde spijker, welken Constantijn ontving, maakte deel uit van zijn helm. Men
beweert, dat het deze spijker is, die later in de ijzeren kroon der Lombardische
vorsten gedreven werd, die zich nu in de schatkamer der kathedraal van Monza bij
Milaan bevindt.
Men kan zich levendig indenken, dat de spijkers zeer vereerd werden en, volgens
katholiek besef, vele wonderen verrichtten, waarover zich de noodige legenden
vormden.
***
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In 615 veroverde de Perzische koning Chosroës II Jeruzalem en voerde het heilige
kruis naar zijn eigen land. Dit Christelijk voorwerp vond de heidenkoning uitermate
belangwekkend. Hij was zeer trotsch op deze aanwinst en gaf in een vlaag van
volslagen waanzin bevel, dat alle zijne onderdanen hem als een verheven godheid
zouden aanbidden. De regeering liet hij aan zijn zoon over. In een tempeltje van
goud, zilver en marmer, met een plafond, waarop zon, maan, planeten en sterren
waren geschilderd, troonde hij, verheerlijkt door de menigte en ‘speelde’ in zijn
ontzindheid ‘de heilige drieëenheid’: aan zijn rechterkant bevond zich het kruis, als
symbool van God den Zoon, aan de linkerzijde plaatste hij een haan als symbool
van den Heiligen Geest en zetelde zelf in het midden als God de Vader. Hij
construeerde boven het tempeltje een waterbak, waaruit het op zijn bevel ‘regende’.
Hij veroorzaakte aardbevingen door het gebouwtje te laten schudden. Onder den
vloer liet hij paarden stallen, die door hun getrappel en hoefgestamp den donder
konden nabootsen. Zoo maakte hij als natuur-god op zijn onwetende volgelingen
grooten indruk.
In dien tijd regeerde Heraclius als keizer van het Oost-Romeinsche Rijk. In den
droom verscheen hem een engel, welke hem gebood, aan de ontheiliging van het
kruis een einde te maken en het kostbare voorwerp terug te brengen naar Jeruzalem.
Heraclius gaf gehoor aan dit droombeeld, rustte een groot leger uit en trok op tegen
den zoon van Chosroës. De beide veldheeren ontmoetten elkander bij de brug eener
rivier en kwamen overeen, dat, volgens klassieke voorbeelden, een tweegevecht
zou beslissen, dat de overwonnene zijn geheele gebied zou afstaan aan den
zegevierenden vorst, zoodat geen der legers eenig letsel of leed zou ondervinden.
De afspraak hield tevens in, dat iedere soldaat, die zijn heer zou willen bijstaan in
den strijd, met gebroken ledematen in de rivier zou worden geslingerd. Op het
vastgestelde uur, bereikten de beide helden de brug. De legers aanschouwden van
den oever af het verwoede gevecht, dat zich ontspon. Allen eerbiedigden de afspraak.
Niemand verleende hulp aan zijn vorst. Ten koste van ontzaglijke inspanning overwon
Heraclius, na vele uren van moeizamen strijd. De jonge Chosroës stelde zijn rijk en
onderdanen onder het keizerlijk bewind, werd door Heraclius zelf tot het Christendom
bekeerd en daarna gedoopt, welk voorbeeld velen volgden. Uit edelmoedigheid
verleende de keizer aan den verslagen heerscher het recht zijn koninklijke
waardigheid te behouden.
Heraclius trok verder met zijn leger, om aan den ouden Chosroës het kruis te
ontnemen. Hij trof den zonderlingen koning aan op zijn gouden troon in aanbidding
voor het kruis. Chosroës wist geenszins, dat zijn voormalig rijk onder vreemde
heerschappij was gekomen. Heraclius beloofde hem het leven te zullen schenken,
omdat hij op zijn manier het kruis vereerd en aanbeden had, als hij tenminste wilde
overgaan tot het
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Christendom. De verdwaasde Chosroës weigerde dit voorstel halsstarrig. Zonder
genade of uitstel liet de keizer den ongelukkige onthoofden, en stond toe, dat hij
begraven mocht worden, omdat hij koning was geweest. Het Chosroës-tempeltje
werd afgebroken; het goud en zilver besteedde men aan het bouwen van kerken.
Heraclius ondernam nu de reis naar Jeruzalem. Gezeten op een prachtig strijdros,
droeg hij, gekleed in vol ornaat, het kruis, dat echter ondraaglijk zwaar bleek te zijn.
De wijze patriarch Zacharias gaf den keizer den raad, in allen eenvoud zich te
kleeden en een gewoon legerpaard te berijden, en ziet, nauwelijks had Heraclius
deze raadgeving opgevolgd, of het kruis werd heel licht van gewicht.
Na eenige dagreizen naderde men Jeruzalem. De keizer wilde een glorierijken
intocht houden, zooals het een goed Byzantijnsch triumphator betaamde. Heraclius
beval zijn geheele gevolg, zich in feestkleeding te steken en vol pracht en praal op
fraai getoomde paarden het laatste eind van den tocht af te leggen. Men voldeed
aan het bevel. De keizer nam het kruis in de hand en maakte aanstalten om de
heilige stad binnen te rijden. Plotseling sloten zich knarsend de poorten door een
geheimzinnige macht; rotsblokken en steengevaarten stapelden zich op, als een
onoverkomelijke muur, voor den ingang en beletten den doortocht. Uit den hemel
daalde een engel neer en sprak: ‘Heraclius, niet met vorstelijken aanblik, doch in
alle nederigheid en ootmoed, zult gij den weg betreden, welken de Heere Jezus
Christus U is voorgegaan in voorbeeldigen eenvoud.’ Na deze woorden verdween
de engel. De keizer steeg van zijn paard, ontdeed zich van zijn prachtig keizerlijk
gewaad en trok een bescheiden overkleed aan. De steenmassa week terzijde, de
poorten openden zich. In groote soberheid, het kruis voor zich uitdragend, deed de
keizer, zelfs ongeschoeid, zijn intocht in Jeruzalem. De wonderlijke geur, welke het
kruis sinds de verafgoding en ontwijding door Chosroës, verloren had, verspreidde
zich opnieuw. Vele nog onbegraven dooden werden opgewekt. Zieken, geraakten,
melaatschen en blinden, werden genezen door aanraking met het heilige hout.
Plechtig herstelde Heraclius het kruis in eere op zijn oude plaats. Jaarlijks werd,
aan de gedachtenis van de verheffing van het kruis, een plechtige dienst gewijd.
Tallooze pelgrims kwamen het kruis hunne vereering bewijzen. De R.K. Kerk viert
nog steeds op den veertienden September deze exaltatio sanctae crucis.
In de bewerking van de z.g. kruisverheffing - de geheele episode van Chosroës'
roof uit Jeruzalem tot en met het terugbrengen van het kruis door Heraclius - toont
Gaddi een wonderlijke grilligheid ten opzichte van de beschikbare ruimte. Een geheel
vlak wijdt hij aan Chosroës' tocht uit Jeruzalem. (Reproductie No. 6). De verheerlijking
van den Perzischen koning in zijn tempeltje vormt een der drie episode's, die men
op repro-
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ductie No. 7 afgebeeld ziet. Het eigenlijke kruis (niet te verwarren met den scepter!),
is nauwelijks zichtbaar. Links bevindt zich de haan, of een of andere vogel, die
daarop gelijken moet. Het middelste deel der voorstelling wordt in beslag genomen
door de schildering van het bevel van den engel om het kruis te heroveren. Geheel
rechts zien wij het tweegevecht tusschen Heraclius en den moeilijk waarneembaren
zoon van Chosroës. Ook het slottafreel (zie reproductie No. 8) geeft drie episode's.
Beneden links, de onthoofding van Chosroës. Het bovenste gedeelte van het midden
is gewijd aan de voorstelling van den mislukten intocht in de heilige stad. Dat
Heraclius hier met een onvolledig kruis loopt, is de inwerking eener legende, die
vertelt, dat Helena een gedeelte naar Constantinopel gezonden had. Het rechter
benedenvlak schildert ons des keizers gang door Jeruzalem's poort. In zijn gevolg
bevindt zich de zoon van Chosroës, te herkennen aan het koninklijk hermelijn van
zijn statiekleed.
Typeerend is de betrekkelijke volledigheid, die Gaddi hier toont. Dat hij niet de
moeite neemt, om den regen, donder en aardbevingen, die Chosroës liet veroorzaken
en den tocht naar Jeruzalem, met het, dank zij den raad van Zacharias, gemakkelijk
draagbare kruis, te schilderen, ligt voor de hand. Dit zijn onderdeelen, die men
verwaarloozen kan.
Alle legenden, welke de lotgevallen van het kruis na de exaltatie (verheffing)
behandelen, laat Gaddi onbewerkt. Hoogstwaarschijnlijk kende hij deze niet. De
talrijke legendarische wonderen, die in den loop der eeuwen verricht werden door
het kruis in zijn geheel of in geledingen, blijven hier buiten beschouwing.
Aan het verhaal van de spijziging der vijfduizend (Matth. 14:16 sqq) zijn de
legenden der onverminderbaarheid des kruises ontleend. Reeds Cyrillus van
Jeruzalem meldde, dat verscheidene kerken kruissplinters bezaten. Vorsten gaven
aan elkaar, als bewijs van hechte vriendschap, kleine deeltjes van het heilige hout,
als ze daarvan iets konden bemachtigen. ‘Hoeveel men ook van het kruis afneemt,
nooit zal het verminderen’, schrijft de heilige Paulus van Nola; vergelijk Thomas à
Kempis in zijn geschrift de Imitatione Christi (II:12): ‘overal zult ge het kruis vinden.
Het kruis wacht U overal.’ Overal werden kruisstukken aangetroffen, die authentiek
heetten te zijn. (Nu o.m. in de St. Pieterskerk en in de S. Croce di Gerusalemme te
Rome, waar, behalve het kruisopschrift, ook een spijker moet zijn, welke bij bepaalde
gelegenheden getoond worden). In 1241 zou zelfs, op voorbeeld van Heraclius, de
heilige Lodewijk van Frankrijk, met het kruis in de hand, zijn intrede hebben gedaan
in Jeruzalem. Een onder het pontificaat van Alexander III teruggevonden onderdeel
werd door den Paus geauthentificeerd!
Uit de kerk echter, waar men na de exaltatie door Heraclius het kruis bewaarde,
werd het, tijdens den inval der Muzelmannen, gestolen. De
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blijde boodschap, dat het op den jongsten dag aan den hemel zal verschijnen, zal
den goedgeloovige tot troost strekken. ‘Dit teeken des kruises zal aan den hemel
staan, als de Heer ten gerichte verschijnt’ (Thomas à Kempis. De Im. Chr. II:12).
De totale massa der, overal verspreide, kruissplinters is, naar men berekend heeft,
door ongeveer tien ezels te dragen. Volgens opgave van anderen, zou men er een
middeleeuwsch oorlogsvaartuig van kunnen bouwen. Wanneer men nu eens bedenkt,
dat Christus en Simon van Cyrene het kruis alleen droegen, kan men zich voorstellen,
hoe phantastisch men hier ‘die Lust zum fabuliren’ heeft botgevierd. In zijn ‘mémoire
sur les instruments de la Passion’ (1870) rekent Rohault de Fleury zijn lezers voor,
dat het nu aanwezige, authentieke (!) kruismateriaal 9 à 10 millioen kubieke millimeter
bedraagt, terwijl het Christuskruis er ongeveer zeven en vijftig millioen moet hebben
gewogen, waaruit de schrijver de authenticiteit der gevonden splinters concludeert.
In de R.K. kerk moet aan alle kruisrelieken meer eerbied bewezen worden, dan
b.v. aan het stoffelijk overschot van heiligen. Sinds Clemens VIII wordt ook het
exaltatiefeest op 14 September plechtiger gevierd, dan voor dien tijd. De Grieksch
Katholieke kerk verbond de kruisvinding (326) aan het jaarfeest van de inwijding
van de Constantijn-basiliek in Constantinopel.
Zeer vruchtbaar heeft de kruislegende op de schilderkunst haar invloed doen
gelden. Dat een kunstenaar als Gaddi een belangwekkend, zij het dan ook allerminst
volledig, geheel wist te maken, strekt zoowel onderwerp als schilder tot eer.
Begrijpelijk is de altijd weer oplevende belangstelling voor het kruis, dat zulk een
grooten invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van het menschelijk denken.
Dat het menschelijk denken in zuiver bespiegelende werkzaamheid des geestes
niet blijvend bevrediging heeft gevonden, is een der oorzaken, dat men
aanschouwelijk en gevoelvol ging voorstellen, wat in den geest niet meer beleefd
werd. Daaraan danken wij eenerzijds de rijpe doordachte producten eener zinrijke
wijsbegeerte des kruises, anderzijds een verzameling kunstzinnige voortbrengselen,
die het oog en gemoed streelen.
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Engelsche kunstenaars van dezen tijd
door Jan Poortenaar
I.
Claude Flight.
DIT schilderij is verkocht’ zeide mij de kunstenaar, terwijl hij een foto overreikte, die
ik, belast met erfelijke en atavistische gevoelens, zoodanig hield, dat de
vrouwenfiguur het hoofd boven en de voeten beneden had.
‘Maar ik verkocht het ondersteboven, zóó, ziet u’, gaat hij door, de afbeelding
omdraaiende. ‘Je kunt het evengoed op zijn kop nemen, en ik vond het zoo ook wel
goed.’
‘O, jawel, jawel,’ zei ik, en begreep. Want het schilderij heette: ‘Un rêve est moins
trompeur parfois qu'un document’ en daar het dus het ‘document’ leelijk aan den
dijk zet - voor zoover het documenteele aan den dijk te zetten is - was het meer in
overeenstemming met de ‘rêve’ om het ondersteboven te nemen. Wat ik alleen nog
niet begreep, dat Flight zelf dit ondersteboven nog ondersteboven noemde. Maar
dat was voor het oogenblik van minder belang.
Het was, zooals de lezer zien zal, een schilderij waarin Flight trachtte, gelijk hij
dat noemt, beweging uit te drukken op elementaire, gecondenseerde, geometrische
wijze. Voor hem leiden de eerste twee tot het geometrische. Het laat zich denken,
dat zij voor een ander mensch tot iets anders leiden, en dat het dus meer Flight's
gevoel dan zijn theorie is die hem bij de geometrie doet belanden.
En laat ik daar maar dadelijk aan toevoegen, dat het ook dáárom is dat zijn werk
en persoon mij sympathiek waren; om het gevoel, dat inmiddels zoo drommels
ouderwetsch geworden ‘gevoel’, bij hem toch meer de kern der zaak dan de ‘moderne
theorie’ die aan zijn werk ten grondslag liggen zou. Want al die Parijsche - te Parijs
al weder o zoo lang verouderde - nieuwe theorieën en schema's gelden in Engeland
als bij ons te lande nog tot in lengte van dagen voor modern, omdat het Fransche
bloed nu eenmaal wat vlugger klopt, en de Fransche geest wat gemakkelijker van
den hak op den tak springt dan die van den gedegen Hollander en den securen Brit.
Een der bekendste Engelsche schilders meent met mij, dat zijn kunstbroeders de
elasticiteit van geest missen om zich een poosje in het eene en dan weer in het
andere isme te begeven, er zich een roes te drinken, en daarna weer ongehinderd
verder te gaan. Maar die stijve Engelschen, zei hij, blijven er bij als ze er eenmaal
na veel getob in beland zijn, en raken verslaafd aan dien drank. Uit vaderlandsliefde
heb ik toen van de Hollanders gezwegen, maar omdat wij in onze taal toch entre-nous
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zijn, is er geen gevaar bij, hier de gebruiksaanwijzing af te drukken voor een schilder
die tegenwoordig in onze wel zeer vlakke landen voor modern wil doorgaan. Wanneer
van een Christuskop maar de neus langs een lineaal is getrokken of de oogen
cirkelsegmenten vormen, dan kan hij verzekerd zijn dat ieder zijn werk zal
bestempelen als doortrokken van den geest des tijds en hem zijn brevet als moderne
uitreiken, hoe on-Christelijk, onreligieus zijn werk naar den geest ook moge wezen
en zich misschien te voren meer in tingeltangel-atmosfeer zag gedijen. Sinds Toorop
zijn verstrakkingen bijna een menschenleven - dat in de kunst korter duurt dan
daarbuiten - geleden begon, zijn al die jaren noodig geweest, er waardeering voor
te doen vinden, doch nu is de triomf van passer en lineaal dan ook volkomen. Zij
zijn embleem, criterium. De slinger is doorgezwaaid van het nagenoeg vorm-looze
impressionisme naar het tegenovergestelde eindpunt van kleurlooze, bedachte
constructie. Het lijkt zoo heerlijk nieuw en meesleepend modern - was het niet
Roland Holst die zeide ‘dat woord riekt naar het circus’? - maar of men er heel veel
verder mede is gekomen zou nog wel aan discussie onderhevig kunnen wezen.
Misschien zijn ‘bouwende’, zooals dat tegenwoordig overbodiglijk heet, vorm en
emotioneele kleur beide slechts elementen, en is het pas hun samengaan in edele
harmonie die een kunstwerk boven het peil en boven de waarde van een modegril
verheft.
Maar, zooals gezegd, Flight trekt nagenoeg de uiterste consequentie van
vorm-theorie. Hij neemt het vierkant, dat hij wil vullen, neemt punten aan in elk der
zijden, beschrijft van daar uit cirkelbogen tot hij een geweldig spinneweb van lijnen
heeft, waaruit hij die kiest welke voor zijn voorstelling bruikbaar zijn. De voorstelling
geeft hij niet prijs, geheel abstract is zijn werk niet. Zijn streven wortelt in Franschen
bodem. De oorlog, een lang verblijf in Frankrijk brachten hem met de Fransche
kunst in aanraking en in die uitingen waar de echo galmde van de geweldige
machinekracht die den strijd zou beslissen, vond hij de aanleiding om in eigen werk
te gaan getuigen van het rythme, het voortspoedende, dat zoo kenmerkend is voor
het hedendaagsche leven. De tijd, zegt hij, vliedt sneller en sneller. Niemand is er,
die geen haast heeft, en de uitdrukkingen ‘ik had geen tijd meer voor dit’ en ‘ik kon
niet meer daar óók nog heengaan’ liggen in ieders mond bestorven. Wij allen kennen
dit immer-haastiger leven, kennen de immer-sneller middelen van verkeer, maar
aarzelen de weerklank ervan in kunst te aanvaarden.
Hij meent de uitingsvorm te hebben gevonden in zijn geometrisch systeem, dat,
al of niet bewust, aan kunstwerken van vroeger eeuwen ten grondslag zou hebben
gelegen. In de bewuste toepassing ziet hij de toekomst van moderne kunst, in de
onbewuste van meesters der oudheid de reden, dat hunne werken nòg schoon
worden gevonden, hoewel de onderwerpen ervan voor ons alle beteekenis hebben
verloren. Wij gelooven aan Grieksche goden niet meer, noch kunnen de
overwinningen, de lichaamsoefenin-
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gen en Olympische spelen der Helleenen ons meer warm maken. Dat niettemin de
kunstwerken het wèl kunnen vindt zijn reden in het door ons overgeërfde gevoel
van het rythme dat in ze ligt besloten.
Op gelijke wijze, meent hij, beantwoorden alle vormen van alle volken, en zeker
alle primitieve volken, zooals die worden toegepast in scheepsbouw en
kunstnijverheid aan een onderbewust, algemeen wereld-rythme. Dat te vinden,
daarop dan te bouwen het kunstwerk der toekomst, het is de gedachte die hem
bezielt. En zoo construeert hij schilderij of steenrelief met zijn passer.
Op 't oogenblik lijkt het, alsof hij in de gekleurde linoleumsnede de meest
geëigende techniek heeft gevonden voor wat hem voor den geest zweeft. Een
oudere kleurdruk dan de ‘Swingboats’? - waarin hij de beweging van een
schommelschuitje uit een stoom-caroussel tracht vast te leggen - is ‘Sussex
sunshine’. Een eigenlijk ‘gewoon’ landschap, waar echter de lucht in verticale strepen
de voorteekenen van stijl vertoont in den zin zooals hij dien later geheel zal volgen.
Is hier de lichtval tot verticale banen herleid, het zwiepen van den regen in
stormvlagen is zijn schema voor het geval van den postman, die de Londensche,
ronde brievenbus ledigt, ‘In the rain’ geheeten. De straat met omnibussen gaat nog
een stap verder in het oplossen der verschijningsvormen tot een abstract lijnenspel,
een rythme, dat in een nog weder minder reëel relief je van een dansende figuur
zuiverder uiting heeft gevonden. Het schijnt een bevestigend antwoord in te houden
op de zich van zelf opdringende vraag, of in het ganschelijk abstracte eigenlijk niet
de oplossing zou liggen van de problemen, die Flight zich stelt. Doch daarvan wil
hij zelf niet weten, en, al behoort een schrijver van een artikel den lezer alles uit te
leggen, ik verklaar mij volkomen incompetent om te expliceeren waarom hij een
zeer ‘naturalistisch’ aquarelschetsje in zijn atelier heeft hangen van een grot-woninkje
dat hij in Frankrijk heeft naast een uit curven samengesteld, als een blokkendoos
ineengepast schilderij. Of is het juist, dat Flight zoomin van het eene principe als
van het ander afstand kan doen?
Doch veel tijd tot overpeinzen laat hij den bezoeker van zijn atelier niet, en met
zijn levendig gezicht, waarin de scherpe oogen als gebrand staan, van Gogh-achtig
fanatiek, dwingt hij tot luisteren als hij weder begint te vertellen van Professor Lipps,
den Duitscher, dien hij den Darwin der moderne aesthetica noemt en die hem zijn
weg gewezen heeft, betoogende, dat in alles wat wij zien tevens liggen besloten
onze eigen vroegere ervaring en een overgeërfde volks- of ras-ervaring. Achter den
visueelen vorm ligt dan de geometrische grondslag, en veel meer op het onbewust
herkennen daarvan dan in het bewust herkennen van den verschijningsvorm zou
onze waardeering van kunst berusten. Een schilder, die zich deze grondvormen
bewust zou kunnen maken, zou dus het groote Eureka mogen uitroepen.
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Zomeravond,
door Hélène Swarth.
In wolkenrozen lag de zon gebluscht.
Ik dronk, bij vlagen, honingzoete aromen
Van de als vermoede verre lindeboomen.
Het spel der kindren zweeg - elk ging te rust.
'k Liet als een bad mij d'avond zoel doorstroomen.
Door hemeladem voelde ik mij gekust.
Extase-duizlend, de aarde al onbewust,
Bleef, blijde en roerloos, 'k van den hemel droomen,
Tot maande een stem: ik moest nu slapen gaan.
Loom rees ik op - 'k Liet open de gordijnen,
Dat zou de blankheid van mijn bed beschijnen
De blanke glimlach van de zomermaan.
En licht of 'k óp zou zweven, bleef ik uren
In 't blauw mysterie van den hemel turen.
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De apologie van den misdadiger,
door P.H. Ritter jr.
TOEN, ten congresse der vereeniging voor cultuur-onderzoek, betrad de Opper-Boef
het podium.
De stemmenmenigvuldigheid verruischte tot stilte als een uitdruppelende zomerbui.
Heel de onmetelijke menigte van blootebillen-kleurige, blinde gezichten, van
uilebriloogen en pagekoppen, die tot onder het orgel de halle vulde, werd roerloos
gestrekt, en het bestuur, dat tusschen zijn bloemetjes gevangen zat binnen de
massa die het had opgeroepen, hief zijn plukharig-bebaarde suikerbroodhoofden
omhoog.
Deze spreker, in tegenstelling tot zijn voorgangers, zòcht niet, maar wist. Hij was
zonder lokken, zonder poze, zonder de franje der aanteekeningen. Hij ging recht,
robuust, naar het spreekgestoelte en plaatste zich voor den mikrofoon van den
radio. Daar stond hij, vierkant, zijn bleeke, kale kop met den geweldigen mond en
de kleine oogen als een stuk marmer onder het licht, zijn breede gestalte in een
nauwsluitend, zwart tuniek, en met zijn groote handen overschaduwend het kleine,
groene sprekerslicht, dat voor de illuminatie der cultuurbeschouwers ontstoken was.
Toen hief hij het hoofd en begon, uitdagend grijnzend naar alle zijden, zijn woorden
te spreken, met een krakerige, droge stem:
‘Zoo heeft dan de ontwikkeling uwer cultuurgedachte den verworpene opgeroepen
als profeet. Zoo kunt ge uwe beschaving niet meer redden, zonder den paradox te
begrijpen in uwe systemen, en hèm naar den kansel te roepen, die u naar het leven
stond.
Ik heb lang gewacht. Ik heb mijn gedachten gericht naar de consequentie van uw
natuur, ik heb de list en de leugen beoefend met zulk een onmatigheid, dat het geen
kans gaf op duurzaam gewin, ik heb het menschenleven dat gij liet verschrompelen
uit den weg geruimd en de wreedheid hooger gesteld dan den troost der lippen,
dan den menschenmin die een aalmoes is. Ik heb den roep van den Duivel gevolgd,
dien Gij tersluiks diende terwijl ge uw knieën boogt voor God. Ik ken uwe
bedreigingen en verschrikkingen beter dan het konijn in het veld, en ik heb u bedreigd
op mijne beurt, omdat de wraak mij lief is, die gij bij beetjes snoept en die gij hebt
verborgen onder veel christelijk-doende schijnheiligheid.
Er zijn zielewaarden die ik ken in heure volkomenheid, en waarover ik u verbied het
woord te voeren op straffe van uw leven.
Wie uwer weet er wat lijden is? Wie uwer is tot leed verkoren en geboren, omdat
hij leeft uit een àndere natuur? Wie uwer weet het, als een wet, als
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een ijzeren noodzaak, dat het einde zonder hoop zal zijn, en wie heeft er den moed
de misdaad te bedrijven in het besef dier zekerheid? Wie uwer kent de lange dagen
en de lange nachten in de eenzame spelonken, waar zelfs de sterren met matglas
zijn afgedekt, wie kent de eeuwigheden, waarin het geweten zijn vonnis voltrekt
over daden die nimmer kunnen worden hersteld?
Ik ken de zonde. Ik ken haar, de brandend-wreede, niet als een paragraaf van
eene religieus-ethische conferentie, niet als een door vunzige braafheid beduimelde
kwade neiging, die het moment van inkeer tot een plezierige voldoening maakt,
maar als een Macht Souverein, waaraan men zich overgeeft volstrekt, in een eerlijke
passie, met den alsem der smart op de tong. Mijn kwade neigingen zijn geene zelf
bevlekkingen mijner deugdzaamheid, mijn slechtheid is een vernielende passie, is
een heilige haat, is een verspelen van het leven zonder prijs. Ik o e f e n mij nimmer
in boetedoeningen, de boete is op mijn borst gericht als een zwaard zonder genade,
als de bloedstraf voor een geweten en gewilde daad.
Ik ken den hartstocht. Ik ken de toomelooze passie, waarover gij alleen maar bleeke
verzen schrijft binnen de leuningstoelen op uw studeerkamers. Wie uwer is ooit
verlamd geweest door de macht een er neiging, verstijfd in begeerte, zooals g i j
alleen verstijven kunt in angst? Wie werd zoo opgejaagd en voortgestuwd door een
levenswil, wie was zoo vastgekluisterd in een dwangvoorstelling, dat de woorden
der menschen hem zinledig leken, dat hij geen honger en geen dorst gevoelde,
omdat het brandde en knaagde in zijn ziel naar de verlossing door de daad? Wie
uwer kent het verbeeldingsleven dat de werkelijkheid volkomen vernietigt, wie uwer
kent de almachtig zich achtende drift van het roofdier, als het een oogwenk gelooft
de kosmische orde te kunnen verstoren?
Ik ken de teederheid. Spreek mij niet van teerheid en liefde, gij die den mensch
nog nimmer met wroeging hebt bemind! Wie heeft zoo namelooze liefde in zijn hart
voelen wellen als een zee van smart, als hij die stond aan de sponde van een
slachtoffer? Wie kent de schrikkelijke zelfverachting, waarbij het hart stil staat als
ik, die ten eigen believen den mensch vernietigde, consequent, waar gij een speelbal
van maakte, van uw afwisselende laagheden en genegenheid?
O doode oogen, door mijn hand verglaasd, o nooit meer kloppend hart, door mij
geworgd, o zachte, stille handen, wie kent uw smartelijke en edele bedoeling anders,
dan hij die ze ineen deed zinken tot hulpeloosheid?
Cultuurbeoefenaars, humanitairen, zedelijke reglementenmakers, behaagzieken,
die de religie bottelde in een nieuw soort flacon van Houbigant, toen uwe hersenen
zich dood gedacht hadden aan de ontkenning en uwe oogen te zwak bleken om de
schoonheid te zien. Den levenden God hebt gij
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verborgen achter uw sociale theologieën, omdat ge nimmer de macht des duivels
aan uw zijde vondt. Zwets mij niet van heiligheid, gij allen die de slechtheid door
rietjes in uw kleine levens zuigt, maar nooit verbrand werd door haar schroeienden
adem. Zwets mij niet van menschenliefde, van gemeenschapsethica, getabberde
professoren, met uw zachte, geparfumeerde haren, gij die nog nimmer de hunkering
naar de gemeenschap hebt voelen hijgen in uw borst, daar nooit uw daden de
banden met de gemeenschap hebben doorgeknipt. Laat uw lofliederen in den storm
verklinken, laat uw melodische zielewiegelingen verstijven onder de kilte des doods.
Want wat zendt ge uw gebeden op om eeuwig behoud, gij die de eeuwige
verlorenheid niet hebt gepeild? Wat sust ge de menschheid met het geloof aan den
vooruitgang, gij die de oneindigheid niet kent? Oneindigheid die zich openbaart,
uitsluitend, aan hem die langzaam verteert in hunkering naar een voor immer verloren
paradijs, naar den lach der menschen, naar de warme, welige deelneming aan het
leven, naar sympathie en instemming en het pure genot van de kleine, edele daad.
Wat weet ge van liefde en vrede, gij, die haar alleen uit de verte, van zachte
atmosfeeren, van een zacht-gestoofd aandoeningsleven uit, beoefent? Gij, die daar
rondschuifelt op de pantoffels van uw ethisch welbehagen, maar die de pijn niet
draagt van een verbrijzelde ziel, van een verminkt geweten. En uwe
wereldhervorming is mij waardeloos. Voor mij is wereldhervorming wereldvernietiging,
voor u eene oefening, van de veiligheid uwer maatschappelijke regelmatigheid uit,
betracht. Gij zijt menschen die uwe schulden betaalt, die uw carrières geniet, die
bijval inoogst voor uw gehandschoend paradeerende revolutionaire bedoeling. Een
enkele maal zitten de stoutmoedigsten uwer in een cel naast de mijne, maar het
volk zingt liederen onder uw venster, de gevangenbewakers begroeten u met
buigingen, en als ge bevrijd wordt, martelaren van uwe overtuiging, dan treedt ge
door eerepoorten naar uwe woning terug.
Maar i k heb de menschheid tègen mij. Ik zit naast u, gekluisterd om een duisteren
moord, ik werd in den afgrond geworpen omdat ik een martelaar was van mijn natuur,
omdat mijn moeder een hoer was en mijn vader een epilepticus, en ik de prijs betaald
heb, eerlijk, van mijne voorbestemdheid. Toen ik mijn bloeddorstige handen uitstrekte
naar een schuldeloos kind, toen heb ik mij zelven schrijnender om het leven gebracht
dan de zelfmoordenaar, ik heb de hel geopend voor mijn ziel, want ik besefte het,
één moment nadat het onherroepelijk was, dat er een dorst mij verbrandt naar het
heilige en dat ik door een geringe transpositie van mijn wezen een mensch kon
geweest zijn dat het kind had in slaap gewiegd met een teeder sprookje, en dat
verhongerde kinderen van zijn nooddruft had gevoed, maar dat alleen beminnen
kan met zelfverwijt.
En toen schreed ik door de duisternis der verscheurende menigte, die
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beschermd was tegen mijn in haar hart levende misdadigheid door haar sociale
instincten. En die de zonde en het leed kruisigde, toen daar de zondaar eenzaam
ging.
Wat, wilt ge, martelaren voor de Idee de plaatsen mijner verschrikkingen betreden,
en aldus mijn wanhoop stelen voor uw propaganda? Stelen de wanhoop van mij,
die de martelaar van het leven is? Houdt u ver van mijn sinistere woonplaats als er
nog een grein van eerbied in u ligt besloten voor de pijn, houdt u behoedzaam
binnen de grenzen uwer u ingeboren regelmatigheid. Gij zijt mij afgezanten van
dezelfde samenleving, die in haar geïllustreerde tijdschriften de photographieën van
mijn angst te koop biedt aan uw medeburgers, die er hun eigen lusten aan bot
vieren, de vredelievenden, heimelijk, tusschen een slokje koffie en de lectuur van
uwe stichtelijke brochures.
Vele zijn mijne gestalten. Wanneer, zooals dat telken morgen geschiedt, de
deurwaarders worden uitgezaaid over stad en land door Shylock's magere handen,
wanneer de menschen de zon niet meer zien en den wind niet meer hooren ruischen
en hunne lippen niet langer tot den glimlach kunnen ontplooien, omdat hun gedachten
vervuld geraken van de burgerlijke rechtsvordering - dan blijf ik, die geen nood heb
om mijn maatschappelijk corset, zoo rustig als gij allen gejaagd wordt in angst en
begeerte. Ik blijf consequent insoliede. Ik doe niet aan het peuterspel der
prijszettingen, ik beul mij niet af in bij-betrekkingen, ik sta niet buigend
salarisverbeteringen af te bidden uit de oogen van mijn chef. Van mijne hand vindt
ge geen enkel ingezonden stuk in uw couranten, ik zorg alleen voor het
divertissement uwer dikgespaarde kornuiten in de criminalistische rubriek. Nimmer
ziet ge mij het woord vragen in de vergaderingen uwer organisaties, want ik begeer
mijn brood op andere wijze te verdienen dan als propagandist. Mij vindt ge niet in
de antichambre maar achter de toonbank van het woekerkantoor, waar ik mij begier
van het lachen als ik mijn uitgeperste cliënten die de laatste cent niet meer kunnen
betalen, les geef in de moraal der contractueele verplichtingen. Mij mist ge in de
menigte der weldadigheidssecretarissen, die file maken voor het kabinet van
decoratie-verleenende Ministers, en ook op de eenzame kamer van den dichter,
die aan de Maan vraagt om den productieven droom die hem de duiten zal brengen
voor de directe belasting. Ik heb lak aan de literatuur, die dagelijks diefstallen pleegt
in mijn wereld, en die mijn huiverende criminaliteit omroert tot badplaatsbezigheid
en spoorweglectuur van zakenmenschen, diplomaten en princessen, die zich daarin
verkneuteren en zich in gedachte aan mijn daden bezondigen achter de haag der
Orde, die hen tegen mijn aanslagen behoedt. Ik heb mij de vrijheid veroorloofd
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te moorden en te stelen in werkelijkheid, nu gij het doet in de fraaie letteren. En ik
verduister uw kassen, omdat geen crediteur vraagt naar de herkomst der betalingen,
maar in de vlotheid der betalingen zijn zedelijke normen stelt. Ik spot met het
vertrouwen van u, die niemand vertrouwt, wien de duitjes van de wettig geoorloofde
misdaad liever zijn dan het erbarmen met den eerlijken zwoeger, die moeizaam zijn
brood verdient. Ik peuter 's nachts, als zij eenzaam hangen te bengelen in den
klagenden wind en den triesten regen de offerbusjes van uw dierenbescherming
open als sardineblikken, ik die de menschenversterving aanschouwd heb in het
jammerlijk aangezicht. Het heilige centje, waarvoor ge uw vaderland verraadt en
uw idealisme verloochent, laat ik rammelen in mijn broekzak, en ik steel de daalders
die uwe kinderen hebben bijeengebedeld, nadat ge ze weg haalde uit hun droom
en hun spel, nadat ge ze gevangen naamt en als oude mannetjes en fatsoenlijke
meisjes van plezier voor bloemverkoop ordende in het weldadigheidsgelid, ik gap
de bankbiljetten die uw halfnaakte vrouwen, uw gesmokingde mannen, terwijl zij
hun eerzame buurmannetje lieten sterven van den honger op het weldadigheidsfestijn
als dorre herfstbladeren deden deinen op den wind van den dans.
En ik vraag mij af, wie is er nu zedelijker, o zedelijkheidsmaniakken, ik die een
moeder wurg om de spaarcenten uit het varken, of uwe deurwaarders, die een
wiegje publiek laten verkoopen, terwijl een moeder in smarten het leven geeft?
O poveren, menschenredders, blijmoedige opvoeders en verbeteraars van ons,
roofdieren die den geur van het bloed in den neus hebben en wier handen en
hersenen op den roof zijn gebouwd, - wat weet ge van maatschappelijke
reconstructie, hoe onuitsprekelijk belachelijk zijn uw zielkundige proeven, gij die de
wilde majesteit van de misdaad niet kent!
Deedt ge niet beter een aardbeving te bekeeren, of een banjir tegen te doen
houden door een notulen-lezenden secretaris?
Ge kent de krachten van de misdaad niet, omdat ge onmachtig zijt de volstrektheid
te begrijpen van onze natuur. Omdat ge niet weet dat wij berouw kunnen hebben
als een kind, aanhankelijk kunnen zijn als een dier, en kuisch en zelf verloochenend
als een heilige. Indien wij uit de slechtheid konden overstappen in een paradijs, of
gesteld konden worden voor een taak, die het offer eischt van onze persoonlijkheid,
voor de wereld verovering van een ideaal, dan zouden onze gedachten even zuiver
blijven en onze handen even onbevlekt als die uwer gewijdste asceten en martelaren.
Maar wij komen in een wereld terug waarin de wet gehoorzaamd wordt boven de
zede, en wij zijn onbekwaam het kasboek op te maken van deugd en zonde, met
een batig overschot van gemeenschapsliefde. Zoodra de volstrektheid onzer
bekeering wordt aangetast, of een medemensch zich
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van ons afwendt omdat wij ons éénmaal overgaven aan de zonde met lijf en ziel,
dan vallen wij met woede terug in onze vernietigingsbelustheid en eigenbaat. Want
ons vernuft is steeds op de daad gericht, maar geeft nimmer steunsels aan onze
ziel en is tot wereldverklaringen onbekwaam.
Vele zijn mijne gestalten. Ik, roover en moordenaar zonder bedenking, ik,
onverschrokkene, die, na twaalf doodslagen gepleegd te hebben, met een glimlach
mijn doodvonnis hoor vellen, en wiens laatste wensch is een sigaret, - ik ben óók
de volkomen lafaard, de hyena die den weerlooze plundert en in veilige hoeken
naar het leven staat, de immer voortvluchtige, de loenschende schuweling, maar
onveranderlijk is het de eigenbaat die mij stuwt, - nimmer vergrijp ik mij aan de
menschen onder het voorwendsel dat ik hun weldaden bewijs.
Niet altijd maak ik mij aanstonds kenbaar als gemeenschapsbelager. Het kan
wezen dat ik tot aanzien stijg in den Staat. Geen diplomaat kan zich dan met mij
meten, want mijn cynisme is volkomen en mijn schijnheiligheid wordt nimmer door
zedelijke wankelingen verzwakt. Geen listen kunnen de mijne verschalken, want
mijne list houdt nimmer rekening met lijfsbehoud. Ik ben voortdurend belust op gewin
en vernieling, maar den dood vrees ik niet, en ik pleng geen offeranden om den
afgrond te verbidden. Omdat ik den dood niet vrees, is ieder menschenleven mij
zonder waarde. Ik drijf een spel met verantwoordelijkheden, omdat ik alle daden en
strevingen, alle geloof en hoop zoo ganschelijk onbelangrijk acht voor het oog van
den Al-Vernietiger. In mijn ministerieele bureaustoel teeken ik de oorlogsverklaring,
die leed en dood oproept voor duizenden. En wanneer die duizenden met bloemen
omkranst onder mijn vensters trekken en de liederen aanheffen die mijn misdaad
bedelven onder idealisme, dan is het mijn uur, dan vier ik mijn groot gericht en mijn
groot gerecht van blanke slachtoffers, dan stort de menschheid zich in de vernietiging,
die ik de eenig redelijke oplossing acht van haar vervelende problemen. Een mist
van bloed en een regen van tranen, dat zijn mijn weersgesteldheden. Ik voel mij
plezierig wanneer het dof kanongerucht aan den horizont den ondergang van deze
dwaze wereld verkondigt, en ik savoureer mijn champagne en mijn reebraat nooit
met zoo onvergelijkelijk genoegen als temidden van een hongerend volk, dat zijn
zielskracht offert voor mijn staatkundige liefhebberijen.
Hoe heb ik ze allen als met eigen hand geworgd in de stille uren van mijn verbeelding,
de ontelbare jonge, schoone gelaten die daar, verstikt door de gassen die ik uitvond
voor tijdpasseering, - als witte bloemen drijven op een zee van ellende. - Zoo vier
ik mijn huiselijke vreugden, terwijl ik leef van het goud dat de oorlog mij opbrengt,
hetgeen mij een hoe langer
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hoe onbenulliger bezigheid schijnt, omdat ik weet, dat ik er zelf aan zal vergaan.
Maar mij zaagt ge nimmer requesten teekenen voor den eeuwigen vrede, terwijl ik
leefde uit staatsleeningen van oorlogvoerende landen, en aan het eerlijk gegapt
lucullus-maal, niet voor het stiekem gehamsterde eitje is mijn plaats.
Aan de vredesgedachte heb ik echter ook wel eens mijn vermaak. Wanneer de
bedrogen menigte steenen werpt naar het hoofd van den generaal, die een geleidelijk
systeem van ontwapening tegen de volstrekte oorlogsloosheid verdedigt, dan heb
ik mijn zin, als van ouds, aan het absolute, dan jaag ik de hartstochten op tot de
mensch gevierendeeld is, die tegen het driftig vredesdogma der vredesbloeddorstige
massa betoogt, of ik roep mijn anti-militaristische bommen- en vlammenwerpers te
wapen en laat de spelende dochtertjes van een eerzamen luitenant-apotheker zoo
radicaal verdelgen, dat men alleen een blauw haarlintje vindt onder een ingestorte
ruïne.
Ja, vele zijn mijn gestalten, maar er is geen enkele houdingloos. Ik ken de armoede.
Ik steel een kadetje omdat ik in dagen geen voedsel vond, en ik slaap onder
gebeeldhouwde bruggen, waarover mijn ambtgenooten jagen met hunne
automobielen, maar ik ken ook den rijkdom. Ik wend het gestolen goed permanent
op andere wijze aan dan waarmee het verkregen is. Mijn welvaart is zelden uit
centjes opgebouwd, meestal royaal bijeengegraaid. Ik beplunder den behoeftige,
maar ik lever hem nimmer boven de waarde, ik kwel mij nimmer met dwaze
bezuinigingen om gewin. Mij vindt ge nimmer aan een killen haard in een weelderig
vertrek, om tien gulden uit te sparen op een bezit van tien milliard, ten einde een
koopje te doen dat de schatten vermeerdert die ik onberoerd laat. Ik neem van de
gestolen rijkdommen met volle maat, ik bereken mijn voordeelen niet, maar ik pak
waar ik krijgen kan. De schatten die ik ophoop, verteer en verniel ik met verslindende
passie en ik bedrink mij vaak in de zekerheid dat ik er mij door wegwerp als aas
voor mijn vervolgers.
Ik ken het wreed bedrijf van de leelijkheid. Ik zet het mes in de zachte kleuren
van meesterwerken der schilderkunst even behendig als de slager in de zachte,
zijige huid van een koe. En ik geniet ervan, dat er weer iets waarvoor fatsoenlijke
menschen eerbied veinzen, is kapot gemaakt. Maar stelselmatig verniel ik zonder
oordeel des onderscheids. Uw onbeholpen villaparken, die de natuur vaak verstoren
ten bate van droomen van landelijkheid en knus-goedkoope welvaart, die uit goed
vol gegeten buiken stijgen naar door spaarduiten idyllisch geworden hersens en die
de pedante scheppingen zijn van halfbakken kunstenaars - ik laat er den rooden
haan in kraaien om mij de assurantiepenningen te verzekeren. Ze gaan er even
vast aan als de monumenten eener eerbiedwaardige traditie, die thans
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door notuleerende commissies en niet langer door de liefde eener levende
gemeenschap naast ziellooze modepaleizen worden gehandhaafd.
Ik zeide u dat er zielewaarden zijn, die ik ken in heure volkomenheid, en waarover
ik u verbied het woord te voeren op straffe van uw leven.
Ik ken de schoonheid. Heeft iemand de tinteling der sterren begrepen, die ze in
verre verten zag vonken, als illustratie van een terras-avond met een strijkje en een
whiskey-soda? Voor mij zijn ze de angstige moederoogen die over mij gebogen
zijn, die mij vertroosten als ik onder den berm lig, waarover mijn vervolgers hun
jachten houden om het levend menschenwild te vangen. Kent iemand den wind,
die hem heeft hooren keuvelen als een plezierig praatje door den verwarmden
schoorsteen? Voor mij is hij de makker aan mijn zijde, de naast mij stormende
onrustvogel, de bondgenoot, die mijn angsten deelt en mijn voortvluchtigheden
begeleidt. Kent iemand den killen beet van den regen, het doorweekt en doorvreten
worden van vocht, zooals de planten in de aarde, waarmee ik, als de schuwe dieren,
ben vertouwd? Wie uwer weet nog wat verte is, wie uwer die de wereld beschouwt
als een renbaan voor uw automobielen, wie uwer kent nog de geheimzinnigheid
van de wildernis, gij, die de bosschen omhakt, aan welker kale oevers de villa staat,
waarin een vereeniging tot behoud van natuurmonumenten haar behoedzame
protesten formuleert, die de wellevende instemming genieten van overheden en
exploitanten, die voortgaan de natuur te vernielen met het insigne van Heemschut
op hun borst?
Wie uwer kent de geheimzinnigheid der samenzweringen? Gij hebt elkander geen
geheimen meer te vertellen en geen verlangens meer rond te dragen in uw hart.
Verwijt gij mij, dat ik u uw eigendom afhandig maak, gij die geen geestelijk
eigendom, geen geur van oorspronkelijkheid meer bezit? Bij u is alles aanstonds
van allen behalve het gewin. Het gewin bleef u als eenig mysterie, gij die in het
geestelijk leven alles aanstonds van allen doet zijn, wier droomen staan
gekatalogiseerd en den inhoud vormen van organizatorische discussies. Gij, die
niet meer te strijden hebt voor uwe denkbeelden, die aanstonds worden opgenomen
en overgenomen door de groep. Gij, die den strijd uwer problemen hebt opgegeven,
daar ge ze alle opgelost vindt in het courantenfeuilleton en zelfs de meest occulte
huiveringen en verrukkingen voorwerpen maakt van publieke codificatie.
Mijn vriend, die wijken wil met uw groot verdriet naar de diepe stilte, men zal het
u ontleden, psychologisch door den radio, met niets-ontziende wreedheid, en gij
ontkomt niet aan de nuchtere stem, ze zal u nog toeroepen uit een opene deur aan
de hoek van een straat of in een huiskamer waarheen gij gevloden zijt. Zij zal u
vervolgen in de onmetelijke rust van het
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Alpenlandschap en in uw oor boren door het golfgeruisch heen van den Oceaan.
Tusschen uw Bonekamp en uw sigaar komt er een diepe, menschelijke stem haar
levenslied uitklagen aan uw oor, en tusschen uw beursnoteeringen en uw
sportkroniek kunt ge u bezig houden met Mahlers sombere vertwijfelingen. Gij hebt
maar in te schakelen en naar believen neemt ge kennis van de verscheidenste en
diepst-liggende levensverschijnselen. Naar believen hoort ge den wind door de
boomen suizen van een ver verwijderd landschap of het gedonder van de verre zee
samenstemmen met de bel van de electrische tram, die langs uwe woning rijdt.
Alles brengt ge over van de verbeelding naar de zintuigelijke waarneming, en zoo
verdwijnt de schoonheid in uwe samenleving bij het afnemen uwer
verwachtingskracht. Zeg niet, dat deze vernietiging van uw zieleleven te wijten is
aan den voortgang uwer wetenschap. De wetenschap is, ten slotte, de trouwe
dienares van wat het leven van een tijd verlangt. De wereldgeest, die macht wil
boven bezinning, schept de techniek, die van die macht het wapen is. Uw denken
dat aan de productieve verbeelding werd toegewijd, werd aan de psychische
verbeelding onttrokken. Gij zijt in dezen tijd bezig elke verbeelding te verwerpen die
niet gericht is op het doelmatige. Gij wilt de daad, ook met uw gedachte, de phantasie
zonder praktische mogelijkheid is u waardeloos. En zoo zijt gij in deze dagen van
vier dimensies tot het platte vlak teruggekeerd, jaagt ge de oneindigheid na met uw
organisatorisch denken, maar hebt ge het worstelen met de Eeuwigheid verleerd.
Uw wereld kent maar twee idealen, formeele rechtvaardigheid en doelmatigheid,
gij hebt eerst de materie geordend, toen het verstand en daarna de ziel. En uit dien
arbeid gaat een schrikkelijke, harmonische cultuur ontstaan, waarin de stilte des
grafs rust onder het lawaai der motoren. Gij brengt het geestelijk leven in
overeenstemming met de vindingen der techniek. Gij zoekt naar vrede tusschen
uzelf en deze afstandslooze, droomlooze, machinaal-gedreven wereld, gij
mechanizeert uwe van Gode verstorven ziel.
Uw geestelijke beweging is aan uwe technische ontwikkeling ter hulpe gesneld.
Sinds gij de macht in handen genomen hebt en den Eeuwige daadwerkelijk buitensluit
uit uw leven, zijt ge ‘religieus’ geworden, in bijeenkomsten en sociale bewegingen
tracht ge een heilige evolutie te construeeren der wereldbeweging, waaraan de
persoonlijkheid vreemd is en waar het hart voor zwijgt. Uw individueele
verantwoordelijkheid is ten offer gevallen aan uw collectief idealisme, dat een
toekomst wil zien in eene samenleving, die met den dag vervlakt. En hebt gij allen
aan het Religieuze uwe belasting betaald, dan acht ge den ethischen
rechtvaardigingsgrond geschapen voor uwe materieele levensgenieting. Het woord
godsdienst is
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geschrapt uit uw vocubularium, sedert de bange worsteling van den mensch met
God vervangen is door eene religieuze beweging, die op het radioprogramma
compareert of pic-nics-gewijze wordt in gang gehouden.
Dat kan i k u alles zeggen, omdat ik niet voorgeef Gode te dienen, maar eerlijk in
den dienst des Duivels sta. Ik begeer nu iets anders dan uw verschrikkelijke behoefte
naar romantiek, dan de zucht naar geheimenis, waaruit ge, als menschen, geboren
zijt, te dienen door als een posthume Jan Klaassen ten uwen genoege mijn
wandaden te bedrijven voor bioscooptheaters en detective-romans. Ik ben het
geheimzinnige, het eenig legendarische in uw verpoverde, armzalige wereld. Ik doe
u nog huiveren om uw vooze bestaan, ik sta te loeren achter de wanden van uw
leven, ik wend uw technische middelen aan om uwe kunstig-ineengelegde cultuur
te vernietigen. Ik ben uw held, uw laatste persoonlijkheid, ik heb de macht uw geesten
weg te leiden naar mijn woeste verbeeldingen, nu uwe eigen verbeelding ineen
gezonken is door het onmachtig worden van uw zieleleven. Ik toover de kinderlijke
belangstelling op uw gelaten, die moe getuurd zijn op overspel-verhalen en
zielkundige ontledingen, die de bekentenissen uwer ziele-bleekheid hebt geordend
tot scholen in de literatuur, wanneer ge gebogen zijt over de weergaven mijner
bittere levensgeschiedenis, boeiend gemaakt en aangepast aan uw divertissement.
Wanneer ge moe gereden zijt in uwe automobielen, verstikt door stof en krankzinnig
door afstand, afstand, afstand, - dan sta ik te wachten om het eenigromantische in
uwe levens te brengen, om uwe vrouwen de lokkende haardracht te geven van
mijne deernen en u in uwe palace-hotels te laten dansen op de primitieve wijzen
en in de wellustige kronkelingen die bij mij gebruikelijk zijn.
En thans, thans roept ge mij op in uwe vergadering. Ik heb lang gewacht. En gij
hebt mij het wachten geleerd. Niet te vergeefs hebt gij mij geoefend in het geduld,
wanneer ge mij tientallen van jaren opsloot in het halfduister, teneinde mijn
misdadigen aanleg te verfijnen. Mijn tijd moest komen, want wie zonder hoop is kan
beter wachten, dan wie eenig goed te verdedigen heeft.
Ik wist het, dat uwe samenleving zich zou verwarren in haar cultuur, en dat ge
ten einde raad de handen zoudt uitstrekken naar den Paradox. Mijn uur is gekomen,
- ge kunt niet meer buiten mij. Ik zit op den troon des Czaren en lach om uwe
vorderingen. Ik scheur uwe burgerlijke eischen doormidden als vodjes papier, ik
stook de millioenen aan, om u te verjagen, de millioenen waarop uw welvaart rust,
uw cultuur, uw levensregelmatigheid. Om iedere dolk die uwe voormannen vermoordt
klemt een mijner handen, ik schok uw samenlevingen met onnaspeurlijke
katastrophen, nochthans vaardigt ge uwe gezanten af naar mijne hoven, waar ik
para-
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deer als onaantastbare overheid. Mij, den opper-verhongeraar noodigt ge uit op
uwe congressen en ge spreidt zijden bedden voor mij in uwe Palace-hotels. En
eindelijk, eindelijk strekt ge uw handen naar mij uit als naar den Propheet, die uwe
spitsvondigheden uiteen moet rijten met zijn nieuwe ideeën. Welaan, daar ben ik,
maar ik ben die ik ben. Ik stel u mijn wet, ik zeg u mijn leer. Geen andere leer komt
ooit van mijne lippen, dan dat gij onder moet gaan!’

II.
De Opper-Boef zweeg. En wachtte. Een enkele seconde, als een eeuwigheid, was
het zoo stil als in een Pool-nacht. Toen, aarzelend eerst, aanritselend als het geruisen
van vrouwenrokken, maar luider en luider, aanzwellend als een windvlaag door een
woud, ontworstelde het applaus zich aan de beklemming. Het werd luider en luider,
het werd een donder van duizenden handen en voeten. Zware mannen gingen op
stoelen staan, en een juichkreet als het gehuil van een stad in nood steeg op in de
ontzaglijke geluidskom van de hal, wolkte naar boven, en daalde neer op de figuur
van den spreker, die roerloos stond.
Toen, in de naamlooze verwarring stond de voorzitter op, midden aan de
bestuurstafel. Hij was een allerbleekste, magere man in het verblindende witte licht.
Hij wenkte met zijn belokte kop, hij bezwoer de menigte met zijn lange armen als
een orkest-dirigent, stoelen knarsten, duizenden voeten rommelden over de houten
vloer als waren er menigten kegelbanen in de nabijheid, deuren klapperden, en
buiten tusschen een zee van wind en stemmen toeterden vaag de hoornen van
auto's en het geklingel van trambels. Maar even, toen de opperboef zijn arm naar
den voorzitter had uitgestrekt, werd het weer stil. Het was een ijl geluid dat nu
aanfloot over de koppen der menigte, als begon één enkele viool te spelen in de
onmetelijke zaal.
‘Dames en Heeren’, zoo begon de voorzitter, en de andere bestuursleden keken
terwijl op de tafel, de onderkinnen over de pantsers der boorden, behalve de
secretaris, die veel papieren verzamelde.
‘Dames en Heeren, op mij rust de taak een woord van dank te zeggen tot den
geachten spreker van dezen avond. De denkbeelden die hij heeft uiteengezet zijn
waarlijk ongemeen van oorspronkelijkheid. De heer Boef, doctor honoris causa in
de criminologie en de sociale evolutieleer, heeft ons ongetwijfeld een eigenaardigen
blik doen slaan op de ongekende factoren, die de studie van ons sociale leven
dienen te beïnvloeden. De hooggeachte spreker heeft ons zijn nieuwe systemen
toegelicht met de materie die hij ontleende aan zijn rijke levenservaring. Voor de
beoefening der moderne cultuurleer heeft hij, de man der sociale praktijk en tevens
de
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bezielende geest, met een ongeëvenaarde kunstenaarsgave een gezichtsveld
geopend waar geheel bizondere ontdekkingen kunnen worden aangetroffen.
Weliswaar is de conclusie, waartoe de geachte spreker komt, een weinig
somber-getint, maar ik geloof dat voor de verheffing van ons cultuur-peil deze
aanvankelijk pessimistische voorstellingen, die kunnen leiden tot een latere
ethisch-synthetische cultuur-structuur, verdienen onderzocht en beoefend te worden
met de naarstigheid, waarover de voortreffelijke leidslieden onzer instelling
beschikken. Ik meen in den geest te spreken, niet alleen van mijne
mede-bestuursleden, maar van het geheele instituut voor cultuur-onderzoek, indien
ik den wensch uitspreek dat de kennisneming dezer nieuwe inzichten moge leiden
tot het tot stand komen van een permanente sub-commissie voor onderzoek van
de positief-negatieve romantisch aristocratisch-democratische criminalethiek’.
Weer barstte de donder uit van het applaus, ofschoon maar weinigen den voorzitter
hadden verstaan. Maar de Opper-Boef stond daar nog, kaarsrecht en star als een
granieten standbeeld, op de sprekersverhooging en allen gevoelden behoefte, vooral
de vrouwen, die wuifden met haar geparfumeerde zakdoeken, om den uitzonderlijken
reus te huldigen.
Toen, opeens, gebeurde er iets onverwachts. De Opper-Boef stak zijn arm omhoog
en deed de zaal, nog eenmaal, in aandacht verstarren. Vreeselijk verhief hij zijn
stem: ‘O Lafaards,’ kreet hij, ‘zal het dan toch gebeuren, dat gij mij verwint? Zal het
dan toch gebeuren, zelfs aan het einde der dagen, dat gij mijn geest gevangen
neemt in uwe sociale regelmatigheid?’ Zijn geweldige vuist strekte zich uit naar een
der feestdennen die de bestuurstafel flankeerden, hij hief haar op aan haar kroon,
en zwaaide de arme reuzenplant om zijn waanzinnige kop in de ruimte, terwijl de
pot in scherven vloog tusschen de verschrikte menigte.
Dan, langzaam, valt hij achterover. Het bestuur komt aangesneld. Twee
politieagenten van de surveillance, tillen den lijkbleeken man in de baar hunner
armen. Alles duwt op naar het podium, in een onheilspellend gedrang. Pleegzusters
komen, een kleine bezige dokter. Politie maant tot rustigheid, buiten snort de
zieken-auto. Een ziellooze wordt onder doeken weg gedragen. De zaal loopt leeg,
de bleeke lampen suizen in de eenzame ruimte. Op de bestuurstafel ligt een
enveloppe met honderd gulden. Het eerste geld dat de Opper-Boef eerlijk verdiend
had. Maar dat zijn handen niet hadden aangeraakt.
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Requiem
door Theun de Vries.
Ach, in de hoede van uw donker hoofd
zouden, als ons de nacht omving, mijn droomen
en de gedachten aan den dag ontroofd
van allen brand en drift tot vrede komen.
Nu, weer alleen, stort iedre droom dien 'k waag
als een verminkte vogel in den einder.
En de gedachten gaan in vlaag na vlaag,
maar keeren reddeloozer steeds en vreemder.
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De Ses
door Frans Demers.
HET gebeurde, gewoonlijk rond half een: de voordeur draaide langzaam open, de
electrische bel ringelde in ‘den ateljee’, en dan zei ‘medam’ terwijl ze haar gezicht
naar den winkel keerde: - ‘'t Is de Ses’. Op dit oogenblik peuterden ‘menieër Suus’,
‘medam’ en de twee jongens aan het dessert: een verschrompeld appelke, een
appelsientje of een kluitje waggelende crême. Even keek de Ses door de keukenruit;
met een ruwe keelstem waarin zoo iets broebelde, groette hij: - ‘dag Zjuljet....
smaokelijk allemaor’ - en slofte door naar het atelier, waar, bij het kleine warme
‘duvelke’ zijn zetel op hem wachtte. Het duurde dan geen vijf minuten, of hij lag
zwaar te snorken.... zoodanig, dat de meid het deurke van de werkplaats met een
wreveligen snok toetrok.
De Ses was bij ‘menieër Suus’ ingeburgerd sedert het huwelijk van ‘Zjuljet’. Dat
zat feitelijk zoo in mekaar.
Vele jaren geleden woonden de ouders van de Ses op de Groote Markt van het
Stadje, in de afspanning ‘de Kat’. Vader reed met de diligence en Moeder tapte voor
de klanten. Het huishouden kende geen overvloed, maar ze konden het in ‘de Kat’
toch goed doen.... aldus luidde ten minste het oordeel van de Stadjesmenschen.
Van zijn prilste jeugd af ontbolsterden zich in de Ses drie eigenschappen, die zijn
heel leven zouden beheerschen: in de eerste plaats was hij namelijk lui, ten tweede
verachtte hij de ‘maskes’ en ten derde, hij was gezegend met een optimistische
natuur. Vader had het in zijn kop gestoken van het Seske ‘ne gelieërden tiep’ te
maken.... maar dat pakte niet met zoonlief. Op de schoolbanken vond hij een paar
goede vrienden (Zjerom, die eens de vader zou worden van zijn huidige Zjuljet, en
Frans, die later in dezelfde bevoegdheid zou optreden tegenover hem, die Zjuljet's
man is geworden) ontplooide een beetje zijn geest en versleet er voor de rest zijn
broeken.
Hij ging op stiel voor schrijnwerker, zonder enthousiasme, want de Ses voelde
zich veel meer aangetrokken tot een leven zonder werken. ‘Arbeid adelt’, ‘Van zaaien
komt maaien’ en dergelijke schoolspreuken waren voor hem flauwe kul. Hij leidde
een leventje van leute en plezier.... en zijn jeugd vergleed kommerloos.
Maar toen Vader en Moeder dood waren, ging hij ten onder. Het duurde niet lang
of hij verhuisde met zijn broer, die ocharm half idioot was, naar een
achterbuurtstraatje. Broer hield het huisje proper, waschte, plaste
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en kookte.... en de Ses moest het geld verdienen. Ergens bij een baas werken, wat
wil zeggen op bepaalde uren present zijn, hield hij niet lang vol. En zoo kwam het,
dat hij vandaag een beetje ging prutselen in den verfwinkel van zijn vriend Zjerom,
morgen bij Frans, den horlogemaker.... overmorgen bij ‘menieër Zjeen’, den brouwer.
Aldus verdiende de Ses genoeg om drie keeren per dag te eten. Maar het best voer
hij nog bij Zjerom. Iedereen had er compassie met de Ses en zorgde, dat er altijd
iets te verdienen viel.... tot zelfs Zjerom's jongste dochtertje Zjuljet, en daarom hield
hij zooveel van Zjuljetteke. Hij bracht haar geregeld elken Zondag een ‘pateeke’
mee van Keulemas, ‘de pattesjee’.... en daarom nu hield Zjuljetteke van de Ses.
Toen de Ses z'n broer stierf, geraakte hij heelemaal op den sukkel. Een vrouw had
hem misschien van den ondergang kunnen redden, maar het zat nu eenmaal in zijn
kop, dat trouwen een gevaarlijk spel was.
Was hij vroeger lui, nu werd hij vadsig. Hij vervuilde, doordat hij zich nog maar
zelden waschte en zich bijna nooit verschoonde. Zijn huisje werd een krot.
De jaren gingen.... de Ses werd ouder en een type van het Stadje. Zjerom was
al jaren dood, en 't Zjuljetteke van de Ses was getrouwd met Suus uit den
horlogewinkel en ‘medam van Suus’ geworden. Maar voor de Ses is er nooit kwestie
van ‘medam’ geweest. Waar of hij haar ook zag, het bleef altijd: - ‘dag Zjuljet’.... en
‘medam’ lachte dan en zei vriendelijk - ‘dag Ses.’ Misschien dacht ze wel aan de
pateekes.
De Ses was lang van gestalte en welgevuld, alleen zijn twee wangen waren een
beetje ingetrokken. Zijn grijze oogskes deden wat ze altijd gedaan hadden:
kommerloos de wereld inkijken. Van nature uit was hij een mensch als alle menschen,
zonder opvallende eigenaardigheden. Maar zooals de Ses door de stille straatjes
van het Stadje slofte, was hij geheel anders dan de gewone menschen en werd
door klein en groot opgemerkt. Zijn schoenen waren altijd kapot, en die droeg hij
tot ze van zijn voeten vielen; zijn pijnlijke voeten! Maar hoe kon het anders! Hij
waschte ze zelden of nooit en van andere kousen aantrekken kon maar sprake zijn
op het oogenblik, dat ze tot ‘klodderen’ waren versleten.
De voeten, dat was het ‘point faible’ van de Ses. Kwaamt ge daar te kort bij, dan
bezagen zijn oogskes u achterdochtig en valsch.... want er ‘bestonte van daa
zieëvereers’ die er zich niet voor geneerden, heel eventjes maar, en zonder slechte
bedoeling, contact te zoeken met die onderdanen van de Ses.... en dan brulde hij
van de pijn en een heele vloed scheldwoorden borrelde uit zijn keel. Die voetenpijn
van de Ses was spreekwoordelijk geworden in het Stadje.
Van zijn broek viel niet veel te zeggen: ze bezat buiten de algemeene
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eigenschap van oud en vuil te zijn enkel deze bizonderheid, logisch voortvloeiend
uit des dragers luiheid: met de knoopen was het niet in orde. Volgens de
woordenboeken is de knoop een bolrond of plat schijfje, dat aan de kleederen wordt
genaaid, hetzij tot sieraad, hetzij als een middel om ze aan het lijf te doen sluiten.
De sieraadkwestie was in bedoeld geval natuurlijk heel en al uitgesloten; bleef dus
de sluitingskwestie. Vandaar dat de Ses vaak gepolst werd nopens zijn ouderdom.
Vesten, jassen, boordjes en accessoria stonden niet meer in zijn gratie. Het heele
rommelzootje werd vervangen door één dikke, stoffig-grijze, afgedragen maar perfect
sluitende overjas. Een klein, belachelijk klakske met gebroken klep, dat een grijzend
vlokske Sessenhaar liet flodderen op het voorhoofd, zette de kroon op dit
menschenproduct. En onder dat klakske - het ging bijna nooit van zijn kop - pierden
de grijze, geen zorgen kennende oogskes, ronkte gelijk een zware orgelpijp de
interessante neus, spoelden over de dijken van den grooten mond gewoon of
scheldend klinkende woorden (maar broebelingskes waren er altijd in) en groeide
vrij en onbelemmerd de ruige baard.
Er wordt van een mensch soms gezegd, dat hij in een reuk van heiligheid wandelt.
Welnu, de Ses wandelde, of beter slofte ook in een reuk, maar of die wel heilig
was?.... Eenige oogenblikken meditatie over de levenswijze van de Ses plus een
heel klein beetje verbeelding volstaan om de identiteit van zoo'n reuk te bewijzen....
Een goed verstaander heeft maar een half woord noodig.
Als de Ses een half uur na etenstijd bij ‘menieër Suus’ binnenstrompelde en niet te
twaalf uur, was dat geen louter toeval. Bijlange niet, de Ses kende ‘zènne wèreld’
en wist hoe ongemanierd het is bij iemand binnen te vallen op het oogenblik, dat er
gegeten wordt.
Hij had altijd honger, en het gebeurde soms, terwijl hij voorbij het afwaschtafelke
naar het atelier stapte, dat hij in der haast een overgebleven aardappel uit een
schotel nam en ze in zijn grooten mond duwde. Zag de meid het of ‘medam’, dan
bromde hij nonchalant ‘'n goei petat’. Ge moest daarop niet afkomen met ‘wilder
ewa soep’. In zulke omstandigheden weigerde hij kordaat. Het was immers maar
om eens te ‘pruuve’ en ‘hoenger’?.... Geen kwestie van.
Maar landde hij soms rond den tijd, dat de ‘kadees eut school kome’ in de gastvrije
haven aan, dan werd de geur van de koffie, die Sefie, de meid aan 't opgieten was
hem een temptatie.... En zag hij dan nog ‘medam’ die de lekkere, witte boterhammen
afsneed en opeenstapelde.... Nee maar, dat was te veel. De Ses wreef in zijn
vergronde, grauwe handen.... en:
- Zjuljet kind, edder mich de zoewiens gie koemeke kaffee -....
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Zjuljet kende dat, en vroeg of de Ses er een boterhammeke bij wilde. Maar nee,
daar wilde hij niet van weten. Bleef Zjuljet echter aandringen, dan gooide de Ses
het opeens over een anderen boeg en zei op een toon precies of hij van dat gezeur
verlost wou zijn:
- Allee goed, mor 'n dun zolle! - En dan sneed Zjuljet speciaal een boterhammetje
zoo maar effekes drie vingers dik.... en daar werd veel boter opgesmeerd. In de
eene hand zijn ‘koemeke kaf fee’, in de andere zijn ‘dún boterhammeke’ slurpte hij
voorzichtig en beet met smakelijke happen.... en terwijl lonkte hij dankbaar en
vergenoegd naar ‘Zjuljetkind’.
De werkplaats was het rustoord van de Ses. Daar snorkte hij van half een tot zoo
wat na één uur. Hij zou het wel langer getrokken hebben, maar rond één uur kwamen
de twee gasten en ‘menieër Suus’.... en dan werd de Ses geplaagd. Want het waren
rare kerels, Suus, de Pro en Zjefke. Suus' reputatie als kwapoets was overigens
wijd en zijd bekend. Het deed zich waarachtig vaak voor, dat ‘den ieëlen ateljee’
aan 't vechten was.... en ‘medam’ er moest tusschenkomen. Dat de Ses vaak het
mikpunt was van hun kwapoetsen.... hoe kon het anders, gelet op de eigenaardige
reactie van het slachtoffer.
Zoo zat de Ses eens gewonnen verloren te ronken in zijn zetel. De mannen
werkten, gebogen over hun tafel. Almeteens pikt Suus een denappel van den grond
en mikt er mee naar den ronkenden neus van de Ses. Een treffer, maar de Ses
verroert niet. Een tweede projectiel, even goed gemikt, volgt. Even gaan de grijze
oogkes open; met iets katachtigs begluren ze ‘de Pro’, die rats in 't gezicht van de
Ses zit en ijverig, al te ijverig doorwerkt. Onheilspellend grolt de Ses ‘'t is goed è
Pro!’....
Nauwelijks is hij terug ingedommeld of een derde boschvrucht botst op zijn facie.
Vliegt me daar de Ses overeind!
Suus moppert valsch:
- Waroem lotter de miens nie slaope, Pro!
Als rommelende donderslagen ratelt uit de Ses zijn keel een heele reesem vloeken.
Allerlei lieve benamingen krijgt de Pro naar zijn kop.... Maar als de Ses ziet, dat de
vermeende boosdoener van zijn stoel opspringt, naar achteren loopt, recht het
waschkot in, dan wordt hij maar pas kwaad. Hij strompelt de Pro achterna en
trommelt op de toeë deur en scheldt en vloekt.... om ten laatste af te druipen, bevend
van heiligen toorn. In zulke stemming moet hij lucht hebben, buiten moet hij, de
straat op, ver van die boeven.... Maar juist als hij de winkeldeur wil openen, hoort
hij in de werkplaats lachen, en vooral de Pro hoort hij.... en de Ses doet enkele
schreden terug en brult door de gang:
- Smèrigen dikkop. -
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Kwam nu de Pro een uur na zulke scène zijn doodvijand tegen, dan knikte de Ses,
wel een beetje achterdochtig, maar toch vriendelijk:
- Dag Pro.
Op een anderen keer gebeurde het zóó:
De Ses deed zijn gewoon slaapje. Die ronkende begeleiding verveelde de Pro
zoo erg, dat hij uit wraak de Ses met zijn dikke overjas aan den zetel vastnagelde.
De Ses moest te twee uur ergens zijn. Opeens zei Suus:
- Ses, 't is twie-j-ure. De sukkelaar deed zijn oogen open, stond op.... en sleurde
den zetel achter zich aan.
Groote God, kwaad dat hij toen was! Met giftige oogskes bezag hij eerst Suus,
toen Zjefke en ten laatste de Pro. Die werkte kalm-schijnheilig voort.... die moest
het gedaan hebben. Van woede kreeg hij er eerst geen woord uit, maar toen Suus
verstandhoudend pinkte en de schouders ophaalde als wou hij zeggen: ‘daan Pro
toch!’ boog de Ses zich naar zijn vijand en siste:
- Smeirlap, as ge dezen aovet in de Schoep dèrreft kome, slaog ich oech doeët
- en weg was hij.
De ‘Schoep’ was een ‘welgekalandeerde staminee’ in het Stadje, waar de
‘ribberaole werreklie’ 's avonds hun groote pint gingen pakken.
Welnu, dien avond trok de Pro naar ‘de Schoep’ en inderdaad, achter vier ‘Wiezers’
zat de Ses. Hij volgde de Pro onderzoekend met de oogen en wanneer deze naar
hem toekwam, zich neerzette en, precies of er niets gebeurd was, zei: - Dag Seske
joeng -, vertrok ineens zijn grimmig gezicht en hij bromde terug: - Dag Pro - En de
Pro bestelde twee pinten en alles was vergeten.
Bij ‘menieër Suus’ verdiende de Ses ‘ne schoeëne eens’. Hij leverde bestellingen
af: ‘schouwgarnituurs en regelateurs’ en bezorgde de ‘gerepereerde-erlozes en
konstateurs’ van de duivenmelkers. En dat was een meske, dat sneed aan twee
kanten, want hij kreeg drinkgeld van Suus en een fooi bij de klanten. Maar de Ses
kon geen geld verdragen. Zoo had ‘menieër Suus’ hem eens een buitenkansje aan
de hand gedaan, dat hem vijftien frank opbracht. Nauwelijks in bezit van het geld
trok de Ses naar ‘de Schoep’. Ge denkt natuurlijk, dat hij zich zat dronk... Geen
kwestie van. Hij trakteerde royaal iedereen.... en als 'top was, slofte hij welgezind
naar den horlogewinkel.
‘Menieër Suus’ vloekte, dat de ruiten van het atelier kletterden, en noemde de
Ses ‘ne Meurres’ en ‘è stoem vèrreke ‘en kloeg aan de Pro:
- Jammer Pro, is dá naa nie vrieët.... ne miens paast dan al: kom, me zulle de
sukkeleer iens è bowetekanske on d'and doen.... en dan lapt em et zoeë....
wél-wél-wél!
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Daarop volgde de verklaring van de Ses:
- Zoelang as ich enne cens in m'n tes vuul zèn ich ongeruust.... en as de
leste-n-oep is, ewel, dan zèn ich de gelukechste miens van de wèreld.
Wat was daar op te antwoorden?
Buiten de gastvrije woning van ‘menieër Suus’ beschikte de Ses nog over een
ander toevluchtsoord, namelijk den van ouds bekenden verfwinkel van Zjerom
zaliger. Daar woonde nog steeds Moeder Leonie. Maar de Ses had het er niet zoo
gemakkelijk als bij haar zachtzinnige dochter, en dat kwam hierdoor, dat zij de Ses
had gekend in zijn propere periode en zijn vervuiling haar een steen des aanstoots
was. Bij haar eveneens had de Ses zijn vaste bezoekuren en bijwijlen gebeurden
er tusschen hem en Moeder Leonie verschrikkelijke dingen. Op het oogenblik, dat
hij zijn zeere voeten over den vloer schoof kwam zij te voorschijn met een nieuw
hemd op den arm en dan berispte ze:
- Ses, ge komt-er nie binne, 'ie is en uum, wast oech en trèk-et-aon; foei, ge moest
beschaomd zèn, ich ben serjeus vies van oech.
Oei-oei-oei! Wat was hij dan op zijn teen getrapt! De Ses gromde en vloekte in
den winkel en schold Moeder Leonie uit.... en hij zou ‘giene poeët ne mieë-n-in oës
zétte’. Hij kon er niet van over, dat er ‘zoe gemaan miense bestonte’. Per slot van
rekening pakte hij het hemd op, sloeg kwaad de deur achter zich toe.... en ging zijn
beklag bij Zjuljet voortzetten. Daar schold hij nog erger op Moeder Leonie en noemde
haar zelfs ‘'n lieleke-n-en voël biejest’.
Gelukkig, hij vergat gauw en wist wel wat er hem te doen viel. 's Anderen daags
verscheen hij opnieuw bij Moeder Leonie, maar gewasschen, geschoren en met
het nieuwe hemd aan, wat hem een extra ‘koemeke kaffee’ bezorgde plus een dito
dún boterhammeke.
Het was curieus, maar als ge de Ses attent maakte op zijn onappetijtelijkheid,
vloog hij wel een meter hoog, ondanks zijn zeere voeten en schold u daarbij zelf uit
voor vuilaard.
In 't Stadje zeiden de menschen:
- Jao-jao, en de Ses is nogal diefesiel gevalle.
Daarmee bedoelden ze, dat hij zoo maar niet bereid was alles te eten wat hem
voorgeschoteld werd. Het was de waarheid.
Zoo ging hij een regulateur afleveren bij een boer. Op het dorp werd er juist kermis
gevierd.... en de Ses vond het gezin rond den feestdisch geschaard, smullend aan
‘heelder strengen witte pens’. De pachteres vroeg of hij een stukje mee wou eten.
- Mor neej, zei de Ses, neej maske, ich koom zjuust van de noen.... 't Was nu wel
een leugen, maar een leugen om bestwil, want de Ses koesterde een tegenzin voor
pensen en worsten van welke soort ook. Maar, wijl hij een beetje bleef babbelen
werd een tweede gerecht opgediend: bruine,
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kissende ‘verrekeskorteletten’ - zijn lievelingskost. - Zie, daarop begon de Ses
onrustig op zijn stoel heen en weer te schuiven. Zijn oogskes kon hij niet afslaan
van de lekkere hapjes. Het water kwam hem in den mond. Daar moest per se iets
op gevonden worden.... en hij vond er iets op:
- Pachtès, wa-vroegde-ga te sebiet?
De pachteres bekeek hem een beetje verwonderd, peinsde even na.... en
antwoordde met onvaste stem:
- Wel, Seske, ik vroeg ik ofda-ge gèn guustink hat veur e stuukske mee t'eten?
- O! riep hij uit met een onnoozel gezicht van ‘nu begrijp ik maar pas’, O, ich em
zeker goesting; na had-ich oech te sebiet mies versteun.... En de sloeber stak zijn
voeten onder tafel en vulde zijnen ‘gilis’ met de lekkere varkenskarbonaden.
Buiten zijn bezigheden bekleedde de Ses in den beginne drie openbare ambten:
*)
hij was pompier , lijkdrager en werkend lid van ‘het Vlaamsch Toon eel’.
Aanvankelijk was hij pompier in actieven dienst, maar door de schuld van die
ongelukkige voeten, werd hij tot ‘kapraol doktoor’ benoemd, wat wil zeggen, dat het
verbandkastje onder zijn hoede werd gesteld. Heel zelden maar brak er brand uit
in het Stadje.... en daardoor gaf de Ses op zekeren dag zijn demissie. Hij vond het
veel te belachelijk wanneer hij gedurende de talrijke spuitoefeningen inactief op zijn
verbandkastje zat te gapen ‘gelak ènnen aop oep è steukske’. Daarbij kwam nog
dat vervelend verwisselen van kleeren en de pompiersplunje, die zoo beroerd proper
moest zijn.
Het lijkdragen heeft de Ses veel langer volgehouden, maar ten laatste gaf hij het
toch ook op, deels om diezelfde voet-redenen. Het was toch zoo'n onbarmhartig
werk, dat loopen achter den ‘korrebieljaar’. Telkens wanneer de lijkwagen van 't
kerkhof terug keerde, maakte de Ses ruzie met den koetsier en verweet hem in felle
woorden zijn te rap rijden met den wagen. En sommige dooden wogen toch zoo
zwaar met hun kist, zoo zwaar dat hij ze verwenschte en den doodkistenfabrikant
er bij.
Verder eischte de étiquette, dat lijkdragers een zwarten hoogen hoed droegen,
een frak van dito kleur en er presentabel uitzagen. Dus moest hij telkens geschoren
worden, gewasschen.... en de plunje weeral zoo beroerd proper zijn.... en de Ses
gaf het op.
Het Vlaamsche Tooneel, dat is de groote liefde van de Ses geweest, en die is
onverwoestbaar gebleven tot op zijn stervensdag. Voor het tooneel sloofde hij zich
uit met echte bezieling: hij sleurde banken en stoelen aan, plaatste de schermen,
souffleerde op de ‘repetieses’, bezorgde

*)

Brandweerman.
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de uitnoodigingen bij de leden, ging de driemaandelijksche bijdragen innen.... was
in één woord de duvel-doet-al.
Eens nochtans was hij er in vlammende woede van onder getrokken. Er werd
gerepeteerd. De Ses zat in 't ‘seffleurskot’ met een brosjuur in de handen, en ging
heelemaal op in 't voorlispelen van den tekst.
Nu was er een flauwe grappenmaker den kelder in geslopen.... behoedzaam tot
bij den geen-onraad-vermoedenden-Ses.
- ‘Au, nonde-nonde-godver,’ vloog hij plots omhoog, zoodat hij met zijn kop even
boven den vloer opwipte.... Algemeene verstomming. De pratende acteur was zoo
geschrokken en zoo.... rolvast, dat hij, op zijn souffleur voortgaande, broebelde: ‘au,
nonde-nonde-godver,’ en er toen doorviel. Zij, die op de scène stonden, hoorden
de Ses in den kelder vloeken en verwenschingen uitbraken.... en vroegen zich
vergeefs af wat er kon gebeurd zijn. Na enkele minuten verscheen hij in de zaal,
blazend van woede. Hij kletste zijn tekstboeksken op den grond:
- Arrê, doed-èt-na-zellef.... rrrotzakken - en sloofde zoo gauw als zijn zeere voeten
het toelieten de zaal door. Gelukkig ontmoette hij aan den uitgang ‘menieër Van
Hoek’ voorzitter van de vereeniging, die hem verwonderd aankeek en tegenhield:
- Oho, Seske, wa-d-is t'r na allemaol gebeurd?
En met een van alteratie bevende stem vertelde het arme Seske hoe een ‘smeirlap’
op zijn voet had ‘getapt’ terwijl hij ‘z'n ziel zat af te droë....
- Toe-toe-Seske, suste de voorzitter, ge moet da zoe-w-èrreg nie oepneme; ich
zal daan zieëvereer z'n saus iens gaon gève. Voila, gao ga iejover mor 'n pint pakke
en tot sebiet!
En de Ses mopperde met zijn zwaarste stem:
- Ao! dan is 't goed, mersie menieër Van Hoek -.... ging zijn pint pakken.... en
keerde weer naar de ‘repetiese’ net of er niks gebeurd was.
De dagen van de opvoeringen waren voor de Ses echte feestdagen. Van 's morgens
vroeg was hij in de weer. Hij waschte zich en liet zich voor de gelegenheid scheren
en het haar korten, en zag er dan waarachtig ordentelijk uit. Den heelen dag leefde
hij in gedurige onrust.... en te zes uur trok hij naar de statie om de ‘aktriese’ van
buiten - die de lastige vrouwerollen kwamen vervullen - te gaan afhalen, want dat
was ook iets voor de Ses. Als de dames uit het smokend boemeltreintje stapten,
luidruchtig pratend met expressieve bewegingen.... en hem in 't oog kregen.... Zie,
dat was zijn hoogste glanspunt van den heelen dag. Zoo vriendelijk als ze waren!
Het ging er ‘Seske’ van hier en ‘Seske’ van daar, en hij kreeg ‘pollekes’, en ze lachten
tegen hem.... en hij mocht de valiesjes dragen. Dan was de Ses fier, fier en ontroerd.
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Nog een heerlijke gebeurtenis in zijn leven was de viering van zijn vijf-en-twintig-jarig
lidmaatschap van het ‘Vlaamsch Tooneel’. Toen werd er in de stampvolle zaal over
hem gesproken: over zijn trouwe zelfopoffering en over zijn onverdroten
werkzaamheid. De menschen applaudisseerden, de heeren van de commissie
drukten hem de hand.... en daar was zelfs een leutig ‘aktrieske’ en dat gaf hem
parmentelijk een kus.... en dat pakte de Ses zoo, dat zijn rare oogskes vol tranen
schoten.
Er waren een heele boel geschenken.... en het schoonste was wel een groote
pint met een zilveren deksel op, en als dat geopend werd speelde er een muzieksken
in. De pint berustte in het lokaal van de vereeniging, bij Mieke. Mieke was een oud
bazinneke. Ais ze een pot bier aan haar lippen bracht gebruikte ze de twee handen,
en zoo beverig was ze, dat de vingeren op het glas trommelden, precies of ze noten
aansloeg op een instrument. Wou het toeval, dat de Ses uit zijn zingende pint dronk
en Mieke eveneens een glas aan de lippen had, dan lachten de mannen van het
‘Tooneel’ en zegden:
- De Ses maokt meziek en Mieke spèlt de note. Zoo gingen de jaren. De Ses werd oud en hoe langer hoe meer sukkelachtig. Bij
poozen werd hij ziek..... hij fleurde weer op, maar voor niet lang.... en zoo kwam de
dag, dat hij het hospitaal werd binnengevoerd. Alle Zondagen ging ‘medam van
Suus’, zijn ‘Zjuljet’, hem bezoeken, en die zei bij haar terugkomst telkens, dat het
achteruitging met de Ses.
Toen het ver op zijn eind liep, ging de Pro ook nog eens naar zijn gewezen ‘vijand’
en als de Ses hem in 't oog kreeg, glimlachte hij:
- Sè, da-toe-mich plezier, Pro, da-toe-mich serjeus plezier..., en direct wou hij zijn
bed uit om er mee van onder te trekken, want hij voelde zich opeens zoo gezond
als een vischken in het water. En omdat de Pro er niet van wilde weten, geraakten
ze bijkans nog eens weer in ruzie.
Gelukkig kwam daar juist zuster Marie voorbij en die kreeg hem gauw klein. Maar
als ze weg was, zette hij zich overeind in het bed, en met een valsch flikkerke in
zijn oogskes fluisterde hij:
- Sè, Pro, da 's 'n ros joeng, 'n voël ros, mor zuuster Amelie, da's sakkerdoeme,
't beste miens van de wèreld.
En de Ses en de Pro voerden daarna een zeer hartelijk gesprek.
Drie dagen later stierf de Ses in het stille gasthuis.
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Het laatste avondmaal te velde,
1914,
door J.J. van Geuns.
Zij volgden de commando's op, getrouw,
En bukten zich of hurkten op de knieën,
Slechts in 't onzeekre, welk der compagnieën
Vandaag en welke morgen sterven zou.
Want ieder wist, dat stormen sterven was.
De dood was tegenover hen gelegen.
Ontwijfelbaar: hèm voerde men hen tegen
Langs witte wegen en vertreden gras.
En ondertusschen aten zij nog brood
En proefden het en konden nu begrijpen
Hoe wonderlijk der aarde dingen zijn.
Hoe diep smaakte uit een veldflesch een slok wijn!
Hun leven scheen eerst nu geheel te rijpen,
Nu het als graan gereed stond voor den dood.
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Het late aanzoek,
door P. Roosenburg
ZE hadden samen gedejeuneerd in een dorpje midden in het Forêt de Compiègne,
dronken hun koffie in den tuin en zagen uit naar de beboschte heuvels en over het
beplante akkerland, waarboven de heete lucht trilde. Achter hen was geklepper van
borden en nu en dan zwaar bassend gelach van een mannestem.
Jean trok nerveus aan zijn sigaret, Marie zei niets, de stilte tusschen hen werd
onhoudbaar. Eindelijk zei Jean zacht:
- Ik heb je vandaag mee uitgenomen, Marie, om je iets te vragen. Wil je.... wil je
met me trouwen?
Marie ging recht in haar fauteuil zitten, zette haar kopje hard neer en zei:
- Trouwen Jean?
Jean knikte:
- Trouwen Marie. Jij bent vrij, ik ben vrij. Onze kinderen hebben ons niet meer
noodig. Ik vraag je mijn vrouw te zijn. Jij bent veertig, ik vijfenveertig. We zijn nog
niet te oud.
De wijde grijze oogen van de vrouw vestigden zich vast op den man. Hij was
groot, breed van schouders. Het bijna witte haar was dicht boven zijn jong gebleven
gezicht. Er was vuur in zijn donkere oogen, de neus was lang en recht, de kin vierkant
en de mond breed en energiek.
Een man, dacht zij, een man, die geslaagd is in het leven. Hij heeft zijn zaak groot
gemaakt, een fortuin verdiend, hij heeft zich meer dan anderen onderscheiden in
den oorlog. Vroeger heb ik een oogenblik gedacht, dat hij me tot vrouw begeerde,
maar hij heeft Adèle, de mooie, donkere, hartstochtelijke Adèle getrouwd. Waarom
komt hij nu, of komt hij terug?
- Waarom vraag je me dit nu Jean? zei ze na een oogenblik stilte.
- Omdat, antwoordde hij haperend. 't is moeilijk te zeggen. Voordat ik Adèle leerde
kennen, heb ik er ernstig over gedacht met jou te trouwen. Je intelligentie, je goed
geëquilibreerde natuur, het vrouwelijke in je trokken me aan. Ik was toen nog maar
tweeëntwintig, maar ik kon me je heel goed voorstellen als de moeder van mijn
kinderen en de leidster van mijn interieur. Ik begreep ook, dat mijn hoofd een veilige,
eigen plaats zou hebben op jouw schouder. Maar toen kwam Adèle. Onmiddellijk
stond ik in vuur en vlam. Ik heb haar getrouwd en heb veel geluk gekend, vurig,
brandend geluk. Die brand is met de jaren gedoofd, vlamde wel weer op, maar
verloor meer en meer zijn gloed. Adèle en ik hebben steeds tegenover elkaar gestaan
als de man en de vrouw. Tusschen ons is de kameraadschap, het innige samenleven
in opvattingen en belangen uitgebleven.
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Zij was mooi, gevierd en ik was trotsch op haar en op onze beide mooie dochters.
Ik werkte als een bezetene om het geld te verdienen, waaraan haar weelde behoefte
had. We leefden op een grooten voet. Ik had geluk in zaken, we waren mondain,
gingen veel uit, ontvingen. Ik was eerzuchtig, zij nog meer dan ik. In dat opzicht
waren we het wonderwel eens. Maar over mijn werk spraken we nooit. En toch is
er niets belangrijkers in het leven van een man. Toen kwam de oorlog. Ik voelde
me in dien tijd niet gelukkig. Niettegenstaande al mijn succes uiterlijk en ook innerlijk
was er veel onbevredigds in me. Daarom misschien heb ik zooveel gewaagd. Ik
was een bekend specialist in coups-de-main. Wanneer ik met verlof thuis kwam,
vond ik mijn vrouw druk bezet met haar hospitaal. De teederheid, die ik in dien tijd
meer dan ooit zocht, groeide niet tusschen ons. Er kwam een tijd, dat ik er tegenop
zag naar huis te gaan. Er waren de kinderen, natuurlijk. Maar die hadden de
Engelsche miss, hun lessen, hun school. Adèle had hun leven zoo geregeld, dat zij
zoo weinig mogelijk last van ze had. Voor hun vader hadden ze ook geen tijd. Adèle
heeft het Légion d'Honneur gekregen en dat heeft ze eerlijk verdiend. Ze heeft met
moed en energie een evacuatiehospitaal vlak achter de linies geleid het laatste jaar
van den oorlog. Het is herhaaldelijk gebombardeerd en ze heeft zich als altijd kranig
gehouden. Ik had in dien tijd meer verlof dan de anderen, dat was de belooning
voor mijn waaghalzerij. En toen heb ik het gevoel gekregen, dat mijn leven voor een
groot deel mislukt was. Ik heb veel over mezelf nagedacht en ben tot de conclusie
gekomen, dat ik met jou had moeten trouwen en niet met Adèle. Na de demobilisatie
hebben we ons oude leven weer opgevat. Maar het was niet meer hetzelfde. Ik trok
me terug uit alle mondaine verkeer. Mijn fabriek in Denain moest weer opgebouwd
worden, de nieuwe, die we bij Lyon hadden gebouwd, eischte veel zorg. Zoo was
ik bijna voortdurend van huis. Dat beviel Adèle niet. Zij had in het mondaine verkeer
met haar dapperen man willen pralen. Maar ik zei, dat ik geen tijd had en dat was
gedeeltelijk ook waar. Adèle begon m'n werk te haten en ze zocht het meer en meer
in de mondainiteit. De meisjes werden groot en zijn beide jong getrouwd. Ik dacht
steeds meer aan jou. Dikwijls was ik woedend, wanneer ik moe thuis gekomen, mijn
rok moest aantrekken omdat ik vijfentwintig menschen aan tafel had, waarvan ik de
namen ternauwernood kende. Het waren alle beroemdheden, Adèle was een
gevierde Parisienne geworden. Toen is het autoöngeluk gebeurd. Ik was in Denain
geweest en bij thuiskomst vond ik haar dood op haar bed. Ik heb gerouwd zooals
het behoort, maar ik heb mijn leven anders ingericht. Ik heb veel van mijn werk aan
flinke, jonge krachten overgedragen. Nu zit ik bijna nooit meer in den trein. En
vooral.... ik heb jouw gezelschap gezocht en gevonden. En nu kom ik je vragen,
wat ik m'n heele leven heb ontbeerd....
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Marie antwoordde niet onmiddellijk. Ze dacht aan haar zeventiende jaar, toen ze
lang niet ongevoelig was geweest voor de attenties van den knappen, gevierden
Jean de Vernières. Maar het had zoo kort geduurd, zij was met Charles Desoignes
getrouwd en haar leven was goed geweest, gelukkig en kalm. 't Had weinig innerlijke
en uiterlijke glans gehad, maar ze had zich steeds veilig gevoeld. Later toen
Desoignes gesneuveld was, had zij diep verdriet gehad en materieele zorg gekend
voor de opvoeding van haar drie kinderen. Maar ook dat lag achter haar en nu....
- Antwoord niet dadelijk, Marie, onderbrak Jean haar overpeinzing, en er was
angst in zijn stem. Ik laat je zooveel bedenktijd als je wilt. Maar één ding wil ik je
verzekeren. We zullen ons leven zoo eenvoudig inrichten als jij het wilt. Ik begrijp,
dat mijn groote huis, mijn uitgebreid personeel je afschrikken. Ik hecht er niet aan.
't Eenige, wat ik je vraag is zooveel mogelijk met en bij je te zijn en met je te kunnen
praten over wat me het meest interesseert, mijn werk. En ik had gedacht, we zouden
samen een klein, mooi interieur maken, waar we samen thuis in zijn en elkaar steeds
met genoegen vinden. Geen mondain verkeer, maar enkele goede vrienden van
jou en mij....
Marie dacht, hij vraagt me veel meer dan hij weet. Hij verlangt nog, ik niet. Ik had
me voorgesteld te leven voor de kinderen en de kleintjes, die komen gaan. Wat
zullen de jongens zeggen en Thérèse, die zoo'n vereering voor haar vader had?
Jean kan veel doen voor de jongens, maar Thérèse, die opgaat in haar dokterswerk,
zoo dat, als ze over drie maanden getrouwd is, ze toch wil practiseeren?
- Zie je, zei Jean, we zullen samen veel voor onze kinderen kunnen zijn. We zijn
nog betrekkelijk jong en we kunnen het zoo inrichten, dat ze in ons vooral de
kameraden zien. In het begin zal het wel moeilijk zijn, maar met tact en
voorzichtigheid....
Hij doet, alsof het al in orde is, dacht Marie verder. Ik zal wel erg alleen zijn als
Thérèse getrouwd is. Het bloed steeg naar haar hoofd. Ze stelde zich de intimiteit
voor, die onvermijdelijk tusschen Jean en haar ontstaan zou en ze schrok. Hij is
jong en krachtig en zal veeleischend zijn, dacht ze verder. Maar ze gaf zich
rekenschap, dat ze geen afkeer voelde en een oogenblik merkte ze, dat ze Jean's
hoofd wel in haar handen wilde nemen en hem op zijn voorhoofd zoenen om dan
neen te zeggen. Haar rechter hand schoof zenuwachtig heen en weer over de
leuning van haar fauteuil.
- Jean, zei ze, ik zal je antwoorden over drie maanden als Thérèse getrouwd is.
Jean staarde voor zich uit. Hij trachtte te begrijpen wat dit antwoord beteekende.
Langzaam, langzaam werd het klaar in hem. Zonder Marie aan te zien, nam hij haar
hand kuste die en hield haar vast. Toen wist Marie, dat ze ‘ja’ zou zeggen en feitelijk
al gezegd had.
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Lied,
door Jan J. Zeldenthuis
Mijn lamp wordt duister,
Het licht vergaat;
Een ver gefluister
Dwaalt door de straat.
Mijn dag nijgt over
Zijn lente heen;
Is in het loover
Een zacht geween?
Zal morgen zomer
Rondom mij zijn;
Of kent een droomer
Slechts wordings-pijn?
Ik hoor hoe achter
Mijn lente 't lied
Reeds stiller, zachter
Naar 't najaar vliet.
Ik kan niet strijden
In zomer-gloed,
Mij niet bevrijden:
Ik heb geen moed.
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Mijn dag wordt duister,
't Leven vergaat;
Mijn stem: gefluister
Langs avond-straat....
En dan het weten:
Ik kan niet meer;
And'ren vergeten
En strijden weer.
Ik, ik hoor achter
Mijn lach een snik,
Ik lach al zachter,
Een oogenblik.
Ik zag het leven:
Een ijdelheid;
Wat kan het geven?
Verloren strijd!
Mijn lamp.... 't is duister;
Mijn lied.... 't is doof.
Ver is gefluister
Van kinder-geloof....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Maurice Roelants, Komen en Gaan, Rotterdam, Nijgh en van Ditmar,
1927
In Vlaanderen heeft dit met fijnen smaak geschreven romannetje begrijpelijkerwijze
bizondere aandacht getrokken. De Vlamingen bezitten nog niet veel in dit soort
verhalen van louter ziels-avonturen onder beschaafde lieden (laat ons éven zeggen:
dames en heeren) en waarin werd afgezien van alle trachten naar
lokale-sfeersaanduiding of min-of-meer vlaamsch-sappige plastiek. Behalve zijn
stijl en taal bezit Roelants' K o m e n e n G a a n niets typisch vlaamsch. Het is
daarom juist dat men er daarginds, in Brusselsche en Antwerpsche litteraire kringen,
een zeer verblijdende vernieuwing in meent te mogen zien, een aansluiten bij wat
men zich den geest der wereldlitteratuur denkt. Zeer begrijpelijk - toch weet ik niet
of deze zienswijze wel volkomen juist is. Ik geloof het, eerlijk gezegd, niet. Het kan
wel eens vele jaren op zich laten wachten, maar op den duur blijkt vaak de meest
typische, schijnbaar lokale, tot haar land van oorsprong behoorende litteratuur door
kenners onder de beste ter wereld gerekend te worden. Is het noodig voorbeelden
te noemen? Ieder van mijn belangstellende lezers ga het vraagstuk liever voor zich
zelven eens na.
't Is waar dat het later moeilijk is, zich nog zuiver rekenschap te geven, hoe
typeerend voor hun landaard de meesterstukken der wereldlitteratuur soms zijn.
Maurice Roelants, de zoo véél belovende jonge dichter en prozaïst - voor zoover
zijn droomen dan naar een plaats in de z.g. wereldlitteratuur mogen uitgaan; ik
geloof dat hem ander soort illusies bezielen, voor zijn persoonlijke innerlijkheid en
zijn fijne kunst oneindig essentieeler! - Roelants behoeft zich over deze redeneering
van mij niet ongerust te maken. Want zij het dan alleen door zijn vormen, zijn stijl
en taal, zijn werk is veel vlaamscher dan hij zelf wel meent misschien, dan zijn
vlaamsche critici, in elk geval, hem zouden willen doen gelooven. ‘Komen en Gaan’
is geheel geschreven - ik bedoel: zoowel het verhaal zelf als de weinige, daarin
vervatte dialoog - in het keurige nederlandsch der intellectueele vlaamsche kringen,
hun deftige gesprek- en brieftaal, een nederlandsch onder ons Hollanders volkomen
ongebruikelijk, ons dus onmiddellijk treffend als typisch vlaamsch. Een rijke,
ontwikkelde, fijn genuanceerde taal, maar die veeleer herinnert aan het Hollandsch
onzer grootouders dan aan het onze. Het moge vreemd klinken, waar volgens de
onder onze zuidelijke broeders gangbare mening wij Hollanders
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het monopolie der stijfdeftigheid bezitten, maar zoowel onze dagelijksche
omgangstaal als onze stijl, onze dialoog vooral, in romans en novellen, is over 't
algemeen nonchalanter, brokkeliger, lomper bijna, maar tevens spontaner,
levendiger, en daardoor vaak warmer van klank, dan deze van Maurice Roelants,
die voor hem toch niets onnatuurlijks bezit - zóó inderdaad spreekt en schrijft men
te Brussel en te Antwerpen in de hoogst-beschaafde vlaamsch-sprekende kringen,
en dat zonder daar zijn uiterste best voor te doen. Ons Hollanders wil het wel eens
voorkomen, dat wij, in die zoo fraai gevormde vlaamsche volzinnen, vertaalde
fransche meenen te hooren - volkomen ten onrechte. Het is het karakter, het is de
innerlijkheid, waaruit die zinnen voortkomen, die wellicht meer naar het fransche
neigt, meer gevoel bezit althans voor het fraai en elegant gevormde. En hoe oneigen
dan ook deze taal ons soms aan moge doen, het eenige wat wij er artistiek tegen
zouden kunnen hebben is dat zij op den duur wat eentonig wordt.
Intusschen, deze lange uitweiding over Roelants' taal en stijl, men moge er vooral
niet uit opmaken, dat ik het merkwaardigste, het fijnste en mooiste van zijn werk in
deze zijn vormen zoeken zou. Integendeel. Gevoeligheid, warmte, spontaniteit, ze
zijn in dit boekje te vinden ónder, men zou soms bijna geneigd zijn te zeggen:
ondanks de vormen. Oprechtheid, eerlijkheid had ik wel vooraan mogen zetten! Het
doet goed, na al het forsche, kernige, maar soms ook wel eens wat ruwe, wel eens
wat opgeschroefd luidruchtige karakter dat ons vele vroegere vlaamsche boeken
openbaarden, kennis te maken met dit kiesche en ingetogene, dit fijn en zacht
genuanceerde. De ‘inhoud’? Och, een romannetje zooals er zich zoovele afspelen
binnen de muren van wel-onderhouden villa's of keurige stadshuizen, een romannetje
zonder iets hevigs, zonder iets dramatisch bijna.... toch een innerlijke tragedie, toch
een, in zijn gedempte tonen en beheerschte uitingswijze, aangrijpende vertelling
van menschelijke hartstocht en leed, gesmoorde illusies, verborgen verlangen....
‘Even schoof de schaduw van een ernstige overweging over zijn blik: Waarom,
steeds te denken, dat gij alleen in uw geval zijt of dat de goedheid niet de vrucht
der inspanning kan zijn?’ - zoo lezen wij op de laatste bladzijde. Men kan voor
‘goedheid’ hier ook beheersching stellen.... Maar men denke daarom niet dat dit,
uit een fijn-aesthetische ziel voortgekomen verhaal ook maar ergens ethisch of
moralistisch aandoet, dat er iets tendentieus' aan zou zijn te ontdekken. Ook de
geciteerde ‘overweging’ had misschien aan ons lezers overgelaten kunnen worden
- dat is ál! Maar ja, romanschrijvers als Roelants riskeeren toch al zooveel, zij gaan
zulk een hachelijk pad tusschen de vluchtigheden en ongevoeligheden der.... lezers
- moest ik niet: zoogenaamde lezers schrijven?
H.R.
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H. Marsman, De Anatomische Les. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1926.
Scherp zijn deze essais van omtrek, streng belijnd, geslepen, gepolijst: wapenen
eer dan sieraden! Maar karakteristiek ‘dichterlijk’ zijn ze toch ook. Zij verschralen
niet, noch verschrompelen, doch blijven tintelend van leven, mousseerend van
geest. Wie inzicht meer dan van hooren zeggen wil verkrijgen in hetgeen den
achtergrond uitmaakt van de moderne poëzie, verdiepe zich in dit werk.
Natuurlijk: wat het aan puntigheid tegenover een vorige generatie heeft gewonnen,
boette het aan breedheid in. Het is nu eenmaal avant-gardistisch in hart en nieren:
het gaat aan de (verlokkende, maar gevaarlijke) spits! En.... dat beteekent heel wat
voor onze schare letterlievenden, die tegenwoordig het middelmatige, d.i. het zoetjes
met zijn tijd meestappende, in onze litteratuur zoo bijzonderlijk en hartstochtelijk te
vereeren pleegt.
Daarom: men stappe over een weinig gemakzucht en valsche schaamte heen,
indien men ernst maken wil met de lectuur van dit werk. Voor uw moeite zult ge
dubbel en dwars worden beloond, ik verzeker het U.
Is waarlijk - ter inleiding - zulk een ‘propaganda’ noodig voor een g o e d boek, al
bevat het dan ‘maar’ essais? Heeft ons publiek geen onderscheidingsvermogen
meer en leest het gedwee al wat het door den ondernemenden uitgever met het
een of ander bijzonder aplomb wordt voorgezet? Heeft het zijn eigen kritische
intellectueele kern verloren, let het in het vervolg nog slechts op ‘schlagers’, op
‘namen’?
‘De waarde van een kunstwerk zal worden bepaald door de mate waarin intens
leven in intense poëzie is omgezet, maar de aard van het leven, vóór en na de
kunstdaad, is indifferent. De intensiteit beslist, en niet het gehalte.’. Aldus heet het
in den appendix van dezen bundel, bestaande uit fragmenten uit een lezing over
de verhouding van leven en kunst. Over deze these is destijds een tamelijk vurige
polemiek gevoerd in ‘De Nieuwe Eeuw’. Het wekt eenige bevreemding haar hier
weder aan te treffen, want te handhaven is zij toch eigenlijk niet. Ik heb haar altijd
beschouwd als een beetje een moedwillig anachronisme, een wat bal dadige
dwarsdrijverij; nu, als besluit van den bundel, slaat zij wel een al te poover figuur.
Deze bon-viveurstheorie, even simplistisch als onlogisch, die door eiken regel van
den auteur zelf wordt gelogenstraft, gelukkig, verdiende zeker niet op deze wijze
aan de vergetelheid te worden ontrukt!
De intensiteit beslist, en niet het gehalte.... alsof het vegeteeren, het woekeren
van den levensdrift l e v e n mag worden genoemd! Alsof het richtingloos, door de
nukken van het toeval beheerschte bestaan om zijn vaart (zijn tempo) bizondere
waardeering zoude verdienen!
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Wordt niet veeleer de intensiteit van het volle menschelijke leven bepaald door zijn
gehalte? Beteekent ‘intensiteit’ niet g r a a d van gehalte in dit verband, of bepalen
enkel de ‘physical and psychical tests’, als bij een aviateur, hoe groot de waarde
van een menschelijk leven is? Het is wel gemakkelijk het vraagstuk van goed en
kwaad bij een bespreking van de (individueele) kunstgenese ter zijde te laten en
ten opzichte van de veelvuldigheid der ‘ethische’ misvattingen op dit terrein valt - paedagogisch - stellig het een en ander te zeggen ervoor, doch dat alles neemt niet
weg, dat door genoemde these gescheiden wordt, wat nimmer behoort te warden
gescheiden, en wat ook Marsman zich niet gescheiden denkt: leven en kunst! Immers
ons leven is nooit - tenzij wij moreel defect zijn, en dan nog niet volkomen - ethisch
indifferent. En diep uit het leven, hoe dieper, hoe k r a c h t i g e r , groeit de kunst; in
de duisternis verrichten haar wortels hun werk, haar kroon rust in het licht: een deel
van haar wezen is onderworpen aan de dagelijksche worsteling in den kleinen
mensch van goed en kwaad, een ander deel is door het schemerig gebied der
persoonlijkheid heen uitgestegen naar het zuivere rijk van den geest, waar de
schoonheid gehurkt zit aan de voeten van God.
Waarom zouden wij het beter weten dan het de eeuwen hebben gezegd?
R.H.

Antoon Coolen, De Rauwe Grond, Blaricum, De Waelburgh, geen jaartal.
Naar ik meen is dit boek een debuut, en als zoodanig is het stellig niet zonder
verdienste. Een positieve fout ervan echter is zijn g e f o r c e e r d e eenvoud. Als de
auteur bij deze quasi-landelijke manier van schrijven volhardt, zal zijn werk binnen
zeer korten tijd onleesbaar zijn geworden van.... gemaniereerdheid! Doch één ding
bewijst deze jacht naar eenvoud althans, dat langzamerhand het besef begint door
te dringen, dat er zekere litteraire paden zijn doodgeloopen en dat het voor onze
jonge schrijvers een levensnoodzakelijkheid is eenige reserve te betrachten
tegenover hetgeen de traditie hun heeft aan te bieden. Het voelen van een afstand,
een onderscheid, tusschen tachtig en nu, dat niet zoo zeer gekenmerkt wordt door
de een of andere tegenstelling in vorm, maar veeleer door een contrast in
levensrichting, bepaalt m.i. op het oogenblik hoofdzakelijk de scheiding, die men
immers steeds zoo gaarne getrokken ziet tusschen ‘oud’ en ‘nieuw’. Uit dit oogpunt
beschouwd, valt er niets tegen te zeggen, Antoon Coolen te rekenen tot de niet
overtalrijke schare onzer jongere prozaïsten, wier talent hoop geeft voor de toekomst
van het moderne Nederlandsche proza.
R.H.
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Louis Couperus, Psyche, met teekeningen en bandversiering van B.
Reith. Amsterdam, L.J. Veen.
Een boekbespreking.... om de illustraties.
Ik weet wel dat er auteurs zijn, die illustraties bij hun werk onnoodig, overbodig
en zelfs misplaatst achten. Hun beeldend vermogen, meenen zij, behoeft geen
illustratieve toelichting door andermanshand; maar zij onderschatten dan blijkbaar
ook de mogelijkheid dat een schilder of teekenaar zóó door hun werk geïnspireerd
wordt, dat hij zich gedrongen voelt de gedachten van den schrijver ook op z i j n e
wijze in beeld te brengen. En wanneer dan de schrijver in die teekeningen ziet, dat
de beeldende kunstenaar hem begrepen heeft, wanneer hij zijn eigen inspiratie er
in weerkaatst vindt, dan geeft zoo'n wederkeerig begrijpen en waardeeren toch wel
een groote voldoening. Zoo moeten wij ook beschouwen de teekeningen die B.
Reith, zonder eenige opdracht van schrijver of uitgever, voor Couperus' ‘Psyche’
maakte.
Het, vele jaren geleden verschenen, sprookje boeide hem zóó, dat hij probeerde
om voor zich zelf de figuren van Psyche, Emeralda, Chimera in beeld vast te leggen,
en de fantasie van den schrijver weer te geven.
Om het werk van een fijnzinnig kunstenaar als Couperus was in beelden van
zwart en wit uit te drukken en daarenboven de teere sfeer die het sprookje omademt
weer te geven, daartoe behooren niet alleen verbeelding en goede smaak, maar
ook een technisch vermogen, dat in staat stelt aan die verbeelding vasten vorm te
geven.
Lang niet iedereen is bij machte, het ranke, ijle, subtiele van een figuurtje als
Psyche te teekenen en dit, door vele illustraties heen, vol te houden. Dat het Reith
gelukt is in zijn werk, laat ons zeggen den toon, de stemming van Couperus' sprookje
te bewaren, bewijst wel dat dit werk hem niet alleen ontroerde, maar hij ook capabel
was het in z i j n taal voor anderen zichtbaar te maken. En het moet hem wel een
voldoening geweest zijn, dat Couperus zelfs zóó zeer met zijn werk ingenomen was,
dat het ook aan diens bemiddeling nog te danken geweest is, dat de firma Veen tot
uitgave van dit prachtwerk bereid gevonden werd.
Reith, van wiens werk ik tot dusverre bij mijn weten niets gezien had, toont zich
in deze illustraties een figuurteekenaar van meer dan gewone habiliteit, die in staat
is met eenvoudig zwart en wit een dikwijls zeer mooie atmosfeer te scheppen. In
vele van zijn prenten vinden wij iets van het feeërieke van Couperus' sprookje terug,
boeit ons het algemeen aspect, door kleurindeeling en compositie, en menigmaal
worden wij getroffen door de fijne wijze waarop hij bijv. een sluiertje om de figuur
van Psyche weet aan te duiden of waarop hij het ranke beeldje weet te teekenen.
Ik kan mij voorstellen dat juist een zoo verfijnd kunstenaar als Couperus deze
verbeeldingen bij zijn werk gewaardeerd heeft, omdat hij in Reith
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iemand vond die niet alleen zijn werk begreep, maar ook als beeldend kunstenaar
het vermogen bezat het weer te geven.
Blijkt uit de teekening van Psyche, neergeknield voor den troon van haar vader,
Reith's capaciteiten om een figuur te teekenen en een stemming er omheen te
suggereeren, nog duidelijker zien wij dit in de voorstelling van Psyche met de spin,
dat van zwart-en-wit-indeeling en uitvoering zeker een der beste is; ook Psyche met
den Sater behoort tot de gelukkigste en zien wij naar het heel kleine figuurtje van
Psyche, dat licht afteekent tegen den enormen somberen Sphinx, dan voelen wij in
deze plaat het mysterie dat ook in Couperus' sprookje schuilt.
De teekenaar en de schrijver vullen elkaar hier wonderwel aan, en dàn zijn
illustraties geen toevoeging meer, maar een aanvulling, die de belangrijkheid en de
schoonheid van des schrijvers werk verhoogt.
R.W.P. Jr.

Kunst te Brussel.
De vacantie der tentoonstellingen, die ons een paar maand vrijheid gunt, is eene
welkome gelegenheid om wat meer in het algemeen over ‘Kunst te Brussel’ te
schrijven. Er is namelijk in België eene ‘kwestie der musea’, waar ook in het
buitenland wel mag over gerept, al was het maar ter beschaming van de
hier-heerschende toestanden, en dan verder omdat het slechte Belgische voorbeeld
misschien ook elders een inkeer meebrengt, die misschien wenschelijk is en goede
gevolgen kan hebben.
In de eerste plaats dient opgemerkt, dat deze ‘kwestie der musea’ gansch een
samenstel van ‘kwesties’ is die, al bereiken zij een gezamenlijk doel dat hier wordt
gewraakt, niettemin zoo goed als vijandig tegenover elkander staan. Er is de
wervingskwestie; er is de plaatsingskwestie: meer dan eens zijn de
overheidspersonen, bij het werven of bij het plaatsen betrokken, opvattingen
toegedaan, die blijkbaar niet goed overeen te brengen zijn; en dat gebrek aan
verstandhouding brengt dit ééne positieve gevolg mee, dat het Brusselsche Museum
van moderne Kunst, eerste en belangrijkste slachtoffer van het
autocratisch-heerschende stelsel, de hoofdstad van België, een land dat meer dan
welk ander in zake kunst niet alleen op een prachtig verleden maar ook op een zeer
goed, een waardevol heden wijzen kan, alles behalve waardig is.
Dit moderne museum, zooals men het doorgaans en kortheidshalve noemt, ziet
er alles behalve modern uit, vergelijkt men het met zelfs de minst-voldoende
openbare verzamelingen van gelijken aard, in het buitenland. De doeken, die van
recenten datum, of terug te brengen tot een tijd welke tot de jaren
achttien-honderd-dertig opklimt, zijn niet alleen veel te talrijk, maar, ten deele
daardoor, grootendeels van eene
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hoedanigheid waar zelfs de meest achterlijke burgerij van het verstafgelegen
provinciestadje geen den minsten eerbied voor hebben kan. In zulk museum diende
nu en dan eene schifting ingericht, die middelmatige of geheel verouderde werken,
deze laatste als zij zelfs eenige schilderkunstige waarde bezitten, afdoend zou
weren. Men roepe hier de historische beteekenis en de opvoedkundige roeping van
zulk museum niet in: de historische beteekenis van een waarlijk ‘modern’ museum
kan betwist, en het is voldoende dat het ons inlicht over de evolutie der
hedendaagsche kunst hier en in het buitenland bij representatieve doeken of
beeldhouwwerken; al wat meer dan, laat ons zeggen, vijftig jaar bestaan heeft, kon
heel goed geplaatst in het bestaande museum voor oudere kunst, waar de
paedagogische waarde ervan veel beter, of althans veel rationeeler tot haar recht
zou komen. Doch zelfs als men het historische-paedagogische standpunt innemen
blijft, spreekt het dan nóg van-zelf, dat de keus, veel meer dan het getal der
ten-toon-gestelde werken, het beoogde doel zal bevorderen en bereiken. Thans
zou men een al zeer bedreven kenner van onze moderne collecties moeten zijn,
en beter op de hoogte van al onze ‘schatten’ dan al onze, immers gespecialiseerde,
conservators samen, om er het gewenschte nut uit te halen, waar men aanneemt
dat de musea er in de eerste plaats zijn om er een leerrijk profijt uit te trekken. Houdt
men het, buiten de educatieve waarde om, met het aesthetisch genot dat men toch
ook van een museum mag verwachten, dan spreekt het eveneens van zelf dat al
te groote veelheid dit genot verminderen komt want de keus tusschen goed en
minder-goed bemoeilijkt, maar tevens dat die veelheid oordeelkundig ophangen en
plaatsen, voor eene juiste waardeering onontbeerlijk, volkomen onmogelijk maakt.
Deze vaststellingen als koeien lokken van lieverlede de vraag uit, waarom er dan
n i e t wordt geschift, waarom men het middelmatige niet naar den zolder verwijst,
of naar een of ander aan kunst arm stadje dat er dankbaar voor wezen zou? Ik
beken, dat ik het niet weet. Al ben ik, niet ten onrechte geloof ik, gaan vreezen dat
de hoofd-conservator, al te zeer onder de plak van eene commissie tot toezicht,
niet beschikt over de vrijheid, die anders een waarborg zijn zou voor de goede
uitoefening van zijn ambt. Waarin dan, als van-zelf spreekt, verandering diende te
komen. Thans wordt er nu en dan wel een en ander, en met lovenswaardige
bedoelingen, verhangen en heringericht. Maar van verwijdering der
beslist-ongewenschte voorwerpen, is geen spraak, althans niet in de gewenschte
mate, die de radikaalste moest zijn, zoodat alleen waarlijk genietbaar of waarlijk
representatief werk zou overblijven, dat eerst dán goed-zichtbaar zou worden.
Er komt bij dat de nieuw-aangeworven werken, die den hoop aanhoudend komen
vermeerderen, heel dikwijls al even weinig genietbaar of represen-
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tatief zijn, en dat op enkele schilderijen na, van de jongere, waarachtigmoderne
kunst, in het museum waar wij het hierover hebben, moeilijk spraak zijn kan. En dit
hangt van den hoofdconservator nog minder af, daar zijn rol bij het aankoopen van
kunstwerken al heel gereduceerd, en nauwelijks van consultatieven aard is.
Bij dat aankoopen van kunstwerken is de betrokken minister zoo goed als zijn
eigen baas. Eigenmachtig schaft hij schilderijen en beeldhouwwerken aan. Dat hier
niet steeds louter-aesthetische inzichten bij geraadpleegd worden: het is maar al te
menschelijk. Doch gesteld dat de minister een man van goeden smaak is en
volkomen op de hoogte der moderne plastische kunsten; dat hij zich daarenboven
met alle mogelijke omzichtigheid inlichten en raden laat door de meest-bevoegden
in den lande; dat hij beschikt over de noodige credieten en de grootste
onbevangenheid tegenover de buitenlandsche productie, waar zij gelijken tred houdt
met de vaderlandsche en deze zelfs overtreft; dat aldus ons modern museum de
meeste en beste kansen loopt om eene èn voortreffelijke, èn werkelijkmoderne
verzameling te worden: dan nog bestaat er, niettegenstaande de uitstekendste
voorwaarden van werving, de zekerheid geenszins, dat de uitgezochte en
aangekochte doeken in bedoeld museum plaats vinden.
Want tegenover minister en conservator staat, met haar volledig vetorecht, waar
zij duchtig gebruik van weet te maken, de plaatsings-commissie die den naam draagt
van ‘Commission du Musée de Bruxelles.’
Wordt een werk, met of zonder tusschenkomst van den conservator, door den
minister aangeworven; wordt het door dezen of genen liefhebber in bruikleen
aangeboden; wordt het zelfs door dezen of genen maecenas i n v o l l e b e z i t
aan den Staat g e s c h o n k e n , dan dient het nóg gekeurd door bovengenoemde
commissie. Nu spreekt van-zelf, als schreeuwende noodzakelijkheid, dat dit lichaam
diende samengesteld uit leden, die voor hunne taak volkomen zijn opgewassen, en
bewust van hun verantwoordelijkheid tegenover het publiek. Dat publiek, zelfs als
het geen eischen stelt, heeft recht, in deze, op een ‘modern’ museum: het vergt van
de commissieleden niet alleen technische kennis, maar ook eene voldoende
onbevangenheid van geest, die eigen voorkeur tegen welke openbaring hoegenaamd
tot zwijgen weet te brengen. Het zou zich dan ook opdringen, dat de bevoegde
commissie te gepasten tijde worde vernieuwd, en aldus aan kunstenaars als aan
museumbezoekers de noodige en geruststellende waarborgen zou bieden, die eene
betrouwbare, laat staan schoone verzameling moeten verzekeren.
In hoeverre geschiedt dit nu in België? Ik zal het u in een volgend kroniekje, met
voorbeelden opgeluisterd, aantoonen.
K.V.D.W.
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Fransche Kunst der Negentiende Eeuw.
Zelden ziet men hier te lande zulke belangrijke werken der zoo superieure Fransche
schilderkunst van de 19de eeuw bijeen als thans in de collectie van den Utrechtschen
K u n s t h a n d e l H u i n c k , tentoongesteld in de zalen van P u l c h r i S t u d i o in
den Haag. De heer Huinck heeft hier zoowel Nederlandsche als Fransche
schilderkunst bijeengebracht, beide van den eersten rang; tot de bespreking der
Fransche kunst wenschen wij ons hier te beperken.
Het belangrijkste is ongetwijfeld van de generatie van tusschen 1810 en 1825,
dat groote geslacht, waaruit o.a. de school van Barbizon is voortgekomen.
Beschouwen wij eerst de beide stillevens, die van B o n v i n en van P h i l i p p e
R o u s s e a u , dan worden wij getroffen door hun prachtige voortzetting van de
traditie der 17de eeuwsche Hollandsche stillevenschilders en van die van Chardin.
Dat zij Chardin overtreffen, zou ik niet durven beweren, doch dat zij tot de
voortreffelijkste stillevenschilders der 19de eeuw behooren, acht ik zeker. Bonvin
is de gloedrijkste; zijn stilleven met koperen ketel, potten, appelen en uien is een
flonkering van een donker-diep coloriet, dat klinkt als een majeur-accoord van lage
tonen. Koeler en meer gedetailleerd is Philippe Rousseau in zijn groote doek
‘L'Office’, een hoek van de keuken met potten en pannen en waarin het middelpunt
van hoogste licht wordt gevormd door een meesterlijk geschilderde
blank-en-gebloemde porseleinen terrine, met druiven boordevol gevuld en waarvan
het blanke licht nog wordt verhoogd door de tegenstelling van een blauw suikerbrood.
Sluit Bonvin door zijn diep coloriet meer bij Chardin aan, Philippe Rousseau toont,
althans in dit werk, meer verwantschap met onze 17de-eeuwers, al verraadt hij ook
niet zijn typische trekken en een geheel eigen geestigheid in de compositie, blijkende
o.a. uit de halfgeopende tafellade, waaruit een breikous puilt.
R i b o t die kenmerkend is door zijn concentratie van het licht tegen een donker
fond, is hier met twee zeer goede werken vertegenwoordigd, een vrouwenportret
‘La Fiancée’, fijn en mysterieus en een ‘Barmhartige Samaritaan’, klassiek in den
besten zin des woords, zuiver en beheerscht en met groote teederheid geschilderd
in Ribot's trant, welke aan dien van den Spanjaard Ribera herinnert.
Schier onbekend is bij ons Adolphe Félix C a l s , in 1810 geboren, tijdgenoot dus
van de Barbizonners, wiens kleine Normandische landschap met die fijne blondheid,
welke Hobbema vaak eigen was, een bijzondere verheuging is; het is met innigheid
geschilderd en zeer sierlijk van compositie: een naar rechts oploopend weiland met
een paar grazende bruine koeien en daarachter het gewand van stammen en
gebladerte van popels en berken, waardoor even een paar boerenhuizingen
doorkijken. Het is, als
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vele hier aanwezige schilderijen, een werk, dat men in een openbare verzameling
zou wenschen. Geenszins doet het onder voor D a u b i g n y ' s kleine schilderijtje
van een beekje in het bosch ‘Le Rû de Valmondois’, een klein juweel van dezen
grooten meester, dat ik nog completer acht dan zijn grootere, hier aanwezige werk
‘Bords de l'Oise’.
De Barbizonsche dierenschilder Charles J a c q u e is aanwezig met twee werken,
van welke een van bijzondere waarde, ‘Troupeau de moutons avant l'orage’, dat
ongetwijfeld tot Jacque's beste werken behoort. Jacque bereikt niet de grootschheid
van Millet, maar in die saamgedreven kudde schapen is toch zooveel van een
bijzonder fijne observatie en vermogen tot beeldende uitdrukkingskracht en het
kleine doek is met zooveel meesterschap geschilderd, dat men het gerust tot de
werken van den eersten rang uit deze school kan rekenen. Zal men, in Nederland,
niet vaak een zoo bijzonder werk van Jacque zien, evenmin zal het gemakkelijk
vallen een werk van T r o y o n te ontmoeten, zoo merkwaardig voor dezen meester.
Troyon is in het Museum Mesdag goed vertegenwoordigd, maar hier treft men een
betrekkelijk vroeg werk van hem, een groot landschap ‘Clairière dans la forêt de
Fontainebleau’, zeer gedetailleerd (in zijn later werk kwam hij tot een breedere
voordracht), getuigend van een enorm technisch meesterschap niet alleen, maar
van een beeldende kracht, welke deze techniek adelt. Wij hebben hier hetzelfde,
wat wij bij Ruysdael en Hobbema bewonderen - hun invloed is hier zichtbaar - een
landschap, zoo gedetailleerd, dat er, om zoo te zeggen, geen blaadje of takje is
vergeten, maar dat toch een grootsche eenheid bewaart en waarin niet de
onderdeelen spreken maar de groote adem waait van de natuur.
Een meer direct impressionisme geeft J u l e s D u p r é in zijn forsche ‘Arbres
abattus,’ beeld van verwoesting; in die wanhoopsklacht der neergehakte,
rauw-ontvelde boomen, wier verminkte takken dreigend tegen de lucht staan, voelen
wij Dupré's verontwaardiging over de vernieling, zooals ook Théodore Rousseau
zijn aanklacht daartegen schilderde.
Van B o n v i n , hierboven genoemd, is er nog een klein schilderijtje, dat een
schoenmakersleerling voorstelt, werkende voor zijn tafel vol gereedschap tegenover
een raam; alles, ook het geringste, is met liefderijke aandacht gegeven en er is zoo
heelemaal niet gestreefd naar die soort van sentimentaliteit van de ‘genrestukjes’,
welke het derde kwart der 19de eeuw in zoo bedroevend grooten getale heeft
opgeleverd.
De paarl van deze collectie Fransche kunst is voor mij het gansch ongewoon
werk van D e c a m p s , dat ‘La Mare’ heet en dat hierbij is gereproduceerd. Decamps
is meer bekend om zijn Turksche tafereelen, die, hoewel ongetwijfeld fraai, niet de
eigenschappen van dit zeer belangrijke doek vertoonen. Eén woord dringt zich
dadelijk op de lippen: klassiek. Daar is al dadelijk die groep op den voorgrond van
de beide paarden met
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den ruiter; hoe edel van expressie is die groep en hoe evenwichtig wordt zij omsloten
door het strakke landschap met huizen, waarbovenuit die eene ranke boom teeder
en toch krachtig omhoog steekt. De strengheid der compositite is ontstaan door de
kruising der horizontale en verticale lijnen en het daarin rythmisch meegaan van de
figuren. Zoo wordt de opgaande lijn van den ruiter-te-paard geaccentueerd door
den hoogen boom, terwijl de gestrekte vorm der in het plasje spoelende vrouw zijn
begeleiding vindt in de horizontale lijnen van den grond en van de daken. Ongewoon
is ook het coloriet: er is een kracht van gouden licht in die hoog boven de huizen
staande blauw en witte lucht en een zonne-blijheid in de beschenen muren. Over
alles hangt zulk een gouden schijn van landelijk geluk en sereene rust en zoo
overtuigend en suggestief is dit volmaakte beeld van een hoogere werkelijkheid,
dat men er zich niet van kan losmaken en men zich in dien gulden sfeer opgenomen
voelt.
Het zou onjuist zijn, in deze bespreking J o n g k i n d te rekenen tot de Hollandsche
kunst. Al is hij in Nederland geboren en al heeft hij ook hier telkens gewerkt,
schilderkunstig is zijn plaats in het 19de eeuwsche Frankrijk, het land, waar hij zich
grootendeels vormde, waar hij leefde en streed en waar hij - lang vóór Holland - als
een meester is erkend. Zeer weinig bezit Holland van zijn werken; het is ook daarom
al een bijzonder feit, dat de collectie Huinck er niet minder dan 8 kan vertoonen,
waaronder een paar van zijn schoonste maanlichten en een wintergezicht (bij
Overschie) van een voor Jongkind ongewoon groote afmeting en van een
tintelend-kleurig leven. Belangrijk is ook het kleine doek ‘Haven Honfleur bij laag
water’ omdat het een van zijn werken is, waarin hij heeft gezocht naar het probleem
van het al-omvattend zonlicht en waarin hij zich de directe voorganger toont van de
luministen; belangrijk ook het teedere, lichte ‘Rotsen te Saint Adresse’. Grandioos,
om de met zoo weinig middelen krachtig uitgedrukte wilde verlatenheid van een
buitenwijk-straat bij avond, is het doek ‘Buitenwijk te Parijs bij avond.’
Van de rest van het Fransche werk hier noem ik nog het luministische
warm-kleurige, sterke werk van den onlangs op hoogen ouderdom overleden
G u i l l a u m i n , ‘Bords de Rivière’, een paar fantastische kleurfeesten van
M o n t i c e l l i en eenige werken van R a f f a ë l l i , waarvan vooral het gezicht op
het bergdorpje Cagnes treft door zijn fijne kleur!
J.S.

Muurschilderingen van Willem Arondéus in het gebouw van den
Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst te Amsterdam
Het is eigenlijk uilen naar Athene dragen, maar als inleiding tot dit kroniekje mag
het wel eens herhaald worden: wij leven in een tijd van overgang. Een van de
symptomen van zulk een tijd is steeds dat men
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niet meer gelooft of althans twijfelt aan de ‘oude waarden’, terwijl de ‘nieuwe
waarden’, die in aanleg, in den geest, reeds aanwezig zijn, nog niet tot gestalte
kunnen komen of, zoo zij zich al tot een vorm beginnen te verdichten, nog geen
‘lijst’ kunnen vinden waarin zij passen. Zoo zijn er onder de beeldende kunstenaren
velen die het schilderij - de ‘kunst aan touwtjes’ - niet meer met volle overtuiging
vermogen te dienen en aan den anderen kant toch ook niet ‘de muur’, die zij
behoeven voor hun kunst, beschikbaar weten. - Zeker, er komen de laatste jaren
langzamerhand voor den kunstenaar meer en meer muren open, maar deze muren
zijn nog niet de symbolen van die diep-wortelende gemeenschap waarvan menig
moderne schilder op de wijze der schoonheid de heraut zou willen zijn. Hierin heeft
men m.i., meer nog dan in het gebrek aan ondervinding, één van de redenen te
zien, dat tot nu toe vele muurschilder-experimenten nog zulk weinig bevredigende
resultaten hebben opgeleverd. Het sociale gemeenschapsideaal, zooals dat tot
uitdrukking komt in onze openbare- en gemeentelijke gebouwen, blijkt - en dit schijnt
mij een belangrijk feit - niet in staat, want te éénzijdig en te ‘leeg’, om als basis te
dienen voor een ‘nieuw-bouw’ der kunst. De gemeenschap baart - dit is de les die
we aan het leeren zijn - geen kunst; slechts dan als onder gemeenschap, naast de
sociale, metéén verstaan wordt: gemeenschap met ‘het hoogere’, of, om een in de
laatste jaren gangbaar geworden woord te bezigen, wanneer er naast, of onder, het
sociale besef meteen een ‘kosmisch bewustzijn’ leeft, is de mogelijkheid tot opbloei
van een werkelijke gemeenschaps-kunst gegeven.
Men mag intusschen niet ondankbaar zijn voor wat diverse openbare lichamen,
en speciaal daaronder de gemeente Amsterdam, de laatste jaren doen in het geven
van opdrachten aan schilders en andere kunstenaars in verband met hun nieuwe
gebouwen. Dezer dagen kwam wederom een dergelijke opdracht, - het décoreeren
van een wachtzaal in het gebouw van den Gem. Geneeskundigen Dienst aan de
Achtergracht te Amsterdam gereed. Een eerste wachtzaal werd indertijd reeds door
Jan Grégoire gedécoreerd; deze tweede werd door Willem Arondéus onder handen
genomen. Arondéus, van wien men goede affiches kende (o.a. die voor de Ned.
Tentoonstelling te Kopenhagen) had met deze en enkele andere, kleinere
werkstukken (vignetten bijv.) reeds blijk gegeven van een sterk décoratief talent,
maar dat hij inderdaad een muur aan zou kunnen, daarvoor was geen ‘bewijs’
voorhanden, ook niet in de ‘muurschildering’, op triplex-hout gedaan en los tegen
den wand aangebracht, die hij, in opdracht van een aantal kooplieden, voor het
Rotterdamsche stadhuis vervaardigde. Welke kwaliteiten dit Rotterdamsche werkstuk
ook moge hebben, een eigenlijke ‘muurschildering’ is 't niet en, zooals ook in ander
werk van dezen schilder, speelde er het element van
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een naar het décadente neigend aestheticisme zekeren rol in, die deed vreezen,
dat de ter beschikking gestelde muren gebruikt zouden worden als objecten voor
het bedrijven van een verfijnd kunstzinnig spel....
Arondéus is zich echter, toen hij eenmaal voor deze groote opdracht stond, terdege
van dit gevaar bewust geworden en wel verre van hier met de muur een spel van
décadente schoonheidsaanbidding te gaan spelen, is hij met eerbied deze muur (of
liever muren) genaderd. Daaruit volgt meteen, dat het muurkarakter door den schilder
nergens geforceerd werd zoodat het door de vlakke, sobere verf-behandeling heen,
helder blijft spreken met mannelijke, sterke stem. De muur is muur gelaten, welke
voorstellingen en kleuren er ook op werden aangebracht en dat is, waar het voldoen
aan dezen primairen eisch toch zoo dikwijls verwaarloosd wordt, in de eerste plaats
vermeldenswaard.
De voorstelling die de schilder koos bestaat uit groepen figuren die een aantal
‘spreuken’ in verband met het geneeskundig doel van het gebouw opgesteld,
illustreeren. Zoo vindt men op den langen wand als middenstuk 4 groepen van 3
figuren gecentreerd rond een bron boven de spreuk ‘Onze dagen vloeien voort als
water uit een bron; drinkt door inzicht geleid en door wetenschap behoed, drinkt
lang en aandachtig dit klare water.’ Het zijn gestyleerde groepen van drie, door een
rhythmisch-slingerenden achtergrond verbonden, alle reikend naar het midden: de
bron, die echter, m.i., juist als ‘midden’ waarheen deze schildering uitloopt en
waarvanuit zij, omgekeerd, weer beheerscht wordt, te weinig accent heeft. Naast
dit middengedeelte en er één geheel mede uitmakend, vindt men 2 ‘zijluiken’, resp.
symboliseerend de spreuken: ‘Geen vreugd doch leed alleen geleid tot diepste
inzicht’ en ‘Bewustheid van gemis doet naar het ooft der kennis reiken.’ Deze beide
zijluiken, hoewel zij moeilijk afzonderlijk te beschouwen vallen, organisch verbonden
als zij zijn met het middenstuk, acht ik toch, waar dit gebrek aan centrumaccent zich
bij hen minder sterk doet gevoelen, beter geslaagd dan dit middenstuk. De
lange-wand- (12 M. lang) opgave was in dit gebouw, met zijn horizontale architectuur,
wel een bijster zware; zoodat, alhoewel ook hier reeds veel bereikt werd, de beide
korte wanden nog minder bedenkingen oproepen en als specimena van evenwichtige,
sobere muurschildering kunnen gelden. ‘Vertrouwen is de poort tot genezing.’ ‘Elk
uur heeft zijn eigen en onvervreemdbare waarde’ en ‘Weest wachtende doordrongen
van den rijkdom des tijds’ zijn hier de ‘motto's’ onder het werk; de laatste twee op
den wand waar de klok is ingemetseld waaromheen de figuren gegroepeerd werden.
Deze figuren hebben, of zij h i e r dan wel in een andere ‘verbeelding’ optreden en
wat zij ook symboliseeren, bij dezen schilder een zekere eentonige gelijkvormigheid,
wat in dit geval echter eerder als een vóór- dan als een nadeel te beschouwen valt.
En 's schilders
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palet met de blauw-groenen en blauw-paarsen als overheerschende tinten, geeft
aan dit werk ook een gedragen, rustig cachet.
Niettemin, hoezeer men deze wachtkamer-décoratie (ook de andere lange wand,
tusschen de ramen, werd nog met enkele, sobere motieven versierd) ook als geheel
genomen een voortreffelijk, nobel stuk werk mag noemen, men voelt - ik kom tot
mijn begin terug! - dat de kunstenaar hier in deze ruimte, op deze wanden nog niet
zijn beste verlangens, zijn grootste kunnen en sterkste droomen vermocht op te
roepen, - en men voelt ook, aan den anderen kant, dat het sociale ideaal dat in deze
moderne gemeente-gebouwen gediend wordt en waaraan velen als ‘het ééne
noodige’ gelooven, een blijmoediger, opgewekter kleur, en een ‘goedkooper’
optimisme vraagt dan de ernstige, zijn tijd diep-ín belevende kunstenaar, - en zulk
een is Arondéus zeker - bij mogelijkheid geven kàn!
Het wachten is, ook voor hem, op het gemeenschapsgebouw der toekomst, dat,
behalve het sociale ideaal óok, als een soort moderne kathedraal, het kosmisch
gemeenschapsbesef zal dienen... Hoe lang zal dit wachten zijn?....
A.E. V.D. TOL.

M. Schipper in ‘De Sikkel,’ Den Haag.
Een blijkbaar jeugdig schilder, M. Schipper, exposeert in de Haagsche Kunstzalen
D e S i r k e l schilderijen en teekeningen. Behalve in stillevens vindt hij zijn gegevens
in de welige landouwen van het Zeeuwsche land. Schipper, als kind van dezen tijd,
tracht tot samenvatting en aldus tot stijl te geraken; zooveel doenlijk herleidt hij de
détails tot groote vlakken, in welke hij een bepaald rythme zoekt. Dit is een loffelijk,
doch gevaarlijk streven; gevaarlijk als men nog niet datgene beheerscht, wat men
wenscht samen te vatten en dat is helaas bij Schipper het geval. En zoo blijven die
kleurvlakken weifelend en onvast van vorm, ongemotiveerd ook en de kleur is slechts
hier en daar tot iets levends geworden. Dit alles lijkt ook te veel op een verstandelijk
proces, waaraan de innerlijke overtuiging vreemd is. Wil men tot een bepaalde
synthese komen, omdat men meent, zich aldus het krachtigst te kunnen uiten, dan
dient men vóór alles de samenstellende deelen grondig te kennen en bovendien
moeten de vormen der synthese intuïtief in de kunstenaarsziel ontstaan; zuiver
verstandelijk beredeneerd blijven zij een doode rekenkunstige massa. Schipper zal
daarom goed doen, te beginnen met een even breede als diepgaande studie van
de uiterlijke werkelijkheid, zoo in den geest van zijn te waardeeren uitvoerige
teekening van een boerenkar. Misschien dat er dan later wat goeds uit ontstaat;
een klein schilderij, gezicht op een kerkje, waarin een fijne strakheid is bereikt en
dat argeloos is gebleven, geeft mij hoop, dat Schipper, mits met overtuiging en hard
werkende, nog eens met mooi werk zal komen.
J.S.
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PAUL CÉZANNE.
ZELFPORTRET.
(FOTO LIBRAIRIE DE FRANCE).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

225

Moderne Fransche schilderkunst, door W. Jos. de Gruyter
‘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.’
A.M. HAMMACHER, in Elsevier's Maandschrift:
‘De bloemenkransjes en de cactus van Floris Verster’.

De baanbrekers.
LATEN wij, alvorens over Fransche schilderkunst te spreken, een onderscheid
maken tusschen ‘Fransche’ kunst en Fransche kunstenaars. Gij weet vermoedelijk
dat vele te Parijs wonende of exposeerende kunstenaars niet Fransch van
nationaliteit zijn. Picasso, chef d'école, is een Spanjaard, wat eveneens het geval
is met Juan Gris, Pascin, Marie Blanchard, Manolo, Zuluaga. Marc Chagall, deze
charmeerend-verbijsterende kleurenphantast - men vergeve mij de aaneenkoppeling
der bijvoeglijke naamworden! - is een Rus, Zadkine eveneens. Severini, leider der
futuristen, is een Italiaan, alsook Modigliani, de expressieve maar gevaarlijk-faciele
schilder, wiens werk persoonlijker en wellicht belangrijker lijkt dan het is. De
intellectueel-naïeve en kleurgevoelige Survage is evenmin Franschman van geboorte;
ook Soudeikine, Soutine, Grigorieff, Larionoff, de cubist Marcoussis, allen zijn zij
uitheemsch, hetgeen mede geldt van Kickert - een der Hollanders waarop thans de
aandacht gevestigd is (naar ik meen signeert hij ‘Conrad’ den laatsten tijd, naar het
voorbeeld van ‘Vincent’ wellicht.) Er zijn anderen te noemen, Metzinger uit
Alsace-Lorraine, Krohg uit Scandinavië, Kisling uit Poland, terwijl ik u niet behoef
te zeggen dat die twee succes-nummers, Foedsjita en Van Dongen, geen Franschen
zijn. Het is dus wellicht veiliger te spreken over moderne P a r i j s c h e dan
F r a n s c h e kunst. En tevens doet men goed zich niet blind te staren op al wat een
Franschen naam heeft, t e n k o s t e z o o v a a k v a n d e z e e r b e l a n g r i j k e
t a l e n t e n u i t a n d e r e l a n d e n , waaronder dan Holland tot de belangrijkste
gerekend mag worden. Want, aarzel ik niet Suzanne Valadon op dit moment de
grootste van alle schilderessen te noemen, het is mogelijk, zoo niet waarschijnlijk,
dat de nog jonge Mevrouw Charley Toorop tot eenzelfde hoogte van kalm-dwingende,
essentieele grootheid stijgen zal; evenzoo mag men met een gerust hart dien
mysterieuzen reus Raedeker in één adem noemen met Maillol, terwijl men goed
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doet zelfs de beste werken van Epstein niet over het hoofd te zien. En zoo ge den
naar monumentaliteit strevenden Gromaire en den haast speelschbewogen maar
tevens zoo kundigen Bissière twee verrukkelijke en belangrijke schilders vindt, vergeet dan niet Matthieu Wiegman ten onzent, Duncan Grant in Engeland of den
misschien wat àl te geweldigen geweldenaar Permeke in België - om te oordeelen
slechts over die landen waar ik mij eenigzins georiënteerd voel.
Echter: het zij en blijve erkend, dat de groote prikkel, de stimuleerende bezieling,
‘the initial effort’, van Frankrijk uitging en nog steeds uitgaat. Sedert eeuwen heeft
Frankrijk de leiding gegeven waar het de visueele kunsten geldt; de Fransche geest
werkte steeds bevruchtend in op alle te Parijs verblijvende uitheemsche schilders.
Het is dan ook een Franschman, dien wij gedwongen zijn te erkennen als hoeksteen
van de g e h e e l e moderne kunstbeweging, nml. Cézanne. Wie zich een beeld wil
vormen van de evolutie der moderne schilderkunst heeft aan te vangen bij Cézanne:
dit dunkt mij ‘absolute’ waarheid - er bestaat vrijwel geen schilder die zijn invloed
niet direct of indirect onderging.
En wij vragen ons af, waarom deze eigenaardige persoonlijkheid - als
psychologisch verschijnsel verwant m.i. in meer dan één opzicht aan César Franck
in de muziek -, waarom deze zoo wonderlijk gecompliceerde ‘grootvader’ een zóó
enormen invloed uitoefende op de Europeesche schilderwereld. Gij staat klaar met
uw antwoord misschien: ‘styleering, vereenvoudiging van den vorm’, enzoovoorts.
Goed, goed, doch waarom niet Van Gogh, of zelfs Gauguin? - Ik ontken niet dat
Cézanne ‘begon’. (Ik zou liever willen zeggen dat ‘het’ b i j Cézanne begon.) Doch
zou het voor een schilder als Mark Gertler of den onheilspellend-teederen Vlaminck
dan van eenige beteekenis kunnen zijn geweest, dat het Nieuwere - om het
voorzichtig en vaag te stellen! - dat dit Nieuwere zich enkele jaren vroèger bij
Cézanne dan bij Van Gogh openbaarde? Staat daar niet tegenover dat Van Gogh
v e r k l a a r d - m o d e r n e r is te noemen dan Cézanne, daar hij als b e w u s t e r
kunstenaar en mensch den strijd volstreden heeft? Want heeft Van Gogh niet op
drastisch-revolutionaire wijze g e b r o k e n met het impressionisme, terwijl Cézanne,
evenals Hans von Marées, u i t het impressionisme tot een monumentaler stijlbegrip
wilde komen, tot de ‘beheersching van den vorm’ - ook al mocht hij in later jaren op
de impressionisten smalen? En zou, theoretisch beschouwd, deze tweeslachtigheid
in zijn oeuvre den invloed ervan niet verslapt moeten hebben?
Ik betwijfel of wel eenig kunstenaar of kunstcriticus hier een bevredigend antwoord
geven kan. Doch wèl meen ik dat de invloed van Cézanne ten deele te danken is
aan zijn uitsluitend kunstenaar-zijn. De zuiver-aesthetische waarden in het werk
van Van Gogh en van Gauguin worden voor
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een groot gedeelte overschaduwd door het feit, dat Gauguin den schijn althans had
een groot opstandige te zijn en Van Gogh zonder eenigen twijfel een groot opstandige
was. Er zijn er, die hier het woord ‘vertroebeld’ in de plaats van ‘overschaduwd’
zouden willen stellen - ik kan slechts nadrukkelijk constateeren, dat ik niet tot
dezulken behoor.
Wat men Cézanne's groote ontdekking zou kunnen noemen, wordt opgesomd in
zijn woorden aan Emile Bernard: ‘er zijn geen lijnen, er is geen modelé, er zijn slechts
contrasten’. Contrasten - d.w.z. dus tegenstellingen van kleur en tint: het modelé in
een bepaalde kleur (want Cézanne deed niets dan modelleeren!) wordt niet verkregen
door het gradeeren van wit tot zwart, maar door e e n v o o r t d u r e n d v a r i ë e r e n
vàn die bepaalde kleur. Deze ontdekking was niet alleen een aanvulling van de
vondsten der impressionisten - die het veranderen der kleur van een gegeven lokaal
voorwerp door de inwerking van het licht hadden bewezen -, zij duidde op andere
*)
mogelijkheden en was ontegenzeggelijk van groot belang . Slechts een dwaas
echter zou kunnen meenen dat Cézanne zijn roem of invloed te danken had aan
zijn technische belangrijkheid. Deze ‘constructeur’ wilde het fonkelend sensitivisme
van de impressionisten vereenigen met de meer soliede en blijvende waarden in
de kunst; hun kleurgevoeligheid wilde hij behouden bij een positiever en uitvoeriger
zeggingswijze (vandaar het zoo doorwrochte, doorklonkene in deze werken). De
kleur moest nooit momenteel zijn en zijn kleine ‘sensatie’, zooals hij het placht te
noemen, moest vereeuwigd worden. Cézanne onderscheidde zich van de
impressionisten d o o r e e n v e r b o r g e n p a s s i e v o o r h e t a b s o l u t e . Er
is, naast een element van de wetenschap, ook een element van de muziek in dit
werk.
Men heeft het vaak doen voorkomen alsof Cézanne de ‘nieuwe’ waarden
gerealiseerd heeft op louter v i s u e e l en Van Gogh op p s y c h i s c h gebied: deze
opvatting is begrijpelijk, doch oppervlakkig en buitengewoon misleidend. Ik zal geen
twist zoeken met wie in Van Gogh den mensch méér liefheeft dan den kunstenaar;
doch ik zou hier willen protesteeren tegen de voorstelling van Cézanne als zijnde
géén groot bewogen mensch! Het feit dat laatstgenoemde geen ethische bedoelingen
had bij het schilderen, of zelfs onbewust een ethisch accent ooit in zijn werk naar
voren bracht; het feit dat hij een kop of theekop op éénzelfde wijze uitbeeldde - het
laatste gegeven wellicht met nóg grootere overgave, eenvoudig daar het beter
poseerde voor hem -; het feit dat hij een zoo ontzaglijke passie had voor het
schilderen, een passie die aan het abnormale grensde, zoozeer, dat er buiten dit
schilderen feitelijk niets voor hem bestond; het feit dat hij, inplaats van rond te dwalen
als een revolutionaire zonderling, als een fatsoenlijke, haast reactionaire en
schijnbaar onmachtige rentenier

*)

Den belangstellenden lezer verwijs ik naar Tristan Klingsor: Cézanne.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

228
te Aix leefde - dit alles moet ons Cézanne niet doen zien als een schilder ‘zonder
meer’, al moge hij misschien tot de l ' A r t - p o u r - l ' a r t kunstenaars gerekend
worden. Waarlijk, de voorstelling als representeert Cézanne het visueele en Van
Gogh het psychische element in de kunst dier dagen is van een àl te simplistische
eenvoud!
Cézanne was een diep-levend mensch. Evenals Van Gogh was hij een
hooggespannen, ja geëxalteerd temperament, met een voorkeur voor ‘les violents’:
Delacroix allereerst. In zijn jeugd moet hij veel van ‘een faun of een wildebras’ gehad
hebben. Zijn achtergrond is wild en romantisch; doch hij dwong zichzelf tot een
steeds geconcentreerder overgave, totdat hij zulk een gedisciplineerd schilder was,
dat hij een twintig minuten onafgebroken staren kon naar het voorwerp dat hij
uitbeeldde, alvorens weer één enkel penseel-streepje op het doek te zetten. Zijn
volharding en niet-loslatende exactheid zijn werkelijk onbegrijpelijk: nadat Ambroise
Vollard 115 ochtenden van 8 tot II½ uur voor hem gezeten had, ‘onbeweeglijk als
een engel’, liet hij het onvoltooide schilderij aan zijn lot over met de opmerking dat
het stukje overhemd er mee door kon; en twee plekjes doek in de nabijheid van de
hand bleven gedurende deze 400 uren steeds onbedekt, uit vrees dat hij een tint
*)
zou neerzetten, die niet absoluut juist was . Wat een schilder, zegt gij? O zeker,
maar ook: wat een mensch! Inderdaad, men heeft slechts een goede biographie
van Cézanne te bestudeeren om dóór het gemoedelijk conventionalisme van zijn
levensbeschouwing héén te beseffen, dat deze figuur - met zijn hypersensitivisme,
zijn drift-explosies, zijn zoekende onbevredigdheid en zijn geestelijke vereenzaming,
een buitengewoon markante en sterke persoonlijkheid was. Treffend ook is zijn
dood: na twee uren in den regen doorgewerkt te hebben, viel hij flauw op weg naar
huis. Den volgenden dag wilde hij niettemin in den tuin gaan werken, doch kreeg
nogmaals een flauwte en moest opnieuw naar bed: hij verliet het nooit weer maar
stierf na enkele dagen. - Er is een tastende, listige voorzichtigheid in zijn werk, een
zoeken, dat vooral uitkomt in de onzekere verbrokkeldheid van een te vaak
gecorrigeerde omtrekslijn; maar daarnaast: welk een bezielde en driftige
overtuigdheid in die bevende, trillende, vibreerende kleurtoetsen.... dit is h e t
l e v e n d e , dit is d e m e n s c h .
De bedoeling is niet het verschil in hoedanigheid van Cézanne en Van Gogh te
negeeren. Er bestaat voorzeker verschil tusschen kunstenaars als Cézanne, Renoir,
Verster, Gertler en kunstenaars als Van Gogh, Steinlen, Masereel, Dix - ik schreef
hierboven dat Cézanne ten deele ook zijn invloed te danken had aan zijn uitsluitend
‘kunstenaar zijn’ -; doch laten wij elkander begrijpen en afspreken, dat geen schilder
o o i t zou kunnen stijgen tot de hoogte van Cézanne zonder een bezield

*)

‘Paul Cézanne’. Par Ambroise Vollard.
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PAUL CÉZANNE. PORTRET VAN MAD. CÉZANNE.

PAUL CÉZANNE. DE ROOKER.

(FOTO LIBRAIRIE DE FRANCE)

(FOTO LIBRAIRIE DE FRANCE).
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PAUL CÉZANNE. STILLEVEN.

(FOTO LIBRAIRIE DE FRANCE).
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GEORGE SEURAT. EEN ZONDAG TE PORT-EN-BESSIN.

GEORGE SEURAT. HONFLEUR, DE VUURTOREN.

(FOTO LIBRAIRIE DE FHANCE).

(FOTO LIBRAIRIE DE FRANCOS).
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mensch te zijn en geestelijke waarden te realiseeren in zijn kunst.
Te lang reeds stond ik stil bij Cézanne's fascineerende persoonlijkheid. Toch zal
men mij een laatste opmerking veroorloven, daar zij van meer algemeene strekking
is. Alhoewel zijn invloed zoo enorm is, ware het te wenschen dat zij nog grooter was
geweest.... Men heeft te goed Cézanne's bedoelingen en methoden begrepen, doch
zijn u i t g a n g s p u n t over het hoofd gezien. Uitgangspunt voor Cézanne was de
Natuur, de Realiteit (met hoofdletters N. en R. o modernen!). Evenals zijn welhaast
wetenschappelijk-toegepaste uitvindingen tenslotte van waarde zijn, doordat hij een
rijk en gepassioneerd temperament was - er bestaat een zelfportret op laten leeftijd,
met de kleine, spiedende oogjes, met den geprikkelden, smartelijken trek om de
wenkbrauw en den vitalen, snavelachtigen neus, dat herinnering wekt aan Rembrandt
- zóó ook is zijn streven naar ‘stijl’, naar synthese, van belang, omdat dit synthetisch
stijlgevoel als 't ware g r o e i d e u i t d e n a t u u r - z e l f . De subjectieve abstracties
van een Picasso zou Cézanne wellicht gehaat hebben. En zijn liefde voor de natuur
deed niet onder voor die van de impressionisten: zij was daarentegen gróóter.
Smartelijker was zij, maar dieper. Er was minder verliefdheid en meer liefde. De
waarachtige liefde is nooit als een roes en schijnt soms weinig enthousiast. Korten
tijd vóór zijn dood schreef hij Emile Bernard: ‘ik studeer altijd naar de natuur en het
komt me voor dat ik weinig vooruitga’. (Wanneer ik dit zinnetje lees verwondert het
mij niet dat Van Gogh hem wellicht beter dan iemand begreep.) Er zijn echter wel
meer uitspraken van Cézanne, die de cubisten en doctrinairen wat beter in hun oor
geknoopt mochten hebben.
Heeft niemand een zoo grooten invloed uitgeoefend als Cézanne, ook de
aandoenlijke en aanbiddelijke Henri Rousseau moet hier genoemd worden met zijn
sfeer van het geestig-naïeve, van het welhaast sentimenteel-primitieve. Hoezeer
was deze curieuze persoonlijkheid, die door te velen niet geheel en al ‘au serieux’
werd genomen, zijn tijd niet vooruit! Hij heeft invloed uitgeoefend op Derain en
Picasso: doch ik meen dat vooral Metzinger, Severini en anderen een grooten
eerbied mogen toonen voor dit charmeerend kind der onschuld met zijn gave
gevoeligheid en pittige verklaardheid - een grooteren eerbied dan wellicht het geval
is. Rousseau staat wel verre van de wils-heroën: al wat hij was, was hij v a n z e l f ,
bij de genade Gods zou men kunnen zeggen. Het eenige wat hij zich had kunnen
veroveren in de veertig jaren dat hij schilderde, nml. een volkomen beheersching
van het instrument, juist daarin schoot hij, soms ernstig, tekort. Zijn kracht is zijn
kostelijke argeloosheid. Toen men Matisse zei, dat hij schilderde als een kind van
vijf, antwoordde hij: dat wil ik dan ook. Doch Rousseau verschilt juist hierin van
Matisse,
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dat zijn argeloosheid geen enkel element van gewildheid of opzettelijkheid bevatte,
doch eene absolute vanzelfsprekendheid was.
De derde persoonlijkheid, die hier genoemd moet worden als groote baanbreker,
is de pointillist Georges Pierre Seurat (1859-1891); Seurat, de innerlijke, de
introspectieve, de meditatieve in vergelijking tot Signac; Seurat, door Clive Bell de
‘Giorgione van de beweging’ genoemd.
De eenvoud in het werk van Seurat is niet een primaire eenvoud, als bij Van Gogh
of Suzanne Valadon. Evenmin is zij een naïeve en curieuze vanzelfsprekendheid,
als bij Rousseau. Zij is niet een begin, maar een einde. Zij werd gewonnen, na
langdurige, gespannen concentratie. Zij beteekent de uitkomst van een zeer
reflectieve verdieping in en overgave aan de dingen. Er is een doorloopend,
aandachtig luisteren in dit werk, een luisteren méér nog naar de innerlijke
zielefluisteringen dan naar het rhythmisch-stille ruischen van zee en wind. Er is een
stille gedragenheid, een gedragen voornaamheid, die zich overal doet gelden, altijd,
onvermijdelijk. Stille bootjes glijden over het effen wijde watervlak, als gestolde
droomen in zachte kabbelingen van murmelende golfjes, als blanke kristallisaties
van een langzaam verzadigend verbeeldingsleven... Gelijk een
eeuwigheidsmonument verrijst de statisch-strak omlijnde vuurtoren, positief en toch
irreëel, als een vreemd bouwsel dat in een vorige incarnatie werd gezien. Soms is
het of de sfeer van gespannen ernst verbroken wordt door den blij moedigen glimlach
van de geruste en rustige ziel: er is grooter deining dan op het water, de verdroomde
melancholie maakt plaats voor feestelijker ingetogenheid, het zeilen van de bootjes
aan den horizont doet aan als de herinnering aan ver-affe heerlijkheden, de waaiende
wimpels en vlaggen van haven-huizen worden met een diep-in bonzende vreugde
neergeschreven. - Vreemder nog, maar minder onomwonden en gecompliceerder
van sentiment, zijn de eigenaardige verbeeldingen van menschelijk leven: het circus,
de parade, ‘le chahut’ en andere.
Seurat is een ietwat apart staande, geïsoleerde, maar zeer belangrijke figuur; op
twee en dertigjarigen leeftijd maakte de dood een eind aan dit onbegrepen, onerkend
bestaan, aan dit geheimzinnig talent, door de academici verguisd, door de
geavanceerden dier dagen te weinig nog gehuldigd. (Ook Modigliani en Lautrec
stierven een vroegen dood op zes- en zeven-endertigjarigen leeftijd!) - Hij was de
schilder van de voortdurende bezinning, heel zijn leven, heel zijn werk was e e n
n o o i t - l o s g e l a t e n v e r i n n e l i j k i n g s p r o c e s .Magistraalmaarmaterialistisch
worden Signac's latere stralende decoraties hierbij vergeleken; bot, zelfs
onbeduidend, het meeste werk van den gevoeligen Van Rijsselberghe. Hoe uiterlijk
is tenslotte hun groote geste bij zijn gebaar van innerlijke bevrijding!
Cézanne, Rousseau, Seurat - deze drie zoo buitengemeen zuivere en
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eenvoudige schilders waren voor hun tijd, wat Matisse, Picasso en Derain voor de
volgende generatie zouden beteekenen. Het zijn de leiders, de onmisbare schakels
in de evolutie der Fransche schilderkunst. Zij kwamen het impressionisme van hun
tijd te boven: - Cézanne, door zijn pogen de algemeenheid en wetmatigheid der
natuurverschijnselen te doorgronden en de bovenpersoonlijke orde van een
universeel Logos te zoeken; - Rousseau, door de argelooze directheid van zijn
nieuwe en kinderlijk-beteekenisvolle levensvizie; - Seurat, door het uitgesproken
spiritueele en idealistische van zijn persoonlijkheid, die noodgedwongen al wat
vloeiend was, of accidenteel, haten en vermijden moest, die van een schilderij
verlangde, dat het een poëma zou zijn van zacht maar streng omlijnde en in zich
zelf besloten innerlijke monumentaliteit, m.a.w. e e n g e b o u w v a n d e n g e e s t .
En Van Gogh? Ik meen dat Van Gogh, in vergelijking althans tot Cézanne,
Rousseau en Seurat, geen groote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling der Fransche
kunst. Hij heeft ongetwijfeld een loswoelenden invloed uitgeoefend op velen, o.a.
*)
op Vlaminck en Derain - bij Utrillo zou men eerder van een eigenaardige
verwantschap in één bepaalde richting kunnen spreken - maar een groote baanbreker
was hij voor de Franschen nooit. Voor zooverre Van Gogh ooit ‘Fransch’ was, is hij
niet overweldigend belangrijk, en de w e z e n l i j k e Van Gogh, het ontzaglijk genie
dat ik boven Cézanne, boven Picasso, boven allen stel, deze stugge en barsche
en heftig-spiritueele revolutionair zal voor den Franschman, bij alle waardeering,
toch altijd een graadje te weinig.... F r a n s c h zijn geweest, om ooit als leidsman
erkend te worden. Vergeten wij niet, dat de Franschen een grooten eerbied bezitten
voor de traditie in het algemeen, voor hun eigen traditie in het bijzonder. Marcel
Sembat doet het gaarne voorkomen alsof de woelig-opstandige Matisse door alles
heen de gepersonifieerde traditie is.

Matisse en De Fauves.
Nà Cézanne splitste de moderne Fransche kunst zich in twee groepen: de groep
der ‘Fauves’, waarvan Matisse geenzins te zien is als l e i d e r maar wel als
r e p r e s e n t a t i e v e f i g u u r , en de groep der meer dogmatisch aangelegde
kunstenaars, die zich om den richtinggevenden Picasso schaarden. Wat in Cézanne
zoo schoon vereenigd was - de onmisbare twee-eenheid van sensibiliteit en rede viel dus te zeer uiteen in Matisse en Picasso - daargelaten nog dat zij geen van
beiden zijn v e r a l g e m e e n d - m e n s c h e l i j k s e n t i m e n t ook maar benaderen
konden. ‘Na Rembrandt is er geen schilder geweest als Cézanne’: dit

*)

Zie hunne vroegere landschappen, zie ook de e x p r e s s i v i t e i t d e r k l e u r bij
verschillende andere ‘Fauves’, o.a. bij Matisse.
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zei André Derain tot den Engelschen criticus Frank Rutter. Zal ooit iemand het in
zijn hoofd halen een soortgelijke hulde te brengen aan Picasso? Ik betwijfel het. De
kunst is geen kwestie alleen van bollen en kegels en cylinders, zooals men eens
waande dat Cézanne gemeend zou hebben: hij meende het nooit, Picasso
evenmin.... maar ik zou er niet voor in willen staan hoe Picasso's discipelen er zich
tegenover verhouden! Picasso heeft veel van een genie en ik ontken zijn
belangrijkheid niet. Maar ik vrees dat zijn invloed, in tegenstelling tot dien van
Cézanne, niet ten goede werkt; en dit daargelaten (want de onmiddellijke invloed
van een Rembrandt is nog minder ten goede werkend geweest) betwijfel ik, of
Picasso wel ooit eenzelfde plaats zal innemen als Cézanne in de kunstgeschiedenis
der toekomstige tijden.
De ‘Fauves’, ook wel eens de ‘indépendants’ genoemd, verschilden van de
impressionisten voornamelijk door een onafhankelijker houding ten opzichte van
de natuur: de persoonlijkheid, het subjectieve ‘Ik’ werd definitief en bewuster
vooropgesteld. Het werd meer en meer: het zich-uitleven van de persoonlijke
sentimenten. Men liet zich gaan, men stortte zich uit. - Overigens verwerkten zij
impressionistische elementen voor zoover deze in hun zeggingswijze te pas kwamen;
Marquet bijv., tot de Fauves gerekend, is feitelijk impressionist - en daarbij geen
Jongkind of Pissarro.
Maar het impressionisme was tam vergeleken bij deze lichtende en laaiende
kleuren-orgie. Driftig en wild, ongebreideld en phantastisch was deze ‘peinture
Fauve’ - de term werd als brandmerk, als vloek welhaast gebruikt -; zij was
*)
anarchistischer, maar tevens onmiddellijkspiritueeler dan het impressionisme . Zij
beteekende een uiterste van sensueele verfijning aan den eenen kant, maar zij
bezat tevens grootere mogelijkheden van psychische vernieuwing. De allerlaatsten
worden weer nieuw-beginnenden! Vooral de kleur, heftig en gloeiend of licht en
juichend, werd b e t e e k e n i s v o l l e r , althans waar zij niet tot geraffineerde
bandeloosheid of grillige verwendheid ontaarde. Groot was de onrust en de dolste
dwaasheden werden begaan: want alles scheen wel gepermitteerd. Zooals immer
in tijden van groote decadentie en van groote bezieling tevens, riep men om méér
leven, steeds méér leven, het liefst met een bijsmaakje van het exotische of
barbaarsche. Als g e e s t e s r i c h t i n g v o o r d e t o e k o m s t doet men goed het
belang van deze groep niet te overschatten: zij is te zeer de belichaming van het
subjectivisme en individualisme ‘zonder meer’ om een leidende rol te spelen in de
komende jaren.

*)

Ik herhaal: o n m i d d e l l i j k -spiritueeler. Het is een kwestie van s o o r t k u n s t , en daarbij
een kwestie van subtiele graadverschillen. De ergerlijke en belachelijke eenzijdigheid van
vele modernen, die geen spiritueele mogelijkheden in het impressionisme willen erkennen..
daarover behoeven wij geen woorden te verspillen.
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HENRI ROUSSEAU. DE BRUG VAN GRENELLE.

HENRI ROUSSEAU. VAAS MET BLOEMEN.

(FOTO LIBRAIRIE DE FRANCE).

(FOTO LIBRAIRIE DE FRANCE).
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HENRI MATISSE. DE VROUW VAN DEN SCHILDER.

HENRI MATISSE. RUSTENDE VROUW.

(FOTO LIBRAIRIE DE FRANCE).

(FOTO BERNHEIM JEUNE).
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HENRI MATISSE. MEISJE AAN HET VENSTER.

(FOTO BERNHEIM JEUNE).
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Tot de belangrijkste Fauves mogen wij rekenen: Matisse, Vlaminck, Marquet,
Manguin, Puy, Rouault, Othon Friesz, ten deele Flandrin, en ook velen onder de
meer jongeren, een Marie Laurencin bijv. - Tot de doctrinairen of stylisten behooren:
Picasso, Braque, Herbin, Gleizes, Gris, de la Fresnaye, Severini, Léger, Lurçat,
Marcoussis, Metzinger, ook Marchand en anderen. Een figuur als Derain is vrijwel
niet te classificeeren. Men houde mij niet aansprakelijk voor de onvolledigheid van
deze lijsten; of zelfs voor de onjuistheid, in zooverre meerdere der genoemden
onder de Doctrinairen misschien van later datum zijn: daargelaten nog dat ik de
leeftijden van deze schilders niet alle ken, is het zeer moeilijk generaliseerende
jaartallen vast te stellen. Ook moet men niet meenen dat de grenslijn in alle gevallen
*)
scherp getrokken kan worden!
Oorspronkelijk streden beide partijen naast en met elkaar tegen de academische
overmacht van hun tijd. Deze periode van ‘Sturm und Drang’ wordt niet ten onrechte
door Jean Cocteau ‘l'époque héroïque’ genoemd. Clive Bell dateert haar van
1904-1914 en schrijft van dit tijdperk: ‘It was rich in fine artists; and these artists
were finely prolific. It was experimental, and passionate in its experiments. It was
admirably disinterested. Partly from the pressure of opposition, partly because the
family characteristics of the Cézannides are conspicuous, it acquired a rather
deceptive air of homogeneity’. Pas later, tusschen de jaren 1910 en 1914, kwamen
de Fauves meer en meer als vijandige macht tegenover de Doctrinairen te staan;
het kon moeilijk anders of hun gevoeligheid moest gekwetst worden door wat voor
hen de vermechaniseering van de kunst beteekende - nml. het cubisme. Terwijl de
Doctrinairen van hun kant niet ten onrechte meenden, dat er eens een eind moest
komen aan dit ongebonden zwelgen in sentiment en kleur.
Het cubisme zal ik later bespreken, in verband met Picasso's belangrijke
persoonlijkheid, om mij voorloopig tot de Fauves te bepalen - juister gezegd, tot
Matisse grootendeels, de geniaalste en m e e s t p s y c h o l o g i s c h e der Fauves.
Het impressionisme had zich bij zijn onmiddellijken voorganger, nml. Bonnard,
ontwikkeld in de richting van een meer belangelooze, meer subtiel-verdiepte, en
meer naar de twee-dimensionale neigende zeggingswijze. Matisse, met als
nevenfiguren Marquet en Manguin, stamt af van dit decoratiever impressionisme
van Bonnard (ook de naam van Vuillard zou men hier kunnen noemen). Maar Matisse
was een heftiger, dieper bewogen en meer omvattende natuur dan de wat
levensschuwe fijnproever Bonnard. Hij was wilder, machtiger, menschelijker. Toch
behoort hij
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In het algemeen dient men niet te vergeten, dat deze en soortgelijke benamingen vaag en
willekeurig zijn. Zoo bijv. de benaming: i m p r e s s i o n i s t . Een ruim dertig jaar geleden
werden zoowel Cézanne als Renoir tot de impressionisten gerekend; thans is men geneigd
de cirkel steeds nauwer te trekken, en worden vrijwel alleen figuren als Monet, Pissarro,
Guillaumin, zuiver ‘impressionist’ geheeten.
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niet tot de universeelen, als Cézanne, als Picasso: zijn wereld, bij alle hartstocht en
genialiteit, blijft daarvoor te eng, d.w.z. t e u i t s l u i t e n d p e r s o o n l i j k . Zijn
belangstelling gaat niet uit naar de groote levensproblemen, de problemen van
Leven en Dood en God en Heelal, of naar het obsedeerend probleem van onzen
tijd: het sociale conflict. Hij blijft zich bewegen in een beperkter sfeer, maar binnen
die grenzen bereikte hij prachtige dingen, doordringend, fel, tevens uiterst sensitief.
Deze dingen in aanmerking nemend, verwondert het niet, dat het portret soms voor
Matisse een bevrijding beteekende, dat hij hierin met overtuigend élan zijn diepste
kanten heeft uitgevierd. In zijn schokkende reacties op de psychologische
bijzonderheid van een medemensch - neergeschreven met een onverbloemde
waarheidsliefde en grooten realiteitszin, waarvoor niet alleen een temperamentvol
mede-leven maar ook een sterk verbeeldingsleven vereischt wordt - in deze
penetrante portretten, die men eerder psychologische creaties zou kunnen noemen,
getuigt hij veelal van een fijne intuïtieve kracht, raak en verrassend, al vraagt men
zich ook weleens af, of deze conterfeitsels après tout niet een weinig a l te
‘interessant’ zijn. Toch, als portrettist, vooral in zijn Sturm-und-Drang periode, is
Matisse onder de modernen wellicht ongeëvenaard. Vrijwel alle deze portretten zijn
wonderen van scherp-karakteriseerende beknoptheid - een beknoptheid die op de
meest onmiddellijke wijze fantastisch en exact kan zijn. Zij gelijken soms magische
teekens, zielvolle hieroglyphen, geestrijke arabesken. In enkele kleuren, vlakken,
lijnen, met een minimum van middelen dus, weet Matisse soms heel de
gecompliceerdheid van de moderne psyche saam te vatten en uit te beelden. Hij
heeft dan veel van een geestes-avonturier, ja van een ziele-detective.
Henri Matisse (geb. 31 Dec. 1869 te Cateau, Noord Frankrijk) was leerling aan
de Ecole des Beaux-Arts en het atelier van Gustave Moreau. Hij reisde veel, zag
veel, onderging vele invloeden. ‘Je n'ai jamais évité l'influence des autres.... j'aurais
considéré cela comme une lâcheté et un manque de sincérité vis à vis de moi-même.
Je crois que la personnalité de l'artiste se développe, s'affirme par les luttes qu'elle
*)
a à subir.... Si le combat lui est fatal c'est que tel devait être son sort’ .
Ook wanneer wij geheel bereid zijn deze woorden te aanvaarden, duiden de vele
invloeden, die Matisse onderging, op een zekere innerlijke onrust. Hij bestudeerde
Cézanne, Gauguin, Odilon Redon, de Japanners, Signac en Monet. Hij bestudeerde
ze met hart en ziel en verheelde hun invloed niet: en deze groote oprechtheid als
zoodanig kan men niet anders dan loven.
Het werk van Matisse - en het karakteriseert de ‘peinture fauve’ als geheel
genomen - bezit bovenal spontaneïteit, vaart, directheid. Men doet goed dit alles
niet voor een gemakkelijke vlotheid aan te zien! Het
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Apollinaire: propos de Matisse. (la Phalange, Dec. 1907).
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is daarvoor te gespannen. En de spanning in een kunstwerk verraadt immer de
waarachtige ontroering, evenals de ontroering ook immer een onmiddellijk-spiritueele
beteekenis heeft. (Ik spreek hier van een k u n s t w e r k : verondersteld wordt dus
dat de ontroering gerealiseerd is a l s k u n s t ; de louter-zinnelijke ontroering verkrijgt
dan een graad van psychische beteekenis wanneer zij w e z e n l i j k
g e r e a l i s e e r d is. Wanneer men dit goed besefte zou men minder smalen op de
impressionisten.) Maar Matisse overtuigt niet altijd: het is moeilijk soms te
onderscheiden tusschen de waarachtige- en schijn-gespannenheid. Vooral zijn
quasi-argeloosheid is weleens van een te opzettelijke onopzettelijkheid.
En dit geldt bovenal van zijn laatste periode. - Men kan dit werk oppervlakkig in
drie phasen verdeelen. In de jaren dat hij zichzelf zocht en toch reeds gevonden
had - met bewustzijn dus zocht -, was hij bovenal opwindend, maar boeide soms
zonder te bevredigen. In zijn plotselinge hevige emotionaliteit, brillant, bijna
verontrustend, bleef dit werk doorgaans te momenteel; ook de kleur, verrukkelijk,
glorieus, extatisch, miste, ondanks een zekere soliditeit, het blijvende, het eeuwige.
Hij kon schilderen als een bruut, als een barbaar, zonder daarbij iets van zijn
sensitivisme te offeren (men zie de machtige portretten van zichzelf en van zijn
vrouw uit 1905 en 7 in de verzameling Tetzen-Lund, Kopenhagen). Hij was een
wilde, een fauve: d.w.z. een wild dier, maar hij was wild op intelligente wijze! Wie
aan zijn intelligentie twijfelt, doet goed zijn houding tegenover het
cubisme-in-zijn-aanvangsjaren na te gaan, doet goed zijn beeldhouwwerk te
bestudeeren. Aan ontvankelijkheid en scherpzinnigheid heeft het Matisse nooit
ontbroken, al mist zijn werk ten eenenmale de bezonkenheid en de bepaaldheid
der gedachte. Zijn tweede phase (omstreeks 1908 tot '16) kenmerkte zich door een
verder-doorgevoerde styleering: reusachtige decoratieve doeken ontstonden (de
beroemde werken ‘la Danse’, ‘la Musique’). Zij waren zuiver twee-dimensionaal
opgelost, alle atmospherische werking werd genegeerd, terwijl de kleur een overgang
vormde naar de derde periode; het verrassend contrasteeren der kleurpartijen maakt
allengs plaats voor een zoeken naar harmonischer totaliteit. Psychisch ging deze
overgang gepaard met een Sehnsucht naar rust. Het werk der laatste phase, dus
na zijn verblijf te Nice en Maintenon, wordt door Fransche critici boven dat der beide
voorafgaande gesteld. Het is minder moeizaam verkregen, zegt men: maar is dit
een zóó groote deugd? ‘La création de Matisse par lui-même est maintenant
accomplie’: maar dreigt hier niet een gevaar, dat Matisse een recept uitvond en dit
blijft herhalen, de wereld overstroomend met kleine scheppingen van zichzelf door
zichzelf? Véél werd gewonnen, ik ontken dit niet - maar ging ook niet véél verloren?
De overgang van den hartstocht tot de kalmte is een moeilijk, soms beslissend,
immer veel-zeggend moment in een
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kunstenaarsevolutie: duidt dit werk der laatste tijden op een waarachtige verstilling
en verinnerlijking? Of ging het gepaard met een zekere uitputting van zijn zoo violente
emotionaliteit? Zeker is, dat de toets vloeiender werd, de sfeer lyrischer, de kleur
harmonischer, de voordracht weer ietwat impressiomstischer. Even zeker dunkt het
mij, dat er in vroegere werken een grootere drang en bezieling soms was, een drift
van verbeeldingsleven, e e n h u n k e r i n g naar spiritueele sensaties...... thàns is
Matisse arrivé. Hij is het in wereldschen, maar ook in innerlijken zin. Hij schept van
uit zichzelf, uit meer bezadigden overvloed. En wat schenkt hij ons? Wat stelt hij
zichzelf als einddoel? Wat was zijn streven reeds in het tijdperk van de groote
decoratieve doeken? - ‘Je veux un art d'équilibre, de pureté, qui n'inquiète ni ne
trouble; je veux que l'homme fatigué, surmené, éreinté, goûte devant ma peinture
le calme et le repos’.
Men moet Matisse zien zooals hij is en niet zooals hij zou willen zijn. Deze kunst
is er niet eene van simpelen eenvoud, van argelooze sereniteit. Zij is daarentegen
van huis-uit hoogst nerveus, uiterst verfijnd, hevig emotioneel, uitgesproken
persoonlijk en geheel bewust: heel de onrust en gecompliceerdheid van het moderne
leven der ‘intelligentia’ spiegelt zich hierin - óók in de verlokkende bezadigdheid der
schemerig-klare en meer blij moedig-koele kleurensymphonieën van zijn laatste
phase. Er is, ik zei het reeds, slechts e e n S e h n s u c h t naar argeloosheid,
eenvoud, en rust, gerealiseerd in de sidderende raffinementen van een wonderlijk
sensitief en kundig kunstenaar. Rust-gevend.... in uiteindelijken zin? Neen - nooit!
En ik vraag mijzelf af: waarom niet? Wat mis ik in deze uitingen? Geldt het hier een
gemis misschien aan de zoo verguisde intellectualiteit? Een niet-willen-aanvaarden
van deze, toch aanwezige intellectualiteit? Wie dit te ras zou willen tegenspreken
doet goed een moment aan den soms juist zoo rustgevenden Picasso te denken,
bij wien intellectualiteit en sensibiliteit op zoodanige, gelukkige wijze gecombineerd
zijn, dat het werk kan stijgen tot de hoogte van wat ik met een zekere
terughoudendheid zou willen noemen het verstild-monumentale. Of is het, dat de
uitingen van Matisse toch altijd binnen de te-enge sfeer van een lyrisch-individualisme
blijven? Geldt het hier m.a.w.... een gemis aan religiositeit?
Hoe dit zij: ik ben Matisse dankbaar voor véél. Maar ik zie hem anders dan de
meesten. Niet aan de kalme effenheden van het oppervlak zijner levenszee vertrouw
ik mij toe, maar de verraderlijke bewogenheden van diepere deiningen boeien mij.
Ik heb een zwak voor het leven. Ook Matisse had een zwak voor het leven. Het is
niet mode meer voor een kunstenaar om aan een exces van levensliefde te lijden.
Ik dank Matisse voor zijn levensliefde: al was zij een weinig egoïst misschien - al
was zij niet mild of wijs. Want wèl was zij fel en strijdend, soms aangrijpend, soms
ook heel teeder.
(Wordt vervolgd).
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1. PORTRET VAN LENIN UIT DEN ROTS GEHOUWEN.
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2. N. ZLATROWRATSKIJ. BUSTE VAN SALTYKOW-SJTSJEDRIN.
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3. DE ‘KOLLEKTIEVE MENSCH.’
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4. KRINSKIJ. ‘TEMPEL DER MACHINE AANBIDDERS.’
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5. KRINSKIJ. ‘AAN HET KEERPUNT DER TIJDEN.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

AFB.

6. KRINSKIJ. ‘PLANWIRTSCHAFT.’

AFB.

7. KRINSKIJ. ‘HET GEMECHANISEERDE INDIVIDU.’
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Monumentalisme en machinisme,
twee aspecten der kultuur in Sowjet-Rusland,
door dr. Jan Romein
BEHOORT reeds de karakteristiek eener afgesloten kultuurperiode tot de moeilijkste
taken der beschavingsgeschiedenis, waar zij top en uiterst doel van vormt, dubbel
bezwaarlijk wordt die taak, wanneer het als hier een kultuur geldt, die alles eerder
dan afgesloten is. Een kultuur-in-wording, die in de tien jaar, dat zij nu werkt aan
haar ontstaan, telkens weer den indruk wekt aan telkens weer andere impulsen te
gehoorzamen, gelijk de hemel op een winderigen lentedag haar kolossale
wolkenmassaas, wit en bruin, slechts optast om ze het volgend oogenblik weer
uitéén te rafelen en elders, weer anders, op te stapelen in nog fantastischer en
gigantesker vormen.
Stond tegenover dit bezwaar niet het voordeel der verhoogde belangstelling in
wat niet uitsluitend verleden is, maar tegelijk toekomst in zich bergt, deze bladzijden
zouden misschien achterwege zijn gebleven. Zij zouden het zeker zijn, indien niet
onlangs een boek was verschenen, dat èn wat breedheid van blik en
conscientieusheid van bewerking betreft, èn, niet het laatst, door zijn rijkdom aan
illustratie-materiaal al wat vroeger over kunst en kultuur in Sowjet-Rusland verscheen
in de schaduw stellend, als - voorloopig - de betrouwbaarste gids op dit nauw-verkend
*
gebied kan gelden.
Onder de vele ‘ismen’, wier getal alleen reeds den graad van onvolgroeidheid, maar
tevens de intensiteit van leven aangeeft van kultuur en kunst in Sowjet-Rusland (en
waarbij er heel wat zijn, die alweer tot het verleden behooren) zijn er twee, die in
hoogere mate de aandacht boeien, omdat zij, onder de uiterlijke wisseling van al
die andere ‘ismen’ telkens weer opduikend, het eigenst gedrag dier kultuur schijnen
te karakteriseeren: m o n u m e n t a l i s m e e n m a c h i n i s m e .
Deze bewering zal ook bij hen die zich tot nog toe slechts oppervlakkig met dit
vraagstuk bezig hielden, wel niet op tegenspraak stuiten. Zij doet niet anders dan
het handtastelijk-klaarblijkelijke konstateeren. En wanneer men zich den oorsprong
der kultuur van Sowjet-Rusland historisch, dat wil zeggen konkreet poogt voor te
stellen, lijkt dit ook het eenig mogelijke. Het nieuwe Rusland toch wordt gedreven
door den motor van
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het bolsjewisme, dat, hoe genuanceerd ook door den bodem van het oude Rusland,
waardoor het gevoed werd - daarover straks -, op zijn beurt weer niets anders is
dan de toepassing van het Westersch socialisme in zijn marxistischen vorm. Dat
wil zeggen, in den vorm dien Marx en Engels het gaven door het theoretisch te
fundeeren als de onvermijdelijke omen doorzetting van het kapitalisme en door het
practisch te verbinden met de meer direct uit de maatschappelijke verhoudingen
voortgekomen arbeidersbeweging van het midden der XIXde eeuw, gemodificeerd
door de latere ontwikkeling van het kapitalisme zelf tot wat wij gewoon zijn het
imperialisme te noemen.
De oorsprong van het bolsjewisme uit het marxistisch socialisme te willen
loochenen, is niet anders dan den boom ontkennen, omdat men de vruchten niet
lust. Niet alleen een dwaasheid, maar ook een blindheid, waardoor men zich van
tevoren elke mogelijkheid beneemt om tot een juist begrip der kultuur van
Sowjet-Rusland te komen. Even eenzijdig - maar van een eenzijdigheid, die de
waarheid dichter benadert - zijn zij die, wel verre van den Westerschen oorsprong
van het bolsjewisme te ontkennen, daarin niets anders zien dan juist een den Russen
opgedrongen Westersche theorie, die aan het Russische ‘wezen’ ten eenen male
en ten allen tijden vreemd zou zijn. Zij vergelijken het streven der Russische
kommunisten graag met dat van tsaar Peter den Groote, die immers ook
sprongsgewijs, dat wil zeggen door een revolutie, om zoo te zeggen de klok van
Rusland met die van West-Europa wilde gelijk zetten. In dit sprongsgewijze, in die
revolutie ligt dan voor hen de veroordeeling opgesloten. Ofschoon dus van juist de
tegenovergestelde premisse uitgaande - in het eerste geval het bolsjewisme specifiek
Russisch, in het tweede specifiek Westersch - komen beide soorten beoordeelaars
tot eenzelfde negatief resultaat: het deugt niet en het kan niet deugen.
Wie echter de wording van het bolsjewisme, zooals het zich sinds 1917 vertoont,
onbevangen poogt te beoordeelen, kan, dunkt ons, tot geen andere konklusie komen
dan dat het het marxisme is, toegepast in het tijdvak van het imperialisme, in een
overwegend agrarisch, dat wil zeggen niet kapitalistisch en nog niet
door-geïndustrialiseerd land. De theorie is dus specifiek Westersch, de vorm, waarin
zij haar toepassing vindt, specifiek Russisch. Het gaat niet aan beide elementen
anders te willen mengen dan de historie zelf het heeft gedaan.
Wat wil nu het bolsjewisme? - kultureel gesproken, want met politiek en economie
houden wij ons hier niet bezig. Het wil een nieuwen mensch. Deze nieuwe mensch
kan niet anders gedacht zijn dan als tegenstelling tot den ouden mensch, want de
kultuur kan zich geen idealen scheppen uit het niet, maar slechts voortschrijden
langs den weg der negatie van
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wat bestond, gewogen en te licht bevonden werd. Zooals de Christen zich vooral
moest voelen als de niet-wettische Jood of de niet-Heidensche Romein of Griek
(wat niet uitsloot, integendeel, dat er nog heel wat Joodsch of Heidensch in hem
school), de Renaissance-mensch als de niet-Middeleeuwer (wat weer niet wegnam,
integendeel, dat er in hem nog veel van den Middeleeuwer stak), zoo moet de
bolsjewist of communist in het nieuwe Rusland zich vóór alles voelen als de
niet-kapitalistische, niet-individualistische mensch. Of, positief geformuleerd, als de
‘massamensch’ of, gelijk Fülöp-Miller het noemt, als de ‘kollektieve mensch’, en
daarmee de massa niet als waarvoor zij in West-Europa geldt: een konglomeraat
van individuën, maar als iets eigens. Ja het verschil wordt nog grooter, wanneer
men bedenkt dat er in West-Europa ‘massa-psychologische’ theoriëen bestaan, die
de massa ook wel als iets eigens beschouwen, maar dan als iets inferieurs aan het
individu, terwijl voor het bolsjewisme de massa ook iets eigens, ja, maar juist méér
is dan een verzameling zelfs van ‘kollektieve menschen’, te weten: de maatschappij
zelf èn haar top: de regeering. Voor het bolsjewistisch bewustzijn regeert niet alleen
de massa in Rusland zichzelf, zij heerscht er ook over wat niet tot haar kan of wil
behooren.
Waar het kollektieve zóó sterk op den voorgrond treedt, dat het individueele er
zich, vrijwillig of niet, aan onderschikt, kan men het monumentale verwachten. De
uitdrukking van de massa kan slechts het monumentalisme zijn. En dat
massaal-monumentaal karakter blijft in de uitbeelding gehandhaafd ook dáár waar
een individu het onderwerp is. Want dat individu wordt dan niet meer gezien in zijn
eens-voorkomende individualiteit, maar als een zich telkens reproduceerende
verschijningsvorm van de kollectiviteit; om zoo te zeggen, met het gezicht van de
massa, of wil men het in zijn extreemsten vorm, als ‘het apparaat, waardoor de
geschiedenis werkt’ (Pokrowskij, de Russische historicus, zei het zoo van Lenin).
Zelfs iemand, die zoo diep in deze materie vermag te boren als Fülöp-Miller, heeft
moeite zich de inkonsekwentie te verklaren, die er naar zijn meening is gelegen in
de poging een individu af te beelden, wanneer men om zoo te zeggen het
bestaansrecht van het individu als individu ontkent. Maar ligt de inkonsekwentie niet
veeleer in de Westersche opvatting, die persoonlijkheden noemt díe individuen, die
zich in kwaliteit ver boven de massa verheffen en er daarom oneindig ver van
verwijderd zouden zijn, terwijl zulk een ‘persoonlijkheid’ juist dit eigenaardige heeft,
dat de aspiraties van de massa (of van een groep) er in geconcentreerd zijn? Daarom
leenen zich dan ook die ‘individuen’ bij uitstek tot monumentale afbeelding, die men
hier ‘persoonlijkheden’ noemt: Lenin (afb. 1) en om een ander voorbeeld te geven;
de Russische satyricus Saltykow-Stsjedrin († 1889, afb. 2), die immers ook in zijn
helaas in West-Europa
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te weinig bekend werk als het ware de kondenseering is van alles wat er in de
tweede helft der XIXde eeuw aan kritiek op het tsarisme en de tsaristische
maatschappij in Rusland leefde. Wat is het geniale in Stsjedrin anders, dan dat hij
in geschrifte uiting vermocht te geven aan wat er in hem e n a n d e r e n van de
‘intelligentsia’ omging aan tot vlijmend sarcasme gescherpten geest van
onvoldaanheid met het bestaande? Wat het geniale in Lenin anders, dan dat hij in
daden wist om te zetten wat er in hem en d e m a s s a v a n b o e r e n e n
a r b e i d e r s (afb. 12) leefde aan geest van verzet tegenover het bestaande? Het
onpersoonlijke in hun ‘persoonlijkheid’ is het groote in hen, en in beider monumentale
portretten, in Lenin monumentaler, voor zoover hij grooter was dan Stsjedrin, is dit
onpersoonlijk-groote zuiver uitgedrukt.
Duidelijker dan in de ‘portretkunst’ moest het monumentalisme tot uiting komen
in díe kunsten die naar hun aard eigenlijk nooit en nergens anders dan monumentaal
hadden mogen wezen: tooneel- en bouwkunst (afb. 10). De tooneelkunst in
Sowjet-Rusland - een kapittel op zichzelf dat hier helaas moet blijven rusten - heeft,
daarover zijn alle bevoegde beoordeelaars het eens, wat bereikt; wat zij bereikt
heeft laat zich weer het best onder het woord monumentalisme vatten, vooral
wanneer men er ook de groote volksfeesten en -spelen op de wijde pleinen der
Russische steden onder begrijpt, die niet alleen de aandacht van Fülöp-Miller trokken
(afb. 11). Bij de bouwkunst stuiten wij echter op een dier anomaliën, waar de
kunsthistoricus telkens voor staat: wat hierin bereikt, dat wil zeggen aan plannen
gemaakt werd, is òf een afzwenking naar het machinisme (b.v. het bekende ontwerp
van Tatlin voor een monument voor de IIIde Internationale, zie afb. 9) òf het heeft
niets, voorzoover wij zien kunnen, wat niet ook het Westen geven en beter geven
kan (b.v. het project voor een arbeiders-tehuis der toekomst uit een ‘kollektieve
*)
werkplaats’ van het ‘linksche klassicisme . Een althans gedeeltelijke verklaring
hiervoor moet mogelijk gezocht worden in de minder gunstige economische
omstandigheden, die tot op heden niet veroorloofden aanzienlijke sommen voor
bouwbedrijvigheid af te zonderen, maar zeker is dit niet. Ook vroeger was de
Russische bouwkunst alleen opmerkelijk voor zoover ze Byzantijnsch was. De
begaafdheid voor verschillende kunsten blijkt nu eenmaal òf willekeurig òf volgens
een wet, maar dan een wet die wij niet kennen of nog niet kennen, over de
verschillende volken verdeeld te zijn.
Anders liggen de verhoudingen bij het machinisme, de tweede kenmerkende trek
van de nieuwe Russische kultuur. Zooals de ‘kollektieve
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Bij Fülöp-Miller, plaat 72 c.
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8. OSJAIKOW. ONTWERP VOOR EEN VAANDELDRAGER.

AFB.

9. TATLIN. ONTWERP-MONUMENT VOOR DE DERDE INTERNATIONALE.
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11. FEEST DER VERBROEDERING TUSSCHEN ARBEIDERS, BOEREN EN SOLDATEN.

AFB.

12. ‘DE MASSA.’
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mensch’ (afb. 3) zich slechts kan uitdrukken in het monumentalisme, zoo is hij i n
d i t t e g e n w o o r d i g t i j d s g e w r i c h t niet denkbaar meer zonder de machine.
Het socialisme, en dus ook het bolsjewisme, dat we een alleen naar tijd en plaats
bijzonderen vorm van het socialisme hebben genoemd, is een kind van het XVIII
de eeuwsche rationalisme, waarbij, alweer kultureel gesproken, de grootste aller
omwentelingen begint, waarvan de Russische revolutie slechts de tot op heden
laatste fase is; die groote omwenteling die, voor het eerst de mensch aan zich zelf
over-latend, het moest en daarom ook dorst ondernemen de aarde voor den mensch
bewoonbaar te maken en zijn welstand wilde noch kon uitstellen tot een beter
hiernamaals. Dit rationalisme is in zooverre iets aan kapitalisme en socialisme beiden
gemeen; wat beiden onderscheidt is dat het socialisme de der natuur afgedwongen
welstand niet aan een enkele groep - hij zij grooter of kleiner -, maar aan de
kollektiviteit wil ten goede doen komen. Is de machine voor het kapitalisme dus al
onontbeerlijk, zij is het a fortiori voor het socialisme.
In de verheerlijking van de machine en het machinisme van de kultuur in
Sowjet-Rusland ligt dus al evenmin iets vreemd als in het monumentalisme. Want
kan zonder het laatste de ‘kollektieve mensch’ zich niet uiten, zonder het eerste kan
hij niet leven. In de machine ligt voor den ‘kollektieven mensch’ de laatste waarheid.
Men kan het machinisme als men wil zijn godsdienst noemen. Hij heeft het bij tijd
en wijle zelf zoo gevoeld (afb. 4). Men kan ook zeggen, dat hij de mensch tot machine
wil maken (afb. 7, 8). Tot in taal en dichtkunst drong het machinisme door. Ook dit
is echter een hoofdstuk op zichzelf, dat plaatsgebrek verbiedt hier te behandelen.
Het is in elk geval en overal een vereering voor de machine, die te begrijpelijker
wordt - Fülöp-Miller wijst erop - juist omdat men haar in Rusland tevoren (ruw
gesproken) nauwelijks kende. Maar toch juist en liever dáárom te begrijpelijker,
omdat de machine hier ook een andere functie kreeg. Zij dient, objektief, om de
natuur te onderwerpen, menschelijke arbeidskracht te vervangen; met de vereering
wil men echter in Rusland juist betoonen, dat zij hier niet langer, als in Amerika en
West-Europa, dient of althans dienen wil tot een welstandsvermeerdering voor een
beperkte groep (als e k o n o m i s c h instrument) en tot een vloek voor de velen, die
tot een aanhangsel van haar werden, maar tot een zegen voor de allen, in wier
dienst zij is gesteld. Hier pas, om zoo te zeggen, aan haar waarlijk
m a a t s c h a p p e l i j k e functie toe is.
Men kan hiertegen één groote tegenwerping maken en zeggen, dat monumentalisme
en machinisme daarom de nieuwe Russische kultuur niet karakteriseeren, omdat
het Westen beide ‘ismen’ ook kent en althans het eerste aan alle groote kulturen
gemeen is. Men kan, om konkreet
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te worden, naast de in een rots uitgehouwen buste van Lenin een afbeelding leggen
van de ook in de rotsen uitgehouwen portretten der Egyptische Pharaonen. En dan
moet men zelfs toegeven, dat de Egyptenaren, evenals trouwens andere Oostersche
volken der oudheid, daarin nog heel wat anders wisten te bereiken dan de Russen
nu. En wat het machinisme betreft, het ééne woord Amerika zegt genoeg. Ook het
moderne Duitschland heeft voorbeelden te over van machinisme en van
monumentalisme, of althans wat zich zoo voordoet.
Wij zouden het goed recht van deze tegenwerping niet gaarne ontkennen, maar,
zoomin als het hetzelfde is, wanneer twee hetzelfde zeggen, zoomin is het ook
hetzelfde, als twee hetzelfde doen. Een kultuur-verschijnsel is niet uitgeput, wanneer
men er een naam aan heeft gegeven. Waar het op aan komt, is niet dàt, maar hòe
zich een bepaald verschijnsel voordoet in een bepaalden tijd. Elk begrijpen, dat wil
zeggen, elke vorming van begrippen, is misleidend, wanneer men, althans in het
historische, daarbij niet onmiddellijk de korrectie wil aanbrengen, dat zoo een
gevormd begrip zich weer naar tijd en plaats kan splitsen. Wij behoeven maar naar
onze karakteristiek van het bolsjewisme terug te gaan om te vermoeden, dat toch
die beide ook elders voorkomende ‘ismen’ in Rusland tot iets anders zullen geworden
zijn en, hoe zeer ook algemeen kenmerk der moderne beschaving, in Rusland toch
iets eigens moeten wezen, en karakteristiek voor de kultuur daar. Wat hun in Rusland
hun eigenheid verleent, is namelijk dàt zij in Rusland optreden; dat wil zeggen, niet
als bij ons de min of meer geleidelijke voortzetting zijn van wat er daarvóór was,
maar zoo goed als plotseling ge-ent op een kultuur, die er in wezen totaal verschillend
van was. Rusland kreeg, gelijk bekend, zijn beschaving van Byzantium, en al
verbreedde het in den loop der eeuwen die grondslagen, niet zonder invloed van
het Westen, het veranderde ze nauwelijks. Bovendien, niet alleen op een
h i s t o r i s c h anderen grondslag kwam hier het monumentalisme en machinisme
te rusten of beter: te bewegen, maar ook op een andere s o c i a l e basis: de nieuwe
kultuur moest allereerst zóó zijn, dat zij tot de nieuwe heerschers, tot de tot nog toe
zoo goed als kultuur-loozen, tot de arbeiders en boeren sprak. Ook van dien kant
bekeken, is het massa-karakter der nieuwe kultuur geen willekeurig bedenksel,
maar de alleen reeds door propaganda-doeleinden geëischte en daarom
onvermijdelijke voorwaarde.
Zoo vinden wij in het Russische monumentalisme en machinisme trekken, die
dezelfde stroomingen elders misten en nog missen. Het monumentalisme vertoont
er niet de rust en het klassieke evenwicht, die men er op het eerste gezicht voor
onafscheidelijk van zou houden. De beweging zelf is er monumentaal geworden,
omdat zij een werkelijke massa-beweging was. Er zit hevige bewogenheid in de
buste van Lenin, wanneer men ze
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vergelijkt met dergelijke afbeeldingen van Egyptische Pharaonen of met den
Pantocrator, den Koning-Christus der Byzantijnen. Zooals er ook in de slot-apotheose
van het verbroederingsfeest tusschen arbeiders, boeren en soldaten nog de spanning
natrilt van den strijd tegen hen voor wie die verbroedering den ondergang beteekende
van traditioneele macht en glorie.
In het machinisme daarentegen, dat elders het wezen der onrust en beweging
zelf schijnt, zit bij de Russen juist de rust. De rust der zekerheid, dat met de machine
de vaste basis gevonden is, waarop de nieuwe maatschappij kan rusten,
geaccentueerd door de onrust van tafereelen uit het verleden, die daartegenover
als volmaakt willekeurig worden gevoeld (afb. 5, 6).
En in beiden, zoowel in het monumentalisme als in het machinisme de eenvoud
die tot de massa en tot haar alleen kan spreken, maar dan ook onfeilbaar spreekt,
wanneer zij als in Rusland politiek nog een onbeschreven blad papier is.
Beide groote zuilen van dit kultuurgebouw-in-wording, het monumentalisme en het
machinisme rusten dus op de conceptie van den ‘kollektieven mensch’, ter wiens
zelf-uitzegging het dan ook wordt opgetrokken. En de eigenaardige, soms ongemeen
aantrekkelijke, soms ook wel afstootende, maar steeds den beschouwer met haar
puzzle intrigeerende mengeling van Russisch en Westersch, van een tot in zijn
verste konsekwenties dóórgedacht en dóórgewild rationalisme eenerzijds, en een
uit de afgronden der ons vreemde Byzantijnsche kultuur opgedoken irrationalisme
en geloovigheid anderzijds - die eigenaardige mengeling is weer geen andere dan
de mengeling in den ‘kollektieven mensch’ zelf.
Russisch is die ‘kollektieve mensch’ reeds daarom, omdat Rusland den
kapitalistischen, individualistischen mensch niet of toch zeker nooit in die mate
gekend heeft als West-Europa. Westersch is die ‘kollektieve mensch’ echter
evenzeer, voorzoover hij zich bewust is het tegendeel te willen zijn van den
kapitalistischen mensch uit het Westen. Want - en dit is een voornaam punt - juist
als bij ons straks genoemde voorbeeld van den Christen en den
Renaissance-mensch (de twee eenige kultuurbewegingen die zich in draagwijdte
met de Russische Revolutie laten vergelijken), waarbij in den Christen iets Joodsch
of Heidensch, in den Renaissance-mensch iets van den Middeleeuwer achter bleef,
zoo is in den ‘kollektieven mensch’ - voorloopig - iets van zijn tegendeel, van den
individualistischen mensch overgebleven. En die vermenging is natuurlijk daar, waar
de ‘kollektieve mensch’ uit bewuste tegenstelling tot den individualistischen mensch
ontstond veel waarneembaarder dan bij den kollektieven mensch, die nog nooit
anders was dan dat; bij de intellectueelen en arbeiders veel waarneembaarder dan
bij de boeren. En waar nu
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de eerste beide groepen de kultuurdragers zijn, is te verwachten, dat de kultuur van
den ‘kollektieven mensch’ mede de eigenaardigheden van den individualistischen
mensch zal vertoonen, naast Russische Westersche trekken en naast rationeele
irrationeele elementen.
Die mengeling is lang niet uitsluitend, maar tot op heden nog het best waar te nemen
aan die geweldige figuur, die dit alles in zich besloot en op den overgang der tijden
leefde, van Lenin. En het is merkwaardig te konstateeren, hoe Fülöp-Miller, die in
het geheel geen politicus is en het ook niet zijn wil, die zijn boek juist schreef, omdat
hij anderen verweet het bolsjewisme uitsluitend als een politiek verschijnsel en
daarom onjuist, want onvolledig te beoordeelen - het is merkwaardig te konstateeren,
en als het ware de proef op zijn beschouwing, hoe de kultuurhistoricus, aestheet
en literator Fülöp-Miller misschien het beste gaf in zijn analyse van dien bij uitstek
politieken mensch, van Lenin. Want daaruit bestond Lenin's door vriend en vijand
grif toegegeven grootheid, dat hij naast en achter de boersch-koopmansche
nuchterheid en slimheid, buiten en boven zijn ‘real-politik’ met zijn taktiek in den
klassenstrijd, zijn ‘Planwirtschaft’, zijn electrificatie, zijn bestrijding van het
analfabetendom, kortom, dat hij behalve zijn Westersch rationalisme het
i r r a t i o n e e l e v i z i o e n had van een Rusland, dat met één sprong de eeuwen
zou overspringen om met één slag zijn eeuwen-ouden Slavischen droom van
menschen-gelijkheid en menschen-geluk te verwerkelijken. Hij d r o o m d e van het
machinale Rusland, maar s p r a k niet anders dan van den eersten stap, en, toen
die gedaan was, van den tweeden enzoovoorts, zóó nuchter en reëel, dat zelfs zijn
w o o r d e n d a d e n lijken, zoo precies, kort en eenvoudig zijn ze, gescherpt en
geschoold in de scherpste denkmethode van het Westen. Maar achter die
Westersche denkmethode de wil van den individueelen mensch, maar achter die
wil van den individueelen mensch de daad van de massa en achter de daad van
de massa, de droom van den kollektieven mensch en zijn monumentaal
machine-huis.
Hoe en in hoeverre heeft die droom zich tot op heden verwerkelijkt? Alleen op het
hoe is voorloopig een antwoord te geven. Een antwoord - dat ook hier van belang
is, omdat het meê een der eigenaardigste kenmerken van de Sowjet-Russische
kultuur vormt: de spanning. De spanning, die er in gebracht is en gehouden wordt
door hetzelfde instrument dat de revolutie heeft kunnen doorzetten: de
kommunistische partij, met haar gesloten en disciplinair karakter. Ook in de
Russische kommunistische partij treedt weer die eigenaardige mengeling op, die
wij nu bij herhaling hebben kunnen konstateeren. En ook hier moet men weer
teruggrijpen
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tot die beide vorige omwentelingen, tot den tijd van het eerste Christendom of tot
het ontstaan van den ‘nieuwen tijd’ om althans eenigermate vergelijkbaar materiaal
te vinden. Hier, bij alle groote verschillen, dezelfde geslotenheid tegenover een
vijandige wereld, dezelfde codex van plichten tot het somber-blij moedig offeren
van eigen en anderer leven toe, als bij de eerste Christenen en de eerste Calvinisten
en eerste Jezuïten. Wij kunnen deze groote verbanden hier slechts aanduiden, maar
ze zijn aanwezig.
Niet toevallig. Want op deze overgangen der tijden kan het mogelijke alleen bereikt
worden door het onmogelijke te willen, dat wil zeggen: voor mogelijk te houden. Er
heerscht in de geschiedenis soortgelijke verspilling als in de natuur. Laat deze
milliarden ei-cellen verloren gaan tegen dat zij één individu voortbrengt, de
geschiedenis eischt een geweldige opéénhooping van krachten om een in den
beginne schijnbaar even ongewenschte als doellooze verandering door te zetten
om ook dan nog daarvan alleen maar, na veel terugslag, het wezenlijke te behouden.
Het instrument voor die verandering en haar behoud is in Rusland de kommunistische
partij, de straffe samenvatting van alle aan de idee van den ‘kollektieven mensch’
gewijde geesten in een bijna boven-menschelijke, en buiten zulke spanningsperioden
ook niet denkbare, discipline, dat wil zeggen: volgehouden inspanning van het zich
onderschikkende individu en ‘dwang om in te gaan’ voor wien zich niet wil schikken.
En het is die partij niet in de laatste plaats die aan al die kultuuruitingen dat
gespannen éénheidskarakter verleent van blind te zijn voor het begrip: tijd, inééns
álles te willen en het onmogelijke voor mogelijk te houden, maar het mogelijke dan
ook, zij het ten koste van veel, te bereiken.
Wij houden de paar bladzijden die wij hier geschreven hebben niet voor definitief,
evenmin als Fülop-Miller zijn 450 paginaas voor definitief houdt. Hoe zou het ook
kunnen? Tien jaar, een periode in het leven van den enkeling, maar een oog-knippen
in dat der volken. De kultuur in Sowjet-Rusland is een tastend zoeken. Minder niet,
maar ook niet meer. Trotzki heeft het ergens zeer juist gezegd, dat ‘pas wanneer
de hoogovens heet er gloeien, de raderen sneller zoemen, de scheepjes flinker
dansen en de scholen beter werken’, dat dan pas de tijd voor een werkelijke kultuur
en een nieuwen stijl gerijpt zijn ‘want zoo iets, dan eischt een nieuwe kunst overvloed
en welstand allerwegen’.
Laten wij hopen, niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats om de nieuwe kultuur,
dat Rusland er op den duur in zal slagen zich dien welstand en overvloed te sparen
en te scheppen.
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De prijsvraag voor een gebouw van den Volkenbond,
door Ir G. Friedhoff
DE prijsvraag uitgeschreven door den Volkenbond tot het verkrijgen van een ontwerp
voor een gebouw voor zijnen dienst heeft in architectenkringen en ook daarbuiten
terecht zeer veel belangstelling getrokken.
De hier verlangde ruimte, de onderlinge distributie ervan, het karakter van het
gebouw, stelden de architecten voor een opgaaf zooals nog nooit was voorgekomen.
De medededinging was opengesteld voor onderdanen van de leden van den
Volkenbond, dus met uitzondering van de Vereenigde Staten van Noord Amerika
en van Rusland, eigenlijk voor de geheele wereld. De samenstelling van de jury
was internationaal, negen nationaliteiten vertegenwoordigden de negen leden van
de jury en onder hen trof men namen aan van hen, die in de architectenwereld een
zeer goeden klank hebben. Na de prijsvraag voor het Vredespaleis, welke echter
een véél kleiner gebouw betrof, was een dergelijke internationale architectonische
‘slag’ niet geleverd. Men kon er zeker van zijn dat met zwaar kaliber gewerkt zou
worden. Of zou de overwinning mogelijk voor de lichtere strijdwapens zijn weggelegd,
zou misschien een ‘onderzeeër,’ een onbekende, onverwachte grootheid de nieuwe
richting van de architectuur aanwijzen? Vele gemoederen waren gespannen.
Een geweldig ‘werkgebouw’, een zuiver zakelijk kantoorgebouw met ruim 400
2

vertrekken, varieerend van één tot 10 ‘eenheden’ van 22 M oppervlak, voorzien
van groote archief- en bibliotheekruimte, werd gevraagd voor het Secrétariat Général;
voor de Volkenbondsvergadering was een gebouw noodig, waarin, naast een paar
honderd bureaux en vergaderruimten, de groote zaal moest worden ontworpen,
welke de 400 vertegenwoordigers der Volkenbondsleden bevatten zou. Bovendien
moest men plaats reserveeren voor 400 secretarissen, 200 diplomaten, 600
journalisten en 1000 man ‘publiek’. Totaal dus 2600 personen. Voor de plaatsing
van de afgevaardigden was echter een nauwkeurige beschrijving gegeven, die
zooveel plaatsruimte vorderde, dat deze zaal een ongekende afmeting verkreeg.
Het ontwerpen van een zoodanige ruimte vereischte zorgvuldige bestudeering op
het gebied der acoustiek, verwarming en aesthetica, terwijl de aansluiting van deze
2

*

enorme ruimte (bij de meeste inzenders ongeveer 3000 M . oppervlak en varieerend
tusschen 20 en

*

Ongeveer het oppervlak van het gebouw van de Ned. Handelsmaatschappij te Amsterdam.
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40 M., en zelfs nog meer, voor de hoogte!) aan de in-verhouding-kleine bureau- en
vergaderruimten en gangen een moeilijk probleem vormde.
Was het te verwonderen dat vele architecten zich tot deze prijsvraag aangetrokken
gevoelden?
Helaas waren de bijkomende bepalingen zéér zwaar gesteld, zoodat menig
bekwaam bouwmeester hierdoor werd afgeschrikt. Het verlangde aantal teekeningen
was zeer groot, de afmetingen daarvan eveneens, de uitwerking moest tot in details
afdalen, een nauwkeurige kostenberekening werd vereischt, zoodat men zich groote
finantieele offers moest getroosten om mee te kunnen dingen. Bedragen van 4 à 5
duizend gulden per inzending zijn geenszins een uitzondering gebleken; zelfs is mij
een ontwerp uit ons land bekend waaraan 10 mille ten koste werd gelegd!
Inderdaad men moet het enthousiasme en het idealisme van de architecten
bewonderen, die, met een uiterst geringe kans op succes, zich zooveel moeite en
zorg hebben getroost om aan de oplossing van dit probleem mee te arbeiden. De
lust zijn geest boven het alledaagsche te verheffen moet de voornaamste reden
voor de groote deelneming (377) zijn geweest.
De resultaten zijn helaas beneden de verwachting gebleven. Wat zouden de
oorzaken hiervan zijn? Zouden de werkelijk groote geesten niet aan den kamp
hebben deelgenomen? Is onze tijd niet in staat een dergelijk probleem voor ons
eigen gevoel bevredigend op te lossen? Is de goede oplossing misschien onmogelijk
en was de opgaaf niet juist gesteld?
Naar mijn meening is geen dezer vragen geheel bevestigend of ontkennend te
beantwoorden, en hebben verschillende oorzaken tot de mislukking bijgedragen,
waarvan wel de voornaamste gezocht zal moeten worden in de opgave zelf, terwijl
ook de ‘Sturm- und Drang’ periode, waarin de hedendaagsche architectuur zich
bevindt, mede oorzaak zal zijn, dat er meer merkwaardigs dan verhevens
geproduceerd werd.
In de opgave schuilde een merkwaardig conflict, dat eerst bij de serieuse
bestudeering ervan, en ik zou haast zeggen, nà de tentoonstelling van alle
ontwerpen, helder aan den dag is getreden; dat is het volgende: Het
secretariaatsgebouw is een groot kantoorgebouw, een zuiver utiliteitsgebouw,
bestaande uit een samenstel van min of meer onafhankelijke afdeelingen. Het
volkenbondsgebouw heeft eveneens veel zuiver zakelijke ruimten, de groote zaal
wordt door zijn afmetingen vanzelf monumentaal. De verbinding tusschen de twee
gebouwen moet gemakkelijk zijn, daar gedurende de Volkenbondszittingen het
secretariaat zijn materiaal aan de gedelegeerden uitlevert. Uit deze overwegingen
volgt, dat een geconcentreerd complex, met beperkten plattegrond en veel
verdiepingen, die door vele liften met elkaar verbonden zijn, de meest practische
oplossing geeft.
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Het terrein verdraagt echter geen wolkenkrabber. (De poging van Prof. Anton Rosen
uit Kopenhagen, om een hoog gebouw met compacten plattegrond aan deze
omgeving aan te passen, is nog het meest geslaagd). Dit zacht glooiende, prachtig
begroeide stuk bouwgrond aan de lieflijke oevers van het meer van Genève, gelegen
te midden van parken en tuinen, is uiterst subtiel en een harmonische bebouwing
hiervan moet laag en uitgestrekt zijn. Massieve torenbouwen slaan het landschap
dood, bergmassieven ontbreken hier geheel, de nevelige achtergrond van de Jura
is van geen invloed op het terrein. Het gebouw zal uiterst bescheiden moeten zijn,
hoogstens een enkel fijn accent mogen bevatten om de aandacht te binden. De
gulden middenweg zou dus ook hier de oplossing moeten brengen en verreweg het
beste daarin geslaagd is het ontwerp van Prof. P. Bonatz en F.E. Scholer uit Stuttgart.
Hierin is een voorname terughouding te bespeuren; de architecten hebben de waarde
van het terrein zuiver aangevoeld en zichzelf op den achtergrond gehouden, waaruit
een lofwaardige zelfbeheersching spreekt, de toegang van de landzijde is
architectonisch belangrijk en ook van de meerzijde uit is het voornaamste onderdeel
van het gebouw op gepaste wijze geaccentueerd. Het gebouw is geconcentreerd
en toch laag gehouden, de verbinding van Secretariaat en Volkenbondsgebouw op
één punt is echter een concessie van de practische bruikbaarheid aan de schoone
omgeving, terwijl ook de detailleering voor ons gevoel niet op een zelfde hoog plan
staat als de totale conceptie; heel sympathiek is dit plan. Maar al te veel wordt door
de hedendaagsche architecten gedacht: ‘Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter
kommt man ohne Ihr’, en zoo wordt bij het ontwerpen van een gebouw minder aan
't gebouw zelf dan wel aan de reclame gedacht, die het voor den architect zal maken.
De groote overdaad aan krachten op bouwkundig gebied moge een excuus zijn,
daar velen meenen dat dit de eenige wijze is om de aandacht op zich te kunnen
vestigen, de architectuur is er echter heel slecht mede gediend! Ook voor dit
Volkenbondsgebouw zijn de uitroepteekens, de bruten die de omgeving raseeren
om zich zelf goed te doen uitkomen, de proletariërs van den geest, zoowel onder
de bekroonden als onder de niet bekroonden in grooten getale aanwezig; en niet
alleen bij de klassieke ontwerpen doch evenzoo bij de z.g. moderne oplossingen
komt deze ongezonde reclamegeest naar voren. Hoe prettig doet dan naast dergelijk
werk de waarlijk voorname ingetogenheid aan van het ontwerp van Bonatz en
Scholer. Gelukkig zijn er meerderen, vooral onder de niet bekroonden, die zich zoo
boven hun onderwerp gevoelden, dat ze zich daaraan niet omhoog behoefden te
trekken en zich niet schaamden een oogenschijnlijk onbelangrijk ontwerp te maken;
en ik denk daarbij b.v. aan No. 214 en No. 391, waarvan de ontwerpers helaas
onbekend bleven, doch waarvan het eerstgenoemde groote verwantschap met het
werk van den bekenden
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ONTWERP LE CORBUSIER - PARIJS, EEN DER NEGEN BEKROONDE ONTWERPEN, LINKS
SECRETARIAATS-GEBOUW, NAAR VOREN GESCHOVEN HET VOLKENBONDSGEBOUW. LATERE
UITBREIDING RECHTS DAARVAN, SYMMETRISCH MET HET SECRETARIAATSGEBOUW.

ONTWERP PROF. E. FAHRENKAMP EN A. DENEKE - DUSSELDORP, KEN DER NEGEN BEKROONDE
ONTWERPEN. OM EEN VERHOOGD BINNENPLEIN ZIJN VOLKENBONDS- EN SECRETARIAATSGEBOUWEN
GEGROEPEERD.
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ONTWERP H.TH. WIJDEVELD

- AMSTERDAM. EEN DER NEGEN EERVOLLE VERMELDINGEN EERSTE

KLAS. LINKS VOLKENBONDSGEBOUW, MET IN HET MEER UITGEBOUWDE ZAAL, RECHTS
SECRETARIAATSGEBOUW.

ONTWERP PROF. P. BONATZ EN F.E. SCHOLER - STUTTGART. EEN DER NEGEN EERVOLLE
VERMELDINGEN EERSTE KLAS. LINKS SECRETARIAATSGEBOUW, RECHTS VOLKENBONDSGEBOUW.
VOGELVLUCHTPERSPECTIEF VAN DE LANDZIJDE GENOMEN.
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ONTWERP HANNES MEYER EN HANS WITTWER - BAZEL. EEN DER NEGEN EERVOLLE VERMELDINGEN
TWEEDE KLAS.

ONTWERP G. BIRCH-LINDGREN - STOCKHOLM. EEN DER NEGEN EERVOLLE VERMELDINGEN TWEEDE
KLAS.
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ONTWERP NILS EINAR ERIKSSON - STOCKHOLM. EEN DER NEGEN BEKROONDE ONTWERPEN. LINKS
SECRETARIAATSGEBOUW, RECHTS VOLKENBONDSGEBOUW. VOGELVLUCHTPERSPECTIEF VAN DE
LANDZIJDE GENOMEN.
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ONTWERP J.M. LUTHMANN EN H. WOUDA - DEN HAAG EEN DER NEGEN EERVOLLE VERMELDINGEN
TWEEDE KLAS. WAND VAN DE GROOTE VERGADERZAAL MET VOORZITTERSTRIBUNE.

ONTWERP J.M. LUTHMANN EN H. WOUDA? DEN HAAG. EEN DER NEGEN EERVOLLE VERMELDINGEN
TWEEDE KLAS. GEVEL AAN HET MEER; LINKS SECRETARIAATSGEBOUW. RECHTS
VOLKENBONDSGEBOUW.
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Duitschen architect Heinrich Tessenow vertoont. Ook het ontwerp van Le Corbusier
toont een open oog voor de harmonie tusschen omgeving en gebouw. Een
fantastische ijle betonconstructie, gedragen door een waarlijk groote gedachte, doet
dit ontwerp ver uitsteken boven andere beton-glasen ijzerconstructies, waarvan een
der slechtste specimina bekroond werd in het ontwerp van de architecten Meyer en
Wittwer uit Bazel. Bij Le Corbusier voelt men de sfeer van het meer in de schoone
situatie die geheel berekend is op het uitzicht over de wondere omgeving. Bij Meyer
en Wittwer zien we geen ander streven dan naar exotisme; in alle deelen onbruikbaar
en caleidoscopisch van samenstelling doet dit ontwerp meer onbeholpen en zielig
dan ook maar eenigszins serieus aan. Verwonderlijk is het wanneer we dit werk
vergelijken met vroeger werk van architect Meyer, die o.a. in zijn ‘Siedelung Freidorf’
bij Bazel iets heel moois tot stand bracht.
Het ontwerp van Le Corbusier, een Fransch-Zwitser, die in Parijs woont, trekt
veel belangstelling. Zwitserland en Frankrijk beijveren zich in loftuitingen over dit
merkwaardige ontwerp, waarbij eenige nationale trots vermoedelijk mee spreekt.
Hoe dit ontwerp het in uitvoering zal ‘doen’ is een heel groot vraagteeken. De proef
lijkt me wat kostbaar; bovendien zijn de kortgeleden door Le Corbusier gebouwde
woningen in Stuttgart geen gunstig voorteeken. Deze zijn n.l. vrijwel onbruikbaar
en bizar, en staan niet op dezelfde hoogte van zijn waarlijk voortreffelijke theorieën.
Het frissche en vlotte van zijn plan pakt onmiddellijk, terwijl een begroeiing van het
voor de grootste helft op palen gebouwde huis spoedig een hechte verbinding met
de omgeving mogelijk zal maken.
De tot nu besproken plannen zijn voorbeelden van gezonde architectonische
bescheidenheid, naar mijn meening de eenige ware houding bij de gegeven situatie.
Het terrein ligt ongeschikt voor een monumentalen opzet, het ligt daarvoor te
willekeurig en de omringende natuur is er te lieflijk voor. Van hen die hier toe een
poging deden is Gustav Birch-Lindgren uit Stockholm het meest geslaagd; hij heeft
kans gezien op dit vreemd gevormde terrein een verheven aanleg te maken.. echter
ten koste van de bruikbaarheid! Het Volkenbondsgebouw ligt vooruitgeschoven als
een heiligdom in het meer en vormt, met het klassieke en zeer voorname
Secretariaatsgebouw, de afsluiting van een grootsch plein aan het water, terwijl de
latere uitbreiding daar eenige schoone pleinen aan toevoegt, waardoor een complex
ontstaan zal, dat met het beste uit het verleden kan wedijveren. Past echter de geest
van dit ontwerp wel bij den zakelijken aard van onzen tijd? Al is het ideeële doel
van den Volkenbond één van de voornaamste pijlers waar hij op rust, toch meen ik
dat het praktische karakter niet te veel uit het oog verloren mag worden, zeker niet
in de huisvesting van zijne diensten.
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Een andere groep deelnemers kon begrijpelijkerwijze de verleiding niet weerstaan
om te profiteeren van ligging aan het water en deden hun gebouwen weerspiegelen
in het glanzend heldere meer, hetzij meer bescheiden en met behoud van sfeer der
omgeving, zooals Nils Einar Eriksson, of meer geweldig als 't ontwerp van Prof.
Fahrenkamp en A. Deneke, dat niettegenstaande zijn grandiose planindeeling te
veel uit het karakter van deze omgeving valt om geschikt voor uitvoering te worden
geacht. Ook twee der bekroonde Hollanders zochten op deze wijze naar een
oplossing. Wijdeveld veegde alles schoon, maakte op een naburig terrein nog een
groot plein, om vooral toch de aandacht voor zich op te vragen, doch hetgeen we
dan te zien krijgen is meer décor dan architectuur.
Het ontwerp van Luthmann en Wouda is ingetogener en architectonisch ook beter,
een fijn accent in de omgeving vormt de toren die op gelukkige wijze Secretariaat
en Volkenbondsgebouw verbindt. De derde Hollander die bekroond werd is de heer
van Linge, wiens ontwerp mij te grof in dit milieu voorkomt.
Ik heb nu twee groote moeielijkheden in de opgaaf aangetoond, ten eerste het
conflict hoogbouw-laagbouw in verband met bruikbaarheid en omgeving en ten
tweede de noodzakelijke bescheidenheid die door de willekeurige ligging vereischt
werd.
Ten slotte rest mij nog een enkele opmerking te maken over het beschikbare
bedrag. De som van 13 millioen Zwitschersche Franken was voor dit gebouw laag.
Wilde men zich hier zooveel mogelijk aan houden, en in het programma werd op
deze verplichting herhaalde malen met zéér veel nadruk gewezen, dan volgde hieruit
dat men een uiterst sobere opzet maken moest. Het zakelijke karakter van het
gebouw werd hierdoor sterk geaccentueerd en men zou dus slechts door de
afmetingen en groepeering eenige architectonische werking kunnen verkrijgen. De
oplossing van het geheel werd door dezen eisch sterk beïnvloed en waar het bij
een prijsvraag ten slotte om de oplossing van een bepaalde opgave gaat, komt het
mij geheel onjuist voor, dat de jury bij de beoordeeling dit voorname punt geheel
genegeerd heeft. Het is immers een principieel uitgangspunt: moet het gebouw
goed doch zeer economisch zijn of moet het bovenal representatief zijn en komen
de geldmiddelen er niet op aan! De meesten der bekroonden zijn vèr over hun
begrooting heen gesprongen (al vertoonden de bij de teekeningen opgehangen
begrootingen zonder uitzondering het toegestane eindbedrag!!) Dat is jammer; het
is begrijpelijk dat men met ruimer middelen een grootscher opzet mogelijk maakt,
maar het was de ‘vraag’ niet. Het bedrag was klein, doch er wàs iets voor te maken;
dat het niet royaal was moeten de prijsvraaguitschrijvers en de jury ook geweten
hebben, het moet dus de bedoeling geweest zijn een sober gebouw te verkrijgen
en in dien geest had de beoordeeling ook moeten geschieden.
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Het is in vakkringen bekend, dat de beslissing van de jury (die den lezers uit de
dagbladen bereids bekend is) een compromis is. Hierdoor wordt verwarring gesticht,
een kernachtige jury-uitspraak had leiding kunnen geven aan de ontwikkeling der
bouwkunst; van deze prijsvraag zal nu weinig invloed uitgaan, terwijl het materiaal
voor een doelbewuste uitspraak zeker voorhanden was.
Na de bezichtiging van de geheele tentoonstelling heb ik den indruk gekregen, dat
bij de ‘klassieken’ de plannen op een hooger peil stonden dan de gevels, al waren
er ook niet zulke knappe oplossingen in dit genre als bij het Vredespaleis. De
plattegronden verraadden toch dikwijls een groote kennis van zijn ‘vak’ bij den
ontwerper, waarmede helaas zijn artisticiteit geen gelijken tred hield. Bij de modernen
daarentegen dikwijls een zekere virtuositeit in ‘gevelwerk’, doch veelal een
onbeholpen plan. Hieruit spreekt een oppervlakkigheid, welke we inderdaad een
kenmerk van onzen tijd mogen noemen en waartegen niet genoeg gevochten kan
worden. Het is de waan, dat een tikje aangeboren talent voldoende is en de rest
vanzelf uit den hemel neer komt dalen. Gelukkig waren er onder de modernen reeds
meerderen, die zich niet schaamden uiterst sober werk te leveren met goed
doordachte planindeeling; en ik geloof dat deze groep de fundeering zal vormen
waarop in den loop der tijden de waarlijk nieuwe bouwkunst zal worden opgetrokken.
Het ware zeer te wenschen dat over deze prijsvraag een boekwerk kon verschijnen
dat als document groote waarde zou hebben. Helaas is de organisatie hiervan bij
den Volkenbond in slechte handen. Er is geen bouwkundige afdeeling aan het
secretariaat verbonden, waaruit verschillende meer of minder belangrijke fouten,
zoowel in het programma en de keuze van het terrein als in de wijze van beoordeeling
te verklaren zijn. Een uiterst bescheiden boekje, waarin onvoldoend
reproductiemateriaal aanwezig is, blijkt de eenige officieele uitgave te zijn.
Bestudeeren der bekroonde ontwerpen is niet mogelijk zonder deze in extenso te
hebben gezien. De niet bekroonde ontwerpen zijn nu reeds teruggezonden, zoodat
een eenigszins systematische behandeling van deze prijsvraag in een boekwerk
nu uitgesloten is en dus het overgroote deel van den omvangrijken arbeid der
deelnemers voor de bouwkunst vrijwel verloren is gegaan. Een protest tegen deze
*)
wijze van behandeling is zeker op zijn plaats.

*)

Terwijl dit artikel reeds ter perse is, bereikt me het bericht dat het Secretariaat aan alle
deelnemers twee fotos van hun werk voor het archief van den Volkenbond heeft opgevraagd,
terwijl de mogelijkheid van een uitgave hiervan onder 't oog zou worden gezien. Men is dus,
hoewel laat, tot eenig inzicht gekomen en het is te hopen dat alle inzenders deze kleine kosten
maar weer op zich willen nemen, waardoor dan tenminste nog iets bereikt zou kunnen worden.
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Regen,
door Hélène Swarth.
De zoele regen spreidt haar blanke gazen
En suizelt zacht haar lavend slapelied Ik laat haar zingen voor mijn moe verdriet
En geef mijn hart gevangen in haar mazen.
Verdoezlend zijïg landen en verschiet,
Hult ze al zóó teeder in haar bleeke wazen
Dat 'k zacht laat zinken, ver van 't wereldrazen,
Mijn loom verlang in daadloos droomloos Niet.
Doorziepel zoet mijn hart met weeken weemoed,
Gelijk de lucht met geur van bosch en veld,
O bron, die welig uit den hemel welt!
En weef in nevel blank van stillen deemoed
Mijn ziel, verkalmd na levens ruw geweld,
Die, vroom berustend, God geen vraag meer stelt.
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Herfstbegin,
door Hélène Swarth.
Mat glimt de zon door duivegrijze lucht,
Gelijk een schaal van oud beslagen tin.
Door 't rosbruin veld, voor winterkoorns gewin,
Stuurt zwaar een blonde boer de ploeg. Zoet zucht
De zoele windvleug van het herfstbegin,
Van de ijle boomen door de matte lucht
De blaadren jagende, als een vogelvlucht,
De donkre voren van het ploegland in.
Traag zwoegend, stapt het breedgeschofte paard
En als een waaier zwaait zijn blanke staart.
En 't kouter zilvert in het bleeke licht.
Nu wilde ik streelen 't milde en moede veld,
Tot geven weer gepraamd met fel geweld,
Gelijk een smartdoorkorven aangezicht.
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Het afscheid,
door Jo Smits
HET was nu beslist. Ze ging weg. Negen jaar had ze met hen samen gewoond. En
in 't begin was alles heel prettig geweest, maar langzamerhand werd het moeilijker,
werd er van beide kanten niet meer zoo geschikt als vroeger, en vandaag had ze
tegen haar dochter gezegd: ‘Leen, geloof je ook niet, dat het maar beter is dat ik
wegga?’
En Leen had zacht gezegd: ‘Ik geloof 't ook, moeder.’
En toen hadden ze kalm gesproken over waar ze zou gaan wonen. Maar in haar,
oude vrouw, leek wel haar hart in elkaar te krimpen van weemoed. Negen jaren had
ze hier al gewoond. En ze was nu niet zoo goed meer ter been. Ze had zorg noodig.
Maar ze moest hier weg. Ze voelde het. Er hing een dreiging in het kleine huis. En
ze ging maar liever zonder onaangenaamheden.
's Avonds deelden ze 't Willem, die van kantoor was thuis gekomen, mee. Ze
zaten elk met een kop thee voor zich. En Willem las de krant. Over zijn brilleglazen
heen keek hij de oude moeder aan.
‘Zoo’, zei hij, ‘en waar denk je te gaan wonen?’
Ze vertelde het zacht. Haar handen beefden. En haar oogen tuurden naar het
glimmende theelichtje.
Het ging zonder moeilijkheden. En toch.... waarom vroeg Willem niet: Waarom?
Dan had ze kunnen zeggen, dat ze wel gevoeld had dat het anders was geworden
de laatste jaren, dat hij veel geprikkelder was dan vroeger. Ze had dan haar hart
kunnen uitstorten, en wie weet.... wie weet....
Maar Willem las zijn krant. Hij keek niet meer op voor hij zijn tweede kop thee
kreeg en toen sprak hij over het krantennieuws. Leen keek moeder even tersluiks
aan. Ze zag er toch oud uit den laatsten tijd. Maar Willem kon moeder niet meer
zetten, 't Was misschien beter dat ze ging. Willem was geïrriteerd tegenwoordig.
En ja, 't was zijn huis. Met haar, Leen, was hij getrouwd, maar met moeder niet.
Moeder hadden ze in huis genomen uit vriendelijkheid. En nu 't niet meer ging, was
't beter dat ze vertrok.
Ze keek naar moeder, zooals ze daar zat in dien grooten, rooden stoel.
Toen schonk ze een kop thee in voor Lies, die boven zat te studeeren en werkte
voor haar candidaats.
Ze ging de trap op. De treden kraakten. Ze zette den kop thee bij Lies neer.
‘Alsjeblieft, kind,’ zei ze en ze streek over het blonde hoofdje. ‘Schiet je op?’
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‘O, ja wel.’ zei Lies. En even keek de moeder in de boeken der geleerdheid. Wat of
je er allemaal aan had? 't Was haar een raadsel. Maar enfin, later kreeg Lies een
betrekking, en waarschijnlijk zelfs een heel goede. Ze keek met een glimlach naar
haar kind; het licht van de lamp scheen op heur haar en deed het goud glanzen.
Zoo jong was Lies nog. En Lies haar oogen waren zoo helder, zoo vol verwachting
nog.
Langzaam ging de moeder naar beneden.
Zwijgend zaten de oude moeder en Willem bij elkaar. En plotseling zag de jongere
moeder zichzelf weer in haar vroeger thuis, waar moeder voor haar had gezorgd.
Ze zou er nooit over hebben gedacht toen, dat moeder eens te veel zou zijn.
Een prop schoot haar in de keel.
Ze wachtte even. Toen zei ze: ‘Hoor het eens regenen.’ ‘Ja’, zei Willem en klopte
de asch van zijn sigaar. ‘Ja, en de barometer gaat nog achteruit ook.’
Ze waren alle drie blij, dat ze spraken.
En in de rustige kamer zaten ze, elk met eigen gedachten. En boven werkte Lies.
Ze zou gauw haar candidaats doen. Dat was wel heel mooi, want ze was nog zoo
jong.
's Avonds in bed lag de oude moeder er over te denken, dat ze nu werkelijk
wegging. En wat ze 't ergste vond was, dat ze wegging van Lies. Niet dat ze Lies
nu zoo vaak zag. Maar als Lies er was, was er ook vroolijkheid en leven. Lies was
haar kleinkind en ze zag het kind zoo graag.
De oude moeder tuurde het donker in. Lies bemoeide zich nooit zoo veel met
haar, dat kon ook niet door het drukke studentenleven. Maar ze had toch het gevoel,
dat ze met de familie leefde, als ze Lies hoorde thuiskomen en als ze luisterde naar
haar verhalen over de colleges, de professoren, de studenten.
Maar nu ging ze weg. Daar was niets meer aan te doen. Ze keerde zich om in
bed. En de kamer was stil. Maar in het hoofd van de oude vrouw woelden onrustige
gedachten.
Den volgenden dag vertelde ze Lies, dat ze wegging. Het was na de koffie en
Lies stond haar boeken in te pakken.
‘Maar Oma’, zei ze verschrikt, ‘waarom?’
‘Omdat het beter is, Lies,’ zei oma. ‘Omdat het moeilijk wordt tusschen je vader
en mij. Heb je daar niets van gemerkt?’
‘Jawel’, zei Lies, ‘maar dat? nu toch weggaat....’ De oude vrouw knikte, ‘'t Is beter’,
zei ze, ‘maar ik zal je wel missen, kind.’
Lies boog zich tot haar over en gaf haar een zoen. ‘Nou, ik moet weg,’ zei ze,....
‘het is hoog tijd. 't Is toch jammer. Nou, daag!’
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En weg was ze. De voordeur klapte. En het hoofd nog luisterend gebogen, bleef de
oude vrouw alleen zitten.
Lies draafde naar de tram. Dat oma nu wegging. Ze wist nog hoe oma kwam. Ze
was toen nog een klein kind. Overal had moeder toen bloemen neergezet. En zij
zelf had achter haar aan gedraafd en telkens gevraagd: ‘En wanneer komt oma
nou, moes?’
En moeder had telkens gezegd: ‘Straks, schat’, Ja, ze herinnerde 't zich nog zoo
goed.
Het vertrek was op den eersten van de volgende maand gesteld. Er werd niet
veel over gesproken. Iedereen wist hoe het nader en nader kwam. Maar Willem zei
er niets van, en de drie vrouwen raakten het daarom niet aan. De oude vrouw was
in zichzelf gekeerd.
Lies was wat stug tegen den vader, waarover hij de schouders ophaalde.
Moeder was altijd rijk geweest. En in hun bescheiden huishouden had ze aardig
wat noten op haar zang gehad. Dat was de laatste jaren erger geworden en dat
ging niet op den duur. Bovendien was het hinderlijk, dat zij altijd in de kamer was
en overal in meesprak.
Dat ze nooit bezoek ontvingen of moeder was er bij en had haar deel in het
gesprek.
Hij vond het goed, dat ze wegging. Hij was blij dat ze er zelf over begonnen was.
Om het haar te zeggen, had hij wel wat hard gevonden.
Nu zouden ze hun eigen huishouden weer hebben, zonder anderen er bij.
In een van de laatste dagen vóór oma's vertrek, kreeg Lies aan 't ontbijt de
verlovingskaart van een vriendin.
‘Ik wou,’ zei oma, en haar oogen glansden plotseling, ‘dat jij ook trouwde, Lies,
en kinderen kreeg!’
Lies zag op van het kaartje. Ze glimlachte even. En er kwam een ongeduldige
trek op haar gezichtje.
‘Och oma’, zei ze, ‘dat is nu het ouderwetsche idee, dat een meisje trouwen moet.
En is nu een huwelijk wel zoo mooi als iemand wordt voorgespiegeld? Als er twee
gelukkige huwelijken zijn in een straat, is 't mooi, niet waar!’
Ze stak haar laatste stukje brood in den mond en stond op. Op een stoel lag haar
tasch met boeken.
‘Maar 't is toch het leven,’ zei de oude vrouw, en met zachte oogen keek ze naar
Lies' blonde hoofdje.
‘Het is toch mooi moeder te worden.’
‘Niet altijd,’ zei Lies snel, ‘menig huwelijk is er op gestrand.’
Willem zag op van het morgenblad. Hij deed het ritselen in zijn handen. En kregelig
zei hij: ‘Och moeder, dat moet immers ieder voor zich weten! Lies kan nog een heel
mooi leven krijgen. En 't is waar, er zijn zoo weinig
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mooie huwelijken. Het is voor een vrouw soms ook niet alles om getrouwd te zijn,
dat weet je toch ook wel, hè!’
De oude vrouw zweeg.
En toch.... dacht ze, en toch.... Lies was zoo'n aardig ding. Het zou toch jammer
wezen, als ze te vergeefs bloeide.
Ze keek even naar Lies, die haar boeken stond na te kijken. Er lag een harde trek
op het jonge gezicht.
De oude vrouw had graag nog iets willen zeggen, maar Willem keek wrevelig
over zijn bril de kamer rond en zwijgend at de oude moeder haar boterham op.
De morgen van den dag van haar vertrek was ze in haar kamer, die straks haar
kamer niet meer zou zijn. Ze pakte nog wat schilderijtjes in, en terwijl ze zich met
moeite door de kamer bewoog - haar beenen waren tegenwoordig pijnlijk - dacht
ze na over wat haar te wachten stond.
Ze hoopte er maar het beste van. Waarom zou ze 't ook niet goed hebben bij
anderen.
Maar haar gezicht stond moe en vervallen. En haar handen beefden zoo, dat ze
de touwtjes om de schilderijen haast niet vast kon binden.
Toen klopte Lies op haar deur en kwam binnen.
‘Kan ik U nog met iets helpen, oma?’ vroeg ze.
Haar stem klonk helder, maar haar oogen keken onderzoekend in oma's oud
gezicht.
Oma ging op een koffer zitten.
‘Ik geloof 't niet, kind,’ zei ze, en ze keek nog even de. kamer rond.
Lies kwam naast haar zitten. Ze zeiden even niets.
Toen zei Lies met trillende stem: ‘Zeg oma, 't is echt beroerd dat u weggaat, hoor!’
Oma knikte. Ze kon niet spreken. Er kwam een floers voor haar oogen.
‘Het leven is heel moeilijk,’ zei Lies zacht. En haar gezichtje leek in eens ouder
dan de oude vrouw het ooit gezien had.
‘Weet u, oma,’ zei het jonge meisje zacht, ‘u hebt wel gelijk, dat vrouwzijn en
moeder-worden het leven is. Maar als het altijd maar mooi ging. Als menschen maar
werkelijk de kracht en de wil hadden samen een mooi, zuiver leven te leiden. Ik....
ik verlang er ook wel naar te trouwen, maar als het in godsnaam maar mooi is!’
En tegen oma's borst huilde Lies uit om de verlangens, die ze in haar jonge hart
droeg, om de mooie dingen, die door menschen worden bezoedeld en worden
verknoeid. Ze huilde het uit, omdat ze hier nu samen zaten en oma straks wegging
en ze elkaar dan in lang niets meer van elkander zouden kunnen zeggen.
Oma streek over het blonde hoofdje. ‘Schat’, zei ze ‘mijn kleine schat.’
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En ze zag niet, hoe groot Lies al geworden was, hoe ze al was geworden een
volwassen vrouw.
Ze zag enkel Lies' blonde hoofdje tegen haar borst gedrukt en ze streelde het
met haar oude, gerimpelde handen.
‘Je moet me schrijven, hoor kind,’ zei ze. ‘Ik zal 't ook doen. Mijn brieven zullen
wel niet zoo lang zijn als de jouwe, want mijn handen beven zoo tegenwoordig.’
‘Dan moet u een typemachine hebben, oma,’ zei Lies. En ze glimlachten allebei
om het idee, dat oma dan typen zou moeten leeren.
Dien middag, aan de koffie, was het gesprek geforceerd.
Oma at weinig. Lies had weer dien harden, stuggen trek op haar gezichtje. Af en
toe keek oma naar haar. Maar Willem keek over zijn bril de kamer rond, en voelde
zich geïrriteerd. Nonsens, dat was zoo erg niet, dat moeder wegging. Daar hoefden
ze niet zoo'n begrafenisgezicht om te zetten. Negen jaar was ze bij hen geweest.
Een mooi tijdje. Het leven bracht nu eenmaal altijd veranderingen.
Maar diep in zijn hart voelde hij zich bezwaard. Uitdagend zag hij soms zijn vrouw
aan. Maar Leen keek niet naar hem. Ze schonk voor iedereen koffie in en was
bedrijvig.
's Middags nam Lies afscheid vóór ze naar college ging.
‘Dag oma,’ zei ze. En in eens huilde ze weer. De vader haalde de schouders op.
Maar weer voelde hij zich bezwaard. Hield Lies zooveel van oma? Dat had hij nooit
zoo erg gemerkt.
‘Kom,’ zei hij, ‘oma wilde toch zelf weg. En oma kan toch altijd weer komen
logeeren, niet waar?’
De oude vrouw zag hem recht in de oogen. De zorg lag op haar gezicht. Schuw
keek hij naar zijn vrouw. Het hinderde hem dat oude hoofd zoo dicht bij het jonge
te zien. Het hinderde hem, dat Lies huilde.
Maar ploseling stond Lies in de deur, recht op en zei nog eens: ‘Dag Oma.’ Toen
deed ze de deur achter zich dicht.
De drie menschen stonden in de kamer, met zichzelf en met elkaar verlegen.
‘Hoe laat komt de auto voor?’ vroeg oma. Ze wist het precies maar de vraag brak
de spanning.
‘Kom,’ zei Willem, ‘ik ga naar kantoor. De auto komt om drie uur. Maar ik kan niet
wachten. En ik zeg dus maar goeden dag, moeder.’
Hij voelde zich onhandig en wilde dat hij maar al vast weer op kantoor zat.
Vanavond was alles toch voorbij en 't zou allemaal wel wennen.
‘Dag moeder,’ zei hij en hij strekte de hand uit. De oude vrouw nam zijn hand aan.
Maar plotseling, voor hij 't wist, trok ze zijn hoofd naar zich toe en gaf hem een zoen.
‘Kom Willem,’ zei ze, ‘toen ik kwam heb je me ook een zoen gegeven.
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Doe het ook maar nu ik wegga. Al ging het den laatsten tijd tusschen ons niet meer,
laten we toch als goede vrienden scheiden. Het leven is ook moeilijk, door al die
prikkelende kleinigheden.’
Willem zoende haar terug.
‘Dag moeder,’ zei hij nog eens. En zijn stem was wat schor.
Leen keek uit het raam.
Even later was de man weg. Op straat wuifde hij nog even.
En de oude vrouw wuifde terug.
Nog een uur restte voor het vertrek. De minuten kropen om. Maar toen stond de
auto eindelijk voor. Leen bracht de oude vrouw naar het station.
Een zonderling gevoel kreeg de oude moeder toen de voordeur achter haar dicht
viel. Het was of er een stuk uit haar leven werd gescheurd, een stuk waarop ze recht
had gehad.
Ze gingen in de auto zitten. Krampachtig hield de oude vrouw haar taschje in haar
handen geklemd. Daar gingen ze nu. Straks was ze op kamers in een groote stad.
Ze zou Lies niet meer zien. Ze zou niet meer tot het gezin behooren.
De auto snorde door de straten met haar last. Er reden vele auto's. De oude vrouw
zag ze langs gaan. Maar ze voelde zich te moe om zich in ander leven te verdiepen.
Ze herinnerde zich alleen nog, hoe Leen was geweest als klein kind. Ze herinnerde
zich nog de geboorte van Leen. En ze staarde voor zich uit in de verte, de verte die
nergens lijkt te eindigen.
‘We zijn er moeder,’ zei Leen zacht. En door de drukte van 't station gingen ze
naar den trein toe. De chauffeur zorgde voor de koffers.
‘Zullen jullie me dadelijk schrijven als Lies door haar candidaats is?’ vroeg de
oude vrouw nog door het portierraampje.
‘Natuurlijk, moeder,’ zei Leen.
De trein reed weg. De oude vrouw leunde achterover en sloot de oogen.
In gedachten zag ze voor zich de huiskamer met Willem en Leen en Lies.
In gedachten bleef haar blik rusten op het jonge, blonde hoofd.
Ze moest haar tranen terughouden, want er waren meer menschen in de coupé.
De trein reed voort, snel, snel de velden, de bosschen langs, de steden door.
En eenzaam zat de oude vrouw tusschen de vreemde menschen in de coupé.
Stil zat ze daar en wachtte op wat het leven verder brengen zou.
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Verzen
door Roel Houwink.
*)

Ahasverus .
Van den stoep
heb ik uw wankel lichaam
geschopt:
het huis wierp mij uit
het erf wilde mij niet
en de stad mijner vaderen
verdreef mij met vlammen.
maar waarom
zijt gij naast mij gegaan
en verbindt
de zool mijner voeten?

*)

Uit Christus' Ommegang in het Westen, tweede deel.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

261

Zarathustra.
Zarathustra
heilige der bergen
schrijdend
door de narcis-weiden!
blauw is de zon
op uw handen
en uw oogen zijn gewasschen
van licht!
maar hoe zult gij zijn
in het dal?
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De dilettant.
Hij draagt het kind
zonder te weten
dat het gestorven is.
handschoenen heeft hij aan
en een beschaafd doekje
wuift uit zijn vestzak.
hij heeft de wereld lief
en het kind
dat gestorven is,
en zichzelf
aandachtig bewegend
in den spiegelruit
van het café.
hij wandelt door den smallen laan
zijn jas over den arm
en maakt een gedicht
hij is een van de weinigen
die een gedicht maken voor hun plezier
en het kind draagt hij
aan zijn hart
zonder te weten
dat het gestorven is.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

263

Meneer Pieternelle, jubilaris,
door Lode Zielens
....C'est l'amour, qui flotte dans l'air....

I.
AU plaisir.... adieu....
Hij ging haastig hun kringetje rond, hen zeer van ver, met flauwen en snellen druk
de fijne vingertoppen reikend, toch minzaam-dankend voor dezen zoo schoonen,
zoo onvergetelijken dag. Een feest....!
Schiettekatte riep nog wat na. Hij had de klink van de deur al beet, wilde
doorloopen - maar dacht er aan, dat hij nu fatsoenlijk-belangstellend diende te
luisteren en op 't eind te lachen had. Want Schiettekatte debiteerde grappigheid,
natuurlijk: domme, vervelende grappigheid. Als altijd, trouwens.
Maar dan was Pieternelle er ook bepaald van door.
- Idioten, hoonde hij hen - zijn collega's nochtans - toen hij uit den breeden, bruin
glimmenden corridor van dit politiebureel op straat kwam te staan.
Goddank! Hier nam de plechtigheid, de officieele, maar ook en waarom het niet
bekennen? - hartelijke plechtigheid een einde. Hij had die niet zoo druk en zoo
plechtig gewenscht. Eenvoudig, bescheiden.... een nederige hulde aan een nederig
man, nie-waar? Kom, kom - en Pieternelle moest bij dit ijdel gedacht even de snor
bevingeren - alsof déze hulde hem niet gestreeld had, alsof hij er zich niet aan
verwacht had zoo glorieus in 't zonnetje gezet te worden. Was hij, omzeggens, niet
de goedheid zelve voor de manschappen? Daar zat geen ijdelheid in, dat tegen u
zelf te bekennen. Zij wisten het trouwens opperbest, wat iemand als hij voor hen te
beteekenen had. ‘Een vader zijt g'ons,’ stond in hun huldedicht. En ja, ja....
aller-aangenaamst hadden ze dezen Vrijdag voor hem weten te maken,
aller-aangenaamst.
Alleen....
Maar nu was hij toch tevreden, dat het uit en voorbij was. Te zeggen: dat hij het
hierbij maar gelaten had. 't Was nu precies vijf voor half twaalf. Van negen uur was
dat spelletje nu aan gang. En nog durend. Nog zaten ze daar met de roomers vol
porto-wijn en de kostelijke sigaren verdampend in kringenden, blauwen rook. Hem
was 't nu welletjes....
Deze gebeurtenis - mijn God: ge-beur-te-nis! - diende eigenlijk met stille trom
herdacht: Nu precies vijf en twintig jaar geleden, dag aan dag, had Emile Pieternelle
dienst genomen in het Politiekorps van deze
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stad. En had het weten te brengen tot officier van eerste klas. Een man van aanzien
was hij dus wel. Maar - en dat hadden de stumperds van collega's niet gevoeld: op
die vijf en twintig jaren dienst was hij ook precies vijf en twintig jaren verouderd.
Geen pretje daaraan te denken! Een en vijftig was hij al. Tot veertig was het de
stijgende lijn geweest. Al meer dan tien jaren ‘beklom’ hij immers de dalende! Een
en vijftig, vijf en twintig.... Verdomme.... Maar kom, er niet aan denken. Niet
pessimistisch worden op dezen dag, die nog geheel open lag in schoone verwachting
en heerlijkheid.... in zaligheid wel, hem door Lisy, zijn vriendin Lisy te bereiden....
Ja, en het personeel van de wijk: collega's en politieagenten, waarbij zich de heer
kommissaris, lui-même, wel wou aansluiten, hadden dezen dag niet onopgemerkt
willen laten voorbijgaan en hem van ochtend per auto afgehaald, hem naar het
opgesmukte, door veel guirlandes en vlaggen overdadig gepalleerd bureel
gebracht.... En daar had hij niet min dan vijf speeches lijdzaam moeten slikken: de
kommissaris grijsde erbij van ontroering - en bloemen en geschenken te ontvangen
gekregen. Zijn dankwoord was zeer kort. Gelukkig kon hij veinzen door tranen van
aandoening overstelpt te zijn, zoodat hem de woorden niet door de keel wilden!
Och, 't was allemaal goed bedoeld, maar als ge, gelijk hij, ondanks dien botten
dienst niet geheel afgestompt waart en het gevoel voor humor niet geheel verloren
had, kondt ge toch al die dingen niet zoo au sérieux nemen, als de ander wel
wenschten, bij zulke plechtigheid!
Maar, 't was nu amen en uit. Hij stond op straat. Goed zoo.
En wat een weertje, 'n Jubilarissen weertje. Zachte zon, teêrblauwe lucht met
witte wolkendrensels, stille glanzing overal en, - na dagen regen - deugdelijke
warmte. De smalle straat lag rustig, omsloten tusschen de hooge, bleeke
burgershuizen. Er was hier een weldadige stilte, wijl rondom toch het verkeer van
de middenstad in groot rumoer opdaverde. Pieternelle voelde en genoot zeer van
deze behagelijke rust.
- Bonjour, zei hij dan welluidend tegen 'n politie-agent, die hupsch salueerde. Vriend, - ging hij voort, zeer tot eigen verbazen, ge vergeet de witte handschoenen.
Zomertenue....
- Ja, ja.... stamelde de agent. Tot uw orders, mijnheer Pieternelle. Hier zijn ze....
- Doe aan jongen.... Voor mij is 't niet.... maar, als 'ne inspekteur.... Hier zie 'n
havannake. Stopt ze gauw weg en smoort ze straks op mijn gezondheid. Au plaisir,
hé....
- Menéér, deed de agent met stemverheffing: hij kon zich verheugen in 't bezit
van een dankbaar hart....
Pieternelle kuierde verder. Geluk zong in hem.... Kneep daardoor al eens de
oogen dicht, dan weer open, krulde met liefhebbende hand
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zijn - goddank - nog blonden snor en stelde dan in een vitrien vast dat hij, ondanks
zijn... jaren... toch 'n ‘slanke’ verschijning gebleven was. Kijk, hoe zwierig, hoe lenig,
hoe.... ja, elegant hij daar stepte, neuriënd ‘Valencia.’
Dit bruin-grijze kostuum stond hem prachtig. Wat een snit! Als aan 't lijf gegoten!
Even links draaien.... Langs alle kanten voortreffelijk, en hoe zijn purperen das
daarmede harmonieerde! Kranige vent toch.... Alleen die oogjes, een beetje.... nu
ja, wat water-achtig, niet, wat ge noemt: klaar en vinnig. Maar.... natuurlijk, dat
voortdurend moeten pimpelen van ontroering had daar schuld aan....
De straat zwenkte.
Toen was er, aan de paarse schaduwzijde het café ‘Chez Nous.’ Hier zou
Pieternelle binnengaan. Resideerde hier niet Lisy, de pronte, charmante serveuse
van dit cafétje? Het gansche, groote spiegelraam van dit in taveerne herschapen
burgerhuis was met prachtige blanke gordijnen behangen, - niet dóór te zien. Tegen
den zijkant waren zij opengeschoven en van uit deze opening keek Lisy in den
namiddag mistroostig de straat op.
Hier kwam hij wel eens meer. Toch alleen maar in den voormiddag, als hij niet
door anderen kon gehinderd en... gezien worden. Het zonlicht schoof er zeer matig
door de gordijnen, zoodat koelte tusschen de muren gestold hing. Het breede, van
spiegels glanzend buffet was er in een nis. Het fletse licht viel op de vele
wijnflesschen en roomers, welke er bestendig aanwezig stonden op de met groene
sierplanten gesmukte schabben. Er waren die fijne tafeltjes, met boeketjes van
violen, flieren, reseda in lang-halzige, dunne glazen; er waren die zachte, breed
geheupte, stil-glimmende stoelen, er was de piano, het wollige tapijt, het roode,
vlammende behangsel met ‘The Kiss’ platen gegarneerd.... Maar bovenal er waren
die fijne huiveringen van rijkdom, die zachte streelingen van delicatesse, die als
aromen door het vertrek slierden.
Pieternelle sprak er stiller, lachte er fijner, niet zoo baldadig als zijn gewoonte
was.
Hier plachte hij dan tweemaal in de week te komen en er Lisy op een fleschke
‘Grave’ te trakteeren. Samen dronken zij het zeer genietend uit. Maar wat bovenal
de bekoorlijkheid gaf aan zulke bezoeken: het was de pikante aanwezigheid van
Lisy, haar pittige dialoog, haar fluweelen oogenspel. Het was het zweven op den
rand, het was de voortdurende aanwezigheid van het.... gevaar.
Ja, - hij had een brave, kruisbrave vrouw. Nooit had hij ze ook maar in het minst
te kort gedaan. Maar.... zoo zeurig, zoo onverschillig als ze den laatsten tijd geworden
was. Enne.... zijn hart was nog jong! Zoo jong als van wie ook. Als hij dacht aan
Schiettekatte, Dobbelaere, aan die en die van de collega's.... doorbrave huisvaders
allemaal, maar
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al zoo veel ouder dan hun jaren, zooveel ouder dan hij.... Hij hoorde niet tot hun
soort. Welnee. Hij was niet deftig, geen ‘bourgeois.’ Had hij niet wat de menschen
smalend noemden: 'n verhouding? Een vriendschappelijke verhouding evenwel,
want Lisy - God, zijn minnares was ze nooit geweest. Maar dan toch: hij wist zich
met een zekere sfeer omhangen, een sfeer van vrouwenkenner en vrouwen vriend,
een sfeer van ‘homme du monde’ - dát wat de andere officieren niet hadden, niet
hebben konden - en wat zij hem, onder hun misprijzen door, fel benijden.
Hij wist nochtans: zijn carrière zou hij door deze bezoeken niet tot afsluiten
brengen. Commissaris van Politie zou hij niet meer worden. Hoefde trouwens ook
niet. Was wel tevreden met wat hij had: officier van éérste klas en dienstoverste.
De practische wijkcommissaris dus. De andere, de echte teekende de stukken maar.
Hij voerde uit. Natuurlijk was de andere beter gesalarieerd. Stond echter al met een
voet in het graf. Want commissaris zijn is de laatste étape voor de dood komt....
Hij was zeer tevreden zoo. Zijn vriendin, Lisy, wou hij nog voor geen honderd
kommissariaten ruilen. Juist omdat zij daarboven, de burgemeester en de
hoofdkommissaris, hem deze bezoeken zoo kwalijk namen, daar iets ergs in
vermoedden - mijn God! dat anderen er zoo over dachten was juist het prettige, het
streelende ervan.
Och, die Lisy. Aller-charmanst was ze toch. Had ze hem vanochtend al niet
bedacht door hem roode en witte anjelieren ‘naamloos’ te zenden? Die schat toch.
Het heerlijkste ging nu komen. Lisy kreeg van de patronne om de veertien dagen
een Vrijdag vrij. En Pieternelle had haar weten te overhalen om dezen Vrijdag samen
door te brengen. Hij had haar een uitstapje voorgesteld: Sinte Mariaburg, Schooten,
Cappellen Brasschaet. Het weer was nu zacht en heerlijk. In een open rijtuig zou
het delicieus zijn. Kon Lisy haar trouwen vriend dit genoegen ontzeggen?
En dus....
Blozend, glimlachend stapte Pieternelle, gemaakt los, het lokaal in. Er wapperde
dadelijk een korte, klare vrouwenlach toen hij, toch een beetje aarzelend ten slotte,
het vertrek doorstapte.
- Vive le jubilaire, spot-lachte haar kaatsende stem en uit het blauwe donker van
het salonnetje trad zij op hem toe: kloeke, rijzige vrouw in te spannend, zwart-zijden
kleed, van onderen zeer kort en ritselend uitwaaiend bij 't zwierend bewegen van
haar hupschen, opveerenden gang. Haar décolleté glansde en het vleesch van haar
volle armen vlamde op. Het glanzend zwarte haar hing als een fluweelen kap over
het ronde, mollige gezicht, met het stevige rose van haar opbollende wangen, de
groote, bruine, zwart omrande oogen, de flinke lijn van den neus en de roode in een
tootje loopende mondstreep. Lisy glimlachte, haar glinsterende tanden even zienbaar
en daardoor waren er kokette kuiltjes in de kaken.
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Pieternelle knikte wezenloos. Mijn God, wat was zij schoon, begeerlijk schoon. Zijn
hart sloeg luid!
- Ah, mon cher Emile.... proficiat de tout mon coeur. Ik moet u kussen, jong.... Tu
permets?
Even voelde hij zich omwolkt van de heerlijkste zaligheid: haar parfum was als
een bloemenhofke.
- Zoo, zoo.... En vertel me nu eens, schat....
Zijn keel was schor en droog geworden. Hij wou haar dadelijk danken. Kon echter
geen zin maken. Dan klonk een enkel woord.
- Mais oui, je comprends.... l'émotion.... viens....
Zij langde tinkelend roomers. Porto klokklokte.
Zoo dronk hij zijn ontroering weg.

II
- Zullen we opstappen?
- Mais, mon cher. 't Diner zit me nog hier.
En vaag gebaar suggereerde waar het wel kon ‘zitten’. Lisy tipte de assche van
haar sigaret en lachte kort, - zelfs dan nog noodeloos: een verloren gerucht.
- Et d'abord, Emile.... Gij hebt me nog niets verteld van uw jubilé.... je n'en sais
rien....
Een beetje vadsig zaten ze, na een overvloedig met wijn bespoeld diner op het
terras van dit buitenrestaurant: Lisy en Emile.
Een trammetje had ze vanmiddag uit de stad gebracht en een open rijtuig voerde
ze hier in dit onder hooge, stil glanzende boomen in landelijken stijl opgetrokken
spijshuis. Vóór het terras was het ruime in volle groenheid flikkerende weideveld:
wit en geel bestippeld van madelieven en boterbloemen, waartusschen rose de weg
kronkelde naar de vele komende en gaande dreven: groene stolpen waardoor het
blonde zonnelicht in lange strepen lijnde of de teer blauwe lucht schuchter zichtbaar
werd. Terzijde wiegewaagde het hooge koren en daarboven was de rustelooze tril
van een onstuimigen leeuwerik, zooals alom het getinkel van zwierende vogels....
Paarse schaduw overlommerde het terras, waarop, buiten, een jonge man en
een jonge vrouw, die elkaar de handen streelden - alleen Pieternelle en Lisy gezeten
waren in de gemakkelijke, fel wit geschilderde stoelen.
- Ik heb u immers al verteld, Lisy, zei Pieternelle een beetje loom. In waarheid
kende Pieternelle een - tijdelijke - inzinking. Dit te rijk diner had hem lusteloos
gemaakt en huiverend was hem nu daarbij een zeker gedacht te binnen geschoten:
zijn vrouw meende dat hij met collega's in het café Suisse aan een vriendenmaal
zat.
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- Zoo, zei Lisy vinnig. En waar dan?
- Wel.... in de tram? Ach, nu weer te moeten gaan praten, als de rust en de stilte
zoo deugdelijk waren. En dan, dit jubelfeest.... hij was het al bijna vergeten!
- Oh, mon cher, ik heb er niets van gehoord, tu sais. De tram daverde
scandaleusement, waarom zijn we niet per taxi....
- Nu dan, zei hij wat kregelig. Maar laat ons dan maar opstappen.
- Het rijtuig knerpte. 't Paardje stapte gemoedelijk aan en de lange knokige koetsier
op den bok had den zwart strooien hoed schuin op het hoofd.
Heerlijk-lui de beenen gestrekt, het vadsige, rose hoofd in den nek zoo liet
Pieternelle zich voeren. Lisy zat naast hem in de heerlijkheid van haar mantel in
teêr-paars, - ach alweer zoo kort - waaronder de volheid van haar met
vleeschkleurige zijden kousen omspannen beenen in weelde opschoot. Nu en dan
neeg zij het hoofd tot op zijn schouder, of gleed vluchtig zijn wel fijne hand van de
mollige kin naar den vleezigen hals. Streelend.
- Cheri, fluisterde ze dan en keek hem daarbij diep aan.
Hij genoot hiervan onzeglijk veel. En dan die korte duwtjes met haar knie of met
den tip van den fijnen, groen geschoeiden voet. Mijn God, wat was het heerlijk zoo
intiem te zijn met een vrouw van zulke verleidelijke schoonheid.... Wat was hij toch
gelukkig op dezen dag, hoe voelde hij zich leven, hoe voelde hij het leven nog
bruisend in hem aanwezig.
Zijn voorhoofd gloeide. Die Bourgogne, verdomme. Maar zalig, zalig in deze
omstandigheden jubilaris te zijn. En dan - als nu - haar hoedje van pruimen-purper,
een stormhelm gelijk, even op de hand te nemen. En te zoenen. God, die Lisy toch....
- Die menschen van den buiten, dweepte hij, plots poëtisch, opsnuivend de
landelijke aromen.
- Emile, je voudrai bien demeurer à la campagne. Est-ce que tu ne sais pas
quelque part une petite maison pour moi?
Ze waren nu op de groote baan gekomen. De koetsier trok den teugel, het paardje
wou wel aanzetten in een draf. Knallende bicycles snorden voorbij. Een ijlende auto
klaksonde verschietelijk.
Een binnenwegje bracht hen dan weer in 't land, dat omdomme stralend openlag.
Groen, geel en blauw. Wit naar den einder toe. Wind vlaagde koelend om de slapen.
Uit het groen dook dan op 't cafétje: ‘Au bien venu’. Hier zouden ze even pleisteren.
Er was een pianotje, dat voortdurend djentelde. 't Dans schuiflen was er niet van
den vloer, - hoe eng het lokaaltje ook was. Pieternelle was er nooit geweest, maar
Lisy kende de serveuse ervan, oude vriendin van haar, Liene: een fijn gracieus
wezentje, met
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sierlijke gebaren en gestes; alleen een beetje te spichtig volgens Pieternelle's smaak.
Liene kwam dadelijk bij hen zitten. Hij liet een fleschken porto komen en Lisy had
met haar vriendin dadelijk een gesprek over: ‘La vie de tous les jours’. Pieternelle
bevingerde zijn snor en genoot almeteens overdadig van dit gedacht: ieder van de
in den blauwen schemer dansende koppels zou wel meenen dat hij de uitverkorene
van Lisy was. En.... dat daar eenig geld had moeten bij te pas komen....
Het dansen hield aan. Waar kwamen op dezen werkdag toch al die koppels
vandaan, dacht Pieternelle onderzoekend. Het pianotje tokkelde onophoudelijk. De
koppels zwierden en zwaaiden. Pieternelle zag dat aan en zijn hart vlamde op in
verrukking. Heerlijk moest dat zijn: zoo te fladderen met 'n jonge, frissche meid in
de armen. De paren kwamen en gingen, zwenkten weg en weder. Mijn God! - wat
een vergetelheid lag er in die overgave aan den dans, totaal uit het dagelijksch
geslobber, aan niets denken, dat schuiven heen en terug, zoo dicht tegen een vrouw
aan! Dat hij toch niet dansen kon! Dat dit geluk hem ontging! Dat hij die vreugde
nooit zou kennen.
Toen gebeurde er iets onverhoeds: een van de pas binnengekomen heeren kwam
Lisy uitnoodigen en deze rees dadelijk op, aanvaardde zonder maar 't minst notitie
van Pieternelle te nemen. ‘Gewoonte’ - troostte zich Pieternelle maar 't had hem
toch - zij het dan ook: even - verbaasd. Liene was blijven zitten, keek hem aan en
glimlachte bescheiden. Hij voelde dadelijk wat die blik en die glimlach te beteekenen
hadden. 'n Oogen-knipje van hem en Liene zou oprijzen.... en kon hij haar in de
armen nemen. Maar, hoe verleidelijk ook, hij kón niet dansen, hij wist geen poot
fatsoenlijk te verzetten.
Hardnekkig zoog hij aan zijn sigaar.
- J'invite, Monsieur, zei Liene vriendelijk.
't Was bij lange niet noodig, hij begreep haar zoo wel.
- Och me kind, deed hij beschermend, daar ben ik immers al veel te oud voor.
Zij sprak niet tegen en dat viel Pieternelle niet mee. Geheel noodeloos rekte zij
zich dan: Pieternelle had immers dadelijk geconstateerd dat ze niet genoeg vormen
had?
- En dan, zei hij, zelfs tot eigen verrassing, spreekt mij van een wals, een polka,
een schottisch, een mazurka.... dàn. Zijn kleine, fletse oogjes schitterden en zijn
armen hadden een veelomvattend gebaar.
- Ja, de tijden.... Bonjour, brak ze af, nieuwe gasten verwelkomend. Pieternelle
keek haar na, zag hoe ze haar oranje kleedje glad streek en heel rechtop liep.
Dan zat Pieternelle alleen. En keek keurend naar Lisy. Die allerkeurigst
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danste, - naar hij dadelijk oordeelen kon. Zij telde, mat haar passen, deed geen
beweging te veel en haalde haar danser niet aan. Het leek een beheerschte,
ingetoomde kracht - echter dadelijk bereid zich uit te vieren. Waarom moest
Pieternelle aan wiskunde denken? De danser van Lisy was een blonde, kloeke man.
Hij had zijn zeer groote en breede hand op haar vollen rug en alleen deze hand
kreeg Pieternelle ten leste te zien. A, dat vooisje kende Pieternelle ook. Had het
niet de heele stad in een ommezien veroverd? Het was een verre lokroep, - maar
aanhoudend, opzettelijk niet aan te ontkomen of kwijt te geraken. Het doortrilde nu
geheel het wezen van Pieternelle en trommelde tikkelend het rythme mee op het
blanke marmer van het tafeltje.
Toch was hij tevreden en gerust dat dit deuntje momenteel uit en voorbij geraakte
en Lisy dus terug naast hem kwam te zitten.
Maar nauw had ze even, proevend, aan haar glas gelipt en hem toevertrouwd
dat die meneer een uitmuntend ‘danseur’ was of het pianotje tjanselde alweer en
daar stond almeteen de danser in zijn geheele grootheid met breeden glimlach voor
haar, vragend. Kon ze weigeren? Zij veerde op en daar waren ze dan terug aan de
gang. Pieternelle fronste hierbij het voorhoofd, keek wat toornig, en dronk een
grooten slok. Het pianotje sprenkelende de klanken weer. Het werd een irriteerend
deuntje en in het lokaal was nu uitsluitend heerschend de gemeenschap van wie
zich toomeloos aan de Vreugde had overgegeven. Pieternelle stond daarbuiten. Hij
zag maar enkel en alleen in de asch-blauwe sfeer van het kroegje de groote, vleezig
gevulde hand drukken op een rug.... die hem toebehoorde. Hij keek hoe de vingers
van die hand zich spreidden, streelend gleden en dan plots knellend het mooie lijf
omvatten. Hij zag hoe ten slotte hun handen elkaar raakten en op en neer het rythme
van den dans teekenden. Voelde hij niet den natril van die weeke, omstrikkende,
haar toefluisterende stem en hoorde hij niet hoe zij hierop met korte klare
schoklachjes antwoordde?
Maar die hand, die sakkersche, enorme hand.... zij werd een groezelige spin, een
dikke, vette, monstrueuse spin, die met haar pooten haar geheele lijf bekittelde.
Toen Lisy, puffend en zich het voorhoofd met haar eau-de-cologne bewaterd
zakdoek bewaaiend, met gilletjes weer naast hem kwam zitten, stelde hij haar
dadelijk voor heen te gaan. Zij vroeg nog vijf minuten, had nog iets met Liene te
bespreken. Alweer gutste het pianotje aanhoudend korte, afgebeten klanken neer.
Pieternelle keek zuchtend zijn roomer in. Zoo dadelijk immers ging die kerel weer
op haar toekomen? Maar.... dàn! Dan was het ook amen en uit. Dan zou hij niet
langer zijn lieve duiten verkwisten... Hij keek haar zijdelings aan... En dat ze toch
zoo djent en pront was! Rustig bleef ze nu zitten. Goddank.
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Tot een vermoeden rees: bruusk keek hij op en stelde vast hoe zij - zij in hij - een
blik van verstandhouding wisselden. Glimlachte hij niet, knikte zij niet? Pieternelle's
hoofd zonk op de borst: mijn God! Hier verd hij bedrogen, schandelijk miskend en
dat waar hij zoo maar bijzat... Hadt ge het anders van dat soort wijven te verwachten,
idioot [d]ie hij was.... overlegde hij bitter.
- Gaan we, schat, stelde zij voor en keek hem schalks aan....
Een pak van zijn hart. Dus.... niet. Hij zuchtte van tevredenheid.
- Oui, nous partons. Mademoiselle, riep hij Liene, om de afrekening.
Toen stortte het pianotje één gulp van rappe, buitelende klankjes uit... En
Pieternelle zag Lisy daar plots schrijden, het lokaaltje door en [h]et kwam hem voor
alsof haar gaan opzettelijk losser en sierlijker, meer [d]einend was. Daar stond zij
nu plots voor den rekel en een seconde daarna [z]wierden ze over de vloering in
tamelijk hartstochtelijke zwaaiing. Zijn arm lag knellend om haar kloeke lenden, hun
hoofd was vlak bij elkaar. De rappe voeten wentelden aan en weg, - zij lieten zich
geheel gaan en waren den al vergeten.
- Maar die kennen elkaar, constateerde Pieternelle in afschuw. Kon dit bijgeval
ook een afspraak geweest zijn?
Er was iets dwingends in het rythme van dezen dans, iets dat tot gehoorzamen
dwong: het flapperen van een zweep. Daar was een bevel [i]n - waarvoor niet kon
geweken worden. Dat was het onbeschaamd [a]anhalen, het lokken van twee wezens
- daar was, sapristie, een gloed [...]n van niet te ontkomen verlangen. De andere
koppels hadden nu opge[h]ouden en baan gemaakt voor Lisy en dien.... schurk!
Overmoedig, [n]iet tegen te houden, schaverdijnden zij nu verder, om en rond.
Pieternelle wou wegloopen, wegvluchten van hier, de handen voor [...]ogen. Maar
wat dwong hem daar te blijven staan, als vastgeklopt aan die plek, wat dwong hem
te zien hoe hartstochtelijk zij elkaar omsloten [h]ielden, en al heviger zwenkten en
wirrelden: een razend opvoeren naar [h]et hoogst bereikbare? De andere paren
vielen nu weer bij. En nu was er alleen het schuiflen van nauw op de tippen ten
gronde rakende voeten: er waren nu nog enkel de in warreling zwevende en glijdende
lichamen, de almaardoor kringende, uiteenvallende en weer gesloten wordende
[l]ijnen van op en neer gaande handen, er waren de vleesch-klompen van [h]oofden,
niet te ontwarren in die slingerende, wentelende cirkels en spiralen.
Het pianotje trommelde dapper. Soms daverde los de roep van iemand die de
groote, kommerlooze Vreugde trillend te vermonden had. Maar Pieternelle vond het
schandalig. Hij begreep: dit was het mateloos uitbreken van de kracht, die hij
daarstraks vermoedde in het zoo keurig wiskundig teekenen van al die stappen en
passen.
Mijn God, mijn God! Dat was brutaal, dat was gewoonweg aanhitsen
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tot ontucht! Dat beheersente, ingehoudene.... maar dat was berekende zinnendrift!
Anders niet.
Weg.... weg, hier was zijn plaats niet.... Wat deed hij hier.... Met een sidderenden
gil brak de dans af.
En hij hoorde haar stem plots, - zeer van ver eerst, maar dadelijk daarop vlakbij.
Het zacht gloeiende hoofd trots achterover, de bruine oogen glanzend en geheel
zelfstandig, de tred fier en vast, het heele lichaam uitdagend schoon en lenig kwam
zij op hem toe.
Wat was ze schoon....! Mijn God, wat een pracht!
- Nous allons, maintenant, cheri? Ge moet absoluut leeren dansen, Emile, c'est
superbe, tu sais.
Toen zag ze zijn grimmigheid.
- Jaloersch, die schat? Van zoo'n beetje? Och.... Hij weet immers....
En weer voelde hij zich omwuifd door haar stralende heerlijkheid. Het glanzend
gelaat kwam vlak nabij. Echter: wat bleven die oogen toch ver.... Haar armen raakten
hem nu aan en daar voelde hij zich gezoend. Hij duizelde. Iets van wat daarjuist in
het lokaal gesidderd had tuimelde nu ook over hem. Hij was een onmacht nabij. De
belletjes van haar lach rilden hem koud over den rug. Toen volgde hij haar naar
buiten.
‘Marquita,’ nà-neuriënd wipte zij het koetsje in. ‘Au revoir,’ riep zij dan met luide
stem.
- Vele kroegen en taveernen bezochten zij nog. Hij deed royaal en onuitputtelijk
- zij beloonde met haar verrukkelijkheid en een enkelen fladderenden kus. Zij danste
nog zelden, wendde moeheid voor. Hij streelde haar de lange, fijne hand en legde
van tijd tot tijd den arm rond haar leest, keek haar in de oogen en dronk een grooten
slok.

III
De avond staat in zware duisternis als het rijtuigje deze voorstad binnenrolt. De
gaslichten trekken povere lichtcirkels in de geslotenheid van de zwijgende straten,
door 't donker overmand. De nacht is gereed in te schuiven. Het zijn nu de uren van
den slaap, die, bijna stilstaand, voortwentelen.
En nu, in den laten avond de tocht zijn einde gaat krijgen, nu zitten Lisy en
Pieternelle onder de koepelende huif van het voituurtje. Het is verwonderlijk met
welk een regelmaat het paardje in de holle straten blijft klappelen.
Lisy heeft fijne, delicieuse lachjes. Pieternelle droeg nooit zoo'n zwaar hoofd en
wégende beenen. En warm, wárm.... mijn God! Waarom rijdt die koetsier niet in één
rechte lijn door? Waarom zwenkt hij naar links
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en rechts en, verduiveld, waarom draaft hij zoo door? 't Is om er ongesteld van te
worden.... of, om een ongeluk te halen....! Maar och,, die Lisy! Zij geeft hem korte,
rappe duwtjes op zijn gespannen buikje, ze kittelt hem onder de oksels.... hij lacht
er om uit de volheid van zijn hart. Mijn God, wat is het toch plezant.... zoo verheugd
te zijn! Zoo geheel uit den dagelijkschen sleur, zoo geheel weg.... En och, als hij
dan eens even haar jong, warm lichaampje aanvoelt! Hij gaat nog lang niet dood....!
- Rakker, poeflacht ze. Schelm....
- C'est l'amour, hein, floddert hij.
- Oui:
‘c'est l'amour, qui flotte dans l'air....’ zingt ze plots, met klankrijke stem, helmend
tegen de gesloten huizenrijen, uithalend en scherp, langgerekt:
‘c'est l'amour....’
En hij valt in met zijn oû-venten stem, door veel drank omneveld.
- Zwijgen, barscht er ineens een stem: openknallende fusee in hooge lucht.
Even verrast opkijken. Stilte.
Lisy aarzelt. Maar.... voor wie heeft ze te zwijgen? Wie kan haar dat beletten?
- Zing op, oordeelt Pieternelle.
Wel ja, waarom niet?
En dus, nog wel eens zoo scherp:
c'est l'amour, qui flotte dans l'air....
Balkend treedt Pieternelle bij:
c'est l'amour!....
- Koetsier, halt.
Stappen naderen. Dreunend. Martiaal. In het flauwe onwezenlijke avond-schijnsel
blinken zilveren knoopen. Het gevest van een degen straalt even op, de witte lijn
van een helm komt nabij. Politie.
- Mon Dieu, zucht Lisy.
- Kalm, troost hij. En vóór de genaderde agent een woord uiten kan:
- Nummer 35, ik verbied u op nachtronde te rooken. Ik zal P.V. opmaken.
Kort. Afdoend. Uitmuntend. En nu doorrijden. Profiteeren van de verstomming
van den agent, die in 't geheel niet rookt. Maar zich evenwel bezint en ‘Dronkenschap
en nachtlawaai’ konstateert.
Helaas!
Een woord weegt altijd zwaarder aan klank dan aan bedoeling. Het hoeft een
zeepbel te zijn, openspattend in de ruimte en 't wordt een baksteen ploffend ten
gronde. Ook hier. Op eens: woorden kruisen elkaar.
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Gevecht, als met messen, even scherp en kervend. En 't eind van de discussie
begrijpt Pieternelle maar recht goed als hij, over hen in het klepperende voituurtje,
waarin af en toe een schuinsche klaarte glijdt, het gevest van een sabel ziet glansen.
En Pieternelle proest het dan uit: Zij worden gevankelijk naar een politiebureel
gebracht! Mijn God, dat wordt een kostelijke grap. Dat snoeshaantje - natuurlijk:
een nog jonge kerel, zal niet weinig oogen trekken, als het hem klaar en duidelijk
gaat worden tot wien hij de vermetele hand dierf slaan. Als hij zal gaan begrijpen
dat hij in de intimiteit getreden is van Emile Pie-ter-nelle, officier van eerste klas, en
dezen nu gevankelijk wegvoert!
Wel, wel, wat een ijdeltuit. Pieternelle weet hem daar nu zitten, omhuld in de
belachelijkheid van zijn pretentie. Dat norsch zwijgend mannetje, daar zoo zwart in
de duisternis en zoo hinderlijk ademend door den neus.
Maar - waarom duldt hij die tegenwoordigheid? Wat heeft het prutseventje hier
te zoeken? Als hij hem er eens uitsmeet. Toch.... bij dieper nadenken, een beroerde
historie wordt dat nu wel. De officier op het bureel gaat nu zijn neus steken in zaken,
die hem niet aangaan.. Och wat kan het hem schelen, au fond....
Stel je nu voor, de officier is een vijand van hem. Wacht promotie. Maakt proces
verbaal en zendt dat door.... Daar kan afstelling op volgen. Zeker.... Verbeeld je dat
er op de dagorders komt: ‘De heer Pieternelle is niet meer gemachtigd zijn ambt
nog verder uit te voeren. Hij mag den eeretitel van zijn ambt niet voeren.... ‘och,
nonsens.... Het zal wel de agent zijn, die aan 't kortste eind trekt.
- Lisy, teemt hij.
Zoet wijfje. Zij is een eindje van hem af gaan zitten, een beetje koel, zoudt ge
zeggen; natuurlijk ook verstoord op dien onbeschoften rekel.
- Ma cherie, nous voilà....
Zij haalt de schouders op. Kijkt naar buiten. Ja, vervelende boel. Maar, is het zijn
schuld?
- Si, c'est très embêtant, mais vous comprenez bien que... dialogeert hij,
Koppig duifje. Och, maar straks.....
Met een ruk houdt het koetsje stil. Er is een pleintje, waarop enkele jonge boomen
nauw hun leven begonnen zijn. Door hun teêr loof spiesen lange lichtlijnen. En dan
herkent Pieternelle het, uit volle duisternis opsomberend, logge politiebureel. Een
grooten lantaarn, boven de poort, trekt kruiselings verre strepen.
- Uitstappen, beveelt nu de agent.
Geeuwend gaat Pieternelle de trappen op. Lisy volgt.
- Trekt het maar niet te lang, hé, roept de koetsier hen na.
Het is een eng, bedompt bureeltje. De muren zijn er beplakt met schreeuwende
affiches. Een electrisch lampje klaart weifelend en geeft
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grauwen, lusteloozen schijn. Van tusschen twee lessenaars rijst een mensch omhoog
met fel blozend, door slaap dom en opgeblazen gezicht. Het blijkt een tweede agent
te zijn.
- Petrus, zegt de eerste, let eens op deze rustverstoorders. Ze zullen zich thans
wel koest houden.
- Haal me uw officier, valt Pieternelle uit.
Hoonend lachen de agenten bij deze belachelijkheid.
Nummer 35 tokt behoedzaam aan een deur, wacht een poos en gaat dan binnen.
Natuurlijk slaapt die officier. Het is hier al precies als bij hen. - Zet U, zegt Petrus,
verveeld.
Pieternelle laat zich op een bank vallen. Lisy wrijft eerst met de hand over een
stoel, zet zich dan.... ver van Pieternelle.
- Een schoone dag, spot hij....
- Voor U, schampert zij plots, fel, zoodat hij zijn oogen even in verbazen openspert.
Moet ge daarvoor officier van politie zijn.
- Mais....
- Och, en zij wendt zich van hem af.
Stilte. Pijnlijk voor Pieternelle, wiens ooren suizen.
- Als ik dat geweten had, zegt ze bitter....
- Gij waart bij dien danser gebleven, antwoordt hij kregel.
- Zeker.
- Uw minnaar.... bitst hij.
- Inbécile, bijt zij hem toe. En wendt zich met een definitieven ruk om.
Lap. In den nood kent men zijn vrienden. Het is uit met Lisy. U-i-t. Gedaan. Och....
zal hij het zich beklagen? Wat heeft hij nu aan haar gehad. Veel geld is hij kwijt. En
dat al om niets. En nu.... in welk avontuur heeft zij hem betrokken. Had zij ook te
zingen? Het kleinste kind weet toch dat het 's nachts verboden is. Met zoo'n soort
wijven hebt ge toch maar niets dan last. En met dat al zijn ze nog zoo onbillijk. Zal
hij nu eerst spreken? Neen - zien hoever zij het drijft. Maar nooit wil hij zich
vernederen - ook al heeft hij nu eenig recht op haar. 'n Canaille toch, zoo'n vrouw.
In het kabinet van den officier hoort hij zacht praten. Gonzend. Wat of die lummel
zou kladderen. Vervelend toch, hier nu te zitten. Wie, die het vanochtend zou gedacht
hebben? Hij in geen geval.
En.... zijn brave, zijn doorbrave vrouw, en somme meer waard dan honderd Lisy's,
hoe zal het vergaan als zij het aan de weet geraakt? Mijn God....
Buiten stampt met klaren, helmerenden gang, het paard in de tramen. Zal de
koetsier niet de kap geheel over het koetsje getrokken hebben en er een dutje in
doen?
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Lisy beproeft een geeuw te onderdrukken. Geeuwt dan maar vrank uit. Sapristie,
hij is ook slaperig. De oogen doen hem zeer. Zij branden hem in het hoofd. Wat is
hij moe. Mijn God, ellendig-moe....
Het paard stampt alweer. Preciese stamp.
Waarom zal Pieternelle de oogen niet even luiken.... Hoe dat nu zingt in zijn kop..
Een poosje nadien verschijnt de officier: jonge, levendige man, het uniform
spannend om het gespierde lichaam.
Lisy veert dadelijk op, treedt op hem toe, de oogen schitterend.
Was ooit haar gaan trotscher en leniger, deed zij ooit meer koket?
- Monsieur, zegt zij onderdanig en glimlachend, de officier aldoor aankijkend.
- Madame.... De officier heeft een korten lach.
.... En Pieternelle snorkt zachtjes!
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Verzen,
door Agatha Seger.
I.
En smartlijker wordt eiken keer
voor mij het afscheidnemen, Heer,
al weet de ziel het weerzien wel
Uw antwoord op ons droef vaarwel....
Maar hier op aarde hongert mij:
hoe kom ik van de oogen vrij
die eenmaal daalden diep in mijn,
die nu voorgoed gebroken zijn....

II.
Hoe kan ik dit verlangen
nog dragen jaren, jaren,
en al dien tijd bezinnen
hoe wij eens samen waren,
hoe wij in onze liefde
God zochten en Hem zagen
in 't flonkerende wentlen
van nachten en van dagen,
tot Hij u riep en wenkte,
en mij u na laat staren, hoe zal ik dit verlangen
nog dragen, jaren, jaren....
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III.
Help ons o Heer, wij menschen
behoeven zooveel troost:
de wegen zijn zoo eenzaam
die Gij uw kindren koost, beminde oogen breken,
de harten gaan uiteen,
die eens tezamen waren
zijn armer dan voorheen....
Want eenzaam zijn de wegen
die Gij Uw kindren koost....
Help God.... Wij arme menschen
behoeven zooveel troost....

IV.
Hij heeft zichzelven wegverlangd
om 't leven te ontkomen
en eindlijk heeft, uit derenis,
Gods liefde hem opgenomen.
Wij staren naar dit arme lijf
dat nergens plaats kon vinden:
Gezegend gij, die eenzaam waart
maar God had tot Beminde....
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Het meisje met den kleinen mond,
door Lida Vergouw
CEDULDIG wachtte de jongeman met de provinciale wangen achter zijn tweede
kopje thee.
Langzaam vulde zich de ruimte rondom het dans-carré met uniforme mannen en
vrouwen: donkere colberts van één en dezelfde snit, tusschen knievrije jurken onder
geplakte pagehoofdjes Met rudimentaire, cacofonische klanken begon de jazz zijn
aanwezigheid bekend te maken.
Tafeltjes werden verschoven, kapstokken belegerd.
Na de drukte van het binnenkomen lag op veel gezichten de kennelijke uitdrukking
van mondaine verwendheid. Hier en daar gaapte tersluiks een meisje, de oogen
donker omkringd, achter hoog-geheven handtaschje, waarvan ze het spiegeltje een
onvolprezen uitvinding oordeelde.
De bleeke kellners werden bedrijviger Sigaretten-rook krinkelde blauw boven de
gepommadeerde hoofden.....
De jongeman met de roze wangen staarde apathisch voor zich uit.
Rondom hem waren nu bijna alle tafeltjes bezet. Hij zag veel gezichten, die hij al
kende: de man met de monocle, het meisje met de oranje jurk, de groote vrouw met
den veel kleineren partner, waarvan de das altijd scheef zat.
Al deze menschen zag de jongeman nu al sinds verscheidene middagen.
Ze interesseerden hem nauwelijks.
Hij zat achter zijn tweede kopje thee en wachtte.
Na ieder nummer van de meedoogenlooze jazz zag hij blonde en donkere
kortgerokte vrouwtjes terugvallen in de heur wachtende rieten stoelen, zag hij fijne,
slanke vingertjes hier en daar gracelijk manoeuvreeren met poederdons en lippenstift
achter het hooggeroemde spiegeltje. Het boeide hem even, maar het hield zijn
aandacht niet gevangen.
Hij wachtte.
Of ze er misschien al was?
De zaal was zoo vol geloopen langzamerhand.
Soms zat ze heelemaal achteraan, verscholen achter den dikken muzikant op
het podium.
Hij zette zich wat rechter in zijn stoel.
Een roodharig meisje keek hem strak in de oogen. Toen lachte ze en nam een
sigaret uit den voor haar liggenden koker van haar metgezel; plompe, vierkante
jongen, die zich weinig met haar bemoeide....
Plotseling boog het hoofd, waarnaar de jongeman zoo geduldig had zitten uitkijken,
uit een donker menschenkluwen naar voren.
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Hij herkende met een schokje van voldoening het weelderige kastanjebruine haar,
het interessante, weinig opgemaakte gezicht, met den weemoedigen glimlach.
Ze bleek alleen te zitten.
Er waren mannen, die haar onbeschaamd opnamen, enkelen, die haar schenen
te kennen.
‘Geen wonder,...., voor habitués....,’ dacht de jongeman.
Maar toch prikkelde dat optreden hem tot wrevel.
‘Ze geeft niet de minste aanleiding’, overwoog hij...., ‘ze is ingetogener dan de
meeste anderen.’
Met een zachten blos gaf ze hem zijn groet terug.
Even later dansten ze samen in den bonten warrelkring van moderne
stadsmenschen en hij had de zekerheid, dat zij zich teeder aan hem overgaf in hun
toch stellig decente omstrengeling.
Ze dansten tot de band, klok-getrouw en afgewerkt, een einde maakte aan den
jazz-middag. Maar - onafgesproken - dansten ze den volgenden dag weer met
elkander en vele andere middagen opnieuw.
De jongeman uit de provincie vond, dat er in de zoo beruchte groote stad toch
nog wel meisjes werden aangetroffen, die eenvoudig waren en niet pervers.
Hij had dit kind - want dat was ze immers nog? - willen beschermen tegen de
zinnelijk-begeerige blikken van brute mannen. Hij had haar wel willen meevoeren
naar zijn stille stedeke, om haar altijd bij zich te hebben.
Maar ze gaf zich zoo weinig, ze bleef zoo gesloten.... Er was altijd die weemoedige
glimlach om haar prachtige, kleine mondje..............
Op een middag bleef hij vergeefs op haar wachten.
Teleurgesteld verliet de jongeman het café, slenterde een poosje langs den
roezemoezigen boulevard en zette zich ten slotte op een terras aan een
pas-opengekomen tafeltje.
Achter zijn apéritif wachtte hij met de hoop, die liefde te onderhouden weet, tegen
alle onmogelijkheid in.
Als een grauw gordijn viel de avond over de wijde asfaltbanen, waar jolige lichtjes
te twinkelen begonnen.
Op smallen vluchtheuvel stond, een veilige baken in de onstuimige menschenzee,
de stoere, onverstoorbare verkeersagent.
Achter zijn breede, forsche figuur schreed een tweetal menschen voort: een druk
gesticuleerende man en een slank, jong vrouwtje. De man, zichtbaar geprikkeld en
driftig, sprak als iemand, die onbetwiste rechten heeft te laten gelden.
Het vrouwtje, - of het meisje, - had een opvallend-klein mondje en daaromheen
lag ditmaal in het geheel geen glimlach.
De jongeman op het caféterras sperde wijd de oogen in opkomende ont-
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stelling. Hij dronk met een teug zijn glaasje leeg, greep naar zijn stok, maar bedacht
zich en bleef zitten.
Want de opgewonden metgezel van het meisje had plotseling zijn woordenvloed
afgebroken en was, een onverschillig air hernemend, toegetreden op het terras,
waar hij kalm een krant ontvouwde en een Bock bestelde.
Toen zag de jongeman uit de provincie, dat het meisje - ‘zijn meisje’ - had hij haar
soms in gedachten genoemd, - den boulevard overstak, een man volgde, die haar
passeerde, hem toelonkte, zooals hij, de jongeman, nooit geweten had, dat ze
lonken kòn, zich bijna tegen hem aandrukte en... na eenige oogenblikken haar
pogen opgaf....
Voor de vitrine van het groote warenhuis geraakte ze in gesprek met een
welgedaan oud heertje, waarmee ze ten slotte in de menigte verdween....
De man met de courant tuurde, quasi nonchalant, in de richting van het tweetal,
klemde zwaar-beringde vingers om zijn schuimende Bock, en las dan aandachtig
verder.
De jongeman met de roze wangen haatte eensklaps heel het grelle, klaterende
leven van de metropool.... Hij stond op en vroeg, in zijn hôtel weergekeerd, hoe laat
er den volgenden morgen een trein vertrok naar zijn stille provinciestad....
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Duinen bij herfst,
door Wilma.
Duin op, duin af! Het zachte mos
Bekleedt de pan. In 't kleine bosch
Verschuilen zich de vlugge dieren.
Op witte stammen buigen brons
De takken neer. Daar waait wat dons
Van meeuwen, tureluurs, pluvieren....
Wat lokt ons naar het golvend land,
De ruige zoom van 't zilte strand.
Naar d'eeuwig wisselende duinen?
Het is hun nooit ontdekt geheim,
Dat glimlacht in het geurig thijm
En schatert op hun blanke kruinen!
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Kroniek.
Herman Gorter. †
Dit nummer van Elsevier's mag niet verschijnen zonder een woord van weemoed
om den dood van Gorter, van eerbied en bewondering voor zijn machtige
persoonlijkheid. Maandelijksche periodieken kunnen in deze helaas nooit voorgaan.
In dag- en weekbladen is de beteekenis van dezen grooten doode natuurlijk al
breedvoerig in het licht gesteld. Zoo moge dan hier alleen getuigd worden van de
dankbaarheid en de liefde van een, die bijna zijn tijdgenoot was. Ik was onder hen
die ‘Mei’ bij verschijnen lazen, in den Nieuwen Gids; in de eerste huiveringen van
geluk om dit schoone gedicht heb ik mijn aandeel gehad. Ik herinner mij ook het
eerst verschijnen van de op ‘Mei’ gevolgde ‘Verzen’ - welk een openbaring omtrent
de mogelijkheden van het hollandsche vers!
Herman Gorter, in de latere jaren, was een eenzame geworden. Waar dichters
en andere litteratoren bijeenkwamen zag men hem niet. Een eenzame - deze
communist, wiens droomen, en hartstochtelijke verlangens, uitgingen naar een
gemeenschapsleven onder de menschen, oneindig grootscher en inniger dan het
huidige. Zoo eenzaam als hij geleefd heeft is hij thans gestorven. Welk een tragiek
heeft dit leven beheerscht!
Toch, wat mij betreft, nu ik over hem namijmer, troost ik mij met die wonderschoone
regels uit P a n :
‘Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd,
O poëzie, en, nu het sterven nader komt,
Nu wil ik het u nog eens eenmaal zeggen.
Als kind voelde ik u reeds, o poëzie,
Niets kan ik mij herinneren of gij waart
Er in....’

En neen, Herman Gorter kan zich nooit geheel eenzaam hebben gevoeld....!
H.R.

Boekbespreking.
Dr. E.M.A. Timmer, Een Vriendschap in de Negentiende Eeuw, Haarlem,
H.D. Tjeenk Willink en Zoon, 1927.
Het is - helaas, moest ik er misschien wel bijvoegen - niet altijd gemakkelijk, bij het
lezen in, of het schrijven over, boekjes als dit, die de gewichtigheden der eerste
helft van de 19e eeuw in Holland behandelen, te voorkomen dat een trekje van spot
of ironie zich vormt om onzen mondhoek zoowel als in ons diepere wezen. Die oude
letter- en penningkundige Jeronimo de Vries, zijn lieve vrouw Mietje en, misschien
nog wel liever, schoonzuster Dientje, hun even dierbare als voorzichtige vriend Van
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Assen.... kan wel waarlijk van ons verwacht worden, dat zij ons nog op ándere wijze
belang inboezemen dan als doodgewone medemenschen, wier gevoelens van liefde
of vriendschap, mits levendig en goed beschreven, ons natuurlijk altijd zullen
interesseeren om hun loutere menschelijkheid? Ik geloof het eigenlijk niet. En zou
het daarom misschien niet beter zijn geweest, als mej. Timmer, na hun
correspondentie bestudeerd te hebben, in plaats van.... nu ja, ook wel wat
ouderwets-gewichtig over hen te verhandelen, ons in een romannetje of novelle
hun figuren had doen zien en hooren, óf ons een keuze uit hun brieven, met niets
dan wat noten of ophelderingen, had aangeboden?
Ik voel, dit schrijvend, dat ik eenigszins onbillijk schijn tegenover Dr. Emilie Timmer.
Wat zij deed was blijkbaar juist zoo rustig en wel overwogen, zoo stijlvol - als mij dit
onvertaalbaar germanisme veroorloofd is. Zij slaagde er zelfs in, haar eigen geschrift
geheel te doen aanpassen bij den stijl der periode, die het onderwerp van haar
boekje uitmaakt. En zij slaagde in méér dan dat. Zij gaf ons, al ‘verhandelend’, ten
slotte toch een beeld van de personen met welke zij in haar gedachten had geleefd
- een overtuigend beeld, waardoor ook de geheele, niet bepaald frissche tint van
bedoelde hollandsche beschavingsperiode ons wederom voor oogen komt, ja, bijna
zou ik zeggen: de eenigszins duffe geuren in den neus. Dit bewijst mej. Timmer's
litterair talent. Maar het is juist omdat ik aan dat talent niet twijfelde, dat ik het in
deze anders aangewend zou wenschen, het is precies omdat ik dat litterair talent
zoo goed ken en hoogschat, dat de eerste alinea van dit stukje alleen in schijn een
onbillijkheid jegens deze schrijfster inhoudt. Verklap ik een geheim als ik zeg, dat
Dr. E.M.A. Timmer nog niet zoo heel veel jaren geleden novellen en kleine romans
publiceerde onder den naam Emma van Burg, en zeg ik te veel als ik volhoud, dat
de schrijfster van die novellen en kleine romans ten volle in staat geweest zou zijn
ons van haar Mietje, haar Dientje en haar Jeroon een levendiger, boeiender en ook
vaster beeld te geven dan zij deed in haar hier geannonceerde boekje
En toch is het aldus recenseeren van een nieuw geschrift eigenlijk niet geheel
geoorloofd. Het was nu eenmaal ditmaal n i e t mej. Timmer's b e d o e l i n g , een
roman of novelle te schrijven; zij paste zich geheel aan bij de ‘cultuurperiode’ die
haar onderwerp uitmaakt en schreef.... eene verhandeling. Als zoodanig dan ook
hebben wij haar werk te critiseeren. En te prijzen. Want als litterair-historische essay
is dit boekje karaktervol en goed. De humor, die in ander werk van mej. Timmer
zooveel sterker aan den dag trad, valt ook hier, zij het sporadisch, op te merken en
te waardeeren. Ik zou willen vragen; deed zij niet al te veel haar best, als 't ware
met den geest der eerste helft onzer 19e eeuw den haren te camoufleeren, werden
haar zinnen soms niet wat al te lang, op het langlijzige af
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nu en dan, en zou zij ons, haar lezers, geen weldaad bewezen hebben door nu en
dan eens, zij het maar met in enkele, korte, zinnetjes (in een noot desnoods!) flinkweg
uit den toon te vallen? Vergis ik mij niet, dat wordt ook in de moderne muziek niet
zelden het effect van het geheel verhoogd door enkele, soms krasse dissonanten.
Overigens.... niets dan waardeering. Een buiging, een deftige en gewichtige
buiging, zich eveneens geheel aanpassend bij de periode 1776-1853.
H.R.

Anna van Gogh-Kaulbach, Het Brandend Hart, Amsterdam, Maatschappij
voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1927.
Van ‘Het Brandend Hart’ heeft men maar enkele zinnen te lezen of men heeft den
smaak en de geur al beet. Een prettige, geestige, en goed verzorgde conversatie,
met enkele litteraire ‘uitbouwen’. Nu wil ik geenszins beweren, dat er geen mannen
zijn die ook zulk een gematigden, bijna onpersoonlijken stijl schrijven, maar zij zijn
in de minderheid. Een man met weinig talent, met gering beeldend vermogen, zal
eerder een onbeholpen, een stunteligen, zelfs kwaadaardigen stijl schrijven dan
een conventioneelen. Ook in het dagelijksch leven past de man zich gemakkelijker
aan - een man handhaaft sterker zijn persoonlijkheid. Misschien zal de toekomst
de vrouw ook in dit opzicht eenigszins veranderen. Haar litterairen verrichtingen
zou het wellicht ten goede komen. Zal de vrouw in geestelijk opzicht haar gemakzucht
kunnen overwinnen? Zal zij den durf bezitten, den eenigen durf ten slotte die de
moeite waard is, om te kijken, te schouwen en te denken van een onafhankelijke
zielsgesteldheid uit? Vrouwen die schrijven zooals Anna van Gogh-Kaulbach, zullen
aanvoeren dat zij dit reeds doen - en in zeker opzicht zou men haar gelijk kunnen
geven. Zij durven een menschelijk en modern probleem wel onder de oogen zien,
zij trachten er een oplossing voor te vinden, zij staan wel onafhankelijk, eerlijk in
het leven, wanneer men haar openbaren zielstaat althans vergelijkt met die der
vrouwen van een vijftig jaar terug, maar zij hebben nog maar zeer sporadisch en
gedeeltelijk het mannelijk accent gevonden (dat zeer wel met de moederlijkheid der
vrouw samen kan gaan). Met het mannelijk accent bedoel ik: beheerscht gevoel,
rustige en uitgebreide objectiviteit, kracht tot concentratie en samenvattend
vermogen. Het mannelijk accent is niet iets dat allen mannen gegeven is, maar de
beste mannen hebben het altijd en de beste vrouwen bezitten het een enkele maal.
Die mannelijkheid uit zich allereerst in den stijl. Die heeft eigendommelijkheid.
Men gevoelt den geest aldoor bewegen in de taal. Bij gewone vrouwenlitteratuur is
het dikwijls of de taal een taai kleed gelegd heeft, of de stijl alles afdekt. Het heeft
iets van figurenleggerij - allerlei complexen liggen gerangschikt tegenover andere
complexen. Men ziet wel een tamelijk smakelijk geheel, maar door het effen
oppervlak priemt nergens
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de sterke vlam die de geboorte van een geesteskind verkondigt. Nergens klinkt die
onmiskenbare kreet van ziel en bloed te zamen, nergens zingt de bevredigde ziel
zich uit in haar eigen verloren zang.
En al mogen de titels spreken van ‘Hart’ en van ‘Brandend,’ toch gevoelen wij dat
de brand, moge die er al geweest zijn, zich niet in de kern van den schrijvenden
mensch heeft gevreten. Of laten wij liever zeggen, om eerlijk te zijn, dat dit proces
zich voltrok buiten de gebieden waar het kunstwerk geboren wordt.
Men begrijpt heel goed, een boek als dat van mevr. v. Gogh lezend, dat de
schrijfster het probleem: moeder en kunstenares wel degelijk heeft doorstreden; zij
heeft ook eerlijk willen vertellen van dien strijd, maar zij is niet tot haar diepsten
grond afgedaald.
Indien zij dit wel gedaan had, dan zou als vanzelve haar stijl óók anders geworden
zijn. Wie diep graaft in zich zelf en daar de in- en uit-gevreten, fantastischen vorm
van het ‘brandend’ hart ontdekt, die vindt bijna altijd een stijl van naakte woorden.
Het vriendelijk kleed der alledaagsche woorden valt af. Een bijtend zuur heeft de
vernissen doen wegsterven. Dan eerst, als de belemmerende elementen afwezig
zijn, ontstaat de chemische verbinding: hart, geest, woord worden één. Dan beweegt
in een onmiddellijkheid de geest in den stijl. Dan ontstaat het kernige, het bitterzoete,
het magische woord.
Al is mevr. van Gogh een schrijfster met een ‘sympathieken’ aard, al trekt haar
het menschelijke, al is zij eerlijk, en toont zij hier en daar talent, toch komt ons, juist
bij het lezen van zoo een echt menschelijken strijd, van zoo een mengeling van
affecties als haar heldin, de schilderes kenmerkt: liefde voor man, kinderen, èn werk;
tegenstrijdigheid van aanleg: zachtheid, ootmoed, overmoed, toch komt ons
telkenmale de verzuchting op de lippen: maar mijn God, het leven is toch nog heel
anders, zoo veel onverwachter, zooveel rijker van vorm, - onze impulsen wortelen
zooveel dieper, onze afgronden zijn zooveel steiler, onze toppen zooveel hooger.
Of mevr. van Gogh's vijf en twintigste boek wel haar beste is weten wij niet, wij
hopen en gelooven echter dat het niet zoo is.
J.D.W.

Anna v. Gogh-Kaulbach, Artis-leven, Amsterdam P.N. van Kampen.
Na de voorafgaande bespreking kunnen wij over dit aardige ‘niemendalletje’ kort
zijn. Een vriendelijk boekje, dat een ongeschoold, belangstellend bezoeker van Artis
zeker van nut kan zijn. Mevr. van Gogh beschrijft gaarne het schilderachtige. Aan
de beesten zijn kleur en vorm haar zeer lief - ook hun levenswijze boezemt haar
liefdevolle belangstelling in. Matige prentjes van Eisenloeffel-Macdonald sieren den
tekst.
J.D.W.
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Jan Engelman, Het Roosvenster. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese en
Van der Zande, 1927.
HENRI BRUNING, D e T o c h t , Nijmegen, In eigen Beheer, 1926.
GERARD BRUNING. N a g e l a t e n W e r k . Nijmegen, Henri Bruning, 1927.
Het feit, dat wij sedert kort een jonge Katholieke Letterkunde van beteekenis
bezitten, moge sommigen andersdenkenden fanatici niet zeer aangenaam stemmen,
blind te zijn ervoor - het te verzwijgen! - kan niet anders dan een domme en laffe
struisvogelpolitiek worden genoemd, welke dengeen, die haar voert, slechts onteert.
De wederopbloei der Katholieke Kunst is trouwens geen twijfelachtig,
opzichzelfstaand verschijnsel, binnen onze vaderlandsche grenzen beperkt, doch
enkel een klein onderdeel van een algemeene regeneratie der Katholieke
ideeën-wereld in alle lagen van ons geestelijk leven. Wie - van de tegenpartijders
- s t e r k staat, kan dit met o p e n blik zien, kan zelfs: zich verliezen, om zich
stralender, zekerder te herwinnen. Ingekankerde achterdocht moet worden uitgeroeid,
onberedeneerde haat tot ‘critisch’ inzicht verhelderd. Eerst in die sfeer zal het
mogelijk zijn volkomen eerlijk te wezen en naar waarde te schatten, zonder het
geringste (niet uitsluitend v e r s t a n d e l i j k !) vooroordeel.
Al staat het gehalte van Engelmans poëzie niet gelijk aan dat van zijn essayistische
gaven - aan deze wanverhouding van scheppende en herscheppende kwaliteiten
lijden alle jongeren op het oogenblik! -, al verdwaalt zijn vers, waar zijn kritiek het
hart treft van de roos, er is een morgenlijke frischheid in zijn gedichten, die het op
den duur zeker winnen moet van veel academisch-gave, doch bleekzuchtige, ten
ondergang gedoemde lyriek. Het verlangen naar een anderen levensstaat dan de
individualistische, het loslaten van het ik uit zijn gouden kooitje, zoodat de blauwe
oneindigheid weer beteekenis krijgt... vormt den grondtoon van deze poëzie. Met
opzet zeide ik: het verlangen, want de vervulling ervan heeft de benaamde,
‘letter-kundige’ dichter nog niet bereikt, kan hij trouwens niet bereiken zonder de
samenleving, die de inwerking van het individualisme misschien eerst thans te
ervaren begint! Het is bij Engelman alles nog onzeker en onvast, vaag, gelijk nu
eenmaal het eigenaardige van het verlangen is. Zijn vers moet zich losmaken
telkenmale van de oude, verzinkende wereld. Het is een aanloop, geen sprong,
zooals dat van Marsman op de oogenblikken, dat hij het meest zich zelf is. Toch
bezit het iets, dat Marsman nog niet heeft weten te vermeesteren in zijn poëzie: een
neiging tot evenwicht. Men voelt ‘grond onder de voeten’ en stort niet telkens
ruggelings terug in het Niet. Minder ‘romantisch’ zijn Engelman's gedichten dan die
van Albert Kuyle, minder ‘tragisch’ dan die van Henri Bruning. Het geestelijk fond
van Engelman's dichterschap is harmonie, van Bruning gespletenheid. De een staat
in het leven, de ander
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e r t e g e n o v e r . Bruning's poëzie is bijna geen poëzie meer, of - van de
tegengestelde zijde bezien -, nog geen poëzie (maar een kreet van verscheuring
en verschrikking). Deze dichter bevindt zich op den rand van den afgrond, hij behoeft
zijn voet maar op te heffen om - aesthetisch-creatief!! - te pletter te vallen.
Ten slotte: de inderdaad kostbare nalatenschap van den jong gestorven Gerard
Bruning, door zijn broeder Henri en Marsman geschift en verzameld. Het is een
boek, dat later ongetwijfeld van historische waarde zal blijken voor wie den donkeren
zelf-strijd willen leeren kennen van dit smal tusschengeslacht. Maar het is veel meer
dan dat, het heeft voor ieder mensch van dezen tijd, die niet in dogma en vooroordeel
zich gevangen heeft gegeven, een boodschap, de boodschap van iemand, wiens
leven (en sterven) reeds thans legende geworden is, de oude, goede tijding, die
generatie na generatie werd miskend: het rechte leven wordt geboren uit de zoo
volkomen mogelijke vereeniging van woord en daad. Hij wiens geest was een vlam,
vreesde ook de gruwelijkste pijn der verbranding niet; hij verging, en verteerde....
omdat God hem uit vuur had gemaakt. Hij kon niet anders en toch was hij een held,
hij, die ineenkromp en zijn martelingen uitschreeuwde, want hij leed eenzaam, in
den nacht, voor a n d e r e n . Hij nam op zich wat te zwaar voor hem was, waaronder
hij bezweek met den glimlach van een kind. Hij reinigde ons en schudde ons wakker
met zijn laaienden toorn, die brandmerken sloeg in zijn eigen zwak vleesch. Hij was
geen heilige, een verdwaalde zaadkorrel uit het paradijs, maar een sterveling, een
kind van zijn barbaarschen, in zich verdeelden tijd; hij at mede van het verschimmelde
brood en dronk uit denzelfden bezoedelden beker... Alleen, zijn geest was een vlam.
Misschien was hij ook een dichter of een goed prozaïst, een veelbelovend
‘kunstenaar’, misschien zou hij nooit één gaaf en zuiver stuk werk hebben gemaakt.
Nu en dan - eens in vijftig jaar - komt dat er niet op aan.
R.H.

J. Sinninghe, Gedichten. Breda, Verzendhuis, ‘Ella’. Geen jaartal.
Het debuut van den heer Sinninghe - waar publiceerde hij zijn werk eerder dan in
dit onaantrekkelijk bundeltje-op-een-koopje? - geeft geen reden tot een eenigszins
uitvoerige bespreking. Een enkel vers heeft misschien een modern tintje, dat echter
meer den indruk maakt een vrucht van vlijtige lectuur te zijn dan ‘een sprong in het
duister’ op eigen risico. Neen, voorloopig, heeft deze poëzie nog niets opgeleverd,
dat vermeldenswaard zou zijn. Wij dienen af te wachten, als zoo dikwijls: doch
gewoonlijk voorspelt de haastige spoed, waarmede men zich tot bundelen heeft
gezet, niet veel goeds.
R.H.
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Dr. Ir. J.H. Plantenga, Verzamelde Opstellen, met 125 illustraties en één
titelplaat; Amst., H.J. Paris, 1926.
Onder den bescheiden titel van Verzamelde Opstellen geeft Dr. Plantenga aan zijn
lezers een veelzijdig en serieus werk. Het zijn velerlei onderwerpen, die hij op het
tapijt brengt, maar juist die verscheidenheid maakt het boek zoo aantrekkelijk. Onder
alle luchtigheid der beschrijvingen merkt men den technisch onderlegden architect,
men voelt een breede basis van grondige kennis, waardoor deze Opstellen ver
uitsteken boven gewone journalistieke prestaties. Als men dit boek heeft doorgelezen,
heeft men wat geleerd; zonder het te merken werd men nader gebracht tot de
architectonische schoonheid. Op onderhoudende manier behandelt de schrijver
zeer verschillende onderwerpen, waarbij hij nooit zwaar op de hand wordt of
afschrikwekkend is door geleerde vertogen en termen. Misschien is het goede
resultaat van zijn pogingen daaraan te danken, dat hij zelf alles wat hij beschrijft
gezien heeft, waardoor gebouwen zoowel als hun omgeving zoo sterk op hem
ingewerkt hebben. De opstellen behandelen niet uitsluitend een bepaalden bouwstijl,
men vindt er beschrijvingen van de meest uiteenloopende perioden en in alle
tijdperken weet Dr. Plantenga het mooie en karakteristieke te vinden. De tekst wordt
door goed gekozen afbeeldingen duidelijk gemaakt.
Niettegenstaande de veelzijdigheid der onderwerpen is er toch een zekere volgorde
in de groepeering van den bundel op te merken. Men kan niet aannemen, dat de
schrijver geheel onbewust begonnen is met het Amsterdamsche Stadhuis en
Hofwijck, voor welker restauratie hij een warm pleidooi houdt. De lezer is dan meteen
eenigszins ingewijd in de beteekenis, die te hechten is aan de woorden Renaissance,
Barok en Classicisme en daardoor rijp om een kleine reis naar Italië te ondernemen.
Dan volgt Chartres, als tegenstelling, en de bespreking van de bouwperioden van
het Louvre schijnt weer te voeren naar den Barok van Hessen en Frankenland. Het
laatste thema in een enthousiaste reisbeschrijving.
Of de lezer evenwel vóór p. 75 een duidelijke voorstelling krijgt van Barok en
Classicisme is te betwijfelen. Op p. 44 had de schrijver al eens naar deze definitie
kunnen verwijzen, vooral omdat de kunsthistorische term Classicisme gewoonlijk
gebruikt wordt in de volgorde als op p. 74, dus voor den Louis XVI tijd. Bij de
‘Florentijnsche Paleizen’ krijgt men den indruk, dat de Barok en de Classicistische
Barok twee gescheiden manieren van bouwen waren, p. 50, terwijl men in
werkelijkheid zelden de onvermengde bouwwijze aantreft. Op p. 76 staat immers
duidelijk, dat geen stijl begrensd is en eigenlijk alle etiketten zouden moeten
verdwijnen; in verband met dit radicale voorstel zou een verwijzing bij de
voorafgaande beschouwingen haar nut kunnen hebben.
In de beschrijvingen van Hessen en Frankenland bewijst de schrijver
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oog te hebben niet alleen voor het gebouw op zich zelf maar tevens voor stedelijk
en landelijk schoon. Waarom wijdt hij dan aan het Italiaansche landhuis in dien zin
niet nog meer aandacht? Men zou daar ook een herinnering aan de Romeinsche
villa willen toegevoegd hebben, en men zou de aandacht gevestigd willen zien op
het typisch Florentijnsche dak van Poggio à Cajano; de tuin van de villa Scassi had
vergeleken kunnen worden met den tuin van Hofwijck (en niet tot voordeel van dien
laatsten!) Door dergelijke verwijzingen en vergelijkingen zou er meer eenheid in de
opstellen gekomen zijn, maar verzamelde tijdschrift- en dagbladartikels leveren
slechts zelden een onberispelijken boekvorm en men moet er geen algeheele
volledigheid van verwachten. Men mag ook tevreden zijn met wat hier geboden
wordt en er zich in verheugen, dat de schrijver, buiten de traditioneel bekende
gebouwen om, zooveel nieuwe perspectieven opent. Volledigheidshalve zou men
eenige plattegronden wenschen, zooals b.v. van het Louvre met namen van de
bouwmeesters en jaartallen bij de verschillende onderdeelen; de vliegerfoto, hoe
aardig ook, weegt niet op tegen een gedetailleerden plattegrond. De Superga met
de ovale hal zou men eveneens in plattegrond willen zien. Terecht zegt Dr.
Plantenga, dat Turijn en Genua twee steden zijn, die men slechts in het voorbijgaan
bezoekt. Wie weet of niet velen na de beschrijvingen van deze steden gelezen te
hebben er eens eenige dagen voor opofferen. Hun moeite zal beloond worden,
vooral als zij zich ook in de binnenhoven der paleizen wagen. Al wandelende door
de Via Balbi van Genua zullen zij dankbaar zijn in de schaduw van de smalle straat
te kunnen ontvluchten aan de zuider zonnestralen, waardoor zij in staat zullen zijn
de façaden van zuiveren Barok te bewonderen. Nauwe straten en arkaden zijn de
zonneschermen der Italiaansche steden; jammer, dat de schrijver hierop niet even
gewezen heeft b.v. in verband met den stratenaanleg van Turijn.
Hessen en Frankenland zijn voor menigen Hollander een onbekend terrein; men
beziet Keulen, Dresden, het Heidelberger slot, maar wie kent Fulda, Würzburg en
Aschaffenburg? In dit gedeelte van zijn werk bespreekt de schrijver tevens den
parkaanleg, een belangrijk punt in de cultuurgeschiedenis van den Baroktijd. Hij
betreurt het, dat de Lenôtretuin van Pommersvelden in een Engelschen
landschapstuin is omgewerkt. Bij die opmerking rijst de vraag, of ook niet de
slotparktuin van Fulda en Würzburg en vele andere een dergelijke omwerking hebben
ondergaan en of zij zonder hun hooge, uitgegroeide boomen en struiken ons niet
even dor zouden lijken als de Bobolituin. Een zuivere Renaissance of Lenôtre-tuin
zou ons, die aan bloeiende borders en struiken gewoon zijn, toch eigenlijk wel heel
vervelend voorkomen.
Interessanter nog dan het tuinvraagstuk is wel de opmerking over het met goed
succes omwerken van Romaansche kerken in Barokstijl, omdat
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‘zij beide putten uit denzelfden bron’, terwijl een dergelijke verandering bij een
Gothisch gebouw niet bevredigend wordt. Met verschillende voorbeelden wordt dit
aangetoond. De Italiaansche invloed op dit deel van Duitschland laat de schrijver
niet buiten zijn beschouwing. Bij het Würzburger slot wijst hij op den samenhang
van façade en interieur. De trap in de hal brengt hem tot een nadere definitie van
het op p. 117 vermelde begrip van ‘ruimte-ontwikkeling’ in de bouwkunst. Trouwens
meer dan eens zoekt hij de lezers in te prenten wat de indeeling van het interieur
voor een gebouw beteekent.
C.E.

Zeventiende-Eeuwsche kunst bij Kleykamp, Den Haag.
De derde tentoonstelling van schilderijen van Oud-Hollandsche en Vlaamsche
meesters der 17e eeuw in de zalen van Kleykamp te 's-Gravenhage bevat ruim 50
werken, waarvan een groot aantal tot het beste behoort, wat die eeuw heeft
opgeleverd. Wanneer wij daarvan slechts enkele bespreken, dan is dat geboden
door het bestek van deze kroniek. Boven alles uit straalt in deze collectie het genie
van R e m b r a n d t , van wie hier een allermerkwaardigst schilderijtje is, het portret
van een ouden man. Deze grisaille is het kleinste portret, dat van Rembrandt bekend
is en meet slechts enkele centimeters. Maar welk een grootsche, titanische kracht,
welk een emanatie van een genie! Rembrandt is hier de magiër, die, wat hij aanraakt,
verheft tot een boven-aardsche wereld van eeuwige gedachten. Dan is er een portret
van een jonge vrouw, van een zeldzame innigheid en waarin het wonderlijke licht
en het clairobscur er toe meewerken om deze burgerlijk-eenvoudige verschijning
te metamorphoseeren in een beeld van louter ziel. Rembrandt's romantiek zien wij
ten slotte, in het groote doek ‘De Doop van den Noorschen Kamerling’, waarboven
ik toch de beide andere scheppingen stel.
Van de landschapschilders treft bovenal J a c o b R u y s d a e l met een magistralen
watermolen, van een diepe-sonore kleur en meesterlijk van compositie. Zijn iets
oudere tijdgenoot J a n v a n G o y e n is vertegenwoordigd door een van die
riviergezichten in bruinen tint, waarin zijn fijn en dichterlijk talent excelleert. Altijd
blijft hij de meerdere van dien anderen schilder van boomrijke waterkanten,
S a l o m o n v a n R u y s d a e l , van wien hier twee groote doeken hangen. Een
verrassing is een klein, puntig schilderij van den minder bekenden P i e t e r v a n
d e r C r o o s , wiens werk even hollandsch is als zijn naam. Een bruggetje met een
paar boomen, een watertje met een visscher en op den achtergrond een torenspits;
niet buitengewoon belangrijk, maar in zijn soort goed en karakteristiek. Van de
stillevens moet ik allereerst de Binnenplaats van A d r i a e n v a n O s t a d e noemen,
geschilderd met voorbeeldige

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

292
aandacht en uiterste nauwkeurigheid, een nauwkeurigheid, welke er echter het
leven te veel aan heeft ontnomen.
Met niet minder dan twee ‘huwelijksfeesten’ is J a n S t e e n aanwezig, waarvan
een, de grootste, ook de belangrijkste is en ongetwijfeld tot het beste behoort dat
Steen gemaakt heeft. Het is een door Steen meermalen behandeld gegeven: de
ontvangst van de bruid op de binnenplaats van een deftig huis, maar hier is nog
bijzonder veel werk gemaakt van de muzikanten en feestgenooten, die van boven
af, op een open omloop staande, het feest meevieren. Ondanks deze twee
verdiepingen van personages en hunne bonte veelheid, is de positie rustig gebleven
om de hoofdfiguren. Evenals op de vorige tentoonstelling van 17e eeuwsche kunst
in deze kunstzaal prijkt op deze een sublieme F r a n s H a l s , een mansportret.
Van de interieuren noem ik een ‘Morgentoilet’ van T e r b o r g h , fijn en gereserveerd,
en een voornaam binnenhuis van D e H o o g h .
Ten slotte zij een prachtig vrouwenportret genoemd, dat in den catalogus aan
J a n V e r m e e r (van Delft) wordt toegeschreven. De bij Vermeer bekende
contrast-werking voor rood en blauw - het geel ontbreekt - doet inderdaad aan den
grooten Delftschen meester denken, maar het geheel heeft iets romantisch en
mysterieus, dat anders van aard is dan de klassieke sereniteit, waarin Vermeer zijn
figuren zet. Dat niettemin dit doek van een meester is, niemand zal er aan twijfelen,
die zich in dit wonderlijk-geheimzinnige gelaat heeft verdiept.
J.S.

Abel Pann.
De Letlander, Abel Pann, die in Rusland studeerde en daarna naar Frankrijk toog,
is een schilder, die zich tot levenstaak heeft gesteld om in een groot aantal
teekeningen de Bijbelsche geschiedenis weer te geven en daarbij zich zoo
natuurgetrouw mogelijk te houden aan land en menschen van het Nabije Oosten.
Om dit te bereiken, is hij in Jerusalem gaan wonen en de verdienste van zijn werk
is, dat het niet die romantische of sentimenteele voordracht heeft en dat totale gemis
aan Oostersche visie, welke het wezen vormen van de meeste bijbelsche prenten
uit de laatste helft der 19e eeuw. Maar die locale kleur heeft natuurlijk niets uit te
staan met de artistieke waarde. Abel Pann, wiens werk thans te 's-Gravenhage in
Pulchri Studio hangt, is een zeer knap teekenaar, die in al deze kleurkrijt-teekeningen
blijk geeft, de techniek meester te zijn, en die ook nooit grof is. Het werk maakt een
aangenamen indruk, boeit ook soms wel even de aandacht van ons oog, maar het
geheel heeft toch iets vlaks en coquets, dat vermoeit en verveelt. Ook is het
belangrijker als geografisch document van het volksleven in Palestina dan als middel
om ons nader te brengen tot de ideeën-wereld van den Bijbel. Het is een geteekende
en gekleurde
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REMBRANDT. PORTRET EENER JONGE VROUW.

(TENTOONSTELLING KLEYKAMP, DEN HAAG).
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ABEL PANN. AGAR ET ISMAËL AU DÉSERT DE BEER-SCEBAH.

ABEL PANN. RACHEL AVAIT LA TAILLE BELLE ET ELLE ÉTAIT BELLE À VOIR.
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film van de bijbelsche geschiedenis, die ons leeg laat, als hij voor ons is afgedraaid.
Vergeleken bij sommige scheppingen van Toorop, van Konijnenburg en Mathieu
Wiegman is deze zuiver impressionistische kunst te arm aan inhoud dan dat zij onze
blijvende belangstelling kan hebben.
Ik prefereer de teekeningen van Abel Pann van pogroms en het lijden der Joden
vóór den oorlog; die zijn blijkbaar uit een grooter ontroering ontstaan.
J.S.

Jan Grégoire in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
Kunst is spanning. Opgestuwde en, na die opstuwing, op voorname hoogte, in rust
vastgehouden rhythmiek. Kunst is veroveringsdrift die uitgaat om hemel en aarde
te onderwerpen en die toch ook, tegelijkertijd, de geresigneerde concentratie kent
op het onmiddellijk, eenvoudig voorhandene. Kunst is opperste teederheid en vurige
opstandigheid in éénen. Kunst is in één woord: alles anders dan gemoedelijke
burgerlijkheid. En tóch -, en tóch.... Er is in de gemoedelijke burgerlijkheid een
element dat, opgenomen en ‘gesublimeerd’ in het scheppingsproces van een
kunstenaar, kan leiden tot ‘al dit andere’. Het is de trouwhartigheid. Het burgerlijke
en gemoedelijke bezit in de trouwhartigheid een aangrijpingspunt die het in verband
kan brengen met de werelden die vér uit zijn boven de dufheid, de benauwenis en
het levenlooze waarin het gedoemd is te bestaan. Er kan in dezen tijd, die, ‘geestelijk’
gesproken, dikwijls een macabere dans in de leegte schijnt, groote bekoring uitgaan
van een kunstenaar die trouwhartig ‘thuis’ blijft in de eenvoudige deugden als
moederliefde, familie-gevoel, huiselijke vrede, enz., die het ‘burgerlijke’ zóó geeft,
dat deze deugden die er, hoezeer ook bekneld, overwoekerd, verduft en verdoft,
tóch in leven, uitschijnen als eeuwige waarden.... Gaat zulk een kunstenaar echter,
toch aangestoken door den geest des tijds, weg van huis, streeft hij op naar regionen
van religieuze en sociale ‘symboliek’, dan blijkt dat de trouwhartigheid die ‘thuis’
vermag wonderen te wekken, dáár geen voldoende spankracht en macht heeft om
de burgerlijke gedachte te klaren, te kuischen en op te heffen.... Op z'n best ontstaat
daar dan een pathetische allegorie die niet als ‘kunst’ beleefd, maar ‘anecdotisch’
bekeken wordt....
Dergelijke gedachten werden bij me wakker na het bezien van het werk van Jan
Grégoire dat men deze maand in twee zalen van het Stedelijk Museum te
Amsterdam, tot op groote hoogte compleet, bijeen vond.
Hieruit af te leiden, dat ik al het werk waarin Grégoire ‘thuis’ blijft bewonder en al
het andere werk waarin hij ‘hooger grijpt’ afkeur, zou onjuist zijn: een levende
kunstbeschouwing laat zich nooit in generaliseerende gedachten vangen. Niettemin
blijft 't een feit, dat ik meestal
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zijn eenvoudige moeders met kinderen, zijn kinder-portretten, stillevens en simpele
landschappen en stadsgezichten, beter kan waardeeren dan zijn werken, - hetzij al
dan niet als muurschildering uitgevoerd -, waarin hij bewust naar ‘symbolische’
voorstellingen streeft als die van de ‘Vruchten der aarde’, ‘Het graan’, ‘Aanbidding
der herders’, ‘Orde en Arbeid’, ‘Levensgang’, enz., In zijn, zonder bewuste pretentie,
gedaan werk worden de trouwhartig aanschouwde onderwerpen vanzelf in het
kunstwerk beeldend gesymboliseerd; in zijn ander, ‘hooger gegrepen’ werk, kan de
trouwhartigheid waarmede een gedachte beleden is niet komen tot het levend,
symbolisch beeld dat alleen geboren wordt als gedachte en gevoel, begrip en
sensatie, volledig inéén-paren.
Men zou een figuur als Grégoire, die in dezen tijd soms als een verademing
aandoet, willen wég-wenschen uit het moderne stads- en kunstmilieu in een land
van boeren en burgers, dat hem bij voortduring ‘thuis’ zou laten blijven. Grégoire is
met zijn goede hart, zijn trouw en eenvoudig levensvertrouwen, in een tijd van
maanlicht-leege kunst-pierrots, dilettantistische experimenten en expressionisme
dat van niets de expressie is, een gevaarlijke figuur voor den criticus. Hij verleidt
den beoordeelaar soms, n.l. als deze het werk te weinig afgescheiden van den
persoon ziet, tot overschatting; een andere keer als het werk te zeer afgescheiden
wordt gedacht (ook dit kan, want een kunstwerk bestaat, alhoewel niet in de eerste
plaats, ook als factor in den ontwikkelingsgang) mogelijk tot onderschatting.
Aan het eerste gevaar ontkwam ik zeer zeker niet in wat ik vroeger over Grégoire
in dit tijdschrift schreef (Dec. 1924); aan het tweede gaat, misschien, dit kroniekje
mank. En zoo blijft ook het critiseeren, evenals het leven zelf, nooit anders dan een,
door slag en tegen-slag heen, b e n a d e r e n van een zuiver evenwicht....
A.E.v.d.T.

Kunst te Brussel.
In een Kroniekje der September-aflevering van dit maandschrift heb ik er op gewezen,
dat het Brusselsche museum, dat zoogezegd aan de moderne kunst is gewijd, op
dien naam van modern maar weinig aanspraak kan maken, en derhalve eene
wereldstad, die ook op het gebied der kunst eene reputatie heeft hoog te houden,
geenszins waardig is te noemen.
Ik zei u aan welke omstandigheden die toestand is toe te schrijven: over het
a a n w e r v e n van werkelijk-goede, tevens werkelijk-moderne kunstwerken, valt
niet zoo heel erg te klagen, al blijven voorloopig de kredieten, waar de bevoegde
minister over beschikt, ontoereikend, zoodat de kunstenaars, vooral de jongeren,
gedwongen worden tot echte opofferingen, zoo zij er op gesteld zijn, hun werk voor
eene openbare verzameling aangekocht te zien. Aankoopen dient echter tot weinig;
plaatsen,
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ophangen in een museum, is alles; waar die plaatsing niet geschiedt, is het
aankoopen niet veel meer dan geldverspilling eenerzijds, en ontgoochelde schade
anderdeels.
Nu weet gij dat die plaatsing niet afhangt van den aankoopenden minister of van
den door hem afgevaardigden conservator, maar van eene commissie die over
absoluut veto-recht beschikt. Ik zal niet zeggen dat die Commissie uit onbevoegden
bestaat. Maar... hare leden worden v o o r h e e l h u n l e v e n aangesteld. De
Commissie wordt dan ook maar heel zelden vernieuwd, en dan nog slechts derwijze,
dat het nieuwe element er heel weinig gezag in hebben zal, gesteld dat het jong en
krachtdadig genoeg zou zijn, om voor echt-moderne kunst op te treden.
Dat de jongere, en zelfs oudere kunstenaars met eene dergelijke instelling geen
vrede hebben, spreekt van-zelf: velen hebben met leede oogen hun aangekochte
werken onmeêdoogend geweigerd gezien, terwijl de doeken van
minder-vooruitstrevende, meestal minder-waardige collega's met eere werden
binnengehaald, zoodat gansche zaaltjes gewijd zijn aan.... meesters, die tegen de
evolutie der kunst niet bestand zijn gebleken. Sommige zeer belangrijke schilders,
waaronder er zijn die de vijftig hebben bereikt, hebben er van afgezien, hun werk
in ons modern museum geplaatst te krijgen, aangezien zij bij voorbaat weten hóe
de Commissie het onthalen zal, - hetgeen niet zoozeer ten nadeele van die schilders,
dan wel van het museum is. De kunstenaars morren dan wel eenigszins, doch zijn
vooral ontmoedigd; zij weten trouwens wat eenig verzet tegen de Commissie hun
kosten zou. Intusschen kan zij, de Commissie, op beide hare ooren slapen.
Onlangs nochtans werd zij even wakker geschud. De minister had een goeden
Modigliani tot betrekkelijk-civielen prijs weten te bemachtigen; de Commissie
weigerde hem te aanvaarden: het heeft de bel aangebonden.
En niet alleen de artiesten hebben ditmaal geprotesteerd: de zaak is in het
openbaar, vóór onze Eerste Kamer, ten berde gekomen. Het heeft eenige
opschudding gebaard. De Commissie heeft zich in haar bestaan één enkel oogenblik
bedreigd gezien. Helaas, men moet nog altijd vreezen dat het dreigement zonder
de gewenschte gevolgen zal hebben, die noodzakelijk moeten uitloopen op doodstraf.
Aanbinder van bovengenoemde bel was August Vermeylen. Gij weet dat hij niet
alleen romanschrijver en essayist, maar ook professor in de kunstgeschiedenis en
Belgisch senator is. Het geval Modigliani (men kon ook van, o.m., een geval-Permeke
hebben gesproken) en het toeval van de bespreking der begrooting voor schoone
kunsten zijn hem aanleiding geweest tot eenige uiterst-objectieve vaststellingen,
welk niet ter eere zijn van de verantwoordelijke Commissie die, zooals hij zeer te
recht zei ‘verschillende geslachten achter is’:
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1e. de negentiende eeuwsche Fransche schilderschool (Vermeylen had er de
Duitsche, de Engelsche, de Nederlandsche aan kunnen toevoegen), is te Brussel
haast niet vertegenwoordigd: de beste impressionisten ontbreken; geen enkele
Cézanne; geen enkele Van Gogh. Trouwens, onze eigen meesters zijn haast even
karig bedeeld: dienden wij geen Stobbaertszaal, geen Ensor-zaal, geen Wouters-zaal
te bezitten? (Permeke, Van den Berge, Gustaaf de Smet wachten nog steeds aan
de deur);
2e. sommige werken waren enkele jaren voor een korst brood te koop: thans
gelden zij duizenden. Voor een doek dat in 1914 voor 600 frank werd gekocht, heeft
de eigenaar onlangs vijf en dertig duizend geweigerd;
3e. de ‘Gehelmde Man’ van Rembrandt, uit het Museum te Berlijn, werd indertijd
door de Brusselsche Commissie.... afgewezen!;
4e. het spreekt van-zelf dat, over een halve eeuw of zoo, de Commissie er op uit
zal zijn, de thans versmade jongeren in eere te herstellen. Maar het spreekt evenzeer
van-zelf dat zij dan haast niet meer te koop zullen zijn!
En zoo komt het, dat niet alleen twintig Duitsche stadjes Brussel in deze ver vooruit
zijn, maar dat Grenoble, toch geen wereldstad, binnenkort rijker bedeeld zal zijn
aan moderne Belgische kunst dan ons eigen museum. De stad Hagen bezit een
haast-volledig George Minne-museum: Brussel bezit van hem.... twee beelden, en
dan nog niet onder de beste. ‘De Commissie’, zegt Vermeylen, ‘heeft aan België
millioenen doen verliezen’, omdat zij uit ‘anachronismes insubmersibles’ bestaat.
Graaf Carton de Wiart, voorzitter der Commissie, heeft Vermeylen's rede met een
brief beantwoord. Hij kon niet veel meer inbrengen, dan dat zij niet belast is.... met
het aankoopen. Hetgeen de volle waarheid, en dan ook het gewraakte euvel is. Het
kan heel goed waar zijn, dat zij den minister gewezen heeft op een aantal
meesterstukken, die deze niet dacht te moeten aanwerven. Het belet echter niet
dat de Commissie een aantal aangeworven werken heeft afgewezen. Om van de
Belgen te zwijgen, werd de toegang ontzegd aan een Forain, een Signac, een
Vuillard, een Marquet, een Flandrin, een Dethomas, een d'Espagnat, een Vlaminck,
een Marchand, een Modigliani, een Hart Nibbrig, een Zuluoga, een John Lavery.
Dit zijn klinkende namen: men zou er een aantal, even beroemde, kunnen aan
toevoegen....
Gevolg van de discussie is geweest, dat Carton de Wiart het met Vermeylen eens
is geworden: de leden der Commissie moeten niet langer voor het leven worden
benoemd. En aan het museum dienen zalen toegevoegd voor de waarlijk-moderne
uitingen der internationale kunst.
De minister is toegetreden. Wij wachten op de uitslagen.
Ware het echter niet beter geweest, de commissie gewoon af te schaffen, of ze
te belasten én met aankoop, én met plaatsing?
K.V.D.W.
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Eugeen Karel van Mieghem
door Lode Baekelmans
DE haven!
Een bange bekoring heeft de haven. Water, tumult en menschen zingen er een
wonder lied.
Het schilderachtige van het dagelijksch bedrijf met al zijn rumoer en zijn bontheid
lokt menigeen, maar de ziel van het nachtelijk havenleven wordt enkel gepeild door
den zwerver of door de kinderen der buurt.
De stroom, bij eb en vloed, biedt steeds nieuwe uitzichten en einders. Het licht
van den dag vermag immer den vloed te kleuren met goud, schilfers te spelen op
den waterrug of te schitteren in het schuimend zog der schepen. Tusschen de
groene dijken, voorbij de diepe schorren en de zandplaten varen de schepen, de
geweldige transatlantiekers, de cargobooten, de zeilschepen met gereefde zeilen,
de sleepbootjes, de garnaalknotsen met bruine, bolle zeiltjes, de schuiten en tuffende
motorbootjes. Vreedzaam waarschuwen de stoomfluiten. Nooit is de hemel zichzelf
gelijk. 's Zomers spant de lucht een blauwen koepel van oever tot oever, in den
herfst komen de wolken in geweldige jacht witte en grauwe burchten bouwen tegen
het milde blauw, en 's winters zijn de gordijnen van mist en regen toegetrokken.
's Nachts hoort men slechts het geweldig klotsen en schuren van den stroom, het
brommen der stoomers, ziet men slechts de roode, groene en blonde lichtjes
schitteren en grillig flonkeren op het gitzwarte water.
Achter de sluizen, in de dokken, bewaart het water een anderen glans. Het ligt
stil en wordt nu en dan beroerd in kleine kabbeling, waardoor de kleur wisselt onder
het hijgen of hutselen van den wind. Damp walmt en sist uit locomotieven en
schouwen en de smoor verliest zich in de lucht tot ijle wolken of slaat neer onder
de regenvlagen. In de wazige atmosfeer steken scheepsrompen, zwart en grijs
boven, rood beneden de waterlijn. Masten en schouwen, kranen en afdaken,
stapelhuizen en verder weer dokken....
's Avonds, onder een groote illuminatie, krijgt alles een fantastisch uitzicht. Het
water wint lichtschubben, het rumoer mindert schijnbaar niet, honden blaffen op
onzichtbare schuiten, de stoom blijft sissen, locomotieven gillen. Electrische piano's
lokken de sailors naar de duistere kroegen, en eenzame muzikanten trekken
klagende of opgewekte wijsjes uit hun harmonica's. 's Nachts zit er heimwee in het
wonder havenleven, een huivering van verlangen naar ongekende kusten en een
angst voor het avontuur en de bedreiging van geheimzinnige duisternis....
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Boven de vettige, hobbelige slijkwegen drijft een eigenaardige geur, telkens als
doorgist met anderen inslag. Vooral 's zomers als de zon broeit op houtstapels, op
kanasters en vaten, op graan en gezouten huiden, op guano. Wagens en tractors,
auto's en karretjes rijden en keeren, daverend en ratelend. De breeuwers kalfateren
onverpoosd, doch de val van ijzeren poutrellen overschatert het rumoer met verren
echo.
Een complex van bruggen en sluizen voert van verrassing tot verrassing. Plots
duiken voorstevens op, galjoenbeelden van zeilschepen, verweerde boegen,
opgestapelde zakken of bergen hout. Verder, kop aan kop gemeerd, liggen schuiten,
pas geteerd en irisch in de verf. Hier stuift glinsterend kolenstof, daar wolkt groengeel
het katoenpittenmeel, indigo blauwt de wegen.
Aardnoten en suiker, palmolie en wijn, harsen en kaoutchouc, ivoor en marmer,
katoen en vlas, wol en haar, verfstoffen en pharmaceutische waren, tarwe en maïs,
rijst en krenten, sinaasappelen en citroenen, dadels en rozijnen, koffie en thee,
cacao en tabak, specerijen en huiden, ertsen en metalen, cement en kalk, hout en
steen, ijzer en koper worden geladen en gelost, gewogen, bewerkt, vervoerd.
En in die wonderbaarlijke atmosfeer van intens leven en exotische elementen
gaat de mensch, arbeidt en drinkt, droomt en verlangt, lijdt en gaat ten gronde. Doch
de einders spannen verder den blik, de afstanden krimpen en de wereld ligt in
eenheid geklonken door de andere havens, waarmee verbinding onderhouden
wordt. Het menschelijk hart zingt er feller en rekent inschikkelijker met menschelijke
zwakheid en gebreken. Zeelieden en arbeiders, daklooze ‘beachcombers’ en
zwervers, nachtwakers en schippers, douanen en agenten, brugdraaiers en snollen,
scheepstimmerlieden en met menie bespikkelde bootslieden kruisen elkaar dag en
nacht. Er heerscht een babelsche spraakverwarring, maar de menschen begroeten
elkaar en vinden woorden en gebaren.... Rassen en volken komen er in aanraking,
vreemden en inboorlingen, negers en blanken, Aziaten en kleurlingen.... Chineezen
en Mohammedaansche Hindoes, Italianen en Scandinaven, Finnen en Engelschen,
Duitschers en Spanjaarden, Noorderlingen en Zuidervolk, 't zijn allen menschen op
dool en avontuur, verzeild in een haven onder havenwerkers, sjouwers en
buildragers, stouwers en waterklerken.
Havens, ‘de oogen der wereld’, in hun veelzijdigheid zeer verscheiden en ook
zeer verwant! San Francisco, New-York, Buenos-Ayres, Sydney, Shanghaï, Calcutta,
Odessa, Marseille, Londen, Hamburg, Rotterdam, Antwerpen.... De zeevaartlijnen
omsluiten den aardkloot met hun vloot van zeereuzen die de zeeën en oceanen
doorploegen. Een leger matrozen vindt een tehuis en wat liefde in elke pleisterplaats
waar sailor's home en boarding house, kroeg en tingeltangel troost en vergetelheid
bieden.
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Over heel de wereld verspreiden de havens een glans van rusteloos heimwee, nacht
en dag dreunt en schudt er de arbeidsroes en de menschen beluisteren er de schrille
en geweldige wereldstemmen.
***
Antwerpen is een stad onder de steden! Hooger dan de masten der vreemde schepen
stijgen de geweldige torens en monumenten, en boven de hoogste torens klimt de
spits van Onze-Lieve-Vrouw, waarin de beiaard zingt.
De Sinjoor is een kind van den waterkant, die wandelend steeds naar ‘'t Scheld’
getrokken wordt. Hij mag voor den Brusselaar norsch en pruttelziek heeten, in den
grond van zijn gemoed is hij mild en joviaal, begrijpt en waardeert hij ‘truut’, koestert
hij wrok noch hekel tegenover zijn medeschepselen, kent geen onderscheid van
ras noch kleur. Een Jood, een Armeniaan, een Japanner, een Neger en Hindoesche
rijsteter, 't zijn toch allen moeders kinderen, oordeelt de volkswijsheid. Vreemde
heerschappij heeft menigen stempel gedrukt op mensch en stad, de vermenging
met den vreemdeling heeft den Antwerpenaar nooit verontrust. Koning Leopold II
kende hun zwak en hun trots, toen hij in de Beurs eens uitriep: Antwerpen boven!
Sprankelende levensblijheid, humorrijke nuchterheid gaan gepaard met grooten
werklust en vrijheidszin. De Sinjoor ziet zijn stad groeien en is overtuigd dat het niet
anders kan. Alle vreemden zijn welkom, mogen helpen aan de grootmaking en
mogen Sinjoren worden.... In de weidsche Leyszaal ten Stadhuize kan men immers
lezen: Binnen der Stadt ende Vrijheit van Antwerpen zijn alle menschen vrij ende
gheen slaven.... Maar ook: Dieghene die te Antwerpen poorter is en mag daarna
nergens meer poorter zijn. Hij aanvaardt de komst van vreemden uit diepe traditie.
Zijn open oogen volgen het komen en keeren van tapijtleurders en matroosjes, van
sjacheraars en avonturiers, van toeristen en landverhuizers. In zijn hart klopt groote
genegenheid voor de weelderige verscheidenheid van de bonte wereld, want hij is
Sinjoor èn wereldburger. Niets is hem zoo aantrekkelijk als het verhaal van verre
reizen naar Noordpool en Evenaar, hij schouwt met aandrang in de oogen van den
rijsteter om in hem de ziel van zijn menschelijken broeder te verkennen.
In eeuwigen gang stuwt de Schelde onder zon en regen, onder maanlicht en mist.
De winden rukken en streelen en overstemmen het lawaai van mensch en machine.
En boven aan het hemelgewelf, waar 's nachts de sterren wemelen
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en verschieten, drijven de wolkenheiren met donkere, steeds wisselende koppen
of slieren de witte vachten in oneindig waas.
***
Antwerpen!
De beiaard zingt en de sirenen roepen.... Over den vloed strijken krijschend de
stormvogels, de meeuwen....
Een schilder geboren en getogen in een havenstad treft een benijdenswaardig
levenslot, wanneer hij maar eenigszins oog heeft voor zijn schilderachtige omgeving
en in de ziel een vonkje meebracht van gehechtheid aan eigen bodem.
Vier schilders hebben Antwerpen in de laatste jaren op eigen wijze en trouw
gediend. Hens en Richard Baseleer, de schilder van de beneden-Schelde, Victor
Hageman, de oproeper der menschelijke ellende van den landverhuizer en den
rijsteter, en Eugeen van Mieghem die dokken en kaaien, buildragers en
zakkenmaaksters, boefjes en hun vriendinnetjes met groote innigheid heeft
geschilderd.
Van Mieghem stamt uit een familie van den waterkant. Zijn naam is zeer verspreid
in het zoete Waasland, aan den overkant van de Schelde. Te Cruybeke in de kerk
ligt een grafsteen van een van Mighem, een baljuw uit de zeventiende eeuw.
Zijn ouders waren uit Burcht en zijn vader was een schipper die zich op de Van
Meterenkaai neerliet en een herberg overnam. In dat oud huis met Spaanschen
gevel is de schilder geboren. Voor de deur aan de kaai meerden de garnaalknotsen
met bruine zeilen, en bij de buurvrouw, Jo Pio, in een herbergsken een voorschoot
groot, zaten de knotsmannen uit te rusten en bij pint en borrel hun verdienste te
verdeelen. Antwerpen was toen in vollen groei. De oude vlieten werden gedempt
en de schilder bewaart nog vage herinneringen aan den grooten afbraak in zijn buurt
van den ook voor vreemdelingen zeer beruchten Rietdijk.
De eerste school die hij bezocht was gevestigd in de nu verdwenen Spieringstraat,
waar een winkelierster, Betteken, tevens een bewaarschool hield. Planken dienden
er als banken en Betteken hield de kinderen zoet.
De herberg ‘In het Hert’ trok een rumoerige schipperscliënteele. Het waren vooral
Hollanders, i.z. Groningers. Vader Rikske van Mieghem was ook scheepsbevrachter,
een beetje fantast en dichterlijk van natuur.... Hoorde hij iemand fluiten, dan kon hij
plots in droomerij vervallen en zuchten: Hoe schoon! Moeder van Mieghem was de
practische geest.
Op vastenavonddagen zat een speelman op het biljart. Dat duurde tot de
danszalen in de mode kwamen en de schippers ‘Het Hert’ minder
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aantrekkelijk vonden. Als kind zat van Mieghem uren lang achter den toog te loeren
naar de menschen, volgde houding en gebaar, ontdekte de kleine hebbelijkheden.
Teert een kunstenaar niet heel zijn leven op de indrukken van zijn jeugd? Vader
van Mieghem had, in een bevlieging van ondernemingszin, de oude zaak opgegeven
en gebouwd in de toenmaals zeer afgelegen Montevideostraat, de havenbuurt nabij
het Kattendijkdok. De weg naar school was lang en bood steeds nieuwe verrassingen
en de knaap kende al wat aan de haven te zien was. Eugeen was een rakker onder
de rakkers die de gemeenteschool der Keistraat bezochten. En zoo kan men
gemakkelijk begrijpen waarom de kleine kapoenen steeds zijn voorkeur genieten.
De schooljongens hadden, 's lands wijs, 's lands eer, een tooneelmaatschappij, ‘De
vooruitstrevende Vrienden’, gesticht, die vertooningen hield in het werkhuis van den
vader van een der leden, een timmerman, die op den Driesch woonde. De
maatschappij richtte ook uitstapjes in aan de dokken en buiten de stadspoorten.
Langs den weg vergaten de leden menigmaal den passenden ernst en bezondigden
zich, zooals de kleine dokkapoenen meer doen, aan het spelen op maïszakken,
katoenbalen en vaten of het.... proeven van beetsuiker, cacaoboonen of apennootjes.
In de hoogste klasse der lagere school onderscheidde Eugeen zich vooral door
het keurig teekenen van landkaarten.
Het teekenen was zijn lust en zijn leven. Als leerling aan het Antwerpsch
Athenaeum (H.B.S.) wist hij thuis toelating te krijgen om de avondklas der Academie
te volgen. Toen de jongen aandrong om ook de dagklas te mogen volgen en het
Athenaeum in den steek te laten ging zijn moeder den raad inwinnen van een
architect. De man gaf raad.
- Laat hem teekenen, zei hij, maar geen schilder worden.... 't Zijn maar luie
heerkens, die sloebers....
En van Mieghem werd het eerste jaar reeds als primus door zijn buurt gevierd.
De tegenstand was overwonnen.
Later kreeg hij omgang met ouderen waaronder K. Claessens en Ch. Collens,
had als klasgenooten de Hollanders W. van Dort en Roessingh en Engelschen die
hem Engelsch leerden en ‘worstenpan’ noemden.
Maar Eugeen van Mieghem was een weerspannige, een die het niet geleidelijk
winnen kon en niet langs gebaande wegen zou wandelen. Albert de Vriendt was
toen directeur en die zond hem van de klas van het leven terug naar den ‘plaasteren
neus’. Eugeen verliet de Academie en moest nu voor zijn vader de beurs doen,
moest schepen zoeken in de dokken en allerlei karweikens opknappen. Lectuur
was hem een troost, maar van schilderen kwam weinig terecht, al getuigt menig
schetsboek van zijn dagelijksch werk. Honderden krabbels weerspiegelen zijn
verlangen om menschen en omgeving met eigen blik in teekeningen vast te leggen.
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Van uit zijn venster bespiedde hij het wisselend havenbedrijf, het water, de schepen
en de menschen.
Een kring van jongeren, ‘Eenigen’, telde hem onder zijn leden (1897). Daar kwam
hij in aanraking met jonge, Vlaamsche literatoren, o.m. den schilder-dichter E. van
Offel en den schrijver van dit opstel.
Jaren tastte hij, scheen soms alles los te laten en zijn droom op te geven, maar
immer bleef hem zijn ongebreidelde belangstelling voor literatuur bij, voor literatuur
en voor sociale en politieke gebeurtenissen, voor al de verschijnselen van
vernieuwing en voor alles wat den menschelijken geest kan treffen. En 't waren zeer
bewogen jaren vol diepe stroomingen die den inzet van de nieuwe eeuw kenmerkten.
Rond 1900 beleefde van Mieghem een eerste succes in de tentoonstelling van
de Libre Esthétique te Brussel. Zijn eerste schilderij, ‘Avond te Veere’, tentoongesteld
in het Salon van Schoone Kunsten, werd aangekocht door den Antwerpschen
schepen en Maecenas, A. van den Nest, en is nu het eigendom van een gekend
Antwerpsch verzamelaar.
Jarenlang werkte hij onverdroten en geduldig. Zijn leven sleet hij in grilligheid en
zwerflust, uren bracht hij zoek met keuvelen en gispen van menschen en dingen,
dagen kuierde hij rond en keek naar de stad en de haven, keek maar en nam op, weken lang was het boek hem de eenige troost, tot zekeren dag een werkwoede
hem te pakken krijgt....
In de eerste tentoonstelling van de zeer gewaardeerde groepeering ‘Kunst van
Heden’ exposeerde hij in 1905 naast Breitner, Vaes, Verster, Baseleer, Ensor,
Laermans.
Zijn werk vond langzamerhand erkenning. Menig schilderij ging naar Engeland,
naar Zwitserland en Nederland, en inzonderheid naar Groningen; een doek werd
aangekocht door het Modern Museum te Elsene (Brussel); een schilderij,
‘Antwerpsche Vrouwen’, vond een plaats in het Museum van Schoone Kunsten te
Antwerpen; de stad Boedapest kocht zoo pas ‘Antwerpsche Havenarbeidsters.’
In het Pall Mall Magazine (1904) verscheen een geïllustreerd opstel over zijn
werk. Sedert is Eugeen van Mieghem leeraar aan de Academie van Schoone
Kunsten der Scheldestad, belast met den cursus naar het levend model.
Onder de moderne kunstenaars gaat zijn voorliefde naar Breitner, Meunier, Millet,
Toulouse-Lautrec, Steinlen, Forain.
***
Zijn Hens en Baseleer hoofdzakelijk de schilders van de beneden-Schelde van
Mieghem is de vertolker van het bonte leven aan kaai en dok.
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Honderden schetsen, dag aan dag bijeengebracht, hebben gediend als voorstudie
tot zijn werk. Het volksleven en de volksvermaken, de arbeid en de slameur van
den dokker, het gaan en keeren, het lanterfanten. Geduldig heeft hij gezeten voor
de simpele, huishoudelijke voorwerpen om, zonder meer, de kunst van nabootsen,
van copieeren bot te vieren. Al wat een schilder aanlokken kan had ook voor hem
bekoring: in 1898 teekende hij de kerk van Veere.... Godsdienstige onderwerpen,
vooral de Christusfiguur, trekken hem aan. Bloemen en stillevens krijgen een beurt.
Het is een rusteloos, wrang en eenzaam zoeken. Telkens spookt het havenbedrijf
weer in visioenen voor hem op.
Al zijn krabbels naar het levend model, naar de zwoegende arbeiders aan de
haven, naar de wandelaars en vrouwkens op de De Keyserlei, bekeken van uit
‘Hulstkamp’, alles dient zijn verbeelding van wat tot schilderijen groeien zal.
Het leven is nog iets anders dan copieeren, meent van Mieghem, en met zijn
scherpen en ongenadigen zin voor de werkelijkheid roept zijn kunstenaarsinstinct
ook de ziel in zijn doeken.
Hij is een zwaarmoedige, een die de bitterheid van het leven geproefd heeft, alles
gelezen heeft, ontgoocheld is en toch zoo vol verlangen en liefde voor wat het
schamele, menschelijke leven bieden kan.
Menig schilderij - hij deed nooit eenige sacrificie aan kleur -, weerspiegelt de
donkere wereld der haven, waarin de arbeid weegt en stof en smook opstijgen. En
toch breekt soms de zon door en filtert met gouden lichtglans door de grauwe
nevelen.
Voor de typische, Antwerpsche zakkenverstelster, wier hoofd beschut wordt door
een felrooden met witte bollekens bezaaiden katoenen neusdoek, koestert hij een
bijzondere genegenheid. Zij wordt in zijn werk: de arbeidende en verduldige vrouw.
Het schrijnend vrouwenleven vindt, elders, in de uitbeelding van de ‘drie maagden
van den Guldenberg’, een tragische voorstelling.
Kinderen en boefjes met hun wonderbare zielen hebben hem steeds geboeid. Zij
loopen of staren naar het water, verloren in de geweldige wereld, maar argeloos en
zonder vrees voor het ongenadige leven. In hun zielen bloeit de liefde en hun blikken
zijn gekluisterd aan de diepe einders. Telkens heeft hij de menschen twee aan twee
voorgesteld.... Broer en zusje, twee vrouwen, twee zonnekloppers, een zwerver en
zijn liefje.... Steeds zoekt immers de mensch vertroosting en poogt hij zijn eigen,
eenzame ziel te ontvluchten.
In de danszalen vinden mannen en vrouwen een uitbundig zinnelijken roes.... Zij
dwalen van ‘De Lamp’ naar ‘De Zwarte Kat’, verwijlen in ‘Brabo’, in ‘De drij Hespkens’
en in ‘De Spiegel’ waar de orgels dreunen en kreunen en de paren op den gladden
dansvloer lokken.
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De menschen, de voerlui, de dokkers, de vrouwen, leven en bewegen tegen een
achtergrond van geweldig en ronkend havenbedrijf.... En het lied van de roezige
stad overstemt het snikken en jubelen in avond en morgen....
Zoo wordt elk schilderij van Eugeen van Mieghem niet enkel een synthese en
een beeld van Antwerpens dokken, maar treft tevens door diepmenschelijken zin.
Onafgebroken heeft hij de haven verheerlijkt. Even zocht hij afwisseling aan zee
te Blankenberghe. Naast zijn plezier-krabbels, naast zijn etsen, naast zijn pastelwerk
en zijn schilderijen heeft hij dozijnen leuke en kleurige monotypen gemaakt.
Zijn werklust lijkt nog wel onverminderd en zijn talent pas rijp in zijn groote
verscheidenheid.
***
Eugeen van Mieghem is voor mij de picturale vertolker van dok- en havendoening
en van haar vreemde decors. Het lanterfanten aan den Luienhoek, het lossen en
wegen, het laden en vervoeren, de gang naar het werk en het huiswaartskeeren,
het siësta, mensch en paard, het veelzijdig uitzicht heeft hij geteekend en geschilderd.
Dokkers en meisjes, maar ook zwervers en doolaars, boefjes en schipperskinderen
kregen leven op zijn doeken, een meewarig maar zinvol leven.
Bij hem geen angstvallig speuren naar schilderachtige hoekjes, of typische
modellen, maar een drang om zich te verlossen van de hem obsedeerende
havenzichten en in hem vergroeide stoere en havelooze figuren uit de menigte. Hij
zag die menschen en die dingen heel zijn leven lang, 's morgens bij het opklaren
van den roomwitten damp, 's avonds wanneer de lichtjes weifelen en de muziek
gonst.
In het werk van Eugeen van Mieghem hervind ik de haven, de Antwerpsche haven
zooals zij ook mij in de ziel gebrand ligt. Zijn kunst bewaart voor mij steeds een
bijzondere bekoring. In zijn uitbeelding van het hedendaagsche havenleven is een
vleugje van den eeuwigen horizont gefixeerd en in zijn figuren beeft wat van de
teedere, haast aetherische, menschelijke aandoening. Wij zijn beiden kinderen van
den Antwerpschen waterkant, van het bekende Schipperskwartier, en zoo komt het
dan ook, dat ik, die mij nooit bezondig aan het schrijven van opstellen gewijd aan
beeldende kunsten, ditmaal, en eenmaal is geen gewoonte, de aandacht wenschte
te vestigen op de evocatieve kunst van een Sinjoor die inspiratie vond in de wondere
en kleurige havenstad.
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De stad Visby en haar middeleeuwsche kunstschatten
door Samuel Hedlund
VISBY, de eenige stad op het Zweedsche eiland Gotland en een van de meest
bezienswaardige steden van het heele Noorden, is gelegen in een onvruchtbare
streek op de West-kust van het eiland, die door dorre heuvelruggen van kalksteen
van het meer welvarend binnenland gescheiden is. De landstreek om de stad heen
wordt nagenoeg niet bebouwd, boschland treft men er ook niet aan en de eens, in
vervlogen jaren, fabelachtige rijkdom van Visby was dus noch uit akkerbouw, noch
uit houtteelt verkregen. Wat de akkers en bosschen van het eiland opbrachten,
kwam in de zakken van de Gotlandsche boeren, die op dit eiland niet slechts de
gebruikers van het land, jagers en visschers waren, doch tevens handelslui, die
schepen in hun bezit hadden.
Een handelsstad was Visby, waarvan men zeide, dat het niet alleen a a n de zee
doch ook o p de zee gelegen was. De zeevarende kooplieden der stad trokken met
hun schepen naar Oost en West en in de groote pakhuizen rondom de haven werden
de goederen, welke uit West-Europa werden aangevoerd, opgeslagen voor uitvoer
naar den Oriënt, terwijl de voortbrengselen van het verre Oosten er op doorvoer
naar het Westen wachtten. Visby vormde een eenheid met de zee, doch in
tweedracht leefde het met de landsbevolking, de boeren, die ook op het Oosten
handelden en dus concurrenten waren; een tweedracht, die vaak leidde tot heftigen
strijd, waarin de overwinning dan aan de bewoners van de stad, dan aan die van
het land was.
Reeds in den Heiden-tijd moet Visby een bloeiende marktplaats geweest zijn;
doch al was het dan een belangrijke offer- en marktplaats, als stad kan het niet
verder terug tellen dan tot omstreeks het jaar 1000. In de 12e eeuw moet de markt
aanzienlijk in beteekenis zijn toegenomen om in de 13e eeuw het hoogtepunt van
haar bloei te bereiken. Visby was toen de leidende handelsstad aan de Oostzee en
tevens de grootste stad van het Noorden; het aantal inwoners dat het tegen het
einde van de 13e eeuw bezat heeft men berekend op 40.000; een groot percentage
hiervan bestond uit Duitsche immigranten.
In deze tijden was de handel op Rusland en het verdere Oosten een van de
belangrijkste bronnen van inkomsten voor de Visby-ers. Reeds vroegtijdig werd dan
ook een handelsfaktorij in Novgorod gesticht en naar men vermoedt, geschiedde
dit in samenwerking met de genoemde boerenkooplieden uit de andere deelen van
het eiland. Door dezen handel op het
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Oosten zijn ook voor een groot deel de eigenaardigheden van de Gotlandsche
beschaving te verklaren en wat betreft de uitwisseling van cultuur tusschen Rusland
en Zweden zijn wellicht de rijke boeren-kooplui van meer beteekenis geweest, dan
de bewoners van de stad Visby het ooit waren.
De gevaarlijkste mededingster van Visby naar de macht in de Oostzee, was de
Hanze-stad Lübeck, die met jeugdigen ondernemingsgeest den kamp met haar
machtige Gotlandsche zuster aanbond om tenslotte de overwinning te behalen en
de leidende handelshaven te worden. In het midden van de 14e eeuw was Visby's
kracht verzwakt door een strijd met de landsbevolking; de pest had verwoestingen
aangericht en ten leste was het Valdemar Atterdag, die in 1361 de handelsstad
veroverde en aan haar bloei voorgoed een einde maakte.
Na den ondergang heeft Visby zich nimmermeer uit zijn ruïnes kunnen opheffen
en juist dank zij deze omstandigheid is het middeneeuwsche karakter tot in onze
dagen bewaard gebleven; de armoede der bewoners heeft daarbij het hare
bijgedragen om dit meest kostbare gedenkteeken uit den hoogtij der Noordsche
middeleeuwen te behouden. Zoo is dan ook in den aanleg der stad het
oorspronkelijke bouwplan voor het grootste gedeelte bewaard: enkele straten, in
een halven kring gelegen, geven de oudste stadsgrens aan, waarbinnen, in de
middenstad, de straatjes nog onregelmatiger en nauwer zijn dan tusschen die oudste
stadsgrens en den ringmuur.
In zijn dagen van bloei bezat Visby een doelmatiger haven dan het thans heeft;
de nu bestaande uitgebreide havenkaden zijn in lateren tijd verkregen door het
dempen van een kleine bocht in de Oostzee waaromheen de oude stad in een
halven kring gebouwd was. Deze bocht vormde de oorspronkelijke haven, die door
een reeks van kleine eilanden, welke op het oogenblik nog als heuveltjes in de kade
te zien zijn, beschermd werd tegen de zee. Voor de schepen van tegenwoordig zou
deze haven te ondiep zijn geweest. De ‘Strandgata’, de strandweg van thans, was
toen de kade waaraan de pakhuizen, waarvan er nu nog enkele geheel of gedeeltelijk
bewaard zijn gebleven, gelegen waren. Drie van de pakhuizen, die voor dien tijd
wel wolkenkrabbers moeten geweest zijn, steken nog heden met hun trapgevels
hoog boven de omliggende lage huizen uit. Alle drie zijn nu in particulier gebruik:
de zoogenaamde Oude Apotheek met zijn gewelfde benedenverdieping, het
‘Lilljehornska Hus,’ het grootste gebouw en het hotel ‘Visby Börs’. In de overblijfselen
van een ander dergelijk pakhuis is de afdeeling middeleeuwsche kunst van de
‘Fornsal,’ het museum van vroeger-Visby ondergebracht. De bovengelegen
verdiepingen van dit huis zijn van jongeren datum. Het museumvertrek dat van
tamelijk groote afmeting is heeft een kruisgewelf, gedragen door zware zuilen met
dobbelsteen-vormig kapiteel. Het Noordelijk gedeelte is door een balkenvloer in
twee verdiepingen verdeeld: alles van middeleeuwsch
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maaksel. Door een geul in den muur, waarvan de uitmonding nog te zien is, werd
het graan, of alle mogelijke andere waren die in het pakhuis waren opgeslagen,
naar deze ruimte, de ‘högkällaren’ aangevoerd. Op de bovengelegen verdiepingen
werden waarschijnlijk lichtere goederen bewaard en mogelijk was daar ook het
kantoor ingericht. Een woning is in het gebouw waarschijnlijk nooit geweest; de
koopman, zoo vermoedt men, woonde meest aan boord van zijn schip.
De aanblik van deze kade met haar hooge en smalle huizen, die zich in het water
van de haven spiegelden, moet buitengewoon mooi zijn geweest; want waarschijnlijk
toch waren de huizen daar onmiddellijk aan het water gebouwd zonder dat er een
weg of een straat tusschen was gelegen.
Gewelfde kelders en andere middeleeuwsche overblijfselen worden voorts op
vele andere plaatsen in de stad gevonden en waarschijnlijk bewaart dan ook het
grootste gedeelte van Visby's huizen de herinnering aan de middeleeuwen.
Meer dan deze op zichzelf belangwekkende bouwwerken getuigen intusschen
de tamelijk goed in stand gehouden openbare gebouwen van vroegere grootheid
en glans der stad en het meest van alles doet dit ongetwijfeld de ringmuur, die niet
alleen het belangrijkste middeleeuwsche monument van het Noorden is, maar ook
- met de muren van Carcasonne - de omvangrijkste en best bewaarde
stadsversterking uit de middeleeuwen in heel Europa. Reeds langen tijd zijn
Zweedsche archeologen bezig de geschiedenis van deze Noordelijke vestingwerken
na te gaan, doch tot heden hebben slechts de verzamelde afbeeldingen hiervan het
licht gezien. Het oudste gedeelte van de stadsmuur de z.g. ‘Kruttorn’ de kruittoren
- die niet aansluit bij de aangrenzende deelen der muur - stamt vermoedelijk uit de
11e eeuw. Naderhand, in de 12e eeuw, werd de lage muur gebouwd, waarvan men
nog de overblijfselen kan zien in het thans bestaande muurwerk, dat in den Gotischen
tijd werd opgetrokken. Men weet dat de stadsmuren in het jaar 1288 versterkt werden:
zij werden verbreed, verhoogd en voorzien van 44 torens; toch waren deze muren,
die aan de binnenzijde van een uit hout of steen gebouwde schietgang waren
voorzien, nog betrekkelijk laag. Aan de Oostzijde, dicht bij de Zuid-Oosthoek van
de stad, ligt in den muur gesloten, een huis, dat later tot toren opgetrokken werd;
een gedeelte van dit huis moet, naar men zegt, in den Vikingertijd gebouwd zijn,
zoodat dit dus waarschijnlijk het alleroudste gebouw van Visby is. Aan het einde
van het Zuidelijke stadsdeel ziet men in den muur een hooger en breeder stuk, dat
het eenige overblijfsel vormt van het eens zoo trotsche slot van Visby, dat in 1411
gebouwd werd en in 1679 door de Denen werd verwoest. Eigenaardig is het, dat
de bovengenoemde versterking van de stadsmuur, voor zoover die thans nog
bewaard is, aan de landzijde werd aangebracht. Men kan dan ook wel aan-
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nemen, dat de voortdurende strijd tusschen de stedelingen en het volk van het land,
de aanleiding was tot deze versterking. Toen in 1361 Valdemar Atterdag zijn intocht
in Visby hield, liet hij een groote opening in den muur maken in de nabijheid van de
Zuid-poorten en tevens werd in de stad een straat gebroken. De opening in den
muur is later weer gedicht, maar de straat is nooit meer toegebouwd.
Van Visby's vele kerken staat thans nog slechts één, de Domkerk St. Maria, onder
dak; van alle andere bestaan slechts de ruïnes, of wel ze zijn geheel en al geslecht.
De armoede, die we eens een van de oorzaken noemden, dat veel bewaard bleef,
scheen hier juist eens de oorzaak te zullen zijn dat nog meer verdwijnen moest. Het
was n.l. onder de regeering van Karel XI, den grooten staatshuishoudkundige; de
Koning, die overal naar economische winst streefde, ontdekte, dat uit de groote
hoeveelheid kalksteen van de ruïnes kalk zou kunnen worden gewonnen en hij gaf
bevel dat de ruïnes zouden worden afgebroken om in de kalkovens van den staat,
buiten de stad gelegen, te worden geworpen. Tot groot geluk is 's Konings bevel
nimmer uitgevoerd; slechts de ruïnes van het slot van Visby werden afgebroken.
De kerkelijke bouw in Visby strekt zich uit over een groot gedeelte van de
middeleeuwen, van het begin der 12e eeuw tot in de 15e eeuw en kan in vier
hoofdtijdperken worden ingedeeld. Het eerste loopt van ongeveer 1100 tot 1225
toen de St. Maria werd ingewijd, waarmee tegelijkertijd het tweede tijdvak, de z.g.
‘overgangsstijl’ werd ingeluid. Het derde tijdperk is dat van vroege en late Gotiek
en het vierde is de tijd van Koningin Margaretha. Gedurende het verdere gedeelte
van de Noordelijke middeleeuwen is in Visby geen bouwwerk van beteekenis meer
verrezen.
De bouwkunst van de 12e eeuw kan voor heel Gotland weer worden ingedeeld
in drie perioden, waarvan de eerste reeds omstreeks het jaar 1100 begint. In Visby
schijnt geen kerkelijk bouwwerk uit dien tijd te stammen, of het zou de eerste bouw
der Clemens-kerk moeten zijn. Deze kerk verbergt namelijk in haar grondvesten de
plannen van drie vroegere kerken, waaruit men zien kan hoe de behoefte aan ruimte
bij elken bouw grooter is geworden; de eerste en kleinste kerk was een z.g.
langschipkerk met zijkoor en een West-toren. De tweede van genoemde drie
perioden, die in het bijzonder gekarakteriseerd wordt door het gebruik van Oostersche
versieringen in de bouwkunst, omvat de middelste tientallen jaren van de 12e eeuw.
Uit dezen tijd is geen enkel gebouw in zijn geheel op Gotland bewaard gebleven,
noch op het platteland, noch in Visby. Maar wel zijn overblijfselen van oude kerken
uit deze perioden in latere Gotische kerken ingebouwd in den vorm van dekoreerende
reliefs, welke eens in fries-vorm den oorspronkelijken gevel sierden. De tweede
uitbreiding der Clemens-kerk, een T-vormig bouwwerk, behoort vermoedelijk in deze
periode thuis. In het laatste gedeelte van de 12e eeuw oefenden de Cisterciensers,
die
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reeds in het begin der eeuw van Bourgondië naar Zweden trokken, hun invloed uit
op de architectuur, waardoor deze tijd dan ook den naam draagt van
‘Cisterciensertijd’. Van vele van Visby's kerken is de bouw in deze perioden
begonnen: met den derden bouw der Clemenskerk, en de St. Maria kerk, werd
waarschijnlijk in 1199 een aanvang gemaakt; verder is er o.a. het koor der St.
Drotten-kerk en den Helge Ands (Heilige Geest)-kerk en den St. Olofstoren, doch
van dit alles is niets volkomen intact gebleven. Als een bijzonderheid moet hierbij
vermeld worden, dat de St. Drotten-kerk een koorportaal heeft, waarin versieringen
naar Anglo-Saksische motieven voorkomen, een merkwaardigheid, die men verder
in de geheele Gotlandsche kunst niet meer aantreft. De tijd van den ‘overgangsstijl’,
een van de voornaamste bouwtijdperken in Visby, heeft een sterken Duitschen
invloed ondervonden. In Saksen en in de Rijnstreek ontstond deze stijl, welke wordt
vertegenwoordigd door een bouwwerk als de Dom te Maagdenburg, - in het begin
van de 13e eeuw. Door de komst van Duitsche immigranten deed zij bijna
tegelijkertijd haar intrede op Gotland, waar de St. Maria op 27 Juli 1225 als een
Duitsche kerk werd ingewijd. Deze kerk is echter sinds den bouw niet geheel
onveranderd gebleven; het was, zooals ook de soortgenooten in het Rijnland, een
basiliek met domineerende West-toren en twee kleinere Oost-torens, die later werden
verhoogd en nog bewaard zijn. Boven het middenvak was, naar de dikte van de
zuilen te oordeelen, een toren ontworpen. Was deze inderdaad gebouwd geworden,
dan was ook de gelijkenis met een Rijnsche domkerk zoo goed als volmaakt geweest.
Tot het koor van de kerk kreeg men toegang door het z.g. bruidsportaal, waarvan
de gebeeldhouwde versieringen het best de nieuwe kunstopvattingen weergeven.
Het is hier niet langer het gebrek aan decoratie uit den Cisterciensertijd, en evenmin
de Oostersche fabeldieren uit het midden van de 12e eeuw, die met een mystieke
plechtigheid optrekken in de friezen der kerkgevels, of grijnzende ondieren, die van
het begin der eeuw af de nauwe kerkportalen bewaakten als symbolen van de booze
machten, welke den Christen, die binnen de tempeldeuren verlossing zal vinden,
bedreigen. De strijd tusschen wereld en kerk was toen geëindigd met de overwinning
van de laatste en symbolische wachtleeuwen of nauwe kerkpoorten hadden
afgedaan; de nieuwe tijd wilde de overwinning zien uitgebeeld in groote ruime
godshuizen en een dekoratie, die van levensblijheid getuigde. De gestileerde
versiering had plaats gemaakt voor een weelderige rank- en blad-ornamentiek,
waarmee de kerkportalen waren getooid en deze portalen met hun naar
binnenloopende wanden waren als een uitnoodiging tot de menschen om samen
te komen in de gemeenschap der kerk.
Bijna alle ruïnes in Visby dragen sporen uit den ‘overgangsstijl’. De hoofdvormen
van de Heilige Geestkerk (een z.g. dubbelkerk) stammen
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uit dezen tijd, terwijl het koor zooals gezegd ongeveer in het jaar 1200 ontstond.
Het achthoekige kerkgebouw, dat aan een toren doet denken, is in twee verdiepingen
verdeeld, die door een open middenstuk vereenigd zijn, terwijl een groote
boogvormige opening verbinding met het koor geeft. Vier massieve zuilen met een
eenvoudig geprofileerd kapiteel dragen het gewelf van de benedenverdieping en
een gelijk aantal zuilen hebben eens op de bovenverdieping het gewelf, dat thans
is ingestort, gestut. Van de beneden gelegen kerk leiden trappen, van fraaie zuilen
voorzien, naar het boven gelegen gedeelte.
Een dergelijk kerkgebouw herinnert aan de dubbelkerk in Schwarzrheindorf en
duidt dus op Rijnlandschen invloed, terwijl, zooals bijv. blijkt uit den vorm van het
zuidportaal, ook de Westfaalsche bouwkunst hier niet vreemd is. Vermoedelijk is
de Heilige Geestkerk zoo ingedeeld, omdat zij bij een ziekenhuis behoorde, het
Heilige-Geest ziekenhuis, waarvan de patiënten door een kleinen ingang in de
bovenkerk konden komen.
De beide zusterkerken St. Drotten en St. Lars, waarvan de koren in den
Cisterciensertijd zijn gebouwd, stammen hoofdzakelijk uit de periode van den
‘overgangsstijl’. St. Drotten of de Heilige Drievuldigheidskerk is vierkant van vorm
en heeft een grooten West-toren. Het grondvlak der St. Lars heeft een vorm van
een Grieksch kruis met kleine vierkanten in de kruishoeken. Vier hooge zuilen
hebben eens het nu ingestorte gewelf gedragen; de weinige decoratie - die slechts
bestaat uit een eenvoudige profileering - duidt niet op onmiddellijken Byzantijnschen
invloed en evenmin schijnen dan ook koepel en voorportaal te zijn voorgekomen.
Het plan van de kerk zou een raadsel zijn, indien men niet wist dat in Visby een
Russische nederzetting is geweest. Deze Russen moeten in de 12e eeuw een kerk
in de stad gebouwd hebben, maar waar deze gestaan heeft is niet nauwkeurig
bekend. In Novgorod, in Rusland, bestaat echter een kerk de St. Parascovia, waarvan
de vormen overeenkomen met de St. Lars en men kan daarom aannemen dat deze
later gebouwd is naar het voorbeeld van de Russische kerk in Visby, die dus op
haar beurt gelijkenis vertoont met de St. Parascovia. Doordat op den Westelijken
kruisarm later een toren gebouwd is, heeft de kerk den vorm gekregen van een
lang-schips kerk. Op het oogenblik is de St. Lars, zoowel wat het inwendige als wat
het uiterlijke betreft, een van Visby's mooiste ruïnes en tegelijkertijd een van de
merkwaardigste in geheel Zweden.
Tot het tijdperk van den ‘overgangsstijl’ behoort ook de vierde bouw van de
Clemenskerk, waarvan men nu nog de overblijfselen vinden kan; verder de tot een
hallenkerk verbouwde domkerk en de oudste deelen van de ruïnes van de St. Nicolai
en de St. Karin, welke overigens in de derde van de genoemde tijdperken, in de
Gotiek, thuis behooren.
De Zweedsche Gotiek, die ongeveer in het midden van de 13e eeuw begint,
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kan men indeelen in verschillende scherp van elkaar gescheiden tijdvakken.
De eerste, de vroege-Gotiek, en de daarop volgende late-Gotiek vallen samen
met Gotlandsch bloeitijd, toen het grootste gedeelte van de kerken op het eiland
gebouwd werd in hun thans nog bewaarde vormen. De St. Per en de St. Hans in
Visby, kerken die vrijwel met den grond gelijk gemaakt zijn, zijn vroeg-Gotische
bouwwerken, evenals de genoemde St. Nicolai en de St. Karin, die Dominikaneren Franciskanerkloosterkerken zijn geweest. Deze beide zijn nu hal-kerken met een
langschip en zijbeuken. De voorganger van de St. Nicolai was een kleine basiliek,
met zijkoor en West-toren, waarvan de grondvesten binnen het nu bestaande
bouwwerk zijn opgegraven en met steenen uitgezet. Omstreeks 1200 is deze basiliek
waarschijnlijk gebouwd. Wat thans van de St. Nicolai nog staat, is voor een groot
gedeelte gebouwd in den ‘overgangsstijl’ en de bouwgeschiedenis hiervan is nog
weinig bekend. Slechts weet men, dat gedeelten van de muur van het schip en de
vensters met ronde bogen tot den ‘overgangsstijl’ behooren; de gewelven en
waarschijnlijk ook de westgevel, zijn vroeg-Gotisch, terwijl het veelhoekige koor met
zijn koperen raamlijsten in den tijd van Koningin Margaretha thuis hoort. In den
zuidgevel vindt men gedeeltelijk ronde gedeeltelijk groote Gotische vensters; drie
groote Gotische vensters, waartusschen blinde ramen, sieren den kerkgevel. Een
merkwaardigheid is het, dat tusschen deze ramen een decoratie van tegels is
aangebracht, een zeldzaam materiaal op het aan kalk en zandsteen zoo rijke eiland.
Uit den vorm van den gevel kan men zien, dat de kerk oorspronkelijk een dak heeft
gehad gelijk gevormd, als bij de bedelmonnikkerken uit de 13e eeuw op het
Zweedsche vasteland.
De St. Karin heeft eveneens een tamelijk ingewikkelde niet geheel opgehelderde
bouwgeschiedenis, maar moet in groote trekken gezien, in hetzelfde tijdvak als de
St. Nicolai zijn gebouwd. Het St. Karinklooster werd in 1233 gesticht en de kerk
werd tenslotte in 1413 ingewijd. Deze kerk bezit nu drie schepen, waarvan het op
het oogenblik ingestorte gewelf gedragen werd door achthoekige zuilen. De hooge
koperen vensterramen zijn waarschijnlijk uit den laatsten bouwtijd van de kerk. In
de Zuid-Oosthoek is nog bewaard een op een krypt gelijkende ruimte, waarin
altaarnissen en kruisgewelf, lager dan de kerkvloer en gedeeltelijk in het kerkplan
gelegen. Overblijfselen van de kloostergebouwen zijn opgenomen in de aan de kerk
grenzende huizen.
Tijdens de vroege Gotiek werd verder nog gebouwd de buiten de muren gelegen
ziekenhuiskerk St. Göran, een kerk met twee schepen, waarschijnlijk samengebouwd
met het ziekenhuis, zoodat de zieken van daar op een galerij in de kerk konden
komen. Het latere deel van de 14e eeuw, dat de contra-Gotiek genoemd wordt, een
nationale reaktie tegen de internationaal heerschende hoog-Gotiek, wordt in Visby
vertegenwoordigd
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door de Zuidkapel van de Domkerk, de z.g. ‘Swertingska kapell’ die men thans
begonnen is te restaureeren.
De bouwkunst uit den tijd van Koningin Margaretha heeft in Visby slechts enkele
vertegenwoordigers, zooals de reeds genoemde koren van de St. Nicolai en St.
Karin. De stad Visby was in dezen tijd reeds over het hoogtepunt van haar roem
heen en haar glans begon te verbleeken. Wat echter in lateren tijd ook gedaan is
aan het weer opbouwen of nog verder afbreken van de ruïnes, het heeft het karakter
der stad niet kunnen uitwisschen: zelfs de barok-toren van de St. Maria kan het
beeld van het geheel niet noemenswaard storen.
In het begin van dit artikel noemden wij reeds de ‘Fornsal’ het museum van
Gotland. De rijke verzamelingen, die hier zijn samengebracht, geven een goeden
kijk, niet alleen op de kunst- en cultuurgeschiedenis van de stad, maar ook op die
van het geheele eiland, van de oudste tijden tot heden toe. De verzameling, die
echter verreweg het belangrijkste is, is de afdeeling middeleeuwsch-kerkelijke kunst.
Het eigenaardige van de beeldende kunst op Gotland is, dat zij plotseling naar
voren is getreden, toen het Christendom op het eiland vasten voet kreeg. Reeds
had in den Vikinger-tijd en ook in den tijd van de Christen-predikers de kunst een
hooge vlucht genomen en zelfs bestond er een soort plastische kunst, waarvan de
voorstellingen in zeer laag relief of door krassen op de Gotlandsche steenen
uitgebeeld, getuigen. Maar een werkelijke tastbare plastiek, wordt eigenlijk niet voor
het einde van de 11e eeuw verkregen, tenminste niet in een bewaard monument.
De oudste Gotlandsche beeldhouwer, die bekend is, heette Hegwaldr en, naar men
vermoedt, werkte hij gedurende de eerste tientallen jaren van de 12e eeuw. Zijn stijl
is primitief maar heeft artistieke verdiensten, in het bijzonder wat zijn compositie
betreft. Van zijn werk is slechts één stuk in het museum aanwezig.
Het rijkste bezit van de ‘Fornsal’ is een verzameling houten beelden, waaronder
werken van het begin van de 12e eeuw; een bijzonderheid is een madonnabeeld
dat herinnert aan het beeldhouwwerk in Etampes in Frankrijk. Zelfs in de sculptuur
is de ‘overgangsstijl’ rijk. Het beeld der Hemelsche Koningin dat ondanks de
beschadiging zijn schoonheid niet verloren heeft en het groote crucifix uit de kerk
te Hablingbo behooren tot de beste stukken van het museum. Zoowel uit het
madonna-beeld als uit het Christusbeeld blijkt, wat in verband met de bouwkunst
van den ‘overgangsstijl’, van Duitschen invloed gezegd is. Wat het madonnabeeld
aangaat is deze wel te verwachten, aangezien het voor de kerk der Duitschers
gemaakt is: doch evenzoo zijn in het groote crucifix Duitsche overeenkomsten aan
te wijzen, men denke b.v. aan het bekende crucifix in Wechselburg. Toch mogen
wij dit alles niet als een Duitsche schepping
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RUÏNE VAN DE ST. DROTTEN, GEEOUWD IN DE DERTIENDE EEUW.
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BEELDHOUWWERK IN VISBY'S MUSEUM.
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beschouwen. De macht en de beschaving van Gotland was toenemende; achter
zich had het de rijke 12e eeuw en bovendien tal van jaren van grooten bloei. De
geest van het land was dus machtig genoeg om groote kunstenaars voort te brengen.
Maar zonder de verbindingen en aanraking met het vaste land van Europa zou een
beschaving, die aan den buitenkant van de Europeesche cultuurkring leefde,
gedoemd zijn te verstijven i n de eens aangenomen vormen. Het was daarom, dat
de wakkere Gotlanders hun toekomstige kunstenaars uitzonden naar die plaatsen
in Europa, die op het gebied van kunstbeoefening een goeden naam hadden. Reeds
dit hooge cultureele standpunt in het algemeen kan, wat het bedoelde crucifix betreft,
het vertrouwen verklaren op de Gotlandsche beeldsnijkunst. Bovendien is hier de
bijzondere compositie van het kruisbeeld geheel en al Gotlandsch.
De vroege Gotiek in Gotland valt samen met het groote tijdperk der late-Gotiek
in Frankrijk en zoowel de beelden in het museum uit vroegeals uit late-Gotiek
getuigen van de kennis der Gotlandsche kunstenaars ten opzichte der nieuwe
kunstvormen. Het treurende Mariabeeld van de kerk in Oja, het beeld van bisschop
Nicolaus uit Hejdeby e.a. zijn kunstwerken waarin de Fransche geest duidelijk
kenbaar is; het eerste vroeg-Gotische werk, slank en rank met een harmonisch in
plooien vallenden mantel - het tweede uit een meer gevorderd tijdperk, vast van
opbouw als de toren van een Gotische dom, zonder toch een indruk van zwaarheid
te maken. De vroege- en late-Gotische periodes zijn in het museum het best
vertegenwoordigd en ook het midden van de 14e eeuw.
Over het algemeen heeft de Gotlandsche kunst zich daarna naar Duitschland
gewend, het meest naar Keulen, doch in menig kunstwerk speurt men desondanks
de harmonische en sierlijke Fransche opvattingen. Na de rampen van het midden
der eeuw gaat de beeldhouwkunst achteruit, misschien wel niet zooveel als de
bouwkunst in hoeveelheid van werken, echter wel in hoedanigheid. Meest kleine
beeldhouwwerken worden gemaakt, die vaak in stijl buiten eenige Europeesche
kunstschool vallen. Deze teruggang hield gedurende de geheele 15e eeuw aan.
Wel was aan het slot hiervan een kleine herleving merkbaar, doch deze was niet te
vergelijken met den in het verleden liggenden bloeitijd van het eiland, noch met den
opbloei van de beschaving op het Zweedsche vaste land gedurende Sten Sture's
tijd.
Aan het einde van de Noordsche middeleeuwen verliest niet alleen de
Gotlandsche, maar ook de geheele Zweedsche kunst het contact met de
Noord-Duitsche kunst waarmee het gedurende de Middeleeuwen een eenheid
vormde: de Baltische kunst. Zij begeeft zich op nationale wegen, die deels
terugvoeren naar een ouder, soms een Oostersch stijl-ideaal, deels de volkskunst
naderen. Deze z.g. Noordsche-ultra-Gotiek is nog niet grondig bestudeerd, doch
verbergt in zich waarschijnlijk nog vele vraagstukken.
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*

Verzen,
door J. Slauerhoff.
Winterval op zee.
Onder vermanenden bladerval,
Door het weemoedig mispelrood,
Langs den vergrijzenden waterval,
De zwarte heesters huivrend en bloot,
Brengt de herfst langs zachte omwegen,
In droefnis stijgende voorteeknen
Ons tot den winter, den zomer ter dood.
Op de zee zonder bosschen en dalen
Is herfst een machtelooze geest in het ruim,
Die door de wolken mag dolen en klagen,
Maar zich nergens kan openbaren.
De groene golven vol drift en schuim,
Worden in een nacht grauwer en stroever
Dan barre heuvlen en dragen ijs
In zware schotsen naar den oever,
Tot de wolken weerbarstig grijs.
De schippers die uit hun zuidlijke tochten,
Den doortocht naar het noorden zochten,
Den zomer meevoerend in hun boot,
Ervaren, verrast door de wervelingen
Die hen omsinglen en snerpend doordringen
De koude plotseling als de dood.

*

Uit een bundel, in voorbereiding, getiteld: ‘In Oost-Azië’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

315

Tibet.
Achter de dalen volgestort met puinen
Van tempelsteden, waar de kloostertuinen
Op richels tusschen rotswand en ravijn
Vergroeid en door de zon verlaten zijn;
Ver achter steppen, stilstaande moerassen
Onder de graven van vergeten rassen
Rijst 't doodsgebergt, geen stroomversnellingen
Geen waterval op steile hellingen,
Alleen in beker van graniet begrepen
Een kratermeer van onder uitgeslepen,
Waar 'n levenloos droefgeestig eiland in ligt.
Geen beek vloeit, geen riet ruischt, geen vogel schreit,
De doodsche stilte heeft zich daar verinnigd
Tot tempel van de grootste eenzaamheid.
Geen tempelschatten in de rotsspelonken,
Geen monniken van heilge waanzin dronken.
De eeredienst der stilte wordt met staren
Door kluizenaars gehoed, er is geen boot, vanwaar
Hoe kwamen ze er? Kan de aarde schepselen baren?
Verloor een ster dorlevende meteoren?
De kraterwanden zijn de eenige kimmen
Bereikbaar slechts als 't meervlak ligt bevroren,
Te steil om van beneden te beklimmen.
Dan wordt van boven leeftocht neergelaten.
Hun afgezanten schuiflen over 't ijs
En keeren met gevulde nap en vaten,
In eeuwigheid hun eenige aardsche reis.
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Ochtend Macao.
Waar de nacht is verdronken
Waakt nog een maan, oudvergeeld.
Eilanden, jonken en wolken
Staan over hun spiegelbeeld
Evenrank overeind,
Terwijl de zon in roode
Rimpels de mist naar het doode
Heilge Macao onderschijnt
En in de slapende smalle
Straten sluipt, in de tuinen
Waar dwars door 't gebloemte vervallen
Paleizen hun praal in puinen
Storten tot waar beneden
Bekoorlijk de Praia Grande
Blank omarmt de verzandde
Voorgoed verlaten reede,
Waar eeuwen lang even vroeg
Nog thans de visschersvloot
Uitzeilt voor het morgenrood
Het donker voor den boeg.
Daaronder zien de jonken
Oud en voorovergebogen
Zich voor den boeg onder de oogen
Verhangen en verdronken.
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De ontwikkeling van het ruimtegevoel bij de Zuid-Nederlandsche
schilders
door M. Stijns
TUSSCHEN twee hoogtepunten in loopt de 16de eeuw, in de Zuid-Nederlandsche
kunstgeschiedenis, gevaar, zoo niet miskend, dan toch onderschat te worden. Voor
wie heelemaal onder den indruk gekomen is van de al-omvattende, diepgaande
kunst van de Vlaamsche primitieven en van Rubens, komt de 16e eeuw inderdaad
voor als een gaping, die even duizelig maakt. De tijd is uit zijn banden geraakt en
liefst klampt men zich aan personaliteiten als Metsys, Gossart en Brueghel vast,
om den algemeenen golfslag van het keerend getij te veronachtzamen.
En toch is deze eeuw, ook over haar geheel genomen, van groot gewicht als
merkpaal voor een ontwikkeling van het ruimtegvoel die de schilderkunst moest
doormaken. Velen voelen het als een zwakheid dat zich daarbij Italiaansche
invloeden voordeden, al staat daarnaast het feit dat de Vlamingen, amper een paar
eeuwen vroeger, zelf de Italianen hadden beïnvloed. Maar ten slotte deed de
gewraakte invloed zich slechts gelden op de middelen tot het bereiken van kunst
zonder al te zeer aan het Vlaamsch, of beter Zuid-Nederlandsch karakter afbreuk
te doen. Het moet dan ook Prof. Vermeylen als een verdienste aangerekend worden,
dat hij, in het derde deel van zijn ‘Geschiedenis van de Europeesche Plastiek en
Schilderkunst’, gewezen heeft op de groote rol van de 16de eeuwsche
Zuid-Nederlanders, die, door verstandelijke passie en vol geestdrift het losgeld
betaald hebben van den vooruitgang.
De groote kentering werd reeds in de 15de eeuw aangekondigd maar deed zich
hoofdzakelijk in de 16e eeuw voor en dit, in zeer groote mate, op het gebied van
de voorstelling der ruimte. De ontwikkeling vindt haar begin en einde in het overgaan
der economische hegemonie van Brugge naar Antwerpen, in het omslaan van den
Vlaamschen invloed in Italië naar den Italiaanschen invloed in de Vlaamsche
gewesten, in de kunst van Van Eyck en Memlinc tegenover deze van de 17de
eeuwsche meesters.
Wellicht is de verschuiving der economische hegemonie doorslaggevend geweest,
al kan dit nu juist niet aangevoerd als uitleg voor het indringen van den Italiaanschen
invloed. Als centrum van internationaal verkeer was Brugge immers even belangrijk
geweest als Antwerpen het, mutatis mutandis, zou worden en toch was de
Italiaansche invloed onbe-
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duidend gebleven zelfs bij een Roger van der Weyden die nochtans een reis naar
*)
Italië had ondernomen . De verschuiving der hegemonie in Vlaanderen, van Brugge
naar Antwerpen, veranderde evenwel het karakter der kunst. Van den
innig-geloovenden West-Vlaming geraakte men terecht bij den woeliger Brabander,
met zijn ingeboren neiging naar scherp afstekende kleurvlakken en zijn voorliefde
voor massaoptochten in het kader van groote pleinen. Daarbij kwam nog de
ontwikkeling van het tooneel dat minder vroom maar volkscher werd, een ontwikkeling
die de schilders in gelijke mate mede zouden maken, vermits men weet, hoe zij
steeds actief aan de werking der rederijkerskamers hebben deelgenomen. Door
den invloed van het tooneel, met zijn eischen van dramatische uitbeelding
samenvloeiend tot één climax, ging men ook minder aandacht besteden aan het
waarheidsgetrouwe van ieder detail en ontstond er onderscheid, tusschen het
belangrijkste moment van het schilderij en de inleidende tooneelen.
Dit verklaart de voorkeur voor de groote beweeglijke lijn. De miniatuur verliest
voeling met de schilderkunst, terwijl veel meer naar de techniek der fresco-schildering
wordt omgezien. Dan eerst gaat de deur beslist open voor den Italiaanschen invloed.
Hoofdzaak in deze ontwikkeling was, bij de Zuid-Nederlanders, het invoeren van
een systematischer perspectief, het toevoegen van dramatischer beweging en
warmer leven bij de personages. Deze strekkingen - die overigens voortdurend
ineengestrengeld zitten - worden vertegenwoordigd door bijv. Metsys eenerzijds en
Gossart anderzijds.
De middeleeuwsche miniatuur, als illustratie van het verhaal, kiest geen partij
voor wat het belang der episoden betreft. Een bladzijde in een handschrift resumeert
al de behandelde tafereelen op gelijke manier. Ieder plaatje is met gelijke
nauwkeurigheid en zorg afgewerkt, zooals ook de afmetingen ervan dikwijls
overeenstemmen. Bij de geschiedenis van Griselidis, in Les Fleurs de l'Histoire, van
het Handschriftencabinet te Brussel, valt zulks o.m. op en we zien hetzelfde in de
schilderkunst tot in de 15de eeuw. Zoo bij de ‘Rechtspleging van Keizer Otto’ van
Dirk Bouts waar men den ongelukkigen edelman, op het achterplan, op weg ziet
naar de terechtstelling en, op het voorplan, den afloop van de gruwelijke
†)
rechtspleging bijwoont ). In deze voorstellingen zijn de figuren gothisch slank en
bijna even groot, zooals we er ook een minimum van gebaren aantreffen. Het
tragische van het voorval ligt hier meer in het feit dat er

*)

†)

Cf. Charlotte Aschenheim: Der Italienische Einfluss in der Vlämischen Malerei der
Frührenaissance (Straatsburg 1910) en Dr. L. van Puyvelde: L'évolution de la conception
artistique chez les peintres de la renaissance septentrionale (Brussel 1913).
Op het daarbij aansluitend tafereel van het Brusselsch museum, ‘Het Godsoordeel’ heeft, op
voorplan, de vuurproef plaats waarmede de weduwe de onschuld van haar onthoofden man
bewijst en woont men, op het achterplan, de bestraffing van de valsche keizerin bij. Vooral
in deze voorstelling treffen de opgeschoten gestalten.
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bijna geen uiterlijke uitdrukking der smart is. Het doek, met de opvallend hooge
horizontlijn, dagteekent van 1468. Eerst 1520 zal van Orley in ‘Christus beweend
door de H. Maagd en de Heiligen’ (Brussel), een schilderij vertoonen waarvan de
personages, in hun verscheidenheid, toch één zijn in de smart en waar de H. Maagd
werkelijk, plastisch weent.
Maar bij Bouts was de eenheid der perspectief nog niet noodzakelijk. We zien
het in het ‘Heilig Avondmaal’ van de St. Pieterskerk te Leuven, zoowel als in de
copieën van het ‘Avondmaal’ en van ‘Jezus bij de Phariseeërs’ door zijn zoon Albert
in het Brusselsch museum. In laatstgenoemd doek kan bezwaarlijk van een groep
sprake zijn. De personages richten zich niet tot elkaar, wel tot den toeschouwer en
dan zijn de verhoudingen daarenboven nog verkeerd: de personages kunnen er
niet aan denken, in het afgebeeld vertrek, recht te staan, zonder tegen de zoldering
te stooten, een rechtstreeksch gevolg van de miniatuur waar de tafereelen gehokt
zitten in vakjes.
Ook in het ‘Avondmaal’ vindt men deze laatste fout, doch in mindere mate. De
schilder gaf niet het uiterlijk dramatisch oogenblik (Matheus 26/21) waarop Jezus
het verraad van Judas aankondigt, maar het daaropvolgend tooneel (Matheus 26/27)
van de uitdeeling van het brood en den wijn, van de ingetogen communie in den
Heer. Ook dit was bij uitstek innerlijk, vergde slechts een minimum van gebaren en
*)
belette aldus, dat de manke perspectief flagrant zou te voorschijn komen .
Eerst later ontstond bij de Vlamingen de behoefte om het niet minder aangrijpend
oogenblik van Matheus 26/21 voor te stellen. Coxcie doet het in zijn ‘Avondmaal’
van 1567, evenals de onbekende meester uit het begin der 16de eeuw uit het
museum te Brussel. Daar ziet men het oogenblik afgebeeld waarop Judas vraagt:
‘Ben ik het, Rabbi?’ en Jezus antwoordt: ‘Gij hebt het gezegd.’ De uitbeelding van
dit tooneel vereischt ruimte tot het plaatsen van een welsprekend gebaar. De
personages zitten dan ook niet meer samengehokt in een te lage ruimte, maar zijn
gesitueerd in een ruime kamer. Hier wordt het vertrek diep gemaakt en gestoffeerd,
niet meer door een vrij kalen wand, als bij Bouts, maar door het inschuiven van
details. Op het voorplan komen inderdaad een kruik, een broodmand, ja zelfs een
snuffelende hond en, rechts, de opdrachtgever van den schilder, knielend voor een
bank. In de voorstelling van dezen onbekenden meester houdt Judas ook de beurs
met de zilverlingen in de eene hand, zoodat zijn verraad des te aanschouwelijker
blijkt.
De ontwikkeling der verruiming, die we zoo pas hooger hebben gevolgd, doet
zich bij Metsijs in de breedte voor. Vooral te Brussel in de twee Madonna-beelden
valt het waar te nemen. De ingetogenheid moge nog iets gothisch hebben, dan toch
wordt de figuur niet meer zoo nauw ge-
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Cf. J. Mesnil: L'art au Nord et au Sud des Alpes à l'époque de la Renaissance (Brussel 1911).
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sloten en vallen de plooien der kleeding zwaar, diep en massaal. Voor het overige
is de achtergrond aanvankelijk zorgvuldig afgesloten door een gordijn, een systeem
dat de schilder ook behendig heeft toegepast in zijn bekend Madonna-beeld te
Neurenberg. Uit deze methode blijkt dat wel degelijk een behoefte aanwezig was,
om de perspectief naar de diepte uit te breiden, maar dat de kunstenaar het technisch
nog niet aandierf. Hij gaat daartoe wel over in ‘De Familie der H. Maagd’ maar ook
daar zijn de personages in de breedte geplaatst en worden, tusschen de groepen
en het vergezicht, de zuilen van een Italiaanschen koepel geschoven die het voorplan
van het achterplan scheiden. Eenheid van perspectief is niet aanwezig. Op het
voorplan wordt de diepte aangegeven, doordat de afgebeelde personen groepen
vormen en zich niet meer tot den toeschouwer richten. Links op het schilderij zit
Maria van Cleophas met haar drie kinderen en rechts Maria-Salome met haar twee
zonen. De schikking van de middengroep: St. Anna druiven reikend aan het Kindeke
Jezus, en verder het spel der plooien in de kleeding, geven een opvallende ruimte
aan. Door de schikking leiden de zijgroepen den blik naar de hoofdgroep.
De eischen der perspectief weten de Zuid-Nederlanders geleidelijk het best te
bevredigen door het aanwenden van Renaissance-gebouwen, waarbij de zuilen de
indeeling in plans aangeven. Bij de Madonna van Bellegambe ontstaat de diepte
door een nis. De meester van de abdij van Dilighem zal de ‘Legende van
Maria-Magdalena’ situeeren in een weidsch Renaissancegebouw en deze methode
wordt, op haar beurt, door van Orley aangewend, als hij de talrijke reminiscentiën
*)
van Italiaansche werken vastlegt, in het doek dat de beproevingen van Job afbeeldt .
De middenluik van dit schilderij geeft het feestmaal van Job's kinderen weer in
het Italiaansche decor van een groote, rijke zaal met marmeren zuilen. Het tooneel
is dit van de instortende gewelven en van de daaropvolgende vlucht. Door de
perspectief der zuilenreien ontstaat als vanzelf een driehoekvormige compositie,
waarbij de personen op het voorplan vol ontwikkeld zijn en, door hun bewegingen,
den blik doen schuiven naar het achterplan waar de omgevallen zuilen voorts de
ruimte helpen aangeven en de menschen verkort zijn afgebeeld. De voorstelling
geschiedt aldus naar Italiaansche methode. De verschillende plans zijn zoovele
evenwijdige doorsneden van een pyramide waarvan de spits het oog van den
toeschouwer is.
Beweging is er bij Job ruim voorhanden. Het wordt een dolle warreling die vrij
logisch is, als men het onderwerp in aanmerking neemt en die daarenboven hoekig
aandoet door de scherpe tegenstelling van licht en duister, op zichzelf een nieuw
element voor de uitdrukking van ruimte
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Voor deze Italiaansche reminiscentiën cf. Prof. Vermeylen: Geschiedenis der Europeesch
Plastiek en Schilderkunst, dl. 3, blz. 134.
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en beweging, ook te bespreuren in den ‘Val der Engelen’, van Brueghel.
De zijluiken van de ‘Beproevingen van Job’ zijn niet van gebreken vrij te pleiten.
Zij vertoonen, duidelijker dan waar ook, het tweevoudig karakter van de kunst van
Bernard van Orley, die zoowel aan glasschilderen als aan tapijtteekenen deed, met
een voorliefde nochtans voor het laatstgenoemd bedrijf, waarvan de techniek, in
haar eischen, veel overeenkomst biedt met deze der fresco-schildering.
Die zijluiken leveren eveneens het bewijs van den invloed van het tooneel. Het
tafereel van den dood van den slechten rijke, rechts, waar een dokter den inhoud
van een kolfflesch onderzoekend naar 't licht houdt, ontbeert alleen een drollige
noot, om naar den zooveel later komenden en onmiddellijk onder den invloed der
rederijkers staanden Jan Steen te leiden. Echter bewijzen de luiken eveneens, hoe
weinig de schilder vertrouwd was met het bestuur van de gewrichten bij den mensch.
Links op de buitenluik komt b.v. een knecht van den rijke naar buiten gesneld met
een knuppel om Lazarus te verjagen. De manier waarop de knuppel in de hand
wordt gehouden en achter het rechterbeen uitsteekt is eenvoudig onmogelijk te
rechtvaardigen. Even onhandig verging het met de schapen van Job's kudde, die
wel degelijk donzig doen, maar zonder dat er krul in de vacht zit en weer elders
springt een hond met zoo stijve pooten van een trapje dat men ervoor gaat vreezen.
Met de perspectief is het dus ook bij van Orley nog niet heelemaal in orde. Het
blijkt zoo patent doordat de kunstenaar, door zijn bedrijvigheid op het gebied der
tapijtkunst en door zijn voorliefde voor de Italiaansche kunst, onderwerp en techniek
zóó kiest, dat ze hoofdzakelijk moeten steunen op een logische uitbeelding der
ruimte.
Van de kentering in de voorstelling, vinden we een ander voorbeeld in ‘De verloren
Zoon’ van Jan Sanders van Hemessen. Benevens het hoofdtooneel: de jongen in
vroolijk gezelschap - komen het verjagen van den held door de slechte vrouwen,
het hoeden der varkens en de blijde terugkeer naar het ouderlijke huis op hetzelfde
paneel voor. Maar deze drie tafereelen zijn ondergeschikt en gescheiden behandeld,
dus heel verschillend van wat zich bij Bouts voordoet. Het verjagen door de vrouwen
gebeurt weliswaar in dezelfde galerij waar zich het vroolijk gezelschap ophoudt,
doch de personen zijn verkort geteekend. De overige twee episoden zijn summair
behandeld.
Bij Metsijs, in de ‘Familie der H. Maagd’, viel reeds een ontwikkeling van het
landschap waar te nemen, ofschoon nog onbevredigend verbonden aan de
algemeene voorstelling. Patenir vertoont een verder stadium. Al geeft hij blijk van
een laat-gothische detailweergave, dan toch komt er dit nieuwe bij, dat hij, evenals
de Italianen, de oneindigheid aan de eene zijde afsluit door een opeenstapeling van
diepgekloofde rotsen. Bij hem
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loopen de verschillende plans nog zachtjes hooger naar den horizont toe, een klip
die Brueghel weet te omzeilen door het landschap te laten golven. Op die manier
kan de perspectief snel afnemen. Echter valt het o.i. nog uit te maken of Brueghel
dit wel bij de Italianen heeft geleerd. Dezelfde methode volgt immers thans nog
Valerius de Saedeleer en het komt ons voor dat beide Vlamingen dit als vanzelf
hebben aangewend, doordat ze het golvend Brabantsch of Zuid-Vlaamsch landschap
te behandelen kregen.
De ruimte zou niet alleen aanschouwelijk uitgebeeld worden door een
systematischer perspectief maar zij zou eveneens partij trekken uit een voller
modeleeren van de afgebeelde personages. Gossart bewijst het met ‘Adam en Eva’
waar de ronde vormen, het spel der spieren en de golvende haren zooveel plastischer
doen dan in de paneelen met hetzelfde onderwerp van Lucas Cranach de oude. In
de verschillende Madonna-beelden in de meeste musea komt dit geleidelijk naar
voor. Over Van der Goes, David, Bellegambe, en van Cleef kan men de ontwikkeling
volgen van een innige doch stijve naar een ingetogen droomerige en ten slotte
beweeglijker voorstelling met warm-ronde menschelijke vormen. Dit laatste heeft
van Orley zoo volkomen benuttigd in het karaktervol en levendig portret van zijn
buurman Joris van Zelle die samen met den schilder vermeld wordt in het
verslagboek van De Corenblomme, de Brusselsche rederijkkamer van St. Goriks.
De ontwikkeling van het ruimtegevoel bij de Zuid-Nederlanders verraadt zich aldus
doordat evenwicht gelegd wordt op één tooneel bij het behandelen eener legende,
door het verbindend groepeeren van de personages en het handelend optreden
van deze menschen, door het aanbrengen van zuilen om de diepte in te deelen en
aan te geven, door een wilde en hoekige beweging waarop het licht scherp valt.
Ten slotte komt nog het degelijker en warmer behandelen van het modelé, zoovele
factoren die, tot een harmonisch geheel verwerkt, in de I7de eeuw leiden tot het
machtige werk van een Rubens.
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De Kleine Mozart,
door Hélène Swarth.
Wanneer 't melodisch godverkoren kind,
Klein tooverprinsje uit sprokenland der tonen,
Voor groote heeren moet zijn kunst vertoonen
En rond elk hart muziekguirlanden windt,
Dan fluistert hij wie teeder streelt zijn koonen,
Naïef de vraag in of hij wordt bemind,
Wijl voor zijn spel geen zoeter loon hij vindt
Dan in de liefde van een mensch te wonen.
O wiegde een vrouw hem moederzoet op schoot,
Is 't louter vreugde, mooi klavier te spelen!
Hij voelt zijn ziel vol vroolijk vogelkweelen
En elfendans in lentemorgenrood,
In d'eedlen kring, wier harten hij wil stelen,
Rein onbewust dat hij alleen is groot.
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Etain en haar minnaars,
(vrij naar een Iersche legende)
door Juul Roggeveen.
IN het tooverachtig land der Jeugd, waar geuren die de wind voert uit fijnkleurige
kelken het ademen maakt tot een weelde, en zilveren stroomen de lijven tot baden
*)
†)
nooden, leidde Etain haar maagd-bestaan. Tot Dagda's zoon Midir, genoemd de
Fiere, die met zijn gemalin Fuamnach woonde op Slieve Callary, werd bekoord door
haar schoonheid en haar nam tot tweede vrouw. Zoo volmaakt was hare gestalte,
dat ‘schoon gelijk Etain’ een spreekwoordelijk gezegde werd voor alle dingen die
hun soortgelijken in schoonheid overtroffen. En in Midir ontbrandde minne die hoog
steeg boven de zachte vlam van genegenheid welke hij voor Fuamnach koesterde.
Zoo duidelijk werd zijn voorkeur dat jaloezie in Fuamnach's hart groeien ging en als
een woekerplant al het goede en edele van haar wezen verstikte. Toen kwam zij
tot het hard besluit: ‘Etain moet uit den weg geruimd’. En op een roerloos-zwoele
avond werd Etain uit de koelte van haar manner paleis naar buiten gelokt. Gelijk
een slaapwandelaar Hep zij door de lanen, nauw voelend waar heur voeten traden,
tot zij kwam op een sombere plek die, toen zij stond en staarde, door struiken leek
ingesloten. ‘Ben ik hier ooit tevoren geweest?’ vroeg zij zich af. Plots voelde zij een
hand op haar schouder. Een schok doorvoer haar; angstoogen staarden in
Fuamnach's duister gelaat. Even peilden zij de onbewegelijkheid van elkanders blik.
Dan fluisterde Fuamnach - nauw bewogen haar lippen -: ‘gestolen hebt ge de liefde
van mijn minnaar, aanvaard uw gerechte straf.’ Met legde zij haar vingertoppen op
Etain's hoofd. En dadelijk na die lichte beroering voelde deze zich ijl worden of zij
ging henendrijven, lichter en lichter werden haar leden.... Voor zij hare
gedaanteverwisseling besefte werd zij geheven van den grond en zweefde, een
vlinder, over wier vleugels de somberheid vloeide der boschplek waarheen
Fuamnach's tooverdwang haar had gebracht. Nauw zweefde zij of Fuamnach's
hand greep haar, donker voelde zij zich omhuld. Haar ziel, gevangen in het nietig
lijf, sidderde. Als hamerslagen klonken de woorden: ‘Storm verrijs en drijf haar van
hier’. En gierend, scherend langs de vlakte met gespreide armen kwam de storm,
zoetheid en rust voor zich heen jagend. Toen Fuamnach's hand opende werd Etain
door een wervelwind gegrepen en dwarrelde gelijk een dor blad henen. Een
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Et'ain.
De Wijze Vader.
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wreede, woeste satyr was de storm; hij stootte haar omhoog van zijn gekromden
rug en liet haar neerstorten, al naar de lust hem ingaf. Maar toen hij zat was van
het spel, pompte hij zijn wangen bol tot zij bijkans berstten en blies plots met zoo
vervaarlijke kracht dat zij henenstoof, sneller dan menschenoog volgen kon, ver
weg van Midir haar geliefde.
Zeven lange jaren doorzwierf zij Erin in lengte en breedte en hare ziel, gebonden
aan het vlinderlichaam, had willen sterven, zoo hevig leed zij van heimwee naar het
land harer geboorte, waar alles warmte en innigheid was. Eindelijk stak een storm
op die haar bij toeval voerde naar het paleis van Dagda's zoon Angus, de jonge
liefde-god. Zij dwarrelde binnen door het venster eener zaal waar de wanden
perlemoer glansden, als schelpen onder de zee. Daar troonde Angus Og te midden
van knapen en maagden in soepele gewaden. Roerloos luisterden zij naar den zang
der vier bonte vogels, die, als zinnebeeld van de zoetheid zijner kussen, immer
zweefden rond Angus hoofd, en wier liefelijk fluiten in hun ontvankelijke harten
verlangen ontluiken deed. Toen Angus de donkere vlinder zag binnenstuiven schokte
hij even van verrassing, want immer, ook in betooverde gedaante, herkennen de
onsterfelijken elkaar. Met een handwuiven beduidde hij alleen te willen zijn. En op
lichte voeten - even ruischten hunne luchtige kleêren - verdwenen allen die hem
omringden. Alleen, strekte hij de armen en sprak: ‘Etain herkent ge uw broeder?’
En dadelijk kwam de vlinder naar hem toegevlogen en liet zich neder op de
goud-zijden tunica, drukte haar vleugeltjes plat, als om de warmte van zijn lichaam
in het hare te doen overvloeien. Een fluweelig-donkere sierspeld geleek zij op het
glanzend kleed. Angus voelde het trillen van haar lijfje en tranen drongen naar zijn
oogen. ‘Kom in mijn hand’, fluisterde hij. En zij fladderde het warme holletje, dat hij
vormde van zijn saamgedrukte vingers, binnen. ‘Arme kleine Etain’, zei hij teeder,
‘hebt gij zóó rondgezworven in eenzaamheid en ontbering? Gezegend zij de bries
die u hierheen bracht. Alles wat in mijn macht is zal ik doen om u te koesteren en
het u aangedane onrecht te wreken’. Dankbaar drukte zij haar vleugeltjes tegen zijn
huid. Toen bracht Angus haar naar zijn mond en kuste haar zóó voorzichtig dat
geen korreltje poeder aan zijn lippen hangen bleef. Hij besefte dat het niet in zijn
macht lag Etain geheel van Fuamnach's doem te bevrijden, maar in de perlemoerzaal
waar de wind haar binnenvoerde liet hij nog dienzelfden dag een lusthof voor haar
aanleggen. En de zaal werd herschapen in een wond're tuin, aan lange, slanke
stelen ontloken orchideëen als onbewegelijke geelbruine en gevlekte vlinders, witte
leliën rezen lijk heiligen met stille biddende gezichten. Er bloeiden rozen als vrouwen
weelderig, roze en roode. Sneeuwig-witte geleken maagden, vragend om teêrheid
en zachte beroering. Onbewegelijk waren zij, droomend en los van elkander, maar
boven hunne gelaten vloeiden de zoete geuren
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ineen en hingen als bedwelmende wierook door de gansche zaal. Etain fladderde
van kelk tot kelk, honigzwaar bogen zij bij haar nadering. Toen zij verzadigd was
vloog ze in het holletje van Angus' hand en luisterde stil naar den zang der vier
bonte vogels, die zongen van de zoetheid zijner kussen, tot zij vol vreemde smachting
werd. En toen duisternis en nachtstilte waren ingetreden, fluisterde Angus een
tooverwoord dat haar plots heur menschelijke gedaante weergaf. Toen kusten zij
elkander. En samen gingen zij ter ruste, sliepen borst aan borst. Zoo leefden zij
eenigen tijd gelukkig voort; des daags was Etain vlinder, een levende bloem
fladderend tusschen de andere, 's nachts verscheen zij in hare jonkvrouwelijke
schoonheid en schonk den jongen God haar liefde. Maar ongestoord zou het geluk
der beiden niet blijven. Een praatgraag dienaar uit Angus paleis vertelde aan een
van Fuamnach's kamervrouwen - onder diepe geheimhouding - van de nachtdonkere
vlinder, welke door zijn heer werd behandeld en verzorgd of zij een prinses ware.
De kamervrouw bracht het verhaal - onder diepe geheimhouding - aan een andere
over, en nog dien-zelfden dag bereikte het Fuamnach's ooren. Dadelijk begreep
deze wie de geheimzinnige vlinder was en ten tweeden male aanriep zij den storm,
en Etain werd overvallen terwijl zij argeloos zweefde voor een open venster en
heengevoerd, mijlen verder dan tevoren. Ditmaal dwarrelde zij het paleis van een
Ulstersch veldheer binnen en viel in den drinkbeker zijner gemalin juist toen deze
hem hief om te drinken. Met een teuge wijns gleed zij naar binnen en, door de
gangen van het lichaam, naar de baarmoeder der vrouwe. Ter gezetter tijd werd zij
als schijnbaar sterfelijk kind geboren, en zij groeide tot meisje onbewust van haar
ware wezen en herkomst.
*)

Omtrent dezen tijd geschiedde dat de Groote Koning van Ierland Eochaid Airemm,
die geene gemalin had, van zijn edelen den raad kreeg zich een koningin te kiezen.
Zoo hij dat naliet wilden zij niet langer hunne vrouwen voeren naar de feestelijke
†)
bijeenkomsten te Tara . Toen zond de vorst gezanten uit, welken hij opdroeg hem
van Erin de schoonste, nobelste maagd te zoeken. En zij bevonden dat van gansch
Ierland Etain, de dochter van Etar het schoonste, edelste meisje was. Nu maakte
Eochaid zich reisvaardig en trok, gevolgd door vele vertrouwden en dienaren - welke
lastdieren voerden beladen met geschenken - naar Ulster, om met eigen oogen dat
meisje te aanschouwen. Na een tocht van eenige dagen bereikten zij Etar's door
bolwerken omringde paleizen. Zij lieten de paarden op een grazige vlakte en traden
door smalle poort in den heuveligen voorhof. Voorop ging de koning, statig in zijn
blauw glanzende wapenrusting. Over het kuras kroesde zwart zijn baard; het fiere
hoofd droeg een hooge
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Jio'haid."
Residentie van Ierland's Koningen."
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helm, waarop roode pluimen als een vreugdekreet wapperden. Eerbiedig, met
ingehouden passen daarachter, de rijen zijner hovelingen, één staalblauwe en
koperige glans van harnassen en zacht bewegen van witte pluimen, als meeuwen,
op hunne helmen neêrgestreken. Bij de laatste draaiing. van het pad dat naar de
eigenlijke gaarde leidde, stond plots de koning. En de edelen achter hem stonden,
aller oogen gebonden aan eenzelfde schouwspel. Op een groen terras, waarachter
de paleizen, melkwit tegen blauwe lucht, verrezen, danste rond eene fontein - wier
parelend water neerspatte op marmer - een rei jonge meisjes. Soepel en glijdend
was hun bewegen, helder klonk lachen en gezang uit hunne kelen. Zij waren 'lijk
kamervrouwen wit gekleed behalve ééne, wier purperen schoudermantel en groen
zijden tunica glansden in de zon. En toen zij, moegedanst, stonden en de koning
het gelaat dier eene jonkvrouw aanschouwde, wist hij dat zij degene was voor wie
hij, in onbewust beiden van haar komst, lichaam en ziel had rein gehouden. En zijn
oogen dronken gretig haar beeld, gleden van het goudharig hoofd over gelaats-ovaal
- waarin oogen 'lijk blauwe hyacinthen bloeiden en de mond een karmozijnrood
boogje was - naar de hals, edel rijzend uit rechte witte schouders. Met zijn warmen
blik omvatte hij hare borsten, die deinden onder de strakke omspanning van het
keurs, dat sloot met wonderbewerkte gouden en zilveren spangen. De plooiende
mantel deed even golving harer heupen raden, en door de zilver-franje van het
onderkleed teekenden haar knieën stevig-rond. 'Lijk zuiltjes rezen heur enkels en
wit als het schuim eener golf drukten haar voetjes het groen. Terwijl eenige der
maagden haar met witte veeren koelte toewuifden, ontbonden andere de tressen
goud haar, ieder gevlochten in vier strengen waaraan gouden balle'tjes hingen.
Naast haar op het marmer stond een zilver waterbekken, vier vogelen waren daarin
gegrift en langs den rand flonkerden karbonkels 'lijk vuuroogjes. De koning stond
roerloos, in sprakelooze bewondering en zag hoe zij hare handen hief naar het
hoofd; in plooien vielen de mouwen der inar terug en lieten armen vrij blank als de
sneeuw van eene nacht. Toen Eochaid den fluister der hovelingen achter zich
hoorde, vermande hij zich en trad naar voren. De schaduwige laan had het geschitter
der harnassen gedempt, maar zoodra Eochaid stond in het voile licht ving Etain's
blik den glans van sieraden en het rood der wuivende pluimen. Eens had zij den
vorst aanschouwd, op eene bijeenkomst te Tara, waarheen haar ouders haar hadden
gevoerd - dikwijls was hij daarna in hare droomen verschenen. Opgewonden stootte
zij de maagden aan, fluisterend: ‘De koning!’ dan viel zij neer op een knie, daar zij
in nederigheid den Groote - van wiens bezoek zij het doel niet bevroedde - wilde
ontvangen. En rond haar vielen de vrouwen neder, hun hoof den gebogen naar den
grond. De koning, ziende al die knielende vrouwen, gebood zijne hovelingen achter
te blijven en trad alleen tot voor Etain.
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Deze lag in angstige spanning, hoorend iederen klop van haar hart. Plots voelde zij
zich heffen door sterke handen. Bevend over al haar leden, de blankheid harer
wangen overbloosd door Snellen bios, stond zij voor hem. Eindelijk rees haar
schuchtere blik naar zijn gelaat. De warme gloed zijner oogen drong in de hare en
deed een zachte rilling varen door haar lichaam. Het was of zij heel zwak werd, aan
zichzelve ontnomen; bijna kon zij schreien van zoet verdriet. Zonder spreken vatte
hij de smalle witte handen, bracht ze langzaam omhoog. Toen zijn warme mond
haar vingers raakte weken heur lippen vaneen om zacht hijgenden adem door te
laten, troebel van ontroering waren haar oogen. En donker-trillend sprak zijn stem:
‘Blonde jonkvrouw, heel mijn leven is een wachten op u geweest; wilt gij mij volgen
naar Tara?’
Overtogen van extase was haar gelaat toen zij antwoordde: ‘Vaak heb ik in den
droom uwe gestalte aanschouwd. Waar gij ook gaat zal ik u volgen, als eene slavin’.
Maar hij, haar handen nemend in de zijne verbeterde: ‘Mijn bruid zult ge zijn en in
het witte huis mijner ziel zal uw beeld voor eeuwig wonen. Tezamen zullen wij het
leven drinken, gelijk wijn uit een doorschijnenden kelk.’ Diep zonk zijn blik in de
wazigheid harer oogen. Dan drukte hij een kus op haar voorhoofd, trillend stond zij
voor hem, geen woord kunnende uiten. Hij wendde zich tot de maagden en zeide:
‘Verrijst, gij vrouwen,’ en gelijkelijk verrezen zij, schaarden zich achter hun
meesteresse. Heure haren werden door nijvere handen weder opgebonden, heure
kleederen zorgzaam geschikt, zoodat zij in schoone plooien vielen om haar gedaante.
Toen voerde Eochaid haar naar zijn wachtende ridders, eerbiedig bogen zij bij haar
nadering. Met een enkel gebaar beduidde Eochaid hen te volgen, en statig ging de
schare, achter het paar de witte zachtheid der maagdekleêren en blauwe glanzing
van harnassen. Zeven dagen en nachten werd in de paleizen en tuinen van Etar
feestgevierd, toen nam Etain afscheid van haar vermeende ouders en trok met haar
minnaar en zijn ridders naar de koningsstad Tara.

II.
*)

Koning Eochaid had een broeder Ailill voor wien hij teedere, beschermende liefde
koesterde. Hij beschouwde hem als een broze plant, onbegrijpelijk, mysterieus in
haar stille groei. Zelve krachtig mensch, vol van bruisend leven, eerbiedigde hij het
wezen zijns broeders als iets, staande buiten al het aardsche. Toen deze Ailill,
eenzelvig droomer, de lieflijke Etain zag, doorbeefde hem een gevoel dat nimmer
te voren zijn eenzame ziel had beroerd. Het was of een der gestalten door zijn
verbeelding geschapen, levend uit omlij sting der droomen te voorschijn trad.
Verrukking

*)

El'jill.
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vervulde hem om het volmaakte harer schoonheid. Maar, toen bewustzijn zich
opdrong dat zij gebonden was aan Eochaid, hèm toebehoorde, zonk zijn ziel in een
donkere grot van verdriet. Toen schuwde en ontweek hij haar; niet langer kwam hij
bij gezamenlijke maaltijden, noch vertoonde hij zich op de vroolijke ridderfeesten
waar vorst en vorstinne aanwezig waren. In zijn eigen kamers trok hij zich terug,
enkel de nabijheid van een vertrouwd dienaar, die zijn minste wenk begreep, duldde
hij daar. Ziek werd hij van de hevigheid zijner hopelooze passie. Kleur week van
zijn gelaat; zijn wangen slonken. Weldra sprak een ieder in het paleis over de
vreemde ziekte waardoor Ailill bezeten was en welks oorzaak niemand giste. Elken
dag kwam zijn broeder hem nu bezoeken, soms vergezeld door Etain. Beangstigend
was Ailill's bleek gelaat, met de wijde, wezenloos starende oogen. De bezorgde
koning stelde alles in het werk om hem vroolijk te maken, gracelijke vrouwen liet hij
komen om voor Ailill te dansen, muziek van fluiten en harpen was als zingende
stemmen om hem. Maar niets kon den zieken prins vermaken; stil lag hij maar,
af-en-toe kreunend zonder het zelf te weten. De knapste geneesheeren kwamen
en stonden over hem gebogen, kloppend en luisterend; maar allen wendden zich
hoofdschuddend af. De oorzaak der ziekte lag buiten het tastbare. Toen zijn broeder
in dezen toestand was moest Eochaid een reis door Ierland maken. Het brak zijn
hart Ailill in zoodanigen staat achter te laten, maar hij wilde een goed koning zijn en
de belangen van het rijk voor alles laten gaan. Bij het afscheid nemen beet hij de
tanden in zijn lippen en sperde zijn oogen wijd om niet in schreien los te breken. De
gedachte dat zijn broeder in Etains goede zorg achterbleef troostte hem eenigszins.
Hij droeg haar op alles wat in haar macht lag voor den zieke te doen opdat hij
genezen zoude. En, zoo hij stierf, zijn lichaam met welriekende zalf te balsemen en
*)
plechtstatig te begraven, een Ogham-steen te richten op zijn graf. Etain beloofde
zijn wenschen na te zullen komen, en toen de koning was heengereden, uit het
venster van haar vrouwvertrek had zij hem nagestaard en gewuifd met witten sluier,
begaf zij zich naar Ailill. Door de gangen van het paleis - zonvlekjes dartelden op
het marmer - trad zij naar 's Prinsen vertrek aan de Noordzijde. Toen zij de zware
deur der zaal opende schemerde een vreemde wereld haar tegemoet, die even
huiveren deed, en den blik wenden naar het warme zonlichte vanwaar zij kwam.
Groene schijn hing door de zaal, afglanzend van het brocaat waarmee de wanden
waren behangen. Op de zachte plooiingen der stof flonkerden hier en daar sieraden
als zilveren druppels. Tapijten uit het verre Perzië dekten den vloer. In den versten
hoek der zaal, bij de nauwe muurspleet waardoor smalle lichtstreep

*)
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binnen gleed, lag Ailill in halfduister. Zoo roerloos, dat hij een der gestalten leek die
van de tapisseriën rond zijn rustbed nederblikten. Zijn donker hoofd, omgeven door
gouden band, rustte aan den muur. Boven de matheid der gesloten oogen waren
zijn fijne, hooge brauwen als twee gebogen vleugeltjes. Zijn naakte voeten droegen
goudkleurige sandalen. Een wijd, zijden hemd, waarop vogels waren geborduurd
viel om zijn lichaam. Pas toen zij vlak bij hem was hoorde hij net ritselen van haar
kleed, schichtig openden zich zijn oogen. Een trilling doorvoer zijn lijf, fijn-rood
vloeide naar zijn wangen. Zonder spreken knielde Etain naast hem en nam zijn
slappe hand. Die argeloos-teedere beroering deed zijn verlangen zoodanig zwellen
dat hij geheel machteloos werd en schreien moest. Hij trachtte roerloos te blijven,
maar de schouders, tenger als die eener vrouw, schokten; 'lijk doorzichtige
edelsteenen gleden tranen langs zijn wangen, ‘Ailill’, sprak Etain, en haar meewarige
stem streelde langs zijn ziel gelijk een teedere hand streelt langs het vachtje van
een dier, ‘waarom schreit ge?’ Hij schudde het hoofd, niet in staat te spreken en
wendde zijn gelaat af. ‘Ailill’, vervolgde ze, kunt ge mij, uw zuster niet zeggen, aan
welke ziekte ge lijdt?’ Een zucht beefde uit zijn keel. Haar zwijgen was een wachten
op antwoord. Fluisterzacht zei hij ten leste: ‘Het is een kwaal die zoet is en oneindig
smartelijk tegelijk.... onverwijld moet men eraan sterven’.
‘Ach Ailill’, sprak ze, met tranen in heur stem, ‘spreek toch niet zoo. De knapste
dokters van het land zal ik laten komen’.
Maar hij schudde het hoofd, weemoedig.
‘Is er dan niemand die u genezen kan?’
Het donkere bloed vloog naar zijn wangen, hij wachtte even, dan kwam zijn fluister,
onhoorbaar haast: ‘op de geheele wereld maar een’.
‘Zeg mij dan waar die mensch woont opdat ik lieden kan uitzenden om hem te
halen. Rijke belooning zal hem ten deel vallen zoo hij u geneest’. En zij streelde
langs zijn wangen, over het donker haar. Hij kreunde onder haar aanraking; zij
meende dat het was van lichamelijke pijn en boog zich meelijdend voorover,
sussende woordjes zeggend. Toen haar mond zijn wang raakte was hij zijn lang
bedwongen passie niet meer meester. Overeind vliegend omvatte hij haar hoofd
met zijn driftige handen, drukte zijn gelaat tegen het hare. ‘Etain, Etain’, hijgde het
uit zijn mond ‘gij, gij zijt dat eene wezen. Sinds ik uw lieflijke gedaante zag en de
schoone ziel schemerend door uw oogen heb ik naar u gesmacht met alle hartstocht
die in mij is. Ik verging van smart bij de gedachte dat ik u nimmer mocht bezitten.
Gevochten heb ik tegen het verlangen dat mijn broeder sterven mocht. Gevochten
tegen de gansche, duivelsche begeerte. Maar dat was als de strijd met een schim.
Gelijk een vloed het weerloos land, zoo naamt gij geheel mijn wezen in bezit. Gij
zijt als een schat van Mananan onder de golven, schijnbaar dichtbij maar in
werkelijkheid onbereikbaar. O, hoe
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heb ik in gedachten gezondigd tegen de wetten van Erin!’ Zijn woorden verdwenen
in een snik, schokkend wierp hij zich voorover.
Onbewegelijk zat Etain. Zijn bekentenis had haar overstelpt, de woorden gonsden
na in haar hoofd. Zoo verward was ze, dat zij zich moest afvragen: ‘Ben ik Etain?’
Maar toen zij kalmer werd, de woorden welke hij had gezegd zich rangschikten in
haar brein, en zij helder als een buitenstaander den toestand overzag, vervulde
haar groot meedoogen. Neêrkijkend op zijn tenger lijf dacht ze: Mag een wezen ten
koste van mij zoo lijden? Moet ik mij als koningin van zooveel waarde achten dat ik
liever iemand laat sterven dan mijzelve offer?.... Wijzer ware het Ailill voor Eochaid
te redden dan mij in verontwaardiging van hem te keeren. Een vast besluit vormde
zich in haar. Langzaam boog zij haar gelaat voorover, tot haar lippen Ailill's wang
raakten. Een schok doorvoer zijn lichaam, een kreet van zalige verrassing sprong
uit zijn mond. Nederliggend in versuffing - terugslag zijner opwinding - had hij een
vloed van brandende verwijten verwacht, haar driftig opstaan en weggaan van hem.
‘Etain’, beefde zijn stem, Aarzelend tastten zijn vingers over haar neêrgebogen
gelaat. Zij liet het gebeuren. Zooals een landschap plots zonovergoten ligt wen de
wolken scheuren, zóó stroomde hij vol van helle vreugde. Liefkozend gleden zijn
handen omlaag, langs haar hals en de weekheid harer borsten; hij kreunde van
wellust bij het eindelijk tegen-zich-aanvoelen der zoo lang en smartelijk begeerde.
Weelde-dronken verrees hij en omklemde haar, tot pijnens toe drukte hij haar lijf
aan het zijne, woorden van liefde stamelend. Zijn lippen zochten hongerig over haar
gelaat, tot zij rust vonden op heur roode mond en de zoetheid daarvan dronken als
een bij honig in het hart eener bloem. Eindelijk bevrijdde Etain zich uit zijn
omklemming. Kleur was geweken uit haar gelaat. ‘Neen, niet hier’, sprak haar
gesmoorde stem, ‘niet hier in het huis van uw broeder.’ En, opstaande vervolgde
ze fluisterend, ‘over twee dagen als de maan vol staat aan den hemel zal ik u
wachten in mijn woud-prieel buiten Tara. En daar zal ik uwe ziekte genezen.’ Toen
ging zij; wankel waren hare voeten
Op den avond van hun afspraak - den ganschen dag was Ailill in zenuwachtige
spanning geweest; hij had de zon wel willen voortduwen om haar baan te
bespoedigen - viel de prins als door een wonder in vasten slaap. En tot Etain, die
vermomd als man naar het schemerig woud-huis was gereden kwam een wezen
dat in gedaante volkomen Ailill geleek. Toen zij hem tegemoet trad, verwachtend
dat hij haar vol hartstocht zou sluiten in zijn armen, bleef hij roerloos, uiterlijk
onbewogen. Bevreemd trad zij terug. Met koude stem begon de vermeende Ailill te
spreken, zeide dat zijn ziekte genezen was, en voor zij het besefte was hij
verdwenen. In sprakelooze verslagenheid bleef Etain achter. Angst greep haar om
't hart.
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Hoe moest zij dit opvatten? Had men door middel van 's konings broeder haar trouw
op de proef willen stellen? Maar was het mogelijk dat de nobele Ailill zich tot zooiets
leende? Angst en twijfel vervulden haar. Roerloos bleef zij, eindelijk vaag beseffend
dat zij weer huiswaarts keeren moest, sloeg zij den ridder-mantel om en trad naar
buiten waar heure schimmel graasde op een vlakte wittig van dauw. In gestrekten
draf liet zij zich terugvoeren naar het paleis te Tara. Door de kronkelpaden van het
dichte woud - vaak moest Etain bukken om laaggroeiende takken te ontwijken - wist
het ros als bij ingeving den goeden weg te vinden. Het liet zich niet verschrikken
door langgerekte kreten en het donker brullen van wilde dieren, zoekend naar prooi.
Vreemd geritsel was om hen, dat huiveringen van angst deed varen langs Etain's
rug, nu-en-dan doken gestalten op uit het kreupelhout, afkomend op het dof geluid
der hoeven, maar dank zij hare vermomming - manhaftig ruiter geleek zij - waagde
geen der op roof belusten het haar te naderen, en veilig bereikte zij het paleis te
Tara. Den volgenden dag besloot zij zich zekerheid te verschaffen omtrent Ailill's
aandeel in het vreemd gebeuren. Met hamerend hart, maar uiterlijk onbewogen
ging zij hem bezoeken. Pijnlijk trof haar de verandering die in hem had plaats
gegrepen - was zijn ziekte geveinsd geweest? - Niet langer lag hij roerloos-starend
op het rustbed, maar vroolijk kwam hij haar tegemoet, kuste hoffelijk, geheel
beheerscht hare hand; rustig-opgewekt waren zijn woorden. Angst voor een
samenzwering maakte zich opnieuw van Etain meester. Maar voor een korte stonde.
Want toen zij Ailill schijnbaar achtelooze vragen stelde, onderwijl scherp lettend op
zijn gelaatsuitdrukking, en hij volkomen onbevangen antwoordde - open was zijn
blik - verdween haar vrees. Zij verkreeg de zekerheid: Het was niet Ailill die mij
bezocht in het huis buiten Tara. Maar wie dan had haar toegesproken, en hoe moest
zij dezen plotsen ommekeer in Ailill verklaren? Weêrgekeerd in haar eigen vertrek
peinsde zij hierover, en kwam tot de slotsom dat achter zichtbare dingen machten
verborgen waren wier streven zij niet begreep.
Eenige dagen later, toen zij 's avonds voor het venster van haar vrouwvertrek staarde
naar den Westerhemel die een goudzee geleek, waarin wolkjes drijvende eilanden
waren en-sneller zeilende-witte scheepjes, stond plots voor haar een wezen dat
met het licht eener andere wereld was omstraald.
Stroomend goud waren zijne haren, nederhangend tot op de schouders, wijd en
glanzig-grijs zijn oogen. Van juweelen klaar als dauwdroppels glansden zijn
kleederen. Etain meende een visioen te zien, haar oogen werden wijd, willoos heur
lichaam; adem stokte in hare keel. Roerloos zag zij de gestalte naderen, voelde
haar handen gegrepen. Dicht bij haar gelaat sprak een trillend-hooge stem: ‘Etain,
mijn liefste, mijn bruid’.
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Als verstard zat Etain; zij was onmachtig zich te bewegen noch een klank te brengen
uit haar mond. Maar, al starend naar het lichtend gelaat vóór haar voelde zij zich
rustig worden en geen poging deed zij om haar handen te bevrijden. Weer zong
zijn stem: ‘Schoone vrouw, blond als zonnegoud, wilt gij mij volgen naar het land
doorruischt van melodiën waar het feest en de jacht nimmer vermoeien en zoete
stroomen vloeien door de dalen?
Paarden zal ik u geven van het edelst ras, honden die sneller rennen dan de wind,
vele vrouwen om u in slaap te zingen.
Schoon voor het oog zijn de velden van Erin, maar een dorre vlakte vergeleken
bij de Eeuwige Velden.
In ons land glijdt Jeugd nimmer in Ouderdom over. Alles omvatten wij onsterfelijken
met den blik, maar ons kan geen menschenoog aanschouwen - de wolk der zonde
Adam's verbergt ons voor hun aangezicht.
Zoo gij komen wilt naar mijn onsterfelijk volk zal het zuiverst goud uw hoofd
dekken. Aan ongezouten vleesch zult ge u verzadigen, en uwen dorst lesschen met
nieuwe melk en mee. Gij zult meesteresse zijn van Midir de Fiere, en Dagda's
geliefde dochter, o, schoone blondharige vrouw....’
Zijn woorden hadden Etain meegesleept. Het scheen haar of zij het land zag
waarvan hij sprak. Geheel vergeten het vreemde van den toestand stond zij als in
betoovering, heur oogen gesloten. Maar toen zij zich voelde lichten van den grond,
kwam zij met een schok tot besef der werkelijkheid. Verschrikt bad zij: ‘Ach laat me,
laat me!’ Maar hij hield haar aan zijn borst gedrukt en vroeg smeekend: ‘Etain! Mag
ik u medevoeren naar mijn zalig land?
‘Hoe kunt ge mij vragen meê te gaan’, sprak zij, verontwaardigd nu, ‘ben ik mijnen
Heer, den koning van Erin geen trouw verschuldigd? En ware het niet roekeloos
iemand te volgen van wien ik naam noch afkomst weet?’
Langzaam, teleurgesteld liet hij haar neder tot zij weer stond, maar hare handen
hield hij in de zijne. ‘Herinnert ge u dan niets meer Etain,’ fluisterde hij smartelijk,
‘weet ge niet meer hoe wij in elkanders armen de nacht beluisterden, hoe wij in het
maanlicht dwaalden langs de paden, waar elfen dansten?’
Toen zij bevangen ‘neen’ knikte, vertelde hij hare gansche geschiedenis. En, ten
leste, hoe hij had getreurd om haar verlies, vruchtelooze pogingen gedaan haar
weer te vinden. Tot hem ter oore kwam dat Fuamnach's tooverdwang de oorzaak
der verdwijning was. Dat deed hem in woede ontsteken. Zijn vader te voet vallend
smeekte hij hem, den almachtige, Fuamnach hare onsterfelijkheid te ontnemen en
haar te verdrijven uit het land waar men geen valschheid duldde. Aan die bede werd
voldaan. De Wijze Dagda wist Etain's aardsch verblijf en nu Fuamnach, kort na hare
verbanning gestorven, haar geen leed meer kon aandoen was hij,
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Midir, gekomen om zijn geliefde terug te voeren naar het land harer geboorte. Hij
was degene geweest die Ailill in den slaap had doen zinken welke hem van zijn
passie bevrijdde, die later in het woudprieel tot haar sprak...
Als naar een vreemd verhaal had Etain geluisterd, roerloos, met wijde oogen.
Toen Midir zweeg voelde zij zich blozen onder zijn blik. Haar wezen, spoedig
meêgesleept, was wonderlijk bekoord door zijn schoon gelaat en zangerige stem onbewust onderging zij wellicht de verwantschap die hen verbond. Verstolen kijkend
naar hem peinsde ze: ‘Die roode lippen hebben de mijne gekust, die zachte wangen
gerust aan de mijne!’ Het gaf haar een streelend gevoel. Zij werd zich daarvan
bewust, en schaamte vervulde haar. ‘Ik heb Eochaid lief’, dacht ze, ‘is het niet slecht
dat ik mij ook tot dien ander voel aangetrokken?’
Eenigen tijd zweeg ze, sprak dan tot Midir: ‘Als het waar is dat gij eerste en
blijvende rechten op mij hebt zal ik u wel dienen te volgen naar het land waarvan
gij spreekt. Maar niet voor mijn Heer, Koning Eochaid daarin heeft toegestemd.’
En Midir antwoordde: ‘Geenszins wil ik mij tegen uw wensch verzetten.’ Toen
boog hij zich over haar hand en kuste die.... ‘Vaarwel Etain.’ En voor de koningin
het besefte was hij verdwenen, haar achterlatend vol van een vreemde droefheid.

III.
Op eenen schoonen zomerdag verrees koning Eochaid Airemm vroeger dan anders
van zijn legerstede, om de vlakte van Breg welke lag voorbij de heuvelen, te
aanschouwen in den prillen morgen. Hij doorschreed zijn bedauwde gaarde, waar
de boomen droomende gestalten waren; overal stilte, enkel het teêre fluitje van een
vogel klonk als zoete verrassing op uit het loover. Eochaid voelde zich weldadig
ontroerd. Temidden van zooveel zuiverheid moet de mensch wel goed zijn, en
onreinheid, zij 't ook tijdelijk, van zich werpen, peinsde hij. Achter zijn tuinen lagen
de weelderig begroeide heuvels van Tara. Het hoofd lichtelijk gebogen beklom hij
een dier heuvelen, tot hij het hoogtepunt had bereikt. Diep ademend van genot
staarde hij over de vallei vóór zich, welke, nu morgendamp was opgetrokken ver-open
lag in het pure licht, onder een fijn-blauwen hemel, naar den einder gelig verwazend.
Witte en roode kelken bloeiden tusschen weelderig gras, zwaar van dauw. Lang
staarde Eochaid Airemm in overgegeven bewondering voor zich.... Zooals zijn
broeder Ailill het schemerig-mysterieuze liefhad minde hij de frissche levende
werkelijkheid. Toen hij zich eindelijk zijwaarts wendde ontwaarde hij tot zijn verbazing
op korten afstand een jong strijder, schooner dan ooit zijn oogen hadden
aanschouwd. Van het edel voorhoofd gleed goudgeel haar omlaag tot op de
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tunica, wier purperen kleur het grijs der oogen des te heller deed schijnen. In de
eene hand hield hij een fijn-puntige speer, de andere droeg een schild in welks
midden een wit hart openbloeide, omvonkt van gouden oogjes. Eochaid's verbazing
kwam ontzetting nabij, want hij wist dat de zware poorten van Tara den ganschen
nacht gesloten waren geweest. Hoe, geholpen door welke machten, kwam deze
vreemdeling hier op de heuvelen.
Prins Midir - want deze was het die in menschelijke gedaante zijn medeminnaar
bezocht - zag de gewaarwordingen die zijn aanblik gaf geschreven op Eochaid
Airemm's gelaat. Glimlachend, een hand strekkend, ging hij hem tegemoet en sprak
met zingende stem: ‘Ik kom u bezoeken, o groote koning, om schaak met u te spelen;
ik hoorde van uw bekwaamheid in dit nobel spel.’ Met bracht hij van onder zijn mantel
een bord en gouden en zilveren stukken te voorschijn. Aan Eochaid's hof werd het
schaakspel, dat de hersens scherpt, als gelijkwaardig beschouwd met het vaardig
hanteeren der wapenen. Deze kennis nam Midir te baat om den koning voor zich
te winnen. En zijn list gelukte, want dadelijk werden Eochaid's verbazing en argwaan
als weggevaagd en vervangen door het verlangen schaak te spelen. Grif stemde
hij toe, en gemoedelijk zetten zij zich op den heuveligen grond, begonnen het spel,
waarin Eochaid dra zoo ganschelijk verloren was, dat hij tijd en omgeving vergat.
Maar Midir hield het hoofd koel, en liet den koning met voorbedachten rade drie,
vier malen achtereen winnen. Telkens zeide hij hoffelijk: ‘Gij hebt gewonnen, zeg
mij wat ge begeert, het zal u vergund worden.’ En Eochaid, de wijze vorst, onder
alle omstandigheden denkend aan het welzijn van zijn land, wenschte het ontruimen
van wouden, den aanleg van dammen over drassige veengronden. Maar toen zij
een vijfde maal speelden was Midir de winnaar. Het ontnuchterde Eochaid, stelde
hem lichtelijk teleur, wijl hij zich de sterkste had geloofd, maar even hoffelijk als zijn
tegenstander sprak hij: ‘Zeg wat ge van me verlangt; het zal u geschonken worden.’
Zonder talmen, recht blikkend in 's konings oogen antwoordde Midir: ‘Ik begeer Etain
in mijn armen te sluiten en haar te kussen’.
Een schok doorvoer Eochaid's lichaam. Dan stond hij roerloos, als verslagen;
angst en plotse vijandigheid kwamen in zijn oogen die staarden naar het overmoedig
gelaat vóór hem. Gedachten warrelden door zijn brein. ‘Waarom, waarom verlangde
die vreemde juist dàt wat hij nimmer zou kunnen geven? Had Etain hem vroeger
ontmoet, wellicht bemind, vóór hij, Eochaid haar als zijn bruid voerde naar Tara?
Nimmer had zij van hem gesproken’
Eindelijk, beseffend dat hij moest antwoorden, sprak hij met zachtheesche stem:
‘Kom over twee weken weêr, dan kunt ge verkrijgen waarom ge vraagt.’ Midir boog
sierlijk en verdween op even onverklaarbare wijze als hij was gekomen.
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Roerloos bleef Eochaid achter. Met niets-zienden blik keken zijn oogen over de
vlakte van Breg. Dan zuchtte hij zwaar en ging met moede voeten huiswaarts. Alle
blijdschap om de schoonheid der natuur was uit hem gevaren....
Geheel en al was hij vervuld van de gedachte dat Etain hem wellicht niet zoo
volkomen toebehoorde als hij totnogtoe had geloofd. Nu pas besefte hij ten volle
hoe lief hij haar had, hoe onmisbaar heur zonnig wezen hem was geworden. ‘Willen
de goden mij straffen, wijl ik mij tè zeker voelde van haar bezit en haar toewijding
als iets vanzelf sprekends beschouwde? Moest ik niet altijd zijn vervuld van
dankbaarheid jegens hen, wijl zij mij in haar de volmaakte vervulling mijner wenschen
schonken?’ peinsde hij.
In de dagen die kwamen speurde hij met verholen angst naar Etain's gelaat, lette
op al hare bewegingen, nam de woorden welke zij sprak scherp in zich op, telkens
zich afvragend: ‘Is zij nog dezelfde? Verzwijgt ze mij iets?’ Zijn houding beklemde
Etain, vaak kon zij niet verder spreken, voelde zich onrustig worden onder zijn blik,
zoodat zij wezenlijk iets van hare natuurlijkheid verloor. Leegten vielen tusschen
hun woorden, vaak wen zij bijeenzaten was spanning tusschen hen, of zij vreemden
waren - ieder gezant uit zijn eigen land - tezamen wachtend tot zij bij den vorst wien
hun bezoek gold werden toegelaten. Twee werelden op zichzelf. Soms, na zoo'n
zwijgen dat onhoudbaar werd, vroeg Etain: ‘Koning Eochaid, ge zijt zoo stil.... Zeg
mij wat u schort.’ En dan leek het of hij ging spreken, maar hij weifelde, en eindigde
met mismoedig het hoofd te schudden. Verlangen naar zeker weten brandde in
hem, maar de angst voor Etain's antwoord woog zwaarder.
Beiden verzwegen voor elkander Midir's bezoek.
Keer op keer vroeg Etain zich af: Moet ik het zeggen? Maar tegelijkertijd wist zij
er geen woorden voor te zullen vinden en zweeg, vol wroeging. Des nachts kon zij
den slaap niet vatten en staarde in het duister met pijnende oogen. Doodmoe was
haar lichaam, maar heur hoofd bleef helder, en zij moest maar denken aan steeds
dezelfde dingen: Heb ik Eochaid nog lief met de liefde hem waardig? Waarom kan
het beeld van Prins Midir niet verdwijnen van voor mijn oogen? Waarom hoor ik
maar steeds die lokkende stem, zie dien lichtenden blik? Heb ik niet diep en
waarachtig geloofd dat Eochaid, de groote, edelmoedige van hart, mijn liefde voor
altijd zou zijn? O almachtige Goden, helpt mij uit dezen twijfel die als een duistere
poel is waarin ik dieper en dieper zink! En wanhopig schreide zij, haar snikken
smorend in de kussens, en voelde zich hopeloos ongelukkig, een arm, rampzalig
wezen.
Meer en meer kwam de dag nader waarop Midir zijn belooning zou halen. Eochaid
had zichzelf gezworen dat hij tot eiken prijs den krijger verhinde-
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ren zou Etain te bereiken. En op den vastgestelden dag liet hij zijn paleis omringen
door een menigte gewapende liên. De morgen, welke hij in hevige spanning
doorbracht, verstreek zonder dat eenig wezen in de omgeving was bespeurd. En
de koning dacht: De vreemdeling zal bevreesd zijn geworden voor zulk een
overmacht, wellicht is hij de geheele afspraak vergeten, was het enkel jeugdige
overmoed die hem den wensch deed uiten.
Zoo stelde hij zichzelf gerust.
Maar tijdens het noenmaal, juist toen Etain wijn schonk voor den koning en
voorname hovelingen die mede aanzaten, stond plots - niemand wist hoe hij gekomen
was - prins Midir in hun midden. Rank en onaardsch van schoonheid was zijn
gedaante, verblindend de glans zijner juweelen. De koning en ridders zaten als
vastgebonden aan hunne zetels. En voor zij zich konden verroeren had Midir, de
speer in zijn linkerhand, den rechter arm gelegd om Etain's leest. En of zij plots te
licht werden voor de aarde rees het blonde paar omhoog.... pas toen zij door een
open venster waren verdwenen werd de betoovering die allen hield bevangen
verbroken. Met een schorren kreet van smart en woede vloog Eochaid op, de vingers
gekromd om het gevest van zijn zwaard. En alle edelliên, beschaamd en
verontwaardigd dat de koningin voor hunne oogen was ontvoerd zonder dat zij het
hadden kunnen verhinderen, sprongen op en volgden Eochaid Airemm naar buiten,
waar de krijgers roerloos op hunnen post stonden. Omhoogstarend was alles wat
zij zagen twee sneeuwwitte zwanen welke zweefden boven het paleis en dan met
breeden regelmatigen vleugelslag heen vlogen. En de koning, ziende al die
gewapende krijgers, beseffend dat al zijn angstige voorzorg voor niets was
geweest.... zijn liefste, zijn Etain hem ontroofd, leek ineen te krimpen. Dof staarde
hij voor zich henen, geen acht slaand op de edelen die hem omringden. Met de
machtelooze armen langs het lijf stond hij daar, de Groote Koning, rijker aan aardsche
schatten dan eenig ander in zijn land, maar armer nu dan de ellendigste bedelaar.
Angstig werden zijn hovelingen toen hij maar roerloos bleef in dezelfde houding,
wezenloos starend. Zij durfden niet tot hem spreken. Eindelijk voer een schokkende
trilling door zijn lijf, zijn borst deinde en een snik brak uit zijn keel. Dan poogde hij
zich weer roerloos te houden. Maar de snikken waren niet meer tegen te houden,
tranen niet weg te slikken. Met een armelijk gebaar sloeg hij de handen voor zijn
oogen en huilde uit, zijn gansche verlatenheid, tranen drupten door zijn vingers. En
de krijgers, eerbiedig terugtredend, knippend met de oogen om hùnne tranen terug
te dringen, voelden dat, hoewel zij hun koning nu zagen schreiend als een kind, zij
hem nooit tevoren méér hadden liefgehad.
***

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

338
Toen koning Eochaid de tijdelijke verdoffing - gevolg zijner smart - te boven was,
werd hij vervuld van grimmigen haat en wraakzucht tegen den onverlaat die zijn
vrouw had geroofd. Alle vroegere kalmte en bezonkenheid weken uit hem; niet als
een straf der Goden maar gelijk een moedwillig kwaad hem aangedaan, beschouwde
hij deze ontvoering. Ware Etain tot hem gekomen, openlijk belijdend haar liefde
voor een ander.... hij zou haar heure vrijheid hebben weergegeven, daar zijn trots
niet gedoogde een vrouw aan zich te binden die zijn hartstocht niet beantwoordde.
Maar nu zij smadelijk was weggevoerd van onder zijn oogen, blijkbaar tegen haar
wil, wilde hij haar tot eiken prijs terugwinnen, al moest hij ook vechten op leven en
dood. Zoo zij hem nog liefhad - hij smeekte het den Goden - zou hij haar met vreugde
ontvangen, had zij zich echter vrijwillig laten rooven.... smadelijk zou zij terugkeeren
naar haar ouders, als eene die haar plichten verzaakt had en niet waardig was
vorstin van Erin te zijn.
Dies zond hij naar alle windstreken krijgers uit, zelve trok hij henen aan het hoofd
van een honderdtal ridders, wijzen en staatsliên overlatend 's lands zaken te
behartigen. Gansch Erin werd in alle richtingen doorkruist. Krijgers vielen afgelegen
huizen binnen - burgers en landlieden ondervroeg men of zij misschien een
vreemdeling hadden gezien die een schoone vrouw met zich mede voerde. Wouden
en valleien werden afgespeurd, honden zochten naar het spoor hunner meesteresse.
Alles vruchteloos - tijden gingen voorbij van onafgebroken zoeken, onvoorziene
avonturen volgden elkander op, maar datgene waarnaar Eochaid smachtte; een
ontmoeting met zijn vijand, bleef uit. Ten einde raad, in groote moedeloosheid,
keerde hij met zijn leger naar Tara terug. Eenige dagen sloot hij zich daar op in zijne
vertrekken, enkel Ailill bij zich toelatend, wiens zwijgend meêgevoel hij aanvaardde.
Toen zijn neerslachtigheid om den vergeefschen tocht was verminderd,
beraadslaagde hij met zijnen broeder en andere vertrouwden wat hem nu te doen
stond. En op een goeden dag in den barren winter trok hij er alleen, te paard, op
uit. IJskoude lucht verstijfde zijn vingers; stapvoets reed hij door het stille woud waar
de boomen wit bevroren stonden. Sneeuw lag voeten diep. De paden waren nauw
te onderscheiden, maar Eochaid was zeker van zijn weg, hij leidde het ros met vaste
hand tot zij kwamen bij een lage hut, weggedoken tusschen het besneeuwde
kreupelhout. Daar bond hij zijn paard en klopte aan de ruw-houten deur. Na een
korte pooze werd zij geopend door een oud druïde, wiens smal gelaat was doorvoord
van rimpels; over zijn donker wollig kleed gleed in zijde-achtige golving den
spierwitten baard.
‘Wijze Dalan’, sprak de koning, ‘ik kom uw raad vragen’.
‘Treed binnen, Heer koning’, antwoordde een zachte, diepe stem. In het laag
vertrek, schaarsch verlicht, zaten zij tegenover elkaar voor het
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houtvuur dat vreemde schaduwen deed dansen over de wanden. Eochaid verhaalde
àl wat geschiedde vanaf den dag toen de vreemdeling hem verscheen op de
heuvelen. Roerloos, de kin steunend op zijne handen luisterde Dalan, starend naar
Eochaid's bewegelijk gelaat, rood in den gloed der vlammen. Toen de koning zweeg
en hem verwachtingsvol aanblikte, sprak hij niet dadelijk. Nadenkend schudde hij
't hoofd en mompelde: ‘Het is moeilijk, moeilijk.’ Luider vervolgde hij: ‘Alles wat in
mijn macht is zal ik beproeven om het raadsel op te lossen. Zoo ik mocht slagen
zal ik u zelve den uitslag komen vertellen....’
De koning dankte hem en keerde, lichtelijk teleurgesteld, naar zijn paleis weder.
Maanden verstreken en niets liet Dalan van zich hooren. Toen nam Eochaid aan
dat de druïde in zijn pogen was gefaald. Diepe neerslachtigheid maakte zich van
hem meester. Alle hoop Etain ooit weer te zien gaf hij op. Zijn wezen onderging
eene metamorfose. Alle veerkracht verslapte; zaken welke vroeger zijn volle liefde
en belangstelling hadden werden hem onverschillig. Om zijn verantwoordelijkheid
als vorst van Erin schudde hij de schouders. Wat gaf het of hij zich ergens druk om
maakte? Wat beteekenden de dingen die vroeger zijn leven hadden uitgemaakt....
Was het ‘leven’ geweest wat hij deed voor Etain hem verscheen? Wat beteekenden
zijn schatten, zijn macht? Hij walgde van alles. O te mogen sterven, vergetelheid
vinden! Vol van diergelijke gedachten sloot de vroeger levenslustige zich op, tot
wanhoop dergenen die hem liefhadden. Maar om hen bekommerde hij zich niet eigen liefde-verlangen maakte hem blind voor het leed van anderen. Tot op een
donkeren avond-vol jaar nadat hij Dalan bezocht - de druïde door een dienaar bij
hem werd aangediend. Bij het hooren van den naam schoot een schok van vreugdige
verrassing door 's konings lichaam, doorgolfd van plots hevig oplevende hoop - als
de laatste laaiing eener stervende vlam - sprong hij van zijn zetel, haastte zich om
den grijsaard binnen te voeren. Bevend van ongeduld deed hij hem naast zich plaats
nemen voor het vuur. ‘Spreek, spreek Dalan’, trilde zijn stem.
De druïde, ziende het koortsig vuur in Eochaid's oogen, glimlachte, een milden,
begrijpenden lach. Zonder zich meer te laten bidden begon hij te vertellen: ‘Groote
Koning Eochaid, lang, lang en op velerlei wijzen heb ik getracht de verblijfplaats
uwer geliefde te vinden. Al mijn proeven leken vergeefsch, tot ik ten leste door
tallooze samenvoegingen een tooverspreuk verkreeg welke ik op drie van taxishout
vervaardigde wanden neerschreef. Door de sleutels van wijsheid welke ik bezat èn
de macht dier tooverspreuk, werd mij het raadsel geopenbaard. Voor mijn gesloten
oogen verrezen de feeën-bergen van Bri-Leith; door de wanden drong mijn blik en
aanschouwde onderaardsche zalen rijker van pracht dan ooit op aarde
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werden gevonden. De muren glansden van velerlei edelsteenen in alle
kleurschakeeringen, goud waren vloeren en meubelen. Temidden van vele schoone
feeën zag ik Etain, gehuldigd en omringd als een vorstin; dienaressen gleden af en
aan om haar minsten wenk te gehoorzamen. Alles deden de feeën om haar te
vermaken; zij dansten, luchtige sluiers slierend om de naakte gestalten; zij zongen,
en lachten den parelenden lach die alle leed heet te verjagen.... Maar om Etain's
lippen was slechts de schaduw eener glimlach, bleek en zorgelijk bijkans haar gelaat.
Aan haar zijde was Prins Midir, zoon van Dagda. Deze is het die haar van u heeft
weggevoerd, o koning.’
Toen Eochaid deze mededeelingen had aanhoord verrees hij, machtig strekte
zijn lichaam; het leek of alle vuur, alle kracht van vroeger in hem waren weergekeerd.
‘Dank, wijze Dalan’, sprak hij, ‘rijkelijk zult gij voor dezen dienst beloond worden.’
Nog dienzelfden nacht liet hij zijn vertrouwden bijeenroepen, verhaalde wat Dalan's
tooverspreuk had geopenbaard, en besloot met te zeggen dat hij al zijn legermachten
wilde verzamelen en, zelf aan het hoofd, er op uit trekken naar de bergen van
Bri-Leith. De edelen, vol vreugde dat zij hun vorst weer zagen zooals zij hem vroeger
immer hadden gekend, juichten het plan toe, en beloofden hun bijstand tot in het
uiterste.
Reeds den volgenden dag trok een leger van duizenden door de poorten van
Tara, nagewuifd en -gestaard door vrouwen die achterbleven met angst in het hart,
zich afvragend: voor hoe lang....?
Zoo weinig mogelijk rustend trok Eochaid met zijn leger voort, tot zij op een
donker-stormachtigen avond de heuvelen van Bri-Leith bereikten. In der haast
werden vuren ontstoken, tenten gespannen. Spookachtig verschenen de gezichten
in het licht der wapperende vlammen, zuilen rook stegen op en deden hunne oogen
pijnen. Wind gierde onheilspellend langs de vlakte en blies zoo scherp dat zelfs
Eochaid en zijn ridders, beraadslagend rond den gloed van een dier vuren, huiverden.
Blauw-zwarte wolken gleden langs het zwerk. Spoedig was de duisternis buiten
lichtkring der kampvuren zoo intens dat Eochaid zijn plan: den omtrek te verkennen,
voor dien dag moest opgeven. Na het avondmaal gingen allen ter ruste, dood-af
van den langen tocht.
Toen alles in het kamp sliep, de schildwachten knikkebolden op hunne posten,
ontstegen uit de heuvelen witte dampen. Zij naderden en bleken sluierige feeën te
zijn die gingen op zwevende voeten. Zij verkenden het kamp en bekeken geluidloos
lachend de in slaap gevallen schildwachten, logge reuzen vergeleken bij hunne
doorschijnende lichamen. Een klein feetje danste van den een naar den ander en
trok aan hunne groote neuzen om lachend verder te gaan als zij even ophielden
met snurken en boos bewogen. Toen alles, meer in nieuwsgierigheid dan angst,
door de feeën
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was bekeken keerden zij weer naar de heuvelen en leken daar op te lossen in de
lucht. Toen Eochaid den volgenden morgen vóór zonsopgang de omgeving ging
verkennen, bevond hij zich omringd door een menigte zandige bergen van gelijke
hoogte, schaarsch begroeid. De grond die den vorigen dag niet leek te verschillen
van die der streek rond Tara was troosteloos-woest, enkel dorre grassen tierden
er, geen boom kon men bespeuren. Eochaid wist niet welke der heuvelen Midir's
eigenlijke verblijfplaats was, dies verdeelde hij zijn mannen, zoodat men overal
tegelijkertijd begon te graven. Zelf nam hij ook de spade ter hand, en tot aan het
noenmaal groeven allen onvermoeid voort... zweetstralen dropen langs de gebruinde
en verweerde gelaten. De aarde, die los en zandig leek, was in werkelijkheid
steen-hard en woog 'lijk lood op de spaden. Onder den wijden hemel bogen
duizenden mannen, en stampten hun schop naar benêe; de zware harnassen waren
afgelegd, soepele stof der tunica's liet vrijer bewegen toe. Na den noen vervolgde
men het werk tot laat in den avond. Toen werd het meêgenomen wild aan de spitten
gestoken, appels gebraden in heete asch. Men at, en ging spoedig daarna ter ruste,
terwijl voor ieder stervend vuur een wachter achterbleef.
Eochaid meende dat de vijand van zijn komst onwetend was, maar Midir zelve
was dien dag in fee-gedaante hun kamp en werk komen bespieden. Bij het zien van
zulk een legermacht werd het hem angstig te moede.
‘Ik zou met Etain kunnen vluchten’, peinsde hij. Maar mocht hij de bergen vol
kostbare schatten welke Dagda hem had toevertrouwd verlaten, in laffen angst voor
den vijand? Zou hij daarmee zijn naam Midir de Fiere, geen oneer aandoen?
Hij besloot zich te verdedigen. En dien nacht, toen Midir's krijgers sliepen, werd
door zijn feeëen met zilveren spaden alle losse aarde weer teruggeworpen. En toen
de krijgsliên den volgenden morgen ontwaakten moesten zij hunne verbaasde oogen
meermalen uitwrijven voor zij zich hadden verzekerd; het was géén droom, de
heuvelen rezen zóó ongerept of zij geen spade in de aarde hadden gedreven. Men
nam aan dat de moedwillige wind hen zoo had beetgenomen en dien avond werden
op last van Eochaid lappen gespannen over de losse aarde. Aan vier einden sloeg
men houten pennen in den grond, zoodat de wind er niet onder zou kunnen kruipen.
Maar weer stonden bij het ontwaken de bergen onaangetast, geen korrel losse
aarde was te bekennen. Nu begreep Eochaid dat Midir aan het werk was geweest.
Dien dag liet hij de helft zijner mannen rusten, maar toen de nacht viel en de anderen
zich te slapen legden, zetten zij bij fakkellicht den arbeid voort. Die nachtelijke
werkers hadden des morgens aan de kameraden welke hen aflosten de vreemdste
verhalen te vertellen. Onzichtbare wezens hadden op allerlei wijzen beproefd hen
het graven te ver-
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hinderen. Zij werden aan de haren en neuzen getrokken, geknepen en gekriebeld.
Onzichtbare spaden wierpen de aarde die zij met veel moeite hadden losgewerkt
weer op de bergen terug. Zoo was de gansche nacht een ononderbroken strijd
geweest....
Eochaid begreep dat Midir zijn uiterste krachten zou inspannen om hem den baas
te blijven. Maar wetend de nabijheid zijner liefste zwoer hij zichzelven liever te willen
sterven met de spa in zijn vuist dan zonder haar weêr te keeren naar Tara.
In het binnenste der feeën-bergen was alles evenzeer in rep en roer als erboven.
Niet langer konden de luchtige feetjes hunne dagen verslijten met enkel lachen en
feestvieren, hard moesten zij werken om Eochaid's schare te verhinderen den
geringsten voorsprong te krijgen. Etain wist dat de strijd ging om haar, en bleeker,
droever werd zij iederen dag. Wanneer zij keek naar Prins Midir's gelaat, vermagerd
door voortdurende inspanning, voelde zij haar hart zwellen van meelij. Hoe angstig
kon hij haar omklemmen, of hij reeds vreesde haar te zullen verliezen... Zij wist dat
hij eerste rechten op haar had, maar wanneer zij zich afvroeg: Wie heb ik wezenlijk
lief? klonk diep-in het antwoord: Eochaid, den sterfelijken, aardschen mensch -o,
had zij niet naar hem gesmacht ondanks de weelde, overdaad, die haar omringden,
alles willen geven om weer bij hem te kunnen zijn, hare vingers te laten glijden door
zijn haar, den wilden baard te voelen prikken aan haar gelaat, zijn warme lippen op
de hare.... o hoe zeker wist zij het nu; hem had zij lief, om zijn goedheid,
rechtvaardigheid, zijn mannelijken ernst.... Midir was het wezen dat tijdelijk had
bekoord door schoonheid, lieflijkheid. Maar immer bleef hij gelijk een knaap,
onveranderd jong en schoon, gelijk allen die kwamen uit het land der onsterfelijken
en leefden in loutere eeuwig-durende vreugd. Hoe had zij in de jaren welke haar
van Eochaid hielden gescheiden leeren beseffen dat deze vreugde haar nimmermeer
zou voldoen, nadat zij het stijgen en dalen der menschelijke stemmingen, de helle
vreugden, het vlijmend verdriet had leeren kennen. Zij doorvoelde het nu: de smart
der menschen was beter dan het eeuwig genot, wijl het de ziel rijpte en louterde.
Jaren van hardnekkigen kamp waren voorbij gegaan, toen Midir op een avond in
den na-zomer wegstormde van de feeën - die als bezetenen vochten tegen de
krijgers daarboven - en rende door omlaag kronkelende gangen naar Etain's vertrek,
diep, diep onder den grond, waar zij roerloos lag op haar rustbed, omringd door
vele brandende fakkels, welker warmgelen gloed vloeide over haar gelaat. Toen hij
struikelend binnenkwam, schokte zij verschrikt overeind. Op de knieën viel hij voor
haar neêr en hijgde, hare handen grijpend: o mijn liefste, mijn grootst trezoor!....
onze krachten begeven ons.... de berg stort in.... weldra liggen onze zalen bloot....
vallen de krijgers binnen. Van alle kanten zijn we omsingeld.
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Ik mag Dagda's schatten niet laten plunderen en moet blijven.... tot het laatst. Maar
ù wil ik onzichtbaar maken en in veiligheid brengen, want ik kàn u niet afstaan!’
Bij zijn laatste woorden voer een nauw merkbare rilling door Etain's leden; haar
gelaat trok wit tot aan de lippen.
‘Hij vraagt niet wat ìk wil.... of ik wil kiezen’, doorflitste haar. ‘Zoo zeker is hij van
mijn liefde en zoo.... zelfzuchtig.’
Scherp zag zij nu wat totnogtoe doezelig in haar had geleefd: Het verlangen en
vertrouwen dat Eochaid zou winnen en haar meevoeren. Op die hoop had zij de
laatste jaren geteerd! En nu wilde men haar dat allerlaatste ontnemen. Het mocht
niet! Zij wilde het niet! - Haar borst deinde; wanhopig wrongen haar handen. Midir
schreef deze verwarring toe aan angst om hem, en geen oogenblik kwam argwaan
in hem op toen zij stamelde: ‘Maar.... maar.... ik wil u niet verlaten.... ik wil hier
blijven. O, laat mij hier blijven. Zonder u.... zou ik toch ongelukkig zijn!’ Moeilijk
stootte zij de laatste woorden uit.
‘Zóó groot is haar liefde voor mij,’ dacht Midir. En even gleed een lach van trotsch
geluk om zijne lippen. Dan streelde zijn hand over haar gebogen hoofd, schokkend
van 't snikken, en, haar met zachten drang achterover drukkend tot zij lag, suste hij:
‘Stil, stil maar Etain. Ik zal u niet laten gaan. Alle hoop heb ik nog niet opgegeven.
Door list hoop ik Eochaid te overwinnen.’ Dan boog hij zich over haar en kuste de
lijdelijke lippen en gesloten oogen.
Toen zijn stappen waren verklonken stootte Etain met een doffen kreun de
ineengeknepen handen tegen haar gelaat, als om zichzelve te kastijden. ‘Slecht
ben ik, slecht!’ kwam haar heeschen fluister.
....Door veinzerij had zij Midir overreed. Hoe lang al huichelde zij liefde voor hem
wijl ternauwernood teederheid was gebleven? Maar o, de Goden wisten het! Zij kon
niet anders! Zoo zij openlijk zeide: ‘Staak den strijd, laat mij gaan tot Eochaid....’
Zou Midir niet in jaloersche woede ontsteken en haar met geweld voeren naar een
land waar zij voor eeuwig verlangend zou moeten leven? Haar handen vouwend
bad zij hartstochtelijk: ‘O Goden, help me, help me!.... Laat mijn ziel niet langer
worden gemarteld....!’
Dienzelfden avond, toen duisternis viel en Eochaid rustte bij het kampvuur kwamen
opgewonden krijgers naar hem toegesneld en vertelden, elkaar in de rede vallend,
dat plots een wezen als uit den grond verrezen voor hen had gestaan en gesproken
met melodieuze stem: Ik ben prins Midir's afgezant en verzoek uwen Heer Koning
te mogen spreken.
‘Laat hem komen’, gebood Eochaid, wiens hart opbonsde van hoopvolle
verwachting. Weldra stond een goudlokkig krijger voor hem. Na eerbiedige buiging
sprak hij: ‘Machtig vorst van Erin, mijn Heer zendt u
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zijn groet en laat mij u melden dat hij niet langer bij machte is uw leger weerstand
te biên. Zoo gij den strijd wilt staken zal morgen, wanneer de roode zon rijst boven
de bergen, Etain u worden weergegeven.’
Niet dadelijk antwoordde Eochaid. Dan sprak hij met moeilijk bedwongen
ontroering: ‘Zeg uwen Heer dat ik op zijn voorstel inga.’ Hierop boog de krijger,
terzelfder tijd vervaagde zijn beeld voor Eochaid's oogen en verzwond gelijk een
geest. Onmetelijke vreugde zwol in Eochaid's ziel. Even bleef hij roerloos, diepe
zuchten loozend. Plots sprong hij op, rekte zijn lijf en stiet een hellen, hoog
jubelenden kreet uit. Den nieuwsgierig van alle kanten toeloopenden krijgers riep
hij toe: ‘Looft de Goden, gij dapperen! Eindelijk, eindelijk zal ons werk worden
beloond. Morgen verschijnt Etain in uw midden!’
Van machtig juichen uit vele kelen werd de lucht vervuld. Donker klonk het ‘Looft
de Goden’ door de hooge gieren en andere hevig-blije geluidsgolvingen. Het gansche
kamp leek te herademen. Mannen die door heimwee naar hun oord en gelieven de
wanhoop nabij waren gebracht, gaven op uitbundige wijze uiting aan het gevoel van
verlichting dat alle somberheid uit hunne zielen verdreef. De spaden werden
neergegooid, allen verzamelden zich in het kamp en nuttigden onder vroolijk-drukken
kout het avondmaal. Liederen die lang vergeten leken, werden gezongen rond de
vuren, wier rossigen schijn de blije gelaten met hellen gloed overtoog. Knapen
gingen dansen doen; schelle schreeuwen uitstootend, als van vogels, sprongen zij
in hun overmoed dwars door de vlammen en werden in de gespreide armen hunner
dolle kameraden opgevangen. Rijkelijk schonk men wijn uit dikke aarden kruiken
en allen hieven de ruwe kroezen naar hunne lachende monden, en dronken den
koning toe. Tot diep in den nacht werd gezongen en gedronken, lang nadat Eochaid
zich uit het rumoer had teruggetrokken, om in de stilte zijner tent op de knieën neer
te vallen, stamelend klanklooze woorden, en schreiend warme tranen van
dankbaarheid.
Bij het krieken van den morgen waren allen in het kamp reeds in de weer. Troepjes
jonge krijgers trokken er zingend op uit, om terug te keeren met bossen groen en
wilde bloemen, welke zij strooiden over den grond en, gevlochten tot lange
guirlandes, hingen over de tenten. Alles deed men om Etain een feestelijke ontvangst
te bereiden. En toen de zonneschijf langzaam rees boven de heuvelen - ridders en
krijgers roerloos stonden achter Eochaid - verscheen als bij tooverslag een lange
rij gesluierde vrouwen op de vallei. Eochaid wachtte met bonzend hart tot ééne van
hen zou vooruit treden. Maar allen bleven beweegloos. Dan sprak hij met
hoogtrillende stem, terwijl hij nadertrad tot de vrouwen: ‘Etain, mijn liefste waar zijt
ge?’
Nauwelijks waren zijn woorden geuit of allen sloegen de sluiers omhoog.
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Een schreeuw van ontzetting kwam over 's konings lippen. Gemurmel ging door de
ontstelde schare achter hem.... Alle jonkvrouwen waren Etain's sprekend evenbeeld!
Hevige rilling doorvoer Eochaid's lijf. Wéér had de vernuftige Midir hem beetgenomen!
dacht hij bitter. Dan sloeg hij de handen voor het vertrokken gelaat en kreunde
smartelijk. Maar een droge, schier onhoorbare snik deed hem snel weer opblikken.
Recht staarden zijn oogen in het gelaat van één der vrouwen. Naast de
onbewogenheid der andere was het hare droef van onuitsprekelijk wee. Vocht dreef
in haar oogen. Meteen wist hij: Zij is het! En met een kreet sprong hij voorwaarts,
rukte haar weg uit de rij. Dan vergat hij alles om zich, zag enkel Etain, zalig naar
hem oplachend. En heftig drukte hij haar aan zijn verlangend lijf, lachend en
schreiend tegelijk, en stamelde: ‘Liefste, mijn Etain.... eindelijk!’ Dan kuste hij wild
over haar gelaat, waar zijn lippen maar konden raken.
De feeën, naar wie Eochaid in allesoverheerschende vreugd niet meer had
omgekeken, stieten angstige kreten uit en wilden zich op hem werpen. Maar onder
geschreeuw holden krijgers voorwaarts, sloegen hen weg, dreigden met hunne
speren. Toen hulden de feeën zich weeklagend in den sluier die hen voor
menschenoogen onzichtbaar maken, en keerden weêr naar de heuvelen, om Midir
- die op Etain had vertrouwd - het noodlottig mislukken der list over te brengen.
Maar op zijn ros, in zijn veilige armen, voerde Eochaid het herkregen lief met zich
mede. En tot het einde zijner dagen deelde Etain 's konings vreugden en zorgen,
hem schenkende alle warmte welke zij in zich borg, en hare volle, onverdeelde
Liefde.
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De vogels
door Piet Reyne.
Avond in de stad; een donk're straat; en schrijnend
De verwarde roep van vooglen en hun zenuwend gewiek.
Eenden, trekkend over stad van menschen, en verdwijnend
Achter de verlichte kranen van de gonzende fabriek.
Verder nog, bevliegen zij met hun geruisch de stroomen,
Waar de waatren nachtelijk verlaten in een donk're deining zijn,
Waar hun trekroep nooit tot ons kan komen,
Menschen, die gevangen, eenzaam en verlaten zijn.
Vele steden zien zij branden in een kouden, verren schijn;
Hoeveel steden, hoeveel lichten wiss'len aan hun horizont?
'k Weet niet, zal 't een heuvel of een rietland zijn,
Waar, voor eene nacht hun trek een einde vond?
Doch, om 't even, want hun leven is bevlogen van den wind,
En de wind zingt om de aarde overal een eender lied,
En den zwerver, die in nieuwen nacht een and'ren droom vindt,
Kwelt of bindt de tijdelijke rustplaats niet.
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Een droom
door Piet Reyne.
Zoo drink ik nog Uw mildheid in mijn droom:
Door 't open venster drijft muziek naar binnen,
En zwaar van sluimer wiegt de avond loom
Gedachten, waarop wij ons niet bezinnen.
Dit dorp ligt teer-genesteld in het dal,
En van de wereld veilig afgesloten.
Wij toeven nog, bedwelmd door de avondval,
Wij talmen, hand in hand, - wij zijn besloten:
‘Wij blijven hier vannacht’. De avondwind
Waait uit den tuin de weeke geur van vruchten,
En in Uw vocht'ge oogen drijft de tint
Van donk'ren wijn en avondlijke luchten.
Zoo drink ik nog Uw mildheid in mijn droom.
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Mythe
door Theun de Vries.
....morgen, zilverkoel ontloken; en de lach der nacht gebroken over alle wilde sterren
die versneeuwen op den wind.
Maar het licht ontbrandt, gedurig scherende over 't water, vurig duizend andre
die van eigen vlam verschieten, zonneblind.
En de wolken wuiven hoven sidderend van bloesem boven zee en meren, tot
gedaanten van hun tengren bloei bekoord glanzend naadren over de einder, schoone
stervelingen eender, maar als goden ongenaakbaar, schaduwloos en ongehoord.
Huiverend geboomte ontweken, lig ik met het brandend teeken van den dagvlam
op mijn handen en mijn voorhoofd, naast het dal onder 't waaiend loof der luchten;
luistrend hoe de snelle vluchten vogels schreeuwen en verbleeken; luistrend naar
het luid heelal.
Stemmen die het ruim verlieten ruischen de vergane mythe van een eeuwig
jeugdig water en een licht dat nimmer sterft.
En mijn zinnen gaan en slapen, maar de ziel verrijst herschapen van dit magisch
lied en laat mij achter, en haar hunkring zwerft als de jonge bruid der winden op hun
wiekslag en beminde kussende ademtocht langs stroomen van vervlogen avondrood
tusschen blauwe kimmegaarden buiten grens van tijd en aarde door de branding
van den morgen naar gewesten zonder dood; en zij stort zich in hun wonder en gaat
glinsterend ten onder.... ....tot zij zich van dauw en geuren duizelend ontwaakt
hervindt in den morgen koel ontloken, waar de lach der nacht gebroken wegsterft
over wilde sterren die versneeuwen op den wind.
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Aan het Noordzeestrand,
door J. Rietsema.
HET was op een der vele, aan onze Noordzeekust bekende, zacht-weemoedige
laat-Septemberdagen met licht gesluierden hemel. Ik was bij een vriend in Rijswijk
gelogeerd en had den geheimzinnigen, innerlijken drang om de zee bij Scheveningen
terug te zien, niet langer kunnen weerstaan. Toen ik, eenigen tijd vroeger, ergens
dieper in 't Westland gelogeerd was geweest en daar elken avond zóóveel keeren
per minuut de lichtflits van den Scheveningschen vuurtoren had kunnen waarnemen,
was de lust reeds bij mij opgekomen. Maar toen had ik er van moeten afzien. Nu
echter was de gelegenheid te goed om haar weer te laten voorbijgaan.
Mijn vriend en ik waren tegen twee uur per electrische tram tot het duin gereden,
hadden daar op een effen gedeelte Scheveningsche vrouwen gezien, bezig met
het herstellen van uitgespannen netten, hadden de Visschershaven bezocht, en
waren toeschouwers geweest van het lossen van pas binnengekomen en van het
laden van op uitvaren liggende loggers. We hadden de volle haringtonnen den
steedsch geplaveiden wal zien oprollen en de vaten met proviand weer aan boord
zien brengen. We hadden de visschers in hunne gebreide blauwe wollen truien en
hunne zwarte petten, en met hun ietwat droef-ernstige, van onderwerping aan het
noodlot getuigende gezichten gezien, nòg precies zóó, als ik ze gezien had tien,
twintig of dertig jaar geleden; enkele matrozen hadden we op de schepen bezig
gezien met het verschieten en opwinden van touwen en kettingen; jongens hadden
we haring zien eten zóó uit de ton. En daarna waren we naar het strand geloopen,
naar de wijde, schier oneindige zee.
Een stevige zuidwestelijke wind stond schuin op de kust. Vrij hoog zwiepte hij de
golven op en in parabolische stralen stortten onophoudelijk de witte schuimkoppen
bruisend neer. De vloed begon op te komen; heel langzaam naderde de branding
den duinvoet. Tien, twintig tot dertig meter liepen telkens de golven op tegen het nu
nog breede droge strand, om zich daarna weer terug te trekken; dan droogde snel
het glanzend-nat geworden zand en dofte weer gelig op. Badkoetsen waren er niet
uitgereden; alleen van het vrije bad werd nog eenig gebruik gemaakt. Een heer
vermaakte zich met een poedel door telkens in een afloopende golf een stuk hout
te werpen, om dit zich dan door den hond weer uit het water te zien opbrengen.
Hier en daar op het strand liepen wandelaars, alleen of in kleine groepjes, zacht
duwend tegen of zeilend vóór den wind. Op grooten afstand voeren enkele schepen
voorbij.
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De frischte deed ons aangenaam aan en van tijd tot tijd bleven we even stilstaan,
om naar het spel der golven op de kribben te krijken.
We verlangden er intusschen toch naar een poosje rustig te zitten en gingen
daarom de trap op naar den boulevard.
Aan het café, het dichtst bij de Pier, was weinig bezoek; het woei te veel. We
*)
gingen iets verder en vonden een mooie, beschutte plaats in het ‘Café des Galeries’,
vanwaar we, in rieten fauteuiltjes gezeten, de zee in alle richtingen konden overzien
en het zachte, eentonige razen van de nog nabije branding, en het iets meer
verwijderde klotsen der golven tegen de Pier goed konden hooren, nú vooral, nu
de wind méé was. We bestelden ieder een kop koffie en staken, om op ons gemak
te komen, ieder een sigaar op.
Om ons heen zaten enkele rustige bezoekers, in alledaagsch gesprek. De
bediende voerde bedaard de wemige bestellingen uit. De buffethouder zag zijn
boeken na. Wij spraken niet, maar luisterden naar de branding.
Het was ons alsof zendboden uit een wel bekende maar niet begrepen onstoffelijke
wereld ons iets hadden te vertellen.
Met kleine tusschenpoozen deden we lichte haaltjes uit onze sigaren en nu en
dan dronken we een teug van de koffie.
Toen we er eenigen tijd, laat ik zeggen een kwartiertje, gezeten hadden, door
niemand in onze aandacht gehinderd, hoorden we dicht bij ons een
stemmenverheffing, die ons dreigde af te leiden. Het waren ietwat heesch klinkende
geluiden, als van kibbelende bedienden uit een klein restaurant. Twee onzer
medebezoekers, zoo op het oog handelsvrienden uit een kleine plaats in een onzer
oostelijke, meer landelijke provincies, schenen het oneens te zijn over de uitvoering
eener vroeger door hen gesloten handelsovereenkomst. Het gesprek begon heftig
en scherp te worden. Toen wij echter omzagen en ook de bediende dit deed, werden
partijen het zich bewust dat hun luidruchtigheid te ver ging: de toon daalde weer tot
dien van een nauw hoorbaar gemompel en spoedig was de rust geheel hersteld.
Wanneer men van een gesprek aan de koffietafel, of van een dito over geldzaken
of over politiek geheel onvoorbereid naar de vrije natuur wordt overgebracht, gevoelt
men zich wel-is-waar niet heelemaal misplaatst, maar toch ook niet volkomen op
zijn gemak in zijn nieuwe omgeving; dan kan men zijn opkomende gewaarwordingen,
gevoelens en gedachten geen volle recht laten weervaren; men heeft eenigen tijd
noodig voor den overgang van het oude naar het nieuwe. Het dikwijls zware en
enge opperkleed, waarin de mensch zich hult bij het verrichten van zijn ‘business’
en het inacht-nemen der onvermijdelijke dagelijksche ‘conventies’, moet hij eerst
afleggen, alvorens hij met de natuur in onmiddellijke gemeen-

*)

Als ik mij den naam goed herinner.
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schap kan treden. Wij waren stil gebleven en zagen, onwillekeurig en bijna onbewust
vragend, elkander aan. Wij dachten dat dáár het ‘businesskleed’ nog niet geheel
was uitgetrokken.
Er was maar weinig verkeer op den boulevard en de meesten van wie er liepen,
waren buitenlui, die voor een enkelen dag waren overgekomen om de zee te zien.
Wij konden dus tot onzen toestand van bezinning en bespiegeling terugkeeren,
zonder veel kans op stoornis.
Na nòg een poosje hoorden we het snel naderen van een auto. Een
kilometerverslinder reed voorbij. Hij zat alleen in den wagen; naar het mij voorkwam,
was hij slechts uitgereden om lucht te happen. Hij reed midden over den boulevard,
zooals wijlen keizer Napoleon destijds reed over de hoofdlaan van den hoftuin te
Düsseldorf; geen politieagent verzette zich tegen hem. Ook tot hem sprak
waarschijnlijk de zee niet.
Goddank, strenge heeren regeeren meestal niet lang; de auto was spoedig uit
het zicht.
Op onze wandeling langs duin, haven en strand hadden mijn vriend en ik ons
vrijwel van ons maatschappelijk kleed ontdaan en zoodoende waren wij voor wat
de zee deed hooren, eenigermate ontvankelijk geworden.
Wáárvan getuigde dan de zee? Sprak ze van het heden? Sprak ze van
vriendengroeten uit onbekende verten?
Ik vroeg het mij-zelven af, maar ik vond geen antwoord dat mij bevredigde.
Of sprak ze tot de herinnering? Was haar geluid misschien het sombere naklinken
van iets uit den strijd der vaderen op en tegen de vloeden? Of sprak ze van
onbereikte idealen? Van weemoed en verwijt? Van liefde en verzoening?
Ik vroeg het mij-zelven herhaaldelijk af, maar het goede antwoord vond ik niet.
Iets anders nog dan dat meende ik uit de zee te verstaan.
En al maar door raasde de branding en al maar door klotsten de golven.
Verder peinzende, bemerkte ik, dat ik bij het stellen mijner vragen mij te veel had
ingedacht in persoonlijke toestanden, zoo van mijzelven, als van anderen. Mijn
verbeelding had mijn vragen uitgelokt.
Even kreeg ik een vluchtige gewaarwording van het optrekken van rook uit mijn
sigaar, vóór mij langs, naar boven. Maar mijn verbeelding liet mij geen rust. En nu
voerde ze mij naar een ander, hooger gebied. Door de omstandigheid dat branding
en golfslag ten eeuwigen dage de eentonige vertolking zijn van het gestadige en
nooit onderbroken mechanisch proces van opkomst en wedervernietiging van
beweging, waarin het water der zeeën betrokken is, werden ze voor mij machtige
zinnebeelden, d e z i n n e b e e l d e n b i j u i t n e m e n d h e i d van het groote
wereldgebeuren, v a n h e t e e u w i g e w o r d e n e n v e r g a a n .
Ik kwam in een ongewone, ietwat plechtige stemming.
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Het kwam mij voor, dat mijn ziel in dat eeuwige zich baadde en reinigde. Het was
mij alsof de aan mij opgedrongen of misschien ook wel door mijzelf naderbij gehaalde
denkbeeldige, onware of in beteekenis overschatte, soms zelfs zeer geringe
belangen, die in den stroom van het dagelijksche leven mij wel eens deden afdrijven
en in oogenblikken van gewone, dagelijksche rust als om beurten gereed stonden
om mij te verontrusten, nu opeens wegspoelden en een heerlijke, bijna heilige kalmte
bij mij achterlieten; mij was het alsof mijn met stof bedekte en in sommige gewoonten
haast vastgeroeste ziel haar oorspronkelijke vrijheid van ademen en bewegen
herkreeg.
De overtuiging drong zich sterk aan mij op dat het den hedendaagschen mensch
in 't algemeen van groot nut is om van tijd tot tijd eens zulk een bad te nemen.
Een klein incident van een juffrouw, die den hoed scheef woei, voerde mijn gedachten
van het gebied van het afgetrokkene weer terug naar dat van het zintuigelijk
waarneembare. Ongemerkt hadden we onze sigaren opgerookt en onze koffie
opgedronken. We betaalden en gingen nu nog ééns naar beneden.
Den geheelen middag hielden maar steeds uit zee aandrijvende lichte nevels de
zon voor onzen blik verborgen. De vloed was intusschen hooger opgekomen. Op
de krib, noordelijk van en onmiddellijk naast de Pier, liepen nog menschen;
volwassenen en kinderen. Tusschen de glibberige bazaltklompen zochten de kleinen
opgespoelde en achtergebleven schelpen, en telkens wanneer met een golf het
water opkwam, zoodat de kop van de krib onderliep, trokken de dames en de
kinderen zich meer naar het midden en naar achteren terug.
Onder de grooten waren er, die zich, naar het ons toescheen, ook gebaad en
gereinigd hadden, zooals wij. Maar er waren er ook, die hun opperkleed tevoren
niet hadden willen uittrekken, er althans nog uitzagen als gewoon.
Nog eengen tijd bleven we het wilde spel aanzien, maar redenen van
huishoudelijken aard noopten ons om naar huis terug te keeren.
Wij beklommen weer de trap en begaven ons daarop naar een plaats, vanwaar
de tram ons over eenige minuten kon oppikken en terugvoeren.
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Eenzaamheid,
door Agatha Seger.
Kind van den hemel,
o eenzaamheid,
eerst afgewezen
en dan beschreid,
gij, die het zegel
des Eeuwgen zijt
op ziel en sterren,
op wind en tijd,
houd in ons harte
uw huis bereid,
gij, die de sprake
des Eeuwgen zijt.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Josine Reuling, Siempie, roman van een kind met sprietharen, Baarn,
Hollandia-drukkerij, 1927.
Er komt geen einde aan de ‘romans’ van kinderleven. 't Is of J a a p j e een wereld
ontsloten heeft! Maar deze Siempie mag er zeker nog bij. Een mooi boekje. Een
echte verheuging. Josine Reuling, een nieuwe schrijfster van beteekenis....
De meeste recensies doen mij lachen tegenwoordig. (Maar 't is geen vroolijke
lach). Zoo las ik dezer dagen ergens een prijzende bespreking van dit lieve boek,
Siempie, waarin ten slotte werd opgemerkt, dat het heel aardig is, maar natuurlijk
met meesterwerken als J a a p j e e n M e r i j n t j e niet te vergelijken! Ziedaar het
respect voor de beroemdheid! Siempie valt in waarheid wel degelijk zelfs met
J a a p j e te vergelijken, want, ofschoon lang niet zoo wonderlijk diep en plastisch-rijk
geschreven, missend den glans dien Van Looy's blik nu eenmaal brengt over al wat
hij beschrijft, het is levend in den geest van den grooten haarlemschen toovenaar,
het stamt regelrecht van hem af, zou men kunnen zeggen. Josine Reuling is geen
schilderes, maar haar kinderliefde is van hetzelfde kaliber als dat van Jac. van Looy,
sterk en innig en zonder eenige sentimentaliteit.
En Merijntje? Maar lieve vrienden, merken jelie dan heusch niet dat d i t véél beter
is? Veel zuiverder en aandachtiger en fijner? Siempie is een echt argeloos kind, op
iedere bladzij. Hier geen pathetisch gebaar, geen effectstukjes, geen zweem van
romantiek of theatraliteit. De schrijfster, Josine Reuling, heeft zich geheel en al
overgegeven aan haar onderwerp, nergens doet ze wijs, nergens ook coquetteert
ze met haar kinderliefde. En deze kinderliefde is dan ook ten slotte niets dan de
groote echte menschenliefde. Zij geldt geenszins Siempie alleen; al de personen
om het kindje heen zijn met hetzelfde begrijpende gevoel bekeken. Ik ben overtuigd
dat Josine Reuling, als ze ons straks een boek geeft over groote-menschen alleen,
even prachtig slagen zal. Blik en hand zijn moedig en vast.
Hoe heerlijk toch deze, als uit het leven zelf voortkomende, absoluut onopzettelijke
humor! Behalve aan Van Looy doet Josine Reuling mij daardoor aan Margo
Scharten-Antink denken. Zij vertelt maar, levendig en direct, alles als voortkomend
uit het argelooze kinderzieltje. Ik denk o.a. aan Opoe's verjaardag....
Siempie's ouders, moet men weten, zijn ver weg en zij zelf is bij Opoe in huis. En
nu zal Opoe jarig worden en Siempie gaat een ‘kedootje’ voor haar koopen van de
twee dubbeltjes, die ze met het aardappelmesje uit
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haar spaarpot, ‘heb’ gepeuterd. Zij ‘vroeg eerst na’ een boekeleggertje van stramien
voor kruissteekies, waarop de juffrouw vertelde dat ze wat veel aardigers had: een
mooie spreuk op stramien. En de juffrouw is toen het ijzeren laddertje opgeklauterd
en heb een doos heel uit de hoogte na vore getrokken en Siempie, bang of Jaap
wel zou blijve wachte en of ze wel genoeg had aan twee dubbeltjes en of de juffrouw
niet uit kon glije op de smalle ronde sportjes van het ijzeren laddertje, heb kleintjes
en beteuterd staan kijke. Er ware een heeleboel spreuken. De juffrouw heb ze
voorgeleze, maar ze klonke zoo gek! ‘Tob nooit’ of ‘Hoor, zie en zwijg,’ dat vond
Opoe vast niet mooi. ‘Souvenir’ dat zou nog gaan, maar ze hebbe al een klein houte
klompje uit Volendam, daar staat ook al op ‘souvenir’. Siempie heb 't heel zacht
verteld, van 't klompje wat ze al hebbe, en een heele kleur kreeg ze van verlegenheid.
Zou ze dan toch maar een boekeleggertje neme? Of de juffrouw nou zoo erg
vriendelijk dee, wat heb je daaran? Zulke gekke spreuken Maar dat zei ze natuurlijk
niet, dat dacht ze. En laat nou de juffrouw nog effe haastig onder in de doos grabbele
en daar die prachtige spreuk tegekomme! ‘God is Liefde’. Maar drie woorden en de
hoofdletters heel eenvoudig. Siempie was er opgetogen van. Dat zal Opoe prachtig
vinde.’
Zoo komt het ook uit. Opoe vindt het prachtig en ‘kreeg trane in d'r oogen en zei,
dat is ook zoo, lief kind, zonder Gods Liefde en Goedertierendheid zijn wij menschen
niks.’
‘Goed’ (denkt het verrukte kind) ‘dat ze drie kleure heb genomen inplaats van
maar één. God zacht lila, is roze, en Liefde lichtblauw, en 't voerinkje aan de
achterkant ook lichtblauw. Dat heb de juffrouw van de Goedkoope Knoop gedaan.’
‘Ja, mot U wete,’ babbelt Siempie tegen Opoe, die de glazen met een schoone
droge doek omveegt en ze alvast op 't buffet zet, ‘ze zei, toen ze 't voerinkie klaar
had en 't kantje d'ran: Geef jij mijn nou 's 'n dikke pakkert voor de moeite! Ik vond 't
niks prettig en de juffrouw hing heelemaal over de toonbank heen en ik dacht
alsmaar, als 'r nou iemand binnekomt, iedereen lacht je uit en ik vond 't zoo naar....’
‘As je me nou!’ zegt Opoe, ‘wat heb ze jou een pakkert te vrage, zoo 'n Roomsche
Mieter,’ en zij veegt heftig 'n likeurglaasje schoon, houdt 't tegen het licht, zet 't al
vast op 't blaadje voor de visite straks.’
Want, niet waar, zonder Gods liefde en goedertierenheid.... Maar 't is de lezer,
en schijnbaar niet de schrijfster, die zich deze woorden herinnert. De schrijfster gaat
eenvoudig door opgewekt van Opoe en Siempie te vertellen.
Van harte wensch ik S i e m p i e een even grooten roem toe als M e r i j n t j e , en
de schrijfster.... dat ze zich daar ‘lekker niks van an trekt.’
H.R.
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G. van Nes-Uilkens, Duikelaartje, Amsterdam, van Holkema en
Warendorf's Uitgevers Maatschappij. Zonder jaartal.
Toen ik de eerste bladzijden van mevrouw van Nes' nieuwen roman las, dacht ik
telkens: ‘wat 'n vreemde, onhollandsche verhaaltrant! Waar moet dat heen, ik begrijp
er niets van en 't gekst is, ik herken heelemaal niet de schrijfster van ‘de jonge jaren
van de Bergmannetjes’. De mogelijkheid dat de schrijfster veel Deensche en
Zweedsche litteratuur gelezen heeft, doemde toen op. De Skandinaviërs hebben
de gave om hun verhalen een fantastische kleur te geven, terwijl zij de werkelijkheid
toch geen geweld aan doen, zij kunnen door toon, tempo en goedmoedige
geestigheid een zekere sfeer scheppen die van de onze in alles verschilt. Wie
daarvan in onze litteratuur iets zou willen overbrengen, zal wel altijd falen. Of het
mevr. van Nes' bewust streven geweest is, kan ik natuurlijk niet zeggen, maar wel
zou het me niet verwonderen dat iemand met haar neigingen en haar eigenschappen,
van die noordelijke litteratuur een groote bewonderaarster zou zijn. Mevr. van Nes
bewondert vooral moreelen moed, onverschrokken heid, activiteit en zij houdt ervan
haar eigen gangetje te gaan. Nu is zij zich echter van deze eigenschappen bewust
geworden op een wijze die zelfvoldaanheid niet buiten sluit. Haar werk heeft er iets
demonstratiefs door gekregen, dat aan den eenvoud schaadt. Haar ‘fantasie’ sleurt
haar soms mee, instee dat zij haar verbeeldingskracht beheerschen zoude.
Ziehier een voorbeeld: ‘Want terwijl het (weggetje) tot aan de brug de wereldburger
is, die met een hoofsche wellevendheid en kalme verzekerdheid, zooals men ze in
een verkeersagent zou wenschen, door zijn handwijzerpalen elk verdwalen uitsluit,
laten hem als dorpsweg al die aangeleerde kunstjes in den steek en blijft er niets
van over dan een verlegen dorpskind, dat met den mond vol tanden eerst den
vreemdeling aanstaart, om daarna in stom achteruitwijken, hem voor honderd
mogelijkheden te laten staan.’
Ziehier een misschien niet onaardige, hoewel vrij banale beeldspraak, die echter
zoo versierd is geworden en zoo opgewonden ten toon gesteld, dat er ten slotte
niet veel van over blijft dan een grabbelton van beelden.
Vroeger wist mevr. van Nes zoo fleurig en argeloos te vertellen, puttend uit den
overvloed van een moederlijk hart. Toch was in ‘Het verlaten Eibersnest’ al iets
onevenwichtigs - daar werd de vroolijkheid soms tot geestigheid geforceerd. - Het
is of mevr. van Nes daarna, door haar succes met die twee boeken, omtrent zich
zelve op een dwaalspoor is gebracht - of ze is gaan meenen dat zij een reputatie
van fleurigheid en gemoedswarmte heeft te handhaven, die haar op den duur toch
te machtig zijn. In dit boek coquetteert ze met zich zelf - die huisvrouw uit Duikelaartje
is wat men ‘'n vrouw uit duizenden’ noemen zou, ware ze soms niet zoo hopeloos
vulgair, zoo onuitstaanbaar pedant en zoo....
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Natuurlijk heeft het boek z'n aardige momenten. Maar ze zijn niet in een goed kader
gezet. Ik ten minste kan er geen drie minuten rustig van genieten of ik schrik weer
van een enormiteit. Jammer van de vele aardige, van de enkele héél lieve
fragmentjes. Want er heeft altijd menschenliefde in mevr. van Nes geleefd, maar
als zij eerlijk is, gelooft zij dan ook niet dat het onze ziel schade doet als wij onze
deugden gaan exploiteeren?
J.D.W.

Marie Koopmans, Om Heuvelen vol Kunst, Roman uit het Gooische
kunstenaarsleven, Amsterdam, L.J. Veen, zonder jaartal.
De titel wekt gepeinzen. ‘Heuvelen vol kunst’. En dan ‘om’ heuvelen vol kunst. Een
strijd misschien om heuvelen die oude kunstschatten bevatten? Dát zou 't kunnen
zijn. Twee archeologen hebben b.v. dezelfde rijke bron van oud-romeinsche of
vóór-historische voorwerpen ontdekt en betwisten elkaar het eerste recht. Maar dan
valt onze blik op den ondertitel: ‘Roman uit het Gooische kunstenaarsleven’. Ons
begrip stokt even. Heel langzaam daagt ons iets van de zeer diepzinnige,
symbolische beteekenis. Dus die artistengroepen, daar in het Gooi, vormen heuvelen
van kunst. Zij zijn als 't ware opeenstapelingen van kunst! Verbazend! Of.... zijn
misschien de golvingen van den Gooischen bodem bedoeld en zijn die volgeplant
met kunst, bedekt met artisten, ja, maar ook met kunst! En dan ‘om’ - is er iemand
die er omheen dwaalt? Die arme Suze misschien, de mooie, ordinaire operette-diva,
die in het Gooische artistenmilieu niet wordt geduld?
Als zij het niet is, begrijp ik dat ‘om’ niet. Maar zelfs na de geduldige lectuur van
het boek, ben ik omtrent de oplossing nog in het onzekere. Misschien zijn de
heuvelen de artisten zèlf, waarom zoo gevochten wordt in den roman, of de jonge
vrouwtjes. Hoe het zij, zoo nu en dan hoort men toch over ‘kunst’ in dit boek - en
worden enkele verbijsterende portretten geschilderd (overigens voornamelijk als
liefde-bewijsstukken gememoreerd) er worden eenige opvallende roman-fragmenten
geschreven en, hoogste kunst, enkele duurzame liefdebanden geknoopt. Ook wordt
er geïntrigeerd (natuurlijk door Suzanne - de overige Bende staat daar te hoog voor)
en er is een bejaarde schilderes, die allen tot zegen is, die alle harten puurt, alle
moeilijkheden feilloos opheldert, en ten slotte zijn er enkele Blaricumsche en
Larensche decors aangebracht, zooals: een kerkpleintje, een ommegang op het
feest van St. Jan, een ijsfeest en als wij het boek dicht slaan hebben we geen
enkelen heuvel beklommen en omtrent het kunstenaarsleven, speciaal in het Gooi,
zijn we niets wijzer geworden. Alleen zou het kunnen bewerkstelligen dat enkele
zwartkijkers, die, over het artistenleven daar, wel eens iets hebben hooren fluisteren,
na deze lectuur verzuchten ‘dat het heusch nogal mee valt.’
J.D.W.
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Elisabeth Zernike, Een Sprookje. Blaricum, De Waelburgh, 1927.
Onder haar tallooze kunstzusters - welke v r o u w schrijft tegenwoordig niet op zijn
minst een novelletje, dat e r g e n s gedrukt wordt! - is Elisabeth Zernike een der
zeer weinigen wier werk uitsteekt boven de middelmaat. Rustig gaat zij haar eigen
gang, zich niet storend aan bekroningen en prijsvragen, noch aan de eischen (sic!)
eener dogmatische kritiek. De velen merken den zuiveren bloei van dit talent niet
op; zij zijn en blijven blind voor deze schoonheid, die is koel en blank als sneeuw.
Het publiek rookt nu eenmaal gesausde cigaretten en heeft geen smaak meer voor
hetgeen van onvermengden oorsprong is.
Intusschen: dit ontslaat ons niet van de plicht te b l i j v e n wijzen, hardnekkiger
dan ooit, op het goede, dat onze letterkunde voortbrengt, en, even halsstarrig, te
signaleeren al wat, onder welke valsche vlag ook, haar terreinen te betreden dreigt.
Want, eer ge het weet, zijn we weder verzeild in het troosteloos dor en eentonig
tijdperk der jaren vóór Tachtig. Het succes van een leeg, o n g e ï n s p i r e e r d boek
als ‘De Opstandigen’ moge een waarschuwend voorteeken van een en ander zijn!
De subtiliteit der novelle - een kristalhelder en eenvoudig sprookje over groote
menschen en voor groote menschen, niets meer en niets m i n d e r ! - gaat nergens
te loor; er is geen aarzeling en geen overmoed in te bekennen, geen inzinking en
geen overhaasting. Het is goed, juist zooals het is; het is zóó goed zelfs, dat het
bijna alleen voor de v r o u w e n onder de groote menschen schijnt geschreven.
Misschien wordt dit een fout geacht. Maar, ik vraag u, zou het zoo verwonderlijk
zijn, wanneer het in dezen tijd van mannen-verwijfdheid en vrouwen-vermannelijking
aan een vrouw gegeven werd uit het diepst van haar scheppings-eenzaamheid een
goede boodschap te brengen aan haar zinloos zich emancipeerende sexegenooten?
Zou het werkelijk zoo vreemd zijn, indien het feminisme een stem voortbracht, die
enkel door de gave harer volkomen oprechtheid en natuurlijkheid de verstarde
beginselen doorbrak? Ina Boudier Bakker schreef haar bekende brochure ‘De
Moderne Vrouw en haar Tekort,’ nadat zij in ‘Armoede’ den modernen mensch en
zijn tekort en in ‘Het Spiegeltje’ het moderne huwelijk en zijn tekort had v e r b e e l d ,
Elisabeth Zernike gaat een anderen weg, bij haar geen aanklacht, maar aanvaarding,
aanvaarding niet van toestanden, doch van het leven in zijn vollen omvang, zonder
een blinde, sensueele verheerlijking nochthans. In haar keert de vrouw terug tot
haar milden, onbevangen staat en daaruit schrijft zij, n i e t sentimenteel, n i e t
zelfbehagelijk, doch klaar en moedig wat om verbeelding vraagt. Haar werk heeft
geen bijoogmerken, haar taal geen nuttelooze sierselen. Haar stijl blijft hecht en
verstroeft noch verslapt in den gang van het verhaal. Deze beheersching verraadt
de
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grootheid van het gevoel, de intensiteit van leven, achter en in het geschapene
verborgen.
Met Zondebok en De Overgave ving een nieuwe periode in haar werk aan. Een
Sprookje toont (voor velen, hoop ik, overtuigend!) wat in die richting, die, moet het
nog gezegd, natuurlijk geen b e w u s t e , experimenteele richting is, te bereiken valt.
Eén ding, omtrent het uiterlijk van het boekje, moet mij nog van het hart: waarom
deze ‘moderne’ bandteekening? Waarom de kleurencombinatie, die ongetwijfeld
op zichzelf een vondst is ten aanzien van den titel (evenals het omslagpapier voor
de Klappertjes van Cornelis Veth), misbruikt voor deze geforceerde cubisterij? Zoo
gelukkig als De Waelburgh m.i. pleegt te zijn met de verzorging van het binnenwerk
harer uitgaven, zoo ongelukkig schijnt zij te moeten wezen met haar
bandteekeningen. Laten wij hopen, dat zij erin slagen zal spoedig de benoodigde
krachten te vinden, die haar in staat zullen stellen ook in dit opzicht mede te werken
aan haar loffelijk streven naar het welverzorgde Nederlandsche boek. Indien zij
zoeken w i l (en waarom zou zij dat niet doen?), zal zij stellig weten te v i n d e n !
R.H.

Maurits Dekker, CR. 133. Den Haag, H.P. Leopold's
Uitgevers-Maatschappij, 1926.
De onlangs hier te lande opgerichte film-liga wordt de lectuur van CR. 133 warm
aanbevolen. Als een Hollander - laten wij eens voor een keer chauvinistisch denken
- ooit een film-scenario geschreven heeft van eenige beteekenis dan is het Maurits
Dekker met dezen toekomst-roman. ‘Metropolis’ moet er kinderspel bij zijn, indien
de alles-vermogende regisseur gevonden wordt. Er is een film van te maken, die
de bioscoop ‘een kans’ geeft! (Met de ‘Nibelungen’ verspeelde zij die - onder ons
gezegd - grandioselijk).
Litterair bevinden wij ons met dit boek in de neutrale zône. Dat kan niet anders,
want hetgeen het als roman mist, maakt het voor de film eerst bijzonder
aanvaardbaar. Het mist i n z i j n t a a l de bewogen diepte, de rhythmische
gevoeligheid, die het litteraire kunstproduct nu eenmaal als zoodanig behoort te
bezitten; het geeft daardoor geen onverbeeldbare ballast aan den toekomstigen
regisseur. Zóó als het geschreven is, kan het m.i. worden o m g e z e t in een scenario
en uitgevoerd.
Zoolang de verfilming op zich laat wachten, leze men het boek, het verschaft U
eenige uren van i d e a a l bioscoopgenot, die ge niet zult betreuren.
R.H.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

360

J.H. der Kinderen-Besier, De kleeding onzer voorouders, 1700-1900;
costuumafdeeling in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en
Kunst te Amsterdam; met 50 teekeningen van de schrijfster en 5 photo's,
Amsterdam, S.L. van Looy, 1926.
Dit werk over costuumkunde is beperkt tot een zeer begrensd terrein, het behandelt
de collectie costuums, tentoongesteld in het Nederlandsch Museum te Amsterdam.
Het is te beschouwen als een handleiding bij het bezichtigen dezer verzameling,
gemaakt in opdracht van de Museum-Directie, een beschrijvende catalogus dus in
den ruimsten zin. De belangstelling voor costuumgeschiedenis staat nog aan het
begin. Wel zijn er tal van lijvige handboeken geschreven, maar de oudste zijn niet
vrij te noemen van bedenkelijke romantiek en ook de latere geven meestal geen
bevrediging, omdat zij theoretiseeren buiten het bestaande materiaal, de
kleedingstukken zelf, en te veel naar afbeeldingen en beschrijvingen werken. Dat
is ook wel te begrijpen, als men bedenkt, dat gewoonlijk de historicus een dergelijk
boek samenstelt en niet iemand, die van de techniek van knippen en naaien op de
hoogte is. Daarbij zijn bijna alle costuumboeken door mannen geschreven, die
wellicht nog nooit bewust gedacht hebben over de constructie en het dragen van
een kleedingstuk, zij voelen niet de figuur, die zich daarin beweegt. Enkele uitgaven
*)
uit den allerlaatsten tijd hebben meer bereikt in dat opzicht. Max Von Boehn geeft
althans veel materiaal met zijn afbeeldingen van modeplaten en doet een stap in
†)
§)
de goede richting in Bekleidungskunst und Mode . Hanz Mützel geeft nauwkeurige
**)
beschrijvingen van kleedingstukken; C.H. de Jonge behandelt uitvoerig een kort
tijdvak der Noord-Nederlandsche mannenkleeding naar afbeeldingen en literaire
bronnen. Een boekje echter, zooals mevrouw der Kinderen geschreven heeft mag
eenig in zijn soort genoemd worden, althans voor Nederland. Het is zeer veelzijdig
en gaat toch niet buiten de gegeven opdracht. Het behandelt de techniek zooals
alleen iemand dit doen kan, die haar geheel meester is, de schrijfster vertelt op
onderhoudende manier, hoewel zeer kort, in welke sfeer de beschreven
kleedingstukken gedragen zijn. Wil men zich niet al te veel in den technischen kant
verdiepen, dan kan de beschrijving der modellen aan het einde van ieder hoofdstuk
worden overgeslagen zonder gevaar, draad te verbreken; daarentegen wil men de
kleedingstukken zelf bestudeeren, dan behoeft men zich niet noodeloos met de
historische beschrijving te vermoeien. Het uit elkaar houden van de technische en

*)
†)
§)
**)

Von Boehn, Menschen und Maden im 17e-19e Jahrhundert, uitg. Bruchmann, München.
Von Boehn, Bekleidungskunst und Mode, uitg. Delphinverlag, München.
Mützel, Kostümkunde für Sammler, uitg. Schmidt, Berlijn.
De Jonge, Bijdrage tot de kennis van de Noord-Ned. costuumgeschiedenis in de eerste helft
van de 16e eeuw, mannenkleeding, uitg. Oosthoek, Utrecht.
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de historische rubriek is een practische indeeling; zij werd met voorbedachten rade
gemaakt, opdat het vakonderwijs hieruit zijn voordeel zou kunnen trekken. De
beschrijvingen zijn met groote zorg en geduld geschied en zeer duidelijk, omdat de
schrijfster voortdurend het kleedingstuk zelf daarbij voor oogen had. Dit is het
voordeel van een begrensd terrein. In de collectie van het Ned. Museum zijn bijna
alleen japonnen van Nederlandsch maaksel, vergelijkingen leidden er toe, dat er
eenige afwijkingen met de Fransche of Engelsche mode kon worden geconstateerd.
Het is zeer juist gezien de dateeringen naar de Fransche mode te zetten, tot men
eenmaal met zekerheid zal weten in welken tijd een mode werd ingevoerd en op
welken datum ongeveer variaties in het Nederlandsche costuum voorkomen. Het
pleit voor den ernst, waarmee mevrouw der Kinderen haar taak heeft opgevat, dat
zij zich nog niet aan een dergelijke detailleering waagt. Door het beschikbare
materiaal vervalt de heerenkleeding (waarom geen mannenkleeding?) aan het einde
van het boek en over het algemeen is de vrouwenkleeding nauwkeuriger beschreven
dan gene, waarschijnlijk door de meer gecompliceerde details.
De beknoptheid van het werk heeft echter ook nadeelen: men mist voldoende
vergelijkingsmateriaal en men mist eenige details, die toch zeer nauw het costuum
zelf raken. Afbeeldingen van eenige Fransche en Engelsche kleedingstukken b.v.
van een Carico en een Spencer zouden niet buiten het kader gevallen zijn. Het
ondergoed bepaalt in veel opzichten de lijn van het costuum. ‘In 1810 dragen de
dames weer hemden (p. 130)’; wanneer en om welke reden worden deze een tijdlang
niet gebruikt? Blz. 107 geeft hiervoor geen voldoende oplossing. Op p. 154 verdenkt
de schrijfster er de mannen van een corset te dragen; heeft zij daarvoor voldoende
reden? Zij vertelt wel over het ondergoed in het depôt van het Museum, maar wegens
den beknopten vorm van haar boek kan zij ons geen kijkje in de linnenkast geven.
Zij had ook nog wat meer accent kunnen leggen op het silhouet der kleeding, want
het veranderen der contourlijn toont ook hierbij immers een verandering van stijl
aan. Het verdwijnen der standskleeding, de democratiseering van het costuum, had
zij met meer dan een enkel woord kunnen noemen. Men is er eenigszins
teleurgesteld over, dat de mode na 1870 slechts door enkele voorbeelden wordt
geïllustreerd en zeer kort beschreven wordt; dan komt immers de overgang naar
den ‘modernen’ tijd, waarover de schrijfster zeker wel meer te zeggen zou hebben
dan zij nu doet; het verschil van wandeltoilet en avondtoilet is toch niet het eenige
kenmerk voor de nieuwe periode. Wel weet zij nog handig even de beteekenis van
de machinale productie in haar beschrijving op te nemen. Tegenover deze
tekortkomingen, die door de beperktheid van het werk zijn ontstaan, zijn
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evenwel tal van opmerkingen waar te nemen, die laten blijken, dat dit boek de vrucht
is van veel studie, ervaring en overpeinzing. Om het essentieele uit de mode te
halen moet men zeer diep doordringen in de factoren, die de geschiedenis van het
costuum samenstelden; de mode is gecompliceerder dan eenig maaksel van
menschengeest en menschenhand.
Over de samenstelling van het boek zou nog het volgende op te merken zijn. Bij
een dergelijk werk, waarin dikwijls zeer vreemdsoortige termen voorkomen, zou
een woordenregister, met omschrijving zelfs, niet mogen ontbreken, Het aantal
namen voor hetzelfde kleedingstuk is soms verwarrend; een vaste terminologie, nu
men nog aan het begin van de studie der costuumgeschiedenis staat, zou groote
voordeden kunnen hebben. Bij gebrek aan een bestaanden term moet men soms
zelf een eigen woord maken en een doelmatig woord is een waardevolle vondst.
‘Heerenavondrok’ (p. 117) is wellicht een goed Hollandsen woord, maar zou rok
alleen hier niet zeer goed het bedoelde kleedingstuk hebben weergegeven? Op p.
50 staat bij de beschrijving van japon 9 en 10 overrok en rok, op p. 18 en 51 is
sprake van een overjapon, gebruikt in denzelfden zin als overrok. Voor deze woorden
moeten op den duur vaste termen gevonden worden om geen verwarringen te
krijgen tusschen onderrok, bovenrok en overkleed, in de gewone beteekenis. Behalve
het woordenregister moet er ook een schematisch geschiedkundig overzicht zijn,
zoodat men kan zien, welke kleedingstukken gelijktijdig gedragen werden.
Verschillende rubrieken hadden in de marge genoemd kunnen worden, voor het
opzoeken van verschillende gegevens is deze methode een goed hulpmiddel. Een
register van de gebruikte literatuur is eveneens noodzakelijk.
***
Ten slotte nog een woord van waardeering voor de wijze, waarop de schrijfster zich
van haar taak heeft gekweten. Alles behalve schoolmeesterachtig is dit boekje
geworden met zijn kantig geteekende illustraties en duidelijke patroonteekeningen,
alle door haar zelf vervaardigd. Mevrouw der Kinderen blijkt een breeden kijk op
het onderwerp te hebben en weet met gemak haar kennis te pas te brengen. Fijne
humor en tal van aardige opmerkingen verbreken de dorheid, die een beschrijving
van kleedingstukken bijna altijd eigen is. Haar beschouwingen zijn levendig,
waarschijnlijk omdat zij de menschelijke figuur van de voeten af tot het kapsel toe
voelt en in de veranderingen der mode een diepere beteekenis ziet, dan het
willekeurig omwerken van een bestaand motief.
C.E.
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Eere-tentoonstelling Jan Veth te Dordrecht.
In Dordrecht, waar Jan Veth in 1864 werd geboren, de stad, welke hij zoo zeer heeft
bemind, is de wijze en noodzakelijke daad-vol-piëteit verricht, om zijn werk te
verzamelen en het voor één keer nog eens, als de arbeid van een leven, een plaats
te geven in de zalen van het oude Teekengenootschap ‘Pictura’, waarvan Veth ook
lid is geweest.
Twee jaren zijn nu na zijn dood verloopen. Wie is hem opgevolgd? Wie in ons
land bezit die merkwaardige eigenschappen en begaafdheden, die Veth had, om
zóó de kunst te dienen en tegelijkertijd met proza en poëzie en de bezieling van het
gesproken woord, met een altijd bereidstaan voor den strijd tegen onverschilligheid
of wansmaak, beschermer te zijn van het Schoon, dat andere eeuwen ons
achterlieten? En wanneer wij hem op deze plaats alleen maar als beeldend
kunstenaar herdenken: wie bezit thans als portretschilder dat technisch
meesterschap?
Veth's verdienste als portretschilder lag hierin, dat hij zich niet stelde tusschen
het model en den beschouwer, dat hij zich bewust bleef van de d i e n e n d e functie
van den portretschilder. Voor hem bestond slechts dit: dat hij had te eerbiedigen ál,
wat het model aan uiterlijks en innerlijks bezat en dat hij geen mystieke of
metaphysische waarheid had te conterfeiten, doch een visueele. Hij verloor nooit
uit het oog, dat de opdracht tot het maken van een portret den schildersarbeid bindt
aan de noodzakelijkheid om objectief te zijn, zonder de subjectiviteit te verliezen.
Gelijk in de kunstnijverheid, waar immers de vrije uiting gebonden is aan een
bepaalde nuttigheid, bezwijkt in de portretkunst menig werk aan de tweeslachtigheid
van deze functie. Wie daarin slechts objectief is, schept nooit een kunstwerk, doch
ten hoogste een voorwerp van beperkt nut; wie slechts subjectief is, kan een
kunstwerk tot stand brengen, maar maakt geen portret. Deze laatste soort, waarbij
dus de schilder zich door niets anders dan zijn eigen aandrift laat leiden, is een
uitwas, evenals de eerste. Voor sommigen schijnt niets zoo abject te zijn als een
portret.... dat lijkt!
Veth had, behalve een meesterlijke techniek, te nauw verweven met zijn
begaafdheid om dood te zijn, die noodzakelijke bescheidenheid, dat hij, in zijn
portretten, terugtrad, zooveel mogelijk, om den beschouwer te kunnen toonen, wie
de mensch was, dien hij teekende of schilderde. Een artistieke opvatting, een drift
om te werken, een jagen naar een gedroomd ideaal, hij toomde dat alles in, wanneer
hij een portret ging maken; eigen persoonlijkheid trachtte hij te vergeten en zich
slechts zoo intens mogelijk in te leven in zijn model. Er kan dan ook geen twijfel zijn,
of Veth was een voortreffelijk portretschilder in dien zin, dat zijn portretten een
strenge gelijkenis hebben, welke veelal boven de louter stoffelijke uitgaat.
Maar wanneer wij hier Veth als kunstenaar beschouwen, hebben wij ons
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af te vragen, of zijn portretten kunstwerken zijn en dus méér zijn dan dingen van
louter documentaire of genealogische waarde, m.a.w. of het subjectieve element
daarin, de emotie van den kunstenaar, voor ons belangrijk is. En dan aarzel ik niet
te zeggen, dat Jan Veth, in zijn beste werk, een kunstenaar was.
Nu ik die restrictie maak: zijn beste werk, vervult mij een gevoel van weemoed,
dat het aan de inrichters dezer tentoonstelling van het nagelaten werk niet mogelijk
is gemaakt om streng te schiften en alles te weren, wat de bewondering voor den
k u n s t e n a a r Veth niet kon verhoogen. Wij hadden zoo gaarne vergeten, dat
Veth's latere werk was gezakt, ver beneden dat van zijn schoonen opbloei en van
zijn kortstondige rijpheid. Wat winnen wij door den aanblik van zoo vele portretten
na 1910, die de koude weelde der modellen uitstallen en waaruit de ziel van Veth
zoo geheel was verdwenen? Waarom, in 's hemels naam, zal men dan nooit wijzer
worden en dergelijke eere-tentoonstellingen gaan verknoeien door het loslaten van
de louter-artistieke beoordeeling?
De Veth der latere jaren was een schaduw van wat hij als kunstenaar was geweest.
Zijn techniek, dat was al wat hij behouden had, maar de geest, de frischheid, de
zuivere eenvoud, het klare ongerepte en de schoone bezieling, dat alles was uit zijn
werk weg. Hoe meer hij klom in aanzien en de schilder werd der fraai aangekleede
welgestelden, des te meer doofde de vlam van zijn kunstenaarschap. Was het
misschien ook de vloek van zijn veelzijdigheid, die de aandacht, de innige overgave
tot de kunst aftrok? Was dát Jan Veth, de sterke, heerlijk-frissche figuur Jan Veth,
oer-Hollandsch gelijk zijn naam, hij, die met een niets-ontziende eerlijkheid, innige
aanhankelijkheid en bruisend élan tegelijk de figuren van '80 beeldde, Verweij, Van
der Goes, Van Eeden, Van Deyssel en zoovele anderen, was dát Jan Veth, die in
'23 voor den dag kwam met die suikerzoete, wee-makende sentimentaliteit: ‘Lost
in soft Amaze’ en met volmaakt-ziellooze, valschkleurige portretten van omstreeks
dienzelfden tijd?
Laten wij naar zijn grooten tijd zien en onzen eerbied behouden voor het
meesterschap, dat hij toen heeft getoond. Die tijd lag tusschen 1884 en 1904 en
ook daarin is, na de eerste jaren van een ongewoon veelbelovenden opbloei en na
een daarop volgende periode van rijpen een zekere daling op het eind te zien.
Ja, die jeugd van den twintig-jarige blonk en schitterde van een sterk, prachtig
leven; de eerste proeven van portretkunst - enkele, uit 1884, hangen hier - geven
al zoo groote verwachting. Er is ai een zuiverheid in, een schoone belofte en dan,
in 1885, 1886 en 1887 berst de bloesem uit de knop, de kunstenaar is ontwaakt en
in de volle reine vreugde van het scheppen en met de eenvoudigheid, welke het
kenmerk is van alles wat
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echt is, schildert hij de menschen die hem lief zijn, verwanten en bovenal: de
strijdende figuren van 1880, zij, die het muffe, verburgerlijkte Holland van dien tijd
tot nieuw leven opzweepten. Daar staat Albert Verweij, een nog wat slungelige
jongen in zijn onvoorname kleeren, maar met een kop vol sterke eigenzinnigheid
en vól plannen, idealen en poëzie, met een paar oogen, die helder vooruitzien naar
de toekomst en tegelijk zoo teeder van uitdrukking. Zoo in één ruk heeft Veth hem
geschilderd, nog zonder de latere bedachtzaamheid, en het is de ontroering van
den schilder, die ons dit werk doet liefhebben en die niet te definieeren is, maar die
ons stil maakt. Daar is Aletrino ook, een kleiner portret, dat gehouden is in een sfeer
van rustig overleggen; en, nog kleiner, een portretje van Frederik van Eeden, donker
van kleur, met een diepe bezonkenheid, innig en voornaam. Hoe trof de jonge Veth,
louter door zijn geestdriftige overgave, het diepste wezen zijner figuren. Nooit meer,
later, heeft hij dat zóó bereikt, ook niet, toen hij - naar ik meen, onder invloed van
Holbein - dat diepste wezen door een uiterste detailleering trachtte te vinden. Uit
1887 stamt het groote, voorname portret van Frank van der Goes, voornaam ook
van kleur, breed van opzet en uit hetzelfde jaar het fijne, gevoelige portret zijner
moeder. Dan, in 1888 is Veth, die nooit een hevig colorist is geweest, de kleur meer
gaan verzorgen en schept hij dat bijzonder fijn-romantische portret van den
beeldhouwer Zijl, en dat zeer schoone van zijn vader. Wellicht heeft Veth nooit een
portret gemaakt, waarin zulk een gelukkige harmonie is bereikt tusschen alle
elementen, welke een portret moet bezitten, als in dit geschilderd portret van zijn
vader. Het is geschilderd met een door innige kinderliefde bestuurde hand en het
moet voor Veth méér zijn geweest dan een portret: een symbool van vaderlijkheid,
een hoogste uiting van liefde van kind tot vader. Hoe heeft die sterke ontroering hier
de techniek geadeld; tot zelfs in de voor Veth ongewoonsubtiele kleur is dat te
voelen!
Onder het beste, dat Veth in portretkunst bereikte, behoort ook de zittende figuur
van Prof. Dr. Allard Pierson uit 1889. Pierson, schrijvende aan een tafel, een sigaret
losjes in de hand, een tikje nonchalant, met een rustige bewustheid in die vreemde
bakkenbaardenkop: welk een sterkpersoonlijk portret en hoe gunstig afstekend bij
die reeksen van professorenkoppen-boven-toga's, welke - de goede uitzonderingen
daargelaten - ons in de academische senaatskamers toegrijnzen.
Een jaar of zes later, in 1895, zien wij Veth veranderd. De breede schildering, de
gevoelige toets hebben plaats gemaakt voor een uiterst nauwkeurige observatie.
Het geheim van de menschelijke ziel wil hij aflezen uit de finesses van de
gelaatstrekken en met zijn bewonderenswaardige techniek vat hij dit probleem aan.
In den fijnen, vergeestelijkten denkerskop van Prof, Moltzer speurt hij naar het
wezenlijke van dien mensch en hij ver-
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geet geen rimpeltje of vlekje van dat gezicht. Desniettegenstaande maakt Veth's
innige toewijding dit portret tot meer dan een louter-uiterlijk beeld. Het is de
denkende, voelende mensch, niet de toevallige uiterlijkheid, die Veth ons doet zien.
Maar de stap is gezet op een gebied, waar gevaren dreigen, waar de geestelijke
spanning verslapt en het zuiver opwellen van de emotie wordt gesmoord.
Nòg komen er mooie dingen van Veth's atelier, het prachtige, fijne portret van
Jozef Israëls uit datzelfde jaar, de sterke kleurstudie naar Abraham Kuyper's
heerschershoofd, het levendig portret van Allebé uit 1907, enkele andere portretten
nog. En vooral litho's, waarin Veth, die vóór alles de lijn zag, zich zoo prachtig
uitleefde. In die litho's ligt meê het beste, dat Veth ons heeft nagelaten en wanneer
men later, wanneer er de noodzakelijke tijds-afstand is om een rechtvaardig oordeel
over Veth te vellen, zich gaat vergewissen, welke beteekenis Veth had, dan geloof
ik, dat men zijn litho's zal waardeeren als te behooren tot het beste, wat Veth naliet.
Want ook hierin (men zie de gelithografeerde portretten van Schaepman, de Savornin
Lohman, Israëls, Van Looy, Bebel, Adolf Menzel) is die schoone harmonie tusschen
een nobele techniek en een geestelijke spanning, welke een kunstwerk rijpt. Ook
vele van zijn teekeningen en etsen uit dien tijd vertoonen die groote eigenschappen
en het is niet de minste verdienste dezer tentoonstelling, dat zij ons in staat stelt
een beeld te krijgen van het g r a f i s c h werk van dezen veelzijdige.
J. SLAGTER.

S. Jessurun de Mesquita te Haarlem.
Het is als ik mij niet vergis voor het eerst geweest, dat het werk van Jessurun de
Mesquita in een vrij volledige collectie werd tentoongesteld. Wel kon men er steeds
hier en daar specimina - en dan vooral houtsneden - van aantreffen, doch een
overzicht, waartoe ter onderlinge vergelijking een 125-tal nrs. van dezen
merkwaardigen arbeid (teekeningen, aquarellen en grafiek) waren geëxposeerd,
werd ons tot nu toe onthouden.
Zoo kwam het dat deze in September te Haarlem bijeen gebrachte collectie veel
verrassende kanten van Mesquita kon belichten, veel van z'n eigenaardige markante
persoonlijkheid tot klaarheid bracht en veel van de soms wonderlijke ideeënwereld,
waarin deze werken tot ontstaan zijn gekomen, voor ons ontsluierde.
De technieken, waarin Mesquita's verbeeldingen (en inderdaad zijn dit
ver-beeldingen op een zeer apart plan, waar het reeële is opgeheven tot een fijn
toegespitste geestelijkheid) zijn vastgelegd, zijn zeer verscheiden.
Zijn inventieve geest dwingt hem nu eenmaal niet voortdurend bij de als juist
erkende werkwijzen te blijven stilstaan, want steeds zoekt hij onvermoeid naar
nieuwe effecten en naar het vormen van nieuwe combinaties met bekende
materialen.
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Het is te begrijpen dat zulk een arbeid, vooral waar deze gedragen wordt door een
kunstenaarschap, dat zoo geheel en al z'n eigen accenten weet te vinden, een sterk
persoonlijk karakter zal moeten toonen. Feitelijk ken ik geen ander, die in zijn
artistieke productie verwant is te achten aan Mesquita. Wel hebben velen getracht
naar de strakheid en den soberen bouw van z'n houtgesneden dieren, doch steeds
bleef het bij benadering van den uiterlijken, van alle schilderachtige bijkomstigheden
gezuiverden, vorm.
De productie van Jessurun de Mesquita is feitelijk te verdeelen in twee groepen.
Daar zijn eerstens de grafische werken, de aquarellen of teekeningen van
verschillende diertypen, enkele portretten etc.
Op de tentoonstelling frappeerde een groote prent van een naakt figuur, spontaan
en met nimmer weifelende hand in het hout gestoken. Er hing een curieuze
houtsnee-reproductie naar Rembrandt's Joodsche Bruid, waarbij inderdaad de
kleurgevoeligheid van den houtsnijder moet worden gereleveerd om de wijze waarop
hij de kleurenrijkdom van dit werk in louter zwart en wit wist te transponeeren.
Speciaal nog zij vermeld het monumentale portret van den architect Piet Vorkink,
dat door de onmiddellijkheid van den gudssteek als verhelderend wit is gedrongen
in den chaos van het duistere zwart.
In de aquarellen van bloemen en vogels toont Mesquita z'n decoratief talent van
een wel bij zonderen kant, hoewel in een enkel geval de synthetische behandeling
van het gegeven wel eens tot verarming leidt. Maar als een Japanner weet hij soms
het penseel te hanteeren.
Daarnaast hebben dan de bekende groteske prenten als belangrijke neven-uiting
dikwijls beroering in de gelederen gewekt. Reeds jaren geleden - in 1904 publiceerde
Versluys een map met reproducties naar een aantal teekeningen, waarover Verwey
later een belangrijk essay schreef in ‘De Beweging’ - zijn deze sensitivistische
teekeningen, een vorm waarin de kunstenaar zijn innerlijk geschouwde beelden,
zijn emoties en driften, soms plotseling tot ontlading brengt. In deze prenten toont
hij met een enkele rappe lijn, met een paar vlekken kleur, met grillige wonderlijke
figuren, het menschdom z'n ontmaskerd aanschijn.
Moraliseeren, in den vorm van het verstrekken van een tractaatje, is hier niet het
doel. Het gaat bij Mesquita om het loutere constateeren. Hij doet dat met een somtijds
luchten spot, dikwijls ook is er een diep tragische ondergrond. Veel woorden en
woord-combinaties kan men tenslotte aan dit werk verspelen. Men kan er artikelen
over schrijven en er literaire wijsheid over verkondigen. 't Blijft echter alles bij
benaderen.
I do not give lectures, or a little charity, zei eens Walt Withman, en hij liet daarop
volgen: when I give, I give myself.
Korter en bondiger verklaring voor dit werk van Jessurun de Mesquita lijkt mij
vooralsnog moeilijk te geven.
A. VAN DER BOOM.
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Frank Brangwyn en Jan Poortenaar in het Stedelijk Museum te
Amsterdam.
Het is geen louter toeval en ook geen wonder deze twee kunstenaars hier samen
aan te treffen. Poortenaar toch waardeert zijn Londenschen kunstbroeder uitermate
en bracht zijn werk naar hier; en dat hij zijn werk hoogschat, blijkt wel uit de
reminiscensen ervan die wij hier en daar in zijn eigen werk terugvinden. Toch zijn
Poortenaar's etsen geenszins kleine of groote Brangwyn's, integendeel, zijn
veelzijdigheid, zijn geroutineerdheid, zijn vakkennis der ets-techniek doen hem voor
ieder opgave de juiste uitdrukkingsmogelijkheid vinden.
Zijn groote London-Bridge, zijn Trafagal-square, zijn Montmartre, hij zal ze breed
en zwaar behandelen en zijn kleine subtiele Indische danseresjes luchtig en ijl. Zoo
kiest hij, en kan hij kiezen, omdat hij zijn techniek geheel meester is.
Daarom is er, bij vergelijking met Brangwyn's etsen, een grooter verscheidenheid
in Poortenaar's werk. Wij leeren hier Poortenaar van heel veel kanten kennen,
zoowel den kunstenaar, die vlotte notities maakt op de koperplaat, als den
nauwgezetten studieusen werker, die zijn uitvoerige opgave conscientieus volbrengt.
Brangwyn is hier in zijn volle kracht met zijn groote dokken, vol figuren, sterk van
licht en donker. Zijn ‘Aardbeving te Messina’ is wat rommelig en zwaar; maar het
onderwerp trekt hem: die kerkruïne waarvan alleen het beeld ongeschonden bewaard
bleef. Brangwyn, de zwerver, vond overal stof voor zijn etsnaald, maar het is steeds
het groote effect van diep zwart tegen sterk licht dat hem boeit.
Niet alleen als etser ook als schilder kunnen wij Poortenaar hier waardeeren, en
dan zijn het, naast sterke kleurige stillevens, zijn souvenirs uit Indië die ons
aantrekken. En ook hierin toont hij een bijzondere voorliefde voor de lijn, voor het
teekenachtige.
Bij zijn danseresjes zijn het de stand en het gebaar meer dan de kleur die boeien.
En waar hij de lijn nog sterker geaccentueerd heeft, door zijn figuren tegen een
gouden fond te zetten, daar zien wij nog beter dat Poortenaar boven alles het soepele
en gracieuze, het sierlijke en frêle van die serimpies heeft willen weergeven.
Wanneer wij zijn schilderijen in gedachten de revue laten passeeren, zijn groote
stillevens, zijn figuren, zijn dansers en danseressen, zijn landschappen, dan blijven
wij telkens weer even stil staan bij die serie van danseresjes op een gouden fond,
die als Perzische muurschilderingen rustig en voornaam zijn, sierlijk van lijn en sober
van kleur, en waarin de etser, de teekenaar en de schilder Poortenaar op
voortreffelijke wijze elkaar gevonden hebben.
R.W.P. Jr.
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M.W. van der Valk,
door R.W.P. de Vries jr.
HET is een bijzonder genoegen, om over een kunstenaar als Van der Valk te
schrijven, evenals het een verkwikking is, in dezen tijd van verwarring op
schilderkunstig gebied, weer eens nieuw werk van hem te zien, en men het een
voorrecht mag achten les van hem te hebben gehad, terwijl het nóg een genot is
met hem te wandelen of van gedachten te wisselen. Klonk het niet wat erg diepzinnig,
dan zou ik zeggen: het vindt zijn oorzaak daarin dat v.d. Valk zoo'n compleet mensch
is, omdat de persoon, zijn inzichten in de natuur, en zijn werk zoo volmaakt in
harmonie zijn.
Wanneer wij dan ook de kunst uit de perioden zijns levens wat nader beschouwen,
dan zal daarin, hoe groot de uiterlijke verschillen ook zijn mogen, toch telkens weer
het innige verband tusschen den mensch en de natuur uit te voorschijn treden. Zien
wij naar zijn vroegste impressionistische schilderijen, zijn stadsgezichten uit
Amsterdam, zijn avonden langs den Amstel, zijn slootjes tusschen de weilanden,
zijn paarden, zijn spoordijkjes, zelfs zijn pittige stillevens, dan voelen wij in alles de
liefde en de vereering voor al wat leeft, voor al wat geschapen is. Van der Valk heeft
een groote bewondering voor het goddelijke, het verhevene in de natuur, en deze
eigenschap doet hem zoo wel de schoonheid zien en erkennen in ‘een maannacht’,
in ‘een stadsbeeld bij mistig weer’, als in een weidsch ‘polderlandschap’ of in een
‘duinrand’, in een ‘ouden wilg’, of een groote zwerfsteen als de ‘Hilversumsche kei’;
maar eveneens in een simpel ‘takje bloemen’ zelfs in een ‘bloeiend grassprietje’,
waarvan de lijn en de bouw der hangende stengels voor hem meer waren dan een
uiterlijke bekoring, omdat hij het mysterie der schepping erin aanschouwde.
Dit is ook wat Van der Valk's leven en werk eigenlijk altijd beheerscht heeft, dat
hij, philosofisch als hij is aangelegd, achter de visueele schoonheid die hij overal
rond zich ziet, telkens het wonderbaarlijke, het verhevene, het goddelijke - in den
ruimsten zin des woords - weet te ontdekken.
In dit opzicht heeft hij, die zich mede gaarne in wijsgeerige vraagstukken verdiept,
iets van den natuurfilosoof in zich, die de zon en den wind, den regen en de sneeuw,
als verschijnselen aanvaardt, met eerbied en respect; die hem deze wisselingen in
de natuur als een schoone noodzakelijkheid, als leven doen aanschouwen. En ook
daardoor ziet hij - wien waarlijk in al die jaren niet d i e waardeering te beurt gevallen
is, welke hij ten volle verdiende - toch overal de schoonheid in; is hij in zijn hart een
blijmoedig mensch, die telkens nieuwe lichtpunten, nieuwe vergezichten, wijde
horizonten aanschouwt.
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Ik denk hier onwillekeurig aan een uiting van Jan Veth - een veertig jaar geleden waarin hij o.m. over Van der Valk schreef:
‘Hij was een groot wandelaar bij dag en bij nacht, en het was altijd een lust den
kleinen, maar veerkrachtig gebouwden man, als een soort van avontuurlijken
Tricotrin, die alleen in het buiten zich thuis voelt, met den kop in den wind vooraan
te zien stappen, op een langen tocht door straten en landouwen, en als het geviel,
dat hij na een nacht onder den blooten hemel een zomermorgen zijn kleeren
uitschoot, en kloek zwemmer als hij was, in Schinkel of Amstel dook, was het mij
of de gulle pantheïst, die licht een bundeltje van Shelley aan den kant had liggen,
met de nixen ging minnekozen, om daarna met verjongde natuurkracht het leven
door te wandelen.’
Van der Valk heeft de academie te Amsterdam bezocht in den tijd dat Allebé daar
leeraar was, en waar deze, ter gelegenheid van zijn tachtigsten geboortedag o.m.
getuigde: ‘ik wil met nadruk wijzen op de waarheid, die in de kunstgeschiedenis
bijna altijd over het hoofd wordt gezien. Zij is deze: indien een inrichting van
zoogenaamd kunstonderwijs zich in een redelijken naam mag verheugen, dan is
dat in de eerste plaats toe te schrijven aan aanleg en volharding dergenen, die zich
aanvankelijk als leerlingen lieten inschrijven. Dit geluk mocht deze inrichting ten
deel vallen’ - daar is het, afgescheiden van den invloed van Allebé, ongetwijfeld wel
den omgang geweest met kunstenaars als Veth, Witsen, Der Kinderen, Van Looy,
Breitner, Haverman, die in den beginne in zijn werk naspeurbaar zou blijken.
Het is ook in de eerste jaren na '80 geweest, dat in de ‘Nieuwe Gids’ onder de
pseudoniem ‘Stemming’ o.a. door Veth en v.d. Valk inderdaad stemming gemaakt
werd voor het toen, in den figuur van Breitner, opkomende impressionisme. En dit
impressionisme, zooals wij het uit het vroege werk van Breitner en ook van Isaac
Israëls kennen, wij vinden het bij Van der Valk terug.
Kort na zijn academie-tijd, die geëindigd was met een jaar loge-leerling te zijn
van den inmiddels directeur geworden Prof. Allebé, betrok Van der Valk het groote
houten atelier, dat op een erf stond tusschen de eerste huizen aan den Amsteldijk,
waar later Dijsselhof zijn groote aquarellen zou maken en dat een middenpunt werd
van de ‘opstandige’ jeugd dier dagen. Daar kwamen Diepenbrock, Gorter, Kloos,
Van der Goes, Boeken, Breitner, Witsen bijeen, daar werd gedebatteerd, daar
schreef Gorter een groot deel van zijn ‘Mei’, daar werden de artikelen voor de
‘Amsterdammer’ en de ‘Nieuwe Gids’ in elkaar gezet, en daar.... ontstonden Van
der Valk's eerste groote impressies van Amsterdam en zijn talrijke paardenstudies.
Die eerste groote schilderijen van Amsterdam, een gezicht op de brug van
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het Singel waarboven de kopergroene koepel van de ronde Luthersche kerk uitstak,
een indruk van de toen nog ongedempte Rozengracht tegen de hooge brug van de
Prinsengracht aan gezien, een groote studie van de Heerengracht bij sneeuw; zij
waren uitingen van het toen opkomende impressionisme, het begin van de
‘Amsterdamsche school.’ En als v.d. Valk niet was geweest de zoeker, die telkens
weer een nieuwe uitdrukkingswijze beproefde om datgene wat hem boeide en
ontroerde weer te geven, dan zou zijn werk ongetwijfeld een zelfde erkenning bij
het grootere publiek gevonden hebben als dat van Breitner. Zijn ‘avonden langs
den Amstel’, in blauw-grijs met weerkaatsing der tallooze lichtjes in het water, zijn
‘slootjes bij ondergaande zon’, zijn ‘spoordijk]es’, hebben kwaliteiten van kleur en
van schildering, die volkomen evenwaardig zijn aan het beste uit die eerste jaren
van het Amsterdamsche impressionisme. Naast het stadsbeeld, was het 't stilleven
dat in d i e jaren - in latere jaren op andere wijze - vooral om de kleur zijn
belangstelling had. Het was 't picturale stilleven, samengesteld uit bruin-aarden
kruiken, donker met glimlichtjes op 't glazuur, uit groene schotels met, als een note
gaie, het oranje van sinaasappel of mandarijn. Het waren diep-kleurige wijdhalzige
flesschen waartegen licht-geel-glimmende groote Lissabonsche uien zich
afteekenden; het waren blauw-groene gemberpotten, heele risten naast elkander
boven op een boekenrekje, het was een Perzische rood-koperen kan met een zware
draperie er achter - kortom al te gaar voorwerpen waarbij in hoofdzaak een donkere
kleur domineerde met hier en daar een glimlichtje en een pittig kleurtje er tusschen.
Wie in dien tijd les van Van der Valk heeft gehad, zal zich menig stilleven herinneren
van fonkelend glaswerk, van blinkend koper, dat de toen nog jeugdige leeraar aan
de Teekenschool ‘Felix-Meritis’ in elkaar bouwde.
En vóór er begonnen werd, maakte hijzelf een krabbelt] e van 't geval, zeker en
raak met een hoekig stukje conté en zóó goed dat de leerlingen het elkaar betwistten.
Hij schilderde in dien tijd breed en zwaar, in diepe warme kleuren; maar, mogelijk
door zijn leeraarschap, hield hij daarnaast sterk vast aan den vorm, dikwijls aan den
contour of aan het silhouet, zooals dit zich in den avond, bij het stadsbeeld, tegen
de lucht afteekent.
Zijn scherpe, accurate teekenwijze, wij vinden ze terug in de talrijke paardenstudies
uit dien tijd, en in zijn eerste etsen, die omstreeks 1890 ontstonden. Deze eerste
etsen, ze waren als notities uit een schetsboek, en evenals hij, steeds gereed tot
teekenen, met een klein schetsboek]e door de stad zwierf, zoo was de gevernisde
koperplaat hem een geschikt materiaal om direct zijn indrukken op te krabbelen of
om er een vluchtige schets wat nader in uit te werken. Die vroegste etsen van Van
der Valk zijn daardoor ook veelal het spiegelbeeld der werkelijkheid geworden.
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Omstreeks 1890 trekt hij, gehuwd met Baukje van Mesdag, naar Frankrijk, naar
Auvers sur Oise, het land van Vincent van Gogh, dat later ook Dupont als woonplaats
zou kiezen. Het is dáár dat hij meer en meer begint met buiten te teekenen en te
schilderen, en dat naast het pittoreske van een oud straatje, een brokkelig huis, ook
het landschap hem tot onderwerp dient. Dit buiten werken, in de zonnige velden,
het maakt zijn palet lichter, het maakt zijn kleur blonder, het maakt zijn lijnen
teekenachtiger.
Als hij dan ook in 1893 naar Amsterdam terugkeert, en aan de Schinkelkade een
bovenhuis gaat bewonen, van waaruit hij op 't balcon in den speeltuin van
‘Sehinkelhaven’ kan zien, heeft zijn kunst een wijziging ondergaan, heeft de felle
colorist plaats gemaakt voor den meer bezonken teekenaar, voor den teekenaar
met zwart krijt, met pastel, met waterverf, voor den etser van de lijn. Van der Valk
maakt in dien tijd groote, uiterst uitvoerige teekeningen van ‘het Jaagpad’ langs den
Schinkel, van bruggetjes, die aan een Hiroshigé doen denken, van molens, van
weilanden; en de manier waarop hij al deze gegevens verwerkt getuigt van een
sterken drang om zich meer in den vorm te verdiepen, dan aan de impressie over
te geven. De bouw en de structuur der dingen worden voor hem van het allergrootste
belang, hij teekent oude holle wilgeboomen met een uitvoerige nauwgezetheid, als
om al de geheimen van hun leven en hun groei te ontsluieren.
Het is de natuur in haar tallooze variaties, die op hem inwerkt; maar nu geheel
anders dan in zijn eerste Amsterdamsche jaren. Zijn teekeningen uit dien tijd zijn
veelal op getint papier met een pastelkleurtje verlevendigd, waarbij hij door een
lichtgeeltje in de lucht een wonder-effect weet te bereiken en ook zijn schilderijen,
al voelen wij den colorist er nog in terug, worden teekenachtiger en lichter.
Hooge luchten welven zich boven een landschap, dat, vlak gehouden, de wijde
perspectieven van weilanden toont, met een silhouet van de stad dikwijls op den
achtergrond.
Zoeken wij een vergelijking, dan denken wij hier even aan Voerman, maar alleen
wellicht om diens indeeling van 't landschap binnen 't kader.
Dat de rasschilder, die smulde in de verf, die genoot van sterke contrasten en
glimlichtjes, zich niet zoo spoedig kon losmaken, bewijzen de stillevens die in dien
tijd ontstonden - stillevens van schelpen tegen kleurige lappen aan, waarbij het
paarlemoer glinsterde tegen het rood of blauw van een achtergrond. Ik herinner mij
uit dien tijd een zeepbel, die hij geteekend had met kleurig pastel, om het genot van
de kleur, van het schitterende en ijle.
Als hij in 1897 dan een tentoonstelling van zijn werk houdt, kan Jan Veth daarvan
schrijven:
‘Een dubbel blijde verrassing kon daarom de verzameling teekeningen,
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die de firma Van Wisselingh en Co., dezer dagen van hem wist voor te zetten, zijn
bentgenooten bereiden.’
‘Daarin vond men den blijden wandelaar, den opwekkenden verteller met zijn
zonnigen lach en bij uitnemendheid frisschen kijk op het natuurlijke, in verheugende
kracht ontplooid als onbevangen kunstenaar terug. Daar gaat een tocht van klaren
zin voor het bloeiende en het wijd zich strekkende en het krachtig zich stuwende
door dit ongelijke, maar altoos gezonde werk, en als men overweegt hoe deze
teekenaar zich tot dit licht ontwikkeld heeft, blijft men, veeleischend als het open
genieten maakt, in zulke lijn ook zelfs op nog glorieuzer overwinningen hopen.’
Die glorieuze overwinningen, ze zijn gekomen. De natuur-aanbidder, die Van der
Valk nu eenmaal is, deed hem in 1902 de stad verlaten en naar Scherpenzeel
trekken, waar het landschap en het-werken-buiten, direct naar de natuur, hun invloed
deden gelden. Dáár en in de jaren daarna, toen hij in Amersfoort woonde, ontstonden
een groot aantal teekeningen, hoofdzakelijk van bosschen, boomen, lanen, in krijt
met een enkel pastelkleurtje gerehausseerd.
En 's avonds zag hij onder 't lamplicht verrassende stillevens op tafel, stillevens
ongedwongen gegroepeerd uit voorwerpen van dikwijls zeer huishoudelijken aard.
Het glimmen op een bordje, op een suikerpot, of een brillenglas, het deed zijn oude
liefde naar flikkerende lichten weer boven komen; maar nu is het geheel anders,
bezonken, gelouterd. De lichtjes op het koper, op zilver, op glas of aardewerk, ze
schitteren wel, maar ze staan er als een teekenachtig vlekje, zij hebben naast hun
effect-werking een vasten vorm. Meer en meer zien wij in Van der Valk's werk de
waarde van de lijn naar voren komen.
Als hij dan ook in 1909 naar Leiden verhuist en daar in het Ethnografisch museum
die wondervolle gedrochten ontdekt, is het ongetwijfeld het teekenachtige geweest
dat hem, naast het mystieke, in deze vreemde gedaanten aantrok.
Uitvoerig heeft destijds (E.G.M. Dec. 1916) wijlen Otto Barendsen deze, voor den
landschapteekenaar schijnbaar zeer zonderlinge onderwerpen belicht. Hij wijst in
die studie ‘De humor in het werk van Van der Valk’, op het niet zoo ver verwijderde
verband tusschen den teekenaar van landschappen, den etser van groote platen
met schelpen, doodskoppen en wajangpoppen en die buitenissige gedierten.
‘Hier heeft een kunstenaar in een aantal armzalige poppen de geheele
tragedie-comedie van ons menschelijk bestaan laten spreken. Hier geen symboliek,
geen verbeelding, opzettelijk van menschelijke gevoelens of hartstochten. Een groot
man raapt eenige vodden op uit de volgepropte kasten van een museum, geen
sterveling had ze ooit anders dan met een blik van nieuwsgierigheid of medelijden
aangezien nadat ze uit hun ge-
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boorteland waren vertrokken, hij laat ze voor onze oogen leven, wij zien dat in dit
onnutte en dwaze alle raadsels rusten die zijn in ons menschelik bestaan, dat de
vreemdste gevoelens die ons kunnen beheerschen hier tot ons spreken.’
Voelen wij bij het bezien dier teekeningen naar deze fantastische beesten die uit
apen-schedels, kattenrompen, vischstaarten en wat niet al aan elkaar gemaakt zijn,
niet eigenlijk heel duidelijk wat Van der Valk zelf eens schreef in ‘De Nieuwe Gids’
van omstreeks '87: ‘....een kunstenaar heeft een fijner organisme; dat in staat is het
kleinste sentimentje en den wildsten hartstocht, het geluid van een vallenden druppel
en het woeste gieren van een storm, het glimlichtje op een glas en het groote
golvende licht van een helderen zomerdag, alles van het kleinste tot het grootste,
te begrijpen, in zich op te nemen, te verwerken en als een zelfgeschapen levend
iets, weer zichtbaar en hoorbaar te maken, om te voldoen aan de hoogste behoefte
van zijn eigen groote ziel en die van de besten onder ons.’
Deze teekeningen in het Leidsch museum toonen ons zuiver den vorm der dingen,
de l i j n die van nu af absoluut in Van der Valk's werk gaat domineeren.
Het is de periode waarin ook de talrijke, nu t e e k e n i n g e n van schelpen
ontstaan. Teekeningen met lichtkleurig pastel, op donker papier, van schelpen die
spiegelen op een glasplaat. En, als om nog vaster, nog dwingender van lijn, zijn
vormen neer te schrijven, teekent hij - hieraan is het Ethnografische museum met
haar rijke collectie Japansche prenten zeker niet vreemd - met een penseel in O.I.
inkt gedoopt op het dunne inzuigende papier zijn schelpen en ook bloemen.
Uit Leiden trekt hij naar Laren om er een aardig huisje te gaan bewonen en niet
zoo zeer om in het ‘land van Mauve’ interieurs of koeienstallen te schilderen, maar
om het landschap, want de teekenaar Van der Valk heeft nagenoeg geheel de plaats
van den schilder ingenomen. Hier in de vrije natuur teekent hij weer zijn groote
vergezichten op grijs papier met een in licht pastel aangezette lucht, zijn heide- en
boschgezichten en daarnaast ontstaan dan zijn, op Japansch papier, direct raak
neergeschreven bloemtakjes.
Het is niet meer 't picturale schoon, de milde kleur die hem drijft, maar de strakke
lijn, die hij onfeilbaar neerzet.
Zijn liefde en eerbied voor al wat geschapen is, hij uit ze in de teere, wel overwogen
en vaste omtrekken waar binnen hij zijn gladeolussen, zijn herfstseringen, zijn
grashalmen vastlegt; met een simpel vlak kleurtje, als een Japanner verhoogt hij
somwijlen even het effect van een bloem of een blaadje. Is het wonder dat wij hier
aan dien grooten Japanner, aan Hokousai denken, die op vijf en zeventig jarigen
leeftijd, toen hij zich Gwa-
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kiô Rôjin noemde, (de oude man die verzot is op teekenen), in de voorrede van zijn
in 1835 verschenen uitgave van de honderd gezichten op de Fouji-Yama schreef:
‘.... op mijn drie en zeventigste jaar heb ik ten naasten bij den bouw en de juiste
vormen der dieren, planten, boomen, vogels, visschen en insecten leeren kennen.
Bij gevolg zal ik op tachtig jarigen leeftijd nog meer vorderingen gemaakt hebben;
op negentig jarigen leeftijd zal ik tot het mysterie der dingen zijn doorgedrongen;
als ik honderd jaar ben zal ik zeer zeker een graad van volmaking bereikt hebben,
en wanneer ik honderd tien ben, zal iedere stip en iedere lijn leven.’
Welnu die graad heeft Van der Valk thans al bereikt in zijn bloemen, in zijn takjes,
die met één enkele lijn, zóó zeker en raak neergezet zijn, dat ze l e v e n .
Helaas droeve omstandigheden waren oorzaak dat Van der Valk ook weer Laren
verliet en voor den derden keer in Amsterdam terug keerde.
Nu echter als de kunstenaar voor wien er geen geheimen meer schijnen te zijn,
die met een volmaakte zekerheid zijn weg gaat en zijn werk neerschrijft.
Wonende dicht bij zijn vroegere woonstee aan den Schinkel ziet en teekent hij
van uit zijn raam den zelfkant der stad - de nieuw gebouwde gedeelten en daarachter
de nog opene weilanden.
Met een klaren blik schouwt hij het wezen der dingen ontdaan van hun schijnbare
toevalligheden, en met een verbluffende vastheid van hand weet hij het karakter
dier dingen weer te geven. En, afwisselend met die stadsbeelden, zijn het ook thans
weer bloemen en takken, is het de natuur die hem door haar eeuwig wisselende
schoonheid aantrekt.
Maar nu is het niet meer het effect, noch de eerste indruk, zijn het niet de groote
tegenstellingen, noch de schilderachtige kleuren en vormen, die den impressionist
van vroeger, den colorist van later boeiden; het is de bouw en de structuur der
dingen, die voor hem leven, en, door zijn werk, voor ons.
Zoo is hij langzamerhand gekomen tot hoe langer hoe grooter eenvoud in zijn
werk, maar geen eenvoud die verstart, die leidt naar abstracties, maar een die voert
naar de uiterst gevoelige lijn, die met weinig veel geeft, die alles uitdrukt,.... die
leeft.
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Het later etswerk van M.W. van der valk,
door J. Knoef
EEN artikel over het vroege werk van een meester het licht te hebben doen zien
verplicht er toe, dat te eeniger tijd te doen volgen door een dergelijk stuk over zijn
lateren arbeid. En wanneer zou het een passender gelegenheid daartoe zijn dan
wanneer, gelijk in dit geval, de vrienden van dit werk zich opmaken om van den
schepper daarvan den zeventigsten jaardag te herdenken?
We hadden den meester, dien we hier bedoelen, Van der Valk, tot omstreeks
1900 begeleid door de zooveel beteekenende jaren, waarin, bezittende het kunnen
en het weten, noodzakelijk om zich te uiten, door het aangeleerde heen, door het
overgenomene, door datgene, waarin het tijdsgewricht, ons ondanks, elk van ons
aan anderen tracht gelijk te maken, de persoonlijkheid zich bemerkbaar maakt eerst
en allengs, in een zich van zichzelf bewuster worden, dien eigen verschijningsvorm
aan haar uitingen verleent, welke in alles van die persoonlijkheid het stempel draagt.
Het waren de moeilijke jaren, waarin men tast en - ongelijk aan ons of den
kunstenaar zelf, die nu, van onze kennis van het latere uit, op het vroegere kunnen
terugzien en er den logischen groei in belichaamd vinden - vaak niet weet of men
niet morgen den arbeid van heden zal aanmerken als een schrede terug in plaats
van den stap voorwaarts, dien men er in het vuur van het scheppen in zag. Maar
jaren ook waarin, na het te boven komen van veel onzekerheid wellicht, de
kunstenaar tot de vrije en spontane uiting van zijn visie kwam, zooals we deze
bewonderen in die van jeugdkracht en jeugddrang doortrokken bladen uit zijn eersten
Amsterdamschen tijd. Doch de groei der persoonlijkheid blijft niet stilstaan. Hoe het
werk daarbij evolueerde, men kan het in het vroegere opstel daarover nalezen; dat
die voortgang zich niet laat aangeven met een gelijkmatig verloopende lijn werd er
mede te verstaan gegeven. Het is met het werk van na die Amsterdamsche periode
niet anders. Ongetwijfeld kan men er een streven naar meerdere verstelliging in
vinden, zóó zelfs dat soms enkele deelen van een prent iets ornamentaals kunnen
krijgen, maar waar men andere bladen als bewijs van het tegendeel zou mogen
aanvoeren en de kunstenaar, ook waar hij stijl zoekt, zich zelf zooveel vrijheid geeft
om andere mogelijkheden te beproeven, daar mag men veilig zeggen dat hem ook
nu nog niets aankleeft dat op dogma lijkt. Evenmin als het vroeger besproken deel
van zijn oeuvre laat zich dit latere onder een formule brengen, die er de vaste
kenmerken van zou moeten bevatten. Veel ervan is tegenover
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dat wat eerder ontstond daarvan duidelijk onderscheiden, maar in zichzelf herbergt
het weder een verrassende verscheidenheid van wijzen van expressie. Wat
embryonaal in het werk van den Amsterdamschen tijd kon worden aangewezen is
tot volledige ontwikkeling gekomen, beheerscht de visie. Doorgaans is het doel nu
het verkrijgen van een wel-gebalanceerd geheel, een evenwichtig samenstel van
lijnen, enkele keeren nog, onder Japanschen invloed wellicht, in een ongewoon
formaat, in een capricieuze ruimteverdeeling, ook hierin echter allengs meer de
bezonkenheid toonend, die een zienswijze, als uit dit later werk van den meester
zich doet kennen, noodzakelijk ten grondslag moet liggen. Niettemin is deze opvatting
op tal van wijzen gevarieerd. De kunstenaar mag zijn behagen hebben in het kiezen
van een bepaalden teekentrant, wanneer hij de machtige cumuluswolken boven
Hollands zonnige weiden doet drijven - en drukt hij er niet treffend soms haar trotsche
stapeling en de vluchtigheid van haar ephemeer bestaan mee uit? -, hij mag dat
landschap en zijn stoffage gaarne teekenen in wel-afgebakende contouren, zoo het
onderwerp het anders vraagt, behoeft hij zich niet moeizaam te herzien maar
beheerscht hij ten volle ook andere teekenwijze, al gaan daarbij wel zelden die
algemeener kenmerken te loor van bezonnen klaarheid, van eenvoud, die toch
nimmer enkelvoudigheid is.
Zooals zijn vroegste werk van de tijdsstrooming sprak, in zooverre het
impressionisme daarin tot uiting kwam, zoo draagt ook het streven, dat dra daarop
zich openbaarde en nu volledig zich verwezenlijkte, het kenmerk van den tijd, die
op de jaren van de rijping dezer kunst zijn stempel drukte. Wanneer men dit werk
ziet als deel van het grooter geheel, dat de kunst van het tijdperk oplevert, dan
komen als vanzelf analogieën naar voren. Moet men soms niet, bij alle verschil in
medium, aan Voerman denken, die in zijn strakst-geaquarelleerde landschappen
met de scherprandige horizonten en wolkenluchten absoluter, maar zeker ook killer,
blijkt geeft van gelijk-gerichte bestrevingen?
Valt niet een enkele maal een verre gelijkenis op te merken met Nieuwenkamp
en trekt niet beider werk soms naar dat van enkele onzer vroegzeventiend'eeuwsche
etsers? Maar het is eigenaardig kenmerkend voor de volkomen zelfstandigheid
dezer kunstuiting, dat in het zeldzame geval, waarin ze, wel onbewust, iets van een
invloed toont, haar waarde zooveel geringer is. De geest, dien we achter het werk
voelen, kan slechts in de eigen vormelementen zuiver zich uitspreken.
Die geest, hoezeer hij voor ons open ligt, onthult zich in zijn wezen niet onmiddellijk
en niet onvoorwaardelijk. Den vluchtigen of onverschilligen beschouwer zal hij
nauwelijks treffen, omdat er aandacht voor, verdieping in het werk noodig is om
hem te verstaan. Want wat de kunstenaar bedoelt, wat hij geeft in den vorm, waar
hij uit gekend kan worden, drukt hij niet uit, in het beeldende, op luidruchtige wijze,
maar met een fijne
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terughoudendheid. Niet vurig, niet onstuimig meer is de kunstenaar en als zoodanig
wel de antipode van een Breitner, die het vehemente tot het laatst behield,
wel-beraden, geroerd maar niet meegesleept, scheppend in een klare rust en vervuld
van een zonnige blijheid om de schoonheid, die overal uit te puren valt. Aan wat er
in jonger jaren giste en bruiste ontstegen, meester van zich zelf en zijn
expressiemiddelen, zet hij neer, vervuld van den vrede, dien klimmend jarental hem
bracht, vast van hand en toch teeder, wat hem schoon dunkt, varieerend en
herscheppend naar wil wat hij als onvoldragen voor zich ziet. Zoo, in doorgaans
kleinst bestek, wekt hij nieuwe werelden tot leven. Het lijkt soms of hij er mee
bewijzen wil, dat wie zijn beperkingen kent, er zich voor hoedt met machtiger werk,
dat krasser tegenstellingen van natuur eischt, buiten zijn grenzen te willen treden.
En toch zijn Van der Valk ook heviger sentimenten niet vreemd. Tusschen de liefelijke
landschappen van zijn Leidschen tijd verschijnt, met andere van overeenkomstigen
*)
aard , een ets als die van het doodshoofd met de schelp en het monster, waarvan
de geest gelijken tred schijnt te willen houden met het demonische, dat in deze
huiveringwekkende en tegelijke zotte gedrochten huist. Mag het niet een schitterend
getuigenis heeten van het expansieve van den kunstenaar, die van een onderwerp,
schijnbaar zóó ver buiten zijn domein liggend, een der meest grootsche etsen
maakte, die men in zijn werk kent? Maar dan trekt hem weer de vredige bekoring
van lage landen met wijde horizonten en rimpelloos en spiegelklaar lijkt opnieuw
zijn gemoed.
Trachtten we hiervoor een indruk te geven van het karakter in het algemeen van
de latere fazen dezer kunst en van den geest, waaraan ze haar ontstaan dankt, een
woord over enkele van haar bijzondere kenmerken moge tot de verheldering van
het inzicht in dit werk mede bijdragen. Want hieraan is duidelijker nog, immers
concreet aanwijsbaar, te demonstreeren, waarin het latere van het vroegere verschilt.
Reeds gaf menig blad onder de prenten der Amsterdamsche jaren blijk van de
overwogener, men mocht soms zeggen opzettelijker keuze van het motief, van de
doelbewuste uitwerking, den beraden opbouw. Maar was het weleer het verrassende
gezichtspunt dat dan trof, doch tegelijk door het ongewone iets van de rust nam,
die het kunstwerk behoort te kenmerken, nu is het vreemde, het opvallende geheel
onderdrukt of, zoo men het soms aanwezig mocht achten, men zou het moeten
zoeken in het streven om juist vóór alles het motief de grootst mogelijke rust
deelachtig te doen worden. Ook op andere wijze werkt de keuze van het onderwerp
hierbij mee. Gaven de meeste van 's kunstenaars vroegere bladen slechts een
greep uit het groot geheel, nu laat hij vaak - en bij voorkeur, mag het lijken - zijn blik
gaan over breeder complexen, eenheid in zichzelf, die, sterker vereenvou-

*)

Eenige werden gereproduceerd in het December-numraer van E.G.M. 1916.
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diging verdragend, zelfs eischend, evenwichtiger van werking kunnen zijn. Daarin
moet, hoe zorgvuldig bestudeerd en liefdevol weergegeven, het detail ondergeschikt
zijn ten opzichte van de omvattende lijnen van het geheel, terwijl het vroeger wel
ten koste daarvan de aandacht tot zich trok. Het sterk-, soms enkel-analytische, dat
in een bepaalden tijd Van der Valk's prenten hadden, is dan ook overwonnen en
maakt meer en meer plaats voor een op synthese gericht streven.
Maar beter nog dan woorden kunnen voorbeelden uit de onderscheiden perioden
dezer latere jaren, perioden echter, nu in hoofdzaak bepaald door zijn verblijf in
verschillende streken van het land, doen zien wat vroeger en later werk bindt en
*)
scheidt. Langs eenige boschgezichten , sereen in hun blanke stilte, die Scherpenzeel
in de herinnering roepen en die nog veel van het analyseerende der voorafgegane
periode hebben, is het vooral de Leidsche tijd, die door het vele, dat er van bekend
is, voor het oordeel over den Van der Valk dezer jaren van ongewoon belang wordt.
Deze periode vestigt den indruk van een groote activiteit, op velerlei wijze ontplooid.
De kunstenaar hernieuwde er de kennismaking met Hollands vette weiden, die hij
nu, uit rijper besef van haar schoonheid, vereenvoudigend en verklarend, onder
een zomerhemel vaak zag als één groote roerloosheid. Met hoeveel liefde zijn die
zonnige vergezichten weergegeven, die vlakke landen, verlevendigd door rietzoom,
struikgewas, een boerderij, een molen wellicht en wat vee. Hoe is tot den einder
toe alles scherp en klaar te onderscheiden, hoe werd hier ondanks het klein formaat
en een lagen horizont, de wijdte bewaard, hoe blaakt alles in het gulden licht en
ademt vrede. Van een langen, effen-stralenden zonnedag lijken deze etsen alle te
verhalen, gesleten onder Hollands hooge luchten, die zoo blank zich kunnen welven
over sappige weiden, zich spiegelen in blauwe wateren. Natuurlijk - behoeft het
gezegd te worden? - zijn er ook bladen van anderen stijl. Momenten van vluchtiger
bestaan riepen om andere werkwijze, niet alles slaagde zoo volkomen als het beste.
Het doet hem soms terugkomen op wat reeds als voltooid beschouwd werd en het
in een toevoegen of doen verdwijnen brengen tot wat tenslotte de betere oplossing
blijkt te zijn.
Het etsje, dat als frontispice gereproduceerd werd bij het vroegere artikel over 's
meesters etsen (Januari 1925), is er een markant voorbeeld van. In zijn
oorspronkelijken vorm werd de voorgrond niet anders gebroken dan door de stokken,
die er in het water staan. Het mag aldus den kunstenaar te leeg geleken hebben,
althans in een kunstig verkort en met een weifelloos inzicht in de relatieve proportie,
die hij in acht te nemen had, wilde hij de perspectivische werking niet onherstelbaar
schaden, werden aan die paaltjes een paar schuiten vastgelegd, die ons nu pas ten
volle de ruimte van het watervlak doen zien.

*)

Een er van diende als frontispice bij een artikel over Van der Valk in E.G.M. 1907).
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Van een der etsen, waarin Van der Valk gestalte gaf aan wat, op wandelingen in
de Leidsche musea, het beschouwen van velerlei wonderlijke dingen, menschenwerk
of natuur, aan reactie verwekte, werd reeds een enkel woord gezegd. Niet immer
waren deze prenten van dien ontstellenden geest bezeten, die het monumentaalste
dezer bladen onvergetelijk maakt. Soms lijken ze een uitvieren van wat aan ironie,
aan gulle vroolijkheid, aan komische ontzetting in hem opgetast lag. Ze schijnen
een uitzondering in zijn werk, zonder het nochtans te zijn. Want van de
Schinkelbruggen, de onderwerpen nog onmiddellijk uit de hem omringende wereld
betrokken en slechts op bepaalde wijze gekozen, langs de vrije paraphrasen over
gansche landstreken, waartoe onafhankelijker houding hem in den volgenden tijd
brengt, beteekent het slechts een voltrekken der evolutie, wanneer hij in deze
exotischer prenten eigenmachtig natuurvormen tezamenbrengt en ze naar willekeur
samenstelt. Het is het gevoel voor contrasten, contrasten voor den geest, dat dezen
opvattingen alle ten grondslag ligt. Met het hoofdwerk onder de laatstbedoelde
categorie van etsen onverbrekelijk verbonden, mag een strandgezicht, dat tezelfder
tijd ontstond, niet onvermeld blijven. Gedaan op den rand van de plaat der monsters,
eer als een excursie, verbaast het door zijn onafwendbaar-zeker lijnverloop,
elimineerend alles wat bijkomstig is. Als in een drift van scheppingsdrang lijkt dit
geheel, dat De Bazel bewonderd moet hebben, in eenen neergeworpen.
Dat aan de volledigheid van ons overzicht veel zal blijven ontbreken, zoolang niet
een catalogus van 's meesters werk heel zijn productie tot onze kennis brengt,
behoeft geen betoog. De resultaten van zijn etsarbeid gedurende zijn verblijf in
Leiden zijn meer verbreid geraakt dan we bij Van der Valk gewoon zijn en ze hebben
aldus het meeste bijgedragen tot de wording van het beeld, dat men in het algemeen
van dezen meester als etser heeft. We hebben kunnen laten zien, dat veel daaraan
voorafging. Maar ook valt te berichten van wat daarna ontstond. De kunstenaar is
niet werkeloos gebleven en van de productie van zijn Larenschen tijd verrast al
weder terstond een Zandverstuiving, die, juist waar hij zoo licht en teer kan zijn,
door een gulle forschheid imponeert, die tegelijk in zich sluit een samenvatten: het
synthetisch teekenen, dat de ouderdom pas ten volle schenkt. In een Overstrooming
van de Eem is hij weer anders. In kristallijnen scherpte is er de horizont neergegrift
met alles wat het oog er ziet en evenzoo de wolkenomtrekken er boven. Wie zoo
feilloos klaar kan teekenen mag men het niet aanrekenen dat hij elders wellicht
minder zuiver was. Nog is 's kunstenaars werkzaamheid niet afgesloten. Nieuw
werk zal ons inzicht in dit oeuvre kunnen vervolledigen. In afwachting daarvan mag
een woord van dank niet onuitgesproken blijven voor het vele, dat de meester ons
reeds gaf.
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M.W. van der Valk als leeraar,
door C.A.B. van Herwerden
EENIGE jaren geleden ontmoetten elkaar in een pension een schilder en een hem
onbekende, niet meer jonge vrouw. Toen de schilder den naam van de vrouw hoorde,
vroeg hij: ‘O! heeft u dan niet van Van der Valk les gehad?’ waarop het antwoord
luidde: ‘Ja! En u ook?’ De vreugdevolle wijze waarop vraag en antwoord werden
gezegd, de gelukkige blikken, die tusschen beiden werden gewisseld, zouden aan
elk die ze gehoord en gezien had, hebben geopenbaard, dat degeen over wien
gesproken werd, een heel bizonder mensch, een bizonder leeraar moest wezen.
Het contact dat dien zomermorgen deze elkaar onbekende menschen voelden
door de gedachte aan hem, wiens geest zulk een weldoende macht bezat, heeft
meermalen plaats gevonden tusschen vrienden en leerlingen van dezen
meester-kunstenaar, die 16 December a.s. zeventig jaar wordt.
Een bizonder mensch, een bizonder leeraar, een bizonder kunstenaar. In onze
gedachten kunnen wij den mensch, den leeraar en den kunstenaar niet van elkander
scheiden. Want in Van der Valk waren deze één, zijn dat nog, behalve dat inplaats
van ‘de leeraar’ voor velen ‘de vriend’ kwam, en men er nog: ‘de wijze’ aan toe zou
willen voegen. Mensch, wijze, vriend en kunstenaar. En niet noem ik hier ‘kunstenaar’
het laatst, omdat ik hem als zoodanig minder schat. Maar omdat hij zelf het
mensch-zijn het hoogst stelt en het kunstenaarschap als uitvloeisel daarvan
beschouwt.
Wie Van der Valk tot leeraar heeft gehad, heeft voor zijn geheele leven een
blijvenden indruk ontvangen. En deze indruk vernieuwt zich telkens bij het
samenkomen met hem of bij het aanschouwen van dezulke zijner kunstwerken,
waaraan hij vermocht het beste van zijn klaren, schoonen geest mede te deelen.
Er zijn er vele zoo, teekeningen, etsen, en ook verscheidene onder zijn schilderijen.
Een der etsen die mij een kenmerkende eigenschap van Van der Valk volkomen
openbaart, is een uiterst sober ‘landschapje’, voorstellend een weg door de weiden,
leidend naar de duinen, onder hooge, rhytmisch geordende wolkenlucht. Elke lijn
heeft er zijn beteekenis. Toen ik eens aan Van der Valk vertelde, dat ik deze ets
boven mijn waschtafel had gehangen, spotte hij: ‘Dus je wascht je daarin?’ Met deze
scherts had hij de waarde van die ets voor mij getroffen. Want sedert ik deze bezit
is zij mij als helder water, waarin ik mijn geest kan wasschen, eiken morgen weer
een toetssteen voor zuiverheid in een mensch, in een kunstwerk, daar zij het merk
draagt van de absolute zuiverheid van haar maker. Geen vertoon in een teekening
of schilderij, geen effect-najagerij of mooi-doenerij. Geen
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schijn maar wezen. En dit niet alleen in een kunstwerk; ook in andere levensdaden.
Voor Van der Valk is de kunstenaar geen apart, boven de gewone menschen
verheven wezen; niets haat hij zoozeer als artistiek gedoe en artisten-hoogmoed.
Naar aanleiding van het werk van Mendes da Costa schreef hij onlangs:
‘De waarde van een kunstwerk ligt in zijn, hem door den kunstenaar geschonken
leven, in de macht die het bezit den toeschouwer dat te doen meeleven, want elken
keer dat het aanschouwd wordt, wordt het opnieuw geboren. Het kunstwerk is de
stofwording van de gedachte van den kunstenaar en dus moet er een
gelijkwaardigheid bestaan tusschen hem en den beschouwer om den laatste in staat
te stellen, het kunstwerk in zijn geheel te doen leven, dat is het geheel te begrijpen’.
Kunstenaar en niet-kunstenaar zijn naar zijn inzicht in den grond ‘gelijkwaardig’
en slechts in zoover onderscheiden, dat de kunstenaar het vermogen tot uiting bezit
dat de anderen missen. En zoowel bij dengeen die het kunstwerk het leven geeft
als bij ‘den aanschouwer die het in de ziel opnieuw doet geboren worden’ komt het
in de eerste plaats aan op den innerlijken mensch. Bij het scheppen, bij het
beschouwen van kunstwerken, heeft dit inzicht - niet in betoogende zinnen vernomen,
maar in den omgang als terloops door wie hem verstond ervaren - vele zijn leerlingen
geleid tot aandacht en verdieping.
Van der Valk heeft lessen gegeven aan meer en minder begaafden, aan hen die
zich tot kunstenaar voorbestemd wisten, en aan hen - vooral haar - die wilden leeren
teekenen en schilderen voor eigen genoegen en ontwikkeling. Hij heeft zich evenzeer
de vorming der laatsten als der eersten ter harte genomen. Want het leeren teekenen
en schilderen werd hem tegelijk middel tot levensvorming. Voor vorm, voor kleuren toonverhoudingen de oogen openend, deed hij ze tevens opengaan voor de
schoonheid der dingen als openbaringen van het leven. Aldus de hand ter oefening
leidend, opende hij zijn leerlingen de oogen èn de ziel.
‘Het leven alleen is schoon, want het is de eeuwige daad. De daden der menschen
zijn het schoone dat zij kunnen doen in dit leven, en de tastbare dingen die daarvan
overblijven zijn slechts de beelden van die daden,’ schreef hij na den dood van
Jacob Maris in Tak's Kroniek, en verder:
‘Het juiste kennen van de dingen die de onmiddellijke openbaringen van het leven
zelf zijn en het vinden van onze plaats daarin is de levensdrang die ons brengt tot
geluk, en ieder die, op welke manier ook, eerlijk heeft opgeteekend wat hij hiervan
wist, heeft een goed werk gedaan....’
Zoo wees hij ook zijn leerlingen den weg aan tot geluk, hetwelk hij eveneens zelf
in zijn werk, zijn levensdaden, vond en nog vindt. Dat geluk glanst uit zijn eigen
wezen en uit de meeste van zijn werken voor wie ze begrijpend aanschouwt.
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Th. Nieuwenhuis als scheeps binnen-architect,
door A.E. van den Tol
DE Nederlandsche Passagiersvloot heeft over de geheele wereld een goeden naam.
Niet alleen worden onze kapiteins, stuurlieden en lagere schepelingen gerekend
onder de meest betrouwbaren en kundigen van alle zeevarenden, - maar ook het
doode materiaal wordt overal geprezen om de soliditeit en de zindelijkheid die het
ten toon spreidt. De schepen van onze handelsvloot mochten dus met recht gezegd
worden te zijn: dragers, herauten van enkele goede vaderlandsche karaktertrekken
als daar zijn: degelijkheid, zindelijkheid, ordelijkheid.... Dé moderne nationale deugd,
- een deugd die de laatste jaren velen uit den vreemde als lid van een
studie-commissie of deelnemer aan een of andere excursie naar hier trok, - droegen
deze drijvende stukjes Holland tot voor kort echter véél te weinig uit: de deugd der
nieuwe, geheel eigene, architecturale vormgeving, van het nieuwe zuivere stijlbegrip
in onze ambachtsen nijverheidskunst. Men kon dan ook eigenlijk niet van onze
reeders verwachten, dat zij in dezen als pioniers zouden optreden onder het
grootendeels internationale publiek dat zij tot ‘clientèle’ hebben. Zij onderschreven
tot voor kort nog van ganscher harte deze woorden, die men destijds in een
beschrijving van het grootste schip der Hamburg-Amerika-lijn, de ‘Vaterland’ (thans,
na verkoop aan Amerika, herdoopt in ‘Leviathan’) kon aantreffen: ‘Hinsichtlich der
künstleriche Ausgestaltung der gemeinsame Raumlichkeiten der I. Klasse ist vorweg
zu bemerken, dass eine Reederei, die ein internationales Reisepublikum an sich
fesseln muss, dessen Geschmack in den verschiedensten Richtungen liegt, nicht
ohne weiteres klassischer Stilformen, zu denen auch viele künstlerische Motieve
aus der Zeit der Französchen Könige zu rechnen sind, verbannen darf, um neue
Stilarten ein zu führen, so lange diese noch nicht den Charakter allgemein gültiger,
überragender Geschmackswerte besitzen.’
Van dit doorgevoerd conservatieve standpunt is men nu gelukkig aan het
terugkomen; men is gaan inzien, dat het wachten met het invoeren van nieuwe
stijlen totdat deze het ‘Charakter allgemein gültiger Geschmackswerte’ hebben een
paradoxale eisch is. Als een stijl algemeene geldigheid erlangd heeft, als de
algemeene smaak hem t e n v o l l e accepteert, is het al geen l e v e n d e stijl meer!
De kunstenaar is, hoezeer ook aan den eenen kant kind van zijn tijd en spiegel,
symbolische stem van een bepaald
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publiek, aan den anderen kant opvoeder, wekker en trekker. Er is waarheid in de
geestige uitspraak van den Franschen dichter die zeide, dat niet de kunstenaar zijn
tijd vooruit, maar het publiek bij een tijd waarin het leeft ten achter is!
Hoe het ook zij, onze Nederlandsche scheepvaartondernemingen begonnen den
weg op te gaan die vele openbare en handelslichamen de laatste jaren al een goed
eind hebben afgelegd: de weg waarop de medewerking van den modernen
sierkunstenaar geboden is. Schuchtere stappen op dien weg waren al van omstreeks
1890 af door enkele van die ondernemingen gezet. De eerste wel door de reederij
Fop Smit, die in genoemd jaar de kajuit van haar ‘Merwede I’, een van de booten
die den dienst Rotterdam - Gorinchem onderhouden, met schilderijen liet versieren.
Van een juist begrip van scheeps-interieur-verzorging kon men daarbij nog moeilijk
gewagen, maar het was tenminste een eerste teeken.... Het tweede teeken, - het
versieren van de vakken tusschen de ramen van de kajuit van de Leemans van
dezelfde reederij, een opdracht door de later zoo bekend geworden W.A. van
Konijnenburg uitgevoerd, sprak al van een beter inzicht. Langzaam werd, na dit
eerste begin, de weg, die nu ook niet alleen tot de rivier maar tevens naar zee
voerde, afgelegd. Zóó langzaam, dat tot voor kort de architectonische verzorging
van Nederlandsche zeeschepen door sierkunstenaars zich bepaalde tot de vloot
van de Stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’, tot een aanzienlijk deel der vloot van
de Kon. Pakketvaartmaatschappij, tot een viertal schepen (sindsdien weer in
buitenlandsche handen overgegaan) der Kon. West Indische Maildienst en eindelijk
*)
tot twee schepen van de Batavierlijn. De andere reederijen bleven 't nog altijd zoo
goed als uitsluitend zoeken in een ‘weelderig’, maar allervreemdst en karakterloos
mengelmoes van oude stijlcopieën. Intusschen, hoe langzaam het op het water dan
ook ging, te land had in deze jaren de moderne kunstnijverheid het pleit al voor het
grootste deel gewonnen in die mate, dat zelfs de scheepvaartondernemingen die
in hun ‘roerend’ scheepsbezit nog angstvallig aan de star-conservatieve
inrichtings-politiek vasthielden, in hun ónroerend goed, hun kantoorgebouwen aan
den wal, dikwijls reeds op goede voorbeelden van moderne stijl-interieurs konden
bogen. Terwijl daar, op het water, nog maar één enkele moderne sierkunstenaar
zijn kunnen ten volle kon toonen, streden hiér, aan wal, reeds meerderen, in
schoonen wedijver, om den voorrang. Klonk dáár haast uitsluitend één naam, die
van Lion Cachet, ‘de man’ van de Nederland, hier kwamen reeds verscheiden namen
op den voorgrond: v.d. Meij, Nieuwenhuis, Kropholler, enz. enz..... Gevolg van dezen
toestand was, dat er op het gebied van moderne interieurverzorging van zeeschepen

*)

Deze gegevens werden ontleend aan: ‘De Sierkunst op Nederlandsche passagiersschepen’
door Ir. S. van Ravesteijn. (Uitg. W.L. en J. Brusse's Uitg.-Mij.).
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TH. NIEUWENHUIS.
VESTIBULE IN JAVA TEAK- EN EBBENHOUT, IN HET S.S. ‘SIMOX BOLIVAR’.

TH. NIEUWENHUIS. MUZIEKSALON IN BLANK CUBA-MAHONIE
BOLIVAR’

- MET EBBENHOUT, IN HET S.S. ‘SIMON
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TH. NIEUWENHUIS.
VESTIBULE IN JAVA-TEAK- EN EBBENHOUT, IN HET S.S. ‘SIMON BOLIVAR’

TH. NIEUWENHUIS.
EETSALON IN DONKER MAHONIE- EN EBBENHOUT IN HET S.S. ‘SIMON BOLIVAR’.
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van een bevruchtend op elkaar inwerken weinig sprake was; dat er, als uitvloeisel
van het monopolie dat Lion Cachet in zekeren zin bezat, weinig vruchtbare grond
aanwezig was voor het opbloeien van een volrijpen, nieuwen stijl, die toch óók altijd,
hoezeer een kunstenaar uit den geheel eigen geest zijn werk moet opbouwen, als
noodzakelijk element het toetsen aan elkanders arbeid behoeft. Gevolg aan den
anderen kant van dit langdurige alleen-heerschen was het gevaar, dat
ná-hem-beginnenden, zouden zij niet sterk staan als kunstenaar, te zeer onder de
suggestie van zijn kunst hun arbeid zouden aanvangen. Was 't alleen maar hiérom,
dan zou men het al moeten toejuichen, dat het juist Nieuwenhuis is die thans, - nu
eindelijk de weg waarvan ik sprak door meer dan één reederij zonder langer dralen
belooft te worden ingeslagen -, Lion Cachet gaat volgen; Nieuwenhuis die als reeds
voldragen kunstenaar zijn kunnen en zijn kunst zóó in de hand heeft, dat van ontijdige
suggesties geen sprake meer kan zijn.
De Kon. Ned. Stoombootmaatschappij, die de interieur-verzoring van haar laatste
twee nieuwe aanwinsten, de ‘Simon Bolivar’ en de ‘Cottica’, aan Nieuwenhuis
opdroeg, deed hiermede wel een buitengewoon gelukkigen greep. Een greep die
voor een scheepsdirectie, en speciaal voor die van de K.N.M.S., trouwens wel min
of meer voor de hand lag: kent men niet de door Nieuwenhuis verzorgde en zoo
geslaagde zaal in het Amsterdamsche Scheepvaarthuis als een schoon voorbeeld
van onze nieuwe nijverheidskunst en zetelt een der directeuren van deze
Maatschappij niet in een, door Nieuwenhuis ingericht, privé-kantoor?....
Beschouwen wij thans het door Nieuwenhuis in de ‘Simon Bolivar’ en de ‘Cottica’
tot stand gebrachte werk, dan treft allereerst, zoo wil het mij schijnen, het typisch,
volledig uitgegroeide Hollandsche karakter. Bij hém geen onverwacht fantastisch
uitzwaaien van de scheppende fantasie naar het exotische, het Oostersch
overdadige, geen haast spilzieke speelzucht - wat bij Cachet zoo dikwijls verrast en
ook wel bekoort. In Nieuwenhuis' werk spreekt vóór alles een zelfde evenwichtige
realiteits-drang als eenmaal Pieter de Hoogh bezielde: een klare, nuchtere, maar
in zijn nuchterheid tot rustige wijsheid groeiende, werkelijkheidszin. De scheppende
fantasie wordt allerminst afgesneden of beknot, maar kuischt zich steeds weer en
spiegelt zich bij voortduring aan de onmiddellijk voorhanden werkelijkheid. Hieruit
volgt meteen dat bij Nieuwenhuis de scheepsruimten, die hem ter beschikking
stonden, niét, met een koninklijk gebaar van willekeur, werden omgetooverd tot
eetzaal, rookzaal, muzieksalon, enz, die het schip doen vergeten, - maar alles het
bootkarakter tot in de verst-doorgevoerde detailleering behoudt. Men vergeet in
‘zijn’ eetzaal, ‘zijn’ rook- en muzieksalon de zee en het schip niet, maar blijft er de
eigenaardige bekoring
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ten volle van ondergaan, terwijl men tóch, tegelijkertijd, de behagelijkheid, het
practische, het veilige van een besloten woonruimte ondervindt.
Toen Nieuwenhuis zijn eerste opdracht, die voor het inrichten van de ‘Simon
Bolivar’, kreeg, trof het al dadelijk, dat de ingenieur van het schip, de heer E. van
Dieren, een man bleek met een breeden kijk, die niet alleen oog had voor het zuivere
ingenieurs-werk in engeren zin, maar bij zijn ontwerp ook de samenwerking met
den binnenboot-architect als factor overwoog. Mede door zulke overweging kwam
hij er o.m. toe de ‘Bolivar’ en later ook de ‘Cottica’, met bijna geheel horizontale
dekken te construeeren, waardoor een der groote moeilijkheden bij de
interieurverzorging van schepen - de schuine hoeken in deuren en ramen - voor
een groot deel ondervangen werd. Het werk van Nieuwenhuis strekt zich voor dit
eerste schip uit tot de, op het bovenste dek ‘C’ gelegen, 1ste klasse vestibule,
rooksalon, muzieksalon, de op het daaronder gelegen dek ‘D.’ gelegen 1ste klasse
eetsalon, kinderkamer en luxe-hutten alsmede de, achter op ditzelfde dek gelegen
2de klasse vestibule, rooksalon, muzieksalon en tenslotte de, op het nog diepere
dek ‘E.’ gelegen, 2de klasse eetsalon.
De 1ste klasse vestibule is van een voorname statigheid: de groote koekoek met
gebrandschilderd glas van R. Gerbrands, de eenvoudige, sterke trapleuningen, met
de paalkoppen van den beeldhouwer G. Hoppen, met haar uitvoering in
Java-teak-hout, haar paneelen van Chouaroa marmer - waarschijnlijk de eerste
maal dat marmer op een schip werd toegepast - het schilderij van W. Hofker
halverwege de trap in het middenpaneel gevat, een episode voorstellend uit het
leven van den Zuid-Amerikaanschen ‘Willem de Zwijger’: Simon Bolivar, - dit alles
wekt een gevoel van monumentaliteit, geeft aan deze vestibule het karakter van
een sterk centrum waaromheen de overige woonruimten zijn geconcentreerd. Een
materiaal door Nieuwenhuis veel aangewend, het linoleum, vindt men hier in de
zoldering verwerkt. In de eetzaal en andere ruimten vindt men het voortdurend terug
als fries met door Gerbrandts uitgesneden scheeps- en andere motieven. In deze
eetzaal, uitgevoerd in mahoniehout, die, aansluitend bij de kleur van dit hout,
gehouden is in een gedekt-roode tint, verdienen bijzondere vermelding de tegen de
zoldering aangebrachte ventilatoren van opengewerkt koper, waarin ook de
plafond-lampen werden uitgevoerd. Hiermede werd een buitengewoon gelukkige
oplossing bereikt; de ventilator toch is veelal een motief dat niet harmonisch in de
omgeving verwerkt is: het stoort en doet meestal aan als een vreemde indringer,
dien men alleen om zijn nut tolereert. Hier werd de ventilator volledig verwerkt in
het geheel, valt hij niet als afzonderlijkheid op, maar verhoogt op bescheiden wijze
de schoonheid van de omgeving. Een andere, gelukkige, eenvoudige oplossing
vond Nieuwenhuis hier voor de glas-deuren die van de gangen naar binnen leiden.
Hun onderste helft deed hij van enkele,
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breede, golvende matglas-strepen voorzien; halverhoogte bracht hij enkele koperen
dwars-roeden aan. De bovenste helft bleef gewoon, open glas. Zonder de aardige
en ruimte-schenkende doorkijk te missen wordt hiermede toch tegelijkertijd een
goede, krachtige afsluiting bereikt, zoodat de lijst waarin het eetzaal-geheel als
besloten eenheid moet uitkomen nergens gebroken wordt. De breede, royale stoelen
rond de eettafeltjes voor vier, die in hun verhoudingen de verhoudingen van de zaal
zelf als 't ware weerspiegelen, zijn van omkeerbare zittingen voorzien: de eene zijde,
bekleed met fluweel, doet aan dezen kant van den Oceaan, in het gematigde klimaat;
- de andere zijde, met riet bekleed, doet aan den anderen kant, in de tropische zône,
dienst. De muzieksalon, uitgevoerd in Cuba-mahoniehout met ebbenhout, is rijker
van werking. Hier geen naadlooze rubbervloer als in de eetzaal, maar een
fraai-decoratief handgeknoopt Smyrnatapijt uit de weverij Kinheim te Beverwijk, een
weverij die reeds veel naar ontwerpen van Nieuwenhuis werkte. De wandpaneelen
in gebatikt perkament doen, achter de koperen staanlampen op de met houtsnijwerk
versierde muziekkastjes en terzijde van een glas-in-lood raam, waarin
dierenriem-motieven en symbolen verwerkt zijn, denken aan Oud-Japansche
prentkunst. Maar toch blijft, niettegenstaande de hier en daar opgewekte gedachten
aan den vreemde, en hoezeer het décoratieve hier ook grooter speling krijgt dan
b.v. in de eetzaal, de sterke welverzekerdheid en het kalm-royale, het
solide-betrouwbare van het Hollandsch karakter, en het constructieve, voor alles
spreken.
Het is niet doenlijk, binnen de grenzen van een bescheiden artikel, U al de overige
vertrekken van de ‘Simon Bolivar’ en de ‘Cottica’ op deze wijze voor te voeren. U
steeds te blijven wijzen op practische en schoone vondsten in rookzaal, kinderkamers
(alleraardigst, - dit nog wél even -, is hier de bij de kinderlijke fantasie zoo goed
passende ‘optocht’ van kameelen, olifanten en een geheele Arke Noachs, in de
opengewerkte koperen rand van de midden-plafond-lamp), luxe-hutten; -op de
kalme, rustige, beheerschte wijze waarop Nieuwenhuis overal zijn verschillende
medewerkers in de hand heeft gehouden en hen als een eendrachtige legerschaar
heeft doen optrekken tot de verovering van dit schoone nationale geheel, dat, behalve
als voortreffelijke uiting van het talent van een modernen kunstnijvere, ook waarde
heeft als voorbeeld van wat het ‘Nederlandsch fabrikaat’ vermag. Het meubelwerk
van de firma's Pander en Zn., te den Haag en Allan en Co. te Rotterdam; het
koperwerk van de firma's Gispen, Rotterdam, A. Hof, Amsterdam, Eisenloeffel's
Kunstnijverheid Amsterdam; de tapijten van Kinheim, Beverwijk, Kon. Vereenigde
Tapijtfabrieken, Deventer; het glas in lood van het atelier Le Nobel te Haarlem; de
rubbervloeren van het Bureau van Hygienische Vloeren en ‘Nofa’ te Amsterdam,
de electrische installaties van Mijnssen en Co.,
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Amsterdam, en A. de Hoop, Rotterdam; het zijn allen evenzoovele stalen van wat
de Nederlandsche industrie in dezen aan voortreffelijk werk kan presteeren.
Van hen die Nieuwenhuis met meer ‘persoonlijk’ werk terzijde stonden heb ik den
schilder W. Hofker (die ook het schilderij op de hoofdtrap van de Cottica schilderde)
en den beeldhouwer G. Hoppen al genoemd. Rest nog de beeldhouwers O.
Wenckebach en Ant. Fortuin, die enkele gangreliefs in hout sneden, te noemen en
te vermelden dat R. Gerbrandts, behalve als glasschilder, hier ook overal op den
voorgrond treedt als linoleum-snijder en als plafond-schilder, zoodat hij wel de
voornaamste van deze medewerkers genoemd kan worden. Hier en daar heeft
Nieuwenhuis dan nog enkele bescheiden etsjes van min of meer onbekenden doen
ophangen, terwijl Nelly Bodenheim de kinderkamer met enkele van haar fijne, fleurige
teekeningen opvroolijkte.
Als geheel kan men de ‘Cottica’ misschien als nog weer iets beter geslaagd
aanmerken dan de ‘Simon Bolivar’; dat is een goed ding.... waar het getuigt van een
stijgende lijn. Nieuwenhuis is al weer druk aan den arbeid voor zijn volgende twee
schepen, waarvoor de Ver. Stoomboot Maatschappijen hem opdracht gaven;
gegeven deze stijgende lijn mag men verlangend naar het resultaat van dezen
arbeid uitzien....
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TH. NIEUWENHUIS.
ROOKSALON IN ITAL. NOTEN- MET EBBENHOUT, IN HET S.S. ‘COTTICA’ K.N.S.M.

TH. NIEUWENHUIS.
MUZIEKSALON IN BRUIN-ROOD-MAHONIEHOUT, IN HET S.S. ‘COTTICA’ K.N.S.M.
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J. DOYLE. WILLIAM IV. HUSH-A BY-BABY IN THE TREE TOP WHEN THE WIND BLOWS, THE CRADLE
WILL ROCK, WHEN THE BOUGH BREAKS, THE CRADLE WILL FALL, THEN DOWN COMES BABY,
CRADLE AND ALL.
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John Doyle's politieke prenten,
door Cornelis Veth
HET jaar 1829 viel, in Engeland, in een voor de binnenlandsche politiek zeer
veelbewogen periode. De strijd om de Reform Bill en die om de katholieke
emancipatie, om slechts een paar uiterst belangrijke kwesties te noemen,
beheerschten de gemoederen. En juist nu wilde het geval dat in het land dat nog
geen twintig jaar geleden met Gillray in de politieke caricatuur voor heel Europa den
toon had aangegeven, op dit tijdstip geen teekenaar van eenig belang in dit genre
werkzaam was.
Toen geviel het dat de prenten-uitgever Mc. Lean met een goed bekend
miniatuurschilder John Doyle kennis maakte, en van hem eenige gelithografeerde
satirieke prenten op de politiek van den dag te zien kreeg. Hij ging in op het voorstel
van den schilder om ze uit te geven en de reeks voort te zetten; uitgever en teekenaar
hielden het twintig jaar vol. Het duurde geruimen tijd voor het publiek wist, wie deze
spoedig zoo populair geworden prenten teekende, welker maker zich achter het
pseudonym, HB verschool. Het geheim werd door de betrokkenen zorgvuldig
bewaard. De teekeningen op steen werden in een mysterieuse koets afgehaald,
gebracht naar een mysterieuse lithografische inrichting, op even mysterieuse wijze
gedrukt en op mysterieuse wijze opgeborgen tot den dag van de publicatie.
Waartoe deze geheimzinnigheid eigenlijk diende, als het niet was om de
belangstelling voor de prenten te verhoogen, is niet duidelijk, want de teekenaar
kon veilig voor zijn werk uitkomen, dat in vergelijking met de tot dusverre verschenen
Engelsche politieke prenten een gepolijsten vorm en een gematigde strekking had.
Zij voerden een nieuwen stijl in, zij braken met den geest van ruwheid en met het
kwetsend persoonlijke dat tot dien tijd zulke uitingen kenmerkte. ‘Beleefde,
welgemanierde geestigheden,’ zegt Thackeray, een beetje smalend, dunkt me, ‘die
ons treffen als uitermate knap en ons op een kalme, gentlemenlike manier doen
glimlachen.’
Als men deze prenten nu doorkijkt - het zijn er een duizendtal - dan treffen ze ons
niet alleen door die negatieve eigenschap van de afwezigheid dier platheden, woeste
overdrijvingen en grof-persoonlijke aanvallen die in Gillray's tijd zelfs het koningschap
niet spaarden, maar wel degelijk ook door zeer positieve verdiensten. Nog afgezien
van de treffende gelijkenis der personages die er in optreden (in trekken, houding,
manieren, zooals tijdgenooten getuigen) zijn de prenten, hoewel van ongelijke
waarde, ongetwijfeld het werk van een kunstenaar.
Hoewel het feit dat zij geestig zijn zonder te grieven, en komisch zonder
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grofheid, uit een oogpunt van cultuurgeschiedenis belangrijk is, en dit des te meer,
omdat zij niettemin, of juist daardoor populair waren (want wijst dit niet op een groote
verandering in den smaak van het publiek en van de geheele mentaliteit daarachter?)
zouden deze ‘Political Sketches’ van John Doyle de vergetelheid waartoe ze zijn
vervallen, hebben verdiend, als vele daaronder geen deugdelijke artistieke kwaliteiten
hadden bezeten. De voornaamste daarvan is hun werkelijke schoonheid als
lithografieën.
De lithografie heeft in Engeland nooit zoo gebloeid als in Frankrijk, en John Doyle's
steenteekeningen staan als zoodanig bijna alleen in de Britsche politieke caricatuur.
In de beste - laat ons zeggen een honderdtal - wist hij de bijzondere eigenschappen
van den steendruk wonderwel voor zijn speciale doeleinden te gebruiken. Het is
waar dat zeer veel van zijn ‘schetsen’ zwakke onzekere contours vertoonen en in
de compositie maar matig geslaagd zijn, zij zien er mager en stijfjes uit, en vooral
als hij eenige staande figuren moet groepeeren vult hij zijn prent van links naar
rechts op een vrij onhandige manier. Maar wanneer hij licht en schaduw te hulp
roept, als hij atmosfeer kan aanbrengen, hanteert hij het krijt op een fijne expressieve
wijze en slaagt er in, een werkelijk picturaal geheel te verkrijgen. Hij is natuurlijk als
lithograaf niet te vergelijken met een Daumier, die omstreeks denzelfden tijd begon,
zijn teekening mist stoutheid, durf, maar als hij op zijn best is, kan hij in het
technische, de vergelijking met Traviès of Gavarni wel doorstaan.
De prent waarin Prins Talleyrand als ‘spinnekop’ (zijn sluw, dreigend gelaat neemt
de plaats in van het lichaam van de spin) uit zijn duisteren hoek naar de vlieg
Palmerston gluurt en loert, die in zijn gevaarlijk net gevangen is, heeft in de tonaliteit
een mooie expressie. Ze kan ons Hollanders in het bijzonder interesseeren, omdat
deze voorstelling, evenals meerdere uit die jaren 1830-1831, betrekking heeft op
het ingrijpen van de mogendheden bij ons geschil met België, waarin volgens de
politieke opinie in Engeland, Palmerston, toen minister van Buitenlandsche zaken,
zich door den ouden sluwen aartsdiplomaat te Parijs blindelings liet leiden. Op een
andere, ook voortreffelijke prent van Doyle zien wij Palmerston dan ook, met den
hoed diep over de oogen getrokken, en dus feitelijk voor het oogenblik zonder iets
te zien, zich blindelings latende leiden door Talleyrand als hond... naar een afgrond.
Een derde op hetzelfde thema doet Palmerston, ter illustratie van een oude fabel,
als kat, de kastanjes voor den aap Talleyrand uit het vuur halen.
Wij moeten bedenken, dat niet alleen deze eenvoudige, vernuftig gevonden
inkleeding van de satire voor de politieke prent toen zoo goed als nieuw was directer, grover geformuleerde aanvallen van uitvoerige commentaren voorzien en
door gesprekken van de personages verklaard golden vóór dien tijd als politieke
caricaturen, - maar dat ook het gebruik
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van licht en schaduw als middel van expressie in de groote gravures en etsen van
Doyle's voorgangers vrijwel uitgesloten was.
Iets heel moois bereikt hij als tonalist, in een prent, waar Lord Brougham, in het
soezig halflicht van een bijna leege zaal, voor de bijna onbezette banken van het
parlement een redevoering houdt, terwijl een paar zwarte lichamen en schampen
licht uit de schemering naar voren komen. Hier doet hij in zijn picturale
eigenschappen, toegepast wel degelijk op het expressieve en komische, aan onzen
Holswilder denken. Op een andere prent ziet men Lord Wellington en anderen de
boot roeien naar het schip ‘Constitutie’; de deining van de zee om den achtersteven
heen en de beweging van de boot zijn met simpele middelen prachtig weergegeven.
Op andere zien we den oever van een rivier, of een lucht, of een groep boomen in
weinige gratieuze toetsen aangegeven. Ik geloof dat deze voorbeelden van zijn
werk menigeen zullen treffen, vooral in verband met den tijd waarin zij gemaakt zijn,
onze weinige bekendheid met goede voorbeelden van Engelschen steendruk, en
om de tegenstelling met beroemder, misschien grooter maar toch ook minder fijne,
politieke Engelsche caricatuur. Mij dunkt, effecten, zooals hij ze bereikte, zou hij
nooit hebben verkregen in gravure of ets, althans op deze schaal - hij noch eenig
ander. Hij was de eerste en de laatste, in Engeland, die de lithografie met zooveel
succes voor dit doel bezigde.
Ik denk dat hij meer van den schilder in zich had dan van den teekenaar. Zijn
talent komt het best uit in prenten, die iets volkomen afs hebben.
De over twintig jaar loopende serie is amusant door het gemakkelijk, luchtig spel
dat zijn vindingrijkheid en zijn gevoel voor humor met de politieke gebeurtenissen
en personen spelen. Hij liet zich inspireeren door veel en velerlei, door de klassieke
allegorie, door litteratuur, door populaire opera's of kluchten. Hij bracht, met zijn
algemeen erkende gaven als portrettist, een verfijnden smaak en een voor een
kunstenaar in zijn tijd zeldzame eruditie op dit terrein mede. Welke groote verdiensten
de politieke caricatuur in Engeland ook bezat, zij was vóór deze periode niet bepaald
geestig met gratie, bij hem werd zij het, en hij werd in deze de voorganger der beste
Punch-teekenaars, waartoe zijn zoon Richard een tijd lang behoorde.
Met John Doyle begint het tijdperk van de realistisch getinte, intieme politieke
prent. De buitensporige carikatuur, de niets ontziende aanval had behoord tot dat
openbare leven in Engeland, dat onder dien onwaardigsten van alle onwaardige
vorsten, George IV, die nu zijn einde naderde, zoo schaamteloos was geweest en
onbeschaamd werd gehekeld. Alles werd soberder, ingetogener, tot de kleeding
toe. Onder William IV, de sailor-king en zijn gemalin Adelaïde, die bij het hof streng
alle verkwisting en modieuse excessen bestreed, en nog meer
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onder de zachte plak van de jonge Victoria deden andere zeden hun intree. En
tegelijk kwamen ernstige sociale problemen aan het regime van de rauwe en vrij
gewetenlooze persoonlijke satire een eind maken.
Onder de personages, die in John Doyle's levendige galerij van portretten vertoond
worden, en die twee koningen (George IV en William IV) omvatten, de toen nog
jonge Victoria, Lord Wellington (met zijn klassiek gevormde trekken) die nog lang
na Waterloo als politicus in Engeland een belangrijke rol gespeeld heeft (hoewel
conservatief, bleek hij voorstander van de emancipatie der katholieken, maar
verspeelde zijn populariteit door zijn verzet tegen de kiesrechthervorming) Louis
Philippe, Sir Robert Peel, Cobden, Talleyrand, Palmerston, Russell, O'Connell - is
er een, die wel geboren scheen om het doelwit van den caricaturist te zijn: Lord
Brougham. Deze geniale maar zonderlinge en onbruikbare jurist en staatsman had
ruim tien jaar vroeger zekere populariteit veroverd als raadsman van de ongelukkige
(ofschoon alles behalve onschuldige) koningin Caroline, van wie haar in wel geen
enkel opzicht sympathieke gemaal George IV zich op zoo grove wijze trachtte te
ontdoen. Brougham was nog een korten tijd minister, maar maakte zich zoo
onmogelijk, dat zijn positie geen stand kon houden. Hij was een van die menschen,
die overal verstand van hebben en zich met alles bemoeien, ijdel, volmaakt tactloos
en grillig: Deze onberekenbare en misschien ontoerekenbare man was voor John
Doyle wat Disreali en Gladstone later voor Tenniel en Sambourne werden,
Schaepman voor Holswilder, Kuyper voor Hahn, of liever, daar hij leelijk en verwaand
was, een veel gemakkelijker slachtoffer. Hier behoefde niets overdreven te worden,
alleen moest de persoonlijkheid, op zichzelf al grotesk, aangepast worden op een
groote verscheidenheid van komische rollen. Zoo werd deze groote Pedant, wiens
physionomie ruwelijk uit een stuk hout gekerfd scheen te zijn, voorgesteld als
Narcissus, als een ballet-danseres, als een koorddanseres, als Sterne's Maria met
een lammetje, als Humpty Dumpty, als Icarus, als een vos, en, niet het minst
belachelijk, als een ‘ceremoniemeester’. Het merkwaardige is, dat de teekenaar bij
dit alles nooit smakeloos wordt, niet alleen in moreelen zin, doch ook in letterlijken,
zijn travesti's zijn nooit onpleizierig en stuitend, hij bewaart altijd zekere gratie. Hij
is een Engelsch gentleman in den besten zin, nooit tam, nooit ruw. Hij slaagde er
niet altijd in zijn creaties sterk te doen leven, en zijn hand kon niet altijd zijn vernuft
volgen.
Maar hij blijft met dit al een van de opmerkelijkste kunstenaars, die de Engelsche
caricatuur heeft aan te wijzen. Hij verwisselde den moker voor de floret en de
etstechniek voor die van de steenteekening, en voer er wel bij, zoowel naar den
geest als aesthetisch.
John Doyle's trant, een zeer gematigde en vaak subtiele vorm van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

LXXXI

J. DOYLE.
SOMETHING BETWEEN THE SUBLIME AND THE RIDICULOUS.
A CONSERVATIVE VERSION, A LITTLE PREMATURE

J. DOYLE.
BROUGHAM.
A GREAT ACTOR PLAYING TO EMPTY BENCHES.
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J. DOYLE.
WILLIAM IV.
WELLINGTON.
BROUGHAM.
UNHAPPY GHOSTS CROSSING THE STYX.

PALMERSTON.
J. DOYLE.
TALLEYRAND.
A VENERABLE SPIDER AND A BUZZING FLY.

(1831)
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caricatuur, die essentieel verschilde van dien zijner voorgangers en geheel zijn
eigen vinding was, is ijverig nagevolgd door meestal anonyme teekenaars, die,
wonderlijk genoeg, vaak door zijn eigen uitgever Mc.Lean werden aan het werk
gezet. Die prenten, soms waarlijk knap, zijn dikwijls gekleurd, de zijne heb ik nooit
anders dan ongekleurd gezien, al is het volstrekt niet onmogelijk dat er exemplaren
zijn, met de hand gekleurd in die gom-achtige verf die men voor litho's gebruikte.
Ze zullen er niet bij gewonnen hebben, de beste althans niet, die immers juist van
zwart en wit, en in de fijne tinten uitmunten.
Maar al waren deze prenten van navolgers volkomen evenwaardig aan de zijne,
dan nog verdiende hij een aparte plaats. Hij is niet alleen de vinder van den trant,
hij is ook de vernuftige vinder van menige inkleeding, van een nieuwen vorm van
allegorie, sedert veel gebezigd, en die de politieke spotprent-kunst in hooge mate
heeft verrijkt. Men gevoelt dat hij, in tegenstelling tot Gillray en Rowlandson, zich
tot het erudite deel van het publiek wendde. Hij zag in, hoezeer de satire niet alleen
wordt verfraaid, maar ook verzacht door het indirecte, en zijn savante toespelingen
zijn ook daardoor heel wat minder cru dan de directe aanvallen van vroeger. Ging
Gillray zelden verder in de beeldspraak dan door ministers als geneesheeren en
staten als dieren voor te stellen, bij Doyle komt het geheele arsenaal, dat later
‘Punch’ en anderen zou ten dienste staan, op de proppen. Don Quichote verschijnt
er op zijn rossinant, en Sancho Panza op zijn ezel; koning William is als Mazeppa
op een wild paard (Reform) gebonden, Talleyrand is Guy Fawkes; Shakespeare
wordt menigmaal aangehaald; ook andere litteratuur, niet slechts Sterne en Sheridan,
maar Schiller en de Duizend-en-een-Nacht komen te pas; de klassieken, de
mythologie dienen zijn allegorie, schilderijen worden gepariodeerd. Zijn vinding is
weliswaar over het algemeen beperkt tot zulk een inkleeding, zij is niet grafisch, en
die zeer speciale gave om aan een mensch een diergestalte te geven, een voorwerp
of een plant bezield te doen schijnen, die den waren meester van het groteske (de
middeleeuwers, maar ook Cruikshank, Sambourne, Oberländer) kenmerkt bezat hij
niet. Hij vond oplossingen voor de inkleeding van zijn spot, niet voor de opgaven
die het zinnebeeldige aan de grafische vinding stelt. Hij was de pure realist, voor
zoover het den vorm betreft, eer verwant aan Jane Austen of Thackeray dan aan
de romantiek van zijn tijd.
Juist die zeer eigen deugden en tekortkomingen maken de groote populariteit,
waarin hij zich, vooral de eerste tien jaar van zijn werkzaamheid, kon verheugen,
zoo bijzonder merkwaardig. Hij zet het tijdperk van Victoria in als een volbloed en
integer ‘Victorian’. Er is bijna niets in hem over van het vorig Engeland.
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De Toscaansche Compagnia della Misericordia,
door G.T. Scheltema.
DE toerist, die door de straten van Florence flaneert langs palazzo's, loggia's en
kerken, wordt in zijn mijmeringen veel gehinderd door de signalen der talrijke
automobielen, waaraan hij uit lijfsbehoud toch ook eenige aandacht moet wijden!
Vele autobezitters schijnen hier kinderlijk blij, als ze, door hoorn en claxon in de
resonneerende nauwe straten zooveel mogelijk te gebruiken, het rumoer van hun
meestal zware motors nog kunnen vermeerderen! Men herkent weldra het signaal
van een bepaalde soort grijze auto's en men is verrast, dat ze, ondanks hun grootere
snelheid, in stede van grootere haat nog te verwekken dan andere stuivende,
modderwerpende en lawaaiende wagens, door alle te voet gaande Florentijnen
worden begroet. Zij groeten de auto's, want men kan niet zeggen, dat ze de
inzittenden groeten, die, behalve de chauffeur, achter de matglazen ruiten
onzichtbaar blijven, en de groet wordt dan ook niet beantwoord.
Generaals en soldaten salueeren, petten zoowel als hooge hoeden worden
opgelicht, doch meer nog ziet men den sedert Mussolini in zwang gekomen
klassieken Romeinschen groet: de schuin omhoog geheven arm. De auto's welken
deze eer te beurt valt, zijn de ambulancewagens der nobele ‘C o m p a g n i a d e l l a
M i s e r i c o r d i a ’. Wie in Toscane reisde, zag wellicht een maal uit die wagens
mannen in wijde lugubere zwarte mantels komen, of hij zag deze menschen
bovendien zwart gemaskerd gaan, in een begrafenisstoet, voorop eenige mannen
met brandende toortsen. Want deze vereeniging, die in de 13e eeuw te Florence
ontstond, heeft alleen in Toscane eenige onderafdeelingen en nergens elders in
Italië wordt die traditioneele vereering getoond voor soortgelijke instellingen door
het algemeen groeten der transporten. De vereering van de edele ‘Misericordia’ is
ten deele een uiting van eerbied voor het onbaatzuchtg menschlievend werk der
leden, ten deele een van traditie, een oud uiterlijk respect voor de hooge standen
*)
waartoe eeuwenlang de leden behoorden . Edel was de vereeniging - en is zij nog,
ten deele - dus in dubbelen zin: het ‘noblesse oblige’ was hier een regel zonder
uitzonderingen.
Nog bestaat de vereeniging, die zich uitbreidde tot een 4500 leden, voor een groot
deel uit adel en menschen van gunstige maatschappelijke

*)

Als men bedenkt, dat in de middeleeuwen per 100,000 ingezetenen er ongeveer 3000
burgerrechten hadden, begrijpt men, dat het nederig respect a l g e m e e n was.
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positie, doch zij is toch meer verdemocratiseerd. Eeuwenlang is haar doel
hulpverleening en vervoer van zieken, gewonden en overledenen; de verpleging
laat ze aan hospitalen en andere vereenigingen over. Vooral in de tijden der
*)
ontzettende pest-epidemieën, van de 14e tot in de 17e eeuw en later tijdens de
cholera-epidemieën moet de ‘Misericordia’ door haar ontzagwekkend werk, de
grootste populariteit gekregen hebben. Mogelijk dateert de tot hun costuum
behoorende zwarte kap met masker uit dien tijd, toen de dragers zich zooveel
mogelijk zullen hebben beschermd tegen besmetting met de gevreesde ziekte. De
tegenwoordige leden echter verklaren - en zoo zegt de overlevering - dat het vrijwillig
en onbaatzuchtig karakter van hun werk meebrengt, dat hun namen onbekend
blijven, vandaar hun vroeger algemeene dracht der maskers: zij willen anonieme
weldoeners zijn, die hoogstens h i e r n a m a a l s belooning voor hun werk erlangen.
Als een broeder der Misericordia door een zieke bedankt wordt voor zijn hulp,
†)
antwoordt hij met de traditioneele woorden: ‘Dio ve ne renda merito’ , daar hij,
volgens zijn opvatting den zieken dankbaar moet zijn voor de geboden gelegenheid
om een goede daad te verrichten. Vroeger droegen de broeders ook nog een zwarte
broek, zoodat hoogstens hun schoeisel hun identiteit kon verraden. Ten slotte
behooren nog een ronde zwarte vilthoed en een rozenkrans tot hun officieele uniform.
Menschen uit het noorden vragen zich af of de arme zieken zich niet ‘dood’ zullen
schrikken, indien ze door dergelijke sombere, in het zwart gehulde mannen worden
opgehaald. In het zuiden is de dood echter minder een schrikbeeld dan in het
noorden. Men denke bijvoorbeeld aan de angstwekkende legenden en voorstellingen
van den dood in het eveneens katholieke Bretagne, men vergelijke de uitdrukkingen
der gezichten bij een begrafenis te Rome en bij een te Groningen. Doch
oorspronkelijk was de kleur van de mantels en de kleeden, die de draagbaren dekten
rood; of deze kleur nog méér schrik aanjoeg en aan de hel deed denken....?
Op 20 Januari, den naamdag van St. Sebastiaan, den schutspatroon der
vereeniging, kon men te Florence alle transportmiddelen, die in den loop der eeuwen
gebruikt werden, op het Domplein zien uitgesteld. Dat begon met eenvoudige manden
en primitieve baren en eindigde, via draagstoelen en raderbaren, met de keurig
ingerichte automobielen. Die 20e Januari is een speciale feestdag voor de
Compagnia: bevordering der broeders tot hoogeren rang, missen en kerkconcerten
hebben dan plaats; aan de armen wordt dien dag door de priesters gezegend brood
uitgedeeld, dat door degenen, die het betalen kunnen, gekocht wordt.
Men zou niet verwachten, dat het ontstaan dezer op godsdienstigen

*)
†)

De epidemie van 1348 maakte te Florence in 6 maanden ± 100,000 slachtoffers n,l. 600 per
dag.
God zal u hiervoor beloonen.
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grondslag gevestigde tamelijk aristocratische vereeniging wordt toegeschreven aan
*)
het initiatief van een eenvoudigen lastdrager, een sjouwerman . Dit is nogal een
eigenaardige geschiedenis.
Omstreeks het midden der 13e eeuw bloeide in Florence zeer de lakenhandel,
doch, ondanks het materialistisch beroep, deden de kooplieden veel op geestelijk
†)
en kunstgebied. Ook hier werd het lakengilde zeer belangrijk , en de handel in laken
en wollen stoffen, vooral tijdens de twee groote jaarmarkten, was zoo druk, dat vele
mannen een beroep vonden in het vervoeren der balen laken naar wasscherijen,
ververijen, winkels, magazijnen enz. Deze sjouwers verzamelden zich meestal op
het plein rond de kerk S. Giovanni, het tegenwoordige Battisterio, tegenover de
§)
Duomo bij slecht weer in de kelders der omringende huizen, waar ze wachtten op
een vrachtje. Als zij zich den tijd kortten door wat gepraat en kaartspel, was de toon
van deze middeleeuwsche lastdragers natuurlijk niet zeer gekuischt en ingetogen:
de gesprekken werden gekruid met menigen vloek. Dit hinderde den godsdienstigen
nestor van deze lieden, een zekere Pierro di Luca Borsi, zóó zeer, dat hij besloot
er een einde aan te maken. Hij kwam met zijn collega's overeen zich te verplichten
**)
bij het onverhoopt uiten eener godslastering, telkens een c r a z i a te storten in
een daartoe bestemd kistje. Wie kennis gemaakt heeft met de ‘vrijmoedigheid’ der
f a c c h i n i te Napels of Venetië bijvoorbeeld, zal zeker eenigszins verwonderd zijn
door de mededeeling, dat de middeleeuwsche sjouwers niet alleen het voorstel
aannamen, doch trouw hun c r a z i a offerden, als ze gevloekt hadden. De opbrengst
van deze vrijwillige boeten zou voor een menschlievend doel gebruikt worden en
weldra was er genoeg geld om een draagbaar te koopen, waarmee de sjouwers
zieken of op straat gewonden zouden vervoeren. Daar het misbruik natuurlijk
verminderde en de inkomsten dus evenzoo, werden deze aangevuld door collecten
nabij de kerk en zoo konden deze facchini, behalve meerdere baren koopen, ook
een vereenigingslokaal huren. Andere vereenigingen met weldadige doeleinden,
zooals de Laudesi (die zich speciaal met kinderverzorging bemoeide) en de Bigallo,
ontstonden ook in dezen tijd en vereenigden zich later met die der sjouwers, nadat
deze was herschapen in een associatie, die zich uitsluitend aan de
menschlievendheid zou wijden en den naam ‘Compagnia di S. Maria della
Misericordia’ had aangenomen. De samensmelting met de ‘Bigallo’ schijnt op
instigatie van Cosimo de Medici (de oude) te zijn geschied, die tot de bestuurders
van laatstgenoemde vereeniging behoorden en de toenemende

*)
†)
§)
**)

De meest dezer gegevens zijn ontleend aan Istoria della venerabile Arciconfraternita di Santi
Maria della Misericordia della citta di Firenza, door Placido Landini.
Het gildehuis, het fraaie P a l a z z o d e l l ' A r t e d e l l a L a n a , bestaat nog: men kan
er tegenwoordig thee drinken.
De Dom, behalve de versiering van den gevel, was eerst in 1434 gereed.
Een muntstuk, dat ongeveer een waarde had van 7 centesime van vóór den oorlog.
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EEN TRANSPORT DOOR DE BROEDERS VAN DE ‘MISERICORDIA’.

HET ORATORIUM OP DE PIAZZO DEL DUOMO.
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20 JANUARI, SAN SEBASTIANO. IN HET VERSIERDE ORATORIUM OP DE PIAZZA DEL DUOMO WORDT
DIEN DAG BROOD UITGEDEELD AAN DE ARMEN.

EEN HISTORISCHE TENTOONSTELLING VAN DE TRANSPORTMIDDELEN NABIJ DEN DOM, TER
GELEGENHEID VAN SAN SEBASTIANO.
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macht van de ‘Misericordia’ wilde tegengaan. Deze, allengs, uitgebreid met leden
*)
uit hoogere standen , had inmiddels in 1351 een eigen gebouw met loggia verworven,
†)
nabij het tegenwoordige gebouw der compagnia . Doch door de associatie met de
‘Bigallo’ werden haar gebouw en al hare bezittingen geconfisqueerd, hetgeen
aanleiding was tot een langdurige wederzijdsche tegenwerking, die eerst in 1475
eindigde met het herstel van de onafhankelijkheid der Misericordia, terwijl ze eerst
in 1575, na een tijdelijk verblijf in kerken, weer in het bezit kwam van een eigen
gebouw, toen Francisco de Medici het tegenwoordige oratorium op de Piazzo del
Duomo afstond. Het is een eenvoudige gebouw, zonder veel stijl, dat een aan S.
Sebastiaan gewijde kapel bevat en eenige lokalen, waar verband- en ander materiaal
bewaard worden, een wachtlokaal, waar de vele broeders elk hun lâ met zwarte
kleeding hebben, enz. Niet ver van hier bevindt zich tegenover het plein tusschen
Dom en Baptisterio de sierlijke Loggia del Bigallo, die vroeger gediend moet hebben
om vondelingen te exposeeren, tot ouders of voogden ze kwamen uitzoeken.
Gedurende de vereeniging van Bigallo en Misericordia beschikte deze laatste ook
over deze localiteit. Er naast bevind zich het Palazzo Alimari; in de kelders eronder
zou de vermaarde Piero Borsi zijn kameraden de weldadigheid in plaats van het
vloeken geleerd hebben.
In oude tijden had de Misericordia haar eigen alarmklok boven in de Campanile
van Giotto, naast de dom. Kwam er een verzoek binnen om een zieke of doode op
te halen, dan werd de klok geluid en werd door den wachthebbenden broeder een
daartoe bestemde zandlooper omgekeerd, die zich in een half uur ledigde. Binnen
dezen tijd moesten dan de broeders, die voor dienst in aanmerking kwamen aanwezig
zijn. Doch allengs werd de stad te groot, werden de afstanden der woningen van
de broeders te ver voor deze primitieve wijze van oproepen, terwijl bovendien door
dit maar al te dikwijls herhaald alarm de zenuwen van de nog gezonde menschen
te veel hadden te lijden. Men schafte dus de alarmklok af en sedert is de
aanwezigheid van het noodig personeel bij toerbeurt door wachtroosters geregeld.
Daar de meeste leden bovendien nog hun eigenlijke beroep uitoefenen, zou deze
regeling natuurlijk niet doenlijk zijn, indien het aantal leden minder groot was. De
vereeniging wordt bestuurd door een broederraad, per 4 maanden gekozen. De
leden zijn in verschillende rangen en categoriën verdeeld. Degenen, die geregeld
het practische weldadigheidswerk doen, zijn de z.g. c a p i d i g u a r d i (± 80), die
men wachtcommandanten zou kunnen noemen, daar ze (4 per dag) de leiding
hebben over de z.g. g i o r n a n t i , de (± 40) broeders, die dagelijks uit

*)
†)

Aanzienlijken en leden der machtige Guelfen-partij, geestelijken werden lid.
Ter plaatse van de ‘G u a r d a m o r t o ’, de toren, aldus gedoopt wegens de vete doodeu,
die de Misericordia hier vroeger aanbracht.
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een 250-tal, voor dit werk bestemde leden, worden aangewezen. Ook de leden van
het koningshuis behooren tot de vereeniging: ze hebben (de koning, de hertogen
van Aosta en van Turijn, de kroonsprins) den titel van C a p i d i g u a r d i a
d'onore.
De genoemde g i o r n a n t i doen per dag twee dienstbeurten (transporten
bijvoorb.). Dan zijn er de b u o n e v o g l i e giornanti, een soort van reserve, die
echter niet voor bevordering tot giornanti of capi d.g. in aanmerking komen.
Behalve deze leeke-broeders (‘g i o r n a n t i s e c o l a r i ’) zijn er vele geestelijke:
per dag worden er zes priesters voor dienst aangewezen, waarvan 3 capi d.g. en
3 giornanti, enz. Zij waken met giornanti bij overledenen, begeleiden transporten,
verleenen geestelijke hulp aan ernstige zieken enz. Ten slotte zijn er nog (± 150)
s t r a c c i a f o g l i , adspiranten, die door ijver en toewijding het kunnen brengen tot
(geestelijke) giornanti en capi d.g. en de s o p r a - n u m m e r i , die in bijzondere
gevallen kunnen invallen. Zij, die door hun beroep, infirmiteit, of hoogen ouderdom
geen diensten kunnen verrichten, zijn de g i o r n a n t i d i r i p o s o ; zij steunen, zoo
ze daartoe in staat zijn de vereeniging geldelijk. Het fonds, waaruit de kosten worden
bestreden, wordt bovendien aangevuld door particuliere giften, terwijl het gebruikelijk
is, dat zieken en gewonden, die diensten van de Misericordia hebben ondervonden
en niet geheel onbemiddeld zijn, een klein of grooter bedrag aan het fonds offeren.
Tot de vereeniging behooren ook een paar verplegers, die de zieke leden hulp
verleenen en verplegen. Sterft een lid, dan wordt hij, natuurlijk door de zorg der
*)
vereeniging, begraven met bijzonder, traditioneel ceremonieel. Het geleiden van
dooden door de Misericordia wordt altijd voorafgegaan door een of meer broeders
met brandende toortsen. Leden van het bestuur worden begraven met 12 toortsen,
capi d.g. met 8 toortsen, giornanti met 6, stracciafogli met 4 enz. Een capo d.g. heeft
recht op een mis met requiem en 30 kleine missen (messe piano), giornanti op 6
messe piano, enz. na zijn dood.
De Misericordia stichtte hospitalen uit eigen fondsen, bevorderde de moderne
hygiëne en deed menig ander werk van menschlievenden aard.

*)

In alle plaatsen van Toscane van eenige beteekenis heeft de Misericordia haar eigen kerkhof.
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Terug
(fragment uit een roman)
door Karel van de Woestijne
DIT is kaviaar uit Astrakan; hier hebt gij Kieler-ansjovis; echte saucisson de Lyon
en daar van Salami; of neemt gij liever wat nieuwe Schotsche haring? Ik beveel u
de Duitsche senfgurken aan; en de garnalen hebben we versch uit Blankenberghe.’
‘Wat een geographie, kindje!’ zei Henri, die welgevallig zijne bijzichtige blikken
over de blanke hors-d'oeuvre-schoteltjes en hun zuur-kleurigen inhoud liet gaan,
en ze dan stil hield op het noodende handje zijner dochter, mat-vet, kussen-mollig,
met was-bleeke en als zieke nagels, en waar, aan den wijsvinger, bovenaan een
dun-gouden ringetje dat diep het witte vleesch omknelde zoo een touwtje doet om
een worstje, stond een enorme perel, gelig, met licht-blauwe en licht-roze glansjes,
gelijk een zielige wrat van bloed-armen aard.
Eulalie volgde den blik van haar vader, zag hem op den edelsteen gevestigd, en
bloosde.
‘De verlovingsring’, sprak ze stil, met ingetogenheid.
Henri nam wat uit de schoteltjes: na lange besluiteloosheid het eerste 't beste,
rookzalm, wat augurkensla. En zocht vóór zijn dochter heen, naar zijn aanstaanden
schoonzoon.
Deze keerde hem den zwarten frakrug toe, reeds in druk gesprek met mevrouw
Dieudonné.
‘Malacologie, mevrouw? Dat is, ziet u, zooveel als slakkenkunde. Ach, het veld
der zoölogie, nietwaar, is zóó uitgebreid, dat wij er ons elk een wingewest van
moeten veroveren. Ik hou me meer speciaal met slakken bezig, mevrouw, en meer
in 't bijzonder nog met het gezichtsvermogen der slakken, mevrouw. Moet ik u
zeggen dat ik er nog nauwelijks aan geloof, aan dat gezichtsvermogen? Mijne
experimenten hebben mij de vaste overtuiging gegeven, dat de organen, die wij
vóór aan hun kop zien en voor oogen hielden, niets zijn dan voelsprieten waarmede
zij wel vochtigheid en droogte, maar daarom nog geenszins zon en schaduw
onderscheiden. En moge het nu ook waar zijn, mevrouw, dat wij slakken gaarne de
zonnige plekjes van onder nat mos zien bereiken, dan zou dit er alleen op wijzen,
dat....’
Albert's falset, in zalvende nederigheid begonnen, was, bij 't vuur van zijn betoog,
lengerhand gestegen tot aêmechtig keffen. De dischgenooten waren, niet zonder
verbijstering, allen gaan zwijgen; zelfs Hilarion de
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Maegdeleer had opgehouden te smekken. Albert hoorde in eens de stilte. Hij werd
vuur-rood. Zijn mond viel open, als plots verlamd. Met pijnlijke aandacht gingen
zijne puilende oogen achter de brilglazen het schijfje Salami bestaren, dat,
belachelijk-eenzaam, even buiten het middenpunt van zijn bord lag.
Professor Paulonius voelde de benauwdheid die, vanwege de onvoorzichtige
geleerdheid zijns zoons, als een storende dienstknecht, die op al uwe gebaren let,
naast iederen gast dreigde te komen staan. Hij besloot de verlegenheid te breken.
En, ter linker zijde overbuigend, waar tante Coleta binnen de knelling van haar keurs
zat te gloeien:
‘De eerste maal dat ik echte Hollandsche haring heb gegeten’, sprak hij, ‘was nà
het Algemeen Nederlandsche taal- en letterkundig Congres, in 1867. De congressen
waren aanvankelijk jaarlijks, mejuffrouw; later hadden zij, zooals u weet, slechts om
de twee jaar plaats. Ik was uitgenoodigd geworden door Mevrouw Anna Louisa
Geertruida Bosboom-Toussaint. Bij haar at ik de eerste Hollandsche haring, waar
ik met zekerheid van durf getuigen, dat hij écht was. Gij zegt dat deze hier uit
Schotland is, mejuffrouw. Het is mogelijk. Ik zal u echter doen opmerken, dat wij
hem in België meestal krijgen uit Oostende of eene onzer andere visschershavens.
Het zijn onze eigen visschers die hem ons aanbrengen. Vroeger was bijna ieder
onder hen eigenaar van zijne sloep; thans hebben velen, door den nood gedwongen,
dienst genomen op de grootere stoomsloepen, die het eigendom zijn van naamlooze
vennootschappen. Het is een oeconomisch verschijnsel dat zich overal, in elk
ambacht, voordoet, mejuffrouw: de klein-nijverheid maakt een ernstige crisis door.
Nochtans mag men zeggen dat het visschersbedrijf er minder levensgevaarlijk op
geworden is, en dat de winst, misschien niet zoo groot, daarentegen veel zekerder
werd. Maar gij vroegt mij, nietwaar, waar ik voor 't eerst Hollandsche haring gegeten
heb? Ik zei u dat het bij mevrouw Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint was.
Niet “à la riche”, met deze lekkere mayonnaise, mejuffrouw, maar met boonen. Ik
had haar ontmoet op het dertiende Nederlandsche Congres, een avond, in den
schouwburg, waar ik toevallig naast haar zat. Men speelde een stuk van Schimmel,
als ik mij niet vergis. Neen, ik vergis mij niet, al ontsnapt mij voor 't oogenblik de
titel. Ik zal morgen eens nagaan in mijne nota's. Zij was een kleine, uiterst-beleefde
vrouw. Haar echtgenoot, de kunstschilder Bosboom, was eveneens klein. Hij
schilderde met voorliefde kerkinterieurs. De Hollandsche kerken, mejuffrouw,
onderscheiden zich door hunne naaktheid, daar het Calvinisme den praal van het
Katholicisme verafschuwt. Ik werd ontvangen in een klein huisje, in eene kleine
kamer, eenvoudig maar sierlijk opgemaakt met allerlei snuisterijen, die de vrouw
van smaak verrieden. Wij namen plaats aan eene kleine tafel, en....’
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Tante Coleta, die eerst met korte knikjes van haar bol maar toch wat klein hoofd op
haar dubbelen blaasbalgenden kin instemmig had betuigd, had thans allang
opgehouden te luisteren naar de rede van den professor, die, zijne diep-wijze
schelvischoogen in zijn bord, waar hij de klompjes haring, in de rozige saus
gewenteld, bij middel van zijn mes stevig op zijn vork vestigde, met langzame
zekerheid maar voort oreerde, overtuigd dat hij duurzame, want moeilijk-vergaêrde
wetenschap mededeelde, en gemoedelijk betrouwend op de leergierigheid zijner
zwijgzaam-luisterende toehoorders. Zijne toehoorders evenwel hielden zich als
tante Coleta: zij deden maar 'of zij zijne redenatie met aandacht volgden, hieven bij
beurten hun blikken vroom naar den professor op, om met traag luiken hunner
oogschalen te betuigen dat zij het volkomen met hem eens waren. Aldus heerschte
eene genoeglijkheid, waar de stem van den betooger, zoet als zeem, maar stroopiger,
door weefde als de aangename slinger van een bescheiden staanklokje.
De gastvrouw, de streng-dikke tante Coleta, maakte van de gezellige stemming
gebruik om, terwijl ze den pekel van haar ansjovisje met een stukje brood waardig
opsopte, haren disch te monsteren. Zij stelde met welgevallen vast, dat niets ontbrak
aan het roomig-verlichte tafellaken, waarop het korfje stijve dahlia's de deftige
feestelijkheid verhoogde; 't geslepen kristal der glazen, mooi in een rijtje geplaatst
vóór het stel der borden, in dalende lijn hetzelfde glinsterende sterre-motief
herhaalde; en 't gouden randje der schotels een licht-streep teekende die kromde
en bewoog waar ze hare eigen blikken verroerde. Tevreden over hare tafel, keurde
zij daarop hare genooden. Eulalie gedroeg zich, vond ze, naar behooren; zij hield
zich recht en wist te blozen als Albert haar toesprak. Deze trouwens sprak haar niet
dikwijls toe; hij had blijkbaar last met zijn kaviaar: telkens als hij ijverig en niet zonder
moeite een kleine portie ervan met zijn metselende mes op zijn vork had gekregen,
gleed zij er geniepig af; zijn oogen dreigden dan stijf en rond achter den bril; hij was
echter een jongen van onbesproken gedrag en met een schoone positie. De vork
van Mevrouw Dieudonné pikte vinnig als een hennenbek naar de tomaat-graantjes;
‘is tomatensla dan zoo'n lastig eten?’, vroeg tante Coleta zich kregelig af, die
mevrouw Dieudonné niet goed kon verdragen, met haar stijf-zijden kleed en heur
gekrulde haartooi, die was als een kunstige dooreen-slingering van zwart-rosse
boeren worsten. Mr. Dieudonné, de notaris, had al tweemaal zijn glas Graves
uitgedronken, at garnaal, komkommers, saucisson door mekaêr, zuchtte als een
krijgsgevangene en zweette als een renpaard, wischte energisch met zijn servet
over zijne geoliede lippen die hij onmiddellijk weêr met mayonnaise zalfde; doch
tante Coleta eerbiedigde de groote diamant aan zijn purperen, behaarden pink.
Maar hare eerbied keerde in afkeurend misprijzen, als hare afwijkende oogen
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zagen hoe, naast Mr. Dieudonné, Maegdeleer's reuzenduim met den langen grauwen
nagel, en die dik en breed was als een ganzenbout, het schoteltje seldersla naar
zijn bord toehaalde, het er geheel over uitgoot, en hoe dan 't gelaat van den schilder,
het geweldige en onschuldige satersgelaat, in den verwilderden bos der grijzende
haren stralen ging van oogen en mond, van vooruit-schuivenden kin, van de bolle
appelen - appelen groot als pompoenen, - der wangen. In hare beheerschte
verontwaardiging zag ze op, eenigszins verwijtend, naar Henri Heymvaert, haar
zwager. Deze had Hilarion's handel gemerkt. Hij lachte stil, voor zich uit. Tante
Coleta schudde onwillekeurig het hoofd: dien schurftigen schilder had ze, midden
al die deftige lieden, uitgenoodigd, omdat hij Henri's oudste vriend was; zij had dezen
aangenaam willen verrassen; en ziedaar hoe zij werd beloond!....
De reuzachtige en toch goed-gevulde wit-katoenen handschoen van den
gehuurden tafelknecht kwam, tusschen de groote kogels der hoofden, de naakte
maar vet-becirkelde borden langen. Men keek op, bezag elkander als met blijde en
verraste nieuwsgierigheid. Hilarion knikte Henri tegen en bewoog zijne geluidlooze
lippen tot een ‘lekker, weet-et!’ Albert keek angstig-geniepig toe of 't niemand zag,
en lei toen zijn week-rozige waschvrouwhand op die van Eulalie. Deze bewoog
nauwelijks haar hoofd, maar draaide hare oogballen met inspanning naar uiterst-links,
waar Albert zat, vandaar naar uiterst-rechts en de plaats van haar vader, trok toen
zedig haar handje terug, en keek daarop, strak, naar 't potlood-portret harer doode
moeder, in ovaal goud aan den giftig-groenen kamerwand. Mr. Dieudonné bestaarde
diepzinnig zijn glas. De professor zweeg eenigszins beteuterd. Tante Coleta keek
naar de naaste kamerdeur met driftig-ongeduldigen mondhoek. Toen de zeetong
à la Normande werd binnengedragen.
Weêr aten zij.
En Henri, walgend reeds van al dat onnoodig voedsel, waar zijn Alpeneenzaamheid
hem uit geheven had, liet haast ongeroerd zijn bord, en ging op zijne beurt de gasten
opnemen. God, wat waren al deze menschen dik! Waar haalden zij dergelijken kop,
die van binnen uit glimde en vet werd en droeg in zich het steeds gespannen
dreigement dat hij barsten zou, of lam uiteenvallen. Coleta, zuster zijner vrouw:
bezie me het gelig en stijf roet dat, onder den bintbalk van het voorhoofd waar
vormlooze klonters als onmachtig-begonnen beeldhouwwerk vertoonden, aan beide
zijden stond als een waskoek, tot stevig behoud van krenterige, en toch fletsche
oogjes, van een rood-bevleugelden snuffelneus als een aangeknabbeld hompje
geitekaas, van een zeer beweeglijken maar vormloozen mond die op tanden opende
als palmhouten kantklosjes, van een blinkend roos-ziek kinnetje, voorplecht van de
veelvuldige huid die er onderaan hing als een
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plooiende wijnzak. En Mr. Dieudonné: was zijn hoofd niet als gekneed uit eene
hypertrophische alvleesch-klier, rozig-grauw, purper-dooraderd, poreus en
paars-bevlekt, en waar de kort-geknipte bakkebaardjes, groenig-grijs, aan plakten
als weelderige schijfjes schimmelzwam? Professor Paulonius, daarentegen,
vertoonde, waar 't schaarsche maar verzorgde baardhaar het vrij liet, een gelaat
dat blank was als melkwei na twee dagen rustens, en slap als het vleesch van een
dood-geboren speenvarkentje; waarin de diepzinnig-starende, wakke vlakheid der
slap-omwalde oogen niet verouderde, en ook niet de wipneus die er guitig in bleef;
- een gelaat dat hing, los en als met vocht gevuld, uit de strakke ogiefhoogte van
een glanzenrijk maar edel voorhoofd. Mevrouw Dieudonné, zij, was eene gewezen
magere; haar neus en haar kin schenen er te spichtiger om, en rooder de bollen
vet die overal en onder mekaêr rolden binnen de beide wanden harer huid, bochelden
nu aan haar rechter jukbeen, dan aan haar linker mondhoek, kwamen spelen aan
haar voorhoofd, of die men inderdaad als over een richel loopen zag onder de huid,
dewelke dóórzonk van aan haar kin tot waar men den kop van haar borstbeen
vermoedde. Maar 't meest-argelooze was wel het zuigelingenvet der twee verloofden:
meer gespannen bij Albert, onder het gele haar dat, in 't midden gescheiden, op zijn
ronden schedel lag als een dubbel flensje; zachter, weeker, aandoenlijker haast bij
't naïeve Eulalietje, het blozend bruidje, zijne eigene dochter, dat sedert een uur
door een verlovings-contract gebonden was aan dezen malacoloog....
Henri ging het, bij die gedachten, haast uitproesten, en dat hij daarvoor naar hier
was gereisd, van op zijn verren berg, sedert zoo vele jaren weêr in een eng en
muffig coupé: voor die dikkoppen, en voor de ceremonie die hem aanvankelijk als
een aanslag op zijne waardigheid aandeed, en voor dit feestelijk avondmaal dat
hem als het toppunt voorkwam der slakkenkunde. Hij ging het uitproesten; een jool,
plots in hem opgeborreld, en zooals hij er geene in jaren gekend had, ging, voelde
hij, naschateren om onmiddellijk daarop te verstarren in de onmogelijke gulheid van
zijn natuurlijk-sarrend aangezicht, daar alle lach in grijns moest verkeeren, zooals
men er van alle geestdrift, alleen, en bij voorbaat, den mistroost lezen kon; - toen
zijn oog Hilarion de Maegdeleer kwam aan te staren, den geweldigste onder deze
dikken. En hij werd ernstig ineens, van een bevredigend-blijden ernst. Deze, immers,
was eerbiedwekkend door een-voudig-vet-zijn; zijn uitzicht was het product niet van
sociale of oeconomische factoren; het was noch kunstmatig-ontstaan noch
parasitair-opdringerig; het was noch ontaarding noch aanwinst; het was noch ziekte
noch broeikasbloei: het was sereen en ongedwongen, pralend en onschuldig als
de natuur-zelf. Men kon het niet noemen een feest der gezondheid: het was er te
onvoorbereid voor, te zeker en te kalm, te onafwendbaar
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en te eenvoudig. Deze man, in zijn blauw en spannend jasje, was iets als de laatste
der boschgoden. Alleen had hij den glimlach aangeleerd der armen-van-geest; hij
wist de gouden glimpen der bronst, der aldoor-uit-ketsende bronst onder vrome
oogschalen te dempen; zijn mond, die niet kwijlde als hij er voldoende op bedacht
was, kende spreuken vol zalving en overtuigingen vol zwaartillig gewicht: Henri had
het, met eenig spijt, bemerkt van toen Hilarion, klokslag zeven, op het oogenblik
dat de meerintieme familieplechtigheid der contract-onderteekening was afgeloopen,
werd binnengelaten met zijne zedig-glimlachende en bedaard-majestueuze
nederigheid en de aandringerige vriendelijkheid van zijn groet. Maar die eerste
indruk, van wrevel, week nu weer voor zijn uitzicht van bij-goddelijke-gratie-díkke.
En Henri's sympathie ging samentrekken op zijn makker van voor ruim vijf en dertig
jaar. En weêr zag deze hem, haast dankbaar, en radieus om de goede spijzen, aan,
en mompelde onhoorbaar: ‘Lekker, weet-et!’
‘Maar wat éét gij dan, mijnheer Heymvaert, daarboven, zoo heel alleen op uw
berg?’ ondervroeg, met diepe belangstelling, en bij voorbaat meê-warig om de
bekentenis van een weinig-voorziene dagelijksche-tafel, Mr. Dieudonné.
‘Oh’, zei Henri, aldus onderbroken in zijn gepeins, ‘ik heb er al het noodige. Om
de maand brengt men mij uit het dal de hoofdzaak: brandhout, en verder meel, zout,
suiker, melk in blikken, ingemaakte vruchten en gedroogden visch. Dat is ruim
voldoende....’
‘En wat drink gij dan?’ vervolgde, met iets als eene noodzakelijkgeachte beleefheid,
hoewel strenger thans in zijne ondervraging, de notaris.
‘Ik drink water’, antwoordde, met een koele nederigheid, Henri. ‘Uit de diepten
der aarde rijst daar eene bron, die in de ijskorst een kom als eene doopvont heeft
gegraven, waar zij gestadig in wentelt en woelt. Haar water is zoet, en, daar midden
in de guurte, weldadig zoel. Ik gebruik het verder om er mijn meel tot deeg meê te
kneden. Want ik ben een gelukkige der aarde: ik bak alle dagen koeken.’
Een genster vroolijkheid schoot door zijne oogen.
‘Koeken bakken en de hoogere mathemata beoefenen, het is het opperste wat
een menschengeest bevatten mag, meester Dieudonné....!’
Meester Dieudonné stuikte met zijn neus in zijn bord: hij hield niet van scherts.
Maar de alwetende weetgierigheid van professor Paulonius zag erover heen, en
ondervroeg op hare beurt:
‘Gij woont dan wel heel hoog, mijnheer Heymvaert en waarde collega, dat gij u
aldus de minst-behaaglijke nooddruft moet laten welgevallen?’
‘Ik woon op den hoogsten top der Alpen’, zei, kalmpjes, Henri. Maar de professor,
wel wat smalend:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

405
‘Gij leeft toch op den top niet van den Mont-Blanc, naar ik meen te weten? De
Mont-Blanc is de hoogste kim van het Alpen-complex; hij meet....’
Maar Henri, plots kregelig, onderbrak:
‘Spreek toch niet van hoogten en laagten, professor. Laat hoogte-waardeering
over aan wie de hoogte bewoont: hij alleen kan ze bepalen, die ze bij ondervinding
kent. In het dal leert men den schaduw kennen, en daarom denkt men: ik ken den
berg. Maar dezen die den berg kennen zonder zijn schaduw, en van zijn schaduw
vrij, zij hebben geen el-stok meer noodig, om te weten hoever de kim den hemel
doordringt: zij voelen het in hunne beenen die geklommen hebben, en in hun hoofd
dat de zuiverheid der ijlte doorrijst.’
De professor schudde zijn olympisme van rechts naar links, en vergoelijkend:
‘Hoe kunt gij, mijnheer Heymvaert, gij die vroeger docent waart in de wiskunde
aan de Universiteit, zeggen dat men de bergen niet het gemakkelijkst aan hun
schaduw meet; dat....’
Henri Heymvaert ging onderbreken. Mevr. Dieudonné, die tegen discussie niet
bestand was, deed het in zijne plaats. Met zoeterige schelheid overheerschte zij
het gesprek, dat met wreveligheden dreigde:
‘Het moet daar toch wel héél eenzaam zijn, mijnheer Heymvaert. Zelfs geen
bloemen, nietwaar? En ook geen zangvogels, heb ik wel eens gehoord.’
‘Neen, mevrouw’, zei Henri ernstig; ‘geen bloemen, en slechts arenden. En
arenden kwelen niet.’
Maar toen hij dat gezeid had, ging hij zich belachelijk vinden. Waarom kwam hij
hier nu declameeren? Wat hoefde het dat hij zich hier ánders ging toonen, zooals
van hem, niet zonder vrees, door ieder trouwens was verwacht? Paste niet beter
de schijn, dat hij toch waarlijk het gezelschap geenszins was vervreemd; dat zijne
lange afwezigheid in hem den pleizierigen dischgenoot, dien hij eens geweest was,
in het geheel niet had gedood? En hij ging een grapje verzinnen, een mop om uit
te flappen....
Toen een ander gerecht werd opgediend, en de wit-katoenen hand met een derde
of vierde soort wijn tusschen de schouders in geruischloos een der glazen uit het
kristallen rijtje kwam vullen tot op éen vinger van den rand. En toen aten zij weer
allen in stilte.
Zij aten ossenhaas met Godard-saus. Zij aten daarop braadkip met
mirabellepruimpjes. En het gesprek scheen - als eene lichte, maar dan toch
fijn-beredeneerde afstraffing, - van Henri Heymvaert afgewend, die er zich eerst
wel wat over verwonderde, daarna over ergerde eenigszins, maar er weldra zijne
moreele schouders voor ophaalde. Hij immers was er niet voor die menschen; zij
waren er voor z i j n pleizier; - en was hij niet
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gekomen, van uit zijne hoogten, om zich in de laagte eens ter dege te amuseeren....?
Mr. Dieudonné, met opgetrokken wenkbrauw en het glas bourgogne in de
pink-stijve rechterhand, ried den van verwondering overstelpten Albert eventuëele
belegging in de ‘Métallurgiques du Nord’ aan: daar was geen daling te vreezen.
Professor Paulonius vertrouwde tante Coleta, die intusschen met hare oogen de
reeds geledigde glazen telde en geschandaliseerd al de bekers vóór Henri's bord
onaangeroerd vól zag staan, - professor Paulonius vertrouwde haar eenige grappige
gebeurtenissen toe uit den Tachtig-jarigen Oorlog, waar hij, met het oog op de
historische folklore, het materiaal voor een boek over aanlegde. Achter den rug van
Albert, die door Mr. Dieudonné's finantie was geabsorbeerd, glimlachte zoeterig
mevrouw Dieudonné Eulalie tegen, en men hoorde haar fluisteren, met een gesis
als van eene onvolwassen ratelslang: ‘Twee steekjes rechts en één averechts, mijn
liefste.’ En Hilarion, deftig recht aan het hooge eind der tafel, tusschen het echtpaar
Dieudonné in dat hem niet aansprak, hield over den onschuld-glimlach van zijn
blauwend aangezicht de schalen van zijne oogen geloken, waaronder-uit echter
een blik schichtte op het Mephistofeles-masker van Henri, die, ingetogen, bolletjes
broodkruim kneedde tusschen zijne pezig-harde vingeren.
Tante Coleta sneed den Gateau Eulalie aan.
‘Het is een overoud gebruik, dat de taart wordt verdeeld door maagdenhanden’,
zei, galant, professor Paulonius.
Hij lokte erdoor van uit Mr. Dieudonné's diepste binnenste eene gepeperde
gulhartigheid naar dezes lippen, waar zij echter verstierf als een ademtochtje onder
den strengen blik van mevrouw Dieudonné, die met hare flitsende oogen wees naar
de argeloosheid van Eulalie.
Men kwam te vernemen het doffe geplof van een champagne-kurk, gesmoord
binnen een servet. De handschoen schonk in. Er kwam een vrome stilte. Professor
Paulonius tikte, met uiterste voorzichtigheid, aan zijn glas, dat nauwelijks en als
stervend kreunde. Nochtans had iedereen goed gehoord. En de professor rees:
‘Geachte dames en waarde vrienden, (laat mij toe dat ik mij aldus uitdruk),’ begon
hij, ‘wij vieren vandaag een heuglijken dag, durf ik wel zeggen. Daareven heb ik
mijne handteekening gezet onder een contract, dat dient om het geluk van mijn
zoon te verzekeren....’
Henri begon stilaan met ongeduld op zijn stoel te bewegen. De professor
vervolgde: ‘en die ons de eer van den toegang verschaft in de achtbare familie
Heymvaert - van Compernolle, eene eer die ik des te hooger acht, dat zij de
vriendschapsbanden nauwer toehaalt, die sedert drie kwart van eene eeuw tusschen
mijn geslacht en dat, meer bepaald, der Van Compernolle's heerscht. Het is
inderdaad omtrent de jaren 1840-50,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

407
de juiste datum ontsnapt mij voor het oogenblik, maar ik kan hem gemakkelijk
terugvinden, dat mijn vader, Petrus Clemens Paulonius, van Hannovriaansche
afkomst, zich in deze stad als doctor kwam vestigen. Onder zijne eerste klanten
bevond hij mevrouw van Compernolle-Taragola, zij-zelf eene Spaansche van
oorsprong, gelijk dit sedert de legerbenden van Alva (wij schreven 1567) in
Vlaanderen wel meer gebeurt, en de echtgenoote van een alom-geachten handelaar
in behangpapier, vader van onze beminnelijke gastvrouw en grootvader van mijne
innigbeminde aanstaande schoondochter, onze lieve Eulalie.’
Tante Coleta kreeg, bij deze herinnering, heet-bolle tranen in de oogen. Eulalie
werd vuur-rood van schaamte. Mevr. Dieudonné knikte wijs, dat zij dit alles nog heel
goed wist.
‘Mevrouw van Compernolle-Taragola stierf in het jaar 1894, juist tien jaar na mijne
promotie tot doctor in de wijsbegeerte en letteren. Twee jaar later huwde hare dochter
Zulma met onzen vriend Hendrik Heymvaert die, pas als doctor in de natuur- en
wiskundige wetenschappen uitgeroepen, onmiddellijk tot docent werd benoemd aan
de Universiteit, waar ik zelf sedert ettelijke jaren den leergang in de
kultuurgeschiedenis gaf.’
Prof. Paulonius wachtte even, bezag tersluiks Henri. Deze, de oogen gesloten,
verroerde niet.
‘Gij weet het overige,’ ging de professor voort. ‘Gij weet hoe, na gebeurtenissen
waarover ik den sluier der vergetelheid zal laten....’
Steeds bleef Henri onroerend.
‘Gij weet hoe, onder de hoede eener geliefde tante, de van moederszijde zoo
vroeg verweesde Eulalie in eere en deugd wist op te groeien tot den engel van
lieftalligheid en verstand, van menschlievendheid en huiselijkheid dien wij in de
heldin van dit familiefeestje bij het onderteekenen van het huwelijkscontract huldigen.
Ook, toen mijn zoon Albert, die eveneens vroeg de moederzorgen moest ontberen
- mijne aangebeden vrouw overleed in 1903 aan dubbelen miserere, - toen Albert,
na voltooide studies en nadat hij assistent van het zoölogisch laboratorium der
Hoogeschool was benoemd, mij toevertrouwde dat hij eene wel-overwogen neiging
koesterde voor mejuffrouw Eulalie Heymvaert, was het met vreugde dat ik mijne
aanvraag richtte tot mejuffrouw van Compernolle, bij afwezigheid van den heer
Heymvaert, wiens adres mij onbekend was. Thans, dames en heeren, dat wij het
contract hebben geteekend, komt die vreugde zich aanvullen met een gevoel van
dankbaarheid. Want ik herhaal het, ik beschouw het als een voorrecht, mijn zoon
opgenomen te zien in de achtbare familie Heymvaert - van Compernolle, op wier
heil en gezondheid ik u voorstel dezen beker schuim-wijn - in West-Vlaanderen zegt
men schilderachtig bruischaard, - te ledigen.’
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Blijkbaar vroeg men niet beter. Met effusie werd aangetikt. Tante Coleta was lief en
aangedaan. En Henri toonde zich inschikkelijk, door even zijne lippen aan zijn glas
te steken.
‘Maar ik zei u, vrienden,’ herbegon de redenaar, ‘dat wij heden een tweede reden
hebben om ons van harte te verheugen. Immers, sedert 1904 ineens uit ons midden
verdwenen, zien wij heden onze vriend Henri Heymvaert....’
Deze sprong driftig op, en met luide stem: ‘Als ik u verzoeken mag, professor’,
begon hij.
Er heerschte plots verwarring. Eulalie trok aan haar vaders mouw. Mr. Dieudonné,
verschrikt, slokte gauw zijn tweede glas champagne binnen. Maar Hilarion de
Maegdeleer was naar de piano geloopen, waarop hij, met volle vuisten, aan 't
hameren ging:
‘Waar kunnen wij beter zijn
Dan bij ons' beste vrienden?’
Henri was onmiddellijk gecalmeerd. Na een oogenblik bedenken reikte hij over de
tafel heen zijne hand aan professor Paulonius, die blijkbaar niet wijs werd uit het
geval. De verlichting kwam als een zwermpje onzichtbare vlinders door de kamer
wiegelen. Toen gingen de genoodigden als uiteen schokken. Zij stonden, met eenige
loomte, van tafel op. Mr. Dieudonné bood zijn arm aan tante Coleta, leidde ze naar
het geel-tandige klavier. Met een voorzichtig lucifertje stak professor Paulonius de
bougies aan achter hun gazen schermpje, waar tortel-duifjes op trekkebekten. Tante
Coleta liet zich als een goed-gevulde meelzak op het uiterst geringe pianokrukje
neêr. Ieder nam plaats op de beschikbare canapé's en sofa's: Albert en Eulalie als
wijze eerste-communikanten naast elkaêr. Er werd ‘chut’ gezeid. Tante Coleta
praeludeerde: mi do sol, mi do sol; en galmend zong de notaris:
‘Femme sensible, entends-tu le ramage
De ces oiseaux qui célèbrent leur feux?
Ils font redire à l'écho du rivage:
Le printemps fuit, hâtons-nous d'être heureux!’

‘Achttiende eeuw, nietwaar?’ fluisterde zalvend professor Paulonius in het oor van
Mevrouw Dieudonné.
‘Ja,’ knikte deze, die matelijk haar hoofd bewoog, en de romance meêneurde, uit
‘Ariodant’, van Méhul.
‘Ik wist het wel!’ zei vergenoegd de professor....
Henri had van de gelegenheid gebruik gemaakt om Hilarion de Maegdeleer in
een hoek te lokken, achter de hooge koperen staanlamp met de rood-zijden kap.
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Hij legde hem beide zijne handen op de schoftige schouders; keek hem aan in het
argeloos-, eenigszins bedremmeld-glimlachend zonnegelaat, en met gedempte,
maar van innigheid warme stem:
‘Hemel, oude jongen!’ sprak hij, ‘hoe komt gij hier verzeild in dit vet-waterige
haventje voor hydropische hondenlijken? Hoe zie ik u, hoe vind ik u terug, vriend
uit de stormige jaren, rambalk tegen de rotte deuren der maatschappij, katapult voor
burgerdeugden, waterrat die de piloten doorknaagde waar het sociale gebouw op
rust, fakkel in den zolder der opgestapelde granen: hoe kwaamt gij hier aangelaveerd,
hoe zocht gij kreken, waar de visch met den buik omhoog zwemt, hoe moet ik u
ontmoeten, hansworst zoowaar in dit gezelschap van worsten....?’
Hilarion de Maegdeleer schudde zijne grove roethand met de nagels als
koolschoppen vóór Henri's hyperbolischen mondvloed. Maar hij lachte. Hij lachte,
al was er schrik in zijne oogen. Hij keek schichtig om naar het deftig gezelschap
dat, in den gloed der spijsvertering, met roode ooren zat te luisteren naar Mr.
Dieudonné tweede koepiet, dat vet maar fleemend glooide:
‘Jour charmant, d'espoir et de tendresse.’
Toen zuchtte Hilarion door zijn lach heen. Hij zei:
‘Ja, Henri, het zijn wel schoone jaren geweest. Ik denk er nog steeds aan met
pleizier. En nu ik u terug zie.... Gij zijt niets veranderd, weet-et. Gij hebt wat grijs
haar gekregen, maar ik ook. Wij zijn dus niet veranderd. Maar de tijden, ja, ziet gij....’
Henri zag hem scherp aan. Hij voelde eene vreezige teleurstelling knagen aan
de vriendschap die hij in zich bij wille had wakker geschud voor den kommerloozen
en enthusiastischen bohême die Hilarion was geweest toen hij zelf, student nog,
dweepte met omwentelingsidealen, thans nog het rijkste bezit, de liefste herinnering
uit een tijd van veel twijfel en veel drift. Samen hadden zij de intellectueele bronst
eener geweldige jeugd botgevierd aan het negeeren, aan het ondermijnen, aan het
vernietigen van eene Orde, die hun maar al te zeer de kerker en het
blok-der-onthalzing van alle Vrijheid bleek te zijn. Voor het verlossen dier vrijheid,
uit liefde voor die vrijheid, hadden zij alle gevestigde macht getrotseerd. Hij, Henri,
was toen wel heel onafhankelijk, ja: zonder familie, zonder opdringerige positie,
zonder blindend geloof. Maar hij wist dat Hilarion, gelijk zoovele anderen, voor de
vrijheid honger had geleden, hij, de dikhuid wiens maag eischen stelde als zij
niemand anders deed, hij die eene jonge vrouw had en geen ander brood haast om
haar te voeden dan zijn idealisme, ook het picturale, waar de burgers, die schilderijen
koopen, voor vluchtten als voor de ergste razernij. Hij had gestaan, deze blijgeestige
tuchtelooze, hij had kommerloos en geestdriftig-klarend gestaan als eene
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kolom vuurs die afschrikt en aantrekt, die verlicht en verschroeit. Hij had de
gevangenis gekend, omdat hij, terwille van vele ongelukkigen, aanslag had gepleegd
op het eigendom, omdat hij het oproer gepredikt had, omdat hij zijn eerbied uitsluitend
overhield voor wat tegen het goedgevestigde indruischte.... En thans....
‘Ja, de tijden, ziet gij....’ had hij daareven gezegd. En Henri vond hem terug, in
een milieu van menschen, die hij vroeger met de grootste en vurigste vreugde had
gehaat. Hij had daar gezeten tusschen de verachting van de beide Dieudonné's,
smekkend en glanzend van genoten nederig als een nonneken. Zeker, het was bij
der wille van tante Coleta, de schoonzuster - wat toch heel aardig was van haar, dat hij hier was komen mede eten; dat Hilarion echter de uitnoodiging niet aanvaardt
had alleen om hem, Henri, terug te zien, maar ook om eens lekker te smullen; dat
hij zich waarlijk bij het gezelschap, bij dit leven, bij zulke opvattingen en meeningen
had aangepast....
‘De tijden, ziet ge....’
Er was sardonische bitterheid in Henri's stem, toen hij, met gemaakte verbazing
vroeg:
‘Hoe? de tijden....?’
Nu smeekend, dan zelf-voordaan, luidde het bij Hilarion:
‘He ja! de tijden! Wij hadden veel armoe; weet-et! Herinnert ge u nog hoe gij de
matras, waarop wij sliepen, het pannekoeksken hadt gedoopt, omdat het zoo plat
was geworden? Zekeren dag, dat wij in geen drie dagen gegeten hadden, stond ik
aan een muur de aanplakbrief te lezen van eene boedelverkooping. Het was eene
appelgroene aanplakbrief. Ik las de eerste lijn; toen begon ineens heel die muur
voor mijne oogen te dansen, te dansen! Ik ben thuis gekomen in eene vigilante,
waar men mij in vervoerd had, nadat ik daar voor dien muur bewusteloos ineen was
gestuikt. Ziet gij mij daar liggen, met mijn vet corpus?’
Hij lachte met geveinsde uitgelatenheid. Toen hij zag dat Henri niet meêlachte,
staakte hij plots en hernam zijn verhaal.
‘Ik ben dagen op het pannekoeksken blijven liggen, volkomen uitgeput. Toen ik
weêr beter werd, was ineens alle heroïsme uit mij weg. Ik had mij nochtans lang
een held geweten, en ik was toen zoo blij. Nu was ik niet meer blij.... Ik moest wel
heel ziek zijn geweest: de dokter had zekeren dag een geestelijke medegebracht,
een jong onderpastoorken. Maar ik had geweigerd te biechten. Hij kwam echter
terug. En toen ik weêr op de been was, toen ben ik zekeren dag, onder den drang
van eene bovenmenschelijke noodzakelijkheid, van op het dorp waar ik woonde,
met Marie, mijne vrouw, naar stad gekomen, te voet. Ik had veel hooren spreken
van een pater, die heette een heilige te zijn. Wij zijn bij hem onze biecht gaan
spreken. Hij was een wonderbaar mensch, weet-et! En
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als wij hadden gecommuniceerd, dienzelfden ochtend in die klare en nuchtere
kloosterkapel, dan hebben wij onze blokken in de hand genomen (wij hadden geen
schoenen), en wij zijn gaan loopen, gaan loopen, tot wij in onzen woonstal
aankwamen, er op eenen stoel neêrvielen. Wij waren niet rijker dan te voren. Maar
daar woonde eene vrede in ons, een....’
‘Ja, natuurlijk, en eene verduldigheid, eene naastenliefde, eene....’ ging Henri
voort, met eene koelheid die als verwijt klonk.
Maar Hilarion onderbrak hem, met eene waardigheid die niet ging zonder
aanmatigende superioriteit:
‘Ja, eene Christen-liefde, waar ik met zegeningen om beladen werd. Jaren was
ons huwelijk kinderloos geweest; negen maanden na den dag onzer bekeering werd
ons eerste dochtertje geboren.’
‘Ja, dat is een mirakel!’ spotte Henri. ‘En het kind is niet zonder broerkens en
zustertjes gebleven, durf ik hopen.’
Weêr heel nederig, smeekte Hilarion:
‘Gij moet niet spotten, Henri: Marie en ik zijn zeer gelukkig. Wij hebben zeven
kinderen; zij geven ons veel satisfactie, weet-et. Ik heb bestellingen gekregen. Ik
win geld genoeg om deftig rond te komen. Ik ben de luiaard niet meer van vroeger:
ik tracht mijn plicht te doen; ik werk een vast getal uren per dag. Ik weet wel: ik maak
geen hooge kunst; ik besef beter dan wie wat aan mijne kruiswegen ontbreekt. Ik
beschuldig me zelf wel eens, ze te schilderen om te voldoen aan menschelijke
behoeften en niet steeds met mijn volle geloof. Ik meen niet meer dat ik een echt
kunstenaar ben. Maar ik ben nog liever eene nul, dan mij in hoogmoed den eerste
te wanen, en....’
Henri's oogen waren ineens vol tranen geschoten. Hij deed moeite, iets door te
slikken dat stokte in zijne keel. Hilarion, die het had gezien, sprak niet verder,
verschrikt. Maar Henri zei met doffe stem:
‘O mijn vriend, voelt gij dan werkelijk in u de kracht van eene Nul?’
Maar alweêr schoot de ironie hare flikkeringen door zijne tranen heen.
‘Neen, Hilarion’, zei hij goêlijk, ‘stel u gerust: eene nul zijt gij niet, zult gij niet
worden. Weet gij wat, naar de philosophie der mathemata, naar de les der wisheden,
en in de orde der eeuwige verbetering, dat cijfer zonder eigene bediedenis, die nul
wil zeggen? Zij is niet alleen het symbool der gesloten oneindigheid: zij is de eeuwige
stuwkracht die vooruitstoot en vermenigvuldigt. Zij zet het bevattelijke uit tot zijn
tienvoud, zijn honderdvoud, zijn veelvoud tot bij het onbereikbare. Zij is het voedsel
dat elke eenheid exalteert, tot het zich in eigen aanschijn oneindelijk beschouwen
mag; zij is, na de mogelijkheid der tot in de geringste deden begrijpbare ontleding,
het beeld der loutere, der gezuiverde synthesis. Zij houdt alles in zich, in oplossing
als in vereeniging. Zij is.... Begrijpt gij nu, Hilarion,’ (en weêr kwamen tranen in
Henri's brandende blikken),
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‘wat het is voor een mensch, nul te zijn? Vat gij welke abnegatie en welke kracht
het vergt, zich zelf te vernietigen tot dijement van al de anderen, zich op te offeren
geheel om te mogen heeten, eens, het stootje van den vinger dat geestelijke spheren
aan het draaien brengt? Snapt gij nu, armzalige Hilarius, hoe uw baatzuchtige
nederigheid....’
Hij kon niet voortspreken. Hij kneedde Hilarion's hand tusschen zijne heete
vingeren. Hij wilde voortgaan:
‘Ik, dáár, in mijne ijsbergen, boven het dal waar eens Franciscus niet kon dan
bidden....’ maar hij stokte weêr; zijne schouders huiverden; en toen sprak hij opnieuw,
als beschaamd om zijn overweldigenden drift:
‘En nochtans, o gij gelukkige, gij gelukkige Hilarion....’
Vinnig werd hij onderbroken door de razerig-verdofte stem van de woedende
tante Coleta, die de beide mannen genaderd was:
‘Maar zijt gij dan gek geworden, Henri? Gij zijt nog altijd dezelfde onbeleefderik!
Ik wed dat gij niet eens professor Paulonius van de Twee Grenadieren hebt hooren
zingen.... En nu is het rijtuig der Dieudonné's al voor!’
Henri verscheen weêr onder de streng-zwijgende gasten. Hij had zijne
zelf-zekerheid verloren. Hij wist niet goed wat te zeggen....
Men nam afscheid. Albert kuste Eulalie op het blozend voorhoofd. De professor
wist nog iets te vertellen van den barometer en over dezes geschiedenis. Toen ook
Hilarius weg ging, klopte hij Henri meewarig op den rug. En Henri klopte hem ook
meewarig op den rug, gelijk zeer oude menschen doen als zij elkander willen
troosten....
Henri streek met zijne doodsbleeke hand over zijn voorhoofd, waarvan hij de harde
hitte merkte. Met een zucht overzag hij de tafel en haar dood gerei. Hij zweeg, alsof
iemand spreken moest. Maar tante Coleta was vlijtigzorgzaam het zilverwerk aan
het tellen, en Eulalie ging, met loome treden, de piano sluiten. Henri schonk zich
een groot glas water in, dronk het gulzig in éen teug leêg, en zei toen:
‘Slaapt wel.’
Slechts Eulalie, met blank-onverschillig geluid, antwoordde:
‘Slaap wel, papa.’
Henri ging de kamer uit, den trap op.
Hij had zijne belofte niet vergeten: hij zou zijn moedertje goeden nacht kussen
vóór hij-zelf naar bed ging.
Zijne moeder. Terwijl hij, plots moe, tred voor tred, den trap beklom die naar de
tweede verdieping leidde, zag hij weêr haar beeld zooals het had gespookt vóor
zijn oogen, in den trein, dien eersten langen schokkenden
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nacht der reis, waar iedere stoot van den wagen hem van uit een innerlijk visioen
weêr in de verbijstering smeet van de ongewone werkelijkheid dier roode
kussenwanden waartegen-aan gezwollen slaapgezichten rolden boven lijven die
weg-doezelden in de schemering der omkapte lamp; - een werkelijkheid die weêr
vervaagde naarmate de slaap zijn oogschalen verzwaren kwam en geleidelijk
overging in de fictie van eene schel-verlichte balzaal, waar zijne moeder op een
troon zat als een koningin der gratie, in een hoepelkleed van paarse ruischzijde met
tallooze volants, vierkantig en zeer diep uitgesneden de corsage waar roode rozen
verwelkend bloeiden; de witte, reeds platte armen en den prachtigen
elpenbeengelenden zwanenhals geheel naakt, zelfs van juweelen, en daar boven
uit het fijne, geestige, en tevens streng-lijnige gelaat tusschen de lage, blauw-zwarte
bandeaux waar, tusschenin, aan een smal-gouden diadeem, een groote robijn zijne
vuren schoot. Zoo zat zij in zijn droom, haar verheerlijkt beeld wisselend met de
brutale water-dikke slaapkoppen, er steeds weêr boven uitrijzend als een
oppermachtige realiteit.
Hij had ze nimmer aldus gekend nochtans, of nauwelijks. Een enkel maal wèl, en
dan met walg. Maar gelouterd nu in zijn nadenken van dat beeld in den koortsdroom,
nu weêr dat hij de trappen opsteeg, al wist hij de ontgoocheling van gisteravond,
toen hij van de reis hier thuis kwam, en het pijnlijke gevoel aan hulpeloosheid dat
hem, hij gevoelde het, bij deze tweede ontmoeting, zéker weêr ging beknellen.
Hij stond voor de deur van hare kamer, aêmechtig van het klimmen en van den
angst om deze nieuwe nadering. Hij lei de hand aan den deurknop. Toen hoorde
hij, boven het bonzen van zijn hart uit en den slag der aders in zijne keel, 't gekijf
van het dienstmeisje, schel en nijdig:
‘Wilt gij eten, ja? En wat proper, hoor! Of slagen!’
Maar zijne moeder, gichelend en proestend:
‘Eten, eten! Pataters met scheten!’
Henri draaide den knop om. De deur piepte. Het dienstmeisje, vreezend dat hij
haar uitval gehoord had, keek hem schichtig aan. Dan zag hij haar stroo-geel
spriethaar buigen onder het karig licht der traag-wiebelende hanglamp, wegduikend
achter het donker kartonnen, drie-vakkig schermpje dat zijne moeder verborg, en
hoorde haar zeggen dan, vol onschuldige meêwarigheid:
‘Toe, madam, eet nu, gelijk een brave.’
En weêr haar aangezicht, rozig als zwijnenvleesch, en hare dom-blauwe oogen
heffend naar Henri toe:
‘Ze is er nu al twee uur aan bezig, aan haar bloempapken, meneer. Ze is lastig
vandaag.’
Henri draaide rond de tafel, van het duistere deel waar het wasdoek glimde als
een effen inktmeer, naar het verlichte waar zijne moeder zat,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

414
in de witte kooi van het kartonnen huisje waar binnen-in haar ijzeren geëmailleerd
bord stond. Zij zag niet op. Zij peuterde met haar lepel in de dikke brij, proefde er
nu en dan van met kleine beetjes, en ging dan weêr schateren, zoodat de pap in
vette spatten de binnenzijden van het schut ging bepletsen.
De bolle meid toonde het met hare bloote kreeft-roode armen:
‘Gij ziet het, meneer.’
Toen eerst merkte de krankzinnige, dat iemand aan hare zijde stond. Zij zag op
naar Henri's aangezicht, dat boven de lamp uit, klaar-verlicht was. Zij deed een
poging om uit haren zetel op te rijzen. Toen dit niet zoo heel gemakkelijk ging, schikte
zij ijlings heur nog pik-zwart haar onder de vette kantmuts; en zij groette met haar
hoofd in diepe neigingen:
‘Oh! monsieur d'Oultrebande, monsieur d'Oultrebande!’ zei ze met half-gesmoorde
stem, als diep-ontroerd, en met grooten eerbied.
Die naam deed Henri pijnlijk aan: het was, wist hij, de naam van zijn vader. Hij
verborg het gevoel van wrevel en spijt, dat hem bekroop, onder een uitzicht van
gulheid. Hij nam een stoel; ging, vlak onder het licht, naast zijne moeder zitten.
Goedig glimlachend zei hij:
‘Mamaatje!’
Maar de oude was in eene diepe mijmering verzonken. Strak keek zij voor zich
uit. Ging toen weêr schateren:
‘Onze speelreis? Onze speelreis?’ en ging blazen, toeten, met de voeten stampen,
en eindelijk met haar mond de àl rassere zuigerstooten van eene rijdende lokomotief
nabootsen.
‘Onze speelreis? Ha, ha, ha!’ gilde ze schamper tusschen in. En dan ineens, heel
kalm, heel bezadigd:
‘Ik heb het kind Henri genoemd; ja zeker; waarom niet? gij zijt toch de vader. Zeg
maar dat ik bonne fille ben. Ik heb uwe carrière niet willen verbreken. Maar ik ga
meê, hoor. Gij zult mij zoo maar niet kwijt spelen. Daarbij, avoue-le, ge kunt zonder
mij niet voort. Gij zijt van mij, baronnetje. En dan: ons kindje. Gij moet er toch voor
zorgen? En daarom ga ik meê naar Weenen. En daar vind ik wel mijn weg: baronne
d'Oultrebande!’
Weêr proestte zij het uit:
‘Baronne d'Oultrebande!’, en ging weêr schokken en blazen en gillen als eene
lokomotief....
De meid, die slaperig werd, tikte haar op de hand.
‘Niet slaan, Cordule,’.... smeekte de oude vrouw, en ijverig ging ze weêr zwijgzaam
prutsen in haar papken.
De meid, verontschuldigend, zag Henri als een wrokkende hond aan. Ze zei,
half-luid:
‘Alsof ik ooit mijne hand tegen haar had opgeheft!’....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 37

415
En Henri zag zijne moeder zitten. In het sjofele, lage kamertje met verkleurd papieren
behangsel, tusschen de rood-geverfde meubeltjes, naast het groezelige ijzeren
bedje: daar, aan die tafel met het vette zeil, achter haar bemorste scherm, in haar
doorzeten stilletje. Zij zat er, in den stank, in den halos van opvliegende stofpluisjes,
onder de dansende olielamp, bediend door die opgeblazen-onwillige, die vies-vette
achttienjarige met de hangende borst die bij goor-zwarte vlakken in het
bleekkatoenen jurk stond geprent. Zijne moeder, dit uitgemergelde vrouwtje met de
grauwe, zwart-geteekende huidplooien in het gelaat waar de neus kromde als een
gierbek en de kin puntte als eene uitdaging en de oogen brandden als gloeiend git,
neêrgezakt op de uitgezette heupen, armoedig vervallen in haar ros-zwarte kleed
en de dikke duffeling van haar gebreiden omslagdoek; de dunne lijk-bleeke vingeren
steeds bewegend als spinnepooten die men in pleister zou hebben gedoopt, de
hals onrustig aan de touwspiertjes, de schouders kouwelijk, de borst ingedeukt.
Zij bleef een oogenblik stom, in haar eten aan 't morsen. Henri vroeg:
‘Komt juffrouw Coleta hier wel eens? En juffrouw Eulalie?’
De meid schok-schouderde:
‘O, heel zelden! Juffrouw Coleta éens in het jaar, bij den uitkomen, na den grooten
kuisch’; en zij hielp den paplepel aan den mond brengen der oude, die beleefd
knikte:
‘Danke, Cordule; danke, danke, Cordule’....
‘En-ne,’ vroeg Henri met eenige aarzeling, ‘heeft ze vandaag naar mij niet meer
gevraagd?’
Cordule hief hare twee handen met gesperde vingeren de lucht in:
‘O, gisteren-avond is het nog iets geweest, meneer! Meneer was nog maar de
kamer uit, en het was al laat, en ik wilde haar in bed doen, of ze is beginnen weenen,
weenen!.... Ik heb haar natuurlijk getroost, voor zoover dat ging, maar daar is niet
meer aan te zeggen dan aan een kind, meneer; integendeel. Dan is ze opeens gaan
lachen als een bezetene, en ze is beginnen lokomotief spelen: tschoek-tschoek, en
eindelijk zoo geweldig, dat zij er stil van gevallen is. Ik heb haar water moeten geven,
met een koffielepeltje erin van haar fleschje, zóo opgewonden en ineens zóo moe
was ze. Toen is ze mij iets aan 't vertellen gegaan, van een baron, en van Café des
Augustins, en zij riep: ‘Chasseur, Chasseur’, met een zoete stem alsof zij eene kat
riep. En dan zei ze: ‘Henritje, Henritje’, gelijk ze gisteren avond tegen meneer zei....
Zij is dan kalm geworden; ik heb haar uitgekleed en in bed gelegd; zij is ingeslapen
gelijk een jong meisken. Zij was haast in slaap als zij nog stillekens zei: ‘Hier blijven,
Henritje!’....
Henri herinnerde zich haar gil, van toen hij gisteren plots hare kamer was binnen
gekomen. Zij had hem onmiddellijk herkend. Hij-zelf, hij had
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gesidderd toen hij haar zóo zag, zoo afschuwelijk-vervallen, zijne schoone moeder.
Toen had hij, nog vóor hij had kunnen spreken, een zelf-verwijt gevoeld, waar hij
heel den nacht aan gedacht had: om harentwille had hij moeten blijven, vroeger.
Wanneer hij was weg gegaan, twee jaar nadat hij ze in huis had opgenomen, éen
jaar na den dood van zijne vrouw, was zij al geknakt, gebroken hare zenuwen van
het geweldige, het onversaagdgespannen leven. O zij was geweest, zij, in haar tijd
van strak voelen, van strakken drift, van strakke zinnelijkheid, o, zij was geweest,
zij was gebleven zijne moeder, en hij was haar zoon! Maar toen reeds, wanneer zij
hier in huis kwam, gebroken was het instrument; - toen hij ze ontmoet had op straat,
in de hoofdstad, met stuk-gebeten floretten handschoenen, in haar zwart kleed dat
wit-gesleten was op de naden, en met het geplukte bont om haren hals; toen hij
vernomen had haar leven van kamertjesverhuurster, en haar verdorde handen had
gezien waar als het ware de vijf-frankstukken lood-kleurige schaduwen in hadden
gelaten, en haar mond had zien nijpen op de wijde poort die de uitgevallen
vóór-tanden hadden geopend: dan had hij nauwelijks geaarzeld, en 's avonds had
hij ze meê naar huis genomen. - Zij was, met hare vlagen van woede en bedilzicht,
van grootsche vrijgevigheid en geniepige nederigheid, voor zijne waterzuchtige
vrouw een nieuwe, weldra de opperste ergernis geworden. Zij stierf, zijne vrouw,
een jaar nadien. Zijne zwagerin die bij hem inwoonde, Coleta die een tijd al het
huishouden waarnam, weet met strengheid dien dood aan zijne moeder. Henri had
een antwoord: de oud-wordende vrouw was in hare hersenen geschokt, en dit kon
men maar al te goed merken. Toen hij echter, gedreven door zijne eindelijke vrijheid
die hem schonk de eindelijke werkgelegenheid, voor goed naar de bergen vertrok,
kon hij niet denken dat hij ze aldús, eene ruïne, vijftien jaar nadien zou hebben
teruggevonden. In den nieuwjaarsbrief van Eulalie, den eenige die hij in het jaar
ontving, was er amper spraak van haar. Het heette er dat zij niet beter ging. In de
lusteloosheid van den stijl had hij nooit eenige bezorgdheid, en ook geen wrevel
ontdekt. Hij had er niet aan gedacht - en thans verweet hij het zich-zelf, - dat dit kon
beduiden: de algeheele verwaarloozing der arme waanzinnige, overgeleverd aan
eene weigerige en onbeholpen verzorgster, met geene tusschenkomst van een
dokter dan wanneer zij het te bont maakte.
Gisteren-avond, na de tweedaagsche reis, had hij nauwelijks zijne dochter
omhelsd, die hij niet herkende, en de hand gedrukt van Coleta die helaas geen haar
veranderd was, of hij was, nog behekst door zijn droomende coupé, naar boven
geloopen, en onmiddellijk had zij hem herkend, met een gil in zijne armen: ‘Henri!’
In geene vijf jaar was zij zonder hulp uit haar kamergemak opgestaan. Nu hing zij
daar aan hem, ineens opgeschokt aan zijn hals: ‘Henri, Henritje toch!’.... Het had
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geen twee minuten geduurd; hijgend, half-bedwelmd, was zij lam in haar zetel
neêr-gestuikt. Het duurde een heelen tijd voor zij weêr tot bezinning kwam. Dan had
zij hem bezien 'of ze niet begrijpen kon, en een kwartier lang had ze, mechanisch,
als een melopee gerythmeerd; ‘Hier blijven, hier blijven, hier blijven’....
Vruchteloos had Henri gepoogd haar aan het spreken te brengen. Toen hij weêr
beneden ging, had Coleta haar vriendelijkheid van bij zijn binnentreden verloren.
‘Wat is dat met moeder?’ had hij met bekommerde strengheid gevraagd.
‘Ach, dat is al zooveel jaren aldus,’ had zij afwerend geantwoord, terwijl Eulalie
hem met bedeesd, maar dan toch beminnelijk aandringen naar tafel trok, hare hand
onder zijn arm, en hem zijn avondmaal aanbood.
‘Het is maar wat koud vleesch’, had Coleta verontschuldigend doch verwijtend
gezegd: ‘natuurlijk, niewaar, 's nachts na elven!’
‘Maar hier zijn de pickels, papa’, had Eulalie er vergoelijkend aan toegevoegd.
‘Of hebt gij liever komkommerkens? Ik maak ze zelf in....’
Bekommerd had Henri gegeten, vervreemd van de wijde sombere kamer, alléén
aan dien disch die slechts op een hoek en met eene servet was gedekt.
Toen hij slapen was gegaan, had hij zijne moeder nogmaals gezien. Zij zat geheel
versuft, aldoor nog maar prevelend van ‘Hier blijven.’ Zonder zelf goed te weten wat
hij deed, had hij haar een kruisken gegeven. Tusschen de klam-koude lakens van
zijn bed had hij lang liggen huiveren; toen was hij ingeslapen, zwaar als lood. Slechts
met het middaguur was hij wakker geschoten, verbaasd, in de was-bleeke kamer.
En toen hem alles weêr goed voor den geest stond, was hij opgestaan, een beetje
mistroostig. Eulalie had zijn gekleeden jas van voor zooveel jaren hangen verluchten.
Hij geurde geweldig naar peper en naphtaline. Sedert jaren had Henri geen stijve
boorden meer omgehad. Toen hij in den gang kwam, beneden, en naar de eetzaal
stapte, was het hem, bijna leutig, te moede, 'of hij zich aan een gevangeniscipier
vrijwillig ging overleveren.
‘Roastbeef met spruitjes’, had Eulalie aangekondigd. ‘Tante zei dat gij daar van
hieldt.’
En dan was zij met eenige opgewondenheid gaan vertellen van die verloving. Zij
had Albert nooit gesproken vóor hij hare hand was komen vragen. Maar tante had
gezeid dat het zoo hoorde. Zij had, tante, met professor Paulonius de geldkwestie
behandeld. Albert had het deel zijner moeder, en won acht duizend twee honderd.
Zij, Eulalie, had het fortuintje van hare moeder.
‘En gij eet heel zeker de interest niet op van uw eigen geld, Henri?’
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had tante Coleta belangstellend maar met gelaten waardigheid gevraagd.
‘Neen, ik geloof het niet’, had Henri geantwoord, die haar scherp aanzag. Maar
hij merkte dat Coleta de zware oogschalen vroom had gesloten, en dat hare lippen
voor eene vermenigvuldiging bewogen als voor een gebed....
Na den eten bezocht hij zijne moeder. Zij dutte. Heel den ochtend was zij zeer
stil geweest, als bekommerd. Cordule zei: ‘Ik maak er gebruik van om mijne kousen
te stoppen. Men heeft hier nooit den tijd....’
In den namiddag moest hij op boodschappen uit, met Eulalie: een das, manchettes,
en dan nog een en ander voor de soirée. Eulalie gaf hem een arm. Hij was
verteederd. Zij moest een goed kind zijn, voelde hij.
En dan was het uur gekomen der gasten, en dat hij gestaan had, stijf, in zijn
gekleeden jas die hem telkens deed niezen....
‘En zij heeft vanmiddag naar mij niet meer gevraagd?’
Cordule schok-schouderde weêr.
‘Ze heeft heel weinig gesproken. Ze heeft mij altijd met de oogen gevolgd, als
een hond die slagen heeft gekregen. 't Is vervelend. Telkens als er iemand een
beetje vriendelijk meê is, beziet zij mij 'of zij mij wilde beschuldigen van mishandeling.
Maar zij heeft niets gezeid. Zij heeft hare lippen zitten bewegen alsof ze bad. Maar
zij kent zelfs haren Onze-Vader niet meer. Verleden jaar is hier eens een
onderpastoor geweest, die van haar geval gehoord had. Zij heeft er vuilen praat
tegen verteld dat ik rood werd tot achter mijne ooren.... Als de avond viel, en ik de
lamp had aangestoken, is zij onrustiger geworden. Ze heeft mij iets gezeid van
soepe. “Soepe”, zei ze, en ze wreef over haar gezicht, als wilde zij zich wasschen.
Toen ik haar niet begreep is zij woedend geworden, en is zij beginnen spuwen tegen
haar paravent, gelijk zij altijd doet als ze kwaad is. Dan heb ik verstaan dat zij wilde
gewasschen worden. Dat vraagt zij anders nooit. Ik heb haar wat afgewreven met
een natten handdoek; dan is zij van heel goed humeur geworden. Zij heeft weêr
vuile woorden gezeid, gelijk altijd als zij van goed humeur is. Maar zij wilde weêr
niet eten. Toen is meneer binnen gekomen....’
Henri schoof wat dichter bij zijne moeder, die zich zoet door Cordule liet helpen.
‘Mama’, herhaalde hij.
Nu bezag zij hem, en scheen te begrijpen. Zij weerde den lepel pap, die Cordule
aanbood. Zij vroeg:
‘Wie zijt gij?’
Maar zij wendde weêr hare oogen af, en bezag strak haar papbord. Toen merkte
Henri hoe, langzaam, een traan langs haar wangen is komen rollen en als een putje
in den pap is gevallen. Zij heeft hare oogen niet
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meer naar hem gekeerd. Een zachten vloed van tranen is tusschen hare wimpers
komen loopen. Henri zag dat zij in onmacht vallen ging. Hij heeft haar arm, scherp
vogelhoofdeken aan zijn borst genomen. Hare tranen vloeiden door zijn snor. Hij
proefde ze zoel en bitter op zijne lippen.
‘Zoo is zij nog nooit geweest’, zei Cordule beschaamd.
Maar ook Henri voelde binnen zijn oogschalen het schroeien van geween.
Lang is hij zóo blijven zitten, die bezwijmde moeder op zijn schoot als een veeg
kindje. Toen hij zag dat ze niet bij zou komen, heeft hij ze met Cordule uitgekleed,
te bed gelegd, en haar aan de slapen gewasschen met koud water en azijn. Cordule
heeft hij slapen gezonden. Hij-zelf bleef waken bij zijne moeder....
Na een tijd ging zij rustiger ademhalen. Bloed steeg naar hare jukbeenderen.
Haar pols was weêr regelmatig en niet zoo zwak meer. Zij sliep zonder gejaagdheid.
Dan is hij, met een zucht, eveneens naar bed gegaan.
Henri is bekommerd naar zijne eigene slaapkamer gegaan.
‘Ik moet hier blijven’, dacht hij terwijl hij zich aan 't uitkleeden was.
‘Ik moet in-der-daad hier blijven: het is mijn plicht.’
Bij dit woord voelde hij in de duisternis zijn mond zich eerst aarzelend, daarna
bitsig tot een glimlach plooien. Zijn plícht: de erkenning der moreele macht die, van
uit deze lage werkelijkheden, 't gebouw ging aanstooten dat hij traag maar zeker
aan het optrekken was. Een touw geslagen om den top van den reuzeneik door een
wriemeling van dwergen. Een lasso om den hals van den rijzenden aartsengel. - ‘Ik
heb anders réchten genoeg!’ meende hij schamper....
Henri ging zitten op den rand van zijn ledikant. ‘Nu maar geen beeldspraak’, dacht
hij bij zich-zelf, ‘en geene abstracties’. En weêr glimlachte hij, ditmaal met droefheid
want om eene andere reden.
Hij voelde immers in zijn hart iets, dat hij er misschien nooit had gevoeld, en dat
plots kracht van gebod had gekregen. Hij wist dat al de menschen het kenden,
m a a r h i j - z e l f h a d h e t n o o i t g e k e n d . Hij wist dat het geen medelijden
was, want dàt had hij maar al te goed ondervonden, spijs zijner dagen van onmacht,
troost om zijn onvermogen, reden dat hij er genezing van zocht. Daarboven, in de
bergen, had hij dikwijls zich-zelf afgevraagd: ‘En de reden van mijn zijn? Is zij
eenvoudig mijn eigen wezen? Ben ik mijn eigen doel?’ Maar telkens als hij iets had
bijgeleerd, telkens als hij de mogelijkheid inzag van een nieuw symbool, wist hij wel,
dat hij-zelf er niets aan had dan eene gemakkelijke ijdelheid, en dat hij dan toch niet
steeds maar hooger ging wonen op zijn berg, dan omdat de anderen
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hem van uit ruimere verten zouden ontdekken. Zouden zij het? Om het even! Hij
voelde hoe de eigen genoegzaamheid de oorzaak niet zijn kon, dat hij zich vertoonen
zou in de gedaante van een nieuw Teeken. Daarom ook de drang, dat hij zijne
bevindingen onder woord zou brengen. Hij had het gedaan; traag had hij zijn boek
geschreven, zijne nog onvoltooide levenstaak. Traag en moeilijk. Want, al was het
geen boek over mathesis, misschien wel omdat het geen boek van louter wetenschap
wilde zijn, was het zoo moeilijk geweest. Maar hij twijfelde niet: het zou ééns toch
glanzen over de menschen, en de menschen zouden er hun glanzende
weêrspiegeling in vinden als eene verhoogde, verdiepte, verheerlijkende
menschelijkheid. Hij had geene redeneeringen neergeschreven, subtiel en taai: de
moeilijkste problemen had hij voorgesteld in beelden zóó schitterend, dat hunne
oplossing verbazingswekkend-klaar uit de gestalten stralen moest. Hij meende, hij
hoopte althans dat hij den mensch ging verlossen van de kwelling des denkens, en
dat zij gingen rijzen met hun vernuft en hunne rede, waar de dieren van herkomst
afstaan met hun instinct: zij zouden de rechte wegen kennen zonder de aarzeling
tusschen en de vergelijking met de linksche, en geen twijfel zou hun meer zijn om
der wille der waarheid: het teeken van buiten zou den mensch de waarheid van
binnen leeren.
Hij koesterde geen hersenschim: alle schimmen waren gedood in hem; want niet
langer dan ziektekiemen zijn zij tegen de kilte der kimmen bestand. Was hij trouwens
niet uitgegaan van de meest-onomstootbare der wisheden? Wist niet ieder dat eene
zekerheid vaster is te bevatten in de gedegenheid eener formule, dan na de afleiding
der wisselvallige schranderheid? Werkte een algebraïsch symbool niet onmiddellijker
dan de stapvoetsche ontleding van eene, zelfs de meest eenvoudige, bevinding?
Leidt de figuratie eener mathematische waarheid niet rechtstreekscher tot hare
aanvaarding, dan de weg eener moeilijke geestesbewerking? Zulke operatie
afschaffen ten bate der middellooze ontdekking en erkenning; alleen bij
aanschouwing de kennis verwerven: welke sprong vooruit in de ontwikkeling van
het menschdom; welk nieuw, wie weet definitief, stadium in de geschiedenis der
beschaving; welke verrijzenis tot de eindelijke Godheid, zooals slechts de hoogste
mystiekers, en langs zelfden weg - bespiegeling die allang afleiding gedelgd heeft
- hadden kunnen bereiken!
Uit de mathematen de poièsis; uit de kennis den bouw: het was reeds de stelregel
geweest, toen hij als student, ging leeren verkennen en schiften. Want aldra was
het schiften geweest, en daarop, en daarom, verwoed vernielen. De abstractie echter
van het simpelste resultaat, het te bevatten buiten de toevalligheden: welk
reuzenwerk, alleen weggelegd voor de zuiveren! En hij had gewrocht. Concept na
concept had voor hem gedaante gekregen, was gerezen in een licht, waarvan hem
de guurte aan-
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vankelijk nog afschrikte, zoolang hij wandelde onder de menschen, binnen den band
eener samenleving, maar die hem aantrok onherroepelijk. Toen hij zich dan ook vrij
ging gevoelen, verlost uit de knellende tang van zijn huishouden, van zijne geestelijke
omgeving, was hij gevlucht, steeds hooger de bergen in. En dáar was de
zelf-loutering begonnen; lastig maar imperieus-verleidelijk, dààr had hij zich weten
te ontbolsteren tot de klaarte, die hij zich-zelven thans was geheel. Waarna de arbeid
was begonnen: Εϰ μαθημαθῶν ποíησıς het rijzen naar de Wijsheid door de Kennis,
en ditmaal rijk voor de armen leven. Het gold niet meer het negatieve zelflouteren:
het heette, te bouwen de Jacobsladder; het was de wisselende, de wentelende, de
dansende gedaanten te vormen uit het Opperste Licht, de gedaanten der klimmende
en dalende goddelijke wezens, die keeren naar, die gaan uit God. Ieder van dezen
moest dragen het teeken zijner bediedenis, ieder moest dragen zijn eigen afglans
van de daar hoogzetelende Eeuwigheid. En de menschen zouden ze in hem-zelf
herkennen; zij zouden zeggen: maar wij, schamelen, wij hebben die Engelen sedert
altijd gekend! En hij, Henri Heymvaert, hij zou niet weten dat zij hem loofden in de
dalen, want dien eigensten dag zou hij, nieuwen stoot aan het Heelal, zou hij,
sublieme geluk-vermenigvuldigende Nul, opgelost worden in het Oneindige....
Hij schudde, trotsch, mismoedigd en vast-beraden, het hoofd:
‘Neen, ik móet h i e r blijven.’
Want hij voelde het maar al te duidelijk: thans was hij gebonden door iets, en dit
was het mensch-lievende medelijden niet. Het was, eenvoudig, de gewone
Menschelijke Liefde, de liefde die ten offer brengt het miserabele, dat is het duurste
bezit: het dagelijksche leven, en die deemoedig werkt aan zelf-uitrafeling, om van
dit sjofele pluksel de anderen te dekken.
Henri krabde in zijn haar. Hij ging na twee minuten zijn toestand bijna grappig
vinden. Hij, al zoo lang genezen van elk huichelarij-mogelijkheid, h i j k e n d e
f e i t e l i j k d i e l i e f d e a l l e e n t h e o r e t i s c h , en zelfs den vleeschelijken drift,
en daarna berusting in de liefde der anderen, slechts als eene wraakneming. Hij
had, hij moest het zich-zelven bekennen, hij had voor dezen nimmer bemind. Voor
zijne moeder had hij afschuw eerst, daarna onverschilligheid, later wel eenige
compassie gevoeld; maar nimmer had hij vermocht aan haar te denken dan met,
in den grond, een onafweerbaren walg. Zijn vrouw... hij herinnerde zich te goed zijn
huwelijk, straf voor zijn oproer, voedsel voor zijn haat: hij had ze eenvoudig verkracht
omdat zij de Dochter was van den Bourgeois. En dan, die nimmer-begrijpende, die
koude ongevoelige, die aldoor knijnzende zieke en haar vuil-wit breiwerk, welke
zoozeer de gewoonte had genomen te klagen over hare verlatenheid, dat hij ze er
waarlijk definitief om verliet. Hij zag haar beeld, hij zag het was-bleek hier in de
duisternis dezer kamer waar zij de laatste maanden
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van haar leven had doorgebracht; het verwijt van hare waterende oogen; de wrokplooi
van haar mond: eenige beweging van lamme lippen; de ongeduldstrilling harer
vingeren: het eenig deel van haar lichaam dat niet bol stond van vochtgezwel, en
dat altijd scheen te willen krabben als den nijdige poot van eene hen die naar pieren
zoekt. En zij stonk. En geestelijk folterde zij hem te zeer, dan dat ze zelf met
geduldige deernis had kunnen behandelen... En dan: zijn dochterken, het dom
schaap met dikke beenen en het al te effen braaf haar; dat zooveel moeite deed
om goed te leeren; en nooit haar boezelaar bezoedelde; en bonzend met den
kaatsbal speelde tegen de deur van de kamer, waar hij aan 't werken was....
Er was wel de bronst nog, de eisch zijner bralle mannelijkheid. Maar, behalve dat
zij uitweg vond in cerebrale orgieën en kastijding in gedachtelijke castitas; behalve
dat hij zijn wil te goed had geschoold en zijn droom te dikwijls getuchtigd om in de
voldoening ervan de moeilijke bekroning te zien van eene gemakkelijke
sentimentaliteit - waar hij trouwens niet voor aangelegd scheen -, zou hij ze nooit
botvieren zonder eene bijgedachte, die hem van de eerste maal af had gekweld,
en hem als een doem was bijgebleven: de gewisheid dat hij niet de eerste was
geweest, dat hij nimmer de eerste zou wezen. Hij was nu eenmaal zoo: hij was nu
eenmaal de man niet die kon deelen. Hij die geen slaaf kon zijn dan van het Absolute,
hij zou in deze daad meer dan in welke andere den droesem smaken der muffe
betrekkelijkheid, voor hem het klaarblijkelijkste teeken der zonde. Zoo was hem
ieder bezoek aan de Vrouw, en zelfs aan de ‘Groote Onvruchtbare’ en heur lamme
onverschilligheid, als een slechte trots en een wrange wroeging. Zij verlokte hem
niet, dacht hem, dan onder den zieken zucht, door hem vernietigd te zullen worden.
Hij ging, was het hem te moede, alleen naar haar toe, om de wraakneming van hem
die niet scheppen kan, die de eigen telg niet zien zal, dan uit haar gedweeë smeeking
om compassie. Ach, natuurlijk, hij wist wel dat het haar anders was, der geile en
der veile; hem echter spookte in het hoofd dat hij haar, om der wille van zijn
geneuchte, het losgeld deed betalen van den zondeval, zonder meer, en trouwens
tot zijn diepe spijt.
Dikwijls had deze gedachte hem in feite met onmacht geslagen. Het had zijn
afkeer voor de dier-vrouw vergroot. Sedert hij zich zijne vrouw tot triestigen en
ongewenschten buit en last had gemaakt, had hij dan ook geleefd in volstrekte
kuischheid. Zijn verblijf in de bergen had hem van alle vrouwen vér gehouden. En
in zijn arbeid had zijne zinnelijkheid eene uiting gevonden - die ze hief tot de edelste
liefdedaad.
Neen, de geslachtsliefde, h i j h a d z e n i e t g e k e n d , ook niet in hare gevolgen
van zorg om vrouw en kind.
En nu, zoo ineens.... ‘Ik moet hier blijven!’....
....Hij kleedde zich verder uit, ging in de veiligheid schuil der dekens.
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Hij vroeg zich af hoe dit nu zoo ineens gekomen was. Een oogenblik dacht hij: heeft
zij dit wel aan mij verdiend?; maar hij verwierp die gedachte met afschuw. Hij
huiverde, schoof dieper in bed. Hij wilde niet redeneeren. Hij wilde nu slápen.
Maar de slaap kwam niet. Er stond als eene groote onzichtbare gestalte, in den
duister, aan zijne stonde. Het was hem of zij daar waarlijk stond. Eene mistroostige
weerloosheid kwam over hem, maar tevens dat de onzichtbare geest hem zou
verplegen en sussen. Hij voelde zich verminderd, en teeder-blijde tevens. Hij sloot
zijne oogen. In zijn brein kwam spelen en bewegen een lang, lang verhaal. Het was
droevig en vol wrok. Maar het miek hem, voor 't eerst, en met vlugge verzekering,
verzoenings-tevreden en weemoedig gelukkig. Want het was het verhaal van zijn
eigen leven....
‘Ik moet hier blijven!’
Het ging vaster en vaster in hem staan, naarmate de tafereelen aan zijne
herinnering voorbij schoven. De zoelheid der lakens kweekte in hem betrouwen en
de stelligheid van het eenig-goede voornemen. Hij zag zijn leven bewegen,
verbleeken, heropdoemen als eene wijze les....
(1914)
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Kibbelen
door Hermance Löhnis.
HET was in een Zwitsersch hotel - ach, een van de vele. Wij zaten er te soupeeren,
zooals dat dan is: op 't terras, avondjaponnen, bloemen op tafel, perfecte bediening
- en voor ons een grootsch panorama van bergen in avondverlichting. De
koeieklokken ontbraken niet, een engelsch gezelschap naast ons tafeltje
onderhandelde met den trouwhartigen maar duren gids over een tocht voor den
volgenden dag en de zuivere berglucht maakte mij, aan zware moeraslucht gewende,
iedere ademhaling tot een gelukkige gebeurtenis. Het echtpaar waar ik mee zat te
eten interesseerde mij bijzonder. De man was Engelschman - lang, met een gewoon
engelsch gezicht - een weinig merkwaardige figuur op het eerste gezicht: maar zijn
oogen! Zulk een leven, zulk een vitaliteit, zooveel verstand en oorspronkelijkheid.
Het was mij altijd een genot naar hem te kijken als er iets gebeurde dat hem
interesseerde. Zijn gezicht en figuur bleef rustig en onverschillig, de lakonieke
Engelschman: maar zijn grijze oogen grepen, begrepen, rangschikten, dachten,
verwerkten. Iets meer dan verstand, geest was er in hun helderheid. Zijn vrouw was
Fransch, een blonde Française, zéér temperamentvol met felle blauwe oogen,
ongeduldige kleine handjes die graag iets vernielden, verfrommelden. Voortdurend
sprak zij, lachte, was amusant, geestig zelfs, een beetje boosaardig. Zij was altijd
bereid lastig en kibbelachtig te worden alleen maar om zijn volle aandacht vast te
houden. En daar hij veel meer bevatten kon dan haar kinderlijke en nu en dan
kinderachtige geest kon geven, bezat zij hem altijd maar ten deele. Dat ergerde
haar en boeide haar - het was vermakelijk en interessant om te zien.
Ik had op een wandeling kennis met hen gemaakt, onze eettafeltjes stonden naast
elkaar. En toen de gesprekken van het eene tafeltje naar het andere wat dieper
begonnen te gaan dan over 't weer en de dagelijksche wandelingen, noodigden zij
mij bij hen te komen zitten wat ik graag deed.
Dien avond waren mijn gedachten bezig met een brief die ik gekregen had en die
mij ernstig stemde. Het spel van stijgende schaduwen en 't verkleuren van de bergen
tegenover ons boeide mij, en zoo ontging mij veel van haar snelle praten en het
antwoorden van zijn rustige, een beetje vervelende stem. Maar haar geluid werd
harder en haar kwade handjes plukten een bloem uit het vaasje op tafel. Fransche
woorden drongen tusschen het engelsch dat haar niet levendig genoeg meer was.
‘Alors je n'irai plus du tout, non, plus jamais, tu m'as tout gaté’. Ze dronk vlug en
kwaad haar wijnglas leeg, met een snellen blik naar mij. 't Was
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duidelijk - ze kibbelden. Of liever: zij kibbelde. Iets over zwemmen, een kinderachtige
kleinigheid van in badmantel er heen gaan of zich bij 't meertje verkleeden.
Hij vertrok geen spier - maar zijn oogen lachten toen hij mij aankeek. ‘U moet niet
schrikken, mijn vrouw geniet,’ zei hij. ‘Ze heeft eenmaal toen twee meiden bij ons
kibbelden, de terecht beroemd geworden zin gezegd: als er hier in huis gekibbeld
moet worden zal ik het zelf wel doen.’
Een schaduw van een glimlach trok over het booze gezichtje maar het bleef boos.
‘O tu es villain,’ zei ze alleen en de blauwe oogen werden verdacht donker....
Toen boog hij zich over den rand van de balustrade en keek naar beneden. Er
was een keukenverdieping onder en daaronder een stuk muur en rots voordat de
tuin begon met een steil grasveld met geraniumperken. Zeker acht meter hoogte....
zonder op te kijken, met zijn eentonige stem zei hij: ‘spring er over....’
Dat brak de storm. Ze lachte ineens, noemde hem ouwe gek en vertelde op haar
onbetaalbaar levendige manier:
‘Ja verbeeld u, verbeeld u wat er eens gebeurd is. Het was op onze huwelijksreis,
ook hier in Zwitserland. En 't was een avond - o onvergetelijk mooi. De bergen
gloeiden en 't rook naar pas gemaaid gras. En we waren op onze huwelijksreis, en
ik hield onwijs veel van Arthur en ik vond de wereld heelemaal volmaakt. Ik was zoo
gelukkig - en ik ben nog vaak zoo gek gelukkig met hem - als hij tenminste niet zoo
onuitstaanbaar is als nu. En toen was hij ineens net zoo onuitstaanbaar. We zouden
een tocht doen den volgenden dag en ik had er mij zoo op verheugd want ik had
een broek laten maken en dat had toen nog haast niemand. En ineens wou hij niet
gaan. En het onverdragelijke is dat hij altijd gelijk heeft en dat weet ik dan eigenlijk
wel, maar ik kan hem toch niet zoo maar zijn zin geven, vind u ook niet? En toen
eerst recht niet, want ik had mij voorgesteld dat hij altijd mijn zin zou doen als wij
getrouwd waren... ja, ik was heusch zoo dom, ik dacht als een man veel van je houdt
doet hij altijd je zin. En daarom dacht ik toen ineens dat hij toch niet van mij hield.
En ik had al wel gemerkt dat met hem getrouwd te zijn niet heelemaal zoo was als
ik het mij had voorgesteld. Al was ik ook nog zoo gelukkig. Ziet u ik had gedacht
hem in mijn zak te steken, maar hij was te groot voor mijn zak. Ik had gedacht: zoo'n
knappe, bijzondere man, en die doet precies wat zijn kleine vrouwtje wil. Als ze
maar haar vinger opsteekt komt hij aangeloopen. Maar zoo was het niet. - Arthur
lach niet, ik gooi je iets naar je hoofd. Nu, ik dacht: erop of eronder, als je nu je zin
niet krijgt, krijgt je nooit meer je zin en wordt je leven een hel. Hij m o e t voelen wie
de baas is, dacht ik en toch vond ik het leuk en flink van hem dat hij niet toegaf. Ik
huilde natuurlijk, maar hij had de krant genomen
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en ik keek zoo nu en dan van achter mijn zakdoek, maar hij las echt. Zelfs de kelner
had medelijden en zei “pauvre petite madame” maar het kon hem niets schelen.’
Ik keek naar ‘Arthur’. Hij had zijn stoel wat weggeschoven - 't dessert was
afgediend - en rookte een sigaret, zijn lange beenen voor zich uitgestrekt. Zijn mond
en zijn gezicht hadden de soort glimlach die men bij 't vermakelijke verhaal
verwachtte - een tikje de zelf-ingenomen echtgenoot. Maar zijn oogen spraken van
diepere dingen en ik dacht: ik wou dat hij het verhaal ook eens vertelde....
‘Ja, nu, ik probeerde alles. Ik maakte een scène, ik vroeg het hem aardig en lief.
Ik w i s t aan zijn manier van doen dat hij niets meer om mij gaf - hij is ook vaak een
ellendeling, mevrouw, en ik kende hem toen nog niet zoo door en door.’ Een
verschuiven van licht en donker zooals je dat ziet op een stil meer, gleed door de
grijze oogen die mij ineens aankeken. ‘Ik werd langzamerhand e c h t wanhopig en
ik wist me geen raad. Ik dacht dan moeten we maar scheiden, en dat zei ik ook.
Maar hij keek me alleen maar heel lief aan en zei: dat zou heel jammer zijn. En ik
zei dat als we scheidden dat ik me dan meteen van kant maakte, en hij lachte weer
een beetje en schudde zijn hoofd. Nou dat was toch niets om om te lachen niet?
Toen stond ik op en liep naar boven boos en ongelukkig, maar ik vond 't toch wel
een beetje leuk ook. En boven had ik ineens een prachtig idee, ik dacht mannetje
ik zal je wel krijgen. Ik nam de peluw van 't bed en bond er een mantel omheen dat
't mooi fladderen zou. We hadden een kamer met een klein balconnetje boven de
eetzaal. En aan de eetzaal was een terras, net zooiets als hier. Maar we hadden
binnen gegeten omdat 't te koud was. Arthur had een tafeltje aan 't raam, maar aan
't andere einde van 't terras, hij zou de plof wel hooren en ook wel iets zien fladderen
maar hij moest toch komen kijken om te zien wat het was. Ik gooide de peluw naar
beneden en 't ging prachtig, ik werd er zelf koud van. Ik dacht, nu komt hij lijkwit
naar buiten, dan zal ik dadelijk roepen. Maar er kwam niemand. En hij m o e s t het
toch gezien of gehoord hebben en ook dat het onder ons balcon was. Dat was
natuurlijk vervelend en heel anders dan ik gedacht had. - 't Had toch best werkelijk
ik kunnen zijn na alles wat ik gezegd had, vind u niet? Ik was er ook heusch wanhopig
genoeg voor, ik dacht nu weet ik meteen dat hij niets, niets, niets om mij geeft en
ik dacht er over om nu echt zelf te springen, maar ik was te nieuwsgierig om te zien
hoe het afloopen zou. Ik ging op het bed liggen en huilde en toen hij een heele tijd
later kwam - hoe laat wel niet, Arthur, ik geloof wel een uur later, toen huilde ik nog
en ik wou niets van hem weten. Maar hij was nogal lief en hij zei... weet je wel
Arthur?... we praatten een heeleboel... en... ja ik kibbel altijd nog wel want dat moet
je wel met hem, maar hij vindt het niet zoo erg, hè Arthur? Hij begrijpt best dat je
met hem kibbelen moet.’
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Ik schoot in de lach, maar Arthur knikte ernstig.
‘Ja - en met die tocht had hij ook weer gelijk - den volgenden morgen was 't
prachtig weer en ik zei niets omdat.... nou om alles wat we gepraat hadden en ik
keek hem alleen maar verwijtend aan. Maar 's middags betrok het en er kwam regen
en nevel en menschen die toch gegaan waren, waren in een sneeuwstorm geraakt
en met moeite weer heelhuids thuisgekomen.
Ziet u, daarom moest ik ineens lachen toen hij zei: spring er over.
We hebben 't er nooit meer over gehad want.... omdat we zoo gepraat hadden,
denk ik. Maar nu moest jij er zeker aan denken omdat 't net zoo'n avond was hè?
En jijzelf net zoo onuitstaanbaar? En we zijn wel niet op onze huwelijksreis....’
Ze strekte haar handje, blank pootje, keurig gemanicuurd, een kostbaar
armbandhorlogetje om de ronde pols maar verder geen ringen, lachend naar hem
uit en keek hem coquet met scheef gehouden blond hoofdje en schalksche blauwe
oogen, aan. Zijn hand, groot en vitaal, legde zich over het pootje dat zacht als het
was, zeker ook goed krabben kon. Zijn oogen keken in de hare. En plotseling de
groote hand naar zich toetrekkend legde zij in een ontroerend gebaar van liefde
haar wang erop....
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Kroniek.
Mr. J.G. Robbers Jr.
1872-1927.
Den 14en November j.l. overleed te Haarlem, pas 55 jaar oud, mijn broer, Mr.
Jacobus George Robbers Jr., een der twee directeuren van onze
Uitgeversmaatschappij.
Evenals zijn vader, de stichter van ‘Elsevier,’ wiens naamgenoot hij was, heeft
ook Mr. J.G. Robbers Jr. met hart en ziel geleefd voor zijn zaken, voor het uitgeven
dus van dit maandschrift en van de talrijke andere publicaties waardoor zijn naam,
met dien van Elsevier, bekend is geworden. Mr. Robbers was een warmvoelend en
kunstlievend man. Gelijk zijn vader ook al weer, en gelijk onze oudste, reeds in 1913
overleden broer, C.H. Robbers, hield hij vooral van schilder-, teeken- en
beeldhouwkunst, en hij was gelukkig wanneer hij iets doen kon, dat aan deze kunsten
bevorderlijk kon zijn en haar tot roem en eer strekken. Met hoeveel toewijding, genot,
eerbied voor den grooten kunstenaar in de eerste plaats, verzorgde hij nog onlangs
het prachtwerk van Schmidt Degener en Van Gelder over J a n S t e e n . Het was
zijn innerlijke geestdrift die hem, steeds met hetzelfde, soms verwonderlijke
optimisme - vertrouwen vooral in de schoonheidsbehoefte zijner medemenschen tot dergelijke uitgaven bracht. Nog in den zomer van dit jaar, ofschoon zich al
eenigermate onwel gevoelend, reisde hij naar Londen om te trachten daar een
engelsche uitgave van het geliefde S t e e n -boek tot stand te brengen. Hij slaagde.
Toen hij in September j.l. met gelijke bedoeling - een fransche editie - te Parijs
vertoefde werd hij overvallen door den eersten ernstigen aanval van de kwaal die
hem ten grave voeren zou.
Zelf geen schrijver, stelde hij in de schrijfkunst vooral een streng logischen,
keurigen stijl en zuivere expressie op prijs en streefde daarnaar in eigen brieven en
in dat wat van zijn hand verscheen tot inleiding van zijn uitgaven bij boekhandel of
publiek. Gepromoveerd op een proefschrift over auteursrecht bleef hij altijd vol
belangstelling voor dat recht, verdedigde het en trachtte het te propageeren en uit
te breiden waar hij kon.
Coos Robbers - de naam waaronder zijn zeer vele vrienden hem kenden - was
een gemoedsmensch, van nature vroolijk en trouwhartig, beminnelijk, hulpvaardig.
Wie zijn gemoed wist te treffen kon zeker zijn hem voor zich te winnen. Het spreekt
van zelf dat deze eigenschap hem dikwijls zeer onvoordeelig was. Doch het is dan
ook als een gemoedsmensch in de eerste plaats, als een vriendelijk en goedhartig
man, dat hij in ons aller herinnering zal blijven voortleven.
H.R.
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Boekbespreking.
Fenna de Meijier, Vergeefsche Vlucht, Baarn, Hollandia Drukkerij, 1927.
Een roman waarin de moeder-in-de-vrouw overwint, eerst over haar zelve, dan ook
over den tegenstrevenden zoon - het pleit niet voor onzen tijd dat het onderwerp
eenigszins ouderwetsch aandoet. Fenna de Meijier behandelde het met fijnheid. In
't begin moge de wijze waarop de, dan nog jonge en nog kinderlooze, Julie reageert
op het eenzame leven, buiten, met een man die niet alleen heel veel ouder, maar
vooral heel veel saaier en eigenwijzer is dan zij, ons nogal stereotiep aandoen,
zoodra de kinderen er zijn stijgt onze belangstelling met de warmte en het entrain
der schrijfster en bij de lectuur van het laatste gedeelte werd ik werkelijk zéér
geboeid. De minnaar, door wien Julie zich laat bekoren en van haar gezin
wegtroggelen is - hoe onuitstaanbaar ook voor de meesten van ons, mannen inderdaad van een soort waardoor vele jonge vrouwen als Julie - vaag poëtisch
gestemd, en eigenlijk een beetje dom - zich laten vangen. Een ijdele aansteller, die
erin slaagt op haar den indruk van een kunstenaar te maken. Deze keuze van de
schrijfster getuigt van geest en opmerkingsgave.
Wat ik dit boek van Fenna de Meijier tevens als een groote deugd aanreken: de
vrouwelijke hoofdpersoon wordt werkelijk ouder in de periode, een kwart eeuw
ongeveer, die tusschen begin en einde ligt. Deze roman is met zorg en toewijding
geschreven en behoort, met ‘Zondaresje’, tot het beste werk van zijn auteur. De
natuur- en milieu-beschrijvingen erin zijn soms treffend fijn; de zachte ironie vooral,
waarop over den minnaar wordt gesproken, getuigt van menschelijkheid en distinctie.
Dit is Fenna de Meijier op haar best.
H.R.

A.M. de Jong, Merijntje's Gijzen's Jeugd III. Onnozele Kinderen,
Amsterdam, Em. Querido's Uitgeversmaatschappij, 1927.
‘Dit derde deel van Merijntje's Jeugd is al even goed als de twee vorige’, heb ik
laatst iemand op matten toon hooren zeggen. En juist die matte, bijna onwillige toon
was een kritiek op zich zelf.
Want ‘Onnozele Kinderen’, is een echte verlenging van ‘Flierefluiter’, niet bepaald
slechter, nergens beter dan ‘Het Verraad’. Het is even lyrisch, romantisch, realistisch
als de eerste twee deelen en het is vooral weer vol van die kleine stukjes proza, die
den schrijver een applaus bij open doek beloven - stukjes, voorbestemd om als
vuurwerk te pralen - vooral uitmuntend door een eigenschap die men in de muziek
‘techniek’ zou noemen. Zijn ze daarom zonder gevoel, zonder diepte? Allerminst!
Ze
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zijn juist vol van gevoel, zij geven het gevoel wat het toekomt - maar misschien op
een al te bewuste wijze!
Er zijn vele tafereeltjes, waar men iets van een procédé gaat bemerken, nu we
wat gewend geraken aan de verrassingen van dit inderdaad levenskrachtig,
levenswarm proza. Hier mengelt zich op onnaspeurbare wijze natuur met onnatuur.
Toch blijft het boek boeiend, daar er veel uitgebreide, liefdevol-vergaarde kennis
omtrent het Brabantsche dorpsleven uit blijkt; daar het menschen en situaties
voortreffelijk typeert.
De oogst van de witte juin bijvoorbeeld, waaraan het tienjarig Merijntje deelneemt,
hoe uitnemend is de moeizame veldarbeid beschreven, ook de verhouding van het
volk onderling in al z'n wreedheid en ruwe goedhartigheid En Merijntje, een onnoozel
kind, daartusschen!
't Is jammer dat Merijntje wat al te plaatjes-achtig wordt. We gaan bepaald
verlangen naar datgene waarin Merijntje nu eens echt kind zou zijn, niet enkel het
mooi-denkende, wijs-denkende en pratende jongetje, dat alleen maar woedend is
in eerlijke verontwaardiging en zelden onberedeneerd of droomverloren. Als Merijntje
droomt, dan filosofeert hij over het een of ander vraagstuk, over een levenskwestie.
Maar waar is zijn on-omlijnde peinzing, zijn kinderlijke begeerte-leven? In dit derde
deel vertoont Merijntje ook weinig groei, hij staat eigenlijk eenigszins op een dood
punt. En dat is toch niet noodig. In zulk een jongensleven zijn periodes (niet enkel
de Kruik-, de Flierefluiter- of de Fonzen-periodes) periodes van hevige
belangstellingen naar deze of gene zijde van het leven. Soms naar den zeer reëelen
kant van het leven. Merijntje heeft die ook wel, maar altijd als bijzaak. Merijntje is
eigenlijk ook nooit naïef. De schrijver denkt te veel in hem - altijd staat hij achter
hem.
Ik schreef eens over de eerste deelen: ‘Merijntje is doorzichtig tot in het hart.’
Dien goeden indruk heb ik nu niet geheel behouden. Ik vind ook niet meer dat ‘zijn
kinderhart nog open is voor alle winden’.
Wordt Merijntje nu al oud?
Ja, wel komt de ernst van het leven steeds dichter op hem toe. Maar al staat dat
ernstige leven vlak bij hem, hij is nog toeschouwer; realiseeren kan hij nog niet. Als
hij de tragedie van Fooren, de fabrieksbaas, in wiens dienst Merijntje's vader en
broer werken, meemaakt, als het huisgezin in nood geraakt doordat de vader
werkeloos wordt, als Merijntje mee moet doen aan den veldarbeid, dan zijn dat wel
groote, donkere dingen voor hem, maar ze weerkaatsen zich nauwelijks in zijn ziel.
Dieper beleeft hij het conflict met den nieuwen pastoor; diep ook het weerzien met
Flierefluiter, en ook den vriendschappelijken omgang met den dorpsdwaas, den
onnoozelen Fons, draagt hij als iets bewusts in zich. Maar het komt ons voor dat
De Jong, toen hij Fons weerom zoo'n groote rol liet spelen als vriend van Merijntje,
hier een fout beging uit verlangen met het geval
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Fons indruk te maken. Hij wist wel, dat hij dien onnoozelen hals uitnemend zou
kunnen beschrijven. Maar om hem in zijn dagelijkschen gang en wandel te teekenen,
daarvoor moest hij geregeld zijn in de buurt van Merijntje, den hoofdpersoon. Wij
krijgen ook veel te veel over Fons te hooren. Fons had als bijfiguur prachtig zijn
groteske rol kunnen spelen, zonder dat het noodig was dat Merijntje ten derde male
een zonderling tot vriend kreeg. Ook is het wat tooneelmatig dat Merijntje ook dèzen
vriend aan 't slot evenals ‘de Kruik’ door de marechaussés ziet wegvoeren.
Ook in Flierefluiter's gesprek met den nieuwen pastoor is iets on-natuurlijks, iets
theatraals - al moeten wij in 't oog houden, dat Brabantsche uitbundigheid aan
dergelijke scènes niet vreemd is. Wij voelen Vlaanderen en Timmermans hier heel
dichtbij.
Toch beseffen wij wel hoe eenzaam Merijntje komt te staan, zonder eenige echte
vriendschap, tegenover de aanzwellende dingen des levens. Zijn liefelijk geloof
heeft door den nieuwen pastoor en door allerlei raadselachtige levensverschijnselen
een schok gekregen. Maar hij is levenskrachtig en wij wanhopen niet aan hem. Een
geheel nieuwe periode wacht ons als De Jong ons gaat vertellen, - in het vierde
deel - van Merijntje's bestaan in de groote stad.
J.D.W.

Albert Verwey, De Getilde Last. Santpoort, C.A. Mees, 1927.
Het dichterschap, zooals Verwey het zich als levensideaal heeft gesteld, is bijkans
l e g e n d e geworden, terwijl het voorbeeld had behooren te zijn. Terzijde gelaten
wat aan persoonlijke kwaliteiten sommigen van den geroepen leider mag hebben
vervreemd en de oorzaak van dezen loop der dingen voor een deel kan zijn geweest,
uit dit feit blijkt hoezeer de moderne mensch raakt gedesorganiseerd. Dilettant is,
wie het niet verder brengt dan te zijn een ‘menschelijke’ afwijking, een abnormaliteit;
dichter, wie het vermogen heeft te zijn volwaardig mensch èn mensch met een
surplus, een ‘horen des overvloeds’ (geen ‘übermensch’, die een reclame-reus
gelijkt met een hoofd van gips en houten voeten). Van dit dichterschap heeft Verwey
steeds getuigenis afgelegd in zijn werk, tegen dit dilettantisme is hij altijd te velde
getrokken. Hij was een der weinigen, die begreep - en het durfde zeggen -, dat
Tachtig slechts een eruptie was, dat eerst daarna het land vruchtbaar moest worden
gemaakt, dat geen vlam kan leven zonder voedsel en geen bodem zonder een
intensieve bewerking. Zijn discipelen hebben dat niet, of althans niet volkomen,
begrepen: zij trachtten, inzichzelfgekeerd, zonder opzien, naar de vervolmaking van
hun inspiratieve kracht. Zij zetten bijna bewust al wat zij leefden om in poëzie en
erkenden niet als leven wat zich niet aanstonds metamorphoseeren wilde in poëzie;
zij putten poëzie uit poëzie.... en hun talent verschrompelde. Dit, ongetwijfeld, is het
groote g e -
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v a a r van de idealistische opvatting van het dichterschap, gelijk Verwey die huldigt
en gehuldigd heeft; doch, zooals Mussolini: zegt ‘leef te midden van het gevaar’. In
geestelijke dingen is het gevaar nimmer iets, dat men ontwijken kan; men moet
erdoorheen gaan, of teruggaan. Daarom mag het ook in casu niet als
verontschuldiging worden aangevoerd voor hen, die eraan ten onder gingen.
Is Verwey zelf aan dat gevaar ontsnapt? Geheel en al niet, zeker. Doch: wie de
nederlaag niet kent, kan aan de overwinning geen deel hebben. Verwey heeft nimmer
berust, indien hij faalde; dat is zijn groote, nimmer genoeg te waardeeren daad. Hij
heeft zijn ideaal niet verloochend, tegenover niemand, al moest hij ook meer dan
eens erkennen, dat hij in gebreke gebleven was.
Men kan uit het werk van Albert Verwey geen bloemlezing maken, hoe vaak men
misschien daartoe, na een minder geslaagde bundeling, ook neiging mocht gevoelen.
Zijn verzen behooren allen te samen, zij vormen één geheel, één nimmer voltooid
rakend bouwwerk, waarin motieven terugkeeren, weliswaar, maar zich nimmer
herhalen, waarin het massieve, stroeve en het luchtige, sierlijke beide hun plaats
hebben. In dit opzicht staat zijn oeuvre nagenoeg alleen in de Nederlandsche
poëtische letterkunde. Doch ook naar het innerlijk behooren zijn gedichten tot een
weinig voorkomend genre: het wijsgeerige. Iets van het oude leerdicht speelt door
den lyrischen grondtoon van de meeste zijner verzen heen, maakt ze breeder,
minder heftig, schept op deze wijze als het ware de juiste atmospheer, waarin het
philosophische, zonder tot berijmde verstandelijkheid te verharden, gedijen kan.
Toch heeft men zijn dichten wel eens cerebraal genoemd, ten onrechte mijns inziens.
Ieder dichter, voorzoover hij geen lyrische vulkaan is - dan lijdt hij onherroepelijk
bijwijlen aan sentimentaliteit! - heeft perioden van intellectueelen overmacht, meer
dan deze ‘normale’ cerebraliteit kan men hem enkel ten onrechte hebben
aangewreven.
R.H.

Jan R. Th. Campert, De Bron. Bussum, A.A.M. Stols, 1927.
Campert gaat voort met bundelen.... tegen beter weten in ongetwijfeld! Want zijn
hier bijeengebrachte verzen verschillen kwalitatief in geen enkel opzicht van die,
welke zijn vorigen bundel vormden. Het verkeer met de Muze is voor dezen dichter
levensgevaarlijk. Hij is eraan verslaafd als aan een genotmiddel. Dichten is hem
een zich bedwelmen, een narcose, waaronder de duistere zijde van het
kunstenaarsschap vergeten wordt. Campert gunt het leven geen tijd om hem te
doen ontwaken uit zijn roes. Stemmen heeft hij gehoord, die hem weder in sluimering
brengen, als zijn oogen zich dreigen te openen. Zal hij eenmaal wakker schrikken
voor het doodshoofd in den spiegel?
R.H.
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Aug. Allebé bij de firma C.M. van Gogh.
Een bezienswaardige tentoonstelling van meerendeels vroeg, tot dusver slechts
aan ingewijden bekend, werk van den vereerden leermeester (1838-1927). Het
vroegste hier aanwezige is een landschap bij Blaricum van 1854, een aquarelletje,
dat duidelijk de vroegrijpe gave en de zeldzaam voorspoedige métierstudie verraadt
van den jeugdigen maker, die toen kennelijk van de oud-Hollandsche
landschapschool geheel was vervuld. Van 1856 is een zelfportretje, dat ons een
gansch niet schoonen, maar wel keurigen, verzorgden jongeman van goeden huize
vertoont, met zeer correct gescheiden, roodblond haar en twee kleine, rosse
snorpuntjes tegen 't even rose getinte jongensgelaat. Een aandachtsvolle
portretarbeid voelt men in dit schilderijtje, dat bovendien van een groote koloristische
distinctie is in samenklank van dit rose-blank, roodblond en ros met het donkergrijs
van het jasje, het grijsblauw van de dasstrik en het wit van het half-slappe halsboordje
tegen den zeer donkeren fond. Uit hetzelfde jaar '56 is het portret van het kleine
meisje, Allebé's zusje, met die echtkinderlijke uitdrukking, het uiterst delicaat
geschilderde blank, de teedere penseeling van het aanminnige voorhoofd en de
zachte wangrondingen.
Tegen een dergelijken donkeren achtergrond als het genoemde zelfportret staat
ook een later van 1862, dat den zes jaar ouderen, manlijk-ernstig blikkenden schilder
doet zien: een sterk belichte en beschaduwde blondheid van hoofd met rosse snor
en sik, door een sterk lippenrood gescheiden, alles fel sprekend boven de diep-zwarte
kleedingkleur, evenals sommige portretten van Courbet terugwijzend naar den stijl
dier 17e-eeuwsche meesters, die door het portretwerk van den jongen Rembrandt
waren beïnvloed.
Dan is er nog velerlei ander werk: fijn geobserveerde, minutieus en toch breed
uitgevoerde stillevens van 1911 en daaromtrent, vol exquise kleur en aardige
effecten, vaardige, levensvolle dierenstudies als de slapende leeuw, het leeuwenhok
(1876 en '77), de geestig getypeerde ekster (1910).
Onder zichtbaren invloed der romantiek en, in picturaal opzicht, der Fransche
school ontstonden de ‘Waarzegster en Amor’ (1862), met zijn door het lichteffect
teweeggebrachte tooverstemming, en ‘Het gestolen kind’ (1875), met een
aangrijpende expressie van verkwijning en verteerend verlangen in die onschuldige
kinderoogen, een bizonder zorgvol geacheveerd en compleet stuk schilderwerk,
dat, eveneens van Franschachtig koloriet, speciaal aan dat van Decamps herinnert,
maar dezen in kleurcharme eerder nog overtreft, terwijl de prachtige schildering en
kleurcombinatie der bloemen de vergelijking met Vollon rechtvaardigt, die evenwel
lang niet altijd een dergelijke bloeiende, sappige, ‘lekkere’ kleur in zijn bloemen
heeft, als in deze van Allebé te bewonderen is.
Uit dezelfde romantische atmosfeer als de beide vorige werken is het
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‘Zieke Kind’ in den kinderstoel, met de van deernis vervulde moeder en zuster
(1874), een talentvolle, forsche opzet in bruin en enkele hoofdkleuren.
Verder vindt men een reeks mooie waterverfteekeningen en ander teekenwerk,
waaronder de charmante aquarel (Aug. '79) van een binnenhof te Bacharach aan
den Rijn, die, ofschoon in luchtiger faktuur en lichter, meer Fransche tonaliteit dan
waarin Bosboom zulke architectuurlijk-schilderachtige gevallen behandelde, toch
aan diens voornaam-artistieke opvatting en zwierige werkwijze wel nauw verwant
is. Deze beperkte, maar uitgelezen expositie is een te waardeeren daad van piëteit
jegens de fijn-beschaafde, aristokratische kunst van Aug. Allebé.
H.F.W. JELTES.

Oostenrijksche tentoonstelling.
Tentoonstellingen als deze, met een goede selectie van een buitenlandsche kunst
zijn bijzonder nuttig voor het verrijken van onze kennis en het maken van
vergelijkingen met de moderne Hollandsche kunst. Het zijn - in de schilderkunst vooral drie figuren, welke hier onze aandacht vragen; het bestek dezer kroniek laat
niet toe het werk der anderen te bespreken. Allereerst G u s t a v K l i m t . Hier in
Nederland kennen wij zijn werk vrijwel alleen in afbeelding en dan nog voornamelijk
zijn symbolistische composities. Zestien van zijn werken hangen hier, welke zóó
zijn uitgekozen, dat zij een beeld geven van zijn veelzijdigheid. Zonder twijfel is zijn
symbolistisch werk nu reeds verouderd, althans voor een groot deel. In werken als
‘Musik’, ‘De gouden Ridder’, ‘Leven en Dood’ missen wij toch de spanning en de
kracht, welke ons zouden kunnen overtuigen, en wij worden gehinderd door
schilderkunstige bijzonderheden, welke niet ter zake doen en die - hoe charmant
ook - onze belangstelling dooven. Welk een meester Klimt is geweest, ontwaart
men echter in een klein landschap ‘Gastein’ uit 1912, zoo strak en gespannen van
lijn, zoo onberispelijk zuiver van kleur en uit dat merkwaardige doekje vol wemeling
van appelboomen met vruchten. Zeer schoon is ook het groote portret van een jong
meisje, ten voeten uit, geschilderd in een fijne bloemrijke kleur, die als het wezen
van de jeugd is. Zijn laatste, onvoltooide werk uit 1918, een groote Adam en Eva is
merkwaardig, omdat daarin afstand is gedaan van het overdadige,
opgepropt-decoratieve van zijn vroeger symbolistische werk. Het is eenvoudig en
klaar van compositie en van groote schoonheid is het subliem geschilderde lichaam
van Eva.
Na Klimt is het de jonggestorven schilder E g o n S c h i e l e , die ons iets
persoonlijks te zeggen heeft; hij stierf, 28 jaar oud, in 1919; welk een heerlijke belofte
werd hier vernietigd! Want dit was nu iemand, die een leider zou zijn geworden. Dit
werk te beoordeelen als een eind-resultaat, zou onbillijk zijn, want het is in zijn groei
gestuit, juist toen het zich, colo-
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ristisch, begon te ontwikkelen. Schiele was vooralsnog een sterk-lineair voelend
kunstenaar en hij had b.v. in zijn landschappen en stadsgezichten een sterke
voorliefde voor horizontale en verticale strekkingen. Daarnaast trachtte hij, in zijn
portretten, te komen tot de ziel der menschen, zonder echter de uiterlijke
werkelijkheid te verwaarloozen. Zoo is een zijner laatste werken, het fascineerende
portret van den schilder Paris Gütersloh een prachtig voorbeeld hoe het geestelijk
element kan worden verzorgd zonder het stoffelijke te veronachtzamen. Schiele
heeft zijn vriend Gütersloh geschilderd als de kunstenaar, die de conceptie van een
kunstwerk ondergaat, in de volle ontroering dus, welke aan het scheppen voorafgaat.
In dit prachtige werk heeft Schiele zijn volle persoonlijkheid ontplooid; het toont hem
al weer verder dan in het groote portret zijner vrouw uit 1915, dat met zijn
decoratieven, luchtigen zwier nog den invloed van Klimt verraadt. Toch, hoe fijn en
bewonderenswaardig-knap is ook dit groote portret-ten-voeten-uit. Hoe prachtig is
dat teeder-vrouwelijke, schuchtere wezen voor ons verbeeld en hoe fijn en spiritueel
rijst uit de bonte blijheid van de gestreepte jurk dat hoofd met den hoogen haardos
en de twee, wat verwonderd vragende oogen. Enkele van Schiele's teekeningen,
hier aanwezig, verraden een hand, even feilloos en gevoelig als die van Klimt.
En dan O s k a r K o k o s c h k a . Hij lijkt van deze drie de sterkste. Er bestaat in
Duitschland en Oostenrijk een ware Kokoschka-cultus en hij wordt daar beschouwd
als de grootste schilder van dezen tijd. Het is mij niet mogelijk, dit oordeel nu reeds
te onderschrijven. Ongetwijfeld staan wij hier voor een groote figuur, voor een
kunstenaar van machtig talent, ja, wellicht voor een dier zeldzame vernieuwers,
zooals Cézanne er een geweest is. Maar wij zullen voorzichtig moeten zijn met een
oordeel en den tijd moeten afwachten, te meer omdat Kokoschka zelf nog steeds
zwenkende is. Wanneer ik hier voldragen scheppingen zou willen noemen, dan zou
ik allereerst moeten wijzen op zijn geweldig aangrijpend werk uit 1914 ‘Die
Windsbraut’, op het teedere ‘Sposalizio’ uit 1912 en het
ongelooflijk-diep-doordringende portret van den dichter Peter Altenberg uit 1908.
Van een wonderlijke bekoring is ook het doek ‘Moeder en Kind’ uit 1920 en zoo zijn
er nog een paar meer, welke ongetwijfeld recht geven, Kokoschka als een groot
schilder te beschouwen. Niet kan ik de bewondering deelen voor de
expressionistische scheppingen ‘De Schilder’ uit 1923 en ‘Loth en zijn dochters’ uit
hetzelfde jaar. De kleur is fraai, maar het is de vraag, of dit geheel aan den schilder
te danken is. Immers, wanneer men met smaak de drie complementaire kleuren
rood, blauw en geel naast elkander zet, zal steeds een bekoorlijk effect worden
verkregen. Maar mij hindert - hoezeer b.v. in ‘De Schilder’ de gespannenheid van
de actie is te bewonderen - het onordelijke en ingewikkelde, dat zoo sterk afsteekt
b.v. tegen den eenvoud en de orde van een Cézanne. Ook het
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opzettelijke van overdrijvingen als in het meisjesportret ‘Gitta’ uit 1921 en het portret
van Adèle Astaire uit 1926 hindert mij. Ik vraag mij af: zijn dergelijke afwijkingen als
het groote hoofd van het meisje, met haar zinnelooze hand, of de idioterige
uitdrukking van Adèle Astaire wel noodzakelijk uit scheppingsdrang voortgekomen?
En of nu b.v. de vader van ‘Gitta’ verklaart, dat dit portret van zijn dochtertje een
zielsgelijkenis heeft, zegt niets omtrent de waarde als kunstwerk.
Wat hier verder is te zien van kunstnijverheid, is verheugend: welk een fantasie,
welk een ongedwongen sierlijkheid naast groote ambachtelijke bekwaamheid. Het
moge soms decadent zijn, of al te veel ver-biedermayert, het ontwapent ons door
zijn haast-kinderlijke zonnigheid en door een wel zeer eigen charme. Bij onze brave
Hollandsche kunstnijveraars zou men wel eens wat meer van die rijke fantasie
wenschen....
J. SLAGTER.

Tentoonstelling bij de firma Goudstikker.
Van de omvangrijke en belangrijke verzameling oude schilderkunst, die, in groote
verscheidenheid van tijd, herkomst en stijl, een heele reeks zalen en andere
vertrekken der statige Heerengracht-huizinge, waarin deze firma tegenwoordig is
gevestigd, vult en waaronder zich talrijke aanwinsten bevinden, kan hier slechts
een en ander worden aangestipt. Noemen we uit de Italiaansche School allereerst:
een groot doek van V e r o n e s e , het portret van een forsch, zwartbaardig heerschap,
imposant in zijn, prachtig geschilderde, zwartsatijnen tabbaard met breede
bontrevers; - voorts van T i n t o r e t t o een tegen een uiterst donker fond gezette
jongemans-beeltenis met sterklicht-donker-effect en een coloristisch zooveel rijkere,
stemmingsvolle Heilige Familie; dan het fraaie damesportret van A l l o r i en uit
vroegere perioden de langgerekte compositie van F r a n c . d e l C o s s a (?),
Trajanus en de weduwe voorstellend, en het kleine portretje van een in groene
monnikspij gehulden heilige tegen goud-achtergrond, toegeschreven aan G e n t i l e
da Fabriano.
De Spaansche School vindt een illustere vertegenwoordiging in een zeer groot
keukenstuk van V e l a s q u e z in een donkeren grondtoon, waaruit de witte muts
van een naar voren zich buigende Moorsche vrouw, een helder linnen servet en
enkele blanke en blinkende stukken vaatwerk oplichten, een werk, zóó magistraal
ten aanzien van kleur- en lichtgeving, vorm- en houding-duiding uitgevoerd als de
Spaansche grootmeester het vermocht; - hierbij voegen zich een jonge H. Johannes
van M u r i l l o en twee opmerkenswaardige vrouwenportretten van G o y a .
Een Bachanaal, op naam van den O u d e n , een patriciërportret, op dien van den
J o n g e n L u c a s C r a n a c h gesteld, representeeren, met een mansportret van
den Keulenaar A n t o n v a n W o r m s en een,
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ook wat formaat betreft, opmerkelijk stuk van den Neurenberger S c h ä u f f e l e i n ,
‘Biddende Donatoren’ met hun gevolg, een rij van zestien knielende, meerendeels
in het rood gekleede figuren vormende, waarschijnlijk een ‘predella’, de oud-Duitsche
School.
De Nederlanders, noordelijke en zuidelijke, vroegere en latere, hebben het
leeuwenaandeel. Van H i e r . B o s c h ' behandelingen van het H. Antonius-motief
vindt men hier een interessant specimen, waaruit een overweldigend dubbel-orkest
van verschrikkingen en ijselijkheden ons tegemoetdavert. Twee composities van
den Antwerpenaar J a n W e l l e n s z . d e C o c k , hier aanwezig, verwerken
hetzelfde gegeven. Opmerkelijk is, zooals, in het kleinste en mooiste dezer beide,
achter het figurale en grilligfantastische van den voorgrond, waaronder allerlei
helsche gedierten en gedrochten en andere huiveringwekkende wezens, b.v. een
satanische kloosterzuster met uitgestrekte graai-klauwen, een liefelijk rivierlandschap
zich uitstrekt, dat in de compositie een rol van beteekenis speelt. Dit contrast en
nog een speciale bizonderheid - de dicht-bevolkte ‘blauwschuit’ of ‘zottenschuit’ met
daaruit omhoogstekende wapperende wimpel, varend in het water voor de boogbrug,
die deze twee werelden scheidt - herinneren aan het kleine picturale meesterwerk
van Bosch uit het Louvre, ‘La Nef des Fous’, thans tijdelijk in het Rijksmuseum.
Van een anderen Antwerpschen meester uit denzelfden tijd, den M e e s t e r v a n
F r a n k f o r t , vinden we een te waardeeren ‘Beweening bij het Kruis’, van M a b u s e
(Gossaert) een Madonna, van H e r r i m e t d e B l e s een H. Hiëronymus, van
J a c . C o r n e l i s z . v . O o s t s a n e n een van engelen omgeven Jezuskind met
de Moeder, van C o r n e l i s E n g e l b r e c h t s z . een gedoornkroonde Christus.
De dagelijksche werkelijkheid, maar op 't allerschoonst aanschouwd, geeft vooral
één der beide portretten van J a n M o s t a e r t uit de familie Diert van Melissant,
dat van den man met het blank-rose gelaat en de zwarte simare of toga, zoo vol
karakter en relief uitkomend tegen den landschap-achtergrond, met het links wat
naar voren springende zwanenvijvertje, en de zich hoog boven alles welvende,
schitterend-blauwe lucht met witte wolken.
Op naam van H e r c u l e s S e g h e r s staat een heerlijk mooi, dichterlijk rivieren heuvellandschap in koelen morgenschemer, met enkele eenzame, nietige, als
in het wijd geheel verloren, figuurtjes, - een werk, waarvan de geestelijke atmosfeer
die van Rembrandt te naderen schijnt. Een gansch anders gestemd riviergezicht
bij Dordrecht van S a l o m o n R u y s d a e l heeft in zijn fijn-grijzen toon evenals in
de teekening de bekende overeenkomst met zeker werk van v. Goyen uit diens
vóórlaatste periode. Van J a c o b R u i s d a e l is er een klein rotsig landschap uit
de omgeving van Bentheim. Bizondere aandacht trekt een figuurstuk, ‘Meisje op
het balkon’, door Bredius en Hofstede
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de Groot aan F e r d . B o l , door Schmidt Degener en Martin aan B a r e n d
F a b r i t i u s toegeschreven. Hoe verrukkelijk teeder en savoureus is alles
geschilderd: het blanke, zijwaarts gehouden gezichtje, waarover een kinderlijke
innigheid ligt, het prachtig kersenrood japonlijfje, waarin het lichtelijk scheef naar
voren gerichte bovenlichaam zoo mooi ‘zit’, de liefkoozende, fijne meisjeshandjes,
het aan de Venetianen herinnerende, sappige fraise-rood en het roomig wit van de
over de balustrade hangende draperieën.
Een zestal stukken van V a n G o y e n vermeldt de catalogus, van welke een
Gezicht op Rhenen (nr. 57) en een ander riviergezicht (nr. 60) o.i. de kroon spannen.
Op het eerstgenoemde zijn lucht en wolken tot een onbeschrijfelijk grootsch en
tegelijk allersubtielst geheel van atmosferisch grijs en grauwwit, met teeder-rose en
opaal-blauwe doorschemeringen, tezamen-getoetst. Het tweede stuk, van zeer
bescheiden afmetingen, is haast minder een studie van het landschap dan wel,
hoofdzakelijk, van de gelig doorzonde lucht, die in het daaronder schuilgaande,
panoramaachtige terrein reflecteert en drie-vierde der geheele hoogte inneemt van
dit kleinood van peinture, dat in zijn droomerige stemming de landschap-poëzie van
Seghers te binnen brengt. Het groote landschap van P h i l i p s K o n i n c k is van
deze Van Goyen'scheidylle een ware tegenvoeter; de kracht, de ruimte-uitdrukking,
de weidschheid van opbouw, het samenstel van 't uitspansel wedijveren met hetgeen
Ruisdael in deze opzichten praesteerde. Een krachtige en kernachtige Jager van
A e l b . C u y p gelijkt op zijn Man met Geweer in het Rijksmuseum. A d r .
B r o u w e r ontmoeten we in twee kleine werken, waarvan vooral de Rooker uitmunt
door een kostelijke nuanceering van kleur. In een schets van R u b e n s vinden we
die vlotte, impressionistische schildering, die lichte en zuivere kleur, die wij uit zoovele
andere olieverf-schetsen, veelal voorstudies tot grootere composities, van hem
kennen en waarin zich de Fransche kunst der 18e eeuw, vanaf Watteau en Chardin,
reeds annonceert, die op haar beurt de moderne Franschen van na 1870, Manet
en zijn kring, zoo sterk zou beïnvloeden. Vermelden we ten slotte nog het zeldzaam
picturale portret van een jongen man door D a v i d , allerminst classicistisch, maar
ten volle classiek, in den goeden zin van 't woord, met zijn weergalooze, de besten
der oude meesters nabijkomende, schildering van den zwarten mantel met fluweelen
kraag en van het fijn-bleek gelaat in al zijn teere tintspelingen, een portret,
schilderkundig en psychologisch tegelijk, zóó waardevol, als maar hoogst zelden
werd geschilderd.
H.F.W. JELTES.

M.E.J. Willink en Joh. bar. van Lijnden de Clercq in de Kunstzaal
Kleykamp, Den Haag.
Bij al die bedrijvigheid op kunstgebied tegenwoordig - en dan vooral in 't produceeren
van schilderijen - moet zelfs de vurigste kunstminnaar zich wel eens afvragen,
wáárom het eigenlijk gaat, wàt het toch is dat
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al die vlijtige kunstbeoefenaars drijft tot hun onverpoosde werkzaamheid. Ook deze
tentoonstelling kan weer aanleiding geven tot zoo'n oogenblik van vruchtbare
bezinning. Wat bezielt den heer Willink tot het vervaardigen van al die schilderijtjes,
beurtelings stilleven en landschap? Wat spreekt hij daarin van zich zelf uit? Waar
is er iets van een openbaring, een eigen bevinding, 'n mededeeling, die wat anders
is dan de banale en overbodige kennisgeving in het dagelijksch leven (zij het op
een beminnelijken en beschaafden toon) dat het mooi weertje is vandaag en dat
het 't gister ook was! We willen 't dezen keer echter niet te ver zoeken met het
beantwoorden van deze vragen en eenvoudig constateeren, dat het den heer Willink
(als talloos anderen) tot een onontbeerlijke liefhebberij is geworden om schilderijtjes
te schilderen, en dan op de vraag waartoe al dat artistiek bedrijf noodig kan zijn: wel, tot vulling van nog leege hoekjes aan den wand van een salon, als er tenminste
een lijst om zit, even behoorlijk als het schilderijtje zelf. Nemen we daarbij tevens
in overweging, dat, gelijk iedere tijd de kunst heeft die hij verdient, of die zijner
waardig is, dit insgelijks kan gelden voor den afzonderlijken kunstminnaar. Als er
dan in dit geval aarzeling in de keus kan zijn tusschen een landschap en een
bloemstukje, of stilleven, dan zou iets in het laatste genre aanbevolen kunnen
worden. Het landschap lukt dezen schilder minder dan het stilleven. 't Gaat hem
beter af, om enkele voorwerpen, die hij in het atelier zorgvuldig opgesteld heeft en
op de zelfde plaats blijven staan, in hetzelfde licht, even zorgvuldig te schilderen
en, als geheel, behoedzaam door te voeren tot een bevredigend achevé. Dat gaat
zeker niet zonder veel oefening, toewijding en ook niet zonder een zekere
aanvalligheid van voordracht. Het zou daarom onbillijk zijn de betrekkelijke
verdienstelijkheid van dit werk niet te erkennen - niet ieder is er toe in staat zoo'n
behoorlijk schilderijtje te penseelen! Alle ordentelijkheid is te prijzen - alleen, we
prefereeren wel eens 't ònordentelijke, uit weerzin voor 't zenuwloos middelmatige.
Want, al verstaat deze schilder het dan al aan zijn werk een uiterlijke fleurigheid bij
te zetten en ook wel eens, om een zekere soepelheid van schilderen ten toon te
spreiden, nergens toch blijkt het dat hij door een kleurverschijning verrast werd en,
met het risico van een mislukking, daaraan tracht uiting te geven.
Onder de vele teekeningen - alle buitenstudies - waren er enkele die doen
opmerken een inspanning tot scherper observeeren en de wil om precies en naar
waarheid te teekenen wat gezien wordt. 't Zal echter noodig zijn, dat hij nog meer
los komt van dat oppervlakkig krabbelen en frommelen met lijntjes en tintjes,
speculeerend op een behagelijk geval. Teekenen moet zóó zijn, dat ieder neergezet
streepje zijn zin heeft. Op het laatste werk van Van der Leek kan daartoe hier even
gewezen worden - natuurlijk niet als een wenk om het nèt zoo te probeeren!
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De schilderes: J. Bar. van Lijnden de Clercq, exposeert hoofdzakelijk portretten, die
waarschijnlijk in sommige kringen, waarvoor een niet gering deel de kleeren den
man maken (ook figuurlijkerwijs gesproken) veel bijval zullen vinden. Als portretkunst
heeft dit werk echter weinig beteekenis.
Er is een enorme afstand tusschen het kenmerken, of karakteriseeren van een
individualiteit (het portretteeren) en het teekenen - of schilderen van een kop met
wat aangeleerde bekwaamheid, plus een genoegzame mate van vrijmoedigheid en
zelfvertrouwen, zoodat er een uiterlijke herkenbaarheid verkregen wordt. (Zoo kan
een origineel uit twee copieën herkend worden, waarvan echter de eene goed de
andere slecht is). Het verschil tusschen physionomieën onder de menschen is
eindeloos, maar bij dit soort van slagvaardig gelijkenis-treffen, is het alles
koekoek-een-zang. Ik bedoel, of we 't eene portret zien dan wel 't andere - zij het
in olieverf, in ‘crayon’ (op wit óf getint papier met wat wit krijt) gedoezeld dan wel in
enkele omtreklijnen, 't is alles uit denzelfden vorm van een zelfbehagelijke
manierlijkheid. Als het beste, of meest ernstige, onder dit alles, kwam me voor 't
portret van een oude dame.
W.S.

Kalenders.
De kalender als ‘kunst aan den wand’ heeft, sedert Hoytema's eerste proeve, en
Rueter's poging, veel navolging gevonden, zelfs in formaat en opzet. Rueter's
kalender heeft zich in den loop der jaren gehandhaafd als een min of meer
pretentieloos gebruiksvoorwerp, dat de allure had van goede volkskunst, pleizierig
was om naar te kijken, en alzoo het nuttige aan het aangename verbond. Ze bleef
ook - een heele opgave - zich zelve in karakter gelijk - alleen dit jaar is het
fortuna-teekeningetje iets meer geciviliseerd, wat mij niet noodig en wenschelijk
schijnt zelfs. Zooals het vroeger was, bleef het in het karakter; maar toch is het
pleizierig dezen kalender, waarvan de uitgave een paar jaar gestaakt is, weer terug
te zien.
De houtsnijder Jan Schonk maakte als kopstukken van zijn kalender een twaalftal
forsche houtsneden naar dieren in de eenvoudige trant die wij van hem gewend
zijn, breed en karakteristiek. Geestig zijn de poesen voor Maart, fijn van kleur de
vogels bij 't nest in Mei, teer en gevoelig de hertjes in October, en zoo zijn er meer.
Prenten om na afloop te bewaren en in te lijsten.
Felix Timmermans maakte een Pallieter-kalender, die niet zoozeer een illustratie
van het verhaal is, dan wel een aantal prenten die de sfeer er van vertolken. Op zijn
eigene, ietwat primitieve wijze - wij denken ook hier aan volkskunst - gaf Timmermans
een twaalftal typeerende verbeeldingen, die ons Brugge, Gent, Lier, de begijnhofjes,
kortom het eenvoudige Vlamigenland voor den geest roepen, geteekend op de
genoegelijke wijze, waarop Timmermans ook vertellen kan, ditmaal met de stift en
kleurdoos.
R.W.P. Jr.
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